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CHIŞINĂU – KILOMETRUL 0. SCULPTURA URBANĂ 
A ARTISTULUI VICTOR MACOVEI

Summary. Chisinau – Kilometre 0. Urban sculpture of the artist Victor Macovei. This article 
is dedicated to the art of sculpture and the creation of the contemporary sculptor Victor Macovei, to 
the analysis of the masterpieces and the encountered problems on the way to cultivating the beauty 
in society.

The artist’s name is well-known to the public and his works of art surely kept the passers-by atten-
tion more than once. All his is life has been devoted to sculpturing. Up to this moment he has in his 
collection countless exhibitions, national and international symposium participations. 

V. Macovei is an active public personality, present at many artistic events. The vocation’s force was 
decisive, so the attraction for sculpturing, for modeling, dominates and prevails any other occupation. 
He is building his art career, a spectacular sculpturing career very consciously so that his creations 
leave no one indifferent.

On the Alley of Classics in Chisinau, among other valuable creations, there are two pieces of 
art realized by V. Macovei in tandem with Ruslan Tihonciuc. They are the busts of the great classics 
Dumitru Matcovschi and Grigore Vieru, notorious names, names that have historical value, the true 
ambassadors of Romanian culture.

Another series of works are the commemorative plaques of many outstanding personalities, like 
Mihail Grecu, Natalia Dadiani, V. Voițehovschi, Al. Bernardazzi, Pavel Barbălat. The „Kilometrul 0” 
creation is a collaboration of V. Macovei și R. Tihonciuc sculptors, which is a city masterpiece. These 
and many other contributions serve as an image change of the city from a poor and pessimistic into a 
positive one, full of high standards and professional artistic.
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Numele sculptorului Victor Macovei este cunoscut publicului larg, iar lucrările lui cu siguranță 
au atras privirile trecătorilor nu o singură dată. Născut la 10 iulie 1969, în orașul Chișinău, își face 
studiile în anii 1980–1984 la Școala de Arte Plastice pentru copii „A. Șciusev” din Chișinău; apoi 
la Școala Republicană de Arte Plastice „I. Repin”, clasa profesorului A. Gudzichevici (Chișinău, 
1984–1988), perfecționându-se la Institutul de Stat al Artelor, Facultatea Arte Plastice, Catedra 
Artă Decorativă Aplicată, clasa profesorului Vlad Bolboceanu (Chișinău, 1990–1996). Încă din 
anii de studenție debutează la expozițiile studențești, iar în 2003 devine Membru titular al UAP 
din Republica Moldova1. Toată viața este dedicată sculpturii. Acum în palmaresul său se regăsesc 
nenumărate participări la expoziții, simpozioane naționale și internaționale: „Limba Noastră cea 
Română”, „Saloanele de primăvară”, „Autumnala”, „Expoziții de grup”, „Saloanele Moldovei”, „Sa-
lonul Internațional de Artă” etc. Lucrările artistului se regăsesc în colecții private din Republica 
Moldova, România, Marea Britanie, SUA. Autorul își expune lucrările în diverse localități ale 
țării: Briceni, Edineț, Ungheni etc., însă cel mai atașat este de orașul natal, Chișinău. 

V. Macovei este o personalitate publică, prezent la multe evenimente artistice. Forța vocației a 
fost decisivă, atracția pentru a sculpta, a modela domină orice altă preocupare. Își construiește cu 
bună știință cariera de artist sculptor, o carieră spectaculoasă, iar lucrările sale nu lasă pe nimeni 
1 Lista membrilor Secției Sculptură a Uniunii Artiștilor Plastici din Republica Moldova, https://
mecc.gov.md/ro/content/lista-membrilor-sectiei-sculptura-uniunii-artistilor-plastici-din-republica-
moldova (accesat la 10 septembrie 2020).
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indiferent. Este mereu participant activ al taberelor de sculptură organizate în orașul Ungheni. 
De altfel, singurul loc din țară în care sculptura, pe bune, este la ea acasă. Iar visul tuturor sculp-
torilor autohtoni este de a realiza astfel de tabere de sculptură și în orașul Chișinău. Sunt dornici 
de a înfrumuseța scuarurile, parcurile cu sculpturi creative, artistice, valoroase ca conținut. Un 
alt gând e de a colabora sau a crea ansambluri arhitecturale în tandem cu arhitecții la organizarea 
spațiilor publice. 

