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--------------------------------------1\itlUCEA DEAC ---

Corela\.ia dintre ora!'i ş i locu itor, dintre i ·Loric ş i artă, 
a devenit o temă majoră a contempora ne it ăţ ii socia li ste. 

Ea a creat premise noi dialogului dinlrc a rtist !'i i tCi nc lc isLo
riei, dintre artisL, arhitecl ş i publicul larg. Acest dialog a 
ridicat cu acuitate, ca o ncces i tatc soci a I-cu I Lurală, problema 
artei monumentale. Prin realizările arLe i monum cnla lc ob\.i
nute în cei patruzeci de an i ele la 23 AugusL 194L! , s-a al'irmat 
strălucit esenţa artei socia li sm ului . Monumentul a îndeplinit, 
comparativ cu celelalte forme ale a rLci plasLice, o func\.ic pre
ponderent soc i a l-istorică . Acest fapL a dcLerminaL şi dezvol
tarea funcţiei sa le de comunicabilitate şi de inLensitate patrio
tică. 

Cînd programul partidului , a şa cum a fost concreLizat la 
Congres ul al IX-lca ş i în ce le următoare , a ridicat problema 
sistemaLizării oraşelor, a realizării de cenLrc civi ce şi obpnerea 
unei varietăţi armonioase a aspecLelor lor , a inclu s ş i ridicarea 
ele monumente cu un înall conţinut educal iv, istori c, social 
ş i patriotic. In acest scop s-a alcătuit un plan de perspectivă 
a l lu c răr ilor de artă monum entală în care un loc principal a 
revenit evocă rii imagistice a principal e lor momente ale luptei 
pentru eliberarea naţională ş i socia l ă . Arliştii plastici au fos t 
sol ici Laţi să se asocieze cu arhitecţ ii în ci ia logul i s lori e-ar tă

arhitectură, să participe activ la făurirea oraşelor noi şi la 
inserarea îu arhitectura lor a a ce lor m onum entc care să refi cc Le 
principalele momente legate de istoria patriei ş i de cea l oca lă. 
ln faţa creaţiei lor au apărut a tunci 11111lliple !'ii diverse aspecte. 
Fiecare oraş avea istoria , perso11alităţile >a lC' is torice , sociale, 
politice şi culturale, ca ş i parlicularităţile sale urbani s tice , 
fiecare avea un specifi c impunînd cn'aloril or ce rinţa unită\. ii 

d e s til izvorită din co n cepţia generală asupra vie\;ii şi a rtei 
societă\: ii. Se impunea u de. asemenea, făurirea ansamblului 
armonios al co nslruq:iil or noi ş i v chi , oh!.inrrea efccLului 
plaslic es lctic ş i armonios al formelor , [a\.ad c lor , relidului , 
luminii , rilmului clădirilor , cul orilor e1c . Prin natura lor, 
monumenlcle , statuile, busturile, vitraliile, basoreliefurile, 
frescele , e lementele decorative , fîntînil e, pavimenlcle, pi ese le 
de cerami că ş i diYersc alte decoraţii a11 inlral în preocupa rea 
edililor , arhitecţi l or şi artiştilor plastici , ca paci latra ş i com
pe lenţa lor profesională fiind in mă s ură să realizeze dezide
ratele l egăr ii crea (:ici artisLice de nccesi l.ă \.i le existenţei soc i a Ic 
şi urba ni s ti ce, să exprime scnlimenlelc pa LrioLicc ale is tori ei. 

