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Printre multiplele surse de inspirație, lăcașele de 
cult au constituit dintotdeauna obiecte deosebit de 
venerabile ale creației artistice. Or, arta și credința, 
de-a lungul timpului, au întruchipat simbioza valori-
lor etico-morale și estetice ale societății.

Cu toate că arhitectura ecleziastică constituie una 
dintre temele preferate ale artiștilor plastici, acest 
subiect a fost insuficient analizat de către istoricii 
și criticii de artă, multe nume de autori și titluri de 
lucrări de artă rămânând, până în prezent, nevalori-
ficate. În articol vom aduce în atenția publicului câ-
teva dintre bisericile existente ale orașului Chișinău, 
edificate în a cea de-a doua jumătate a secolului al  
XVIII-lea – prima jumătate a secolului al XIX-lea, 
care au fost înfățișate în lucrările de artă ale artiști-
lor plastici. Obiecte ale patrimoniului național, ele au 
supraviețuit turbulențelor social-istorice și modifică-
rilor arhitecturale survenite în diferite perioade. 

Printre aceste vestigii arhitecturale se numără Bi-
serica Măzărache, construită în anul 1742, cu hramul 
Sfinților Părinți Ioachim și Ana [1, p. 140; 2, p. 76], 

preschimbat mai târziu, în 1812, în hramul Acope-
rământul Maicii Domnului; Biserica Sfinţii Împăraţi 
Constantin și Elena, edificată în anul 1777, actualul 
hram fiindu-i atribuit în anul 1834; Biserica Buna Ves-
tire, construită la începutul secolului al XIX-lea, către 
1810 [3, p. 16]; Biserica Armenească apostolică (1803–
1804); Biserica Învierea Mântuitorului (1803–1804); 
Biserica Înălțarea Domnului (1803–1804); Biserica 
Sfântul Gheorghe (1814–1819); Ansamblul Catedra-
lei Nașterea Domnului (1830–1835); Biserica Sfântul 
Pantelimon (1891); Biserica Adormirea Maicii Dom-
nului (1892) [4].

Din păcate, unele lăcașe de cult din Chișinău, ca 
Biserica Sfinţii Arhangheli Mihail și Gavriil (așa-nu-
mitul Soborul Vechi) (1747–1962) [5, p. 18], 1806 
[3, p. 16], Biserica Sfântul Ilie datată din 1770 [3, p. 
14], 1799 [5, p. 4], 1806 [1, p. 140], Biserica Evan-
ghelico-Luterană Sfântul Nicolae (1834–1838) nu 
au ajuns până în zilele noastre, dar ele au continuat 
să inspire prin însăși prezența sa de altădată, creația  
artistică.
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Prima interpretare imagistică a Bisericii Măzăra-
che, edificate sub ctitoria lui Vasile Mazarachi, negus-
tor, jitnicer și vistiernic local, o atestă lucrarea istori-
cului și etnografului rus Pompei Batiușkov Bessarabia. 
Istoriceskoe opisanie, publicată la Sankt Petersburg, în 
1892 [2, p. 76]. Două dintre gravuri, incluse în ediție, 
prezintă secvențe panoramice ale colinei Mazarache, 
cu vedere somptuoasă a bisericii propriu-zise și cu zid 
de protecție situat la poalele colinei.

Mai târziu, în perioada interbelică, Biserica Măză-
rache a fost reprezentată grafic prin intermediul tiparu-
lui adânc de către Șneer Cogan. Absolvent al Școlii de 
Arte Plastice din Odessa și al Academiei Regale Bavare-
ze din Munchen [6, p. 46], graficianul realizează o valo-
roasă imagine a Bisericii Măzărache în tehnica combi-
nată acvaforte, acvatinta. Surprinzând clădirea bisericii 
într-un racursiu reușit, cu efect ascensional, Șneer Co-
gan creează o atmosferă distinct crepusculară grație va-
lorației, profunzimii și integrității diapazonului tonal al 
imaginii. Totodată, reușește să intercaleze într-un mod 
surprinzător de armonios pitorescul unui peisaj roman-
tic în această imagine cu conținut ecleziastic.

