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ETAPE ȘI OPȚIUNI ARTISTICE ÎN CREAȚIA PLASTICIANULUI FILIP NUTOVICI
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STAGES AND ARTISTIC OPTIONS IN THE CREATION OF THE PLASTIC ARTIST 
FILIP NUTOVICI

Abstract: Being an important exponent of the generation of decorative artists in the second 
half of the twentieth century, Filip Nutovici left an indisputable mark in the history of decorative arts 
of the Republic of Moldova.  Practicing over the decades the art of wood carving, the art of ceram-
ics, the art of artistic glass and various genres of monumental arts such as mosaic, stained-glass 
windows and decorative ambient-spatial plastic art, the painter created memorable works charac-
terized by valuable aesthetic and semantic features. Evolving consistently during the three stag-
es of creation, Filip Nutovici’s work eloquently elucidates the original and efficient solution of im-
portant plastic problems of that time. These include the implementation of folk traditions and the 
use of artistic landmarks of international industrial design in the art of ceramics; the unique plas-
tic implementation through the shape and decoration of translucent, chromatic and opaque ex-
pressions in glass works; the organic insertion of decorative and monumental artworks in the ur-
ban architectural ambiance.
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În contextul evoluției artelor decorative din Republica Moldova în a doua jumătate a 
secolului al XX-lea, creația plasticianului Filip Nutovici, este semnificativă prin modul de 
a fi receptivă artistic prin formă, decor, culoare și mesaj noilor tendințe estetice ale vre-
mii. Profesând pe parcursul anilor diverse genuri ale creației plastice, precum crestarea 
artistică a lemnului, mozaicul, vitraliul, arta ceramicii și a sticlei, plasticianul a realizat 
lucrări în care, opțiunile de înnoire și optimizare a expresiei estetice a imaginii și aspi-
rațiile îndreptate spre generarea unor noi mesaje generate de operă și-au găsit o sem-
nificativă împlinire. În creația artistului se atestă câteva etape importante. La etapa ini-
țială, lucrările plasticianului au fost zămislite în corespundere cu tendințele estetice ale 
deceniului al șaselea, fiind orientate spre revitalizarea tradițiilor populare din domenii-
le crestării în lemn și a ceramicii. Fiind etapă de însușire a domeniilor în cauză, aceas-
ta s-a soldat cu crearea mai multor piese, îndeosebi ceramice, în care forma tradiționa-
lă de vas apărea ornată cu motive geometrice, vegetale și fitomorfe stilizate. Vasele de-
corative create de către Filip Nutovici la vremea respectivă, ca regulă promovau tradi-
ționalele forme de vază, ulcior, burlui, ploscă, castron, strachină, pahar, ceainic, zahăr-
niță, ciașcă, iar corpul acestora era constituit în baza unor repere tipologice tradiționa-
le bine cunoscute. Printre acestea formelor ovoide, sferoide și sferice artistul le-a acor-
dat la etapa respectivă a creației prioritate, creând un șir de lucrări de importanță printre 
care Vază (1959), Ulcior  (1959), Vază (1959), Vază (1959), Vază (1959), Burlui (1959),  
Burlui (1959), Burlui cu mâner (1959), Vas decorativ din set din patru piese (1960), Ul-
cior  (1960), Vază (1959), Vază (1959), Ulcior  (1959), Ulcior  (1959), Vază (1962), Vază 
verde (1962), Cașpo (1959), Vază (1959), Ibric din setul pentru cafea compus din șap-
tesprezece piese  (1962), Zahărniță cu capac din setul pentru cafea compus din șapte-
sprezece piese  (1962), Ceainic din setul pentru cafea compus din șaptesprezece pie-
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se  (1962), Vază (1959), Vază de culoare sură (1960). În același timp n-au rămas în 
afara atenției pictorului și formele cilindrice, piriforme, elipsoide și tronconice, or repere-
le tipologice în cauză au servit ca bază de pornire în elaborarea corpului pieselor Vază 
(1959), Burlui (1959), Vază (1960), Ulcior  (1960),  Ulcior  (1959), Ulcior  (1959), Ulcior  
(1960), Ulcior  (1959), Ploscă (1959), Ulcior (1962), Ulcior din serviciul compus din cinci 
piese (1961), Ulcior din setul compus din patru piese (1961), Vază (1962). Mai rar, ar-
tistul a exersat forma de pâlnie, aceasta fiind dezvoltată plastic în piesele Ulcior din se-
tul din nouă piese (1960) și Ulcior  (1962). 