Pentru sculptura urbană prioritate se dă materialelor ca piatra, bronzul sau materialelor ce 
nu se oxidează, materiale ce sunt durabile, trainice fiind expuse în mediul exterior. De altfel, „Ki-
lometrul 0” este pe bună dreptate o capodoperă a orașului2. Lucrarea este realizată de sculptorii      
V. Macovei și R. Tihonciuc. Se știe că noțiunea „Kilometrul 0” denumește un loc anume de la 
care, în mod tradițional, sunt indicate distanțele până la cele mai mari capitale ale Europei. Punc-
tul de pornire, de cele mai multe ori, este poșta centrală a orașului. În cazul nostru, corespunde 
și cu Primăria Chișinăului. 

Lucrarea în sine reprezintă un simbol care poate fi interpretat diferit. Mulți o identifică cu 
„Roza vânturilor”. O altă versiune spune că aceasta reprezintă indicatoarele unei busole. Cea mai 
inedită versiune ar fi identificarea cu „floarea soarelui.” În ceea ce privește floarea soarelui există 
multe legende. O frumoasă variantă este cea a grecilor, potrivit căreia Clype s-a îndrăgostit de 
divinitatea luminii și al soarelui, Apollo. Așa cum el nici nu o observa, ceilalți zei au transformat-
o în floare din milă. Se mai zice că Clype era atât de pătrunsă de dragoste, încât a stat întinsă pe 
pământ cu fața în sus până mâinile și picioarele au prins rădăcini. Astfel s-a transformat în floare. 
O legendă românească istorisește despre frumoasa unui vestit împărat care nu a vrut să își aleagă 
ca soț niciun muritor, întrucât s-a îndrăgostit de soare. 

Oricare ar fi versiunea, cert este că lucrarea celor doi artiști a devenit un monument de va-
loare istorică și culturală. Pentru mulți, „Kilometrul 0” este un punct de reper, pentru specialiști, 
de exemplu, această lucrare este esențială în elaborarea unor scheme topografice ale orașului 
Chișinău.

Într-un oraș care tinde a fi capitală europeană, modernă, un centru cultural și istoric e și firesc 
să existe spații speciale de artă. În cazul orașului Chișinău este Aleea Clasicilor unde se îmbină 
armonios istoria și cultura. Aici se află, pe lângă multe alte creații de valoare, și două opere din 
creația autorului V. Macovei realizate în tandem cu R. Tihonciuc. Este vorba despre busturile ma-
rilor clasici Dumitru Matcovschi și Grigore Vieru, nume notorii ale țării noastre, nume grele, cu 
pondere în istoria și cultura românească, adevărați ambasadori ai culturii române. Lucrările sunt 
adresate unui public divers, interesat de a-și spori cultura, sunt menite să devină atracții pentru 
turiști, dar și obiecte de contemplație pentru localnici3.

Examinând busturile clasicilor contemporani, rămâi frapat de profunzimea și înțelepciunea 
chipurilor realizate, pe care se citește memoria umană. Ridurile adânci s-au așternut cuminte, 
iar privirea e de parcă și-ar recapitula viața în momentul final, prezintă amintirile pe care ome-
nirea le-ar percepe ca fiind cele mai importante în viața lor. Privesc zâmbind trist la „nebuniile” 
tinereții, par a spune „ce simplu, ce simplu e totul” – astfel trec toate lucrurile din viață, și numai 
el, omul, le complică. 

De o identică încărcătură sunt și bustul lui Spiru Haret din fața liceului cu același nume din 
Chișinău, bustul lui Alexandru cel Bun din or. Edineț, bustul lui Vasile Alecsandri din or. Un-
gheni.

2 La Chișinău, a fost inaugurat „Kilometrul Zero”, https://viza.md/ru/node/17290 (accesat la 10 
septembrie 2020).
3 FOTOREPORTAJ: În atelierul sculptorilor care au creat „Kilometrul 0”, busturi de pe Aleea Clasicilor 
și alte lucrări celebre, https://www.jurnal.md/ro/news/afb166434c307881/fotoreportaj-in-atelierul-
sculptorilor-care-au-creat-kilometrul-0-busturi-de-pe-aleea-clasicilor-si-alte-lucrari-celebre.html?
fbclid=IwAR0KirX1xtPSCTZdAK9ZnDahv-yksH0z9nemGwj0_4e1YhgtFYYLjao9keI (accesat la 8 
septembrie 2020).
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Meritul perceperii astfel de simțuri, trăiri, stări este, incontestabil, al artistului-sculptor. La 
realizarea unei lucrări de certă valoare artistul parcurge o cale lungă de cercetare a personajului, 
a cunoscutului și a necunoscutului, a vizibilului și a invizibilului, ating profunzimi nebănuite. Și 
totul pentru a atrage atenția asupra anumitor probleme și a atinge perfecțiunea astfel ca operele 
să se planteze adânc în istoria umanității și a artei. Uneori pare distrugătoare acea putință de 
adaptare a artistului la orice situație până la depersonalizare chiar. Se împiedică, suferă, dar fiece 
lovitură îi îndeamnă să meargă înainte din dorință de reafirmare a unor valori, o încercare de 
revigorare a unor elemente valorice într-o lume fără de valoare. Autorul încearcă să intervină în 
a produce o schimbare în gândirea umanității.

