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Am putea spune că domeniul picturii
noastre bisericeşti din veacul al XX-iea ră
mâne mai degrabă un capitol ignorat decât
unul necunoscut. Dacă pentru perioada interbelică nu se pune problema de a se fi
ascuns ca pe un fapt „prohibit" opera bisericească a unui Luchian, Tonitza, Eustaţiu
Stoenescu, Costin Petrescu, sau Olga Greceanu, este tot atât de adevărat că anii ce
au urmat războiului şi instaurării regimului
comunist au scos pictura bisericească, aşa
cum ne arată succint Adina Nanu, în afara
vieţii culturale oficiale, vigilent guvernată de
ideologii 11 realismului socialist".
Picturile murale ce au continuat să împodobească zidurile bisericilor noastre mai noi
sau mai vechi, prin mâna celor ce au devenit
maeştrii frescei veacului nostru, precum Ghiţă Popescu, Ştefan Constantinescu sau Costin loanid, constituie aşadar un capitol ocolit
în chip deliberat şi pentru care Adina Nanu
face cel dintâi act de dreptate.
Un gest de restituire înaintea căruia se
pune întrebarea es enţială: de ce, to tuşi,
acest capitol de artă românească nu şi-a gă
s it încă locul în studiile sau sintezele
spe~ialiştilor?

ln primul rând pentru că pictura bisericeaa secolului nostru, prelungind fenomenul
11
al veacului al XIX-iea , animat de
11 înnoitor
suflul Renaş terii naţionale, consacra genul
picturii sacre „de autor", puternic marcată de
experienţa picturii de şevalet a artistului rescă

l ată

spectiv. În felul acesta pictura bisericească,
ce rezistase până nu demult ca un fapt de
sine stătător, izolat între zidurile medievalismului autohton, era absorbită în noua constelaţie a picturii laice, apărută după modelul
european, într-o lume secularizată, eclectică,
neliniştită, instabilă, revendicând mereu nedobândita libertate a spiritului.
În al doilea rând şi în opoziţie cu primul,
ce marca de fapt prezenţa valorilor moderne
ale picturii româneşti, pictura bisericească a
devenit, mai cu seamă în ultimele patru decenii, teren al dilentantismului şi prostului
gust. Fapt cu atât mai grav cu cât ne aflăm
pe terenul sacru, ce concentrează un întreg
tezaur coborând din începuturile statale româneşti, definitoriu pentru spiritualitatea
noastră.

Indirect, studiul Adinei Nanu privitor la
pictura murală a lui Costin loanid destinată
spaţiului eclezial schiţează un răspuns la problema marginalizării picturiii bisericeş ti contemporane.
Dincolo 'de contextul politic, care cum se
ştie, ignora într-un soi de toleranţă pictura
sacră, maeştrii frescei româneşti au continuat să se manifeste la adăpostul instituţiei
bisericii. Aceşti maeştrii, printre care se afla
pictorul şi profesorul Costin loanid, au încercat a menţine pictura bisericească la un nivel
înalt, în ciuda ignoranţei preoţimii sau a enonaşilor, precum şi lmpotriva valului de dile-

timp de o jumătate de secol, în ţara
noi dar fără să băgăm de s eamă , s-a creat un întreg
capitol al artei româneşti, pe care c riti cii ş i istoric ii de-ab ia îl
o

surprinzătoare revelaţie:

noastră, lâng ă

descoperă.

Intrând în biserici le ortodoxe din oraşe sau sate, suntem obiş nuiţi
să le vedem în veş mintele tradiţi o nal e ale picturilor, dar prea puţini şti u
că multe su nt operele un or artişti con sacraţi ca Luchian, Ton itza, Olga
Greceanu , Eu staţiu Stoenescu, Nina Arbore, -Ştefan Constantinescu,
Ghi ţă Pop esc u, Ghe org he Vânătoru, Costin loanid şi mulţ i a lţii.
Interzicând să se publice sau să se difuzeze tot ce era legat de rel igie,
ideologii ateism ului au îngropat în ui tare nu numai manifestări le
contemporane ale c red inţei dar şi toate creaţiile din deceniile dinai ntea
ocupaţiei sovietice, bin e cunoscute în perioada interb elică. Aşa se
ex pli că totala ignorare de către tineri a unei artiste ca Olga Greceanu,
cea mai importantă creatoare de pictu ri monumentale din g eneraţia ei.
În c ircuitele turisti ce au intrat spr iji nit e de organ i zaţ ii
cu ltu ra le , i nternaţ i onale , doar monumente medievale, cu m sunt
bisericile din nordul Moldovei sau cele din Curtea de Argeş, socotite în

tantism ce pătrundea tot mai adânc în breasla pictorilor de biserici.
Din păcate, şi faptul acesta ar trebui analizat, toţi aceşti maeştri au apărat arta, în spiritul ei secularizat, şi nu teologia . Aceşti pictori de rară sensibilitate, cultivaţi şi cu
neobişnuită putere de muncă, aşa cum a
fost Costin loanid, nu au fost şi teologi. Sau
mai bine zis, nu au beneficiat de protecţia şi
colaborarea unor teologi, colaborare capabilă
să refacă ruptura între imagine şi teologie.
Aceşti puţini pictori de elită ai bisericilor
noastre erau de fapt nişte solitari. Ei acţio
nau sub rigorile canoanelor şi ale coordonatelor artistice promovate de Comisia de Pictură Bisericească. În realitate, însă, maeştrii
precum Costin loanid se desfăş ura u într-o
totală libertate de spirit. Autorul ansamblului
mural bisericesc de la B ogata-Olteană
asculta Gluck şi rezolva, într-o stelară singurătate, problemele abstracte ale desenului,
luminii, culorii, ale raporturilor între suprafeţele compoziţionale, adăpându -se de opotrivă

