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„ART A ROMÂNEASCĂ ÎN CONTEXT EUROPEAN. 
CONSONANŢE ŞI SINCRONISME STILISTICE" 

Orga nizată cu pt"i lcjul ani vcrsa r11 a 
65 de a ni. de la făurirea Parti.dului Co
munist Român, a cincea dezbatere ştiin
ţ ifică *, avînd ace.a tă tem ă, s-a axat pe 
coo rd ona tele ese nţiale a le culturii noastre 
<:a rc, în evoluţi a e i, s-a m a nifesta t , după 
afirmaţ i a prof. dr . Mihnea Gheo rghiu, în 
cuvîntul de desc hidere a l luc ră rilo r s -
s iuni i, în forme pecifice, fi in d în conso
nanţă cu p roblem.atica majoră a artei 
europene. De altfel, urmăr i rea unor con-
s tante în arta românească, loc ul aceste ia 
în contextul p iritua l european, cu r eve
larea s incroni smelor s ti llstice, a modele
lor ş i. i nflue nţclor arti ti ce, ca r au f•aci
l itat c irc ulaţia ide ilo r fi.a .m .d„ sînt , în 
ese nţă, cîteva din aspect · le re i eşi t e din 
<:omunicări le susţ inute asu pra că ro ra m E1 
vo i opri în continua r . 

In comunica rea sa , A ulic, prov ·in
cial şi artizanal la Tropaeum Traiani, 
R adu Floresc u a înfăţişa t co n cepţia arhi
tectura lă a uJi c;'.'i a m onumentului, măr

turi e istorică de o valoare multiplă, -
s ingurul din provinc ie care r eco nstitui e, 
prin reli efu r ilc sale, întreaga istorie a 
:; tăpîn iri i romane în Dacia - împletită 

cu rea li zarea a rtiza nal ~1 cc se v d din 
ordona n ţa m etopelor f)i, mai a les, din re
dar ea reli eturilor istorice, ca ~ i din evi
d enţi e rea stilului secve n ţe l or e tc. 

Ana li za s tilistică a spa ţiului ar hitec
tura l reprezenta t de tribunele din bise
r icil e roma ni ce din Transilvania, în pe
ri oada secolelor XII-X III (Te reza S ini
ga lia - Un asp ect necunoscut al roma
nicului din Trans'ilvania), dovede~te, prin 
exemplel de la Cincu, Rotbav şi Fel
dioara. circula ţia formelor ş i ideilor venite 
din E uropa. 

Producţ i a a rhitectur.ală românească 

a evului de mijloc este văzută de Cri:tian 
Mo isescu - D·in nou despre Tismana -
ca un amplu proces desfăşurat în condi
ţ iile de dezvoltare proprii, al creaţiei rea
li za te de meşte ri la comanda voievozilor 
noştri; p e baza documentelor istorice şi 

a elem entelor de arhitectură, autorul a 
făcut cons id era ţii de datar e a Tism an ei 
în secolul a l XIV-lea, vreme în ca re şi 

la alte monumente d in restul ţării se r e
gă, esc consona nţe stilisti ce. 

• Din seria iniţia tă în anul 1982 a 
s s iunilor anua le de către Academi a de 
Ştiinţe Socia le şi Politice, Institutul de 
Arte Plastice „Nicolae Grigorescu" şi Cen
trul n aţ ional român d1e isto.rillll artei. 

Din tre monumentele noastre a le că ror 
c l.emente şi motive decorative ati,ag in
te res ul ce rcetătorilor se numără ş i mă
năstirea Neamţ, plăcile decorative (pietre 
de par a pet) în entrelacs-uri şi vrejuri -
expuse în muz ul loca l - p rov in din vre
mea lui Alexa ndru cel Bun ~i sînt în
cadrat în perioada paleologă a a rtei bi
za ntine, prof. d r. Vasil e Drăguţ (Un mo
n ument de sculptură decorativă din epoca 
lui A le:ranclru ce l Bun) găsindu-le asem ă
nfiri cu pi etrele d 2 la temploanele unor 
mă n ~is ti r i hi za nti ne ri'.1săr itene. 

Forma ţi a spirituală a unor vo ievozi 
d tali a lui Neagoe Basarab exp li că orie n
ta rea în construcţiil e bi se riceş ti f) i, în ge
neral , dezvoltar ea artelor în v remea a
cestui principe, iubi tor al a rtelor, ce se 
pot urmăr i ş i în noua concepţi e a p i ctăr i i 
tabloului voti v sa u în receptarea influ=n
ţe i r nascen ti ste cen tral-europe ne în reali
zarea orfevră ri e i (Radu Ştefa n Ciobanu -
Interferenţe spirituale în patronajul artis
tic al lui Neagoe Basarab). 