In cad rul planului vas l al ridicării de monumente. u11a clin 
temele principale a J'os l co nsem narea rn[1rc\.ului acl. al r cYolu
ţ i e i de eliberare soc i a lă ş i na! i onală antifascistă ş i antiimpe
rialistă de la 23 A ugust 1914 a l ăt 11 ri de reprezenta rea l uptc i 
clase i muncitoare pentru făurirc;1 socialirn1ul11i . EYo l1q,ia 
cullural~1 din ·\.ara noastră a demonsLraL aslfcl că arta nu 
poale exisLa în afara istor iei. În acest sens, penlru m on11m en
tele create s-a înlrcprins o analiză lucid ă asupra C\'c nirncnle
lor istoriei ci t ş i as upra figurii omului co nlemp oran . Exi l.enţa 
unui potenţial arlistic elevat a dat posihilitalea ca or ic11tarca 
spre arta monumentală să capele un ca ra cter ş Liin!. iJic şi pla
nificat în cepî nd cu proieclcl e co njugale între artişli ~ i arhi
tecţi , C\' icl e nţiatc, cum a fosl firesc, prin rcl'kcla rea actului 
de la 23 August, a principalelor clape ale istorici ş i a dil'eritc
lor sarcini urbani stice ca ornamenlarea un or compl exe noi 
ah itecloni ce începînd cu litora lul Mării cg·rc ş i cartierul 
'f ig! i na de la Galaţi. 

8 

Jluslra rca tcmaLicii hoga Le a trecutului ~i prezenlului , 
problema spa~iului, a formei ş i stilului , ca fenomene a('tiYc în 
crea ·ţia artei monumcnlalc. au dus la noi so luţii fa ! ă ele s itua
·\:ia comodă a stilurilor aca demist-romanti c ş i naluralist din 
Lrecut, suscitîncl inlc rpretarca Lemei şi a spa\iului finit ş i 

arhitectonic hazaUi pc parliciparea t uLuror artelor v izuale 
ca ş i permiterea unei libe rLă\i imaginative a artistului în re
darea simbolului m ărc \. al revoluţiei eliberării socir.lc şi naţi o

nale. În trecut, majorilalea monumentelor au fost coma nda Le, 
în dispreţ fa\.ă de clementele aulohlone talentate, sculptorilor 
stră ini, de cele mai multe ori pe criLcrii financiare şi politice, 
în timp ce unii sculptori ca D. Paeiurea, cu un real talent 
în arta monumentală. aYeau să·-şi irosească l'or\.ele în busturi 
şi lu crări de expoz i\ii, exprimîndu-ş i protestul cel mai adesea 
prin reprezentări alegorice şi himere. După 23 August 1914, 
spirilul de echipă între arhitect, sculptor, picLor şi raclorii 
ideologici a dus la găsirea clementului ccmun, capabil să ex
prime noua tematică şi orientare corespunzătoare socielăţii 
socialiste cîl şi principiului spaţialităţii în artă şi arhitectură, 
rcaclucînd monum entul la măsura umană şi la semnificaţiile 

prezenlului. 
Problema esenţia lf1 a fost crearea unui monum ent care sii 

se adreseze, lizibil şi mobiliza tor, maselor populare. Conside
rarea monumentului ca forma cca mai de răspundere a c reaţiei 
plastic~ a [ost urma rea l egă rii lui , în 111 od u I cel mai strîns, 
de conslructia sociali smului . 

Lucrarea grandioasă ca proporţii a J'osL. în perioa da irncdial 
după război. rnonumcnL1Il Ostaşului rnmâ11 , ridicat în Piaţn 
Academici Militare din Bucureşl.i şi realizat de un co lect iv 
de sculptori consliluil' din : M. BuLunoiu , Zoe Băicoianu, T. N. 

i\JonumC'nlul ero il or patri ei . ridi ca t 111 Pia(a A cnclc·mici Militare dii 
Uu ·urc.)l.i 
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Gavr il Covn lschi . Mo
numentul eroilor căzu\. i 
pentru c i i bcr nr ca patri e i , 
ridi cn t la A rnd 