de la sursele bizantine şi ţărăneş ti.
Articolul de faţă semnat de Adina Nanu
este nu numai o binevenită restituire ci şi o
deschidere necesară către un domeniu a că
rui cercetare lucidă şi profundă o cere acest
sfârşit de veac.
DANMOHANU

comentarii le oficiale vestigii ale trecutului, fenomen e irepetabile, fără
legătură cu prezentul.
Privi nd în jur, descoperim în să acum · că num ărul ansamblurilor
artistice bisericeşti cu care m erită să ne mândrim este infinit mai mare.
Ca să reconstitu im acest şi r de valori treb uie să ce rcetăm cu g rijă
bisericile ascunse. pe după paravanele blocurilor, unele ch iar deplasate
ca să nu rămân ă prea la vedere, ca ş i pe ce le, foart e multe ,
răspândite prin sate ş i cătune .
Pentru recuperarea acestui patrimon iu , orice m ărt urie este
importan tă; mu lţi dintre maeştri care au făcut din pictu ra religioasă
sensul vieţii lor s-au stins, dar exi stă discipolii lor, creatorii de azi, care,
pe sche le, ş i- au purtat pene lul pe urm ele schiţate de autorii
proiectelor, le-au asc ultat sfaturile, le-au înţeles gândurile. În afara
bres lei, puţi ni au cunoscut aceste eforturi.
Pe când în expoziţiile anuale, municipale, omagiale etc. ofi cialitatea
încuraja „realismul socialist", de import sovietic, reconstituiri artificiale
ale unor scene idealizate (,, indi caţi i preţioase" etc.) folos ind ca argument de ve ridicitate detalii pseud o-fotografice, în tăcere, e noriaş i i
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strângeau bani, ridicau schele, îşi reparau bisericile deteriorate de cutremure, iar pictorii,
alături de călugări şi de ajutoarele lor, spă
lau, repictau sau pictau din nou pereţii afumaţi de arderea lumânărilor.
Conducerea Bisericii Ortodoxe a susţinut,
în acei ani, cât a putut, eforturile locale,
coordonându-le prin activitatea Comisiei de
Pictură Bisericească, din care au făcut parte
artişti plastici şi care s-a străduit să asigure
un nivel înalt lucrărilor, ca şi prin cursurile de
artă religioasă.

Una dintre consecinţele cele mai interesante ale integrării în istoria artei româneşti a
acestui capitol ,,dosit", este însă revelarea interinfluenţelor inevitabile care s-au produs
între aceste două „genuri" desfăşurate paralel , cel oficial laic şi cel subteran religios, mai
cu seamă în creaţia artiştilor care au lucrat în
ambele domenii.
Este îndeobşte acceptat că toţi artiştii
plastici marcanţi ai secolului nostru şi-au
căutat răd ăci ni în monumentele religioase
ale trecutului, mulţi pictori, în frunte cu Pallady, preluând conştient (şi mărturisit) din frescele tradiţionale fondul alb, desenul apăsat ,
coloritul lipsit de umbre, aplatizarea imaginii.
(Sabin Popp a copiat portrete ale cititorilor
Cantacuzini de Pârvu Mutu înainte de a picta
cunoscutul său Triptic de familie). Întreg valul de „clasicism" din pictura noastră interbelică îşi are probabil sursa în entuziasmul general pentru vechea artă rom â nească expusă în acei ani ş i în străinătate şi apreciată de
critici de renume ca H. Focillon etc.
Ceea ce nu s-a studiat însă sunt , în cazul
artiştilor care au făcut şi artă religioasă, pe

de o parte, 'modul în care fiecare dintre ei şi
a exprimat personalitatea în cadrul impus al
tematicii sacre , şi pe de alta, înrâurirea experienţei religioase asupra creaţiei lor laice .
Pictorul Costin /oanid (1914-1993), de
curând stins din viaţă, oferă un exemplu
convingător de artist cunoscut numai pe jumătate , apreciat de cei mai de seamă critici
de artă, de la G. Oprescu la P. Comarnescu,
E. Schileru, I. Frunzetti ş i mulţi alţii, doar
pentru desenele şi picturile sale din expoziţii,
pe când despre marile sale ansambluri monumentale, întinse pe sute de metri pătraţi,
acoperind biserici de mari dimensiu ni în totalitatea interiorului ş i uneori pe intinse po~iuni
ş i în exterior, nimeni n-a şoptit o vorbă. (Cu
excepţia unui scurt interviu luat de Radu Budeanu în Mondorama Nr. 1/ 1990 despre biserica Bogata-O lteană .)
După 1989, conştient de valoarea creaţiei sale monumentale, dar cu buna cuviinţă
care îl caracteriza, Costin loanid s-a străduit
să convingă pe toţi istoricii ş i criticii de artă
pe care-i c unoştea să scrie despre „picturile
religioase din vre mea ateismului" , lăudând
mai cu seam ă lucrările lui Ştefan Constantinescu, Ghiţă Popescu sau Nicolae Stoica,

Costin /oanid pictând În naosul bisericii Sf. Îngeri

dar nimeni nu a avut răgazu l necesar să -i
asculte sfatul şi să- i facă această . bucurie în
timpul vieţii.
De-abia răsfoi ndu-i însemnările despre
artă şi artişti, pe care cu aceeaşi modestie,
nu a îndrăznit să le ofere spre publicare, îţi
dai seama că a fost pe deplin conştient de
importanţa artei religioase româneşti actuale
ca şi de faptul că el însuşi, în acest domeniu,
s-a realizat cel mai deplin, reu ş ind să altoiască pictura sa modern ă pe trunchiul străve
chii arte populare pe care a iubit-o cu patimă. În august 1984 îşi nota această convingere: .. . după „îndelungate şi pasionate dialoguri cu sute şi mii de metri de ziduri monumentale , încercând să descifrez ceva din tainele me şteril or frescari ai evului de mijloc românesc, nădăjduiesc totodată că firavul grup
de pictori de astăz i care îşi dăruies c dragostea ş i priceperea acestei atât de ostenitoare
îndeletniciri, vor reuşi să adauge glorioasei
noastre arte medievale o nouă p ag in ă de
strălucire

[„.] "

Costin loanid a pictat biserici pe ascuns,
ca dealtfel toţii ceilalţi profesori ai secţiei de
artă monumental ă din Academia de Arte,
care îşi onorau calitatea de membri ai Uniunii
Artiştilor Plastici prin participarea regulată. la
expoziţii (obligatoriu laice).

