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IDEALISMUL MAGIC AL "FLORII ALBASTRE" Lucrările de acum ale 
lui Marcel Lupşe au caracterul unor reverii. Ele continuă "rebeliunea 
romantică" începută de pictor încă înainte cu două decenii. Această 
iraţională atitudine a "revoluţiei romantice" totale pare a afirma doctrina 
identităţii dintre Dumnezeu, lume şi eu. Toate trei se contopesc într-un 
fenomen imanent pe întreaga suprafaţă a tabloului. Un răstimp al 
imanenţei. Un răstimp al "florii albstre" care pare a fi revenit, iată, cu 
centrul său de gravitaţie adânc spiritual. Romantizarea pe care pictorul o 
întreprinde nu este altceva decât potenţare calitativă a naturii. Prin această 
operaţie eul obosit şi crepuscular al lumii de azi este identificat cu un eu 
"eroic". Romantizarea din Herbaryum/Scriere dă faptului comun şi 
experienţei senzoriale un sens înalt – suprasenzorial, lucrului cunoscut 
demnitatea necunoscutului, celui finit o aparenţă infinită. În acest context 
pictorul e magician, şaman, vraci, extatic şi inspirat. Magia poetică îl face 
acum pe Marcel Lupşe să afirme, cum altădată o făcea Horia Bernea, 
"Lumea e bună prin scop, frumoasă ca facere, complexă prin vieţuire şi 
spirituală prin materialitate"... OLIV MIRCEA, 2011.

MARCEL LUPŞE se naşte la 21 august 1954 la Dej. În anul 1979 absolvă 
Institutul de Arte Plastice “Ion Andreescu” la clasa profesorului Vasile 
Crişan. Din 1980 participă cu regularitate la expoziţiile organizate de filiala 
Cluj şi apoi filiala Cluj-Bistriţa-Zalău a U.A.P. Din 1989 este mebru U.A.P. 
din România la secţia Pictură. În 1990 se stabileşte la Bistriţa unde se ocupă 
de administraţia culturală fără să întrerupă activitatea artistică. Din 1994 
este profesor şi din 1998 şef de catedră la Liceul de Arte Plastice “Corneliu 
Baba” din Bistriţa. Expune pictură, desen, obiect în peste 100 de expoziţii 
de grup în ţara şi peste hotare, participând anual la Simpozioane şi tabere de 
Arta Plastică naţionale şi internaţionale. În cele trei decenii de activitate 
artistică organizează 38 de expoziţii personale, lucrările sale figurând în 
muzee şi colecţii particulare din România, Austria, Belgia, Bulgaria, 
Canada, Danemarca, Elveţia, Franţa, Germania, Italia, Israel, Japonia, 
Luxemburg, R. Moldova, Olanda, Polonia, S.U.A, Suedia, Turcia, Ungaria. 
Universul vegetal legat de ruralitatea transilvană ocupa un loc important în 
preocupările sale plastice, transformându-se în structuri emblematice 
pentru creaţia sa. Trăieşte şi lucrează la Bistriţa. Tel. 0040-722-339770.o
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