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Necunoscând-o, și numai prin faptul, că este prietenă cu artista
plastică Stroe Alicsandrina, gândurile mele înviorate de a face cunoștință cu o nouă artistă plastică
au devenit o ploaie de îngeri sclipind prin aripi multicolore, fosforescente, în irizațiile feerice, întregi
game de culori ale curcubeului. Mi-am închipuit-o ca pe o conștiință de neatins, a unei profesoare cu
neputință de a o descrie și caracteriza așa precum merită activitatea ei profesionale și artistice.

Arta sa plastică este îmbogățită prin rafinament și delicatețe. Printr-un estetic suficient de conștient,
lucrările sale artistice și prin aprecierea lor de un public educat plastic sunt impunătoare. Arta sa
plastică sclipește de feericele ei lumini și steluțe, iar calitatea de didact a doamnei Cristina Istrate,
reprezintă o importantă bază de studiu pentru viitorii artiști plastici, în devenire. Densitatea artei
sale plastice constă în insistența sa pregnantă și de neclintit, care susține arta plastică drept o
păstrătoare delicată a sclipirii vieții în sufletele, atât a creatorilor de frumos, cât și a consumatorilor
dornici de minunății compoziționale, cromatice și desen imaginativ sau redat din realitatea
înconjurătoare. Ca profesoară, artista plastică Cristina Istrate povățuiește și ne învață doar binele
prin arta sa, fără a ne da și sfaturi. Absolventă de teologie ortodoxă didactică specializarea Arte
Plastice (Bisericească), în prezent profesoară de iconografie la Școala de Artă – București (fosta
Școală Populară de Artă – București), unde își îndeplinește cu sfințenie datoria de maestru în
rândurile unei mari mase de discipoli. Așa să-i ajute Dumnezeu!

Ultima expoziție personală a doamnei Cristina Istrate cu temă sacră, a fost o mare reușită artistică,
adevărat loc religios pentru închinăciune și rugă către Dumnezeu. În preajma artistei Cristina Istrate
și a tablourilor sale, imediat te și convertești. Această minune, mie mi s-a adeverit. A vorbi despre
lucrările sale, picturi religioase, înseamnă să te rogi și să te închini în permanență. Lucrările nu par
făcute de mână de om muritor, doar în trecere pe pământ, ci de către un sfânt trimis de către
Dumnezeu, cu chip de femeie, blajină, credincioasă, cu adâncă iubire pentru oameni, frumos și cu
trăire în credință. Autoarea este o fărâmă de pământ ceresc care în slava Creatorului picturile
grăiesc, cromatic și luminos, de parcă soarele și-a întors fața numai către pământ, luminând cu
căldura tuturor razelor sale. Picturile sale religioase au rodit în crezul meu că Domnul Dumnezeu e
același de mereu pentru mereu. Prin închinare nu permitem lacrimilor reci, să se-mpreune, le
dezghețăm pentru rugăciune.
Îți mulțumesc din suflet Dumnezeu
Că m-ai făcut eu să fiu eu
Chiar dacă sunt neînsemnat, e minunat
Mi-e bine-așa. Cu voia ta, n-aș vrea să fiu ca toți și nici altcineva.

Pictor prof. VERGIL-COJOCARU COVER
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