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TESTIMONII 

o "...cu 2700 de membri actuali, nu sunt sigur că cineva ne-a prezentat acest gen de 
lucrări - până acum." 

Dene Croft, președinte, Federația Artiștilor Canadieni 
 
o "...lucrările dumneavoastră sunt frumoase [...] Le citesc ca fiind pictură cu sticlă." 

Lynne Seaman, vicepreședinte, Societatea Artiștilor din Calgary 
 
o "Lucrările dumneavoastră de artă arată absolut minunat în spațiul nostru de învățare 
comun. [...] Vă mulțumim încă o dată pentru această minunată completare a școlii 
noastre." 

Shelly G Pynoo, director, Școala Dalhousie, CBE, AB, Canada 
 
o "Arată fantastic! Vă mulțumim foarte mult pentru asta." 

Kevin DeForge, supervizor de arte plastice, Calgary Catholic School District, AB, Canada  
 
o "...ne-am întâlnit la Sărbătoarea Artei, când mi-am adus elevii la centrul comunitar. Elevii mei au fost foarte 
impresionați să vadă un "artist adevărat al vitraliilor" și o parte din lucrările pe care le-ați realizat. Panoul pe care l-
ați donat școlii noastre este fantastic! Mă bucur foarte mult că va fi expus în foaierul școlii, așa cum ați discutat cu 
directorul nostru, Matt Fell. [...] Vă mulțumesc foarte mult pentru minunata donație." 

Judy A Young-Davis, profesoară de artă/veterină, HD Cartwright School, CBE, AB, Canada 
 
o "Mă bucur să aud că v-au plăcut discuțiile mele. Și vă mulțumesc că ați trimis imaginile cu Space Matters - este 
o piesă frumoasă." 

Dr. Sean Carroll, fizician teoretician la Caltech, California, SUA 
 
o "Notele vizitatorilor sunt infinit de satisfăcătoare." // "Nu numai că captează atenția privitorilor, dar o solicită și o 
menține." // "...explorarea lumii dintr-o perspectivă diferită și deschiderea ochilor mei către diferite posibilități." // 
"Un nou mod de reciclare". // "Foarte neobișnuit și interesant..." // "Cred că lucrările tale arată nebunește. Este 
făcută dintr-o mulțime de lucruri." 

Expoziția "Diaspora", Alberta Society of Artists (ASA), Calgary, AB, Canada, 2017 
 
o "Arta lui Cătălin este frumoasă, iar complexitatea sa este transmisă în mod gândit prin ea cu multă pricepere și 
profunzime. Mister și măiestrie laolaltă, invitând la imersiunea privitorului. Este o plăcere să o privești cum se 
desfășoară. Aștept cu nerăbdare să văd cum va evolua." 

SORIAN (Sorin Crețu, pictor) 
 
o "Când Cătălin Domniteanu m-a contactat pentru prima dată acum 2 ani, am știut imediat că lucrez cu un artist 
pasionat, care are o dorință arzătoare de a face o diferență prin arta sa. Apoi, când i-am văzut proiectul artistic la 
diverse expoziții, am știut că trebuie să colaborez cu el. Am descoperit că experiențele sale ca artist continuă să 
îmbogățească fiecare proiect pe care îl abordează. Cu abilitatea sa de a surprinde momente captivante, Cătălin 
Domniteanu este artistul ideal pentru orice proiect care implică atenție la detalii și creativitate." 

Daniela Cupse Apostoaei, Producător/Regizor de film 


