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muze. Unul dintre aceste tablouri este „Toamna. 
Muza Poligimnia”.  

Sandro Botticelli (Alessandro di Mariano Filipe-
pi),  pictor italian din perioada Renaşterii. În lucrările 
lui se observă că fi gurile pictate reprezintă profunde 
sentimente umane. Personajele sale cu chipuri uşor 
melancolice au, în general, o expresie visătoare. 
Botticelli ne apare ca un cercetător atent al sufl etului 
omenesc.

În tabloul „Madona cu pruncul şi îngerul” în prim-
plan este pictată Maria cu capul puţin aplecat şi în-
gândurată atingând spicele de grâu. În braţe ţine un 

prunc cu mâna ridicată în semn de  binecuvântare. 
Tânărul înger propune o vază cu struguri de viţă-de-
vie şi spice de grâu, ceea ce semnifi că sacramentul 
Euharistiei, viitoarele suferinţe ale Domnului.  

Caravaggio (Michelangelo Merisi da Cara-
vaggio), pictor italian considerat precursor al stilului 
baroc, indiscutabil unul dintre cei mai mari inovatori 
din istoria picturii. În lucrările sale din perioada anilor 

„Madona cu pruncul şi îngerul”, 1471.
Muzeul Isabella Stewart Gardner, Boston, SUA

„Coşul cu fructe”, 1596. 
Muzeul Pinacoteca Ambrosiana, Milano, Italia
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SUMMARY. Each nation constituting its cultural iden-
tity is based on several symbols, customs, legends, reli-
gious beliefs etc., which leave its mark on the develop-
ment of society. One of the commonly used symbols is 
also the vine. In all times the painters were overwhelmed 
by the vine, the gist  of the gods. On the canvases of the 
great masters of the past and of the present we see com-
positions related to the cultivation of the vine, as well as 
the production of wine. Over the course of his life, man 
struggled to make his own living space and beautify his 
living space. Still in the Stone Age, our ancestors were 
drawing bison, horses, tigers, mammoths and other ani-
mals on the walls of the cave. These were the fi rst steps 
of mankind in the development of art. With the emer-
gence of the fi rst civilizations and the fi rst cities, various 
techniques of expressing everything that is beautiful and 
capable of provoking positive emotions have developed.

KEYWORDS: art, collections, landscape, painting, decora-
tive stones, vineyards.

Artiștii, fi ind oameni sensibili și romantici, au fost 
și ei atrași și seduși  de fascinanta viță-de-vie, căre-
ia i-au adus elogii nesfârșite în scrierile, cântecele 
sau picturile lor. Nu puține sunt creațiile care au ca 
subiect vița-de-vie, strugurii și vinul, devenind din 
simple creații, ope-
re nemuritoare.

În toate timpu-
rile pictorii au fost 
copleşiţi de vița-de-
vie, de acest dar al 
zeilor. Pe pânzele 
marilor maeştri ai 
trecutului dar şi ai 
prezentului vedem 
compoziţii ce ţin de 
cultivarea viţei-de-
vie, precum şi de 
producerea vinului.

Francesco del 
Cossa – epoca 
Renaşterii. Printre 
lucrările de bază 
poate fi  menţionat 
ciclul din şase ta-
blouri reprezentând 

„Toamna. Muza Poligimnia”. 
1455–1460. Galeria de artă din 
Berlin

64  „Pomicultura, Viticultura şi Vinifi caţia”  nr. 5-6 [83-84] 2019



„Bacchus”, 1595. 
Galeria Uffi  zi, Florenţa

„Bacchus bolnav”, 1594.
Galeria Borghese, Roma, Italia 

„Băiat cu un coş cu fructe”, 1593–1594. 
Galeria Borghese, Roma, Italia

nioli din secolul al XVII-lea. Reprezentant al stilului 
baroc. 

Una dintre cele mai voluminoase şi impresionan-
te picturi ale lui Diego Velásquez este „Triumful lui 
Bacchus” sau,  mai modest, „Beţivii”. 

