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O pânză de Ștefan Râmniceanu este ein Geschehen der Wahrheit…este epifanie. 
Ca și ea, este de asemenea bucurie, bucuria de a se apropria de esență și de 
adevăr, un motiv constant de emoție și euforie. 

Nicolae Steinhardt, 1985 

„Veșminte“ se numesc cele câteva panouri pictate în aurul clarităților sublime, 
ferecate în metalul dureros protector, pe care se decupează sinuozitățile de 
imagine bizantină cu care ochiul românesc e de secole obișnuit. 

Academicianul Răzvan Theodorescu, 1988 

Temperament […] patetic, Ștefan Râmniceanu desfășoară energii uriașe, în 
preajma cărora nu putem rămâne neutri. Discursul său e imperativ, efortul său e 
de o proporție amețitoare, aproape neplauzibilă. O tenace dimensiune eroică se 
percepe, mereu, în încercarea sa, încercare a unei naturi războinice care cultivă, 
simultan, vehemența și ceremonia. 

Andrei Pleșu, 1988 

Împlinit în talentul său fecund, confruntat cu tezele picturii naționale și 
internaționale, dezamăgit, poate, de amândouă, omul eclectic prin definiție, ca 
orice artist care trebuie să concilieze în el multiple tentații estetice și determinări 
culturale divergente, Ștefan Râmniceanu poarta o invizibilă, dar prețioasă și 
ireductibilă, urmă post-post bizantină. 

Magda Cârneci, 2000 

Opera sa este impregnată de o profundă spiritualitate…Ea respiră adevăr, 
autenticitate, evocă o imagine superioară a existenței. 

Arlette Sérullaz, Directoarea Muzeului Eugène Delacroix, 2000 

În spiritul unui Byzance après Byzance, cercetarea lui Ștefan Râmniceanu restituie 
o întreaga chimie a metamorfozelor în care aurul, sugerând trimiteri metafizice, își 
arată nu numai nobleța hieratică, ci si o existență vulnerabilă, patetică, de exfolieri 
și suprapuneri care dezvăluie avatarurile duratei. 

Dan Hăulică, 2001  
Președinte de onoare al Asociației Internaționale a Criticilor de Artă  

 
Vă invită la expoziția retrospectivă 

URME


STEFAN RAMNICEANU 
Vineri 10 octombrie, ora 16.00 

Vor vorbi despre opera lui Ștefan Râmniceanu prezentată în spațiile 
Palatul Mogoșoaia și în noul Memorial: 

Academicianul RĂZVAN THEODORESCU, 
Criticul de artă dr. MAGDA CÂRNECI, redactor șef al revistei Arta 

Directorul artistic al Centrului, DOINA MÂNDRU 

Începând cu ora 19.00, sunteți invitați să vizitați partea a doua a expoziției la 
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Urmează Cocktail 
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Opțional, se asigură transport de la Palatul Mogoșoaia la 
ATELIERAMNICEANU — Drumul Codrii Cosminului nr. 39, Sect. 1, parcarea Arabesc și 

naveta până la adresă

PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
Referințe critice

PARKING

39 ATELIERAMNICEANU