A nali za procesului penetr~i ri i ele
mentelor r enascenti ste în cultura româ
nească a secolului al XVI-iea - per i oadă 
înnoitoare în viaţa i stor i că ş i a rti s ti că 
a ţări l or române - cu reflexul cultura l 
·al cuprinde rii m odelului a uli c din ţările 
r omâne într-o cultură a uli că specifi că 
Europe i a nului 1600 (cuprinzînd forme de 
a rtă somptuoasă ca o expresie a orienta
lizăr.ii princiare şi a ecourilor ar tistice 
itali ene) ii prilejuieşte lui Răzvan T heo
dorescu (Ecouri italo-levantine în arta 
a.ul'ică din f:ările române către 1600. 
T exte s·i contexte) surprinde rea muta
ţiilor stil istlce în perioada de după 1500, 
cînd convi eţui esc elem ente de Ia sfîrşitul 
spi ri tu.a lităţ i i medi eval în.d repta te . pre 
a firm ar ea trepta tă a unor ide i stilisti ce 
ş i morfologii înnoitoa re, influe nţa te de 
Renaşterea central-europeană văzută de 
a utor în spaţiul românesc ca o realita te 
exte ri oară, a form elor (-a se vedea comu
ni ca rea în extenso la p ag inile 26- 30 a le 
prezentului număr de revistă ). 

Toana Cristache-Panait în comun.i
ca rea A rhitectura românească ele l emn în 
context european a insistat asupra unor 
forme a rhaice de plari ca şi asu pra re
pe rtoriului ornam ental la biserici din Ţara 
Românească, Transilvania şi Moldova, mo
nwne n.te urmărite în evoluţi a lor tipolo
gică cu dezvoltarea unor variante, afla te 
toate intr-o unitate de cultură si civili-
zaţie. · 

Alte două com unicări: Anca Vasiliu 
- Pictura murală brîncovenească si unele 
forme ale postbizantinismului grecesc; 
Corina P opa - Interferenţe culturale si 
artistice în pictura murală de la Hurezi 
au fost consacra te fenom nului artis ti c 
brincoven esc, p rima cuprinzînd comen
ta rii pe m at·ginea circula ţi ei m odelelor 
ico nografice mire pătrund la noi începînd 
din secolul al XVI-lea şi pînă la înce-

putul lui XVIII, ceea cc expli ci'.1 ş i co res
pond enţa reprezentărilor iconografice de 
la monumente postbizantine din nord
vestul Grec iei cu cele a le monwncntelor 
brîncoveneş ti; a doua, cu r eferire la cli
ma tul cultural--ir tis ti c din secolul X VII. 
p ictui·a murală din respecti va perioadă şi 
din secolu l urmă tor p ur tînd amprenta 
particula rită ţil o r tem a ti ce ale p icturii de 
la I-Iur zi, în ca re este v i zib ilă tendin ta 
literar-teologi că a v remii, a tît de bh~ e 
exprima tă de pictura murală a ctitor iei 
hrî ncovenc~ti. 

In progra mul sesiunii a u fos t i ncluse 
di ve rse a lte comunicări axate pe: dir· c
ţiile stili t ic a le a r t. lor v izUia le în Tran
sil va ni a seco lului XIX (Gheo rghe Vida) ; 
co nceptul şi înfă ţişările lua te în timp de 
s incro ni sm cu subtex tul său geografic -
cultura ş i c ircula ţi a forme lor în Europa 
ce ntra lă (Ameli a Pavel) ; co nfigurar ea 
a rte i român şti interbeli c cu sublinie rea 
trăsă turilor ei de m anifestare: clas ic ism
mod erni sm, mod erni ·m şi avangardă, a
ceasta din urmă f.ilnd pri v ită în relaţie 
cu cu rentele artis ti ce europe ne (Ioana 
Vlas iu) ; p r ezenta rea trăsăturilor ş i ro
lului a rtei 1925 cu racorda rea un or aspecte 
a le a rtei româneşti la art le vizuale in
t rnaţ i onale (Mihai Isp ir) . 

O a l tă seric de comu111ca r1 bine 
documen ta te a u a dus în a te n ţie perso
na lita tea complexă a unor arW1ti: Aman, 
pictor acad 'mi c r eali st, cunoscut pen tru 
propensiunea sa asu pra subi ectelor insp i
rate din is toria naţi onală şi care a creat 
în concordanţă cu mişcările a rtistice euro
pene (Adrian . ilvan Iones u) ; grafi cianul 
Vitold Rolla Piekar ki, apreciat p entru 
complexita tea ş i fineţea dese nului ău, 
pentru combina rea m otivelor tradiţiona 
lis t-m edievale ce t ria nspar p e coperţi , în 
deco rul grafic al că rţil or, p entru m odul 
în ca re a surprins în desenele sa le uni
versul spiri tual spec if ic românesc 
(Ru xandra Juvar a ); Dimitri · Vârbănescu, 

o p ersonali ta te copleşitoare, care a adus 
elem ente be nefi ce în spaţiul spiritual ro
mânesc - după ap recierea lui Radu Io
nescu - dintr-o altă ari e de civ ili zaţie, 

cea franceză , ş i a le că rui desene şi picturi 
. upriarealiste sînt inspira te de universul 
copilări e i p etrecut în oraşul Giurgiu . 

O privire cit de sumară asupra idei
lor din comunicările prezen ta te la această 

sesi une ş tiinţific[1 , ce este consacrată arte~ 
lor, este în măsură, credem, să sugereze 
conţinutul bogat al materialelor urmărind 
înfăţişa rea fenomenului artistic r omânesc, 
cu relevarea trăsăturilor specifice dar şi 

a une i largi deschideri spre mişcările ar
tisti ce înnoitoare ale timpului. 

Elisabeta ANCUŢA-RUŞINARU 
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