
PATRIMONIUL CULTURAL: CERCETARE, VALORIFICARE, PROMOVARE. VOL. I.158

 GRAFICA DE CARTE ÎN CREAȚIA ARTISTULUI PLASTIC OLEG COJOCARI

Dr. Victoria ROCACIUC
Institutul Patrimoniului Cultural

BOOK GRAPHICS IN THE CREATION OF THE FINE ARTIST OLEG COJOCARI
Abstract: Since 1983, the fine artist Oleg Cojocari has worked as an artistic editor and book 

designer at several publishing houses in the Moldovan SSR and the Republic of Moldova. Work-
ing for several years at the encyclopedic publishing house „Gheorghe Asachi” and „Science”, the 
graphic designer displayed competence in the field of book graphics, a fact confirmed by the pub-
lications signed by him „I want to know”, „Literature and Art of Moldova”, „Home and family” and 
many other national editions awarded at several book exhibitions. At the Book Fair in Cluj-Na-
poca, Romania, 1993, Oleg Cojocari was awarded the Prize for the best book graphics. We ob-
serve a variety of approaches in his creative evolution. They are close to narrative, graphic and 
pictorial abstractions and are marked by spatial and dynamic nuances. The artist does not intend 
to emphasize his own way in creation, but seeks more precise methods of approaching the char-
acter and his own analysis of the literary subject.  
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Artistul plastic și pedagogul Oleg Cojocari (Cojocaru) face parte dintr-un număr im-
punător de artiști, absolvenți ai Institutului Poligrafic „I. Fiodorov” din Lvov, Ucraina: Arii 
Sveatcenko, Roman Ghimon, Leonid Nikitin, Mihail Vakarciuc, Mihail Bacinschi, Vladi-
mir Bulba, Leonid Domnin, Valeri Malearenko, Gheorghi Ostapenko, Iuri Pivcenko, Vla-

Fig. 1. Oleg Cojocari. Ilustrație la „Nucul 
cu o singură nucă” de Iu. Filip, 2004. 

Hârtie, acuarelă 

Fig. 2. Oleg Cojocari. Ilustrație la 
„Poveste de toamnă” de M. Zloteanu, 
1992. Hârtie, temperă. Colecția MNAM
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dimir Sinițki, Aleksandr și Igor Hmelnițki, Ion Severin, Iurie Leu, Serghei Bucur, Ludmila 
Cojocari, Vladimir Melnic, Gheorghe Mitru etc. Totodată, personalitatea lui poate fi ana-
lizată și printre multiple nume de artiști-pedagogi și absolvenți ai instituțiilor de profil ar-
tistic din republică1. 

Plasticianul Oleg Cojocari s-a născut la 25 aprilie 1959 în satul Trebisăuţi, raionul 
Briceni, Republica Moldova. Oleg Cojocari s-a manifestat pregnant în domeniul grafi-
cii de carte și de șevalet, dar și în cel al picturii. Între anii 1970–1977 el făcut studiile la 
Şcoala Republicană-internat de Arte Plastice din Chişinău, RSS Moldovenească (actu-
alul Liceul Academic de Arte Plastice „Igor Vieru”). Între anii 1978–1983 a fost student 
la Institutul Poligrafic „I. Fiodorov” din Lvov,  Ucraina. Din 1988 este membru al Uniunii 
Jurnaliștilor din Republica Moldova. Din 1995 este membru al Uniunii Artiştilor Plastici 
din Moldova, iar din 1996 – membru al A.I.A.P. UNESCO, Paris, Franţa. Din 1999 Oleg  
Cojocari a devenit rezident permanent la Cité des Arts, Paris, Franţa. Oleg Cojocari ac-
tivează ca pedagog la Liceul Academic de Arte Plastice „Igor Vieru” și Colegiul Republi-
can de Arte Plastice „Alexandru Plămădeală”, o perioadă de timp a activat și la Acade-
mia de Muzică, Teatru și Arte Plastice. 

