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PORTRETELE FAMILIEI CANTACUZINO 
ÎN COLECȚIA MUZEULUI DE ARTĂ 

PRAHOVA „ION IONESCU-QUINTUS”

Anca-Raluca Bratu
Muzeul de Artă Prahova „Ion Ionescu-Quintus”

CANTACUZINO FAMILY PORTRAITS IN ART MUSEUM 
COLLECTION PRAHOVA “ION IONESCU-QUINTUS”

Abstract: In this paper I am presenting three portraits of 19th century which 
belongs to Prahova Art Museum. Two portraits were registered as Man Portrait 
and one as Woman Portrait.. All of them were registered without any indica-
tion about the possible artists who made them. Studying the Man Portraits I 
assumed that one is depicting Gheorghe Grigore Cantacuzino and was made by 
the French artist Amelie Legrand De Saint-Aubin in Paris, and the other portrait 
belongs to Iordache Cantacuzino (author still unknown). The Woman portrait 
is identical to a portrait in the National Art Museum in Bucharest, belongs to 
Maritica Cantacuzino and most probably is a copy ordered by Maritica herself to 
be offered to her daughter. 
Keywords: portrait, picture, Cantacuzino, museum, art. 

Studiile pentru repertorierea colecției de portrete din secolul al XIX-lea din 
patrimoniul Muzeului de Artă Prahova au necesitat o cercetare atentă din punct de 
vedere stilistic, documentar și de arhivă, fapt ce a condus la clarificarea unor date 
privind identificarea de personaje, identificarea de autori, proveniența unor lucrări. 
Majoritatea lucrărilor din patrimoniul muzeului au precizate aceste date, însă unele 
dintre ele, aproape 90 de lucrări, au fost inventariate cu autor anonim. În această 
lucrare vom analiza câteva din lucrările pentru care nu există un autor cert.

Astfel, un număr de trei picturi – Portret de bărbat (2417), Portret de bărbat (2418), 
Portret de femeie (2273) – sunt înregistrate cu autori anonimi din secolul al XIX-lea. 
Pentru a crea o imagine de ansamblu am adăugat celor trei lucrări menționate și 
Portret de femeie (7108), care este pandant cu numărul de inventar 2417, dar care se 
află în patrimoniul Muzeului Județean de Istorie şi Arheologie Prahova.
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Ca urmare a studierii respectivelor lucrări am ajuns la concluzia că perso-
najele portretizate fac parte din familia boierească a Cantacuzinilor din Țara 
Românească, pentru două dintre portrete, în opinia mea, putând exista şi o atri-
buire, o identificare a autorului, pentru considerentele pe care le prezentăm în 
continuare.

Prima lucrare înregistrată cu autor Anonim – Portret de bărbat (Ilustrația 1), 
secolul al XIX-lea, inventar 2417, ulei pe pânză, 92 × 73 cm – consider că îl repre-
zintă pe Gh.  Gr.  Cantacuzino-Râfoveanu (18121/18152, București–1890) descen-
dent al Cantacuzinilor din Țara Românească, ramura principelui Șerban-Vodă, 
fiul medelnicerului Gheorghe (1775/7–1827) și al Ruxandrei Râfoveanu3 (?–1830). 
Gh. Gr. Cantacuzino-Râfoveanu era cunoscut în societatea ploieșteană de la mij-
locul secolului al XIX-lea drept un bun gospodar, patriot şi om cu prestigiu social 
dobândit prin forțele proprii. Boierul din stirpea Cantacuzinilor a deținut în cursul 
vieții mai multe funcții la tribunalul din Ploiești, fiind judecător în 1841 și 1856 
și substitut de prezident în 1847. Locuia pe Ulița Poștii, colț cu strada Greceanu, 
într-o frumoasă casă, descrisă de contemporani drept una din cele mai răsărite pe 
atunci; era o casă mare cu marchiză pe stâlpi de fier care acoperea treptele largi de 
piatră, cu trei laturi pentru urcat la intrarea principală. În 1848, Gh. Cantacuzino-
Râfoveanu, a fost ales administrator al județului Teleorman. În această calitate, 
la 8 septembrie 1848, a ars un exemplar al Regulamentului Organic, fapt ce a 
condus atât la percheziționarea casei din Ploiești, unde se credea că s-a ascuns 
împreună cu C. Florescu, cumnatul său, cât și la arestarea sa efectuată ulterior 
percheziției. Era căsătorit cu Eliza Florescu4, apreciată în epocă drept o bună pia-
nistă, el însuși fiind muzician și om de litere. Informații despre viața cotidiană a 
lui Gh.  Gr.  Cantacuzino-Râfoveanu sunt relatate de cronicile vremii: la 2 aprilie 
1858, dădea mare petrecere, pentru copiii dumnealui, iar în 1867, aflăm din cronici 
mondene că domnul Gh. Cantacuzino-Râfoveanu, și-a luat consoarta (...) și au ple-
cat în voiaj la Paris. Au luat diligența nemțească până la Giurgiu, ca să ia vaporul 
austriac. Se duc la Paris că acolo au trei băieți la învățătură. Numele judecătoru-
lui Cantacuzino-Râfoveanu, mai apare şi în cronicile ploieștene ale anului 1867, 
când, pe 24 aprilie, este evocată o mare petrecere la casa de pe ulița Poștei cu 
ocazia sărbătoririi onomasticii, ocazie cu care venise și fiul său de la Paris, George 
G. Cantacuzino-Râfoveanu (1845–1912) pentru a-şi sărbători părintele.

1 Cf. Nicolae Carol Debie, O cronică ploieșteană, 1825–1974, Editura Ploiești-Milenium, Ploiești, 
2006, p. 226.

2 Cf. Mihai Dim. Sturdza, Familii boierești din Moldova și Țara Românească, enciclopedie istorică, 
genealogică și biografică, Familia Cantacuzino, vol. III, Editura Simeria, București, 2014, p. 28. 

3 Fiica lui Iordache Râfoveanu, vistier al Râfovului și a Ancuței Râfoveanca, ctitora Mănăstirii 
Ghighiu, Prahova. 

4 Sora compozitorului Dumitru Gh.  Florescu și a revoluționarului Costache Florescu, Eliza 
G.  Florescu (1815/1818 București – 1894), era descendentă a vechii familii Florescu, din Țara 
Românească, fiica logofătului Iordache (George) și a Anei Șuțu. În 1841 se căsătorește cu 
Gh. Cantacuzino-Râfoveanu.
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Portretul în discuție este specific jumătății secolului al XIX-lea, interval de timp 
care corespunde perioadei în care a trăit Gh. Gr. Cantacuzino-Râfoveanu. Figura 
este redată frontal iar personajul este îmbrăcat în costum de culoare neagră cu 
papion, fiind surprins de artist așezat pe un scaun stil Biedermeier, cu tapițerie de 
culoare verde și cadru de lemn sculptat. În partea stângă a lucrării se vede colțul 
unei mese acoperită cu o pânză cu motive geometrice în culori vii de roșu, albas-
tru şi galben, pe care se află trei cărți. Mâna dreaptă a personajului sprijinindu-se 
cu cotul de masă, este adusă la piept, sub reverul hainei, poziție specifică portre-
telor realizate după fotografie. Mâna stângă se sprijină pe genunchi iar pe inelar 
poartă verighetă. Frizura și barba sunt specifice anilor 1860. Pe cotiera scaunului 
se citește – puțin lizibil/vizibil – o semnătură și un an. Semnătura este apocrifă, în 
dreapta jos, cu negru: De S. Aubin,1866. Cercetând portretul pandant, aflat în patri-
moniul MJIAP, ce o reprezintă pe soția lui Gh. Gr. Cantacuzino-Râfoveanu, Eliza5/
Elena6, am ajuns la concluzia că autorul portretului ar putea fi Amelie Legrand 
De Saint-Aubin (1798 Paris-?), eleva lui M. Meynier, cunoscută ca pictor de portret 
și scene de gen7. Ambele portrete sunt datate, unul în 1865, celălalt în 1866, și 
semnate A.  Legrand de Saint-Aubin. Semnăturile celor două portrete sunt însă 
diferite. Cea aflată pe Portretul de femeie, este scrisă caligrafic, cu litere de mână, 
iar cealaltă este scrisă atât cu litere de tipar, cât și cu litere de mână, semnătura 
nemaiavând același caracter grafic. Acest lucru indică faptul că este o semnătură 
apocrifă, fiind făcută de altcineva, pentru a consemna că și acest portret este 
opera aceluiași pictor. 

