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Aura ZEN în creația artistei Ramona Pintea

Născută în 22 iunie, la solstițiul de vară, în preajma Sânzienelor și a Zilei Iei românești, Ramona a
luminat cu ochii ei negri, privindu-mă din căruciorul ei roșu, viața mea întreagă. La castelul, unde s-
a  descoperit  statuia  șarpelui  care  simbolizează  energia  Kundalini,  mergeam seara  după  lapte,
așteptându-l pe tatăl ei, cel mai frumos bărbat cu ochi albaștri, descendent din conții Bucevski,
veniți din Polonia în jurul anilor 1600. Talentul Contelui Epaminonda Bucevski, l-a moștenit Ramona,
numită așa de mine după cântecul spaniol „Ramona”, când am înregistrat-o la starea civilă din
Medgidia. Pictorul Epaminonda Bucevski a fost prieten cu Mihai Eminescu; poza lui se află în Istoria
Literaturii Române de la origini până în prezent a lui George Călinescu pentru care în liceul de pe
Calea Bucureștilor Brașov, am făcut o mare pasiune inspirată de profesorul meu de limba româna
Petre Homoceanul. Influența pictorului Epaminonda Bucevski s-a exercitat asupra mea văzându-i o
icoană încadrată într-o ramă de tablou plină de strălucire aurie.

Admirația pentru pictor a crescut cunoscându-i la Suceava muți pictori descendenți, trăind în vile
luxoase. Cea mai impresionată persoană din familia lui Epaminonda Bucevski a fost pictorița Lidica
Barbacaru soție a unui consul care descindea din familia lui Dimitrie Anghel, cântărețul florilor, mai
ales în volumul „În grădină”. „Eram gravidă cu Ramona când alcătuiam lucrarea pentru diploma de
licență cu tema „Antume și postume eminesciene”. L-am impresionat pe profesorul bibiloteconom
Dan Simonescu și pe asistenții Mihai Zamfir și Ștefan Cazimir. Cred ca această atmosferă genetică a
generat la Ramona o multitudine de valențe creatoare care au dus-o până a ajunge în a fi o mare
pictoriță cu expoziții în Miami, în Londra, Brașov, București. Fazele ei artistice sunt bogate în picturi
pe  aceeași  temă.  Cuplurile  din  „faza  albastră”  impresionează  prin  „senzualitate,  sexualitate,
expresivitate” cum a afirmat managerul de la ArtFUSION Galery din Miami SUA. Următoarele faze
„în orange” impun flori magnifice, flori din rai, cum a afirmat artista Doina Ghițescu, în tabloul de
dimensiunea  unui  perete.  „Simfonia  verii”  evidențiază  tablouri  privind  natura,  elementele
subacvatice, ca în poezia eminesciană în care este văzut Zeul Odin. Pasiunea pentru animale a
determinat-o pe Ramona să le înfățișeze cu o expresivitate proprie umanului. Leul din tablourile ei îl
simbolizează pe soțul ei,  marea iubire, care este zodia leului.  Vis-a-vis de femeie, soție, iubită,
simbolul leului manifestă respect, admirație, adorație.
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Tabloul s-a vândut în multe printuri în expozițiile din galeriile londoneze. Fiind o artistă pictor a
facebook-ului pusă în valoare de numeroase cronici  din reviste străine, Ramona a devenit prin
căsătorie cu un descendent al lui Pintea Viteazul, excepțional interpretat de marele Florin Piersic,
realizează o serie de tablouri care pun în valoare expresivitatea feminină. Văzută ca o regină, femeia
devine în tablouri un simbol al expresivității. Fiecare lucrare impune o altă expresie, o altă stare de
spirit ca: „demnitatea”, „admirația”, „tristețea”, „melancolia”, etc, etc. Artista Ramona Pintea, vinde
în momentul de față cu mare succes pe mapamond. Din America i se comandă „Femeia Regină” care
să fie realizată pe tablou de mare dimensiune. Prin expresivitatea personajelor sale, artista Ramona
Pintea deschide un nou curent în pictură, Curentul expresivității. Este o maestră a culorii, școlită în
Londra.  Conștiincioasă  și  harnică,  avea  caiete  cu  picturi  cu  marii  pictori  ai  lumii:  Tintoretto,
Michelangelo, Rubens, Leonardo Da Vinci,  etc, etc. Avea caiete după postere colorate, care au
inițiat-o în arta culorii. Avea caiete după model, care i-au indus capacitatea de a reda corpul uman.
În felul acesta siluetele modelelor din casa ei de modă Monice din Londa, au determinat-o să creeze
splendide rochii vândute în marile magazine londoneze. Cultura dezvoltării personale, i-a deschis
pictoriței orizonturi pe care se bazează opera ei; orizontul ZEN cu energiile ce curg din univers.
Iubitoare mamă, are pentru fiica ei Venice Andreea, o iubire nemărginită, dar și fiica ei este numai
numărul unu în tot ceea ce face. Are 24 de diplome; oriunde a mers a obținut doar locuri fruntașe:
karate, teatru, pictură și mai ales la fotbal feminin, fiind membră a clubului Chelsea din Londra.
Aflată în Zen, condusă de o muncă asiduă zilnică, din zori și până în seară, familia Pintea rezonează
cu energiile universului pe coordonatele valențelor fosforescente.
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