Tainele picturii le preluase de la Francisc
Şirato , profesorul său de la Academia de
Arte din Bucureşti, căruia i-a păstrat toată
viaţa o caldă recunoştinţă şi de care îl lega
bucuria culorilor exuberante. În 1951 Costin
loanid a urmat cursurile de pictură religioasă
ţinute la Măn ăstirea Ciorogârla, avându-l ca
profesor pe pictorul Ghiţă Popescu. În 1959
a absolvit ş i cursul teoretic de pictori restauratori de monumente istorice bisericeşti de la
Institutul Teologic din Buc ure şti . Şi-a dobândit dreptul de a practica pictura bi se ricească
în cu prinsu l Patriarhiei Român iei (autorizaţia
nr. 9/ 1976) ş i de a restaura vechile picturi
din monumente istorice (autorizaţia nr.
'2'2/ 1978) având ş i o activitate de consu ltant
în Comisia de Pi ctură Bisericească.
În tot acest timp, Costin loanid s-a consacrat ş i în văţământului ca profesor de desen şi pictură la catedra de artă monumental ă, unde era coleg cu alţi artişti de valoare,
ca fostul său magistru , Ghiţă Popescu, Şte
fan Con stantine sc u, Paul Miracovici etc.
Rector al Academ iei de Arte din Bucureşti,
Costin loanid a demisionat în 1967, refuzând
să accepte abuzul de autoritate al lui Nicolae
Ceauşesc u în orientarea artistică a tineretului
universitar.
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Biserica din

Primele picturi religioase le-a executat în
1956, la biserica din Costeştii de Deal, jud.
Dâmboviţa, unde a restaurat cca 200 mp de
frescă ş i a pictat din nou cca 300 mp.
Biserica în care Costin loanid considera
în să că a realizat prima pictură personală a
fost cea din Constanţa, cu hramul Sf. Îngeri,
unde între 1959- 1961 a acoperit cu fresce
tot interiorul , peste 1OOO mp. (colaboratori:
sora pictorului, Lucia loanid, şi Gh. Rizoiu).
Deoarece asupra acestei picturi a mai revenit după cutrem uru l din 1977, când biserica
a fost restaurată, iar în 1975- 1976 a mai
executat şi alte fresce şi mozaicuri în exterior, voi plasa întreg ansamblul în etapa de
evo l uţie ulterioară.
În anii 1970- 1972 Costin loanid a avut
de îndeplinit comanda decorării unei biserici
de ţară, din satul Mărceşti, jud. Dâmboviţa
(colaboratori : C-tin Cantea şi Gh. Rizoiu).
De la început se vede intenţia adoptă rii unui

Biserica din

M ă rce şti
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Mărce~ti

limbaj popular: pe fondul ocru, luminos, scenele cu multe personaje se detaşează în culori vii, am inti nd icoanele pe sti clă. Acţiun i le
sunt limpede narate, în plus, pentru a fi înţe
lese, l ân gă fiecare sce n ă e scris lizibil şi titlul.
Stâlpii pronaosulu i par c i op li ţi în lemn, pe
bolta naosului apare o mare stea colţurată,
ca de colind, în jurul căre i a zburătăcesc în geri cu aripi de rândun i că . I nconfu n dabil ă
este atmosfera real izată de p i ctură, so l emnă
prin măreţia s paţ i u lu i văzut în întreg ime, dar
în acel aşi timp vese l ă, pl i nă de bucurie, datorită vioiciunii culorilor, aspectului fami liar al
personajelor ş i ch iar unor discrete note de
umor (capitelurile pictate pe stâlpi au capete
de ţapi, cu coarne răs ucite în sti l ionic) .
Biserica „Izvorul Tămăduirii " - Mavrogheni
din Bucureşti (l ân gă Pi aţa Victoriei) este un
ed ificiu orăşenesc, ridicat în secolul al XVIIIiea de Domnitorul Ţă rii Române şti Nicolae
Mavrogheni. Costin loanid a pictat-o din nou
în 1972 iar după marele cutremur din 1977
a repictat-o (în 1985 ; 800 mp frescă ; colaborator: Gh . Rizoiu). Interiorul larg pare acoperit de o mare tapiserie, impres ionantă prin
amploarea si mfonică. Imaginile sunt perfect
adaptate suportului arhitectonic pe care îl
pun în valoare. Registrul inferior e ocupat de
siluetele monumentale ale s finţi l or pe când
în zonele superioare ale pe reţi lor ş i bolţilor se
desfăşoară scenele narative conform e erminiilor.
Culorile vi i, percutante, sunt răspândite
pe toată s uprafaţa pereţilor pentru a atrage
ate nţi a privitorilor peste tot, n e l ăsâ nd -o să
rămână fixată într-un punct anume ci obli-

Biserica Mavrogheni

porţii fireşti, departe de înălţimea şi s ubţiri
mea aristocratice ale si luetelor din catedralele princiare , ş i mai apropiate de statu ra
bine legată, cu gâtul scurt, a ctitorilor ţă rani
din bi sericile de sat ale Olteniei. Unele capete, mai ales de bătrâni , amintesc de moş ii
sfătoşi de altădată, cu pletele ş i barba sure.
Costin loanid s ubliniază astfel în toate bisericile pictate prezenţa sfinţilor şi mucenicilor
locali, ca Sf. Ion Valahul , S-ta Filofteia ş i alţii, ale căror veşminte sunt evident româneşti.