Eliza Cantacuzino-Râfoveanu, portret aflat în patrimoniul Muzeul Județean 
de Istorie și Arheologie Prahova (Ilustrația 2), inventar 7108, ulei pe pânză, 
92  ×  73  cm, semnată și datată, dreapta mijloc cu negru, pe plic: A Le Grand de 
St. Aubin 1865, este redată frontal. Poartă o rochie neagră cu guler și terminațiile 
mânecilor din dantelă albă și panglici de mătase cu funde, de culoare roz. Ținuta 
este completată de o garnitură de bijuterii fastuoase, cercei şi broșa/ornicul, 
prins cu lanț. Încheieturile mâinilor sunt de asemenea împodobite cu frumoase 
bijuterii, la mâna dreaptă este înfățișat un frumos ceas de aur cu capac emailat, 
bijuterie purtată în orice ocazie, iar la mâna stângă, o brățară de perle. Eliza este 
pieptănată cu cărare pe mijloc şi părul adunat pe tâmple, coafură specifică anilor 
‘60 ai secolului al XIX-lea şi este așezată pe un scaun stil Biedermeier, cu tapițerie 
de culoare verde și cadru de lemn sculptat aidoma celui care apare în portretul pe 
care l-am atribuit lui Gh. Gr. Cantacuzino-Râfoveanu. În partea dreaptă a lucrării 
5 Cf. Nicolae Carol Debie, op. cit. p. 239.
6 Cf. Mihai. Dim. Sturdza, op. cit. p. 231.
7 Subiectele abordate în lucrările sale sunt atât laice cât și religioase: Saint-Jean (1822), și 

Coborârea de pe cruce (1827), aflată în biserica Saint-Etinne du Mont a Paris, sunt cele mai cunos-
cute lucrări cu subiect religios. Între 1819–1850, va fi prezentă cu lucrări în cadrul Salonului. A 
dat și lecții particulare. A avut ateliere în Copeau la nr. 21 și pe Monseur-le-Prince. În anul 1937, 
lucrările sale erau foarte bine cotate. Pentru o lucrare semnată Amelie Legrand de Saint-Aubin, 
Interior de atelier, s-a plătit 1600 de franci. 
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se vede colțul unei mese acoperită cu o față cu motive geometrice în culori vii de 
roșu, albastru, galben, pe care se află o carte de care este sprijinită o scrisoare, 
compoziția fiind completată cu un vas/ vază cu flori din care a fost înfățișată 
numai o parte. Mâinile Elizei sunt împreunate pe genunchi, într-o postură ele-
gantă, specifică portretisticii epocii. Elementele de decor prezente în portretul 
Elizei sunt foarte asemănătoare cu cele din portretul lui Gh.  Gr.  Cantacuzino-
Râfoveanu, ceea ce denotă că autorul portretului a utilizat aceleași elemente de 
decor în ambele compoziții. În cazul acestei din urmă lucrări, pictorul a ales să-și 
pună semnătura, sub forma unei adrese, pe plicul ce făcea parte din obiectele 
existente pe masa de lângă personajul pictat.8

Având în vedere informațiile vremii despre cei doi soți, mai ales despre călă-
toriile lor în Franța, se poate presupune, îndreptățit, că portretele acestora au fost 
realizate la Paris, în anul 1865, an în care familia Cantacuzino-Râfoveanu a mers 
să-și viziteze cei trei fii pe care îi aveau la studii acolo.9

Al doilea portret pe care îl prezentăm, este trecut în registru inventar Portret 
de bărbat, Anonim (Ilustrația 3), inventar 2418, ulei pe pânză, 84,5 × 67,5 cm. Din 
păcate, aici am putut încerca doar identificarea personajului, dar nu şi a autorului 
lucrării. În opinia mea, portretul îl înfățișează pe Iordache Cantacuzino, pictorul 
anonim, reprezentându-l asemenea unui vechi boier, îmbrăcat în costum orien-
tal compus din caftan de culoare albastră, tivit cu blană de samur, şi anteriu de 
culoare ocru/roșcat, încins cu un brâu de mătase cu motive florale. În partea de 
sus a anteriului se observă cinci nasturi aurii prinși cu un șnur care pornește de la 
brâu spre partea superioară într-un model ce formează două linii paralele legate 
între ele de cele șase șnururi corespunzătoare ceaprazurilor în care se prind 
nasturii. Personajul poartă pe cap o căciulă din blană de samur. Este prezentat 
așezat, văzut jumătate de figură, într-un ușor semiprofil spre stânga, figura fiind 
redată frontal. Mâinile i se sprijină pe cotierele scaunului. Iordache Cantacuzino 
(1747–1803), este fiul paharnicului Ioan Cantacuzino (?–1748) și al Mariei Bozianu. 
La 10 februarie 1777 s-a căsătorit cu fiica lui Ștefan Pârșcoveanu10, Maricuța, din 
acesta descinzând ramurile Caimacamului și Nababului din Țara Românească11.

Cel de-al treilea portret (Ilustrația 4) ce face obiectul acestui studiu este por-
tretul Marițicăi Cantacuzino – în registrul inventar găsindu-se cu titlul Portret de 
femeie și este atribuit lui Töpler Mihail. Este un ulei pe pânză, 84,5 × 67,5 cm., şi 
are numărul de inventar 2273. Lucrarea este o replică a portretului Mariţicăi aflat 
în patrimoniul Muzeului Național de Artă al României. Semnificația celor două 
8 Un portret asemănător cu cel prezentat, ținând seama de particularitățile stilistice ale portre-

tului de factură Biedermeier – reprodus la Adrian Silvan Ionescu, Antichități, România, anul IV, 
nr. 4, iulie-august 2007, p. 84–89. Europenizarea modei societății românești (4) – este cel aflat la 
Muzeul Municipiului București, Anonim – Portret de femeie. 

9 Cf. Nicolae Carol Debie, O cronică ploieșteană, 1825–1974, Editura Ploiești-Milenium, 2006, p. 226.
10 Ban al Craiovei la 1777.
11 Mihai Dim. Sturdza, Familiile boierești din Țara Românească și Moldova, Enciclopedie istorică, 

genealogică și biografică, Familia Cantacuzino, vol. III, Editura Simeria, București, 2014, p. 26. 
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portrete, identice, este aceea că personajul portretizat a comandat cele două por-
trete pentru a oferi unul dintre ele copiilor săi. Mariţica este redată în picioare, 
jumătate de figură, orientată ușor spre dreapta. În mâna dreaptă ține un șal de 
cașmir cu motive florale în culori vii, de roșu,verde și alb. Personajul este zugrăvit 
într-o costumație aproape identică cu aceea a jupâneselor grecoaice. Poartă o 
rochie bogată, cu corsajul înalt, de gaz transparent, cu decolteu rotund, cu guler 
de horbotă stil empire. Bluza fină se prelungește cu o fustă dintr-un scump mate-
rial oriental, țesut cu fir de aur. Coafura realizată în cosițe împletite și lăsate pe 
spate este completată de o bonetă/tichie brodată, de culoare roșie de dimensi-
uni mici, decorată cu fulii din pietre prețioase. Sprâncenele se îmbină înnegrite și 
arcuite, după canoanele modei timpului. În fundal se disting câteva elemente de 
peisaj.