Iuli a Oni\ ă. Monumen
tul ostaşului român , ridi 
cai ln Oradea 

Ionescu, I. Dămăceanu ş i V. Ba ra baş. Monumentul înfă\. i 
şcază tre i ostaş i : un infanterist, un av iator ş i un marina r , 
primul ţ inînd în mîna dreaptă , ridi ca tă deasupra ca pului , o 
ramură de lauri. Const i tu i ţi într-un bloc, urmărind să exprim e 
unitatea diferitelor arm e, a utorii au re u ş it. să sublinieze tră
să turile v i rtuţil or morale ş i patriotice a le ostaşului r omân. 
Amp lasat într-un spaţju im ens, monum entul s-a impus prin 
proporţ iil e a le gra ndioase. Dacă adăugăm la ce i 7 m , înăl
ţ im ea monum entului propriu-zis , turnat în bronz ş i aşezat pe 
un soclu de !') m înălţim e, îmbrăcat în blocuri ş i plă ci de gra
nit de Măcin ele culoare v ineţie, lung im ea de mari dimensiuni 
cu o deschidere de 32 m în formă de arc a scărilor construite 
din piatră de Barnpotoc, ca re slujesc la urcarea spre cele două 
rampe, ce du c la monum ent, precum şi cele două basoreliefuri 
laterale, cu scene din is toria eroică a poporului nostru , avem 
propor\:iile deosebite a le acestui monum ent. 

Tema apărători lor patr ie i a constituit prile jul ev id enţierii 
mai multor sculptori , intre care putem cita pe Iulia Oniţă cu 
Monumentul Ostaşului R omân, ridicat la Ora dea , pe Gavr il 
Cova lsch i cu monumentul de la Arad, pe Andrei Ostap cu monu
mentul de la Baia Mare şi, îndeosebi , p e sculptorul Vida 
Ghcza, autoru l origina lului monument a l ostaş il or r idi cat 

Mo 1111111 1·1 1L11I eroilor 
de la Pil uli ş, jude~ul 
Arad 

Vid ri Gltczn . Monu 
mcnlul oslnş ului ele la 
Care i . jucll'\.ul Sn lu 
Marc 

la Carc ii Mar i ş i , mai a les, a l Monum entului Eroilor de la Moi
sei , care ră mîn e unul clinLrc ce le mai expres ive !'i i ori g inale 
monum ente rC'a lizatc în acea rer i oa d ă, că reia i-a urmnt peri
oada di vers ifi cării temati cii monum ente lor. 

