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Ioana Măgureanu
Dezbateri teoretice la sfârșit de secol XVII în Academia romană

Giovan Pietro Bellori este protagonistul indiscutabil al discursului teoretic roman 
din a doua jumătate a secolului al XVII-lea şi, în mod firesc, studiile despre teoria 
artei din acest interval se concentrează în jurul figurii sale. În intervenţia mea voi 
aduce în discuţie o serie de alte contribuţii importante, puţin studiate, pe care le 
voi analiza în raport cu temele dominante ale literaturii artistice contemporane, 
în particular în relaţie cu problematica artă-ştiinţă. Mă voi concentra asupra unui 
discurs academic al lui Agostino Scilla din 1688.

Ruxandra Demetrescu
„Supraviețuirile” lui Aby Warburg

Importanța lui Aby Warburg în cadrul disciplinei (deși termenul devine impropriu) 
istoriei și teoriei artei poate fi rezumată cu ajutorul celor mai percutante concepte 
cu care este asociat în prezent: dedicându-și cercetările în primul rând Renașterii 
italiene, dar extinzându-și obiectul studiului până în perioada contemporană 
lui, Warburg a operat cu termeni precum Nachleben (supraviețuirea unei lumi 
păgâne, care destabilizează viziunea asupra istoriei ca un continuum linear, 
evoluționist și făcând loc anacronismului), Pathosformel (formulele patosului) 
și bewegtes Beiwerk (accesoriul în mișcare - manifestările în plan formal și 
psihologic individual al artistului, dar și simptom al psihicului colectiv al unei 
întregi epoci, aflate în genere într-un moment de cumpănă, marcat de tensiuni 
cultural-istorice și mnemonice). 
Depășind cadrul analitic al istoriei artei, semnificația conceptului de Nachleben 
semnalează configurarea unei viziuni fundamental diferite asupra istoriei și 
temporalității. Un indiciu esențial, în acest sens, îl comportă însuși termenul, 
și în particular, unul din compușii lui: Leben, viața. Dimensiunea vitalității 
reprezintă nucleul în jurul căruia elementele constitutive ale teoriei warburgiene 
se organizează, asemeni unor straturi concentrice, revelând „structura dialectică” 
a Nachleben-ului antichității, sub semnul voinței artistice. Imaginea dispune, în 
acest scenariu, nu atât de o viață individuală (lipsită de orice legătură cu mediul 
cultural înconjurător), cât de o dinamică și de o putere care îi sunt proprii: ca 
rezultat al unor „mișcări” eterogene (descifrabile atât cu ajutorul istoriei, cât și 
cu cel al antropologiei sau psihologiei) în interiorul cărora se situează și față de 
care e „reactivă” – fără a deveni ceva încremenit în trecut, „subordonat” istoriei, 
ca eveniment consumat – ea ne obligă să o gândim ca pe un moment energetic, 
al cărui timp complex nu coincide cu timpul istoric. În acest context, schimbările 
stilistice identificate de Warburg nu sunt tributare unei viziuni de tip „istoria 
stilurilor” (Winckelmann), care percepe o perioadă ca fiind închisă, unitară în 
ceea ce privește manifestările ei. Descifrarea pornește de la o problematizare a 
temporalității înseși: dimensiunea anacronică a imaginii (coliziunea prezentului 
cu trecutul) este cea care îi deschide stilului propriul viitor.



Cornel Moraru
Arte liberale, arte frumoase, arte scenice. Note spre o abordare meontologică a artei 
contemporane 