În portretele sale de femeie, Töpler păstrează aproape aceeași compoziție a 
personajului. De obicei, personajele sale feminine sunt înfățișate mai tinere decât 
erau în momentul portretizării. Astfel, observăm că nu există o deosebire vizibilă 
în ceea ce privește vârsta între portretul Marițicăi Cantacuzino și cel al Mariei 
Dudescu, aceasta din urmă fiind fiica primei, deși portretele sunt realizate cam 
în aceeași perioadă. În manieră identică sunt realizate și portretul Zincăi Golescu, 
nepoata de soră a Mariei, precum și cel al Saftei Ipsilanti. Maria/Marichi/Maricuța 
Pârșcoveanu este fiica marelui vornic Ștefan Pârșcoveanu (?–1792) și a Ilincăi 
Obedianu12. Marițica s-a căsătorit în 1777, la 11 februarie, cu clucerul Ioradche 
Cantacuzino (1747–1803) împreună având șapte copii: Smaranda, Elena, Caterina, 
Maria (viitoarea Dudescu), Grigore și Constantin13. Pe lângă averea moștenită 
de la părintele său: casele din București cu locul lor și grădina și căscioarele mai 
mici la poarta din sus la Curtea cea Veche, cu locul lor; șase prăvălii în București, 
moșia Bobești, și 600 suflete de țigani, de la Iordache primește: mai multe moșii 
în Prahova, Grozăvoaia, Saac, 25 de pogoane la Sărata și o cârciumă la muntele 
Zamora. Cele două portrete au fost achiziționate de Muzeul de Artă Prahova la 
15/18.07.1967, de la Anca Diamandi din București, care preciza în procesul verbal 
că tablourile reprezintă pe Marițica și Iordache Cantacuzino și că au făcut parte 
din colecția Grigore și Șerban Cantacuzino.

Din acest lot de lucrări a făcut parte și un portret de bătrânețe al Anitei Herescu, 
lucrare retrocedată în anul 2015, unui moștenitor al familie Manu, familie înru-
dită cu Cantacuzinii. Lucrarea era inventariată Anonim, portret de femeie, inventar 
2288. Aceasta o reprezenta pe Anita Năsturel Herescu. […n.1752 – d.1848?], lucra-
rea fiind nesemnată şi nedatată, dar având o inscripție verso – Anita R. Năsturel 
Herescu născută Filipescu [......a încetat din viață la 1848. Este soția paharnicului 
Radu Năsturel Herescu, Anita, născută Filipescu, a rămas văduva pe la 1830, în 
vârstă de 78 de ani, ulterior hotărându-se să vândă moșia din Herești. Astfel, în 
1831, moșia Herești intrase în proprietatea prințului Milos Obrenovici.
12 Prima soție a lui Ștefan Pârșcoveanu 
13 Caimacam al Țării Românești
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Ilustrația 1. 
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Ilustrația 2.
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Ilustrația 3.
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Ilustrația 4.
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ADA KALEH ȘI CLISURA DUNĂRII ÎN TABLOURILE 
SOFIEI DOROGOSTAISKY (S. DORO)

Leonard Dorogostaisky

ADA KALEH ISLAND AND DANUBE GORGE IN SOFIEI 
DOROGOSTAISKY (S. DORO) PAINTINGS

Abstract: Dorogostaisky Sofia (1922–2013) is among the few painters who 
immortalized landscapes Romanian Danube Gorge and within Ada Kaleh before 
it flooded after construction of the dam at the Iron Gates in January 1972. Twelve 
of his watercolors are they will learn since February 2016 in the collections of 
the Museum of Art in Turnu Severin. They are part of the rich heritage of about 
1,200 works that left her artist and are in addition to their artistic value intrin-
sically true historical record that includes places and people from all regions 
of Romania rightfully the Dniester to the Tisa after as his favorite poet Mihai 
Eminescu says.
Keywords: Ada Kaleh, Danube Gorge, watercolors, historical evidence.

Subiectul insulei Ada Kaleh se bucură în continuare chiar și astăzi de un inte-
res deosebit, el stârnește în continuare nostalgii și fără îndoială regretul unei 
pierderi ireparabile în ciuda încercărilor și intențiilor nefinalizate de reconstrucție 
într-o nouă locație cea a insulei Șimian. Când rostim Ada Kaleh gândul ne duce 
fără îndoială la Imperiul Otoman și poporul turc, la o insulă fortificată aflată în 
mijlocul Dunării, la Porțile de Fier. 

Folosind cuvântul nostalgie, în toate sensurile acestuia: de tristețe, melanco-
lie din dorința de a revedea un loc drag, de retrăirea unei stări din trecut, pentru 
emoția care mă cuprinde, nu pot să nu mă gândesc la ceea ce scrie Omar Pamuk, 
în cartea sa intitulată Istanbul legat de sentimentele complexe ale locuitorilor 
marii capitale legate de prăbușirea imperiului Otoman exprimate cu un cuvânt 
specific din limba turcă hüzün1. Pe de altă parte nu avem un cuvânt potrivit pentru 
a descrie ceea ce simt creștinii legat de același eveniment, al prăbușirii Imperiului 
Otoman. Desigur se bucură de dispariția unei mari amenințări, nu doar fizice, 
1 Orhan Pamuk, Istanbul, Polirom, 2011, p. 126 – laureat al premiului Nobel pentru literatură 2006.
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existențiale dar și identitare, dar pe de altă parte regretă dispariția dulceții, aro-
melor și parfumului, bucatelor, culorilor și a unui mod de viață familiar putem 
spune deja multisecular.

De fapt turiștii care vizitau Ada Kaleh putem spune că regăsesc un fel de 
autentică rezervație istorică protejată, în care se simt, păstrând proporțiile, la 
Istanbul, peisajul similar Bosforului, loc de tranzit între două lumi, cea occiden-
tală și cea balcanică, cu o climă submediteraneeană în care cresc smochinii și 
abundă aromele trandafirilor, cafelei și a tutunului, în care bătrânii îmbrăcați 
turcește pufăie din narghilele, în care se răcoresc cu bragă și înghețată. Cândva 
o modernă fortificație de tip Vauban, acum ieșită din uz este pacificată de casele 
locuitorilor care se sprijină sau chiar se cațără pe ziduri.

Primele mele amintiri, de la începutul anilor 60 ai secolului XX, legate de Ada 
Kaleh sunt câteva acuarele de pe pereții locuinței noastre din Caransebeș pictate 
de mama, Sofia Dorogostaisky. Desigur pe la patru ani am fost curios ce repre-
zintă și tata m-a luat în prima mea călătorie, o adevărată aventură la Ada Kaleh și 
mai apoi pe Clisură până la Moldova Veche la bordul unui vechi remorcher cu zba-
turi, care se strecura cu greu printre stânci și epave, luptând cu curenții în strâm-
toarea Cazanelor, dar trecând pe lângă Tabula Traiana, TriCule, Cetatea Golubăț 
și ajungând la apusul soarelui în dreptul stâncii Babacai, prilej de istorisiri minu-
nate despre eroi și locuri legendare. 

