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GENUL PEISAJULUI – SPAȚIU DE CONTEMPLARE 
AL PICTORILOR DIN MOLDOVA

Summary. Landscape genre – a space for contemplation of Moldovan painters. The genre of 
landscape has become a field professed by most Moldovan artists, true portraits of the picturesque 
nature of Mioritic Moldova, of ancestral doines. Works treated through the visions of spatiality and 
landscape dynamics, in different hypostases and to a different extent, most of the works possessing a 
certain historical and artistic value, substantially enriching the artistic heritage of the country.

Keywords: landscape, painter, motifs, species, genus.

Peisajul în contextul evoluţiei artelor plastice. Ca gen al artelor plastice din Moldova, pe-
isajul ocupă un loc aparte. El a devenit un spaţiu al contemplării, în funcţie de motivele repre-
zentate: peisaj forestier, rural, urban, arhitectural, marin ș.a. În timp ce în literatura de speciali-
tate cu privire la arta universală pot fi găsite numeroase lucrări în care este analizată evoluţia și 
afirmarea peisajului, în Moldova, cu excepţia unor publicaţii sporadice, acest gen nu s-a aflat în 
atenţia criticilor și istoricilor de artă, fapt care a și condiţionat alegerea peisajului drept subiect de 
cercetare. Studiul complex și multiaspectual a evoluţiei peisajului, definirea specificului acestuia, 
care a dus la completarea unei panorame veridice a procesului artistic din Moldova.

Constituirea și evoluţia peisajului în epoca premodernă și modernă din Basarabia. Ur-
mărind pas cu pas evoluţia și constituirea peisajului în genurile artelor plastice de la noi s-a 
apelat la operele de artă în care elementele peisajului în arta frescelor și a manuscriselor medi-
evale, imaginile respective fiind reprezentate pe un fundal peisajer laconic, unde fiecare detaliu 
descindea din simbolismul limbajului religios. Laconic, peisajul este redat în iconografia celor 
douăsprezece sărbători împărătești, și aproape în permanenţă este prezent în icoane de factură 
populară ce includ reprezentări de biserici, care simbolizează creștinismul și, abia vizibil, copacii 
de cedru, specific orientali, conturaţi pe fundalul cerului. Peisajul completează și echilibrează 
fundalul compoziţional al icoanelor populare din secolul al XIX-lea. La sfârșitul secolului al XIX-
lea icoanele pictate de P. Piscariov, F. Maleavin, P. Șilingovschi, G. Filatov, V. Ivanov abordează 
stilul academic al picturii, peisajul de pe fundalul icoanei devenind mai realist, lipsit de semanti-
ca și încărcătura simbolistică, proprie perioadei precedente.

Între anii 1887 și 1918, în domeniul peisajului au profesat mai mulţi pictori originari din 
Basarabia sau stabiliţi aici cu traiul. Peisajele realizate în această perioadă reflectă mentalitatea 
plasticienilor, profesionalismul și viziunea filosofică asupra lumii, influenţa anumitor școli artis-
tice (rusă, cea din Odesa). Creaţia plasticienilor care abordează genul peisagist este unul cu relief 
muntos sau cel rustic cu căsuţe din lut și gard din nuiele ce abundă-n verdeaţă, urmat de cel ur-
ban al periferiilor, marinist ș.a. Este perioada creaţiei fructuoase a pictorilor V. Ocușco,V. Blinov, 
P. Șilingovschi, P. Piscariov, A. Climașevschi, Ș. Cogan, N. Gumalic, M. Berezovschi ș.a. (fig. 1)1.

Cea mai importantă epoca în constituirea peisajului autohton se referă la anii 1918–1940, 
când se înregistrează schimbări principiale și fundamentale în statutul social, cultural și politic 
al Basarabiei. În acest interval de timp se remarcă prin creaţia lor A. Plămădeală, Au. Baillayre, 
E. Maleșevschi, V. Doncev, A. Climașevschi, P. Piscariov,  Ș. Cogan și Gh. Ceglokoff, V. Ivanov, 
A. Kudinoff, P. Șilingovschi, V. Blinov ș.a. Continuă să fie aprofundate tendinţele principale în 

1 ANRM, FR-3279, inv. 2, d. 25, f. 32. Climaşevschi Alexandru.
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dezvoltarea artei plastice; se conturează distinct căutările unor noi mijloace artistice de expresie, 
caracteristice pentru postimpresionism, Stilul 1900, expresionism, care au existat paralel cu ten-
dinţele „realismului democratic”. Abordarea genului peisajer se atestă la plasticienii basarabeni 
apropiaţi de căutările picturale impresioniste cu un colorit suculent. Creaţia pictorilor reflectă 
realitatea basarabeană, cu problemele și laturile frumoase, fiind o parte componentă a culturii 
din arealul general românesc și din cel occidental (fig. 2)2.