Cât privește farfuriie, paharele și ceștile, acestea fiind parte componentă a seturi-
lor de produse, bineînțeles au fost adaptate tipologic de către plastician la coordonatele 
formale ale fiecărui set în parte. Farfuriile ca regulă se tratează de către pictor sub for-
mă rotundă fiind diferențiate prin configurația marginei care, în unele seturi este ridicată 
fiind rotunjită la bază (farfuriile din Setul compus din patru piese (1960), altele, având la 
fel formă rotundă și fundul plat, se caracterizează prin margine relativ adâncită, aceas-
ta fiind ridicată și concomitent evazată (farfurioarele din Setul compus din nouă piese 
(1960). Excepție face strachina din Setul compus din cinci piese (1961), care, având la 
fel formă rotunda și fundul plat, diferă totuși prin modul de tratare plastică a părții inte-
rioare a produsului. Aceasta, fiind tratată rotunjit, constituie grație marginii adâncite și 
lent ridicate expresii plastice asemănătoare formei de cupă. La fel excepție fac și farfu-
rioarele din Setul compus din șaptesprezece piese (1962), care, fiind tratate plastic ro-
tunjit preiau forma tipologică de talger caracterizându-se printr-o ușoară ridicare spre 
margine. 

Paharele din Setul compus din patru piese (1960), cele din Setul compus din nouă 
piese (1960), cele din Serviciul compus din cinci piese (1961) și cele din Serviciul 
compus din patru piese (1961), fiind tratate plastic în concordanță cu particularitățile 
formal-stilistise ale celorlalte piese ale seturilor în cauză, au corp cilindric cu o ușoară 
modificare spre baza produsului a siluetei. La rândul lor, ceștile pentru cafea și apă 
din Setul pentru cafea compus din șaptesprezece piese (1962) sunt realizate tipologic 
sub forma tradițională a cupei fapt ce asigură coeziune plastic intrinsecă cu formele 
sferoidale ale ibricului, a ceainicului și a zaharniței.  

Spre sfârșitul deceniului al șaselea, concomitent cu elaborarea lucrărilor sub for-
mă tradițională de vas, plasticianul Filip Nutovici și-a îndreptat atenția asupra expresi-
ei estetice a unui alt gen de creație ceramică exersat frecvent la acea vreme și anume 
a unor suvenire predestinate diversificării estetice a ambianței cotidiene de trai a cetă-
țenilor. Ca regulă, motivele acestor lucrări aveau la bază imagini ale regnului animalier, 
caracterizându-se plastic prin tratare laconică a formei și decorului și reprezintă, conco-
mitent cu o parte dintre vasele ceramice elaborate în anii 1959–1960 reorientările pic-
torului spre noi particularități stilistice, fapt ce prevestesc trecerea treptată a creațiiei 
pictorului la o nouă etapă. În operele  ceramice din cea de-a doua etapă, ce corespun-
de cu prima jumătate a deceniului al șaptelea, artistul valorifică repere conceptual-es-
tetice proprii designului industrial internațional, punând în valoare expresii ale unor for-
me geometrice fundamentale tratate auster, configurații fluide, interferențe proporționa-
le raționalizate și efecte estetice obținute în procesul de operare tehnologică cu glazura. 

