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GRAFICA ŞI PICTURA LUI ARCADIE ANTOSEAC (OSCAR ADIN) 

 
Arcadie Antoseac este cunoscut în 

ambianţa artistică autohtonă, în primul rând, în 
calitate de grafician iscusit, cu o relevantă 
concepţie artistică, tehnică personală de autor, 
determinată printr-un şir de procedee 
argumentate stilistic. În ultimul timp, acum trei-
patru ani, artistul a început să se manifeste cu 
succes şi în domeniul picturii de şevalet, 
semnând tablourile cu pseudonimul Oscar Adin.  

Arcadie Antoseac face parte din acea 
pleiadă de graficieni care, lansându-se în timplul 
sovietic, au adus în grafica de carte 
moldovenească din perioada anilor 1970 „căutări 
noi şi o cultură artistică‖, după cum menţiona 
graficianul Boris Brânzei în lucrarea sa 
Художники молдавской советской книги – 
Graficienii de carte sovietici moldoveni 
(Художники молдав-ской советской книги 
1977, 12). 

Arcadie Antoseac s-a născut la 14 martie 
1946, la Chişinău, într-o familie de intelectuali 
care au fost pasionaţi de artă (Петриченко 
2001, 5). A absolvit actualul Colegiu Republican 
de Arte Plastice „Alexandru Plămădeală‖ din 
Chişinău în anul 1966 (Художники молдавской 
советской книги 1977, 16). Primii profesori i-au 
fost Ernest Simakov, Victor Ţehmister, Valeriu 
Puşcaşu şi Alexei Vasiliev (Arhiva Uniunii 
Artiştilor Plastici din Republica Moldova). A mai 
studiat şi la colegii de breaslă Leonid Nichitin şi 
Oleg Zemţov. A studiat trei ani arta teatrală şi 
scenografică la un Colegiu similar de la Moscova 
(Московское Областное Художественное Учи-
лище «Памяти 1905 года»), la Tatiana Sereb-
reakova (fiica Zinaidei Serebreakova). În acea 
perioadă de răspândire a stilului auster anumite 
influenţe ale convenţionalului au pătruns şi în 
gândirea artistică a lui Arcadie Antoseac. În anul 
1978 el a absolvit Universitatea Poligrafică „Ivan 
Fiodorov‖ din Lvov. 

Multe lucruri artistul le-a avut de însuşit 
analizând creaţia lui Ilie Bogdesco, Leonid 
Grigoraşenco, Mihai Grecu. Foarte atent a 
studiat stilul graficii lui Igor Vieru (Маликова 
2004, 4), însă nu a devenit moştenitor şi 
continuator al unei anumite şcoli, ci a căutat să-
şi creieze propria imagine în artă, propriul stil şi 
aceasta, totuşi, i-a reuşit. 

După finisarea studiilor, artistul îşi 
consacră creaţia graficii de carte, deşi se ocupă 
în egală măsură şi de pictură, precum şi de 
grafică de şevalet (Braga 2003, 191). Prima 
lucrare de licenţă cu titlul Povestea lui Aliman 
artistul a susţinut-o cu brio. Peste un an ea a fost 
publicată de editura „Literatura artistică‖ 
(Повестя луй Алиман 1978). Ilustraţiile la 
această carte sunt realizate prin stilizările 
decorative proprii stilului tradiţional popular. 

Începând cu anii 1960, Arcadie Antoseac 
era prezent în fervoarea noilor orientări în artele 
plastice naţionale, însuşind limbajul modern 
încă din perioada debutului. Compoziţiile sale se 
remarcă printr-o autenticitate a echilibrului şi 
prin eleganţă (Braga 2003, 191). 

