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Acest studiu îşi propune să evidenţieze modul în care trăieşte şi activează
renumitul pictor Aurel Nedel (n. 1930), revenit pe plaiurile hunedorene în anul 1997, în
satul Vaidei, comuna Romos.
Pe reputatul pictor Aurel Nedel l-am cunoscut cu multă vreme în urmă la una
dintre ediţiile Taberei Internaţionale de Artă „Ioan Inocenţiu Micu-Klein” de la Blaj.
În anul 1997, maestrul s-a retras în satul său natal Vaidei (comuna Romos), din
apropierea Orăştiei, departe de lumea agitată din capitală, unde s-a format ca artist şi s-a
impus cu vigoare în plastica românească. Şi-a construit un atelier spaţios în curtea casei
părinteşti în care primeşte cu multă căldură numeroşi oaspeţi. Aici ambientul este
deosebit de îngrijit, gazonul fiind tuns impecabil, iar rondourile cu flori multicolore
aranjate cu pricepere. Desigur, toate acestea se datoresc hărniciei soţiei şi uneia dintre
surori. Calm, dar tenace, pictorul se află mereu în faţa şevaletului. În momentele de
răgaz se întreţine afectuos cu nepoata sa, fetiţa lui Vladimir Nedel, fiul său mai mic,
pictor deopotrivă, stabilit în Orăştie. Adeseori cei doi artişti lucrează împreună. Vara, în
timpul vacanţei, soseşte la Vaidei şi nepotul de la Bucureşti, prilej de mare bucurie
pentru bunicul pictor. Trebuie spus că Aurel Nedel mai îndrăgeşte, printre altele, şi
animalele, îndeosebi câinii, cărora le acordă o atenţie aparte. Uneori se relaxează
cutreierând pe dealurile şi prin pădurile învecinate satului copilăriei sale. Din când în
când, deschide câte o expoziţie personală în capitală şi călătoreşte peste hotare. Este la
curent cu tot ceea ce se petrece în judeţul Hunedoara, în ţară şi străinătate. Citeşte cu
pasiune literatură beletristică sau cu conţinut istoric. Îi îndrăgeşte pe Mihai Eminescu,
Lucian Blaga, Ion Pilat, Mihail Sadoveanu, Calistrat Hogaş, precum şi pe marii clasici ai
literaturii ruse. Comentariile pe care le face cu evident discernământ vizavi de tumultoasele
evenimente politice din Romania captează interesul interlocutorilor săi. Entuziasmul său se
manifestă şi prin participarea sa la viaţa cultural-artistică a Transilvaniei.
Aurel Nedel s-a născut în 19 ianuarie 1930 într-o familie de ţărani din Vaidei
(jud. Hunedoara). Urmează Liceul „Decebal” din Deva şi absolvă în anul 1956
Institutul de Arte Plastice „Nicolae Grigorescu” din Bucureşti. Devine membru al
Uniunii Artiştilor Plastici, în 1958. Pentru scurtă vreme, funcţionează ca asistent
universitar la institutul de artă la care s-a format sub îndrumarea pictorilor Rudolf
Schweitzer Cumpăna şi Alexandru Ciucurencu.
Pe parcursul prodigioasei sale cariere, artistul a participat la numeroase şi
diverse expoziţii de grup, organizate în ţară sau pe diferite meridiane ale globului:
Berlin, Praga, Bratislava, Minsk, Moscova, Paris, Tel Aviv, Helsinki, Varşovia,
Titograd, Freiburg, Szczecin, Ulan Bator, Pekin, Phenian, Philadelphia, Veneţia, Tunis,
Cairo, Bamberg, Lisabona, Ankara, Istanbul, Sofia ş.a.
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Deschide numeroase expoziţii personale la Bucureşti: 1963, 1980 (retrospectivă),
1992, 1995, 1996, 2001, 2003, 2004; Deva: 1979; Orăştie: 2002, 2003. De menţionat că
împreună cu Vladimir Nedel a avut două expoziţii la Bucureşti, în 1998 şi 2005.
Lui Aurel Nedel i-au fost consacrate până în prezent două lucrări monografice,
însoţite, aşa cum se cuvine, de multe reproduceri în culori: una în 1986 1 şi alta în 20092
(în care se scrie şi despre Vladimir Nedel).
Recunoaşterea sa este mărturisită şi de faptul că numele său figurează în numeroase
dicţionare3 sau cărţi de artă4 şi în enciclopedia română5, activitatea sa desfăşurată pe
tărâmul spinos al artei fiind recompensată cu importante premii şi distincţii.
Despre creaţia artistică a maestrului Aurel Nedel s-a scris – de-a lungul timpului
– mult, s-a scris bine şi de bine. Pe drept cuvânt acesta este considerat „un pictor
clasic-modern sau modern-clasic”6. Rădăcinile sale artistice trebuiesc căutate în filonul
liric al artei româneşti moderne şi contemporane: Nicolae Grigorescu, Ştefan Luchian,
Alexandru Ciucurencu […]. În acest sens pledează şi supremul omagiu adus de artist
maestrului său Ciucurencu, omagiu exprimat în repetate rânduri. Nu trebuie scăpate din
vedere nici temeinicele cunoştinţe dobândite de pictor asupra artei europene, în speţă a
celei plămădite în Franţa. Fără îndoială, artistul apreciază opera lui Van Gogh, Picasso,
Braque sau Matisse.
Temele asupra cărora Aurel Nedel revine constant sunt florile, naturile statice,
peisajele, nudurile, portretele, compoziţiile cu figuri, toate surprinse în infinite ipostaze.