Pe parcursul acestei etape se schimbă atitudinea nu numai față de forma produsu-
lui, dar și față de décor, or acesta a evoluat treptat cu începere de la decorul pronunțat 
reliefat (cazul Setului Jubiliar (1957), la decorul pictat al vaselor anilor 1958–1960, în 
care artistul valorifică prin zugrăvire expresiile estetice ale unor motive geometrice, ve-
getale și fitomorfe, ca mai târziu, acesta să fie dezvoltat și promovat plastic în mod ra-
țional și conștient prin germinarea unor expresii estetice laconice asigurate de culoare, 
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de efectele estetice decorative obținute în urma operării tehnologice cu masa cromati-
că și coeziunile stilistice ale acestora cu forma. Continuându-și activitatea din domeniul 
ceramicii până la mijlocul deceniului al șaptelea, Filip Nutovici creează mai multe servi-
cii pentru cafea, ceai, vin și platouri cu funcții decorative, dar, în același timp și utilitare, 
printre care Vază decorativă (1962), Serviciu pentru vin compus din opt piese (1963), 
Vază decorativă (1964), Serviciu pentru cafea (1965), Vază pentru flori (1965), Set de 
farfurii decorative (1965).  

Cea de-a treia etapă a creației plasticianului Filip Nutovici se reliefează cu începere 
dintr-a doua jumătate a deceniului al șaptelea în care protagonistul își orientează efor-
tul artistic spre exersarea și valorificarea unor genuri de artă precum cele monumentale 
și cele de elaborare a unor opere din sticlă transparentă, sticlă color și sticlă sulfurată. 
Ca regulă, unele genuri ale artelor monumentale precum mozaicul, vitraliul, sau forme-
le decorative de for public realizate în șamotă și sticlă au fost îndeplinite de către Filip 
Nutovici atunci când acesta dispunea de comenzi din partea Fondului Artistic. În regis-
trul operelor realizate în domeniul artelor monumentale se înscriu Mozaicurile de la in-
trarea în Parcul central de odihnă din Chișinău, îndeplinite împreună cu plasticianul Vla-
dimir Novicov în anul 1962, vitraliul sub genericul Cosmos realizat împreună cu același 
autor în anul 1965, și mai multe opere realizate pe parcursul deceniului al optulea îm-
preună cu Alexandru Nutovici, fiul artistului. Printre acestea menționăm Vitraliul din in-
cinta Combinatului de mătase din or. Bender, Vitraliul din Aeroportul or. Chișinău, Vitra-
liul din Restaurantul Gării din or. Chișinău, Vitraliul din incinta Restaurantului Nistru din 
or. Donețk, Ukraina. La acestea se adaugă și lucrările predestinate decorării spațiale a 
interiorului unor spații publice, or așa lucrări ca Havuzul decorativ din incinta Asociați-
ei Științifice de Producere Ialoveni (1975–1976), Havuzul decorativ din Pavilionul Știin-
ță și Cultură a Expoziției Realizărilor Economiei Naționale a RSSM (1976–1977), Com-
poziția spațial-decorativă din incinta magazinului Nestemtate din or. Chișinău (1978–
1979), reprezintă aportul inedit adus de către Filip Nutovic și în domeniul în cauză. To-
tuși, cea de-a treia etapă a creației plasticianului este marcată în mod evident prin ope-
ra sa predestinată expozițiilor de artă, or, multitudinea de seturi tematice realizate în sti-
clă pe parcursul anilor 1967–1988 îi aureolează creația acestei etape, trasând o urmă 
creativă importantă în istoria artelor decorative din Republica Moldova din perioada în 
cauză. Această ultimă etapă a creației plasticianului întregește în sine căteva subeta-
pe pe parcursul cărora artistul valorifică noi materiale și tehnologii de realizare a produ-
selor din sticlă cizelându-și propria atitudine plastică față de forma și decorul produse-
lor și, totodată, adaptându-și opera la particularitățile conceptual-stilistice în schimbare 
ale vremii. În acest context menționăm faptul că lucrările create în anii 1981–1988 dife-
ră de cele create în ultimii ani ai deceniului al șaptelea, ani în care plasticianul și-a ori-
entat creația spre valorificarea posibilităților de expresie a sticlei artistice. Or, pe parcur-
sul celor două decenii de creație consecventă în domeniul sticlăriei artistice, Filip Nuto-
vici a experimentat în permanență cu forma, valorificând consecvent noi expresii este-
tice generate de conexiunile dintre aceasta și décor. Un rol important în creația artistu-
lui din perioada examinată, l-au avut și experimentele tehnologice realizate în procesul 
de fabricare a produselor, promovate prin reliefarea eminentă a expresiilor generate de 
materialele din care a fost produsă lucrarea și evidențierea influenței acestora nu numai 
asupra atingerii expresiilor estetice, dar și a mesajului operei (ne referim în acest con-
text asupra rolului sticlei transparente, a celei color și a celei sulfurate valorificate emi-
nent de către artist în creația sa). 

