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Printre puţinele monografi i consacrate artelor 
plastice, apărute recent, fi gurează și lucrarea de sin-
teză a Ludmilei Toma, apariţie la care cercetătoarea a 
lucrat peste un deceniu, generalizând, în egală măsură, 
cunoștinţele personale despre autori și practica sa în-
delungată în domeniul istoriei artelor. 

Debutul în domeniu se realizează în 1971, când 
apar monografi ile Mihail Grecu, Klavdia Kobizeva 
(1978), Ada Zevina (1983, 2003), încă o lucrare despre 
Mihai Grecu (1997), studiile despre Moisei Gamburd 
(1998), Ludmila Ţonceva (2002), Eugenia Gamburd 
(2007), Dimitrie Sevastianov (2012), precum și lucră-
rile tematice Hudojniki Moldavii (în coautorat, Kiev, 
1979), Iskusstvo Moldavskoi SSR. Jivopisi, din volumul 9 
al monografi ei Izobrazitel’noe iskusstvo, editat la Mos-
cova în 1982 și Portret v moldavskoi jivopisi (1940–
1970) apărut în 1983.

Publicaţiile sale, consacrate, preponderent, unor 
non-conformiști ai artelor de la noi, i-au adus autoarei 
pe timpuri mai multe neplăceri decât satisfacţii în urma 
muncii depuse: a fost disponibilizată de la Academie 
(1983–1991), după lansarea monografi ei Portret v mol-
davskoi jivopisi (1940–1970), la insistenţa lui Vladislav 
Obuh, e forțată de situaţie să ţină prelegeri la Școala Re-
publicană de Arte „I. Repin” (1983–1991), ca abia după 
aceea să fi e restabilită în funcţia deţinută anterior.

Prin prezenta monografi a, Procesul artistic în Re-
publica Moldova. Pictură. Sculptură. Grafi că (1940–
2000), Ludmila Toma își etalează rarisima calitate de 
entuziast al istoriei artelor naţionale, publicaţia fi ind 
achitată integral de autoare, un lucru deloc ușor în 
condiţiile în care o carte de artă ilustrată implică chel-
tuieli mult mai mari decât una de texte.

În linii generale, monografi a dezvăluie o panoramă 
a vieţii artistice de la prima apariţie, de scurtă durată, 
a RSS Moldoveneşti în anul 1940 şi începutul creării 
nucleului uniunii artiştilor plastici, după modelul 
sovietic. 

În capitolul Ani de încercări, autoarea redă atmo-
sfera acelor timpuri și existenţa incertă a pictorilor, 
siliți să creeze o versiune internaţională a „realismu-
lui socialist” după „povara trecutului” interbelic și in-
tensifi carea presiunii ideologice din anii 1948–1954. 
Evocând opere și creatori, expoziţii, adunări de partid 
Ludmila Toma relatează despre drumul sinuos al arte-
lor plastice autohtone, dominat de cenzură, de confor-
mism, de expoziţii la Chișinău și Moscova consacrate 
„marelui octombrie” sau „jubileului formării RSSM”,  
dar și de un spirit creator de neînvins, povestește de-
taliat despre răsturnările de situaţie care au avut loc în 
această perioadă în cadrul Uniunii Artiștilor Plastici 
din RSSM. 

Ludmila TOMA. Procesul artistic în Republica Moldova (1940–2000). Pictură. Sculptură. Grafi că/  
Художественный процесс в Республике Молдова (1940–2000). Живопись. Скульптура. Графика.
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Capitolul Lupta pentru libertate în creaţie este 
consacrat confruntărilor interne, de pe diverse pozi-
ţii, divizat în compartimentele Începutul „dezgheţului” 
(1955–1958) și Formarea tendinţelor noi (1956–1964), 
perioadă în care apar capodoperele lui Mihail Grecu, 
Valentina Rusu-Ciobanu, Igor Vieru ș.a., marcând pri-
ma etapă a libertăţii experimentului plastic.

Următoarele capitole (Originalitatea artei la mijlo-
cul și sfârșitul anilor ’60 și Căutări artistice și realizări 
din anii ’70 – prima jumătate a anilor ’80) sunt con-
sacrate modalităţilor de reînnoire a limbajului plastic. 
În pictură acest moment se referă la decorativismul 
culorii, în grafi că și sculptură – la stilizarea formei și 
sincretismul imaginii, fi ind puse în circuit tablourile 
Istoria unei vieţi (Mihail Grecu, 1967, triptic), Ferici-
rea lui Ion (Igor Vieru, 1967, triptic), Setea (Valentina 
Rusu-Ciobanu, 1966), Gaudeamus (Ada Zevin, 1968), 
stampele grafi ce ale lui Vasile Cojocaru, Emil Chil-
descu, Victor Coval, Gheorghe Guzun, Aurel David și 
sculpturile realizate în această perioadă de Lazăr Du-
binovschi, Iosif Cheptănaru, Dumitru Scvorţov-Rusu, 
Leonid Fitov, Iurie Canașin și mulți alții.