Mama mi-a povestit cum a fost escortată de grăniceri la pichet în 1957 pentru 
că picta la Cazane în zona unei frontiere în care până nu demult situația fusese 
foarte tensionată între România și Yugoslavia condusă de Tito.

Alături de cele reprezentând Dunărea la Cazane, cele de la Ada Kaleh au fost 
printre tablourile care au stat în camera mare, atunci când ne-am mutat în 1967 
la Timișoara. Deasemeni tablourile având aceste subiecte au fost prezente de cel 
puțin patru ori în expozițiile sale personale, ceea ce spune ceva despre importanța 
pe care o aveau pentru ea între cele 1200 de lucrări expozabile pe care le-a creat 
de-a lungul vieții zbuciumate de 91 de ani.

M-am întrebat desigur dacă a fost ceva în plus, în afară de ceea ce ne impresio-
nează pe toți pentru că le-a prețuit atât de mult. Răspunsul a venit tot de pe pereții 
camerei mari, unde în adolescența mea au apărut două tablouri care reprezentau 
Cetatea Hotinului, realizate după schițele pe care mama le făcuse la fața locului 
atunci când locuia în imediata vecinătate a acesteia. Cetatea Hotinului, locul de 
joacă, refugiul copilăriei marcate de boala pe atunci necruțătoare a tuberculozei 
care i-a răpit mama și doi frați, se află pe malul drept al fluviului Nistru și a jucat 
un rol important de-a lungul istoriei fiind atât la frontiera Moldovei, Poloniei, 
Rusiei, Imperiului Austro-Ungar, cât și a Imperiului Otoman (1712–1812 – cea mai 
nordică raia) cât și pe un important drum comercial ce lega Liga Hanseatică cu 
Marea Neagră și drumul mătăsii. Fiind o raia turcească în interiorul cetății, se mai 
găseau în copilăria Sofiei numeroase pipe turcești, monede și mai erau vizibile 
ruinele Minaretului și Moscheii așa cum de altfel apare și în schițele sale de la 
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începutul anilor 40. Istoria Hotinului reflectată în literatura istorică de mare cali-
tate a românilor, polonezilor, ucrainienilor desigur a marcat-o fără îndoială și sen-
timentul apartenenței la un loc special a dominat-o întreaga viață. 

În primăvara lui 1944, se refugiază la Oravița și nu poate reveni în locurile 
natale și ale copilăriei decât în 1957. Cred că peisajele Dunării în Clisură, și în spe-
cial ruinele Ada Kaleh-ului erau pentru Sofia un loc de alinare, de îndulcire a doru-
lui de casă, dar și a unor amintiri luminoase pentru că în aceste tablouri lumina 
de vară e omniprezentă.

Cele 12 tablouri din perioada anilor 1957–1958 sunt pictate intr-o manieră 
precisă și detaliată fiind mărturii care dezvăluie nu numai farmecul peisajului 
fabulos al Cazanelor Dunării și al ruinelor cetății Ada Kaleh-ului, dar și nume-
roase amănunte din soluțiile adoptate la construcția drumului Széchenyi sau a 
fortificațiilor insulei. 

Ceea ce e important pentru un artist este crearea spațiului lucrării, alegerea 
locului, accentuarea planurilor, jocului de lumini și umbre, direcționarea privirii, 
fie că e tensiunea dată de ce ne așteaptă pe un drum periculos după o curbă, 
sau starea de beatitudine într-o dimineață când privești prin ușa balconului, prin-
tre feroneriile Jungendstil ale balustradei hotelului din vechea Orșovă la Clisură, 
gândindu-te la vizita ce urmează să o faci pe Ada Kaleh. Privirea care se oprește 
la orizont în stâncile Cazanelor, ca apoi să se scufunde în reflexiile acvatice ale 
Dunării liniștite scăpate din vârtejele și fierberea acestora ce ridică o pâclă care 
unește cerul cu apa. Privirea care străpunge zidurile prin arcadele porților cetății 
conducându-te spre strada pe care se înșiruie cafenelele și tarabele sau, dim-
potrivă, se oprește deasupra acestora pe fațada unei case care are postura unui 
monument al vieții pașnice care a învins structura războinică a zidului fortăreței.

Tablourile având aceeași tematică, a Clisurii și Ada Kaleh-ului din anii 80 sunt 
realizate de această dată după o experiență plastică de 30 de ani, vizibilă în abor-
darea coloristică, în jocul contrastelor dar și armonia culorilor, în tehnica umedă, 
specifică acuarelei și în care timpul de această dată își pune amprenta asupra 
emoțiilor.

Dar ceea ce e mai important în pictura Sofiei Dorogostaisky, citându-l pe poe-
tul Damian Ureche este: o mare putere de dăruire înflorindu-și singurătatea cu stări 
de spirit ce o înnobilează. Picturile ei nu sunt altceva decât o simfonie a bucuriei de 
a trăi, de a zeifica sub penel natura, etern tânără și izvor nesecat de inspirație…ea 
arde alături cu peisajul, în care vibrația emotivă e primordială și căreia i se supune 
maiestuos paleta cromatică (1992).

Notă biografică Sofia Dorogostaisky
Sofia Dorogostaisky se naște în 1922 la Dinăuți, sat de români din județul 

Hotin, pe atunci teritoriu românesc (în prezent încadrat Ucrainei). Este al zecelea 
copil a lui Ioan, de meserie tâmplar și a Mariei, învățătoare, familie de origine rusă 
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(Goncearov). Primii ani de învățătură se petrec la Școala Primară de la Dinăuți 
(1929–1933), urmând apoi Gimnaziul de la Hotin (1933–1937). Între 1937 și 1940 
suferă mai multe pierderi în familie (moare mama și doi frați), neputând să-și 
continue studiile. Ele sunt reluate abia în 1940 la Școala Pedagogică din Cernăuți 
(1940–1941).

În anul 1941 Sofia devine bibliotecară la Primaria din Hotin, unde pune bazele 
bibliotecii. Începe să deseneze, printre teme regăsindu-se și cetatea Hotinului. 
Din cauza războiului, în primăvara lui 1944 administrația orașului, incluzand toți 
funcționarii, sunt evacuați și trimiși la Oravița (Caraș-Severin). Se căsătorește cu 
Casimir Dorogostaisky, prieten și vecin din copilărie în anul 1945.

În perioada anilor 1945–1952 Sofia este funcționară la primaria din Oravița, 
și alaturi de Casimir, profesor de franceză la liceu, se bucură de compania unor 
colegi deosebiți, cum ar fi Leon Levițchi (originar și el din Hotin) – viitor profesor 
universitar de engleză la Universitatea din București și Vasile Vărădeanu, profesor 
de filozofie, alături de care pictează primele peisaje în acuarelă în zona Oraviței. 
În anul 1954 ajunge pentru o scurtă perioadă la Castelul de la Săvârșin unde face 
câteva schițe. Dintre acestea, două lucrări îi sunt selecționate la faza pe țară a 
unui concurs și nu se mai întorc înapoi. 

În perioada anilor 1956–1958 face mai multe călătorii în clisura Dunării și Ada 
Kaleh unde realizează numeroase schițe și circa 30 de acuarele. În timp ce picta 
la Cazane este reținută de grăniceri și dusă la pichet pentru a fi interogată, este 
eliberată neprezentând un pericol pentru frontiera de stat a României.