Printre obiectivele principale asupra căruia a străduit artistul Filip Nutovici în pri-
mii ani de exersare a sticlei artistice, se evidențiază cel de adaptare a formei produsu-
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lui la posibilitățile de fabricare în serie pe cale industrială a acestuia. Printre lucrările în 
care se promovează de către plastician opțiunea în cauză evidențiem Vază pentru flo-
ri (1967), Vază (1968), Set pentru crușon (1968),  Vază pentru flori (1969),  Set deco-
rativ pentru desert (1970), platoul decorativ Roșie (1975). Totuși, lucrările menționate 
au fost concepute de către artist ca opere predestinate expozițiilor de artă, încadrân-
du-se în orientările artistice din domeniu de la vremea respectivă. Reeșind din predes-
tinația menționată a operelor, plasticianul a preferat șă-și îndrepte prioritar atenția spre 
valorificarea complexă a expresiei sticlei în calitate de material plastic și estetic, fapt ce 
a influențat decisiv modul de concepere  morfologică a formei, a configurației acesteia, 
modul de structurare compozițională a pieselor în cadrul seturilor și înfrumusețare prin 
décor specific a formei. Majoritatea operelor create de către Filip Nutovici sunt opere-u-
nicat. Fiind realizate tehnologic prin suflare, acestea întrunesc calitățile estetice promo-
vate de tehnica respectivă și totodată, reliefează particularitățile artistice individuale ale 
plasticianului. Schimbările de optică artistică din creația plosticianului se fac observate 
preponderant într-un șir de opere ca  Vasul decorativ Ciobănaș (1967), serviciul Păun 
(1968), setul decorativ Fumuriu (1969), serviciul Logodna (1970), setul de vase decora-
tive Anotimpurile anului (1971), serviciul decorativ Albastrtu (1975), compoziția decora-
tivă Roșu (1975), compoziția decorativă  Recviem (1976), compoziția spațial-decorativă 
Dimineața (1977),  compoziția decorativă Festivitate (1982), compoziția decorativă  Flo-
ra (1987), setul pentru vin Moldovenesc (1981), compoziția decorativă Călărași (1981). 
Or, aplicarea pe forma produsului în perioada anilor 1967–1980 a unor elemente inedi-
te de decor, contribuite eminent la reliefarea estetică a individualității artistice a prota-
gonistului. Decorul în operele artistului din perioada menționată este constituit din for-
me ondulate și ajurate, inserate pe piciorușul, corpul, umerii, gâtul, buza, dopul sau că-
păcelul produsului. Fiind reliefate linear, aceste forme auxiliare, îndeplinesc o accentu-
ată funcție decorativă fiind acompaniate estetic concomitent și de expresia sticlei trans-
parente, material din care sunt realizate.

Unele lucrări se caracterizează prin expresii estetice și mesaje generate de 
incursiunile mecanice forțate de către plastician în masa sticloasă incandescentă, 
procedeu tehnologic judicios în rezultatul căruia forma piesei este înzestrată cu expresii 
spațiale și decorative complexe. Concomitent cu configurația formei produsului, decorul 
operelor realizate în deceniul al optulea contribue eminent nu numai la atingerea 
unor anumite coordonate estetice, dar și la edificarea unor particularități stilistice de 
importanță, ce înzestrează operele create în deceniul respectiv cu valențe plastice 
distincte și mesaje inedite.

Un rol important în atingerea expresiilor estetice ale unor așa opere ca Florile 
păcii (1971), Floarea tinereții (1972), serviciul decorativ Jubiliar (1974), compoziția 
decorativă Florile Moldovei (1974), Compoziție decorativă (1980), îl au racordările 
tonale și coloristice ale maselor sticloase, expresii, obținute în urma valorificării raționale 
a particularităților translucide și a celor opace asigurate de sticla transparentă, cea 
colorată și cea sulfurată.