În perioada postbelică dezvoltarea artei neangajate nu era favorizată, însăși libertatea de cre-
aţie fiind considerată foarte primejdioasă. Pentru mai mulţi plasticieni peisajul a devenit o mo-
dalitate de exprimare a perceperii lumii, a redării situaţiei dezastruoase și a urgiilor celui de-al 
Doilea Război Mondial. Peisajul reflectă imagini sumbre ale ţinutului după război, își schimbă 
și gama coloristică, fiind folosite mai mult nuanţe calde, întunecate (cafeniu, ocru, maro, roșu-
brun), care sunt modelate cu ajutorul luminii (clarobscurului). „Realismul socialist” a intervenit 
2 T. Stavilă, Arta plastică din Basarabia de la sfârșitul secolului al XIX-lea – începutul secolului al XX-
lea, Chișinău: Știinţa, 1991, 121 p.

Fig. 1. Rostislav Ocușco. 1908–1918, u-p, ANRM, fond personal 3165, f. 1, 28.

Fig. 2. Pavel Șilingovschi, Peisaj cu troiță, 1910, u/c. După: Eleonora Brigalda-Barbas. Pavel 
Șilingovschi, p. 50.
Șneer Cogan. Peisaj, începutul secolului XX, acvaforte, 9,9 × 12,7 cm.
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în arta moldovenească din primele luni de instaurare a puterii sovietice. Artiștii au fost con-
strânși să creeze conform exemplelor perimate, plasticienii autohtoni erau învinuiţi de formalism 
și impuși să creeze după exemplul peredvijnicilor3.

Peisajul în viziunea plasticienilor contemporani. În această perioada un rol deosebit l-au 
avut peisajele rustice cu colhoznici, cele industriale cu motivele unei urbe în construcţie. Ca gen 
autonom al artei, cu reflectarea adecvată a pitorescului plaiului moldav, peisajul a avut o dez-
voltare destul de anevoioasă. În diferite perioade, peisajul rustic, arhitectural, urban, forestier, 
de grădină, vederi panoramice sau camerale a fost profesat de maeștri notorii Alexei Vasiliev, 
Alexandru Climașevschi, Mihai Petric, Dmitrie Sevastianov, Mihai Grecu, Ada Zevin, Valentina 
Rusu-Ciobanu, Ion Jumati, Igor Vieru, Andrei Sârbu, Ana Baranovici, Valentina Brâncoveanu, 
Inessa Ţâpin, Ludmila Ţonceva, Elena Bontea, ulterior peisajul intrând în aria creaţiei artiștilor 
plastici Eleonora Romanescu, Sergiu Cuciuc, Ilia Bogdesco, Aurel David, Ghenadie Jancov, Petru 
Jireghea, a graficienilor Emil Childescu, Vasile Cojocaru, Gheorghe Vrabie, Gheorghe Guzun, 
Eugen Merega, Eudochia Zavtur, Vladimir Palamarciuc ș.a., dar și a reprezentanților de artă de-
corativă Serghei Ciocolov, Ioachim Postolachi, Valentina Poleacova, T. Canaș, G. Filatov, N. Se-
rova, Elena Rotaru, Silvia Vrânceanu, Maria Saca-Răcilă. Experimente în pictură au fost realizate 
de M. Grecu, V. Rusu-Ciobanu ș.a. Impactul artei populare asupra peisajului este unul important, 
plasticienii folosind în lucrările lor elemente populare, din folclorul tradiţional, decorativismul 
deseori excesiv și arta naivă influenţând pictorii pasionaţi de peisaj (fig. 3)4.