De la fi g ura legenda ră a lui Deceba l , ca în m onum entul 
sc ulptorului Ion Jal ea, ridi ca t la D eva , istoria trecută şi pre
zentă a fost ii ustrată de num eroase monum ente dinLre ca re ci
tăm pe cele mai amp le şi reprezenLat ive arti stic, legate de 
id eea unităţii na ţi o na Ic ş i a 1 uplci pentru I ihertatc soc i a l ă: 
Horea, Cloşca .: i Crişan , de Jon Vlas iu , ridicat la Cluj-Napoca, 
M ihai Viteazul , de Osca r Han, la Alba Iulia, ş i Mi hai Vitea:•ul , 
de Mari us Butuno iu , înăl\:at la Cluj-Napoca, Ş tefan ce l Mare, 
de Iftimie Bîrleanu, la Suceava, şi Ş tefan cel Mare, de Mircea 
Ştefănescu, ridi ca t la Vaslui , Avram Janru, de F lorin Codrc, 
la Tîrgu :Mureş, Mi hai Vi.teazul, el e Gh. Rădul escu-Gir. ridi
ca t \a Sf. Gheorghe, Dra9oş Vodii şi zimbml, de Jon J a lea, 
la Cimpu lung-Musccl , Fra/ii Buzeşti , de Boris Ca ragea , la 
Cra i.ova, Monumentu l Independenţe i , el e Gheorghe şi GabrieJa 
Adoc, ridicat la Iaşi, Monumen tul lndependenjei, de Pavel 
Bucur, la Calafat, Gărzile patriolice, de J\Jlia Oni1,1\ , la Drobeta
Tr. Severin, Monumentul Vic tori.ei, de Bori s Ca ragea , la Con
stanţa , Dr. P. Groza, de Romul Ladea , la Bucureşti ş. a. 
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Printre monumentele de importanţă socială şi artistică 
se silucază şi Monum enlul luplclor de la Lupeni (1929) datorat 
lui Ion Irim escu. Ion Irim escu este şi autorul statuilor Mircea 
cel Bătrîn, de la Tîrgovişte, D. Ca ntemir, N. Iorga, Brâncuşi 
ş i N. Titulescu, ridica te la Bucureşt i ca şi al bustului monu
mental al lui C. Brâncuş i de la T g. Jiu. O amploare deosebită 
a cunoscut-o şi bu3tul m onum ent. Imaginea unor conducători 
de stat, a fi g urilor prog res iste a le epo cii , a savanţilor şi perso
nalităţilor procmin'.) nte ale culturii, apoi marii înaintaş i ai 
pop orului român şi-au găsit întruchiparea în numeroase 
busturi monum enta le ridicate în pieţele ş i pa rcurile publice, 
în incinta ma rilor întreprinderi ş i ins tituţii culturale. Prin
tre aces tea pot fi citate: Mihai Emin esrn , de Gh. Anghel, ri
dicat la Bucureş ti în faţa Ateneului Român, Lucian Blaga şi 
S. P elof'i , de Romul Ladea, prirhul ridica t la Cluj-Napoca, 
sau r;eorge Coşbuc, de C. Covalschi, 13aba Novac, de Th. Fuli
cea, A dy Endre, de Artur Vetro, ori busturile în[ăţişînd pe 
Ion Creangă, Aurel Vlaicu, V. Pârvan, Ovidiu, Ili e Pintilie, 
Iosif Vulcrn, Ciprian Porumb ~s cu, Mihail S::i dovea nu, George 
Enescu, Nicol ae Iorga, P etru Ra reş, Gabriel Bethlen, Vlad 
Tepeş etc. 

Semnifica ti ve s înt, în ceea ce prive te sculptura monu
menta lă , cuvintele maes trului Ion Irimescu, preşedintele 
Uniunii Artiştilor Plas ti ci, p e care le-a spus în legătură cu si
tuaţia actuală: 

„Monumentele ridi cate la noi în ultimii ani, mai ales, au 
întreprins o a na 1 iză lucidă at ît asupra evenimentelor isto
rici , cît şi as upra figurii omului contemporan. Subiectele au 
fo -t a b x datc cu c o nş tiinţa clară că id ea lul uma nist contem
pora n înseamnă, deopotri vă. continul!'ea unor tradiţii spiri
tuale, dar şi o co ntinuă autod epăş ire . Sculptura monumentală 
a c î ş Lig a t în a nii socia li smului un s ub3 ta nţi a l t eren. Putem 
veni cu multe cx :!mple, inclus iv cu ceea ce s-a făcut în ex
plo:ttarea unor va riate aspecte ale istorie i noastre na!:ionale. 
D e la D ~ccb 1 l ş i pînă la c roii is toriei noast re contemporane, 
num ero:ise p ~ rsowdită!:i ş i-a u găsit întruchiparea în sculptură. 
M'.\ gî nde: c do::ir h eroii ră7. b o iului ele independen\:ă, care, 
indi fe rent de g radul de ţinut în armată, s-au distins d eopot ri vă 
prin jertfa lor pentru lib ~ rtatea \:ă rii . Cele 23 busturi monu
rnent'.tl c ridi c:ite la G iurg iu c:i p ătă as tfel sem nifica t.ia unui 
om'.lg iu adus luptei lor. Asistăm, de asemenea, pe ntru prima 
(1'\tă în isto ria sculp t urii noastre la o adevărată acţiune de 
ridicare a unor sta tui ecvestre. Pot să al'irm că în trecut 
aceaslă preoc upar e era inexistentă. R a rele excepţii în acest sens 
oferea u exem ple lip3ite el e f o rţa artistică. Se apela în genere, 
pentru asemenea monumente, la sculptori s trăini. În ultimii 
ani s-a u ridicat însă m a i multe asemenea s tatui . Mă gîndesc 
la monumentele închinate lui Ştefan cel Mare ele Mircea Şte
fănescu (la Vas lui) şi Htimie Birleanu (La Suceava), la monu
mentele lui Mihai Viteazul rea lizate de M. Butunoiu ş i O car 
H an, la m onumentul lui Avra 1n [a ncu, a pa r~iuînd lui FI. 
Coclre, sau, el intre cele în curs de execuţie, la ecvestra 1 ui 
Paul Vas ilesc u, care, sînt convins, va fi una clin cele mai 
bune, ca ş i la macheta monurn euLului l 11i Mih '.l i Vitea zul, 
concep ut de N. Corcescu, care, ele a ·emenea, cred , va fi una 
dintre luc ră ri le foarte interesa nte ca viziune a r fo:t i că. A~ a dă u
ga ş i monumentul lui Ton Vod'.i de la Roşca ni de G h. Turcu 
sa u a l lui Petru Muşat de la Suceava , ele Paul Vas ilescu." 
(I. Irime-;cu, Sculptu ra - mărturi e vibrantă a se n ~ ibilită ţii 
contempora ne, „Scînteia", 8 fe hrnari c 1979) . 