De-a lungul istoriei filosofării despre artă, s-au propus două mari clasificări 
sistematice ce-și au izvorul în două definiții distincte ale ale artei. Avem, pe de 
o parte, sistemul artelor liberale – care gândește opera de artă ca meșteșug sau 
proces tehnic imitativ – și, pe de altă parte, sistemul artelor frumoase – care 
privește arta din perspectiva subiectivă a plăcerii pe care contemplarea estetică 
o oferă gustului ca facultate de apreciere estetică. Ambele aceste sisteme s-au 
dovedit însă incapabile să cuprindă sub concept totalitatea practicilor artistice 
din lumea artei contemporane. De aceea, s-a ridicat, în lumea filosofiei artei, 
problema unei noi clasificări care să includă atât practicile artistice prezente, cât 
și orice practică artistică viitoare. După aproximativ un secol de căutări însă, încă 
nu s-a găsit o alternativă viabilă.
Credem că un astfel de sistem al artelor poate fi construit în jurul conceptului 
de scenă – gândit într-un sens originar-etimologic ca adumbrire ce pune în 
lumină valențele estetice ale unui obiect pentru un anumit public. Gândit astfel, 
principiul scenic al artelor trimite mai degrabă către o neîmplinire a operei de 
artă. Drept urmare, arta își dobândește sensul său doar în cadrele kairotice ale 
clipei trăirii estetice și trebuie gândită mai degrabă temporal decât substanțial. Cu 
alte cuvinte, opera de artă nu are o esență atemporală, ci esența ei este, în mod 
paradoxal, tocmai nedeterminarea. Din acest motiv, o abordare meontologică, 
prin care să punem în lumină tocmai nedeterminarea artei, se pretează mai 
bine pentru studiul filosofic al fenomenelor legate de „lumea artei” decât
abordările tradiționale.

Ada Hajdu
„Pentru eroi, din partea patriei recunoscătoare”

Prezentarea se va concentra pe încercarea nereușită de a înființa un „Muzeu 
al Renașterii Naționale” în Sofia. În 1900 se lansează un concurs de proiecte 
pentru clădirea muzeului, stipulându-se că acesta trebuie să fie în stil național 
„bulgaro-bizantin”. Intenția de a înființa acest muzeu este întâia încercare de 
a muzeifica un trecut recent, fiindcă muzeul ar fi trebuit să fie dedicat unei 
perioade distincte din istoriografia bulgară, cea a „Renașterii naționale” (a doua 
jumătate a secolului al XVIII-lea–1878). O parte din acest muzeu ar fi trebuit să 
includă o expoziție etnografică, fiind astfel prima dată când intelectualii bulgari 
au intenționat să includă viețile eroilor naționali ai „Renașterii” într-o narațiune 
istorică mai amplă, care să proiecteze un sentiment de continuitate între acțiunile 
diverșilor actori politici și cultura materială a „poporului bulgar”. Concursul de 
proiecte pentru clădirea acestui muzeu a fost primul care a conținut cerința 
explicită ca proiectele să fie în stil „bulgaro-bizantin”. Alegerea de a numi stilul 
național „bulgaro-bizantin” necesită clarificări suplimentare, fiindcă contrazice 
istoriografia oficială, care tinde să echivaleze „bizantinii” cu „grecii”, care ar fi 
adăugat „jugului otoman” un al doilea „jug” al dominației culturale și religioase 
și împotriva cărora luptaseră tocmai eroii „Renașterii naționale”.



Cristian Robert Velescu
« J’aime mieux respirer que travailler » – Iconoclastie şi creaţie la Marcel Duchamp 

Catalogul importantei expoziţii Dada – deschise în 2005 la Centrul Pompidou 
din Paris – se prezintă sub forma unui „dicţionar”. În dreptul numelui lui Marcel 
Duchamp, la pagina 388, cititorul ia act, în mod succint, de etapele esenţiale ale 
biografiei artistului, fără a afla însă motivul pentru care Duchamp e considerat 
a fi un artist dadaist. Potrivit opiniei noastre, antitradiţionalismul, iconoclastia 
şi „înregimentarea” într-un anume grup de creaţie sunt parametri esenţiali ai 
comportamentului şi acţiunii avangardiste. Futurismul, dadaismul şi suprarealismul 
se împărtăşesc din aceştia în grade diferite. Este cunoscut că Duchamp a refuzat 
din principiu orice fel de înregimentare, opera sa fiind însă net antitradiţionalistă 
şi iconoclastă. Fără a fi aderat în mod formal la poetica futuristă ori dadaistă, 
fiind prieten cu André Breton şi suprarealiştii, dar lăudându-se a nu fi semnat 
„[...] nicicând nici unul dintre manifestele lor”, creaţia lui Duchamp pare a se fi 
cantonat la hotarul dintre futurism şi dadaism. Prin intensitatea atitudinii sale 
iconoclaste, el e totuşi cu un pas mai aproape de dadaişti. Distanţarea sa de 
cubişti şi „părăsirea picturii”, înlocuirea mijloacelor de expresie tradiţionale prin 
altele, neconvenţionale, proprii capodoperei sale La Mariée mise à nu par ses 
célibataires, même, opţiunea pentru ready-made-uri şi, în final, „ridicarea lenei 
la rangul de artă” sunt tot atâtea forme – proto- dar şi ortodox dadaiste – prin 
care iconoclastia duchampiană s-a manifestat.