Formele stilizate, simplificate la maximum şi geometrizate sunt redate într-o
manieră evident originală. Arhitectonica tablourilor este riguros construită, obiectele
înscriindu-se în contururi negre pronunţate, care potenţează plăcutele efecte decorative.
Culorile vii, fie dense, fie transparente, încorporează o lumină iradiantă ce cucereşte
instantaneu privitorul, fermecându-l. Ca atare, sursele de lumină nu sunt dirijate din
exterior, nu provin dintr-o direcţie sau alta, iar volumele sunt sugerate cu o fină discreţie.
Dintre flori, artistul manifestă predilecţie pentru floarea-soarelui şi lalele, fapt pe
care nu-l considerăm tocmai întâmplător. Bărbat cultivat, acesta îndrăgeşte respectivele
flori nu doar pentru frumuseţea lor intrinsecă şi cromatică (galbenul-simbolul iubirii şi
roşul-simbolul vieţii), ci şi pentru semnificaţiile lor spirituale, în sens mai larg. Se ştie
că floarea-soarelui, care îşi întoarce totdeauna petalele ca nişte raze după lumină, este
asociată cu dragostea faţă de Dumnezeu, precum şi cu loialitatea şi devotamentul, iar
laleaua în poezia persană este preamărită ca una dintre florile întâlnite în Grădina
Paradisului, fiind deopotrivă şi un simbol al bogăţiei şi frumuseţii. Împărtăşim întru
totul aserţiunea unui critic potrivit căreia florile maestrului „sunt reale şi nemaivăzute în
acelaşi timp”7.
Naturile statice prezintă vase, ulcioare, butelii, pahare, fructiere, cărţi, fructe
(lămâi, pere, mere, gutui, struguri, prune), instrumente muzicale (vioară, mandolină),
adeseori însoţite de flori în vază. Toate acestea alcătuiesc compoziţii armonioase, ce
amintesc vag de acelea ale cubismului sintetic. Fundalurile pe care se profilează sunt
alcătuite din panouri decorative, numite de critici „ecrane”, de diverse forme şi culori,
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juxtapuse sau suprapuse, dispuse simetric sau asimetric, dar întotdeauna întregind în
chip fericit şi original imaginea. Uneori, aceste fundaluri au menirea de a augmenta
senzaţia de înălţare spirituală, asemenea sunetelor emise de tuburile unei orgi, sau
declanşează un sentiment de confort, stabilitate şi pace sufletească. Alteori, respectivele
fundaluri imprimă imaginilor o notă alertă. Naturile statice în ansamblul lor se erijează
în veritabile poeme plastice prin care se aduce un cald elogiu vieţii, bucuriei de a trăi.
Aurel Nedel iubeşte cu toată puterea inimii sale plaiurile româneşti, îndeosebi pe
cele transilvane. Este fascinat de spaţiul mioritic atât de plastic relevat de marele filosof
şi poet Lucian Blaga ce îşi doarme somnul de veci la Lancrăm, localitate situată nu prea
departe de Vaideii lui Aurel Nedel. Îmbrăţişând pe deplin crezul lui Blaga potrivit
căruia „veşnicia s-a născut la sat”, Nedel pictează numeroase peisaje rurale cu dealuri
blânde şi câmpii întinse. În aceste peisaje, surprinse în cele patru anotimpuri, întâlnim
case cu acoperişuri abrupte şi zugrăvite în albastru (numit de ţărani Mândră-Mărie) ce
pot împresura o bisericuţă, dotată cu un turn-clopotniţă, înălţat sfios spre cer. Aceste
peisaje emană un sentiment tonic sau de linişte şi împăcare sufletească, atât de necesare
dacă ne gândim că societatea de astăzi este din ce în ce mai bulversată. Pictorul revenit
la Vaidei este conştient că liniştea adevărată nu poate fi găsită decât „la izvoare”.
Nu şti ce să admiri mai mult: peisajele de primăvară cu pomi înfloriţi la care
albul este strălucitor şi pur; pe cele de vară cu căpiţe ancestrale ce evidenţiază hărnicia
locuitorilor de la sate; pe cele de toamnă în care coroanele ruginii ale copacilor indică
subtil scurgerea ireversibilă a timpului sau pe cele de iarnă în care zăpada, redată prin
rafinate griuri, s-a aşternut pretutindeni, obligând oamenii să rămână în casele lor pentru
a se odihni după un an plin de trudă.
Asemenea pictorului Traian Brădean, originar din satul Comlăuş, jud. Arad,
prietenul său de o viaţă, Aurel Nedel înfăţişează în mod sugestiv „sufletul satului”, chiar
dacă tablourile sale nu sunt populate cu ţărani sau ţărănci, cu oi sau care cu boi. Ca atare,
picturile bucolice ale celor doi maeştri au acelaşi impact emoţional asupra privitorului.
Libertatea deplină din sânul naturii, aflată în continuă regenerare, este ingenios
sugerată în pânzele în care sunt pictaţi cai. Spre deosebire de Constantin Piliuţă (un alt
renumit discipol al maestrului Alexandru Ciucurencu), care prezintă caii într-un moment de
repaus, mâncând fân în faţa unei mori sau a unei cârciumi, la Aurel Nedel respectivele
animale nobile se mişcă în toată voia, fără a fi stingherite de cineva sau de ceva.