Din anul 1970 Arcadie Antoseac a lucrat la 
editurile „Lumina‖ şi „Literatura artistică‖. 
Artistul a ilustrat peste 50 de cărţi ale autorilor 
autohtoni şi ale celor din diferite ţări ale lumii. 
El a participat la concursuri internaţionale şi 
iarma-rocuri de carte. Cititorii noştri cunosc 
prezentările artistice originale ale poveştilor 
fraţilor Grimm (Фраций Гримм 1981) şi ale lui 
Wilhelm Hauff, ale romanelor lui Aureliu 
Busuioc, editate în ruseşte Один перед любовью 
şi Мой па-рижский дядя (Бусуйок 1978), la 
volumul Caietul din fântână (1979) al lui 
Gheorghe Vodă, sau ale creaţiei lui Curzio 
Malaparte ş.a. În 1974 artistul a fost distins cu 
Diploma concursului unional de artă a cărţii 
(Художники мол-давской советской книги 
1977, 16) pentru ilustrarea poveştii lui Wilhelm 
Hauff Inimă de piatră (Хауф 1974). Coperta şi 
ilustraţiile pentru această poveste sunt create în 
spiritul atmosferei gotice şi a Evului Mediu, 
amintind principiile artei Ţărilor de Jos, ale artei 
olandeze, ale Spaniei baroce şi Germaniei 
medievale. Culori calde, cu nuanţe închise, haine 
şi atribute specifice timpului respectiv ajută 
cititorilor să pătrundă în ambianţa medievală, 
care l-a inspirat, probabil, şi pe autorul acestei 
poveşti. 

În cu totul alte nuanţe ale culorilor calde şi 
contrastelor de oranj, roşu şi galben cu albastru 
turcoaz, în spiritul artei orientale, cu mult umor, 
elemente de grotesc şi originalitate sunt realizate 
imaginile şi ilustraţiile pentru povestea lui 
Wilhelm Hauff Micul Muc  (Хауф 1976).  

O combinaţie originală a tehnicii 
conturului subţire cu diverse structuri din linii 
trase spontan şi energic realizate în tuş negru şi 
acuarelă transparentă, pentru a reda o nouă 
stare, de asemenea, apropiată de atmosfera 
goticului, s-a creat atunci când artistul a lucrat 
asupra foilor grafice pentru povestea Fraţilor 
Grimm Croito-raşul cel viteaz. Aceasta din urmă 
este prezentată în spiritul romantic specific 
imaginaţiei şi fanteziei adolescenţilor. 

Romanele lui Aureliu Busuioc editate în 
ruseşte Один перед любовью şi Мой па-
рижский дядя (Бусуйок 1978) sunt ilustrate de 
Arcadie Antoseac într-o manieră emoţională, 
prin linii fine ale peniţei şi tuşului negru, 
intersectate în mod spontan şi complicat. În 
acest caz, culorile nu au fost atât de necesare 
artistului, el apelând doar la imagini în alb şi 
negru. Această manieră i-a permis să creeze 
impresia că imaginile din volumele sunt, de 
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asemenea, executate de însuşi Aureliu Busuioc 
pe parcursul lucrului asupra textului sau în 
timpul repausului, când autorul medita şi îşi 
imagina sau trăia toate imoţiile pe care le 
simţiau personajele romanelor sale. Compoziţiile 
liniare fi-gurative, compuse din mai multe scene, 
amplasate într-un fel ierarhic, una deasupra 
alteia sau mai multe în jurul celei ce crează 
centrul de interes, executate original, creează 
structuri şi forme expresive, accentuând lirismul 
şi complexitatea sferei afective umane. 

În anul 1982, editura moscovită „Детская 
литература‖ a elaborat o serie pentru copii Мои 
первые книжки (Primele cărţi) în care a fost 
inclusă şi editată în 1979 de „Literatura artistică‖ 
cartea cu textul lui Dmitri Grigorovici Гутта-
перчивый мальчик (Григорович 1979), 
redactat la editura „Детская литература‖ în 
1967. Ilustraţiile la textul respectiv au fost 
executate de Arcadie Antoseac. Aceste ilustraţii 
continuă maniera stilistică a autorului şi în 
prezentarea artistică a romanelor lui Aureliu 
Busuioc Один перед любовью şi Мой 
парижский дядя (Бусуйок 1978). Executate în 
linii fine cu tuş negru aceste imagini sunt pline 
de dinamism şi expresivitate. Însă în această 
carte liniile sunt mai precise şi clare fâră 
supraîncărcări şi detalii deprisos. Personajele 
create de Arcadie Antoseac pentru cartea lui 
Grigorovici par că vin sau chiar apar de undeva 
în imaginaţia cititorilor şi, de parcă, se grăbesc 
să dispară pentru a oferi locul celorlalte 
personaje, care trebuie sau sunt nevoiţi să 
reuşească să apară la timp, pentru a ilustra 
următoarea scenă descrisă în text. Fundaluri 
negre, stilizate aproape geometric, evidenţiază 
siluetele deschise ale figurilor înfăţişate în 
diverse dimensiuni, adesea amplasate 
fragmentar, accentuând dinamica acţiunilor 
descrise de autorul textului. Laconismul, 
iscusinţa şi libertatea compoziţională 
caracterizează grafica acestei cărţi. 