Feţe le lor, definind idealul um an al artistului, sunt grave dar împăcate, destinse. Ei
au ochii mari, nasul s ubţire ş i alungit şi gura
mică, asociate unei vieţi spirituale elevate,
dar Costin loanid nu a socotit necesar să le
facă cearcăne la och i (urme ale nesomnului
ş i suferinţei), ci a om is să deseneze chiar ş i
pleoapa inferioară, ceea ce dă privirilor o
prospeţime juvenil ă.

gând-o să ·urmărească şirurile ş i grupurile de
figuri care se echi librează reciproc.
Compoziţia în ansamblu e statică, prinsă
în limitele geometrice regulate ale arhitecturii
cu panouri dreptunghiulare, arcuri semicirculare, turla c ilindrică şi bolţi în fragmente de
sfe ră. Aceste forme mari su nt divizate la rândul lor în fragmente de sferă . Aceste forme
mari sunt divizate la rândul lor în alte mici ancadramente pătrate sau circu lare. Îngheţarea
imaginilor, m ărg inite de linii stati ce, rigid e
-orizontale, verticale sau curbe reg ulate - e
în să compensată de mişcarea s ugerată de liniile desenului ca şi de inten sa vibraţie a culorilor. Cele mai importante acce nte sunt
date de dungile albe care indi că gesturile, tivind veşminte le personajelor şi penele aripilor, mărginind clădirile sau indicând plantele
din jur . A şeza rea oblică a dungilor luminoase, mergând în sus sau în jos, animă
compoziţia, îi imprimă un ritm vioi, dansant.
Pictura re s pectă datele esenţiale ale tradiţiei bizantine; lumina egală, lipsa adâncimii
(accentuată de perspectiva inversată), aplatizarea volumelor, aduse la s uprafaţa zidului,
modelarea trupurilor fiind doar discret indicată prin linii haşurate.

Modelul la care autorul a recurs, ca punct
de pl ecare al interpretă rii sale, nu se află însă în marile realiză ri ale B izanţu lui imperial ci
în bi seri cuţe l e de sat din ţara noastră, ctitorite de boiernaşi sau negustori şi executate
de pictori ţărani. Autorul nu -şi ren egă cultura
artistică, nu-şi contraface desenul, abil prin
talent ş i exersat prin mulţi ani de studiu , încercând să pară naiv ş i stângaci , dar caută
să redobânde ască acea candoare care a fă
cut pos ibil ă încântătoarea pictură a me şteri
lor populari. De fapt el scoate la iveal ă propriul său suflet de co pil , care continuă să
trăiască în orice artist autentic, păstrându -ş i
puritatea ş i veselia 6n în semnăril e sale, Costin loanid c itează de mai multe ori acest
gând al lui Brâncu ş i) . Desenul e redus la
esenţial , la linia dreaptă care delimitează un
plan, în felul în care Pallady îşi construia formele, nu descriind ci doar indicând reperele
principale . Contururile apar astfel co lţuroase,
curbele compuse din drepte care se continu ă, rezultatul nu este însă diform ci „în caracter" cum se spune în termeni de ate lier
pentru a denumi de pildă desenul lui Cezanne . Mâinile , de pildă , sunt co rect indicate, expresive, ş i nu deformate, ca în icoanele populare pe sticl ă. Personajele au pro-

Portretele ctitorilor bi se ricii , domnitorul
Nicolae Mavrogheni şi familia lui , apar întrun grup pitoresc, cu o mare varietate de costume evocând moda secolului al XVIII-iea,
în care se amestecau caftane ş i işl i curi turceşti cu rafinate podoabe pariziene. Autorul
n-a l ăsat să- i scape ocazia, în singura zo nă
din bi s erică în care îi era permi s, să se
amuze pe seama eleganţilor ş i elegantelor
de altădată.
Frizele decorative care tivesc panourile,
ritmând spaţi il e, sunt de o mare varietate,
merg ând de la figuri geometrice simp le la
vrejuri cu păsări sau îngeri, toate inspirate
din arta populară ş i desenate cu mâna l iberă,
cu vizibi le inegalităţi , ceea ce le fereşte de
monoton ie. Privi nd cu atenţie cusăturile ş i
ţe s ăturile populare, cojoacele învârstate cu
piele co l orată, ciopliturile în lem n ş i toate celelalte minuni care al cătui au lumea v i z ibil ă
construită de ţăm nii n oştri, Costin loan id s-a
strădui t să se ridice la î n ă lţim ea acesteia
pentru a înă lţa imnul de s l avă în care a îmbrăcat biserica. El culmin ează în turla lum inoasă , împodobită ca un ou de Paşte cu ş i 
ruri- ş iruri de sfinţi ş i ingeri, din ce în ce mai
mici, sprijinind cupola pe care, într-o aură
caleidoscopică, veghează Christos Pantocratorul .
La Constanţa, Costin loanid a pictat biserica Sfinţilor Îngeri într-un interval de 20 an i
(interiorul între 1959-1961 , în exterior mozaicu l 67 mp în 1975, pictura pridvo rului
120 mp în 1976, restaurarea frescei din interior în 1979, după cutremuru l din 1977).
Interioru l e în acelaş i timp grandios şi
somptuos. Şi aici structura ansamblului e
clas ică, prin trama ancadramentelor, ca o
plasă cu ochiuri regulate , care fixează multitudine a de scene ş i personaje , realizând
si mbioza picturii cu arhitectura. Pe fondul albastru închis al ce rului de noapte înstelat
(cine n-a privit cerul pe malul mării?) se profilează construcţii fantastice ş i si luete sfi nte,
în culori calde , puternice dar fără stridenţe .
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Biserica Sfinţii Îngeri - Constanţa.
Faţa altarului