În anul 1959 Sofia dă naștere unui băiat, Alexandru – Leonard, moment în 
care își întrerupe serviciul pentru creșterea copilului până în 1964. În această 
perioadă, fericită, reîncepe să deseneze și să picteze intens, expunând la Casa de 
Cultură din Caransebeș o primă expoziție personală. În anul 1970 Casimir moare 
la doar 49 de ani, Sofia urmând să-și crească singură băiatul de 10 ani. Dificultățile 
financiare, volumul mare de muncă și stresul îi răpesc pentru o perioadă din tim-
pul și energia necesare picturii. 

Este acceptată în Cenaclul Romul Ladea, iar mai apoi în Asociația cu același 
nume, formată din artiștii care au confirmat prin activitate și talent. În anii ‘80, 
frecventează în sfârșit Școala Populară de Arte, în clasa profesoarei Xenia Eraclide 
Vreme. În Asociația Romul Ladea participă la un număr impresionant de acțiuni, 
tabere de creație, expoziții de grup, în decursul timpului strângând 13 expoziții 
personale, la Basation, sala Armia, sala Lira, Centrul de Informare Turistică, 
Biblioteca Județeană de Artă și altele.

Sofia Dorogostaisky se întâlnește cu Majestatea Sa, Regele Mihai, în anul 
2011, căruia îi donează 4 tablouri de la Săvârșin. În 2013, la venerabila vârstă de 
91 de ani, Sofia Dorogostaisky încetează din viață la Timișoara, lăsând în urmă 
peste 1200 de lucrări de pictură, pastel, gravură, cretă și alte tehnici, reunite într-o 
veritabilă MOȘTENIRE.
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Artista la 88 de ani alături de Maiestatea sa Regele Mihai în 2011
cu ocazia donării a patru tablouri Casei Regale reprezentând 

castelul de la Săvârșin și împrejurimile sale
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FERESTRE. EXPOZIȚIA TEMPORARĂ DE 
PICTURĂ PE STICLĂ A NATALIEI BOCEANU 

Maria Bălăceanu
critic de artă

WINDOWS. EXHIBITION OF TEMPORARY 
GLASS PAINTING NATALIA BOCEANU

Abstract: The plastic working for years in Mehedinti community of artists with 
a constant presence in all group exhibitions held so far. Also, Natalia Boceanu 
is not the first personal exhibition held at the Museum of Art. Suggestively enti-
tled „Windows” personal exhibition brings together works of painting on glass 
revolving around ideas of transparency plastic, responsiveness and openness 
to the world. Incidentally, the default window glass and the plastic substrate, 
constitutes interference between outdoor and indoor materialized and the ava-
lanche of feelings and experiences that focus and paraded in the visual field 
particularly surprised by Natalia Boceanu.
Keywords: exhibition, glass painting, windows, Museum of Art.

Între a fi și a exista, unii oameni aleg să fie, aleg sau sunt aleși. Este însă sigur 
faptul că aceștia, de regulă modești în comportament, printre semeni, dețin, în 
artă mai ales, un larg areal de inspirație și o foarte bogată imaginație sau spus cu 
alte cuvinte, har, dat divin.

Natalia Boceanu se numără printre ei. A apărut de mult în peisajul plastic al 
artei severinene, dar parcă mereu este nou venită. Căci fiecare dintre aparițiile 
sale pe simezele din Severin surprinde prin inedit. Găsește, de fiecare dată, un lim-
baj primenit, surprinzător, care o impune cu o anume emoție, căci arta sa trezește 
nebănuite emoții din sfera eternă a frumosului durabil. Ceea ce dă valoare acestei 
înnoiri, este faptul că, oricât ar fi de diferită față de precedenta sa apariție, nouta-
tea se înscrie în limbajul său cunoscut și recunoscut deja.

Recenta expoziție de la Muzeul de Artă severinean este o dovadă conclu-
dentă. Pictura pe sticlă a mai prezentat icoane, aparent necanonice, deși folosea 
întreg conținutul de simboluri creștine din limbajul iconarilor pe sticlă. Ea, însă, 
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nu se întorcea la vechile izvoade, venite din iconografia transilvăneană a secolu-
lui al XIX-lea, ci aducea limbajul consacrat la emoțiile creștine ale secolului XXI, 
îmbogățindu-l cu elemente care să îl facă accesibil, mai ales tinerei generații, 
mereu în căutare de nou, dar unul neinfestat de eresuri. 

Tematica expoziției recente este una înrădăcinată în cotidianul laic, dar nu 
depășește sfera sensibilă a simbolurilor creștine. Căci într-un peisaj rural (Casa 
mea de la țară) însumează conștient elementele creștine tradiționale – triunghiul, 
pătratul, rombul, simboluri ale Divinității și relației Sale cu Pământul. Sigur că, 
având un intelect cultivat, ea îmbogățește conținutul prin introducerea elemen-
telor de aur ale gândirii umane, cum ar fi șirul lui Fibonacci, în rânduirea pomilor 
și florilor livezii. Încadrat în același areal cultural, Perdeaua de gânduri croșetează 
o fereastră spre sufletul femeii obișnuite, care se destăinuie prin lucruri mărunte, 
dar consemnate de artistă în elemente simbolice care o eternizează.

De asemenea, înscrie într-o singura lucrare (Coșul cu daruri) patru simboluri 
consacrate – rombul, cercul (patru cunune de spice), constelația Carul Mare și 
pătratul (simplu, colorat în albastru siniliu, o căutare perpetuă a lui Dumnezeu 
în înaltului ceresc). Chiar și în subiecte mai nesacrale, poate chiar cu un substrat 
romantic, de basm – Lacu, Irisuri, Fulgi, introduce motive cu conotații recunos-
cute – rozeta, roata, cercul, spirala, volute, șarpele, dar si sintagma diversității 
infinite a elementelor Universului.

Același demers simbolic îl folosește și în lucrarea Dunărea, unde volutele, 
roata (elicea, turbina), consemnează miraculoasa participare a fluviului la scrie-
rea istoriei locale și naționale, unind fluviile creatoare. 

În acest demers plastic artista se folosește de o paletă restrânsă, cea a culo-
rilor primare, rareori recurgând la grizonări, căci știe că un astfel de conținut 
ideatic poate fi susținut doar cu o cromatică consacrată, poate chiar canonică 
– roșu, galben, verde, albastru. Este astfel respectată și tradiția picturii pe sticlă. 
Aceasta este susținută de o grafie complicată și rafinată, un îndelung si răbdător 
meșteșug de bijutier, ceea ce îi conferă atuurile unui artist matur, care convinge 
cu fiecare apariție publică.
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TREI ICOANE ÎMPĂRĂTEȘTI DE LA BISERICA DE 
LEMN DIN DÎLMA ÎN COLECȚIA DE ICOANE A 

MUZEULUI DE ARTĂ DROBETA TURNU SEVERIN

Chirilă Enescu
Muzeul de Artă, Drobeta Turnu Severin

THREE IMPERIAL ICONS FROM CHURCHES WOODEN DILMA THE 
COLLECTION OF ICONS MUSEUM OF ART DROBETA TURNU-SEVERIN

Abstract: Research collection of icons from the Museum of Art Drobeta Turnu 
Severin under report documentary, bibliographic, iconographic and correlate 
information obtained through the desk dropped to religious institutions have 
allowed the identification and allocation of place for three icons reign owned 
by the museum, which currently do not have documentarian or bibliographic 
information on the origin of goods or on how they came to be part of the collec-
tion of icons.
Keywords: museum, imperial icon, wooden church, Dîlma, Simion Painter. 

