
 

 
 

 

 

HOTĂRÂREA NR. _____ 
din _______________________ 2020 

 
privind: acordarea titlului de „Cetăţean de Onoare al judeţului Galaţi” artistului plastic 
Daniel SPOERRI 

Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 12626/10.12.2020 
  

 
Consiliul Judeţean Galaţi;  

 Având în vedere referatul de aprobare al iniţiatorului; 
Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din aparatul de 

specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi; 
 Având în vedere raportul de avizare al Comisiilor de specialitate nr. 4 şi 5 ale 
Consiliului Judeţean Galaţi; 

Având în vedere adresa Asociației „Uniunea artiștilor plastici din Galați” nr. 125 din 
26.11.2020, înregistrată la Consiliul Județean Galați sub nr. 12.626 din 27.11.2020; 

Având în vedere adresa Universității „Dunărea de Jos” Galați nr. 967 din 07.12.2020, 
înregistrată la Consiliul Județean Galați sub nr. 12.900 din 08.12.2020; 
 Având în vedere dispoziţiile art. 3 alin. (1) lit. a) şi alin. (2) lit. a) din anexa la Hotărârea 
Consiliului Judeţean Galaţi nr. 170 din 24 septembrie 2018 privind aprobarea 
Regulamentului pentru acordarea titlului de „Cetăţean de Onoare al judeţului Galaţi”; 
 Având în vedere prevederile art. 173 alin. (1) lit. f) din Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
 În baza art. 182 alin. (1) și al art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

 Articol unic. Se acordă titlul de „Cetăţean de Onoare al judeţului Galaţi” artistului 
plastic Daniel SPOERRI, personalitate marcantă a vieţii culturale judeţene, naţionale și 
internaționale, în semn de recunoaştere şi prețuire pentru prestigioasa şi bogata activitate 
artistică adusă culturii naţionale, dar şi pentru contribuţia adusă la dezvoltarea, promovarea 
şi perpetuarea culturii județene, naționale și internaționale. 
 

 

P R E Ş E D I N T E, 
 

Costel FOTEA 

 
 

   Contrasemnează pentru legalitate: 
    Secretarul General al Judeţului, 
           Ionel COCA 
                                      



CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 

Nr. 12626/10.12.2020 

 

REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi privind  
acordarea titlului de „Cetăţean de Onoare al judeţului Galaţi”  

artistului plastic Daniel SPOERRI 
 

 

 

Artistul s-a născut la 27 martie 1930 la Galați, în familia pastorului protestant Isaac 
Feinstein, misionar al Bisericii Luterane norvegiene, și al Lydiei Feinstein-Spoerri. În 1941 tatăl 
său a căzut victima pogromului de la Iași. Rămasă văduvă, mama emigrează în 1942 cu cei șase 
copii ai săi în Elveția, la Zürich, iar artistul este adoptat de fratele mamei, profesorul Theophile 
SPOERRI, rectorul Universității din acest oraș. Timp de doi ani urmează cursurile unei şcoli de 
dans, apoi, la Paris, studiază baletul clasic cu celebra balerină rusă Olga Preobrajenska. În 1954 
ajunge prim–balerin în cadrul companiei „City Theatre” din Berna. În acelaşi timp realizează 
proiecte scenografice şi lucrează ca maestru coregraf. Între 1957–1959 a fost asistent al 
directorului de la Landesrtheatre din Darmstadt. În paralel, a lucrat la ziarul cultural „Material”, în 
care erau publicate poezii aparţinând noului curent concret, el însuşi oferind tiparului poeme 
concrete. În 1959 Daniel SPOERRI pleacă  la Paris, unde fondează Editura MAT (Multiplication 
d’Art Transformable). La Paris, publică volumul „Topografia anecdotică a hazardului” (1962), o 
carte de mare succes, astfel că ea este tradusă la New York, mai întâi în engleză (1966), apoi în 
germană (1968).  

În debutul carierei artistice, acesta a fost dansator de balet, ulterior a exercitat diferite 
profesii, însă și-a găsit împlinirea deplină ca artist plastic, impunându-se în istoria artei prin 
introducerea și dezvoltarea conceptului de „Eat Art”/„Mănâncă arta!”, un curent artistic rămas viu 
până în zilele noastre. 