Bise11ca Sfmţii Îngeri din Constanţa.
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Marea în ălţim e a bisercii permite suprapunerea mai multor regi stre ca de obicei, ca benzi
orizontale, continuate ş i pe bolţi .
Şirurile de sfinţi ies şi pe peretele exterior
al bi se ricii , în pridvorul acoperit. Ai ci sunt
plasaţi sfinţii „ noştri ", ca Sf. Mucenic Oprea,
înfăţişat cu chimir de piele, cojoc şi opinci .
Bolţile care formează plafonul pridvoru lui
poartă stele ce reşti ca ş i cele de colind, pictura evocând ce le 7 sinoade ecume ni ce .
Coloritul frescei din pridvor l asă să se vad ă, în lum ina dir~ctă de afară, rafi namente
cromatice care se estompează în umbra interiorului , efectele muzicale fiind sugerate de
pild ă de al ăturarea unui albastru-mov (cald)
cu albastru-verzui (rece), ca în veşmintele
Sf. Ier. Efrem.
Sus pe faţadă, deasupra intrării, un mozaic înalt reprezi ntă pe îngerii căro ra le este
dedicată biserica. Tehnica mig ăl oasă a mozaicului, asamblat din bucăţe l e de cera mi că
glazurată ş i de gresie, pune în valoare desenul expresiv ş i culoril e strălu c i toare în lumina
soarelui. Compoziţia se ridi că pe în ălţime , pe
ace l aş i fundal de ce r nocturn ca ş i cel din interior, stru cturată ca o succesiune de vârtejuri de mărime descrescândă, având la bază
pe cei doi arhangheli înaripaţi, deasupra lor
patru îngeri-copii, apoi rozeta-fereastră.

B1ser1G1 Sf . lnae11 Cu11s tai11a

P 11da11liv nord- st.

Cel mai ·mult a iubit Costin loanid biserica
din satul Bogata Olteană Jud. Braşov. Pictată în 1978-1979, ea a fost completată cu
un mozaic exterior în 1982 (colaboratori : Ctin Cantea, Cezar Atodiresei şi studenţi ai
Academiei de Arte din Bucureşti). Clădită din
piatră şi marmură, prin strădania tuturor localnicilor, chiar şi a celor plecaţi de acasă şi
ajunşi la şcoli şi funcţii înalte, ca arhitectul
Nicolae Creţoiu, autorul planurilor, biserica
domină satul de pe culmea unui deal şi, cu
cât te apropii de ea, te uimeşte prin Lansarea ei . Pe faţadă, pridvorul susţinut de arcade adăposteşte mari panouri din mozaic în
culori strălucitoare.
În interior, autorul a conceput, ca şi în celelalte cazuri , compoziţia de ansamblu ca pe
un covor unic, multicolor, acoperind pereţii în
întregime , chiar şi în grosimea zidurilor de la
ferestre . În puternic contrast cu vibraţia cromatică intensă din jur, pe pereţii principali ai
naosului, între ferestre, ies în evidenţă siluetele monumentale ale sfinţilor, conturate cu
sobrietate în alb şi negru. Reprezentând sfinţi locali , Costin loanid şi-a luat drept modele
chiar ţărani din zonă, în costumele lor populare moştenite din tată-n fiu şi care, tocmai

prin statornicia lor, nu fi xează figurile într-un
timp anumit - în actualitate - ci te duc cu
gândul la şirurile de generaţii care s-au succedat de milenii prin partea locului.
În referatul lor către Comisia de Pictură
Bisericească , în vederea recepţiei lucrării ,
Părintele profesor Ene Branişte, pictorii
Gheorghe Vânătoru şi Gheorghe Răducanu
scriau la 20.02. 1979 următoarele despre
„noutatea sau particularitatea" picturii din biserica Bogata Olteana: „Costin loanid a zugrăvit chipuri de sfinţi români, mucenici şi
muceniţe , cuvioşi şi cuvioase aparţinând
spaţiului geografic românesc şi balcanic (Sf.
Filofteia, cuvioasa Paraschiva, Sf. Oprea Nicolau Miclăuş şi alţii) pe care i-a înveşmântat
în haine româneşti specifice regiunii de care
aparţine biserica [„ .] nota de pitoresc local,
care nu face notă discordantă cu restul ansamblului , îşi găseşte analogii în pictura portretelor noastre ctitoreşti de prin bisericile din
nordul Olteniei, zugrăvite de meşteri populari
în sec. XVIII şi XIX, din vechile biserici ardelene sau a bisericilor de lemn din Maramureş" [ „.] . O notă de autenticitate naţională
se străvede şi în frumoasele motive ornamentale geometrice policrome [ „.] care imită

produse din partea locului ale artei ţesăturilor
broderiilor noastre populare" .
Iar în referatul său, părintele Sofian Boghiu (el însuşi pictor, colaborator cu ani în
urmă al Olgăi Greceanu) relevă însuşirile picturii :
„a) din punct de vedere tehnic, lucrarea
este e x ecutată ireproşabil întrucât culorile
aderă perfect la suport iar pe zidul bine sclivisit nu se observă nici o fisură .
b)„ devizul iniţial a fost îmbogăţit cu numeroase scene iconografice
c) desenul are un caracter arhaic, foarte
bine proporţionat pe spaţiile arhitectbnice ale
bisericii . Coloritul este viu şi intens, inspirat
din cromatica icoanelor pe sticlă. Compozi ţiile sunt dispuse în frize, urmărind suprafeţele arhitectonice şi punându-le în valoare .
„[ „ .] un ansamblu armonios şi unitar predispune la meditaţie şi rugăciune" .
Iar Costin loanid scria la 14 iulie 1979:
11 Undeva, într-un cot molcom al Oltului , o
aşezare străveche de români zdraveni , cu
pasul şi vorba măsurată: Bogata-Olteană.
Acolo, înăuntru a două veri ploioase, înghesuit între ulcele şi mistrii , culegând din
proiecte şi hârtiuţe chipuri , floricele şi milişi
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Biserica Sf. Îngeri Cons tanţa. Vedere din exterior

