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Panel I 

 

10.30 Emilia Cernăianu, master anul II 

Arta falsificatorilor de artă   

Falsurile operelor de artă sunt la fel de vechi precum arta însăși, iar de-a lungul vremii orice lucru 

de valoare a fost copiat. Operele contrafăcute au mers în paralel cu istoria creațiilor originale și 

nu puține sunt cazurile în care falsificatorul și-a depășit modelul sau chiar, la rândul său, a fost 

falsificat. E o plasă țesută atât de complicat încât și cei mai fini cunoscători s-au încurcat în ea. 
Prezentarea pe care o propun este menită să vă poarte printre cele mai celebre falsuri din istoria 

artei, să vă spună povestea unora dintre cei mai abili falsificatori și să vă pună pe gânduri cu 
întrebarea: este falsificatorul un artist? 

 

10.55 Silvia Costiuc, anul II 

Calea Victoriei: posibil reper al patrimoniului mondial UNESCO 

Calea Victoriei nu se regăsește între arterele clasate din București, deși în contextul marilor 

bulevarde naționale și europene, ea ar putea constitui un reper excepțional. Se va analiza Calea 

Victoriei prin raportare la cele 4 criterii de clasare naționale și cele 6 criterii de clasare în Lista 

Patrimoniului Mondial UNESCO. Scopul acestei prezentări este verificarea și demonstrarea 

valorii culturale a Căii Victoriei, identificarea posibilelor criterii de clasare și obținerea unei baze 

structurate privind conținutul propunerii necesare înscrierii acesteia în Lista monumentelor 

istorice din România și în Lista patrimoniului mondial UNESCO.  

 

11.20 Monica Croitoru, anul I 

Atelierul lui Theodor Aman ca atelier european de secol XIX 

Această comunicare urmărește să încadreze atelierul pictorului Theodor Aman într-un context 

european prin prezentarea similitudinilor și diferențelor față de contemporanii săi francezi în al 

căror spirit el s-a dezvoltat, fără să devină însă un geamăn al acestora în gândire și comportament, 

ci un artist matur capabil să selecteze și să îmbine punctele forte ale modelului francez cu cele ale 

modelului românesc. De asemenea, comunicarea dorește să accentueze importanța pe care 

atelierul lui Aman a jucat-o în educarea culturii artistice a românilor și în aducerea acestui tip de 
cultură la un nivel cât mai apropiat de cel european.  

 

 

 



11.45 Oana Turcu, anul III 

Sursele de inspirație ale decorațiilor din portretele lui Gustav Klimt 

Prezentarea vizează analiza decorativismului din portretele realizare de Gustav Klimt care 

incorporează detalii eclectice preluate din diferite culturi antice: grecești, egiptene, bizantine și 
asiriene. Se creează, astfel, juxtapunerile dintre motivele decorative și personaje care au devenit o 

marcă distinctă și ușor identificabilă a lui Klimt. Vom aminti și de efectele produse de aceste 
juxtapuneri la nivel formal. 

 

Pauză  

 

Panel II 

 

12.05 Andreea Mitrana, anul I 

Biserica fortificată din Cristian- Sibiu şi meşterul Andreas Lapicida  

Prezentarea are în vedere evoluţia aşezării din Cristian, sat în centrul căruia saşii vor ridica în 
secolul al XIII-lea un complex alcătuit din şcoală, sală capitulară şi biserică fortificată. Aceasta din 
urmă este importantă întrucât admite prezenţa meşterului Andreas Lapicida a cărui activitate a 
fost reperată în cazul mai multor şantiere transilvănene şi studiată de arhitectul şi istoricul de artă 
Hermann Fabini. 

 

12.30 Bianca Constantin, anul I 

Scenariile apocaliptice din timpul domniei lui Ștefan cel Mare – o perspectivă critică 

În jurul figurii lui Ștefan cel Mare, cercetările ultimelor două decenii au conturat un portret ce se 

îndreaptă spre cel al suveranului ideal, însă ceea ce atrage atenția în acest amplu demers este 
descrierea domnitorului drept Ultimul Împărat, Moldova fiind considerată în timpul domniei sale 

nu doar centrul lumii ortodoxe, ci și locul unde s-ar fi putut pogorî Ierusalimul Ceresc, la 

momentul mult disputatului an apocaliptic 7000 (1492-1493). Afirmațiile vin pe fondul unui 

sistem argumentativ precar, construit prin atribuirea unor sensuri mai puțin verosimile câtorva 

mărturii răzlețe ale trecutului care sunt interpretate drept dovezi ale „spaimelor eshatologice” 

resimțite de credincioșii moldoveni, dar mai ales de Ștefan, figură atât de proeminentă a 

ortodoxiei. Voi încerca o sistematizare a argumentelor autorilor Maria Magdalena Székely, Ștefan 

Gorovei și Liviu Pilat, astfel încât să pot pune în lumină unele decalaje în interpretarea faptelor 
istorice. 

 

12.55 Georgiana Istrate, anul II 

Ipoteze privind autorul programului iconografic al ansamblului din Sala Lunilor Anului 
din Palazzo Schifanoia, Ferrara 

Frescele din Palazzo Schifanoia din Ferrara au fost percepute de-a lungul timpului în moduri 
variate, dar cuvântul care le este poate cel mai caracteristic e „mister”. Tocmai acest lucru m-a 

determinat să aleg tema de față. Pentru întocmirea ei m-am oprit asupra câtorva nume care 
încearcă să răspundă dilemei privind autorul programului iconografic al ansamblului din Sala 
Lunilor Anului (Salone dei Mesi). Unii istorici de artă au caracterizat frescele drept ciudate, pătrunse 

de un element întunecat, alții au îndepărtat vălul, declarând că nu sunt nici mai mult, nici mai 

puțin marcate de simbolism decât alte picturi ale Renașterii din Italia. Prezentarea mea este o 
încercare de a rezuma câteva opinii privind această problemă. 