Igor Mocanu
Avangarda din România și mișcarea antifascistă față cu arhivele Siguranței Generale

Istoria sinuoasă, tragică și fascinantă a mișcărilor antifasciste ilegaliste din 
România interbelică este încă nescrisă. Frânturi din activitatea antifascismului 
au răzbătut și în presa vremii, devenind în istoriografia postbelică un instrument 
pentru manipulare, distorsionare sau chiar negare a faptelor istorice, inclusiv ca 
în cazul unui eveniment precum Holocaustul românesc. Istoriografia postbelică 
a oferit antifascismului accepția binară simplistă a opoziției comunismului 
față de fascism, așa cum îl definise Gheorghi Dimitrov în raportul său către 
Comintern. Pornind de la clarificările terminologice întreprinse recent de 
Comisia Internațională pentru Studierea Holocaustului în România în Raportul 
Final din 2005, pe urmele lui François Furet, prezentarea mea își propune o 
trecere în revistă a principalelor fonduri și colecții din Arhivele Naționale Istorice 
Centrale ale României care documentează mișcarea antifascistă locală, cu priviri 
punctuale asupra artiștilor avangardelor istorice. Fondul de „Dosare personale 
ale luptătorilor antifasciști întocmite de Ministerul Internelor 1917-1944”, cât și 
colecțiile „Participarea voluntarilor români în brigăzile internaționale antifasciste 
din Spania și în Rezistența Franceză” și „Ziare, broșuri și documente cu caracter 
politic, cultural, democratic și antifascist 1875-1943” conțin documente primare, 
care atestă o implicare impresionantă a unor artiști și scriitori precum Gherasim 
Luca, Jules Perahim, Victor Brauner, Scarlat Callimachi, Geo Bogza ori Ilarie 
Voronca. Vom parcurge dosare de urmărire de la Siguranță și vom ilustra cu 
publicații interzise de Cenzură. Spre exemplu, Siguranța a interceptat scrisoarea 
pictorului suprarealist Victor Brauner, adresată lui Louis Aragon în 06 aprilie 
1938, în care i-l recomanda pe scriitorul și performerul suprarealist Gherasim 



Luca drept voluntar pentru tranzitul prizonierilor în lagărul de la Gurs. În listele 
de voluntari români din Războiul Civil din Spania apar atât Ilarie Voronca, dar 
și, în mod eronat, Benjamin Fondane (aflat în Argentina la vremea aceea), în 
schimb nu există nici o urmă a prezenței lui Tristan Tzara. Impresia care se 
conturează treptat este că Războiul Civil din Spania și mișcarea antifascistă a 
reprezentat pentru avangarda din România ceea ce a fost Mai ‘68 pentru Fluxus 
și Situaționismul Internațional.

Adrian Guță
Atelierul de gravură bucureștean. Oamenii, locul, faptele 

Atelierul bucureștean de gravură al Uniunii Artiștilor Plastici a fost singurul spațiu 
de creație de la noi cu acest profil, în care, decenii la rând, artiști plastici de orice 
formație au avut acces pentru a lucra/a se iniția în tehnici ale gravurii, mai ales 
gravură în metal ori litografie. Desigur, l-au frecventat în primul rând graficienii, 
însă au realizat aici lucrări și pictori, sculptori... Comunicarea se va referi doar la 
viața Atelierului din strada Speranței nr. 15 și la faptele artistice care s-au petrecut 
acolo, pentru că aceasta a fost cea mai importantă și longevivă adresă a lui, de la 
începutul anilor 1970 până în 2004, când existența Atelierului a fost curmată și 
spațiul, retrocedat, a fost devastat. În strada Speranței nr. 15 s-a format una din 
cele mai pilduitoare, frumoase comunități de creație ale vieții artistice românești 
din ultima jumătate de secol. Câteva generații de artiști – nume dintre cele mai 
importante – s-au întîlnit, au creat și au comunicat în Atelierul de gravură, și-au 
împărtășit experiența și și-au cunoscut reciproc experimentele. Podul, spațiul de 
expunere al Atelierului, unde “expoziția permanentă” se înnoia în fiecare an, a 
contribuit la faima acestui loc, devenit pe drept cuvânt unul din reperele culturale 
majore pe harta Bucureștiului.