Velázquez îl descrie pe tânărul zeu al vinului, re-

„Satir şi fata cu un coş 
de fructe”, 1612 

„Bacchus”, 1638–1640
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1590, Caravaggio reprezintă exclusiv busturi. Pas-
ta sa din acea perioadă e de factură densă, aurie, 
iar modelarea obiectelor, deşi întrucâtva seacă, e 
atât de exactă, încât face să li se simtă materialita-
tea. Artistului îi place să redea transparenţa sticlei, 
a vaselor pline cu apă, forma plastică a fructelor – 
„Bacchus”, „Bacchus bolnav” etc., făcând din obiec-
te nu numai o parte a compoziţiilor sale cu fi guri, ci 
creând şi una dintre primele naturi statice din istoria 
picturii („Coşul cu fructe” etc.). Tabloul „Bacchus bol-
nav” (Bacchino malato) este, probabil, autoportre-
tul său pictat în timpul internării în spital, anul 1593. 
Lucrarea „Bacchus” reprezintă portretul unui băiat 
în stilul zeului grec Bacchus. Este îmbrăcat în hai-
ne albe, centurat cu un brâu negru, capătul căruia îl 
ţine în mâna dreaptă. În mâna stângă are un pahar 
cu vin, propunând parcă celui care îl priveşte să ia 
parte şi el la această masă. În faţă, pe masă, stă un 
platou cu fructe, printre care şi struguri, iar alături 
un grafi n cu vin. 

Pieter Paul Rubens, unul dintre fondatorii stilului 
baroc. A pictat foarte multe lucrări cu motiv religios, 
mitologic şi alegoric. 

Diego Velázquez (Diego Rodríguez de Silva y 
Velázquez), unul dintre cei mai cunoscuţi pictori spa-

„Triumful lui Bacchus” (Los Borrachos), 1628–1629. 
Muzeul din Prado, Madrid, Spania

laxat şi beat, în compania celor care şi-au cultivat cu 
atâta grijă viile. Bacchus – sigur că este din antura-
jul acelor oameni, alături de care stă şi bea vin. Se 
deosebeşte de ceilalţi doar prin faptul că este tânăr, 
are un corp puternic şi bine dezvelit, pe cap o coroa-
nă din viţă-de-vie. Tabloul este fermecător, totul fi ind 
minunat proporţionat. 

Frans Snyders, pictor de compoziţii natură moar-
tă şi animale în stil baroc. Spre deosebire de majori-
tatea pictorilor din acele timpuri, Snyders s-a limitat 
în fond la executarea naturilor moarte şi a scenelor 
de vânătoare. Cu toate acestea, anume el a fost cel 
mai aproape de Rubens prin perceperea lumii, prin 
însuşi spiritul creaţiei. Tablourile lui Snyders sunt un 
adevărat imn dedicat rodniciei, belşugului, bogăţiei 
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Nicolas Poussin, pictor francez din perioada cla-
sicismului baroc. Lucrările sale  au la bază motive 
istorico-mitologice şi religioase. Elementul-cheie prin 
care este reprezentat pictorul constituie peisajul.
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„Naşterea lui Bacchus şi moartea lui Narcis”, 1657. 
Muzeul de Arte Harvard

„Satir şi Nimfa”, 
1630. 

Muzeul 
de Arte Plastice 

„A.S. Puşkin”, 
Moscova, Rusia

„Natură moartă cu o doamnă şi un papagal”.
Galeria de tablouri din Dresden 

pământului. Artistul s-a străduit să înfrumuseţeze în 
tablourile sale întreaga varietate a lumii animale şi a 
celei vegetale. El reprezintă grămezi mari de fructe, 
inclusiv struguri şi legume, peşti, animale de vână-
toare şi rămâne fi del naturii, redând meticulos fi ecare 
detaliu în parte. 

„Vânzătoare de fructe”, 1636 
Muzeul Prado din Madrid, Spania

„Maimuţele furând fructe”. Muzeul Luvru

„Natură moartă struguri de viţă-de-vie cu vânat”. 
Galeria de artă Washington
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În lucrările „Anotimpurile anului” Nicolas Poussin  
reprezintă teme de compoziţie ce ţin de istoria ome-
nirii, asociate de pictor cu anotimpurile anului, după 
principiul: naştere, maturare, îmbătrânire şi moarte. 

În lucrare este expus un peisaj muntos de seară, 
care, conform ideii pictorului, reprezintă pământurile 
Hanaan, cunoscute prin rodnicie. Seara târziu lucră-
torii termină strânsul recoltei. În prim-plan, Avraam şi 
Lot duc un strugure imens de viţă-de-vie.

Francisco José de Goya (Francisco José de 
Goya y Lucientes). În tabloul „Culesul strugurilor” în  
prim-plan este pictată o doamnă într-o rochie găl-
buie, în compania unui copil, a unei doamne şi unui 
domn, într-o poziţie impozantă, ţinând în mâna stân-

„Anotimpurile anului. Toamna”, 1660 –1640

„Culesul strugurilor”, 1786. 
Muzeul Prado, Madrid, Spania

gă un coş împletit plin cu struguri 
de viţă-de-vie. 

