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Reinterpretarea subiectelor sacre şi alte teme în crea ia 
sculptorului Valeriu Bâtca
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Sculptorul contemporan de o deosebit  prestan  artistic , Valeriu 
Bâtca, n scut în 1962 la Chişin u, îşi începe calea de crea ie la 
Şcoala-Studio a Teatrului Kinoaktior al studioului Moldova-Film din 
capital . Îndrum torul s u, sculptorul moldovean Dumitru Verdianu, 
l-a ajutat s  fac  primii paşi în lumea artelor şi l-a sprijinit în dorin a 
de a renaşte tradi ia de sculptare a pietrelor de mormânt – abord ri 
mai pu in standarde pentru sculptura contemporan . Materialul din 
care sunt realizate aceste sculpturi este piatra de Pudost, care poate 
i extras  din regiunea Valdai pân  la lacul Ladoga şi care era folosit  
la construc iile din Sankt-Petersburg. Anume caracteristicile pietrei de 
Pudost vor determina stilul irepetabil al autorului, la rând cu ideile 
sale originale de tratare a compozi iei. Actualmente, compozi iile în 
relief ale lui Valeriu Bâtca pot i divizate în trei cicluri mari: Dialogurile 
cu Dumnezeu (1993-2008), Vinul Biruinţei (1995-2010), Povestirile 
din curte (2011). „Meditaţiile despre viaţă şi moarte, despre divinitate, 
credinţă, dragoste sunt transpuse într-o poveste sui generis în piatră, 
prin care Dumnezeu răspunde la întreb rile mele… Aşa au apărut 
„Dialogurile cu Dumnezeu”, spune sculptorul. Pietrele de mormânt 
sculptate pe buc i de piatr  de Pudost de diverse conigura ii, 
astfel încât s  par  cât mai vechi şi mai distruse de timp, con in 
diverse subiecte religioase, care, la nivel spiritual, sus in acel dialog 
cu divinitatea ce este indispensabil iec rui creştin. Compozi iile-
medita ii ale lui Valeriu Bâtca penetreaz  cu o rar  sensibilitate 
temele sacre, atât de intens vehiculate, dar în care el identiic  noi 
fa ete, profund personale şi intime pentru sine, str duindu-se s  le 
dezv luie spectatorului. Al turi de impresiile produse de aceste pietre, 
sunt importante deschiderile autorului, formulate în texte, care redau 
ideile şi sentimentele sculptorului vizavi de lucr rile sale. În cadrul 
postmodernismului, aceste deschideri completeaz  lucr rile, oferind 
spa ii pentru medita iile spectatorului.