Aceste idei le confirmă însuși creatorul V. Macovei „Răscolesc în interiorul tuturor stărilor 
din care provin, mă strădui să fiu sincer cu mine, cercetez lucrând și căutând în mine expresia 
cea mai adevărată a vieții. Partea emoțională este elementul cel mai important”. Prin cercetările 
și analiza lumii exterioare și prin văzul interior artistul ajunge la sursele de inspirație. Temati-
ca compoziției și tehnica prelucrării materialului, în contrast cu mediul înconjurător, creează 
dispoziția. Pentru a realiza o sculptură, el caută materialul potrivit ce ar putea transmite acele 
stări, emoții, fiori precum imaginile de la care a pornit.

O altă serie de sculpturi sunt plăcile comemorative ale mai multor personalități notorii din 
țara noastră cum ar fi Mihail Grecu, Natalia Dadiani, Valentin Voițehovschi, Alexandr Bernar-
dazzi, Pavel Barbălat. Nume de vază care au stat în fruntea culturii noastre și care au avut un 
puternic impact asupra întregului neam. Ei reprezintă istoria și comoara noastră. 

Sculptorul V Macovei parcurge tot traseul de creație, de la realizarea ideii până la executarea 
în material. Greu este de descris flacăra ce arde în sufletul unui artist, care este travaliul creației 
unei lucrări. Magia foii albe emană lumină și creatorul începe a-și expune frământările. Formele 
capătă contur, piatra sau materialul ales la realizarea ideilor începe a se supune bătăilor instru-
mentelor de creație.

Sculptorul în cele mai dese cazuri este pus în situația de căutare a locului pentru a fi plasată 
opera sa. De aici și dificultatea, or, arhitectura orașului nostru, cu regret, nu are un concept, un 
stil anume, e mult prea haotică și fără un gust artistic și rafinament. În așa condiții să reușești 
să plasezi o lucrare de creație, care să nu-și piardă din valoare, este un lucru aproape imposibil. 

Începutul creării unei sculpturi de fiecare dată este ca un experiment, este o încercare de a su-
pune ideea artistului materialului cu care se lucrează, bronzului, pietrei etc. Bineînțeles că schița 
și rezultatul final nu sunt total identice, deoarece în timpul procesului de lucru au loc unele mo-
dificări. O confruntare tristă pentru sculptor ar fi, astăzi, accesul la piață care dictează alegerea 
materialului, el fiind întrucâtva restrâns la îndeplinirea unei idei in material. 

În concepția sculptorului orașul trebuie să fie privit în ansamblu, venind ca argument cu una 
din înțelepciunile lui Zamolxe, care spunea că capul nu poate fi îngrijit, neținându-se cont de 
corp. Tocmai astfel trebuie percepută legătura dintre arhitectură și sculptură. Sculptorul contri-
buie la înlocuirea imaginei negative a orașului cu una pozitivă, creează lucrări de un înalt pro-
fesionalism. Compozițiile sunt armonioase și nu deranjează ochiul. Secretul ar fi în plăcerea de 
a munci, de a crea, or, în această meserie se muncește mult și greu. Iar cea mai mare fericire este 
când autorul este satisfăcut de munca realizată, când este apreciat la justa valoare, când spectato-
rii se opresc și admiră operele sale. Artistul V. Macovei speră că valoarea și autenticitatea orașului 
nu vor fi distruse, să nu ajungem vremuri când din lipsa copacilor și a tehnologiilor noi vom fi 
privați de acel oraș în care au trecut anii de studenție și ne-au crescut copiii. 
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Victor Macovei, Ruslan Tihonciuc. Aleea Clasicilor din Chișinău: 
Bustul lui Dumitru Matcovschi                           Bustul lui Grigore Vieru

Victor Macovei. Placă comemorativă Natalia Dadiani
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Victor Macovei. Placă comemorativă Al. Bernardazzi
Victor Macovei, Ruslan Tihonciuc. Kilometrul 0

Victor Macovei. 
Placă comemorativă Mihail Grecu                            Placă comemorativă Valentin Voițehovschi


