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  Pentru iubitorii de arta din cercurile 
israelienilor originari din România cartea  
de artă dedicată doctorului - pictor  
      Bruno Herșcovici-PICTURI ALESE 
(Editura Saga 2021) va fi o bucurie majoră. 
  Avem ocazia să luăm contact direct cu 
opera plastică a unui pasionat de frumusețe. În 
ultimii ani Bruno este frecvent în presă de 
limba română cu tablourile sale tematice, axate 
pe prezentul nostru complicat dar totodată 
însetat de nevoia firească de estetică și de 
cultură. Pictorul alege subiecte din viața să și 
din cercurile celor cunoscuți cu care are relații 
prietenești și afective. Portrete, natură, 
animale, idei filozofice, medicină, dar și 
cosmosul, îl incită la contemplare și apoi la 
execuție în ulei pe pânză. Media folosită este 
doar un prilej de a modela spațiul vizual cu 
subiectele sale preferate. La prima vedere, 
tablourile sunt microcosmosuri plasate în prim 
plan, cu puțînă preocupare pentru adâncime 
sau perspectivă care ar adăuga desigur 
dramatism. Sofisticarea vine tocmai de la 
minimalismul impus că o disciplină metodică. 
Nu căutați zorzoane, decoruri, mesaje ascunse. 
Totul ni se deschide prietenos că o carte pe care 
o percepem exact cum a vrut artistul. Îmi aduce 
aminte de un alt pictor de origine română - 
Avigdor Arikha - care prin minimalism și 
simplitate ne atrage în mod hipnotic. Este 
foarte greu să fii simplu într-o lume modernă 
cu o istorie culturală de peste 5000 de ani. De 
multe ori complexitatea și sofisticarea 
exagerată gonește amatorul de artă care 
renunță la efortul decodării intențiilor 
absconse. Prin acest merit al simplificării 
doctorul nostru atrage și se lasă cercetat. Presa, 
expozițiile  și amicii săi jurnaliști s-au bucurat 
să-l comenteze și să-l promoveze de-a  
lungul anilor. O recentă (dar mult prea 
modestă) expoziție a fost organizată de  ICR-
Tel Aviv.  
  Cartea ramâne un bun prilej de 
cunoaștere și evaluare a unui artist care a făcut 
din hobby o adevărata pasiune.  Mă alătur 
acestor eforturi cu admirație, în acest prilej 

special de a aprofunda arta unui 
talentat pictor, contemporan cu noi. 

  



 
 



 
 

  



  Clipe intime  