A l ăt uri de m onumente-statui ş i m onumente-bust, în sc ulp
tura co ntemporană o dezvoltare deosebită au cunosc ut-o re
li eful deco rativ , g rupul statuar legat organi c de c lăd iri ş i 
b:iso relieful sub forma frontoa nelor, frizelor, m etopelor sa u 
adosat pe s upra fe ţe l e mari, lib ere a le ed ifkiil or. 

Ideea p os ibilităţ ii de a fi înfăpl uită s inteza artelor cu 
arhitectura a încep ut a deveni o preocupare act i\'ă , în sensul 
cel mai la rg, după 1965. De fapt, cooperarea dintre pictori, 
sculptori , arhitecţ i se inse ra ca o problemă esenţială a noii 
urba nistici. 

În condiţiile dezvoltării României socialiste, în afara 
modurilor diverse de exprimare, se afirmă, în prim ul rînd, 
unitatea conţinutului de idei a creaţiei artistice, patosul pa
triotic şi diversitatea modurilor de exprimare, dominarea re
prezentării realiste şi a compozi\:iei cu sensuri umaniste, va
loarea artistică, originalitatea personalităţii creatoare şi efi
cienţa educativă. 

În desfă şurarea ei, în planul creaţiei artistice, viziunea 
monumenta lă s-a îmbogăţit cu concepţii, viziuni, cu teme, 
tehnici ş i expresii plastice noi , dar a dezvoltat deopotrivă şi 
monumentalizarea reprezentării compoziţionale paralel cu 
cea deco rativ-abstractă cu sensuri de simbol. Ea a depăşit sta
diul restrîns al stricte i specializări, aşa încît eliberat de ,jugul 
condiţiilor tehnice, de greu tăţ:ile inerente începutului, de 
tenta !:ia ilustrării şi literaturizării temei, artistul a fost pre
ocupat de înfăţişarea problemelor ma jore a le contemporanei
tăţii , de reprezentarea trecutului ş i prezentului socialist ca 
şi de formarea unui stil corespunzător progresului artistic. 
Viziunea monumentală, eliberată de prejudecăţ i , a atacat cu 
curaj cele mai inexorabile domenii a le fanteziei. 