Sticla artistică realizată de către plasticianul Filip Nutovici în deceniul al nouălea par-
țial se schimbă, atât din punct de vedere conceptual, cât și semantic. În această perioa-
dă, pe de o parte, artistul continuă ca și în deceniul premergător elaborarea unor com-
poziții formate din mai multe piese, promovând ca și mai înainte tradiția de constituire 
morfologică a formei de vas exersând și în continuare decorul aplicat al formelor sticloa-
se transparente, dar pe de alta, în creația deceniului în cauză, se atestă și o altă atitu-
dine față de opera exponistică, față de forma, decorul și mesajul acesteia. În așa opere 
ca  Motive antice (1986), Zări albastre (1987), Flora (1987), se remarcă o evoluție sub-



PATRIMONIUL CULTURAL: CERCETARE, VALORIFICARE, PROMOVARE. VOL. I.168

stanțială orientată spre zămislirea unor forme convenționale, generalizate, capabile să 
genereze conotații asociative vaste. Mesajul acestor opere se reliefează complex gra-
ție configurației formei pieselor, conexiunilor dintre formă și decor, promovându-se ori-
ginal prin intermediul unor relații cromatice armonioase și prin interferențe estetice ine-
dite generate de expresiile sticlei transparente și a celei sulfurate opace. Un rol definito-
riu în atingerea valorii estetice și a celei semantice a operelor acestei perioade îi revine 
substratului asociativ-poetic cu care este înzestrată forma pieselor și interferențele din-
tre acestea în cadrul structurii compoziționale a operei în întregime.

Generalizând, menționăm, faptul că activitatea creativă, întreprinsă pe parcursul a 
patru decenii de către plasticianul Filip Nutovici, s-a încununat cu un număr impunător de 
opere realizate în diverse domenii ale artelor decorative și celor monumentale, precum 
crestarea în lemn, arta ceramicii, arta sticlei artistice, arta mozaicului, arta vitraliului, 
arta decorării și orchestrării plastice a ambientului urban. Creația plasticianului a 
evoluat consecvent prin însușirea și dezvoltarea particularităților artistice distinctive ale 
domeniilor menționate și edificarea propriilor valențe artistice individuale ce i-au definit 
și promovat fațeta stilistică a demersului artistic.  Evoluând pe parcursul a trei etape 
principale Filip Nutovici s-a manifestat inedit prin soluționarea mai multor probleme 
artistice de importanță precum valorificarea tradițiilor populare autohtone în opere 
din domeniul crestării în lemn și a ceramicii, ultimii acordându-i atenție deosebită  în 
perioada anilor 1956-1965. Evoluând în perioada menționată în cadrul a două etape de 
creație în albia unor diverse paradigme conceptual-artistice, precum cele de valorificare 
a patrimoniului folcloric și cele de elaborare a unor noi forme bazate pe tradițiile 
designului industrial internațional al secolului XX, creația plasticianului a influențat 
merituos schimbările ce s-au produs în artele ceramice din Republica Moldova de la 
vremea respectivă.

Fiind unul dintre principalii inițiatori și promotori al sticlei artistice în artele decorative 
din Republica Moldova, Filip Nutovici și-a consacrat întreaga activitate din cea de-a tre-
ia etapă a creației (anii 1967–1988), soluționând cu succes un șir de probleme plastice 
precum cele de valorificare a expresiilor translucide și a celor opace ale sticlei, de con-
stituire morfologică originală și armonioasă a formei produsului, de corelare a compo-
nentelor acesteia și de corelare a decorului cu configurația și volumul formei, de subor-
donare proporțională, ritmică, cromatică, stilistică a pieselor în cadrul edificării unei co-
existențe structural-compoziționale integratorii și crearea unei ambianțe estetice armo-
nioase a întregului ansamblu de piese, de inserare organică a operelor de artă decora-
tivă și monumentală în ambianța arhitectonică urbană.