metri, m-am căţărat de-a lungul ş i de-a latul
unor n esfârşiţi pe reţi care alunecau cu răb
dare pe sub vârful ascuţit al pensulelor mele,
consumându-mi pân ă la ultima picătură obsesiile mi stuitoare dar minunate ale dialogurilor dintre culoare ş i form ă, dintre pictură ş i
edificiu, dintre trupurile împietrite ale acestor
giganţi ş i veşminte l e colorate ce le pot înfrumu seţa sau s luţi chipul.
Al ături , suflând pe aceeaşi pereche de
n ări cu mine, un bog ătan tăc ut, înalt, voinic ,
înzecindu-mi puterile şi colorându-mi singurătatea gând de gând , întrebare de întrebare, gest cu gest.
Gheorghe Arion .
Gheorghe .
Şi aşa, până în ultima zi, când , mulţumit
că am terminat, emoţionat că ne d es p ărţim ,
adunând sc ule ş i h ârţoage, în cepu se m să
gândim fiecare la ce vom face mâine.
Dar trud elor noastre de atâta amar de
vreme li se cuvenea, acum, la sfârş it , un cuvânt de cuprindere, de încheiere.
Şi acela nu a fost al meu .
Plimb â ndu- ş i de câteva ori ochii de la
mine la pereţii pictaţi , de la pereţii pictaţi înapoi la min e, drept ca un brad , Gheorghe
şopti încet ş i grav, ca pentru sine:
„Cine se uită crede că asta e tot. Dar întâi se gândeşte ce să se facă. Apoi se desen ează mai multe planuri mici, apoi altele mai
mari, dup ă care ă l de la urm ă, ă l co lorat,
care ş i la el se mai adaug ă, cum cere lucrul.
După asta se fac multe, multe hârtiuţe. Şi iar
se mai u ită , iar se mai gânde şte, se caută
prin cărţi ş i iar se fac hârtiuţe. Şi abia după
aiasta se fac desene mari cât trebuie, la perete jos, pe mesele răsturn ate, şi numai la
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urm ă de tot se pune desenu l aista pe pe reţii
mari, de vi ne de se zgârâie, şi abia atunci se
pi ctează ce se vede" .
Era cea mai frumoasă, mai întreagă, mai
clară l ecţi e despre frescă pe care o auzisem.
Şi în acele momente am fost cuprins de
sentimentul profund că bog ătanul Gheorghe
Arion, care la vârsta de 54 de ani nu văzu se
decât trei orăşele din apropiere, adusese cu
el din generaţie în generaţie, de la obârş ii ,
pe lângă trăirea profundă a artei noastre ţă
răneşti, şi dragostea pentru înţe l egerea ş i
stăpânirea tainelor m eşteş ug ăreşti ascunse
în truda mâi nilor părinţilor noştri care au ză
mislit cu migală noiane de ii înflorate, de catri nţe , sau de cojoace de sărbătoare ."
La Bogata-Olteană tot satul , intelectualii
ei întorşi acasă dar şi· sătenii , care au muncit
să scoată piatra ·sau să cioplească lemnul , sau recunoscut în sfinţii cu port popular, ş i -au
regăs it simbolurile ş i ritmurile străvec hi , s-au
bucurat de biserica lor în ace l aş i tim p tradiţională ş i nou ă. Nu aceeaşi înţel egere a găs it
în să Costin loanid peste tot unde a fost chemat, nu toţi beneficiarii au acceptat această
întoarcere spre origini ş i în special spre lumea satului , şi nu au pri ce put motive le şi
sensul coloritului deosebit de intens. Dovadă
răm âne conflictul pictorul ui cu comanditarii
de la biserica Sf. Nicolae din Galaţi, în urma
cărui a Costin loanid, după ce începuse executarea co ntractului (nr. 59 din 4 iuni e
1980) cu pictarea turlei, s-a oprit la baza
pandantivilor, la Eva ngheli şti .
Pictoru l Nicolae Stoica, consu ltat asupra
lu c rării, a avut, bin eînţe l es, aprecieri laudative: [„.] „Costin loanid [„.] s-a fixat pe filonul artei noastre trad i ţi onal e cu sensibile ac-

Biserica Sf. Îngeri Cons tanţa

cente din specificul patrimoniului popular al
neamului nostru [„.]" (12 iulie 1980).
Costin loanid , explicându-şi lucrarea de la
biserica Sf. Nicolae din Galaţi, scria: „Folosirea culorilor vii ori a contrastelor crom atice
puternice sunt principii permanent prezente
în pictura mea d atorată urm ătoare lor conside raţii :

1) Spaţiil e din biserici sunt în genere întu necoase sau luminate destul de slab, fapt
care cere accentuarea culorilor ş i a valorilor
din pictură .
2) Sub acţiun ea prafului din interi or cât
mai ales a celui din exterior precum ş i sub
acţiun ea continu ă a fumului de la lum ân ări ,
claritatea tonuril or de culoare precum ş i a
contrastelor de valori închis-deschis se atenuează în câţiva ani pân ă la totala lor nedescifrare. [„.] o pi ctură monum e ntală trebuie
con ce pută în co ndiţiil e cele mai bune spre a
fi văzută nu doar în mom entul exec uţi e i ci
aşa cum va putea fi u şor citită foarte multă
vreme după executarea ei.