Între anii 1983–1993 plasticianul a lucrat redactor artistic superior, pictor şef la Editu-
ra  Enciclopediei Sovietice Moldoveneşti, Chişinău, RSS Moldovenenească, Republica 
Moldova. Perioada de 1992–1994 graficianul a fost redactor artistic superior la Editura 
„Ştiinţa”, Chişinău, Republica Moldova. Lucrând mai mulți ani la editură enciclopedică 
„Gheorghe Asachi” și Întreprinderea Editorial-Poligrafică „Știința” graficianul Oleg Co-
jocari a dat dovadă de o competență de invidiat în domeniul graficii de carte, fapt con-
firmat de edițiile redactate de dumnealui: „Vreau să știu”, „Literatura și Arta Moldovei”, 
„Casa și familia”, „Deceluș”, „Dicționarul ecologic” și multe alte ediții naționale premiate 
la mai multe expoziții de carte, fapt despre care menționa și graficianul Simion Zamșa2. 
Cunoscând justa valoare a literaturii și având profunde cunoștințe în domeniul redactă-
rii artistice a cărții, față de orice ediție pe care o redacta, indiferent de ramura pe care 
o prezenta, Oleg Cojocari se manifestă ca artist și creator, menționa graficianul de car-

1 Timp fără timp. Liceul Academic de Arte Plastice „Igor Vieru”, 50 de ani de activitate. Redactori:    
F. Breazu, L. Ursu, S. Vișnevschi, N. Stîncă. Catalog. Chișinău: Bons Offices, 2020, p. 61.

2 Arhiva Uniunii Artiștilor Plastici din Republica Moldova, dosarul personal al lui Oleg Cojocari. 

        Fig. 3. Oleg Cojocari. Ilustrație pentru cartea de K. Vasilioglu „Bukvalik”,1996. 
Hârtie, acuarelă
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te Alexei Colîbneac analizând creația artistului. În același spirit aprecia creația lui Oleg 
Cojocari și artistul plastic Vasile Cojocaru. 

Din 1983 Oleg Cojocari a colaborat cu editurile „Literatura artistică”, „Timpul”, 
„Cartea Moldovenească”, „Lumina”, „Minerva”, „Prut Internaţional”, „ARC”, „Desicom 
Plus”, „Cartier”, „Graficart”, „Silvius Libris”, „Atelier”3. Oleg Cojocari a ilustrat cărțile care 
pot fi încadrate în două mari categorii: cărţi pentru copii şi tineret, abecedare şi manuale 
pentru copii4.  La Salonul Național de carte, Cluj-Napoca, România, 1993, Oleg Cojocari 
a fost menționat cu Premiul pentru cea mai bună grafică de carte. În 2015, la Salonul 
internațional de carte pentru copii din Chișinău, artistul a fost distins cu Premiul pentru 
cea mai bună ilustrație în original, la cartea de K. Vasilioglu „Bukvalik”, 1996.

Printre cărţile pentru copii şi tineret se remarcă: „Balade populare moldovenești” 
(1985, linogravură); M. Zloteanu „Poveste de toamnă” (1992, temperă, tuș); D. Olicenko 
«Проделки лесовика» („Șotiile piticului”, 1988, acuarelă, tuș)5; I. Slavici „Zâna zorilor”6 
(1993, linogravură color); I. Filip „Plăcinţele cu mărar” (2004, acuarelă)7; E. Postică 
„Cine face aşa?” (2007, tuș)8; Fraţii Grimm „Scufiţa roşie” (1986, acuarelă); V. Obrucev 

3 Din arhiva personală a graficianului de carte Oleg Cojocaru.
4 Comoara: Scriitorii moldoveni despre limbă: Antologie. Alc. de V. Melnic, L. Vrabie. Chișinău: 

Literatura artistică, 1985, 287 p.
5 Д. Ольченко. Проделки лесовика. Кишинэу: Литература артистикэ, 1988, 256 с.
6 I. Slavici. Zâna zorilor. Chișinău: Știința, 1993, 222 p.
7 Iu. Filip. Plăcinţele cu mărar; Nucul cu o singură nucă. Chișinău: Prut internațional, 2009, 15, 17 p. 
8 E. Postică. Cine face așa? Zece ghicitori și o numărătoare cu păsări și animale. Chișinău: Atelier, 

2007, 24 p.

