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Î

n organizarea Despãrþãmîntului ASTRA „Mihail
Kogãlniceanu” Iaºi ºi a ªcolii „B.P. Hasdeu”,
Iaºi, în 16 octombrie 2010 a fost vernisatã la
Casa de Culturã „Mihai Ursachi” – Galeriile de artã
„Emil Alexandrescu” Iaºi, Expoziþia de picturã ºi
graficã „Acasã la noi”, la care au expus elevi de la
Liceul Teoretic „Boris Dînga”, Criuleni – Rep.
Moldova, îndrumaþi de prof. Lilia Cazacu; ªcoala nr.
52, Chiºinãu – Rep. Moldova, îndrumaþi de prof. Lily
Prisãcaru; precum ºi elevi de la ªcoala „B.P. Hasdeu”,
Iaºi, îndrumaþi de prof. Mihai Zaiþ – coordonatorul
proiectului. Despre conþinutul manifestãrii au vorbit:
Areta Moºu – preºedinta Despãrþãmîntului ASTRA
Iaºi, prof. dr. Teodor Haºegan, artist plastic, muzeograful ºi poetul Aurel Istrati, cît ºi autorul acestor rînduri,
prof. dr. Mihai Pãstrãguº – critic de artã.
Expoziþia este rodul unei activitãþi comune a unor
elevi, laureaþi ai Concursului Internaþional de Arte
Plastice „N.N. Tonitza”, ed. a VIII-a, din cele trei ºcoli
enunþate mai sus (cei mai mulþi din Criuleni) în Tabãra
de creaþie de la Sf. Gheorghe, jud. Covasna (14-19 iulie
2010). Activitatea de îndrumare a elevilor ºi selecþie a
lucrãrilor, dupã cum se constatã în expoziþie, a fost
fãcutã cu competenþã, responsabilitate ºi exigenþã de
cãtre profesorii îndrumãtori. Cele peste 35 de lucrãri
expuse, 7 din acestea intrînd în portofoliul special al
profesoarei Lilia Cazacu, dovedind existenþa unor
însuºiri artistice incontestabile la tinerii artiºti, criticii
fiindu-i dificil sã facã o departajare valoricã între participanþi, dincolo de stilul personal al fiecãrui artist, de
vîrstã ºi experienþa de viaþã. În general, arta elevilorcopii intrã în categoria artei naive, ceea ce conduce ºi la
un paradox axiologic în formarea judecãþii de valoare:
atunci cînd valoarea este invocatã, se ajunge la respingerea obiectului acesteia, iar atunci cînd aceasta este
afirmatã, judecata de valoare pare a fi uitatã sau neglijatã intenþionat.
Elevii artiºti, fiind într-o fazã de formare artisticã,
dar ºi de lãrgire a orizontului cognitiv asupra lumii ºi
vieþii, au reflectat în lucrãrile lor multã candoare,
prospeþime, unii ingenuitate, dar ºi o accentuatã tendinþã de-a se alinia la arta maturã, potrivit îndrumãrilor
didactice ale mentorilor sau tendinþelor „modei”.
Majoritatea au depãºit însã faza magiei în redarea realitãþii – îndreptîndu-se spre o formulã realist-romanticã
cu tuºe impresioniste, dovedind cunoºtinþe avansate de
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tehnica construcþiei spaþiului plastic, de plasare a formei
în spaþiu ºi de relaþionare a acestora, de organizare compoziþionalã, de cunoaºtere ºi stãpînire a legilor perspectivei, ºi nu în ultimul rînd de rezolvare cromaticã a
obiectului plastic. A dispãrut stîngãcia, disproporþia,
nearticularea elementelor în formã sau cromatica
exageratã. Preferinþa pentru peisaj, natural sau citadin,
din expoziþie dã mãsura apropierii de realismul romantic, de trãire a realului încã la dimensiuni de vis, de sentimentul culorii, dar ºi de însuºire a tehnicilor de compoziþie. Se disting, astfel, Maleru Natalia (Criuleni),
Muscalu Sarah (Iaºi), Neculcea Marcel, Spînu Victor ºi
Prodan Ioan, cu toþii din Criuleni, Busuioc Mihai
(Chiºinãu). În concepþia ºi tehnica redãrii volumelor
(biserici ºi case de locuit) se remarcã Baciu Nicoleta
(Chiºinãu), Biluþel Ruslana, Rotari Rodica ºi Grigoraº
Galina din Criuleni. Sublinierea afectivã a ideii de
vechime ºi istoricitate este redatã convingãtor de
Hubenco Ruxanda. Alãturi de peisaj, ca preocupare picturalã, elevii-artiºti l-au dat, poate ºi sentimental, reflectãrii bisericii ca instituþie centralã de spaþiu public ºi
reper moral în educaþia omului (Bãluþel Ruslana, Cãrãuº
Olga, Maleru Natalia, Spînu Victor).
Deºi elevul-artist nu picteazã în general decît ceea ce
vede ºi simte direct în mod spontan, nerevenind la
obiectul „vãzut”, în prezenta expoziþie avem suficiente
probe de potenþare poeticã, de visare în contact cu
obiectul, de trecere de la vizibilul constatat, la obiectul
de profunzime, de la noemã la noesã – dacã ne raportãm
în trecere ºi la viziunea fenomenologicã. Elevii artiºti,
angajaþi în acest experiment, sunt suficient ºcoliþi cu
regulile de bazã ale modului de a vedea ºi reda ceea ce
vãd ºi simt, de aceea ei depãºesc modul de simþire al
celor de vîrsta lor ºi modul de a vedea naiv.
Reuºita artisticã a proiectului de punere în valoare a
experienþei artistice a elevilor ºcolari din cele trei centre: Iaºi, Chiºinãu ºi Criuleni, aparþine, fãrã îndoialã,
coordonatorului de proiect – prof. Mihai Zaiþ (Iaºi),
prof. Lilia Cazacu (Criuleni), cu cel mai mare numãr de
participanþi, dar ºi cu eforturi direct proporþionale, cît ºi
prof. Lily Prisãcaru de la Chiºinãu. Cinste participanþilor la acest proiect valoros, inclusiv contribuþiei
organizatorice ºi materiale a Despãrþãmîntului ASTRA
„Mihail Kogãlniceanu” Iaºi, reprezentat de distinsa ºi
neobosita doamnã Areta Moºu!
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