Recunoaşterea internaţională a obţinut-o ca artist plastic, la 30 de ani, când a creat primele 
tablouri–capcană: după un festin, masa – cu toate obiectele, detaliile și resturile ei (vase murdare, 
sticle goale, scrumieră cu mucuri de ţigară) – este fixată şi transformată într-un tablou expus pe 
perete; adică, obiectele sunt fixate pe masă, pe scaun sau alt tip de suport, apoi, prin schimbarea 
planului, poziţia orizontală devine verticală, iar colajele atârnă pe pereţi, asemenea unor tablouri. 
Dinamismul plastic se naște din relațiile subtile create între obiecte sau chiar din diferitele 
aspecte ale aceluiași obiect. Aceste tablouri–capcană el le-a explicat astfel: „Obiectele găsite în 
poziții întâmplătoare, în ordine sau dezordine, pe mese sau în cutii, sunt fixate pe un suport similar, 
exact în poziția în care au fost găsite, și atârnate pe un perete. Sigur planul e schimbat și, de vreme 
ce poziția orizontală devine acum verticală, obiectul astfel creat ar putea fi numit pictură”. 

Daniel SPOERRI a îmbrățișat în arta sa cele mai curente practici pe plan mondial. 
Modernismul său în exprimare a făcut ca genul practicat de artist să ocupe în arealul artistic al 
epocii un rol aparte, consfințindu-se atât importanța, cât și arta sa ca fenomen cultural de prim 
rang. 

Inițiator în domeniul artei vizuale–obiect, artistul și-a consolidat crezul său artistic 
îmbrățișând deopotrivă modernitatea cu originea sa românească ca o componentă a perenității 
artistice cu filoane naționale. 

În 1984 Daniel SPOERRI concepe în bronz obiecte de bucătărie, prezentându-le sub titlul 
„Războinicii nopţii”, se consacră apoi unor „sinteze etnosincretice”, adăugând, de pildă, măşti 
africane unor sculpturi occidentale. După 1989 a realizat „palete de artişti”, asamblând pe panouri 
mari tot ce întâlnea pe mesele de lucru ale prietenilor săi artişti. 

De-a lungul anilor, Daniel SPOERRI a organizat numeroase expoziții personale și a 
participat la manifestări colective de profil din Franța, Elveția, Germania, S. U. A., Italia, 



Danemarca, Japonia, Finlanda, Spania, Austria. În ultimii ani, creația lui a început să pătrundă și în 
țara noastră, prin casele de licitație din București, dar și prin organizarea unor expoziții 
personale, ca cele organizate în 2017 la Muzeul de Artă din Cluj–Napoca, intitulată „Daniel 
SPOERRI: Partea din spate a Păsării Paradisului, „Mănâncă arta!”, și din 2018, când în Spațiul 
Expozițional de Artă Contemporană MAGMA din Sfântu Gheorghe au fost prezentate 35 de lucrări 
originale ale artistului. 

Experienţele din domeniul artei i-au adus lui Daniel SPOERRI o notorietate mondială, 
opere ale sale aflându-se în majoritatea muzeelor de artă contemporană. În România, numele său 
figurează în „Dicţionar de artă modernă şi contemporană” a lui Constantin Prut (Editura Univers 
Enciclopedic, Bucureşti, 2002), în „Dicţionarul Avangardelor” de Dan Grigorescu (Editura 
Enciclopedică, Bucureşti, 2003), în monumentalele volume ale lui Valentin Ciucă „Un secol de arte 
frumoase în Moldova”, (vol. II, Editura „Art XXI”, Iaşi, 2009) și „Dicţionarul ilustrat al artelor 
frumoase din Moldova 1800-2010” ( Editura „Art XXI”, Iaşi, 2011), precum și în cele două ediții ale 
„Dicționarului artiștilor plastici gălățeni” al lui Corneliu Stoica (ediția I, Editura „Terra”, Focșani, 
2007; ediția a II-a, Editura „Axis Libri”, Galați, 2013). 

În semn de recunoaștere şi respect pentru prestigioasa şi bogata activitate culturală pusă 
în slujba culturii naţionale, dar şi pentru contribuţia la dezvoltarea, promovarea şi perpetuarea 
culturii gălăţene atât în România, cât şi peste hotarele ţării, se propune acordarea titlului de 
„Cetăţean de Onoare al judeţului Galaţi” artistului plastic Daniel SPOERRI. 

Solicităm avizarea prezentului proiect de către Comisia de specialitate nr. 4 pentru 
asistenţă şi protecţie socială, învăţământ, sănătate, cultură, activităţi ştiinţifice, sportive şi de 
agrement şi de Comisia de specialitate nr. 5 juridică, pentru administraţie publică locală, de 
respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, de cooperare interinstituţională ale Consiliului 
Judeţean Galaţi.  