Un compartiment separat este dedicat experi-
mentelor originale ale lui Mihai Grecu, prin utiliza-
rea noilor coloranţi și lacuri (Tragica Veneţie, 1970), 
Valentina Rusu-Ciobanu aplicând fotorealismul (Ci-
tate din istoria artelor, 1978), Igor Vieru (Meșterul 
Manole,1981, diptic), Elena Bontea (Natură statică cu 
scoică, 1985) și Sergiu Cuciuc (Primăvara anului 1944, 
1980) rămânând pe fi liera metaforei și a simbolului. 
Anume această perioadă este marcată de creaţia lui 
Andrei Sârbu, unul dintre primii exploratori ai forme-
lor abstracte. 

În grafi că şi sculptură cele mai interesante căutări 
sunt întreprinse de reprezentanţii tinerei generaţii – 
Roman Coţiuba, Nina Danilenco, Igor Liberman –, 
grafi ca lor fi ind diferită de realizările lui Alexei Colâb-
neac sau Valentin Coriachin. Bustul-portret predo-
mină în sculptura lui Robert Derbenţev, Alexandra 
Picunov, Iurie Canașin, Iurie Horovschi și Galina 
Dubrovin.

Capitolul V, intitulat Reînnoirea vieţii artistice în 
a doua jumătate a anilor ’80, cunoscută și ca perioada 
„perestroikăi gorbacioviste”, demonstrează o prezen-
ţă majoră a tinerilor plasticieni. Atât la Chișinău, cât 
și la Moscova, se fac cunoscute numele lui Vasile Mo-

șanu, Andrei Mudrea, Mihai Jomir, Ștefan Beiu (pic-
tură), Dumitru Verdianu, Ion Bolocan, Ion Zderciuc 
(sculptură), Eudochia Zavtur, Simion Zamșa (grafi că), 
constituindu-se și primele asociaţii artistice de alter-
nativă, cum ar fi  „Grupul Zece”, „Fantom”, Asociaţia 
„Oferta”, aceasta din urmă organizând prima expozi-
ţie a pictorilor ieșeni la Muzeul Republican de Arte 
în 1989.

Ultimul capitol al monografi ei, intitulat Tradi-
ţii și inovaţii în arta anilor ’90, refl ectă criza socială 
și economică din republică, în contrast cu procesele 
artistice care devin mult mai diverse și profunde. De 
aici pornește și cea mai amplă activitate a „Saloanelor 
Moldovei” – acţiune comună a artiștilor plastici din 
România și Republica Moldova, manifestare care con-
tinuă, fără întrerupere, deja de 28 de ani. 

Un eveniment important a devenit marea expo-
ziţie retrospectivă organizată în luna februarie 1993 
la București, la Centrul Expoziţional „Artexpo”, care 
a demonstrat sinteza tradiţiilor artei post-impresio-
nismului și a bazelor esteticii populare, caracteristice 
pentru pictura anilor ’70 ai secolului al XX-lea. Inova-
ţiile anterioare ale lui Mihail Grecu au pus bazele crea-
ţiei lui Andrei Sârbu, Tudor Zbârnea, Andrei Mudrea, 
Fioghen Calistru și a multor altora (în pictură), a lui  
Tudor Cataraga, Valentin Vârtosu, Ion Bolocan, Mi-
hai Damian (în sculptură), a lui Simion Zamșa, Elena 
Caracenţev, Nina Șibaev, Valeriu Herţa (în grafi că), 
distanţate de formele artistice existente, percepând su-
biectiv imaginile lumii înconjurătoare.

Cele mai reușite opere create în această perioadă 
de artiștii plastici autohtoni atestă interesul lor viu faţă 
de valorile culturale naţionale și capacitatea de a re-
actualiza tradiţiile, conferindu-le un sens nou, într-o 
nouă etapă a evoluţiei artelor plastice din Republica 
Moldova.

Autoarea analizează noile tendinţe care apar în 
creaţia generaţiilor de artiști ce s-au perindat, oferind 
o sinteză a tradiţiilor post-avangardiste și a esteticii ar-
tei populare.

Apărută în ediții separate în limbile română și 
rusă, monografi a încadrează 247 de pagini și este ilus-
trată cu peste 200 de imagini alb/negru și color, fi ind 
o realizare originală și complexă a Ludmilei Toma, un 
veritabil cronicar și tălmăcitor al fenomenului artistic 
autohton în continuă evoluție.