Ulterior, în perioada postbelică, numeroși artiști 
plastici au evocat în lucrările sale vechea și frumoa-
sa Biserica Măzărache. Diferite ca tehnică și cheie de 
abordare ideatică, ca manieră stilistică de interpretare, 
aceste creații suscită și inspiră spectatorul grație cali-
tăților estetice și valorii simbolistice. Originale lucrări 
de artă cu înfățișarea Bisericii Măzărache realizea-
ză Arcadie Antoseac, Grigore Plămădeală, Veaceslav 
Ignatenco, Gheorghe Munteanu, Liviu Hâncu, Iraida 
Ciobanu, Simion Moisei, Dumitru Nicolaev ș.a.

Printre acestea se evidențiază creațiile grafice ale 
lui Grigore Plămădeală, absolvent al Școlii Republi-
cane de Arte Plastice „Ilya Repin” din Chișinău [7]. 

Lucrările sale, realizate în anii 1980–1990: Biserica 
Măzărache. Chișinău, 1982; Seara, după ploaie, 1983; 
Biserica Măzărache, 1993, reprezintă compoziții pre-
ponderent stilizate într-o manieră decorativă, în care 
suprafețele oarecum geometrizate ale edificiului inte-
grează spațiul imagistic și pun în valoare „jocul” tonal 
de lumină și umbră.

Un artist plastic, a cărui creație rezidă, în mare 
parte, în explorarea imagistică a motivelor peisajere și 
arhitecturale ale Chișinăului este Veaceslav Ignatenco, 
absolvent al Academiei de Arte Plastice din Minsk, 
Belarus. Lucrările sale, realizate pe parcursul ultimelor 
două decenii, fie cu titlurile simbolistice Oraș-biseri-
că, Oraș-cetate sau Oraș-catedrală, fie cu cel generic, 
Biserica Măzărache, fac parte din seria de picturi cu 
reprezentarea edificiilor patrimoniale ale Chișinău-
lui – simboluri ale credinței și spiritualității capitalei. 
Variate ca structurare compozițională, precum și ca 
tehnică sau manieră de realizare, creația lui Veaceslav 
Ignatenco impresionează prin gama extinsă și deli-
cată de culori, precum și prin modul de soluționare 
compozițional-artistică a câmpului vizual al lucrărilor. 
Mai picturale sau mai decorative, cu caracter de studiu 
plein-air sau cu unul monumental, peisajele artistului 
se impun prin pregnanța cadrului ecleziastic și ambi-
anța pitorească.

Compoziții inedite ale peisajului urban a realizat 
Gheorghe Munteanu. Formarea profesională în cadrul 
Școlii de Arte Plastice „Ilya Repin” din Chișinău și a In-
stitutului de Stat de Arte din Kiev, Ucraina a influențat 
creația sa, el practicând diverse genuri: peisaj, natură 
statică, pictură de gen etc., peisajul rămânând totuși 
genul preferat [8; p. 121-122]. Gheorghe Munteanu 
a dedicat Chișinăului o serie de picturi originale ale 
căror subiecte evocă arhitectura orașului, inclusiv cea 

Grigore Plămădeală. Biserica Măzărache,  
Chișinău, 1982, 32 × 47 cm.

Veaceslav Ignatenco. Biserica Măzărache,  
2014, u. p., 50 × 60 cm. 



Akademos 4/2020| 139

STUDIUL ARTELOR ȘI CULTUROLOGIE

ecleziastică. Tablourile sale, unele realizate într-o ma-
nieră realistă, altele – cu tușă cromatică decorativă –,  
se caracterizează prin organizare compozițională ex-
presivă și valorație cromatică activă, un cadru peisajer 
distinct. Relevantă, în acest sens, este lucrarea Con-
fruntarea (2011), în care autorul plasează în prim-plan 
exuberanța peisajului de iarnă în contrast cu vederea 
minusculă, dar cromatic elevată, a Bisericii Măzărache. 
Comunicativitatea evocatoare a tabloului este compli-
nită atât de expresii contrastante și dinamice, sugerate 
de modul de ordonare a elementelor compoziționale în 
format, cât și de tipul de spațialitate al câmpului vizual, 
fapt ce invocă ideea dualității, opoziției și confruntării 
tensionate dintre spiritualitate și materialitate, credință 
și ambiguitate, prezent și atemporal.