Demersurile de cercetare a colecției de icoane din cadrul Muzeului de Artă 
Drobeta Turnu Severin, colecție care însumează, până în momentul de față, 
457 de bunuri culturale1, sub raport documentaristic, bibliografic, iconografic, 
etc. și corelarea informațiilor obținute prin documentările efectuate în teren 
la instituțiile de cult, deținătoare de bunuri culturale, din județul Mehedinți, 
au permis identificarea și atribuirea locului de proveniență pentru trei icoane 
împărățești aflate în patrimoniul muzeului severinean.

Icoana Mântuitorul Iisus Hristos – Deisis2, icoana Maica Domnului cu Pruncul 

1 Pentru detalii privind modalitățile de constituire a colecției de icoane sunt relevante articolele: 
E. Căpitănescu, Icoane și iconari mehedințeni identificați în cadrul colecției de icoane a Muzeului 
Regiunii Porților de Fier, în Drobeta, VII, Drobeta Turnu Severin, 1996, p. 155–160; V. M. Măneanu, 
C. Enescu, Colecția de artă religioasă a Muzeului Regiunii Porților de Fier, în Mehedinți, Istorie, 
Cultură și Spiritualitate, V, Drobeta Turnu Severin, 2012, p. 814–825.

2 Număr de inventar 143.
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– Hodighitria, între Arhangheli3 şi icoana Sfântul Nicolae4, sunt cele trei bunuri 
culturale despre care nu deținem actualmente informații documentaristice sau 
bibliografice privind proveniența bunurilor și nici asupra modului în care acestea 
au ajuns să facă parte din colecția de icoane5. 

La biserica de lemn cu hramul Proorocul Ilie Tezviteanul din localitatea Dîlma, 
comuna Bala6, sfințită în anul 1903 și reclădită pe amplasamentul unei biserici 
de lemn mai vechi, ctitorită în anul 1833, printre icoanele aflate spre păstrare în 
actuala biserică, am întâlnit o icoană împărătească de hram, care îl înfățișează pe 
Proorocul Ilie. Icoana, de aceeași dimensiune și de o asemănare frapantă cu cele 
trei icoane din colecția Muzeului de Artă din Drobeta Turnu Severin reunește gru-
pul celor patru icoane împărătești din tâmpla vechii biserici, edificată în deceniul 
patru al secolului XIX. 

Alături de icoana Proorocului Ilie, din vechiul lăcaș de cult, în Biserica din 
Dîlma, se mai păstrează, în stare bună de conservare, trei icoane împărătești din 
pronaos (Maica Domnului cu Pruncul, Sfântul Spiridon și Cuvioasa Paraschiva), 
icoana Mântuitorului cu cele douăsprezece icoane din registrul apostolilor al 
catapetesmei, două molenii și patru icoane prăznicar (Ovedenia, Stratenia lui Iisus 
Hristos, Sfânta Troiță și Buna Vestire), toate acestea aflate în stare relativ bună de 
conservare.

O analiză atentă, dublată de o descriere iconografică minuțioasă, asupra 
celor patru icoane, pictate de un zugrav anonim, ne va permite să susținem 
argumentația cu privire la paternitatea și locația unde aceste venerabile obiecte 
de cult au fost puse în operă și în oficierea serviciului divin. 

Icoana Iisus Hristos – Deisis (Ilustrația 1), pictată în tempera, este dintr-un blat 
de lemn de tei, cu două punți antitorsionare, parțiale, semi-îngropate, tăiate în 
coadă de rândunică. Iisus este înfățișat central, în straie arhierești, cu picioarele 
pe un subpedum semicircular, așezat pe un jilț decorat cu ample elemente geo-
metrice și vegetale stilizate, prevăzut cu o pernă tip sul, de unde cu mâna dreaptă 
binecuvântează iar cu mâna stângă ține o Evanghelie deschisă și sprijinită pe 
piciorul stâng, din care se poate citi inscripția nou testamentară, în litere chirilice: 
Veniți blagos (l)oviți Părintelui meu de moșteniți împărăția care este gătită vouă 
di (e) la începutul lumi / mai 1833. Pe cap poartă mitra elaborată de sub care este 
lăsat pe umeri părul castaniu închis, conturat cu negru. Mustața este neagră iar 
barba despicată este de culoarea părului. Poartă stihar verde galonat, mânecuță 
evidențiată la mâna dreapta, epitrahil cu ciucuri și sacos roșu cu câmpul deco-
rat cu flori galbene și galoane la gât, mâneci și poale. Pe bederniță, în centru, 

3 Număr de inventar 142.
4 Număr de inventar 141.
5 Rubrica <De unde și pe baza cărui act s-a primit> este necompletată în registrul de evidență al 

colecției de icoane.
6 C. Boteanu, V. Oprenescu, Bisericile din Plaiul Cloșani, Volumul I, Editura TipoRadical, Drobeta 

Turnu Severin, 2007, p. 155–160. 
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este redat un serafim. Omoforul mare este de culoare verde cu patru cruci albe. 
Nimbul cruciger, conturat la exterior cu roșu, are din monogramă doar O și N, 
iar Ѡ se înțelege că este acoperit de mitră. În spatele Mântuitorului, în registrul 
superior, se află Maica Domnului care arată cu ambele mâini spre Iisus. Poartă 
stolă verde cu galon și maforion roșu cu cele trei semne. În pandant, Sfântul Ioan 
(Botezătorul) cu mâna dreaptă arată spre Iisus iar în mâna stângă ține o cruce. 
Poartă veșmântul specific de blană, de culoare roșie și o mantie de culoare verde. 
În partea superioară, monogramele IC și XC sunt scrise cu alb în cartușe dreptun-
ghiulare decorate. Fondul pictural este, în jumătatea inferioară, cărămiziu închis 
și decorat cu elemente geometrice (romb, cerc, triunghi)7, iar în partea superioară 
este verde-gri. Rama chenar, delimitată printr-un contur alb şi negru, este deco-
rată, de asemenea, cu elemente geometrice. 

Icoana Maica Domnului cu Pruncul – Hodighitria, între Arhangheli (Ilustrația 
2), pictată în tempera, este dintr-un blat de lemn de tei, cu două punți antitorsi-
onare, parțiale, semi-îngropate, tăiate în coadă de rândunică. Maica Domnului, 
cu picioarele pe un subpedum semicircular, așezat pe un jilț, decorat cu ample 
elemente geometrice și vegetale stilizate, prevăzut cu o pernă tip sul, este semi 
întoarsă spre stânga și susține pruncul cu mâna stângă la nivelul pieptului, iar cu 
mâna dreaptă îndrumă. Pe cap coroana împărătească este închisă. Poartă chiton 
ocru cu galon la poale, stolă verde cu galon la gât, mâini şi poale. Maforion-ul, 
decorat parțial pe intrados, cu galon și cu cele trei semne este de culoare roșie. 
Iisus, redat ca un adolescent, cu dreapta binecuvântează, iar cu mâna stângă 
ține globul cruciger. Pruncul poartă chiton ocru. Nimbul cruciger, conturat la 
exterior cu roșu, are din monogramă doar siclitadele Ѡ și N.  În registrul supe-
rior, în spatele jilțului, redați bust, cu aripile semideschise, aproape identici, sunt 
Arhanghelii Mihail și Gavriil. Poartă tunici, cu galon la gât, de culoare roșie și țin 
în mâini fiecare câte-o suliță cu vârf de foc. Fondul pictural, monogramele din 
partea superioară și rama chenar sunt din punct de vedere cromatic și decorativ 
asemenea icoane împărătești pandant.

