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Summary. The article BASSARABIAN PAIN-
TERS AND THE SCHOOL FROM PARIS refers to 
Bassarabian artists studies in West-European capitals 
in the fi rst half of the twentieth century and theirs 
creation, which was carried out far from Bassarabia 
borders. In this respect, an important role was pla-
yed by Brussels, Amsterdam, Munich, and especially 
by Paris, where was established the largest colony 
of Bassarabian painters. Thus, France claimed the 
right to consider them as French creative persona-
lities. Among art schools in Paris, were had studied 
Bassarabian students, a special role played La Grand 
Chaumière, where are studying Isaac Antcher (1920), 
Olga Hrschanovskaia (Olby, 1923), Lydia Luzanows-
ky (1923-1927), Antoine Irisse (1926) and Alexandre 
Hinkis (1933), who also follows the National Superi-
or School of Decorative Arts, which he graduates in 
1939, Zelman Otciacovsky also studies at the Natio-
nal Superior School of Decorative Arts (1923-1926) 
and at the Ranson Academy (1935), as well here 
studies Samson Flexor (1924-1926), who continues 
his studies at La Grand Chaumière. In 1925 at the 
Julian Academy begins his studies Sasha Moldovan, 
and then continuing its at La Grand Chaumière. At 
the Ransson Academy are enrolled as students Numa 
Patlajean and Pertz Vaxman (1910).

Most of Bassarabians are studying at the Natio-
nal Superior School of Decorative Arts in different 
periods of the years 1920-1930. Among the fi rst esta-
blished here appears Felix Roitman (1925), Gregoire 
Michonze (1923), Joseph Bronstein (1924), Elena 
Barlo (1932-1934), Natalia Brăgalia (1928-1931), 
Tatiana Senkevici-Bulaviţchi (1929-1932) and others. 

Keywords: Bassarabian artists, the School from 
Paris, La Grand Chaumière, the National Superior 
School of Decorative Arts, Julian Academy, Ranson 
Academy, European painters.

Arta şi creaţia artistică care a evoluat în afara 
graniţelor Basarabiei interbelice constituie un su-
biect important al culturii naţionale. Studierea aces-
tei diaspore spectaculoase abia dacă cuprinde două 
decenii, majoritatea publicaţiilor apărute făcând re-
ferinţe la operele pictorilor basarabeni care s-au ma-
nifestat în ambianţa artistică a Bucureştiului postbe-

lic. Continuă însă să rămână în umbră creatorii care 
s-au realizat în afara spaţiului românesc. Fiind parte 
componentă a culturii europene, arta plastică basa-
rabeană, prin reprezentanţii săi, a servit drept punte 
de apropiere culturală cu alte ţări.

Interesul pentru o istorie adevărată a artelor 
plastice basarabene din perioada interbelică se ex-
plică şi prin interdicţiile puterii sovietice: acestea 
erau etichetate drept „artă burgheză”, „formalistă”, 
„străină metodei realismului socialist”, căreia i se 
rezervase o poziţie monopolistă. Astfel, după 1990, 
în Republica Moldova au apărut mai multe mono-
grafi i consacrate segmentului de timp dintre cele 
două războaie mondiale ce conţineau informaţii 
despre arta basarabeană interbelică, dar publicaţiile 
nominalizate nu au pus în lumină decât o parte a 
valoroasei moşteniri, cea la care autorii au avut ac-
ces. Şi anume la creaţia artiştilor plastici, care, deşi 
aveau studii europene, au locuit şi activat în peri-
oada res-pectivă sau la Chişinău, sau la Bucureşti. 
Dintre ei, nume de referinţă sunt Auguste Baillayre 
şi elevii săi – scenograful şi grafi cianul Theodor Ki-
riacoff, gravorul Gheorghe Ceglocoff, pictorul Mo-
isei Gamburd, grafi cianul Şneer Cogan şi alţii, care 
au studiat iniţial la Chişinău, iar ulterior au urmat 
studiile la Bucureşti, Germania, Franţa sau Belgia. 

În fondul lui Auguste Baillayre de la Arhiva 
Naţională [1] se conţin numele (în franceză) a circa 
20 de studenţi ai săi care şi-au continuat studiile în 
străinătate şi au revenit acasă. Printre ei fi gurează 
Olesea Hrşanovschi-Breslau (1919-1921), Joseph 
Bronstein (1919-1921), Natalia Bragalia (1921-
1926), Elena Barlo (1920-1924), care au studiat în pe-
rioada indicată după Chişinău la Paris, Moisei Gam-
burd (1920-1924), Elisabeth Ivanovsky (1922-1928), 
Nina Jascinsky (1920-1925) cu studii la Bruxelles în 
perioada indicată, alţii urmând studiile în Praga (Ga-
lina Ceaşcenco, 1923-1928), Bucureşti (Irina Filati-
ev, I926-1932; Vladimir Evers,1924-1930; Alexan-
dra Mihailov, 1924-1930), Iaşi (Theodor Kiriakoff, 
1920-1923; Maria Starcevschi, 1925-1933; Victor 
Rusu-Ciobanu, 1931-1935), alţii doar cu studiile de 
la Chişinău.