Ioana Marinescu
Biografia cuplurilor de artiști. Studiu de caz: Victoria și Marian Zidaru  

Pentru artiștii care formează un cuplu în viața personală, dimensiunea biografică 
a identităților lor se extinde. Putem distinge povestea artistei, a artistului și a 
celor doi? Whitney Chadwick și Isabelle de Courtivron arată în studiul Significant 
Others: Creativity & Intimate Partnership cum anume se configurează creativitatea 
în cupluri. Pentru scriitori, identitatea biografică a relației are o formă mult mai 
clar definită prin însăși natura ocupației lor. Artiștii oferă mai degrabă fragmente 
și resurse indirecte care să contureze narațiunea cuplului din care fac parte. 
Pornind de la exemplul lui Marian și al Victoriei Zidaru, am încercat să aflu cum 
se configurează istoria celei de-a treia entități, biografia cuplului pe care aceștia îl 
formează. Regizorul Franz Galo este unul dintre primii martori care imortalizează 
într-un documentar poetic cum trăiesc și cum lucrează cei doi. În studiul meu 
voi analiza importanța și impactul pe care îl are acest demers în cadrul extins al 
narațiunii despre soții Zidaru.



Mirela Duculescu
Research by design. Studiu de caz: Colecția Honest Goods, design de obiect și meșteșug 
în relație cu patrimoniul de arhitectură 

În această comunicare mă voi referi, dintr-o dublă ipostază (teoretician al designului 
și curator al colecției și expoziției Honest Goods analizate), la metodologia 
experimentală de tip research by design utilizată (involuntar) într-un proiect 
practic de design de obiect și meșteșug. Acesta a fost desfășurat de Fundația 
Pro Patrimonio în zona Câmpulung, jud. Argeș, având drept sursă incipientă de 
inspirație monumentul local Vila Golescu (1910). Proiectul derulat în perioada 
iulie-noiembrie 2016 și-a propus să pună în dialog designeri contemporani cu 
meșteri din mediul rural prin noțiunea de peisaj cultural, rezultând serii versatile 
de obiecte de uz zilnic: corpuri de iluminat, ustensile și accesorii de gătit și 
luat masa. Comunicarea prezintă tema proiectului și rezultatul cu final deschis, 
interogând felul în care s-au negociat rolurile în echipă, limitele, necunoscutele, 
etapele parcurse, cunoștințele de specialitate dobândite, relația dintre tradiție, 
inovație și arhetip, o minimă testare a ideii la nivel internațional (London Design 
Festival 2016). Concluzia reflectă în mod neașteptat câteva dintre temele actuale 
cu care se confruntă designul în România: semnificația designului, relația dintre 
a produce industrial și a face manual, ce se înțelege prin raportul dintre design 
și tradiție, elaborarea unei posibile strategii care să împlinească ciclul de design, 
îndrumând economic obiectul către utilizator (un cumpărător educat?).

Vlad Bedros
Maica Domnului ca alegorie a hranei spirituale 

În absida bisericii Sf. Gheorghe din Hârlău, obișnuita imagine a Maicii Domnului 
cu Pruncul este însoțită de o amplă inscripție extrasă dintr-o rugăciune de 
mulțumire la masa de seară. Această opțiune particulară invită la o reevaluare a 
semnificațiilor euharistice ale imaginii Fecioarei Maria, în contextul programului 
iconografic absidal. Există o vastă tradiție exegetică a creștinismului primar, 
în care momentul Bunei-Vestiri este privit ca antitip al Euharistiei, în virtutea 
simetriei rolului pe care îl joacă Duhul Sfânt. Un alt strat de simbolism euharistic 
al reprezentărilor absidale ale Mariei se datorează însă metaforelor utilizate de 
către teologia, omiletica și imnografia marianică, adeseori centrate pe tema 
hranei spirituale. După cum remerca Mary B. Cunningham, aceste discursuri 
teologice și poetice o înfățișează pe Maica Domnului atât ca agent pentru un 
ospăț sufletesc cât și ca o sursă a acestuia. Inscripția de la Hârlău se subsumează 
unei asemenea abordări, în care Euharistia este exaltată drept hrană pentru 
suflet, oferită facultăților contemplative ale acestuia.  