În acea perioadă a anilor 1979-1982 s-a 
creat şi o alianţă artistică cu genericul „Alonza‖ 
(sau „звезда Алонза‖ – „Steaua Alonza‖, care îi 
unea pe aceşti artişti, precum ei considerau), un 
grup de trei graficieni: Arcadie Antoseac, Leonid 
Nichitin şi Oleg Zemţov. Denumirea a fost 
preluată din literele numelor artiştilor, care au 
lucrat îmreună, au ilustrat cărţile în atelierul lui 
Leonid Nichitin şi au organizat o expoziţie 
comună la Biblioteca Naţională. Oleg Zemţov se 
preocupa şi de creaţia literară, poetică, şi în 
poeziile sale l-a numit pe Arcadie Antoseac -
Oscar Adin, la fel, reieşind din literele numelui şi 
prenumelui acestuia. Ulterior, Oscar Adin a 
devenit un fel de alter-Ego al artistului. El uşor 
se asociază cu acest pseudonim şi consideră că, 
de asemenea, îl poate utiliza pentru a semna 
lucrări. 

Până aproape în prezent artistul a lucrat în 
domeniul ilustraţiei de carte, al graficii satirice, 
apoi s-a consacrat întru totul graficii şi picturii 

de şevalet. A participat la expoziţii republiane 
naţionale şi internaţionale. 

Din 1972 a început să expună lucrările 
grafice de şevalet în Moldova şi în străinătate. 
Tot atunci a devenit membru secţiei de tineret a 
Uniunii Artiştilor Plastici din Moldova. De 
căteva ori lucrările lui au fost nomilalizate în 
cadrul concursurilor naţionale. Din 1995 este 
membru titular al Uniuni Artiştilor Plastici din 
Republica Moldova. Din 2004 este membru Aso-
ciaţiei Artiştilor Ruşi din Moldova (М-АРТ, То-
вариществo русских художников Молдо-вы). 
Din 1996 Arcadie Antoseac a participat în 
expoziţiile de Ex Libris şi în 1997 a devenit 
membru Asociaţiei de Ex Libris Românesc. În 
1998 el a participat la prima expoziţie 
internaţională concurs de grafică mică Ex Libris 
„In memoriam Ioan Slavici‖, care a avut loc la 
Arad, România (Prima expoziţie internaţională-
con-curs de grafică mică Ex Libris „In 
memoriam Ioan Slavici‖ Arad 1998). La 10-15 
noiembrie 1999 la Bacău a urmat ediţia a XIII-a 
a Expoziţiei Concurs de Ex Libris „Centenar 
George Călinescu‖ (Ex Libris „Centenar George 
Călinescu‖ 1999, 6), la care a participat şi 
Arcadie Antoseac, apelând de această dată la 
tehnica linogravurii. În anul 2009, tot pentru 
concursul de Ex libris de la Bacău, artistul va 
prezenta două lucrări consacrate creaţiei lui 
Eugen Ionescu (Concurs internaţional de Ex 
Libris. Ediţia a XXII-a 2009, 12). Lucrările de 
acest gen ale lui Arcadie Antoseac se află în 
bibliotecile din Chişinău, Brăila, Oradea, Bacău 
etc. 