Pentru mulți artiști plastici studiul după natură al 
peisajului urban constituie unul dintre aspectele indis-
pensabile ale formării și maturizării profesionale. Gra-
ție încărcăturii semantice puternice pe care o compor-
tă, motivele arhitecturii ecleziastice sunt valorificate 
adesea într-un mod pe cât de scrutător, pe atât de ev-
lavios. Sugestivă în acest sens este creația peisagistică 
a pictoriței Iraida Ciobanu, absolventă a Școlii de Arte 
Plastice „Ilya  Repin” și a Universității Pedagogice de 
Stat „Ion Creangă” din Chișinău. Deseori, într-un stil 
avangardist, cu peneluri sigure și tușe păstoase, artista 
încifrează în conținutul imagistic al lucrărilor stările 
sale lăuntrice speciale, identificate prin redarea spiri-
tualizată a vremii sau a anotimpului, a naturii sau a 
mediului ambiental [9]. De remarcat în acest context  
ciclul cu genericul După ploaie, realizat în anul 2009, 
ce invocă Biserica Măzărache, Biserica Buna Vestire, 
Biserica Armenească și Capela în memoria volunta-
rilor bulgari. Executate în manieră plein-air, lucrările 
atestă soluționări inedite ale problemelor de interpre-
tare a luminii și umbrei, a raporturilor cromatice și 
modului de organizare compozițională a elementelor 
arhitecturale și peisagistice în format.

Este semnificativ faptul că motivul Bisericii Măză-
rache a fost valorificat și în genul artei decorativ-apli-
cate, emblematică în acest sens fiind placheta emailată 
cu imaginea Bisericii Măzărache (1988) realizată de 
Alexei Marco, absolvent al Institutului Tehnologic In-
dustrial din Moscova, Rusia, specialist în prelucrarea 
artistică a metalului și lemnului, creator al unor lu-
crări inedite de artă decorativă și giuvaiergerie (1988) 
[10]. Placheta cu imaginea Bisericii Măzărache îmbină 
elementele decorative cu cele picturale într-o compo-
ziție frontală biplană, cu caracter decorativ-geometri-
zat. De altfel, artistul pune în evidență contrastul din-
tre formele neaoșe ale lăcașului de cult, cele rigide și 
alungite ale clădirilor multietajate și cele facturate ale 
vegetației, desemnate la baza edificiilor.

Un alt lăcaș de cult, abordat în repetate rânduri de 
plasticieni, este Biserica Sfinţilor Împăraţi Constan-
tin și Elena din Chișinău, care, la fel ca și alte edificii 
de cult, a servit motiv de inspirație pentru Andrei Mu-
drea, Simion Moisei, Galina Cantor-Molotov, Arcadie 
Antoseac, Veaceslav Ignatenco, Iraida Ciobanu ș.a.

O activitate prolifică desfășoară pictorița Galina 
Cantor-Molotov, dedicând tematicii arhitecturii eclezi-
astice a Chișinăului o bună parte a creației sale. Studi-
ile în cadrul Institutului de Teatru, Muzică și Film din 
Leningrad (act. Sankt Petersburg), Rusia, a amprentat 
efectiv formarea percepției sale estetice și a culturii 
artistice. Artista tratează cu deosebită sensibilitate su-
biectele peisajere, creând în anii 1990–2000 o serie de 
picturi cu vederea Bisericii Constantin și Elena, variate 
ca gamă cromatică și cadru refractiv al diferitor stări de 
anotimp. Deseori, pictorița tinde să plaseze în atenția 
spectatorului imaginea cadrului natural, reprezentat în 
prim-plan, sugerând, astfel, ideea vitalității și inducând 
vivacitate elementelor arhitecturale.