În baza considerentelor mai sus expuse, supunem spre dezbatere şedinţei în plen a 
Consiliului Judeţean Galaţi proiectul de hotărâre privind acordarea titlului de „Cetăţean de Onoare 
al judeţului Galaţi” artistului plastic Daniel SPOERRI. 
 

 

P R E Ş E D I N T E,  

Costel FOTEA 

 

 



CONSILIUL JUDEȚEAN GALAȚI 
Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate 
Nr. 12626/10.12.2020 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi privind acordarea 
titlului de „Cetăţean de Onoare al judeţului Galaţi” artistului plastic 

Daniel SPOERRI 
 
 

Prin proiectul de hotărâre mai sus arătat, se propune şedinţei în plen acordarea titlului 
de „Cetăţean de Onoare al judeţului Galaţi” artistului plastic Daniel SPOERRI. 

 Temeinicia proiectului de hotărâre are la bază următoarele:  
a) starea de fapt – născut la Galați în anul 1930, Daniel SPOERRI şi-a început cariera 
artistică ca dansator de balet, apoi şi-a încercat norocul în lumea teatrului şi a literaturii. 
Totuşi, recunoaşterea internaţională a obţinut-o ca artist plastic, la 30 de ani, când a creat 
primele tablouri–capcană: după un festin, masa – cu toate obiectele, detaliile și resturile ei 
(vase murdare, sticle goale, scrumieră cu mucuri de ţigară) – este fixată şi transformată într-un 
tablou expus pe perete; adică, obiectele sunt fixate pe masă, pe scaun sau alt tip de suport, 
apoi, prin schimbarea planului, poziţia orizontală devine verticală, iar colajele atârnă pe pereţi, 
asemenea unor tablouri. Inițiator în domeniul artei vizuale–obiect, artistul și-a consolidat 
crezul său artistic îmbrățișând deopotrivă modernitatea cu originea sa românească ca o 
componentă a perenității artistice cu filoane naționale. De-a lungul anilor, Daniel SPOERRI a 
organizat numeroase expoziții personale și a participat la manifestări colective de profil din 
Franța, Elveția, Germania, S. U. A., Italia, Danemarca, Japonia, Finlanda, Spania, Austria. În 
ultimii ani, creația lui a început să pătrundă și în țara noastră, prin casele de licitație din 
București, dar și prin organizarea unor expoziții personale, ca cele organizate în 2017 la 
Muzeul de Artă din Cluj–Napoca, intitulată „Daniel SPOERRI: Partea din spate a Păsării 
Paradisului, „Mănâncă arta!”, și din 2018, când în Spațiul Expozițional de Artă Contemporană 
MAGMA din Sfântu Gheorghe au fost prezentate 35 de lucrări originale ale artistului. 
b) starea de drept – proiectul de hotărâre este fundamentat pe prevederile Hotărârii 
Consiliului Judeţean Galaţi nr. 170 din 24 septembrie 2018 privind aprobarea Regulamentului 
pentru acordarea titlului de „Cetăţean de Onoare al judeţului Galaţi”. Astfel, în cuprinsul anexei 
actului administrativ, se stipulează faptul că această distincţie onorifică acordată de Consiliul 
Judeţean Galaţi se conferă persoanelor fizice din ţară şi din străinătate, a căror activitate este 
legată în mod deosebit de viaţa judeţului Galaţi.  

De asemenea, proiectul de hotărâre se fundamentează pe prevederile art. 173 alin. (1) 
lit. f) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare: „alte atribuţii prevăzute de lege”. 
 În concluzie, proiectul de hotărâre astfel iniţiat întrunește condițiile de legalitate. 
 

 

 

 

 Ica Mihai/1 ex./10.12.2020                                                                                                                                      Secretarul general al județului, Ionel COCA 

Direcţia Economie şi Finanţe,  
George STOICA 

Direcţia de Dezvoltare Regională,  
Laura–Delia ANGHELUȚĂ 

Direcţia Programe, 
Camelia EPURE  

 
 
 

Direcția Tehnică, 
Elena SĂNDULACHE   

 
 

Direcţia Arhitect Şef,  
____________________ 

 
 
 

 

 
 
 

Direcţia Patrimoniu,  
Constantin CRISTEA 

 
 
 

Serviciul contencios şi  
probleme juridice,  

Georgeta–Alina NEDELCU 
 