De altfel ne-am obi ş nuit să admirăm picturile ajunse la noi după o luptă de sute de
ani cu intemperiile ş i restaurările , purtând o
patin ă foarte frumoasă, dar a vremii , nu a
autorului lor.
În acest sens, în altarul de la M ogoşoai a,
am văzut săptăm ânile trecute, sub o c răp ă
tură din boltă, cum îmbrăcă mint ea Maicii
Domnului - care deasupra este foarte potoli tă cromatic, sub praf ş i fum - arată de un
roş u mai aprins decâttoate roş urile" . (17 august 1980)
În anii urm ători , Costin loanid ş i -a pus din
nou principiile în aplicare, pictând ultimul monument, biserica Cea uş Radu din Bucureşti,
aflată în cartierul copilăriei sale (în Calea Moş ilor, aproape de biserica Sf. Gheorghe , se
aflase ş i atelierul lui Gheorghe loanid , bunicul său, care, împreun ă cu fii săi , Pan ş i Ionel loanid se strădui se ră, de la începutul secolului nostru, să readu că pictura bisericească pe făgaş ul tradiţi e i bizantine). Bise rica
Ceau ş Radu, pi ctată în 1982 (543 mp frescă, colaboratori : C-tin Atodiresei, Marilena

Preda, Irina Predescu, Nicolae Pascu) , nu e
prea mare, dar fiind împ ărţită în mai multe
încăp e ri , ca ş i l ăcaş urille de cult din Moldova,
a impus pictorului rezolvarea unor complicate
probleme de compoziţie, mai ales pe bo lţi . Şi
aici reapar sfinţii autohtoni , cu figuri blajine,
trăsături ţărăneşti ş i costume împod obite cu
c u sături : pe peretele din stânga al pronaosului , Sf. Filofteia stă dreaptă ş i de mnă, în catrinţă ş i opinci, cu co ş ul cu merinte în m â n ă,
pe câ nd în drea pta, l â ng ă Sf . mu ce ni c
Oprea Nicolae Micl ău , Sf. mucenic Ioan Valahul , în cojoc, are gluga ca o tra i stă atârnată de um ăr.
Paleta co lori stică a trebuit să ţin ă sea m ă
aici de ex i ste nţa vitraliilor, intens colorate,
datând din deceniul al 5- lea, cu mult ve rd e
ş i accente de roşu pe fond ocru. Prevăzând
patinarea în timp a frescelor, Costin loanid a
aşte rnut pe ziduri cul ori curate, di rect din
tub, preluând expe ri e nţa fovilor. Şi astăzi după un deceniu, d acă pri veşti interi orul turlei
vara, în soare, culorile par în că prea crude,
pe când pe pereţii mai umbri ţi tonurile se
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ză

siluetele obiectelor, cu marginile drepte,
la fel de dure.
Costin loanid a recunoscut influ enţa picturii sale religioase asupra lucrărilor de şeva
let într-o scri soare trimi să criticului Ionel Jianu, la Paris, în 1986: ,.[. „ ] ş i aşa, nepăsător
de orientarea căt re „înainte" iată-m ă întors la
cu prin sul re laţi ei „ lumin ă ş i culoare" pentru
zonele căre ia poate că practica îndelungată
de fre scă mi-a mai ş optit şi ea ceva din însuşirile ei" .
Dragostea lui Costin loanid pentru pictura
monumental ă religioasă ş i încrederea că va
ajunge să se bucure de recunoaşterea meritată l-au determinat să proiecteze (fără să
poată în să îndeplini) o serie de filme dedicate ce lor mai reu ş it e realizări co ntemporane. În prologul scenariului despre opera lui
Nico lae Stoi ca, Costin loanid scria: "Intrat
într-o mare zo n ă de umbră pe o p erioad ă
dureros de lungă, interesul public de a cunoaşte ş i urm ări firul de aur pe care s-a pă
strat în ţara noastră st rălucitoarea tradiţie a
pi cturii bisericeşti reîncepe acum să se îndrepte spre acei pictori care, dincolo de adversităţile vremurilor în care au pi ctat, au
continuat să îmbog ăţească patrimoniul nostru cultural cu opere a căror cunoaştere şi
preţuire îi vor aşeza alături de marii lor înaintaş i . "

l eagă între ele, estompându-se contrastele
cromatice care sunt re s imţite doar ca difere nţe de luminozitate.
Exu beranţa artei populare se reg ăseşte ş i
aici în benzile decorative care m ărginesc zidurile, ca ş i broderiile care tivesc căm ăşi le
sau motivele de pe buza blidelor de lut s m ă l 
ţuit. Printre vrejuri, revin şi aici păsările stilizate, desenate în linii drepte , ca fluierele de
cerami că.

De-abia după ce ai văzut picturile monumentale ale lui Costin loanid percepi fibrele
care le leagă de tablourile de şeval et ş i reali zezi înrâurirea in co ntestabil ă a frescei asupra
picturii în ul ei sau tempera. Nu în atelierul
său mic ci în s paţiul larg al bisericii , nu alegându- şi în voie subiectele ci respectând canoanele şi erminiile, artistului şi - a găsit adevărata libertate interioară , a dobândit sinceri tatea şi curaju l să înfrunte mari le întrebări ale
ex i stenţei şi să abordeze temele majore ale
artei: bucuria şi izbânda, s uferinţa ş i moartea
şi, mai presus de toate, dragostea, a mamei
pentru prunc dar şi iubi rea ş i iertarea ori că rui
om pentru semenul său.
În co mparaţie cu marile sale real izări monumentale, pictura de şevalet pare săracă,
fragmentată ş i m ă runtă. Calităţile ei , care
formează amprenta inconfu n dabil ă a perso-