Doamna ţine pe cap un coş 
împletit plin cu struguri negri, iar 
în mână un strugure de viţă-de-
vie, către care îşi întind mâinile şi 
ceilalţi din jur. În post-plan se vede 
un versant şi nori albi. Persoanele 
pictate sunt îmbrăcate în haine de 
sărbătoare purtând  încălţăminte 
în culori deschise. Hainele de săr-
bătoare demonstrează că culesul 
strugurilor reprezintă nu altceva 
decât o sărbătoare, iar eroii sunt 
fericiţi, culegând rodul viţei-de-vie 
şi admirând natura.

Pictorul rus Karl Briullov, în 

„Fată culegând 
struguri lângă 
Neapole”, 1827

„O amiază italia-
nă”, 1827
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perioada italiană (1823–1835) din activitatea sa, a 
pictat multe scene din viaţa cotidiană, care deseori 
vor cuprinde ca element de decor vița-de-vie. Ce-
lebrul tablou „O amiază italiană” («Итальянский 
полдень») reprezintă o pictură în ulei pe pânză (64 
x 55 cm), realizată în anul 1827. Este una dintre cele 
mai apreciate lucrări ale pictorului, fi ind  reprodusă 
în sute de mii de exemplare în diverse tehnici. 

nr. 5-6 [83-84] 2019  „Pomicultura, Viticultura şi Vinifi caţia”  67



d
iv

er
ti

sm
en

t



lucrare este prezentat procesul de recoltare a stru-
gurilor. Autorul foarte atent şi minuţios a prezentat 
lăstarii de rod ai viţei-de-vie. De asemenea, este re-
dată dragostea harnicilor culegători de struguri. 

Pierre-Auguste Renoir,  unul dintre cei mai celebri 
pictori francezi, co-creator al curentului impresionist.

„Natură moartă piersici 
şi struguri”, 1881. 

Muzeul Metropolitan de Artă, 
New York, SUA

„Veranda cu viţă-de-vie încolăcită”, 1828

Care este valoarea acestui tablou, încât să fi e 
atât de apreciat? Desigur, sinceritatea şi măiestria 
pictorului, care a reuşit să redea fascinaţia frumuse-
ţii, tinereţii şi luminii. Strugurele de viţă-de-vie ocupă 
un loc central în tablou. Jocul de umbre şi lumini pe 
frunze şi bobiţe redau farmecul unei zile de vară în-
sorite şi belşugul naturii italiene. Tânăra ce culege 
strugurii este uimită şi vrăjită de frumosul rod al viei. 
Copleşesc privirea şi razele de lumină iradiind din in-
teriorul boabelor. Am putea spune că acest strugure 
copt simbolizează triumful naturii şi că acest tablou 
întruchipează vizual cuvintele lui Cicero: „Strugurii 
sunt rod al soarelui. Nu cred să fi e ceva mai plăcut şi 
mai desfătător la vedere ca rodul viţei-de-vie”.

Lucrarea „Veranda cu viţă-de-vie încolăcită” 
(«Веранда, обвитая виноградом») reprezintă o 

pictură în ulei pe pânză (42,5 x 60,8 cm), realizată 
de pictorul rus Silvestr Şcedrin în anul 1828 la Ne-
apole. Este expusă la Galeria „Tretiakov” din Mos-
cova. 

S. Şcedrin a creat la Neapole multe tablouri, nu-
mite „peisaje interioare”, în special terase cu veran-
dă cu fundal vegetal, în Italiană pergola, adică foişor 
sau arc încolăcit cu plante agăţătoare. La alegerea 
acestui tip de peisaj, S. Şcedrin a fost motivat de 
jocul de lumini şi umbre şi cel al circulaţiei aerului. El 
a încercat să renunţe la culorile calde, adăugând un 
albastru-gri şi tonuri de argintiu pentru a putea per-
cepe mai intens specifi cul aerului italian la amiază, 
atunci când natura apare în toată splendoarea ei. 
Această pictură transmite perfect percepţia din acea 
epocă de către poporul rus a Italiei – o lume plină de 
fericire, armonie şi romantism.

Merită a fi  menţionată lucrarea pictorului Daniel 
Ridgway Knight, „En Vendanges”, 1870. În această 

„En Vendanges”, 1870. Galeria de artă Leeds, Anglia  

„Culegătorii de struguri de viţă-de-
vie” (Les Vendangeurs), 1879. 
Galeria Naţională de Artă, 
Washington, SUA
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Tabloul „Via roşie din Arles” a fost pictat de Vin-
cent Willem van Gogh în luna noiembrie anul 1884 
pe pânză în ulei. La acel moment, trăind în sudul 
Franţei, în Arles, Van Gogh se inspira din peisajele 
urbane şi rurale, din culorile impunătoare ale naturii 
la lumina soarelui. 

