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Simboluri poetice în grafica de carte a artistei 
plastice Ludmila Furdui
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Plasticiana Ludmila Furdui s-a lansat în ambianța artistică autohtonă 
în domeniul picturii, tapiseriei, graficii de carte, designului vestimen-
tar, scenografiei și al pedagogiei. Ludmila Furdui s-a născut la 19 iunie 
1962, la Chișinău. Perioada de formare a artistei s-a petrecut la Cahul, 
la Școala de Arte Plastice pentru Copii (1974-1977, clasa profesorului 
Petru Berdiu); apoi la Chișinău, Colegiul de Arte Plastice „A. Plămă-
deală”, secția Pictură (1977-1981, atelierul pictorului Vasile Toma); și 
la Sankt-Petersburg, Academia de Arte Plastice și Decorative „Baron 
von Stieglitz”, Facultatea Design Interior, secția Tapiserie (1985-1992, 
clasa profesoarelor Liubovi Homaniko și Nonna Șeveliova). Până a 
intra la studii la Academia din Sankt-Petersburg, artista a activat ca 
profesor de pictură și desen la Școala de Arte pentru Copii din orașul 
Camenca (1981-1984) și profesor de desen la Școala medie nr. 2 din 
orașul Hâncești (1984-1985). Între anii 1999-2005 Ludmila Furdui a 
activat ca lector superior la Facultatea de Arte Plastice a Academiei de 
Muzică, Teatru și Arte Plastice din Chișinău. Din 2007 este membru 
titular al Uniunii Artiștilor Plastici din Republica Moldova, secția Arte 
Decorative. În 2013 s-a învrednicit de titlul onorific Maestru în Artă. 
În 1978 a avut loc prima expoziție personală a creației plasticienei. Ul-
terior artista a expus creația de grafică, tapiserie, design vestimentar, 
pictură, scenografie în cadrul expozițiilor naționale și internaționale, 
personale și colective, fiind menționată cu diplome și premii. Având o 
pregătire și experiență fundamentală în diverse domenii ale creativi-
tății, artista a reușit să treacă cu succes și la grafica de carte, ilustrând 
numeroase cărți cu poeme și poezii. Semnată de plasticiana Ludmila 
Furdui, una dintre recentele apariții editoriale, întitulată „Dor de Para-
dis” (2022), descoperă talentul artistei în domeniul scrierii versurilor 
în combinație cu cel al graficii de carte și accentuează caracterul poe-
tic al simbolurilor utilizate de artistă în întreagă ei creație.