Vasile Movileanu, după absolvirea Școlii Repu-
blicane de Arte Plastice „Ilya Repin” și a Institutului 
Poligrafic din Moscova, a pictat un șir de lucrări de-
dicate Chișinăului vechi în tehnica acuarelei. Jocul 
luminii și umbrelor din diferite etape ale zilei este  
reprodus cu o deosebita subtilitate în lucrările ce evo-
că Biserica Sfânta Vinere, Biserica Sfinții Împărați 
Constantin și Elena, Catedrala Nașterii Domnului 
ș.a. Vasile Movileanu abordează același cadru natu-
ral aflat în diferite momente ale zile și-n diverse ano-
timpuri. Biserica Sfinții Constantin și Elena. Chișinău, 
2003, pe care a executat-o în tehnica acuarelei, pre-
zintă edificiul ecleziastic frontal. Dinamica compozi-

Iraida Ciobanu. După ploaie,  
2009, u. p., 60 × 60 cm.
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țională este susținută de tușele deosebit de expresive.  
Pe acest fundal plin de mișcare, neclintit e doar lăca-
șul, care în sfânta-i misiune pare să stăvilească agitația 
pământească, concentrând privitorul pe valul de lumi-
nă ce vine din ceruri. 

Din categoria peisajului epic face parte lucrarea 
Biserica Constantin și Elena, realizată în aceeași peri-
oadă de către artistul plastic Veaceslav Ignatenco. În  
vederea panoramică a colinei locul central îl deține 
imaginea șoselei Calea Moșilor, edificiul ecleziastic 
aflându-se pe vârful colinei, în plan secundar. Atât 
compoziția, cât și gama cromatică subliniază carac-
terul monumental și sobru al imagisticului, ideea ra-
cordării temporale dintre prezent și trecut.

Un edificiu de cult valorificat perseverent de către 
plasticieni este Biserica Buna Vestire din Chișinău, 
printre autori care i-au perpetuat imaginea numărân-
du-se Veaceslav Ignatenco, Galina Cantor-Molotov, Lu-
dmila Țonceva, Liviu Hâncu ș.a.

Veaceslav Ignatenco potrivește cu măiestrie ca-
drului peisagistic gama cromatică și valorația tonală. 
Limpezimea culorilor și caracterul pensulației creează 
o atmosferă pronunțată a anotimpului: peisajul Toam-
nă caldă. Biserica Buna Vestire se scaldă în lumina 
revigorantă și-n culorile autumnale, iar Ger și soare. 
Strada Buna Vestire – în liniștea alb-argintie a unei zile 
geroase de iarnă.

La fel, peisajele cu reprezentarea Bisericii Buna 
Vestire, realizată de Galina Cantor-Molotov, pun în 
evidență abilitățile profesionale ale autoarei sub aspec-
tul creării, în raporturi cromatice active, a spațialității 
câmpului vizual. Deseori, imagisticul lucrărilor Ga-
linei Cantor-Molotov prezintă o ambianță pitorească 
a secvențelor stradale, cu motivul lăcașului de cult și 
cu o atmosferă însorită și calmă în care locul central, 
până la urmă, îl deține natura.

Lucrări interesante cu reprezentarea bisericii  
Buna Vestire a creat consacrata pictoriță Ludmila 

Țonceva. După absolvirea Școlii Republicane de Arte 
Plastice „Ilya Repin” din Chișinău și a Institutului de 
Pictură, Sculptură și Arhitectură „Ilya Repin” din Le-
ningrad (act. Sankt Petersburg), Rusia, artista a desfă-
șurat o activitate profesională prodigioasă, elaborând 
numeroase compoziții, inclusiv peisagistice, care se 
caracterizează prin vastitatea gamei de culori și in-
dividualitatea manierei stilistice adoptate. Astfel, în 
picturile Biserica Buna Vestire pe Colina Pușkin și Chi-
șinău, executate în anul 2009, Ludmila Țonceva redă  
ambianța stradală a „orașului vechi” cu tușe păstoase 
și dinamizante, accentul cromatic fiind plasat pe cu-
pola bisericii reprezentate. Seninătatea și impetuozita-
tea culorilor, caracteristice picturii Ludmilei Țonceva, 
enunță, în mod concludent, mesajul ideatic al imagis-
ticului cu motive arhitecturale ecleziastice.

Artistul plastic Veaceslav Ignatenco a revenit de 
multe ori la subiectul Bisericii Înălțarea Domnului. 
Pictorul a pictat-o în două anotimpuri – de primăvară, 
în lucrările Martie. Curte pe str. Gr. Ureche (2015), Cais 
înflorit (2016) și de toamnă – în lucrarea Toamnă. Str. 
Gr. Ureche (2011). Imagisticul picturilor prezintă com-
poziții dominate de atmosfera liniștii. Autorul imorta-
lizează partea veche a orașului Chișinău, cu străzile sale 
înguste, ogrăzile și casele joase la curte, accentuând cal-
mul și frumusețea atmosferei rurale din centrul urbei.