Fig. 4, 5. Oleg Cojocari. Ilustrațiile la „Balade populare moldovenești”, 1985. Hârtie, 
linogravură
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„Călătorii în trecut și viitor”9 (1988, tuș)10; I. Anton11 „Zodia zimbrului” (1991, tuș)12; M. Elia-
de „Maitreyi” (1993, coperta și designul; temperă)13; M. Eminescu „Opere” (1983, acva-
forte); M. Sadoveanu „Opere alese”, vol. 1, 2, 3 (1993, tuș, peniță); B. P. Hasdeu „Scri-
eri”, vol. 1, 2 (1993, tuș, peniță); Fr. Villon „Balade” (1994, temperă); G. Călinescu „Via-
ţa lui Ion Creangă şi Mihai Eminescu” (1989, tuș, peniță); P. Istrati „Capitan Mavroma-
ti” (1992, tuș, peniță); F. Cozmin „Poveste amară” (1992, tuș, peniță); I. Colesnic „Doi-
na dorurilor noastre”(1986, tuș, peniță); Pan Halippa „Scrieri alese”, vol. 1, 2, 3 (1993, 
tuș, peniță). 

Lucrările artistului se află în colecțiile Muzeului Național de Artă al Moldovei: ilustra-
țiile la cărțile lui M. Zloteanu „Poveste de toamnă” (1992, hârtie, temperă, tuș); M. Emi-
nescu „Opere” (1983, acvaforte). Stilistica operelor eminesciene este tratată de Oleg 
Cojocari într-un mod absolut inedit. Liniile, formele și plastica figurilor oscilează între 
cele moderne, realiste și romantice. Dinamismul, dar și dramatismul figurilor amintește 
despre creația lui Eugene Delacroix, Francisco Goya, iar plasticitatea portretistică direc-
ționează spre creația lui Honore Daumier. Însă, transparența și repetiția firească a ele-
mentelor plastice, ca la futuriștii italieni, manifestată de câtre artistul în reprezentarea și 
organizarea spațiilor compoziționale din ilustrații face trimitere și la forme suprarealiste 
de tratare a imaginii, în care caracterul plastic formal accentuează starea psihologică de 
dramă, încordare sau avânt, reieșind din subiectul narativ ilustrat de graficianul de car-
te. Liniile fine ale șuvițelor de păr din portretul în acvaforte al Veronicăi Micle, prin plas-
tica cărora ca și cum întâmplător se întrevăd forme de frunze transparente și aproape 
invizibile, reflectă tendința alegorică a graficii lui Oleg Cojocari cu subiectul eminescian.

9 B. Обручев. Путeшествия в прошлое и будущее. Кишинев: Главная редакция молдавской 
советской энциклопедии, 1988, 576 с.

10 В. А. Обручев. Путешествия в прошлое и будущее. În: https://fantlab.ru/edition19499 
11 I. Anton. Zodia Zimbrului = Под знаком зубра: Povestire istorică: Pentru şc. medie, ediție bilingvă. 

Chișinău: Hyperion, 1991, 32 p.
12 Ion Anton: Biobibliografie. Alcătuitor: Tamara Maleru; ediție îngrijită de Claudia Balaban. Chişinău, 

2015. 333 p.
13 M. Eliade. Maitreyi. Chișinău: Minerva, 1993, 192 p.