Silvia Marin-Barutcieff
Foricul, chinocefalul, căpcăunul. O reexaminare morfo-sintactică a iconografiei 
românești a Sfântului Hristofor 

În perioada următoare Reformei, imaginea Sfântului Hristofor se refugiază în 
Răsăritul ortodox, care adoptă pe scară largă versiunea occidentală cea mai 
populară, dar, în același timp, o şi modifică în funcție de necesități simbolice 



și vizuale. În Ţările Române, capacitatea acestei reprezentări de a se reinventa 
este deconcertantă. Atestată în iconografia ortodoxă din Moldova începutului 
de secol XVI, imaginea Sfântului Hristofor nu se răspândeşte decât în a doua 
parte a veacului următor şi nu în aceeaşi regiune, ci în Muntenia și, ulterior, în 
Transilvania. Decalajul temporal dintre cultura română şi cultura occidentală 
ne determină să examinăm o serie de exemplare iconografice dintr-o epocă 
în care structurile mentale medievale întâlnesc configurațiile unei modernități 
întârziate. În veacurile XVII-XIX, compensația este oferită însă de reprezentările 
sincronice ale culturilor din sud-estul Europei. Pornind de la aceste premise, 
studiul de față își propune să (re)investigheze iconografia românească a Sfântului 
Hristofor din edificiile ortodoxe aflate în cele trei provincii românești de altădată. 
Analiza va fi elaborată dintr-o dublă perspectivă: pe de o parte, morfologică 
(a tipurilor generate prin metamorfozele vizuale ale personajului), pe de alta, 
sintactică, a amplasării și a combinațiilor cu alte figuri sacre în cadrul edificiului). 
Vom reconsidera așadar iconografia românească a Sfântului Hristofor dintr-o 
perspectivă diacronică, pe marginea corpusului de imagini constituit în urma 
cercetărilor de teren desfășurate până la sfârșitul anului 2016.

Cristina Bogdan
Convorbirile omului cu Moartea. Secvențe iconografice din Țara Românească a secolului 
al XIX-lea 

Studiul de față își propune să prezinte și să analizeze diversele imagini ale 
confruntării dintre ființa umană și spectrul macabru din iconografia bisericilor 
muntenești împodobite în secolul al XIX-lea, urmărind traseele unor echipe de 
zugravi de subțire, care au purtat respectivele teme de la un monument religios 
la altul. Înzestrată cu coasa și alte instrumente ale tăierii și despărțirii sufletului 
de trup, cu potirul în mână sau desaga pe umăr, Moartea străjuia cu aproape 
două secole în urmă intrările și ieșirile oamenilor din numeroase edificii de cult 
ridicate de păturile sociale de mijloc în satele din Țara Românească. 
În ce fel se mai reflectă aceste secvențe, în care apariția stranie dialoghează uneori 
cu un tânăr împărat, alteori cu un bătrân ostenit de viață, în ochiul privitorului 
contemporan? Sperie sau amuză, invită la meditație gravă pe marginea sfârșitului 
sau provoacă, dimpotrivă, atitudini hedoniste? Dacă la unele dintre bisericile 
vâlcene putem descifra (încă) dialogul dintre Bătrân și Moarte, la câteva ctitorii 
argeșene, zugrăvite în veacul al XIX-lea, se păstrează o variantă a întâlnirii 
dintre un tânăr împărat (sau „o cocoană împărăteasă”) şi „Moartea înfocată”. 
Confruntarea emblematică dintre individ şi Moarte (însoţită de lemme sugestive 
la Schitu Matei, Cotu-Uda, Glâmbocu sau Valea Popii, ultima astăzi dispărută) 
ar putea sugera o structură esenţializată a „defilării” tuturor categoriilor sociale 
din Dansurile macabre occidentale.