Într-o zi, în Arles, Vincent Willem van Gogh, în-

„Bar la Foli-Berjer”, 1882. 
Institutul de Arte din Londra

Tabloul „Bar la Foli-Berjer” al lui Édouard Ma-
net (fr. Un bar aux Folies Bergère), reprezintă o 
imagine din Barul „Foli-Berjer”. În prim plan se vede 
chelneriţa şi tejgheaua cu diverse băuturi alcoolice 
(vin, şampanie etc.), iar în planul din spate, care se 
refl ectă în oglindă, sala plină cu vizitatori degustând 
din produsele propuse de chelneriţă. 

Vincent Willem van Gogh, pictor postimpresio-
nist, ale cărui lucrări grație  gamei de culori vii şi a 
aspectului emoţional au infl uenţat foarte mult asupra 
artei din secolul XX. A pictat tablouri cu tematica vi-
ţei-de-vie: „Via roşie din Arles”, 1884; „Natură moar-
tă struguri de viţă-de-vie, mere, lămâi şi pere”, 1887; 
„Natură moartă struguri de viţă-de-vie”, 1887; „Pod-
gorii verzi”, 1888; „Podgorii privire spre Over”,  1890. 

„Natură moartă struguri de viţă-de-vie”, 1887

„Via roşie din Arles”, 1884. 
Muzeul de Stat de Arte Plastice „A.S. Puşkin”, Moscova, Rusia
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torcându-se acasă din suburbia oraşului, a observat 
un peisaj neobişnuit: soarele, în apus, cu razele sale 
lumina via, frunzele butucilor aveau culoarea de un 
violet-roşu, iar oamenii şi pământul apăreau  în nu-
anţe de un gri-liliachiu. La puţin timp după aceas-
ta, Vincent Willem van Gogh începe lucrul asupra 
unui tablou în care reprezenta recoltarea struguri-
lor. Autorul nu reprezenta doar un simplu peisaj, ci 
un model în care totul are un sens simbolic. Soa-
rele uriaş de un roşu-cald pe cerul galben aruncă 
o strălucire verde şi portocalie. Totul ce se afl ă pe 
pământ se topeşte parcă sub soare. Frunzele de 
viţă-de-vie se transformă într-un roşu-strălucitor, iar 
pământul dedesubt preia o nuanţă de liliachiu. Par-
tea din dreapta a tabloului este dedicată apei, care 

refl ectă cerul într-o fl acără de un galben-aprins. Oa-
menii, culegând struguri, reprezintă simbolul vieţii. 
Lucrul zilnic al oamenilor, Van Gogh l-a înţeles ca pe 
ceva care permite unei persoane să devină o parte 
integră a Universului. Tabloul este pictat astfel, încât 
tot ce se afl ă sub cer reprezintă parcă un tot întreg, 
fi ind redată astfel ideea unității dintre om şi mediul 
înconjurător. 

Pablo Picasso (Pablo Ruiz y Picasso) a utilizat 
în lucrările sale diverse fi guri geometrice în asocie-
re cu elementele decorative. Această direcţie a artei 
se numeşte cubism. În lucrarea „Vioara şi strugurii” 
vioara este dispersată în multe detalii mici, iar vizita-
torului i se propune vizual să adune toate aceste ele-
mente într-un singur obiect. Deși  sunt pictate multe 
detalii,  toate sunt executate cu o parte din amănunt. 
Scopul lui Pablo Picasso nu a fost acela de a pre-
zenta vioara, ci de a sesiza  melodia care poate fi  
redată de această vioară. 

În pictura românească, strugurii au fost redaţi în 
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„Vioara şi strugurii”, 1912. 
Muzeul de Artă Contemporană, 
New-York, SUA

„La strânsul roadei”, 1954

(1957, colecţia Muzeului Naţional de Arte), „La 
strânsul roadei” (1954, colecţia Colegiului Repu-
blican de Arte Plastice „Alexandru Plămădeală”).

Pentru mai multe generaţii de iubitori ai artei, Mi-
hail Petric va rămâne cel mai reprezentativ maestru 
al peisajului lirico-panoramic basarabean. 

Lucrarea „Podgorii” de Mihail Petric, 1974, redă 
posibilitatea şi dorinţa de a  cultiva viţa-de-vie, 
aceasta fi ind transmisă din moşi-strămoşi. Este 
foarte reprezentativă prin paletra de culori şi relieful 
podgoriei.

Mihail Petric,  „Podgorii”, 1974

naturi statice de către Nicolae Grigores-
cu, Nicolae Tonitza, Theodor Pallady. 

Aurel David (1935–1984), pictorul 
fascinat de culoare, a pictat tablouri în 
ulei cu scene în care predomină tema-
tica viței-de-vie: „Culesul strugurilor” 
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