Biserica cu hramul Sfântul Gheorghe, edificată 
în anul 1814 în Mahalaua Bulgarilor din Chișinău [4, 
p. 226], este abordată de Veaceslav Ignatenco într-un 
anturaj de toamnă târzie. Lucrarea Biserica Sfântului 
Gheorghe de pe str. Junimea (2013) emană o stare de 
tristețe și liniște. Autorul a pictat biserica înconjurată 
de garduri cu două laițe pustii în față. Cerul din spate-
le cupolei, dar și al turnului-clopotniță, este iluminat, 
prin această metaforă plastică fiind accentuată impor-
tanța credinței și a vieții spirituale.

Lucrarea Pe str. Sfântului Gheorghe (2014) con-
ține o metaforă ușor descifrabilă: strada care separă 

Galina Cantor-Molotov. Biserica Constantin și Elena,  
2004, u. p., 50 × 40 cm.

Vasile Movileanu. Biserica Sfinții Constantin și Elena. 
Chișinău, 2003, a. h., 27 × 40 cm.
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un bloc de locuit de biserică este de fapt drumul ce le 
unește, porțiunea ce duce spre biserică fiind inundată 
de lumină, iar bărbatul de lângă clădire pare să ezite 
dacă să pornească pe el sau nu. În același an și într-o 
cheie similară artistul a pictat lucrarea După ploaie. 
Str. Avram Iancu (2014). 

Ansamblul Catedralei Mitropolitane, considera-
tă cartea de vizită a orașului Chișinău, a inspirat nu-
meroșii autori consacrați [12]: Șneer Cogan, Grigore 
Fiurer, Eugenia Gamburd, Mihai Grecu, Stanislav Ba-
biuc, Ion Chitoroagă, Gheorghe Munteanu, Eleonora 
Romanescu, Arcadie Antoseac, Anatol de la Botanica, 
Valentina Brâncoveanu, Ivan Stepanov, Galina Can-
tor-Molotov, Vasile Movileanu, Grigore Plămădeală, 
Boris Poleacov, Petru Severin, Ludmila Țoncev, Vasile 
Didîc, Andrei Mudrea, Simion Moisei, Liviu Hâncu, 
Veaceslav Ignatenco, Mihai Mungiu, Ghenadie Jalba, 
Gheorge Jalbă, Petru Jireghea, Leonid Popescu, Teo-
dor Buzu, Victor Crețu, Igor Sârbu, Ilie Leu, Angheli-
na Maslicova, Grigore Lisița, Alexandru Alavațchi ș.a. 

O lucrare memorabilă este Clopotnița (1977) 
realizată de Petru Jireghea, absolvent al Școlii Re-
publicane de Arte Plastice „Ilya Repin”, care evo-
că momentul demolării Clopotniței Catedralei, în 
noaptea de 22 spre 23 decembrie 1962, de către ad-
ministraţia sovietică. Azuriul cerului deasupra Cate-
dralei, martoră a acestei explozii, se izbește dramatic 
de albastrul și movul îndurerat coborât peste Clo-
potniță. Într-o consonanță paradoxală, dar și cât se 
poate de logică, vine tabloul Peisaj. Paști, pictat de  
Petru Jireghea în anul 2010, reprezentând Catedrala, 
precum și, într-un triumfător alb nuanțat, Clopotnița 
deja restabilită, „reînviată” – în asociere cu mesajul de 
Înviere al Paștelui.

Subiectul demolării Clopotniței a fost abordat și 
de Gheorghe Munteanu. În tabloul Renaștere (2007) 

autorul conjugă peisajul arhitectonic cu motivele ve-
getale redate în contrast tonal. Statica arhitecturii și a 
vegetației realizată în gamă rece contrastează cu nuan-
țele calde în mișcare ale cerului. Metafora Clopotniței 
inclinate este nu a căderii, ci a înălțării din ruine prin 
puterea Domnului, cerul fiind copleșit de lumină.  