Grațiela Grigoriu
Biserica fostei mănăstiri Țeica din Ocnele Mari (județul Vâlcea) 

Istoria bisericii cu hramul Sfântul Gheorghe și Sfântul Dumitru a fostei mănăstiri 
Țeica este strâns legată de evoluția orașului Ocnele Mari. Posesor al singurei 
saline proprietate domnească din Țara Românească, atestat ca „târg domnesc” 



încă din secolul al XVI-lea, menționat ca „orașul aurului alb” în 1719, astăzi se 
confruntă cu surpările de teren datorate metodei de extracție folosite din anii 
1950.
La sfârșitul secolului al XVIII-lea viața economică intensă, prezența unui număr 
mare de persoane știutoare de carte, au determinat o activitate culturală bogată, 
concretizată într-un număr de cinci biserici de piatră. Simbol al acestei perioade 
prospere, biserica este o ctitorie mixtă, fiind începută de logofătul Mihalcea 
Litterati, unul din marii cărturari ai Episcopiei Râmnicului, și terminată de un 
reprezentant al marii boierimi, Jupan Dumitrache Lehliu, marele cămăraș al 
Ocnelor. 
Urmare a infiltrării saramurii, mica biserică din cartierul Ocnița se înalță astăzi pe 
o colină pustie, la 1 km distanță de zona locuită. După surpările unor galerii în luna 
septembrie 2001, toată populația cătunului a fost strămutată, bisericuța fiind 
ultima mărturie a unor vremuri apuse, ea însăși fiind în pericol real de distrugere.

Andreea Michescu
Bisericile de lemn din localitățile Ilimbav și Gherdeal din județul Sibiu – monumente în 
pericol 

Lucrarea prezintă starea actuală de conservare a două studii de caz din grupul 
bisericilor din lemn din regiunea Sibiului și ilustrează ansamblul degradărilor 
identificate. Cercetările efectuate în teren în vara acestui an au rezultat cu 
observații privind elementele de arhitectură ale celor două biserici de lemn 
precum și categoriile de componente artistice pe care le conțin. Intervențiile 
istorice și factorii de degradare au afectat aceste două monumente, modificând 
vizibil arhitectura celor două biserici precum și ansamblurile de pictură murală 
interioară. Starea avansată de degradare și lipsa preocupării pentru întreținerea lor 
din partea autorităților locale, constituie principalii factori de risc ce periclitează 
existența acestor două biserici respectiv a valorilor patrimoniale pe care le 
reprezintă.

Georgiana Zaharia
Repictările pronaosului și exonartexul Bisericii Mănăstirii Sucevița. Tehnica de execuție 
și metodologia de îndepărtare

Repictările întâlnite în frescele din biserica mănăstirii Sucevița, datând din 
perioade care rămân incerte din cauza rarității documente scrise, au fost realizate 
probabil în urma degradărilor apărute în timp. Ele se regăsesc în poziții cheie, de 
trecere din exonartex în pronaos sau din pronaos în gropniță. Prezentarea de față 
își propune să facă o comparație între cele trei zone repictate, aducând argumente 
tehnice referitoare la diferențierile dintre ele. În același timp, sunt expuse detalii 
metodologice de îndepărtare a repictărilor și anumite limite ale procesului de 
curățare, impuse de această operațiune. Nu în ultimul rând, recuperarea imaginii 
originale a pus în lumină o cromatică și o gestică diferită, aspecte care pot aduce 
nuanțări în interpretarea iconografică.



Ana-Irina Chiricuță, Irina Huică
Documentarea și intervenția de urgență la biserica de lemn din Șirineasa (jud. Vâlcea)   

Deși realizată la sfârșitul secolului al XIX-lea, biserica din Șirineasa prezintă 
multe elemente arhitecturale și componente artistice care ar trebui să îi asigure 
un loc în lista monumentelor istorice. Bolțile cu o suprafață ce depășește 100 
de metri pătrați, realizate pe structură de nuiele, iconostasul postbrâncovenesc 
(provenit de la o alta biserică) modificat în acord cu stilul epocii, elementele 
particulare din pictura murală, tabloul pitoresc al ctitorilor, toate acestea sunt 
în pericol iminent din cauza stării foarte avansate de degradare, provocată de 
abandonul bisericii și de lipsa clasării. La începutul anului 2016, Fundația Pro 
Patrimonio a demarat procedura de clasare și documentare în vederea restaurării. 
În luna septembrie a fost necesară realizarea unei intervenții de urgență pentru a 
proteja absidele laterale și pictura care, în lipsa unui acoperiș, se degradau rapid. 
Monumentul a fost abandonat și uitat odată cu construirea noii biserici în sat, 
astfel încât, dincolo de obținerea fondurilor pentru restaurare, va fi necesar și un 
efort susținut pentru a o readuce în conștiința comunității și pentru a-i asigura 
existența, inclusiv după încheierea procesului de restaurare.