nalităţii

lui Costin loanid, se explică ş i se orîn lumina idealului artistic conceput
în cadrul picturii murale . Artistul a transpus
pe pânză viziunea luminoasă a frescei, a urmărit aceeaşi aplatizare a imaginii, lipită de
zid , a desenat aceleaşi contururi apăsate, legate, vizibile de departe , a folosit ace leaş i
culorii vii, sonore . În „Băiat în galben", masa
din centrul tabloului e redată în cea mai curată „ perspectivă invers ă", bizantin ă, planurile
plate sunt colorate uniform . Aceeaş i lipsă de
adâncime şi aceeaşi netă detaşare a suprafeţelor apar ş i în „Jucătorii de şah", în care
autorul a renunţat voit la contur subliniiind
trecerea de la un gen al picturii la altul .
De se nul lui Costin loanid a fo st vizibil
marcat de linia săpată în tencuiala udă cu
care începe transpunerea proiectului pe perete . În arta sa de şevalet, autoru l a ad ăugat
conturului rigid, sârmos câteva pete, de tu ş
sau de culoare , figurând umbre. Deseori a
deplasat culorile , pentru a nu fi prinse static
în grilajele desenului , întinzând , după exemplul lui Dufy, benzi pe orizontală, în câteva
tonu ri dominante (verde la sol, albastru pe
cer etc). Chiar atunci când, la fel ca Şirato în
ultima sa perioadă, Costin loanid e limin ă total desenul , păstrând doar petele de cu loare
contrastante , la limita dintre ele se precizeadonează

Şi mai direct şi-a exprimat Costin loanid
sentimentele într-o pagină însem nată la 28
mai 1979, ora 18:
„Sunt la Bogata- Oltean ă. Mai este o lună de zi le până să mă eliberez de obsesia şi
tirania zadarnică de o viaţă densă şi zbucimată: învăţământ, dăscălie, profesorat, pisă
logeal ă „. în vânt!
Dar aici, radioul este la largul lui. În bolţi
răsună un Gluck divin , supus altui Dumnezeu, catolic sau musulman sau budist sau
oricum , iar pe ferestrele înalte şi înguste nori
destrămaţi ş i străvezii se preling uşor peste
dealurile muntoase ale Câmpiei Bârsane , înghesuită aici într-un cot lini şti t al Oltului.
Sunt singur. Desenez, privesc zidurile ş i
mi plimb pe ele gândurile înseilate acasă pe
zeci de sc hiţe, de proiecte .
Ezit, mod ific ş i iar modific, accept ori refuz sugesti ile ademenitoare ale dialogului înşe lător între marginea picturii încheiate anul
trecut şi golul trist, stupid al s uprafeţe lor ce
mă aşteaptă sub griul murdar al prafului şi
fumului.
De două zi le s păl tinichele de conserve,
le clasez pe înălţime , pe capacitate , lipesc
cozile pensulelor apăsate peste măs ură, pun
metrul de zeci de ori peste aceleaşi suprafeţe care, ca întotdeauna, au mereu ş i mereu alt num ă r de centimetri .
Sunt obosit.
Peste amestecu l bizantin ş i ţărănesc din
pictura mea, Gluck alun ecă imperturbabil cu
sensurile lui , altele decât ale mele, dar integrate D umneze ieş te în totul lumii fericite şi
armonioase, o lume a frumu seţii celei mari,
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un a s in g ură, de ş i pentru totdeauna, pli mbând u- ş i străl ucirea de la punctul n evăz ut
din cap ătu l firului de iarbă , către st răfu nd u 
rile n esfârş ite lor magi st rale stelare.
Totul şi în toate- forme, culori , raporturi ş i
ritmuri .
Atâta doar".

Băia t

în galben

RESUME
Vaiei un fait su rprenant: depuis un demi -siecle, une
branche importante de la creation artistique roumaine
n'a cesse de croître pres de nous, tout en restant totalement incon nue au grand public: la pei nture religieuse,
dont toute publicite a ete interdite au temps du regime
comm uniste .
Les eglises orth odoxes de Roumanie, ciont l'interieur est recouvert en totalite par des pei ntures representant des images bibliques et des figures de saints,
ont ete decorees depuis le moyen âge, su ivant Ies memes coutumes. Pendant le XX-eme siecle, beauco up
d'artistes, bien connus par leurs tableaux exposes aux
Salons, ont cree auss i de l'art religieux, mais c'est seulement a present, apres la revol ut ion de 1989, qu 'on
peut en parler. En consid:\rant en totalite Ies oeuvres de
ces peintres, an est frappe par Ies interinf luences des

Jucători

de şah

Les pri ncipales fresques mon umentales de Costi n
loanid se trouve nt dans: l'eg lise du vi lage de M ărceşti
du district Dâmbovitza, ( 1970-72), dans cel le de la
„Source guerisante" bâti e par le pri nce Mavrog heni

a

Bucarest, ( 1972), dans l'eglise des Saints Anges du
port de Constantza (1 959-1979), de I'eglise de Sainte
Parascheva du vilage Bogata-Olteana de la region de
Braşov

( 1978-9), de l'eg lise Cea u ş Radu de Bucarest

(1982) etc .
Apres avoir vu Ies compositions religieuses complexes, formant des ensembles grandioses, symphoniques, Ies peintures de chevalet, paraissent en comparaiso n comme des exe rcices preparatoi res, de dimensions restreintes . Tandis que ces dernieres se limitent a
presenter des paysages, portraits, peintures de genre
ou natures mortes, c'est su r le plan spirituel des fresques des eg lises que le peintre attaque Ies themes
majeures de l'art, de la vie et la mort, de la foi, de la
joie et de la souffrance, c'est toujours la qu'il propose
SC?n modele humain ideal, d'equilibre et serenite.
Les procedes propres â la peinture murale byzantine
(le contour ferme, Ies teintes plates, Ies couleurs vives)
se retrouvent non seu lement dans Ies fresques mais
aussi dans Ies peintures a l'huile et Ies dessins de Costin Ioan id.
deux domaines , le mode specifique d'expression exige
par la peinture des eg lises ayant bien souve nt un role
dominant pou r la formation du style personnel des artistes.
C'est le cas de Costin loanid (19 14-1993) qui
pendant toute sa vie a ete aprecie par la critique d 'art
seu lement pour la moitie laique de son oeuvre, tandis
qu e ses grands ensem bles de peintu re mu rale rel igieuse ont ete totalement ignores .

Desen de Costin loanid
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