Conform concepţiei ţărăneşti, după care femeia trebuie să fie sănătoasă şi bine
făcută pentru a putea munci şi procrea, Nedel pictează nuduri robuste fără a fi însă
lascive, surprinse şezând sau culcat, în interior sau exterior, într-o atitudine de relaxare.
Între portretele executate de pictorul de la Vaidei, autoportretele ocupă un loc
special. Artistul se redă aşa cum arată în prezent: în vârstă, cu părul, barba şi mustaţa
albe. Calm şi senin, chipul său exprimă deopotrivă voinţa fermă de a merge mai departe
pe calea artei, care îi este atât de dragă.
O compoziţie cu figuri, foarte interesantă şi originală, inspirată din mitologia
greacă, este intitulată Dansuri dionisiace. Dionysos, zeul vinului şi al viţei de vie, fiul
lui Zeus cu muritoarea Semele, se află în centrul atenţiei. Îmbrăcat sumar, în alb, el
poartă pe cap o coroană din viţă de vie. Pentru a-şi limpezi mintea, şade cu picioarele în
apa râului celor nouă muze ce curge din Olimp. Într-o mână ţine cupa cu vin, iar cu
cealaltă oferă un strugure preotesei, aflată în faţa sa. Alături se observă un vas plin cu
diferite fructe. Preoteasa, redată în picioare, este înveşmântată într-o rochie albă lungă
până la pământ şi prevăzută cu un elegant guler albastru. Ea poartă un acoperământ pe
cap şi ţine pe umărul drept o amforă mare grecească, desigur cu vin, pictată cu negru pe
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fond roşu, pe care urmează să o ofere lui Dionysos, în schimbul strugurelui primit. În
spatele lui Dionysos, o frumoasă menadă, având un sân şi un picior dezvelite, priveşte
cu atenţie ritualul în curs de desfăşurare. La serbarea dată în cinstea lui Dionysos
dansează, cuprinse de frenezie, patru nimfe tinere şi graţioase, despuiate, a căror
înfăţişare este deosebit de plăcută. Deasupra celei dintâi dintre nimfe se observă
floarea-soarelui ce simbolizează pe Helios, divinitate solară, care aude şi vede totul. Pe
dealurile din fundal se întind vii, iar în partea dreaptă, confundându-se parcă cu cerul
albastru, se profilează Olimpul, lăcaşul zeilor. Compoziţia se încheie în partea stângă cu
un măslin bătrân, ce face aluzie la măslinul de o mie de ani, existent încă în Grecia. În
felul acesta se aduc mai aproape de noi în timp vechile legende ale Greciei antice.
Prezenţa măslinului în tablou nu este întâmplătoare. Cu uleiul de măsline se ungeau zeii
şi eroii pentru înfrumuseţare şi sănătate. Florile viu colorate, răspândite ici şi acolo în
câmpul imaginii, imprimă deopotrivă un farmec aparte acestui tablou feeric atât de
reuşit. Trebuie relevat şi modul ingenios în care se îngemănează personajele statice cu
cele dinamice.
Contemplarea tabloului Dansuri dionisiace ne determină să ne gândim
involuntar la superbele opere cu tentă mitologică realizate de Sandro Botticelli,
Primăvara şi Auguste Renoir, Judecata lui Paris.
Făcând apel la mijloace artistice sintetice, în ceea ce priveşte desenul şi
culoarea, Aurel Nedel mărturiseşte o neţărmurită dragoste faţă de viaţă şi natură,
determinându-ne şi pe noi să fim părtaşi la acest nobil simţământ.
După ce am finalizat acest eseu, am avut o nouă întâlnire cu pictorul de la
Vaidei, căruia i-am adresat câteva întrebări punctuale:
- Care credeţi că sunt mijloacele necesare pentru a realiza o pictură de calitate?
Trebuie să existe o deplină armonie între linie, pată şi culoare.
- Cum apreciaţi pictura românească modernă?
Pictura românească a atins cote foarte înalte de măiestrie artistică, ea putând
figura cu cinste alături de pictura franceză. În această privinţă mă gândesc la: Nicolae
Grigorescu, Ion Andreescu, Ştefan Luchian, Theodor Pallady, Gheorghe Petraşcu, Nicolae
Tonitza, Ştefan Dimitrescu, Lucian Grigorescu, Marius Bunescu, Alexandru Ciucurencu,
Corneliu Baba, Dumitru Ghiaţă, Henri Catargi etc.
- Puteţi să menţionaţi câteva nume din pictura universală care vă sunt foarte dragi?
Mă înclin cu adânc respect în faţa lui: Botticelli, Leonardo da Vinci, Vermeer,
Remdrandt,Van Gogh, Cézanne etc.
- Care consideraţi că a fost cea mai frumoasă clipă din viaţa dumneavoastră?
Fără îndoială, aceea în care destinul m-a aruncat în braţele lui Alexandru
Ciucurencu.
- Ce preţuiţi în mod deosebit la Lucian Blaga?
Întreaga sa personalitate; tot cea ce a scris, fie că este vorba despre poezie,
filosofie sau teatru.
- Sunt informat că manifestaţi un adevărat cult pentru literatura rusă, clasică şi
contemporană. Puteţi să ne explicaţi de ce?
Îi iubesc pe Dostoievski, Tolstoi, Cehov, Bunin, Şolohov, Ehrenburg, Rasputin
etc. deoarece denotă o profunzime de gând şi sentiment.
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Fig. 1. Aurel Nedel, Floarea-soarelui