Pot fi date ca exemplu în aces t sens, în afara ansambluri
lor lucrărilor amintite pentru cartierul Tiglina din Gala\:i, lu
crările de proporţii concepute pentru noile sta\:iuni de pe lito
ralul Mării Negre, ca fîntîna de la Constanţa (de C. Lucac i), 
sau sculpturile şi picturile m onumentale din oraşele Suceava, 
Gheorghiu-Dej, Braşov, Baia Mare, Drobela-Tr. Severin, 
sculpturile pentru complexul televiziunii din Bucureşt i (ope
rele artiştilor C. Luca ci ş i Ovidiu Maitec), picturile la Sala 
sporturilor din Ploieşti (autori: Petru Popovici , Ion Hocflich 
şi Ov idiu Pastina), la Casa copilului din Iaşi (autor: Dan Hat
manu), la Complexul studen\:esc din Cluj-Napoca (autor: 
Kovacs Zoltan), sculpturile la Casa tineretului din Timişoara 
(autor: Jecza Petru), ceramica de la Casa Lincretului din Slobo
zia (autori: C. Ba dea, D . Hădulescu ş i I. Stencll) ca şi picturile 
monum enta le rea lizate în ceramică de C. Piliu\:ă, Gh. Spiri
don, Marius Cilievici, Lază r Iacob, Mihai Ba ndac, Tr. Bră
dean, V. Celmarc ş.a. O menţiune spec i a l ă meri tă picturile 
parieta le ale pi ctorului Sabin Bălaşa rea lizate la U nivers i
tatea din Iaşi, înl'ă ţiş înd o adevărată ep opee a istorie i ş i legen
dele lVIoldovei. 

De un răsunător succes s-au bucurat şi tapiseria Odă 
patriei pentru T eatrul Naţional, de Virgil Almăşanu şi Gh. 
Iacob, sa u cele r ealizate de Ion Nicodim ş i Florin Ciubotaru, 
l'resca Din istoria tealrnlui, la T eatrul de stat din Piteşti, de 
Şt. Câlţea, Sorin Ilfovea nu ş i Mihai Cismaru, Buwria muncii 
in agrir.u!l11râ, la Căminul cultural clin comuna Malul cu Flori 
- Dîmbov q:a, de Miha i Ba ndac ş i Aurel Nedei sa u cele sem nate 
de Eugen P opa, Spiru Chintilă , Vasile Celmare, Gh. Spiridon, 
C. Piliu\:ă , C. Berdilă, C. Blendca ş .a. 
Me rită a sublinia ş i diversitatea genurilor abordate - mo

numente ecvestre, compozi\:ii cu reliefuri , statui , compoz iţii 
statua re, obeliscuri , busturi , reliefuri, mozaicuri, fresce, vi
tra lii şi tapiserii. La acestea se a d a ugă nenumărate lucrăr i cu 
caracter decorat iv ş i ornamental executa te prin grija judeţe
lor ş i a diferiţil or benefici ari. 

Sculptura con tempora nă, datorată impulsului creator 
obţ inut după 23 August 1944, a cîşti gat un substanţ i a l teren 
în exp loatarea îndrăznea\:ă ş i origina l ă a unor va ri ate aspecte 
pe care v i aţa contemporană le-a pus la înclemîna art i ştilor, 
în cercetarea mar ilor muta ·ţii socia le ş i tehnice la care as i stăm, 
şi a vastului lor eco u în desăv îqi rea fiinţe i umane. În această 
perspectivă, sculptu ra ş i pictura monumentală au devenit 
a devărate cronici, mijloace cultura l-artistice prin care se 
amintesc generaţ iil or vii toare înfăptuiril e p rezentului , a le 
minuna telor etape a le co nstru cţie i sociali smului. 

Arta monumentală rea liz·ează impres ia de for\.ă, de v ita li
tate ş i spir itua litate pro.fundă , entuziastă ş i cop leş i toare . Tră
săturil e esenţiale ş i de perspectivă a le aceste ia sînt definite 
astfel el e redarea rea listă a conţinutului istoriei ş i faptelor 
de v i a \:ă co ntempora nă, de unicitatea creaţiei, mărturisind 
bogă'ţia in epuizabilă a insp iraţ i e i şi talentului creator ilor. 
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