Despre artiştii plastici basarabeni care nu au mai 
revenit la baştină, fi ind determinaţi să activeze în ţări-
le unde şi-au făcut studiile, până nu demult nu se ştia 
decât numele, descoperite în  presa timpului, fără a se 
cunoaşte detalii despre faptul cum le-a evoluat des-
tinul şi activitatea în ţara respectivă. Timpul a făcut 
lumină asupra acestor personalităţi, care în funcţie de 
ţara unde au activat sunt consideraţi pictori francezi, 
germani, belgieni, americani sau brazilieni, devenind 
nume de referinţă în arta Europei postbelice. 
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Arte plastice

Artiştii plastici basarabeni, cu studii europene, 
au avut puţine oportunităţi pentru a-şi realiza acti-
vitatea. Ei au trebuit sau să emigreze, sau să se con-
formeze cerinţelor rigide ale „realismului socialist”, 
executând comenzi de stat. Majoritatea dintre ei au 
preferat să rămână în ţările europene, unde şi-au fă-
cut studiile, realizându-se integral în creaţie. 

Cu toate că au studiat în diverse instituţii ale Eu-
ropei, mulţi pictori basarabeni au fost participanţi 
activi la procesul artistic numit Şcoala de la Paris, 
unul dintre cele mai importante fenomene culturale 
ale secolului XX, care a revoluţionat artele plastice 
sub aspectul experimentelor artistice şi a apariţiei 
unor noi forme ale limbajului plastic.

Fiind o noţiune ambigue, Şcoala de la Paris, 
cu cele trei etape ale existenţei sale, clasifi cate de 
istoricii de artă, a fost determinată de contextul cos-
mopolit şi internaţional al artei pariziene de la în-
ceputul secolului XX. Această etapizare se referă, 
în general, la toţi cei circa 500 de artişti plastici cu 

reşedinţă la Paris, indiferent de naţionalitate sau ţă-
rile de origine.

Astfel, printre reprezentanţii primei eta-
pe (1900-1920), întâlnim numele spaniolului 
Pablo Picasso, francezului Henry Matisse, italianu-
lui Amedeo Modigliani, rusului Marc Chagall, ro-
mânului Constantin Brâncuşi sau al niponului Tzu-
gouharu Foujita.

Etapa secundă a Şcolii de la Paris este cea mai 
extinsă, cuprinzând anii dintre cele două războaie 
mondiale (1920-1939), când fl uxul celor care sosesc 
la Paris se intensifi că datorită emigraţiei  masive din 
guberniile fostului Imperiu ţarist. Pentru arta din 
Basarabia aceste timpuri au fost cele mai favorabi-
le, întemeindu-se nucleul de bază al coloniei basa-
rabene din Paris, motivaţia principală fi ind studiile 
în capitala internaţională a artei.

Ultima perioadă se referă (1945-1960) are refe-
rinţă la o epocă întitulată Noua Şcoală de la Paris şi 
predominată de curentele artei abstracte.

Numa Patlagean. Cardinalul Alfred E. Smith, 1930,
bronză, granit

Lidya Luzanowsky (Marinescu). Bustul O. Olby, 
anii 1940, calcar

Antoine Irisse. Foarfecele, 
1924, u/p, 63×79 cm

Antoine Irisse. Portocale şi ananaşi,
1949, u/p, 59×72
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Expresia îi aparţine lui Andre Warnold, care pu-
blicase în 1925 o monografi e întitulată Les berceaux 
de la jeune peinture. L’ École de Paris (Leagănul 
tinerilor pictori. Şcoala de la Paris, Editura „Albin 
Michel”). Autorul aruncă o privire de ansamblu 
asupra activităţii comune a pictorilor sosiţi, în ma-
joritate, din alte ţări, care s-au manifestat la Paris 
la începutul secolului XX. Termenul convenţional 
este preluat ulterior de Pierre Francastel în 1946. În 
eseul Nouveau dessin. Nouvelle peinture. L’École 
de Paris (Noul desen. Noua pictură. Şcoala de la 
Paris), el analizează realizările celor mai importanţi 
pictori pe care îi califi că drept reprezentanţi ai artei 
de tradiţie franceză. În acelaşi an, Galeria Charpen-
tier organizează expoziţia „Cent chefs-d’oeuvres de 
peintre de l’École de Paris” (O sută de capodopere 
de pictură a Şcolii de la Paris), însoţită de lansarea 
unui catalog omonim în ediţie bilingvă [2]. 