Icoana Sfântul Nicolae (Ilustrația 3), pictată în tempera, este dintr-un blat 
de lemn de tei, cu două punți antitorsionare, parțiale, semi-îngropate, tăiate în 
coadă de rândunică. Sfântul, înfățișat central, în picioare, înveșmântat în straie 
arhierești, cu ochii exoftalmici, părul și barba albă, poartă pe cap o mitră elaborată, 
profilată în nimbul galben-auriu conturat la exterior cu roșu. Cu mâna dreaptă, 
Sfântul Ierarh Nicolae, oferă binecuvântarea Domnului iar în mâna stângă, adusă 
la piept, ține Evanghelia închisă. Poartă stihar verde galonat, mânecuțe, epitrahil 
și sacosul roșu cu câmpul decorat cu flori și galoane la gât, mâneci și poale. Pe 
bederniță, cu trei ciucuri la colțuri, este redat, în centru, un serafim. Omoforul 
mare este de culoare verde cu trei cruci albe realizate de zugrav într-un mod stân-
gaci. În colțurile superioare, pe formațiuni de nori nuanțați cu negru, maro și alb, 
se află în partea dreaptă Iisus Hristos și în stânga Maica Domnului. Mântuitorul, 
7 P. Evdokimov, Arta icoanei. O teologie a frumuseții, Editura Sophia, București, 2014, p. 215.
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îmbrăcat în chiton verde și himation roșu, cu dreapta binecuvântează iar cu mâna 
stânga întinde Evanghelia. Maica Domnului, cu stola verde și maforion roșu, 
întinde Sfântului, cu ambele mâini, omoforul alb decorat cu patru cruci negre. 
Fondul pictural este, în jumătatea inferioară8, cărămiziu închis și decorat cu ele-
mente geometrice, iar în partea superioară este verde-gri. Rama chenar, decorată 
cu elemente geometrice, este delimitată printr-un contur de alb şi negru.

Icoana Proorocul Ilie (Ilustrația 4), pictată în tempera, este dintr-un blat de 
lemn de tei, cu două punți antitorsionare, parțiale, semi-îngropate, tăiate în 
coadă de rândunică. Proorocul, înfățișat central, în picioare, desculț, pe un sub-
pedum semicircular, cu părul și barba mare, încărunțit, poartă stihar verde, chi-
ton ocru-cafeniu cu cute și o blană mantie9 roșie cu ape aurii dublate cu negru și 
intradosul verde înspicat. Nimbul de aur este conturat la exterior cu roșu. În mâna 
dreaptă ridicată, Sfântul, ține o unealtă de scris iar în mâna stângă un filacter cu 
text chirilic scris cu negru fără sens. Fondul pictural și rama chenar sunt din punct 
de vedere cromatic și decorativ asemenea celorlalte icoane împărătești.

Lucrate cu multă meticulozitate, icoanele sunt pictate în mod cert de Simion 
Zugravu10. De asemenea icoanele împărătești ale bisericii Sfântul Gheorghe din 
localitatea Runcușor (sat aflat în vecinătatea localității Dîlma), lăcaș de cult cti-
torit la 1834 și refăcut ulterior, sunt realizări ale acestui iscusit zugrav. Fin cunos-
cător al tehnicii și stilului post brâncovenesc în pictura religioasă, zugravul ico-
nar păstrează, totuși, monumentalitatea personajelor din stilul postbizantin cu 
încercări evidente de personalizare a fiecărei icoane în parte într-o manieră pro-
prie de exprimare. Splendide realizări iconografice, încadrate cu lejeritate înspre 
pictura naivă populară, icoanele impresionează atât în ceea ce privește desenul 
cât şi prin sensibilitatea compoziției şi a coloritului. Expresia figurilor, gesticulația 
personajelor, veșmintele elaborate și mai ales prin decorul geometrizant bogat îl 
recomandă pe Simion Zugravul ca un știutor al erminiilor și se poate considera pe 
deplin că prin aceste icoane a izbutit să exceleze în realizările lui artistice.

8 În partea inferioară a icoanei stratul pictural lipsește. 
9 Se face aluzie la cojocul de oaie purtat de Sfânt. De asemenea, Sfântul Ilie era considerat în 

vechime ocrotitorul breslelor cojocarilor și căruțașilor.
10 Referitor la activitatea lui Simion Zugravu vezi și articolele semnate de M. Bălăceanu, C. Enescu, 

Simion Zugravu în iconografia mehedințeană, în Drobeta, seria Artă Plastică, XXII, 2012, p. 61–104, 
și M. Bălăceanu, C. Enescu, Simion Zugravu în iconografia mehedințeană (II), în Drobeta, seria 
Artă Plastică, XXIII, 2013, p. 96–106.
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Ilustrația 1. Icoană – Iisus Deisis, Muzeul de Artă
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Ilustrația 2. Icoană – Maica Domnului cu Pruncul, Muzeul de Artă
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Ilustrația 3. Icoană – Sfântul Nicolae, Muzeul de Artă
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Ilustrația 4. Icoana – Proorocul Ilie, Biserica din Dîlma 
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TRADIȚIE ŞI MODERNITATE:  
BIENALA DE LA DROBETA TURNU SEVERIN

Mihai Plămădeală
critic de artă, curator

TRADITION AND MODERNITY: BIENNIAL IN DROBETA TURNU SEVERIN

Abstract: Fulfillment in the year of grace 2016, the 50th anniversary of the pass-
ing away of sculptor Gheorghe D. Anghel (1904–1966) was the Iron Gates Region 
Museum – section Museum of Art, a great opportunity to start a project major 
national museum in memory of Severin sculptor, involving national Biennial of 
Contemporary Art Gheorghe D.  Anghel, edition I.  The approximately 50 works 
of contemporary art exhibited in the first edition of the Biennale, held in a spa-
cious hall of the Palace of Culture Teodor Costescu be found, as is natural in a 
comprehensive exhibition catalog. Cultural manifestation initiated this year will 
be a commemorative event to mark the section – Art Museum with major impli-
cations regarding the enrichment of contemporary creations museum trends 
and revitalization of Severin public, art lover.
Keywords: exposition, contemporary art, commemoration, sculptor. 

Lumea în care trăim se schimbă în ultimele decenii cu o viteză debordantă, 
căreia trebuie să îi facem față printr-o capacitate de adaptare, de asemenea, greu 
de anticipat în trecutul nu foarte îndepărtat. Altfel spus, mecanismele de determi-
nare sunt astăzi altele, în viață, ca şi în artă.

Ceea ce doresc să subliniez este faptul că o bienală reprezintă în prezentul 
scrierii acestor rânduri altceva decât în alte timpuri. Noile mijloace de informare, 
comunicare şi socializare au desființat conceptul de periferie geografică. O bie-
nală la Drobeta-Turnu Severin este deopotrivă locală şi universală, cu condițiile 
de bază, în special pentru cel de-al doilea termen, ca nivelul artistic să fie ridicat 
şi conexiunile virtuale cu lumea să funcționeze conform standardelor în vigoare. 

Lucrările de artă sau expozițiile, fotografiate şi documentate la nivel de 
excelență, pot fi teoretic văzute de milioane de oameni de pretutindeni, inclusiv 
de cunoscători, galeriști, colecționari, investitori sau de cei care practică turismul 
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cultural. Pentru artiști este bine să fie activi, bunăoară să participe la evenimente 
cu caracter public, expozițiile legitimând participările proporțional cu magnitu-
dinea lor, iar pentru comunitățile locale este salutar să includă arta în oferta sau 
cartea lor de vizită. În felul acesta, ceva bun poate să se întâmple pentru toată 
lumea. Acesta ar fi un argument preliminar în favoarea unei bienale, în speță al 
primei ediții a celei de la Severin. Palatul Cultural Theodor Costescu reprezintă 
opțiunea ideală pentru organizarea proiectului pe care îl prezint şi totodată îl 
susțin. Privind spre spațiul italian, care se constituie într-o veritabilă capitală a 
bienalelor, constatăm că valoarea istorică şi arhitecturală a numeroaselor spații 
de desfășurare contribuie din plin la prestigiul evenimentelor găzduite.