Vasile Movileanu a dedicat lucrări esențiale Cate-
dralei Nașterea Domnului. În ambele picturi realizate 
în tehnica acuarelei în anii 2004 și 2006 clădirea este 
reprezentată frontal. În primul peisaj, de iarnă, acope-
rișul bisericii este înzăpezit. Razele solare și albul scli-
pitor conferă o stare de optimism privitorului. În cel 
de-al doilea tablou coroanele copacilor din prim-plan, 
aflate într-o dinamică expresivă, atestă o nestăvilită 
tensiune a spiritului, susținută cromatic de combina-
ția dintre albastru și ocru. Tablourile pun în evidență 
grandoarea lăcașului sfânt, potopit de lumină, simbo-
lizând puterea credinței și speranței. 

Un artist plastic care a consacrat Chișinăului o 
bună parte a creației sale este maestrul Mihai Grecu, 
absolvent al Școlii Republicane de Arte Plastice „Ilya 
Repin” din Chișinău și al Academiei de Arte Plastice 
din București. Biserica Armenească din Chișinău, 
evocată în lucrarea omonimă datând din 1967–1968, 
face parte din perioada cu tentă decorativă a creației 
sale. Stilizarea este accentuată de conturul edificiilor 
arhitecturale cu tonalități închise, iar picturalitatea ta-
bloului o asigură multiplele nuanțe de auriu-alb.

O zi însorită de toamnă față-n față cu Biserica 
Adormirea Maicii Domnului a ales să picteze Galina 
Cantor-Molotov. Lucrarea Toamna în Chișinău (Bise-
rica din str. Bulgară (2000) este însemnată de liniște, 
căldură și pace, armonia fiind dominanta compozițio-
nală și cromatică a lucrării. 

Prin tușe vii și energice Ludmila Țonceva a redat 
secvențele unei zile însorite de vară din preajma Bise-

Veaceslav Ignatenco. Martie. Curte pe str. Gr. Ureche, 
2015, u. p., 50 × 60 cm.

Veaceslav Ignatenco. Pe str. Sfântului Gheorghe,  
2014, u. p., 50 × 60 cm.
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ricii Adormirea Maicii Domnului în lucrarea Biserica 
pe str. Bulgară. Chișinău (2010). Zona veche a orașului 
din creația sa abundă în vegetație bogată, căsuțele joa-
se și colorate la curte oferă vivacitate urbei.

Aceeași biserică, dar în alt anotimp și anturaj, o 
regăsim în creațiile lui Ion Mustață, absolvent al Aca-
demiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice. În lucrarea 
Cartier vechi al Chișinăului autorul soluționează pro-
blema umbrei și luminii, prezentând în perspectivă 
strada Bulgară și Biserica Adormirea Maicii Domnului.

Absolvent al Academiei de Muzică, Teatru și Arte 
Plastice, Gheorghe Șontu a dedicat Chișinăului vechi 
expoziția cu genericul „Chișinău Stories” (2014) [12], 
în care a expus lucrarea Biserica Luterană din Chișinău 
(2010). Spre deosebire de artiștii plastici menționați 
anterior, care practică în majoritatea cazurilor plein 
air-ul, tânărul plastician a căutat să restabilească imagi-
nea unor clădiri de altădată din reproducerile timpului.

Istoria orașului Chișinău, ca și a oricărui sit arheo-
logic, este proiectată, în mare măsură, de existența lă-
cașelor de cult care au fost edificate cu scrupulozitate 
timp de secole. Imaginile acestor edificii, criptate cu 
inspirație de către artiștii plastici în imagisticul opere-
lor de artă, constituie una dintre mărturiile relevante 
și complexe ale spiritualității urbei. Cercetările în do-
meniu sunt inerente relevării probelor imagistice ale 
existenței arhitecturii ecleziastice, pe care le dețin ope-
rele de artă. Mai mult ca atât, în timp, aceste mărturii –  
lucrările de artă cu imaginea persistentă a lăcașelor de 
cult ale Chișinăului –, vor adăuga în valoare faptică, 
constituind parte importantă din patrimoniul cultural 
al neamului.

Petru Jireghea. Chișinău, Peisaj. Paști,  
2010, ulei, PFL, 82 × 78 cm.
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