În anii 1970–1980 peisajul obţine spaţii tot mai largi în toate domeniile artelor, iar plasticienii 
experimentează diverse tehnici, creează cicluri de peisaje: Moldova rustică, Codrii Moldovei, 
Nistrul, – Mihai Petric, Eleonora Romanescu, Gheorghe Munteanu, Vasile Cojocaru ș.a., ple-
dând pentru o tematică naţională, completată cu elementele covorului, ornamentica naţională, 
coloristica deosebită specifică ţării. Realităţile de la finele anilor 1980, inclusiv restructurarea, au 
condiţionat libera creaţie a plasticienilor, respingerea artei ideologice, angajate (fig. 4)5.

3 T. Stavilă, Arta plastică modernă din Basarabia: 1887–1940, Chișinău, 2000; T. Stavilă, Pictura laică, 
in: Republica Moldova, Ediție enciclopedică. Chișinău, 2009, 508 p.; A. Munteanu, Evoluția și dezvol-
tarea genului peisajului în artele plastice din Moldova, in: Problemele actuale ale urbanismului și ame-
najării teritoriului, Culegere de articole din cadrul Conferinţei Tehnico-Științifice a Colaboratorilor, 
Doctoranzilor și Studenților din 08-10 decembrie 2011, Chișinău, UTM, vol. II, p. 422-425.
4 C. I. Ciobanu, Mihai Petric, Chișinău: Arc, 2007, 143 p.; Eugenia Florescu, Eudochia Zavtur. Grafică, 
pictură, Chișinău: Cartea Moldovei, 2006.
5 C. Spînu, Jumati Ion. Pictură. Grafică. Catalog, Chişinău: Timpul, 1989, 32 p. + il.

Fig. 3. Dimitrie Sevastianov, La construcţie. 1955, u/p. După: L. Toma. Dimitrie Sevastianov, 2012;
Mihai Grecu, Biserica Armenească, u/p, 1967.
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Tendinţe și perspective în evoluţia peisajului la sfârșitul secolului al XX-lea. Tendinţele 
noi în pictură după 1985 se caracterizează printr-o complexitate generată de situaţia istorică. Au 
apărut primele grupări artistice de după perioada postbelică: „Zece” (1989), „Fantom” (1992), a 
fost fondat Institutul de Istorie și Teoria Artelor (1991), au fost elaborate primele studii menite să 
acopere lacunele istoriografice în domeniul creaţiei plasticienilor care au preferat peisajul. 

Plasticienii autohtoni preferă să redea aspecte intime ale naturii sau să o glorifice, să o con-
ceptualizeze în sens simbolic ori metaforic. Libertatea în creaţie le-a permis pictorilor să aibă 
convingeri proprii în paralel cu cultura românească și cea universală, cu o tendinţă de studiere 
a realităţilor morale și sociale ale vieţii. Etapa apariţiei unei arte novatoare la mijlocul anilor 
1990–2000–2010 a marcat evoluţia ulterioară a artelor plastice din Republica Moldova, implicit 
și genul peisajului a cauzat deschiderea unei noi perioade în creaţia plasticienilor din Moldova, 
(„etapa post-Grecu”) (fig. 5)6.

Fig. 5. Eudochia Zavtur. Casă țărănească. 2000; Seara la Vîlcov. 2003; Toamna în sat. 2004, u/p. 
După: Eugenia Florescu. Eudochia Zavtur, grafică, pictură. Chișinău: Cartea Moldovei, 2006, p. 82.

Peisajul a fost și va rămâne un spațiu de contemplare estetică, meditativă pentru pictorii din 
Moldova. Astfel, pictorul se face parte componentă a naturii, care dintotdeauna s-a interesat de 
lumea înconjurătoare, inițial în scopuri vitale, pentru supraviețuire, apoi ca formă de contempla-
re artistică, peisajul este o stare a sufletului. La răscrucea secolelor XX–XXI, tinerii artiști plastici 
și cu experienţă din Republica Moldova promovează genul peisajer, abordând diverse tematici, 
materiale și tehnici de lucru, trecându-le prin filtrul personalităţii sale, energizându-le emotiv 
prin elemente de limbaj plastic liber.
6 V. Hristov, Grupul „Zece”, Chișinău, 2002, 12 p.; L. Toma, Peisajul în pictura din Republica Moldova, 
in: Arta, Arte vizuale, Chişinău: Epigraf, 2002, p. 71-73.

Fig. 4. Mihai Petric. Toamna in Moldova, p/u, 1960; Nistrul în amurg, p/u, 1980.