Fig. 6, 7. Oleg Cojocari. Ilustrațiile la „Opere” de M. Eminescu, 
1983. Hârtie, acvaforte. Colecția MNAM

Fig. 8. Portretul Veronicăi Mi-
cle, 1983. Hârtie, acvaforte
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Ilustrațiile la cartea lui M. Zloteanu „Poveste de toamnă” (1992, hartie, temperă, tuș) 
reflectă artă abordare liniară. Contururile tuturor elementelor compoziționale accentu-
ate în tuș de plasticianul Oleg Cojocari se apropie de stilul decorativ al schițelor pen-
tru vitralii cu inserții color în temperă adăugând imaginilor din ilustrațiile la „Poveste de 
toamnă” de M. Zloteanu o stare discretă a capodoperelor medievale ca și cum distan-
țate de goticul lanceolat și apropiate de sistemul bizantin al formelor și volumelor, care 
e mai aproape culturii autohtone. 

Analizând ilustrațiile cărților semnate de graficianul Oleg Cojocari, observăm că ar-
tistul nu intenționează să accentueze propria manieră în creație, ci caută metode cât 
mai precise de apropiere de caracterul și tratarea subiectului literar. Varietatea tehnici-
lor: acuarelă, temperă, tuș, linogravură, acvaforte, combinate sau mixte etc., diversita-
tea formelor de aplicare tehnică: decorativă, realistă, adesea îmbogățite de contururi li-
niare, se evidențiază prin caracterul scrupulos, ajurat, iluzoriu al detaliilor minuscule, 
care însă nu lipsesc imaginea de aspectul monumental și somptuos. În desenele sem-
nate de graficianul de carte Oleg Cojocari (E. Postică „Cine face aşa?”, 2007, hârtie, 
tuș), bogăția detaliilor și facturilor înlocuiește elementul tonal, al contrastelor, facturile 
decorative având adesea și rolul umbrelor. 

Încă în copilărie și adolescență am citit cărțile ilustrate de Oleg Cojocari fără ca 
să urmăresc de cine ele au fost ilustrate. Pregătind acest text și răsfoind lista cărților 
ilustrate de Oleg Cojocari, cu plăcere am constatat că le cunosc designul și ilustrațiile 
deja foarte mulți ani. 

Fantasticul monumental al peisajelor din cartea „Călătorii în trecut și viitor” de               
V. Obrucev reprezentat atent și minuțios de Oleg Cojocari  poate fi comparat cu carac-

Fig. 9. Oleg Cojocari. Coperta cărții „Șotiile 
piticului” de D. Olicenko, 1988. 

Hârtie, acuarelă, tuș

Fig.10. Oleg Cojocari. „Plutonia”, șmuțtitlul 
cărții de V. Obrucev, 1988. 

Hârtie, tuș
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terul imens al pădurilor din «Проделки лесовика» („Șotiile piticului”, 1988) de D. Oli-
cenko. Partea tonală a imaginilor din prima carte menționată prin linii convenționale 
destul de convingător și firesc invită pe cititorul în lumea personajelor lui Obrucev, astfel 
cititorul inconștient le colorează în imaginația lui fără ca să caute acele culori necesare 
autorului în descrierea textuală. Detalizarea liniară, în formă de contururi, a elementelor 
color din «Проделки лесовика» ajută mai ușor să pătrundem în cadrul narativ. Fiind ci-
tite în fiecare din fostele republici ale Uniunii Sovietice, aceste cărți cu siguranță au au 
adus faimă graficii de carte autohtone.

Picturalul portretului Maitreyi de pe coperta cărții semnate de M. Eliade descoperă 
cu totul alte abilități ale artistului plastic Oleg Cojocari, manifestate în grafica și pictura 
lui de șevalet, în lucrările expuse în expozițiile naționale și internaționale organizate 
de Uniunea Artiștilor Plastici din Republica Moldova. Astfel, avem prilejul să studiem 
varietatea abordărilor observate pe parcursul evoluției creative ale lui Oleg Cojocari de 
la cele apropiate de principiile narative până la abstracții grafice și picturale, marcate de 
diverse nuanțe spațiale și dinamice.