El a avut expoziţii personale la Chişinău 
(1997 – Casa Naţionalităţilor, 2001 – Galeria 
David, 2004 – Galeria Aorta, Biblioteca 
M.Lomonosov) şi la Moscova (Центральный 
Дом Художника – 2002). Lucrările lui se 
păstrează în colecţii de stat şi private din 
Republica Moldova şi străinătate. 

În 2007 a ieşit de sub tipar romanul-
mister Смерть кукушки или Мониторинг 
Верховного комиссара (Домбровская 2007) 
de Elea Dombrovskaia. Desenele la această carte 
sunt, ca de obicei, executate în tuş negru. 
Ilustraţiile şi şmuţtitlurile sunt, preponderent, 
concepute în formă de portret-simbol. Imaginile 
de pe copertă îmbină reuşit desenul cu peniţă, 
tonurile de negru şi alb, combinate cu două 
culori complementare: albastru şi galben-
deschis.  

În 2008 din partea Uniunii Artiştilor 
plastici din Republica Moldova şi a Ministerului 
Culturii Arcadie Antoseac a fost distins cu Dip-
loma pentru aportul adus în dezvoltarea artei 
grafice. 

La cea de-a VI-a ediţie a concursului 
naţional de artă contemporană în cadrul 
expoziţiei „Autumnala 2010‖ lucrarea lui Arcadie 
Antoseac Motiv autumnal: doi cu flori, 
sanguină, tuş chinezesc pe hârtie, 2009, a fost 
distinsă cu Diploma Ministerului Culturii al 
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Republicii Moldova. Lucrarea reprezintă o 
compoziţie ce include în sine alegorie şi simbol. 

Spectrul tematic al lucrărilor de şevalet ale 
lui Arcadie Antoseac este foarte variat – de la 
temele mitologice antice până la cele 
contemporane. Prin compoziţiile sale autorul 
propune spectatorului să mediteze şi să-şi 
amintească despre ceea ce este în viaţă mai 
preţios şi mai bun, despre ceea ce îi uneşte 
spiritual pe oameni. În lucrările lui din anii 
2000 sunt reproduse peisajele Moldovei, în care 
Arcadie Antoseac reflectă frumuseţea 
irepetabilă, poeticul şi farmecul ţinutului nostru. 
La fel de expresive sunt naturile statice şi 
portretele executate de artist. În mai multe 
dintre ele a pătruns şi elementul de simbol. 

Penelului lui Arcadie Antoseac îi aparţine 
seria de tablouri în care el a pictat monumentele 
de arhitectură ce reprezintă partea istorică a 
capitalei noastre. Mai multe lucrări ale artistului, 
reprezentate bidimensional, au un aspect 
alegoric, care, în formă de portret-simbol 
realizat deosebit de plastic, poate concura cu o 
operă de creaţie sculpturală, cu sculpturi de 
dimensiuni mici, aşa-zisa plastică mică, sau şi cu 
cele monumentale. Toate necesită parcă o 
continuare în întruchiparea plastică 
tridimensională, proprie sculpturilor de şevalet. 
Printre acestea vom menţiona şi portrete şi 
naturi statice, compoziţii figu-rative, fiecare 
dintre care are un substrat ideatic cu un 
pronunţat aspect literar şi care poate fi uşor 
redat în plan textual, în formă de povestire, 
poem etc., deci, ele însele reprezintă adevărate 
subiecte tematice. Având o bogată experienţă de 
ilustrare a cărţilor, artistul se pare că a trecut în 
altă ipostază de autor al subiectelor literar-
imaginare care pretind la o „ilustrare‖ prin text. 

După părerea lui Arcadie Antoseac, este o 
diferenţă principială între grafica de carte şi cea 
de şevalet. El consideră că grafica de carte 
adevărată este legată de text, însă nu toţi 
graficienii de carte reuşesc să respecte aceste 
cerinţe. Uneori lucrările de şevalet ilustrează 
cărţile. „Grafica de carte adevărată nu poate fi 

privită în afara textului‖, consideră artistul. 
Acestă opinie este susţinută, practic, de toţi 
specialiştii în domeniu. Însă editorii adesea nu 
respectă legitatea de bază a graficii de carte şi 
selectează lucrări grafice de şevalet, executate 
fără ca textul să fie studiat de autorul 
ilustraţiilor, le amplasează alături de tex-te, 
fiindcă la nivel de subiect ele, chipurile, se 
potrivesc. 