Un interes aparte pentru reprezentanţii Şcolii 
de la Paris după cel de-al Doilea Război Mondial 
apare în Statele Unite ale Americii, prima publicaţie 
semnată de Raymond Nacenta făcându-şi apariţia în 
1960 [3].

Lydia Harambourg argumentează utilizarea ter-
menului ca o confi rmare a continuităţii între diverse 
faze de dezvoltare a artei moderne, în care au fost 
implicaţi atât pictorii francezi, cât şi cei sosiţi din 
arealul Europei Centrale, dar mai ales din Europa de 
Est: Rusia, Polonia, Bulgaria, Cehoslovacia, Ucrai-
na, România, Ungaria etc. Monografi a face o pre-
zentare generală a celor mai importanţi pictori pa-
rizieni care au activat în perioada anilor 1945-1965 
şi care nu au avut legături relevante cu vreun curent 
sau şcoală artistică [ 4].

Integral, fenomenul a suscitat un deosebit in-
teres în Franţa, Rusia şi Polonia, unde publicaţiile 

ştiinţifi ce şi selectarea bazei de date despre pictorii 
ruşi, emigraţi în Franţa din Rusia pre- şi postrevo-
luţionară, au constituit un impuls pentru amplifi ca-
rea cercetărilor. La începutul anilor 1990, în Franţa 
a fost elaborată baza de date despre reprezentanţii 
Şcolii de la Paris, coordonată de istoricul de artă 
Nadine Nieszawer, care publică în anul 2000 mo-
nografi a Peintre juifs de l’École de Paris. 1919-
1939[5], tema fi ind preluată de Adrian Darmon [6].

Subiectul respectiv este şi mai intens dezvoltat 
în Rusia. În această ţară a existat cea mai numeroasă 
diasporă franceză, în care au fost incluşi şi majori-
tatea pictorilor basarabeni, fenomen analizat în mo-
nografi ile lui Oleg Leikind, Dmitrii Severiuhin din 
Sankt Petersburg, Constantin Mahrov (Paris) [7] şi 
Andrei Tolstoi [8] din Moscova. 

În Polonia tema este refl ectată în monografi a 
W kregu École de Paris. Malarze zydowscy z Pol-
ski, semnată de Jerzy Malinowski şi Barbara Brus-
Malinowski în 2007 [9], urmată de lucrarea scoţienei 
Natalie Adamson Painting, Politiks and Striggle for 
the École de Paris. 1944-1964, apărută în 2009 [10].

O situaţie similară regăsim în România, unde 
artiştii plastici care s-au produs în ţările europene 
au benefi ciat de un interes aparte pe toată durata se-
colului XX, ultima publicaţie, Culorile avangardei: 
arta în România. 1910-1950 [11], făcându-şi apari-
ţia cu ocazia unei expoziţii prezentate la Bucureşti 
şi în muzeele europene. Autorii proiectului Pein-
tres Juifs à Paris 1905-1939. École de Paris (Na-
dine Nieszawer, Marie Boyé, Paul Fogel) includ în 
acest catalog doar câteva nume de artişti basarabeni, 
inclusiv Joseph Bronstein (1898-1943), Gregoire 
Michonze (1902-1982) [12], Felix Roitman (1902-
1942), Antoine Irisse (1903-1957) [13] şi Isaac An-

Samson Flexor. Autoportret la 15 ani, 1922, u/p
46×33 cm

Samson Flexor. Pablo Picasso, 1971, h/c,
24×17 cm
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tcher (1899-1992). Doar cinci nume, fără a-i aminti 
pe Moissey Kogan, Olga Olby [14],  Numa Patlajean 
[15], Pertz Vaxman, Zelman Otciacovsky, Alexandre 
Hinkis, Lidia Luzanovsky, creaţia şi activitatea că-
rora s-a desfăşurat în ambianţa artistică a Parisului. 
Prin reconstituirea şi punerea în valoare a operelor 
tuturor acestor plasticieni se încearcă să se confi gu-
reze o panoramă generală a coloniei de basarabeni 
din capitala franceză, chiar dacă analiza lucrărilor se 
va referi la creaţiile apărute doar în cadrul licitaţiilor 
europene şi americane. Specifi c pentru pictorii şcolii 
pariziene este că nu se punea preţ pe studiile profe-
sionale obţinute în ţările de origine, ci pe implicarea 
lor activă în manifestările artistice franceze.