Alin Ciupală
Profesorul George Oprescu și „Istoria artei” la Universitatea din București în perioada 
interbelică 

Lucrarea își propune să prezinte câteva aspecte inedite referitoare la introducerea 
unor cursuri și seminarii legate de disciplina „Istoria artei” la Universitatea din 
București, în cadrul Facultății de Litere, de către profesorul George Oprescu, 
viitor academician, inițiator și director al Institutului de Istoria Artei al Academiei 
Române. George Oprescu, titular al unei Catedre de cultură și civilizație franceză, a 
avut inițiativa îmbogățirii programei universitare prin dezvoltarea unor activități 
didactice legatate de istoria artei pe care le-a susținut până la îndepărtarea sa 
din Universitate în 1948.

Cristina Cojocaru
O istorie pedagogică a istoriei artei românești. 50 de ani de învățământ teoretic de artă 
în documente din arhiva Universității Naționale de Arte din București 

Comunicarea urmărește istoria secției de Istoria și Teoria Artei din cadrul 
Institutului de Arte Plastice ,,N. Grigorescu”, de la integrarea sa în structurile 
acestei instituții, în 1951, până la momentul profundelor transformări din 1990, 
prin intermediul celor aproximativ 100 de dosare cu documente păstrate în 
arhiva Universității Naționale de Arte. Deși, din cauza pierderilor și distrugerilor 
survenite în timp, aceste înscrisuri cu caracter oficial, cuprinzând cataloage de 
note, procese verbale, liste de lucrări, referate și caracterizări, bilete de examen, 
rapoarte și note de relații, situații matricole, programe analitice, regulamente 
de admitere etc., nu pot restitui decât o cronologie sincopată a fenomenului, 
ele reprezintă totuși sursele de referință pe baza cărora pot fi reconstituite 
avatarurile instituționale ale învățământului teoretic de artă din București. 
Marcată periodic de schimbări de titulatură, de statut și de curriculum, secția de 



Istoria artei, devenită I.T.A. și, mai apoi, Muzeologie, a reprezentat de-a lungul 
a 50 de ani un adevărat câmp experimental care a asigurat formația academică 
multora dintre personalitățile culturii române contemporane. În prezentarea de 
față îmi propun să expun câteva observații cu privire la acele aspecte care, din 
punctul meu de vedere, concentrează specificitatea și identitatea secției: variația 
disciplinelor cuprinse în planul de învățământ, eterogenitatea și mobilitatea 
corpului profesoral, fluctuațiile cifrei de școlarizare, tematica lucrărilor de licență, 
dinamica promovabilității. Transgresând nivelul analizei cantitative către o 
analiză calitativă, voi încheia printr-o reflecție asupra modului în care aceste 
coordonate au influențat identitatea generațională și consacrarea în domeniu a 
foștilor absolvenți.  

Ioana Beldiman
Realism socialist şi învăţământ artistic. Ştefan Szönyi şi Institutul de Arte Plastice 
„Nicolae Grigorescu”din Bucureşti 

În iarna anului 1950, pictorul Ştefan Szönyi, membru al PCR din ilegalitate, se 
transplanta de la Timişoara la Bucureşti. Personaj carismatic, distins prin alură, 
elegant – astfel apare în fotografiile şi în autoportretele de la sfârşitul anilor 30 
- Szönyi era un pasionat al profesiunii, era cultivat şi poliglot. În ochii noii puteri 
politice, îndeplinea condiţiile pentru a deveni vârf de lance al noii ordini artistice ce 
urma a fi instaurată: avea convingeri comuniste ferme, verificate, era un artist de 
vocaţie, un artist cu operă, cu experienţă în câmpul artei monumentale militante 
ce se cerea introdusă în viitoarele edificii ale statului muncitoresc. Energic şi activ, 
acceptând să se implice in făurirea noii ordini artistice, către 1949 este chemat de 
partid să joace rolul de factor de decizie în reformularea administrativ ideologică 
a vieţii artistice din Capitală, dând în acelaşi timp exemplu prin propriile-i creaţii 
şi antrenând pe colegi în realizarea comenzilor de artă propagandistică. Prima 
sarcină pe care a avut-o de indeplinit a fost reformarea învăţământului artistic, 
respectiv restructurarea vechii Academii de arte Frumoase într-o instituţie 
ideologică a noului stat, după model sovietic.