Am punctat anterior ideea calității artistice. La nivel social, noul tinde a se 
plia pe vechi, astfel încât principala încercare şi deopotrivă provocare este aceea 
de a învinge inerția şi a configura o bună tradiție. Cum în astfel de proiecte, tim-
pul este extrem de prețios, un factor vital a fost asigurarea unui nivel, să spunem 
competitiv, încă de la prima ediție, care să se poată impune ca referențial şi să 
determine orizontul de așteptare potrivit. Formula de participare prin invitații, nu 
prin înscriere şi selecție, a fost potrivită pentru startul proiectului.

Important, dincolo de o primă ediție onorabilă, adică reușită în raport cu esti-
mările, este ce se va întâmpla în viitor. Pentru ca Bienala de Artă Contemporană 
Gheorghe D. Anghel să triumfe este nevoie de o a doua ediție peste nivelul celei 
dintâi şi de păstrare a tendințelor ascendente privind logistica, organizarea, 
suportul, de ce nu şi bugetul, inclusiv cel pentru premii. Este salutar ca artiștii 
să știe de eveniment, să își dorească să fie prezenți şi să existe şi motivații rea-
liste în favoarea participării sau a investiției de timp, energie, muncă şi talent în 
producția artistică. Art Safari, ce-i drept, târg de artă, nu bienală, este un exemplu 
românesc recent al faptului că respectul şi notorietatea se pot câștiga, în condiții 
de profit financiar, în doar câțiva ani.

În primul rând, este salutar, chiar vital ca Bienala de la Turnu Severin să con-
tinue în 2018. Apoi, formula pe participare cred că trebuie extinsă spre aria înscri-
erii şi a selecției. Pe termen mediu-lung, cred că diversificarea tipurilor de artă 
acceptate, inclusiv a celor mai noi, bazate pe intermedialitate, oferă un potențial 
de creștere în toate planurile. Alt punct ar fi alegerea unor teme pentru fiecare 
ediție şi lansarea lor în spațiul public cu cel puțin un an şi jumătate înainte. În fine, 
internaționalizarea bienalei ar fi factorul cheie al reușitei proiectului.

Acest fapt nu este un cal prea înalt, acțiunea pornind de la o bună mediatizare 
internațională, dublată de câteva eventuale parteneriate cu instituții superioare 
de învățământ sau asociații de creație din Europa Centrală şi de Est, unde para-
digma este cumva asemănătoare cu cea de la noi. După ce am adus în discuție 
aspectele strategice, voi direcționa discursul spre ceea ce s-a întâmplat în plan 
artistic, în sens strict, la ediția inaugurală din 2016. A fost o bienală de pictură, 
grafică, sculptură şi ceramică, gândită ca un tot unitar, ca expoziție instalație, într-
un spațiu de recepție din deja amintitul Palat Cultural Theodor Costescu. 
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Deși au prevalat artefactele realizate în două dimensiuni, expoziția a avut un 
puternic caracter 3D, pictura şi grafica fiind expuse nu parietal, pe simeze, ci pe 
șevalete, care au articulat interiorul, relaționate cu piesele în volum. În absența 
unei teme unificatoare, expoziția s-a constituit într-o veritabilă instalație, în care 
au contat relațiile spațiale, cromatice şi vectoriale. O expoziție plăcută ochiu-
lui, care a trăit în ansamblul său prin proporții şi aranjare. Artiștii participanți au 
fost invitați pe criterii de diversitate şi complementaritate stilistică. Dincolo de 
relațiile de vecinătate sau cu întregul în sine, fiecare lucrare şi-a avut propria sa 
fișă tehnică, dar şi istorie şi intenționalitate. Vizitatorul a fost invitat să lectureze 
şi eventual să descopere lucruri, idei sau artiști. 

Catalogul se constituie deja în document, fiind parte a istoriei şi posibilă 
bornă de referință pentru ceea ce va urma. Cum copyright-ul acestuia, garantat 
de ISBN, asociază cu bienala tot ce reunește: imagini, informații, text, copyleft-ul, 
respectiv vehicularea în mediul online a versiunii digitale de catalog, nu poate 
aduce decât beneficii de imagine. În dorința afirmării existenței şi a transparenței, 
marile muzee ale lumii postează zilnic pe Internet arhivele pe care le dețin, fapt 
de neimaginat în trecut, când acestea reprezentau adevărate privilegii ontolo-
gice. Așa cum aminteam mai devreme, lumea s-a schimbat, iar noi trebuie să ne 
adaptăm noilor realități. Important este astăzi ca informația să circule, vehicula-
rea informațiilor fiind benefică în sine. În contextul rapidelor schimbări de astăzi, 
nici artiștii nu își mai pot permite să rămână încremeniți în proiectele lor, chiar 
dacă, în cazul celor de peste 40 de ani, lumea profesională în care s-au pregătit să 
intre a dispărut înainte ca ei să o apuce cu adevărat. Bienala de la Drobeta-Turnu 
Severin a reușit, consider eu, în calitate de critic de artă şi curator, să marcheze 
un aspect extrem de interesant din punct de vedere sociologic şi de antropologie 
culturală, pe care îl susțin prin rândurile ce urmează.

La bienală au participat artiști consacrați precum Mircia Dumitrescu, Viorel 
Mărginean, Petru Lucaci, Florin Stoiciu, Ovidiu Ionescu sau Mircea Roman, formați 
în anii ’60–’70–’80, într-o perioadă în care cultul maestrului ocupa un loc prin-
cipal în percepția colectivă, la fel ca şi ideea de ucenicie, filiație sau încadrare 
stilistică. Școala de artă presupunea studiul îndelungat şi era legat în proporție 
covârșitoare de atelier. Lucrările amintiților artiști înglobează intrinsec în ele acest 
tip de mentalitate, în formulă asimilată sau eludată. Grupul tinerilor artiști, de 
până în 30 de ani, fie că este vorba despre Caratănase, Adriana Ropotan, Răzvan 
Popa sau Eva Radu, a prins alte vremuri, cu un sistem de învățământ Bologna, 
scurt şi în care accentul nu se mai pune pe tradiție şi filiație, ci pe cercetare artis-
tică eminamente individuală. Diversitatea, nu doar stilistică sau conceptuală, 
dar şi de poziționare a celor două tipuri de artefacte, corespunzătoare grupurilor 
amintite, dă o mare dinamică expoziției. Diferențele de potențial devin subiect de 
analiză şi de meditație pentru privitor, care are șansa de a surprinde prin lectura-
rea expoziției, respectiv a catalogului, delicatul şi subtilul moment de schimbare 
a paradigmei în arta contemporană românească.
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Vernisajul expoziției aniversare In memoriam Gheorghe D. Anghel la Muzeul de Artă

Vernisajul expoziției aniversare In memoriam Gheorghe D. Anghel la Muzeul de Artă
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Vernisajul expoziției de artă plastică contemporană la Palatul Culturii Teodor Costescu

Expoziția de artă plastică contemporană la Palatul Culturii Teodor Costescu
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Expoziția de artă plastică contemporană la Palatul Culturii Teodor Costescu
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Expoziția de artă plastică contemporană la Palatul Culturii Teodor Costescu

Echipa curatorială – Bienala de Artă Contemporană Gheorghe D. Anghel. Ediția I