De fiecare dată, prezentând o concepţie şi 
o tratare deosebit de originală, Arcadie Antoseac 
reuşeşte să pătrundă în subiectul cărţilor pe care 
le ilustrează. La fel de original el crează lucrările 
sale de şevalet în domeniul picturii sau graficii. 
Un aspect important a creaţiei sale îl reprezintă 
schiţele pentru tablouri în ulei, executate în tuş, 
cu utilizarea pensulei. Ele pot fi uşor 
transformate în schiţe grafice sau în lucrări 
originale cu uti-lizarea materialelor „moi‖ 
(sanguină, sous, cretă albă etc.). Fiecare 
compoziţie el o verifică din punctul de vedere al 
secţiunii de aur, desenând deasupra o plasă 
liniară. Acest secret îi permite să fie foarte precis 
în lucrul asupra schemelor compoziţionale, 
evitând greşeli de orice gen. Lo-gica amplasării 
petelor de culoare şi utilizarea liniilor grafice 
este specifică atât lucrărilor din domeniul 
graficii, cât şi celor de pictură semnate de 
Arcadie Antoseac. Metoda de gândire a artistului 
este filozofică, conceptuală, cu o tentă de 
romantism şi, totodată, foarte argumentată şi 
chibzuită logic, elaborată pe parcusul mai multor 
ani. În continuare aceasta doar se perfecţionează 
şi se amplifică cu orice experienţă nouă. Astfel, 
în ultimii trei-patru ani, în lucrările lui au 
pătruns elementele folcloric şi rustic, susţinute 
de aceleaşi doze de romantism şi expresivitate 
specifice încă  etapelor timpurii ale creaţiei sale. 
Considerăm că romantismul artistului se trage 
din experienţa poetică a lui Arcadie Antoseac, 
care şi în prezent rămâne o latură intimă a 
creaţiei sale. Cu regret, poeziile sale el le creează 
fără a le prezenta şi altor iubitori de liric şi 
frumos.   
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REZUMAT. În prezentul articol este descrisă biografia şi calea de creaţie a lui Arcadie Antoseac. Artistul este 

cunoscut în ambianţa artistică autohtonă, în primul rând, în calitate de grafician iscusit, cu o relevantă concepţie 
artistică, tehnică personală de autor, determinată printr-un şir de procedee argumentate stilistic. În ultimul timp, 
artistul a început să se manifeste cu succes şi în domeniul picturii de şevalet, semnând tablourile cu pseudonimul 
Oskar Adin. 

Cuvinte-cheie: grafică, grafică de carte, ilustraţie, Ex Libris, pictură, expoziţie personală, peisaj, portret, 
natură statică, compoziţie, schiţă, concepţie, simbol. 

 
SUMMARY. In this article the Arcady Antoseak biography and fine art career are described. Arcady Antoseak 

is known in our art environment, first of all, as the skillful schedule, with the bright art concept, own author's tech-
nique and stile.  Recently the artist also began to work in the field of easel painting, signing the works by the pseu-
donym Oscar Adin. 

Key words: easel drawing, book drawing, illustration, Ex Libris, painting, personal exhibition, landscape, 
portrait, still-life, composition, sketch, concept, symbol.  

 
РЕЗЮМЕ. В данной статье описывается биография и творческий путь Аркадия Антосяка. Аркадий 

Антосяк известен в нашей художественной среде, в первую очередь, как искусный график, с яркой 
художественной концепцией, собственной авторской техникой, обоснованной рядом стилистически 
аргументированных приѐмов. В последнее время художник стал работать и в области станковой живописи, 
подписывая свои работы псевдонимом Оскар Адин. 

Ключевые слова: станковая графика, книжная графика, иллюстрация, Ex Libris, живопись, 
персональная выставка, пейзаж, портрет, натюрморт, композиция, эскиз, концепция, символ. 
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