Fig. 2. Aurel Nedel, Flori
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Fig. 3. Aurel Nedel, Natură statică
cu flori şi fructe

Fig. 4. Aurel Nedel, Natură statică cu mandolină

Fig. 5. Aurel Nedel, Natură statică cu gutui

Fig. 6. Aurel Nedel, Natură statică cu peşti

Fig. 7. Aurel Nedel, Peisaj cu case

Fig. 8. Aurel Nedel, Peisaj cu biserică

Fig. 9. Aurel Nedel, Barca
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Fig. 10. Aurel Nedel, Pomi înfloriţi

Fig. 12. Aurel Nedel, Cai alergând

Fig. 14. Aurel Nedel, Irişi

Fig. 11. Aurel Nedel, Peisaj cu bărci

Fig. 13. Aurel Nedel, Cai

Fig. 15. Aurel Nedel, Nud
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Fig. 16. Aurel Nedel, Dansuri dionisiace
On Aurel Nedel’s Life and Painting
Abstract
After his long stay in Bucharest, where he distinguished himself as one of the
most prominent painters of Romania, Aurel Nedel (b. 1930) came back to Vaidei
(Transylvania), his native village. Here, the artist is carrying on his prodigious activity,
painting flowers, still lifes, landscapes, nudes, portraits, figure painting.
The stylized forms, simplified at maximum and originally geometrized, are
depicted in vivid colours. Through his images, he eulogizes nature, life and life joy.
Likewise Traian Brădean, originated from Comlăuş, Arad County, his lifelong
friend, Aurel Nedel, suggestively portrays the “soul” of the Romanian village, even if
he paints neither peasants nor carts with oxen. Therefore, the pastoral paintings of the
two master craftsmen have the same emotional impact on the spectator.
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