Astfel, Numa Patlajean şi Pertz Vaxman sunt 
primii reprezentanţi basarabeni ai Şcolii de la Pa-
ris (anii 1910), urmaţi de Isaac Antcher (1920), 
Zelman Otciacovsky, Lidia Luzanovsky [16] şi 
Olga Hrschanovskaia (1923), Gregoire Michonze 
şi Joseph Bronstein (1924), Felix Roitman (1925), 
Antoine Irisse şi Samson Flexor (1926), Tania Bai-
llaure (1932), Alexandre Hinkis (1933), Elena Bar-
lo (1932-34), Natalia Brăgalia (1928-31) şi Tatiana 
Senchevici (1929-1932) .

O parte dintre basarabeni preferă Academia Re-
gală de Arte Frumoase din Amsterdam, Olanda,  unde 
studiază Auguste Baillayre (1889-1902) şi Nicolae 
Coliadici (1934-1936), iar în Belgia, la Liège – Idel 
Ianchelevici (1928-1933) [17] şi Tatiana Nicolaidi 
(1932-34). La Bruxelles (1922-1924) şi apoi la Pa-
ris (1924-1926) studiază Samson Flexor. Bruxelles 
a fost şi gazda basarabenilor Elisabeth Ivanovsky 
(1932-1935), Afanasie Modval (1929-1933), Clau-
dia Cobizev (1932-1935), Moisei Gamburd (1925-

1929) şi Nina Jascinsky (1934-1936).
La hotarele secolelor XIX-XX, în Germania, la 

Munchen, la Academia de Arte din Bavaria studiază 
Şneer Cogan (1897-1903) şi Moissey Kogan, care 
urmează cursurile doar primul semestru al anului 
1906, iar Gheorghe Ceglocoff a studiat la Academia 
de Pictură din Drezda între anii 1926-1928. 

Printre şcolile artistice în care şi-au făcut stu-
diile studenţii basarabeni în Paris un rol aparte l-au 
jucat Académie Julian, La Grand Chaumière, Ran-
son şi École Nationale Superieure des Arts Decora-
tifs. În La Grand Chaumière, studiază, de exemplu, 
Isaac Antcher, Olga Hrschanovskaia (Olby), Lidia 
Luzanovsky, Antoine Irisse, Alexandre Hinkis, care 
urmează şi École Nationale Superieure des Arts De-
coratifs, pe care o absolveşte în 1939. Zelman Ot-
ciacovsky şi Samson Flexor studiază la École Na-
tionale Superieure des Arts Decoratifs (1926) şi la 
Académie Ranson (1935), ultimul urmând studiile 
şi La Grand Chaumière. În 1925 la Académie Julian 
îşi începe studiile Saşa Moldovan, continuându-le 
apoi la Grande Chaumière. 

Pictorii basarabeni au avut rara ocazie să fi e 
îndrumaţi de profesori notorii în istoria artei euro-
pene din prima jumătate a secolului XX – Antoi-
ne Bourdelle şi Ossip Zadkine (Lidia Luzanovsky), 
Aristide Maioll (Numa Patlajean), Andre Lhote (Olga 
Olby), Fernand Lege (Alexandre Hinkis), E. Baga şi 
B. Chadell (Tatiana Senkevici-Bulaviţchi), Eduard 
Mac Avoy (Elena Barlo), Constand Mantold (Nina 
Jascinsky şi Moisei Gamburd), Herman Teirlinck 
(Elisabeth Ivanovsky), Johan Caspar Herterich 
(Şneer Cogan), Wilhelm von Rumann (Moissey Ko-
gan) ş.a. 

Arte plastice

Gregoire Michonze. Scenă din Juilly. 1967, u/p, 145×67 cm
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Potrivit informaţiilor Arhivei Organizaţiilor 
social-politice din Chişinău [18], întocmite în anii 
1940-1941, la Académie Julian din Paris au mai 
studiat soţii Ana (1895) şi Ivan Minocichin (1888), 
care anterior au studiat la Odessa. În aceeaşi sursă 
este amintit cu studii la Paris şi Vladimir Doncev, 
colegul Lidiei şi al lui Auguste Baillayre de la Sankt 
Petersburg. Cu studii la Bruxelles, în aceeaşi listă 
fi gurează Irina Barovskaia (1906), care anterior a 
studiat la Academia de Arte din Bucureşti şi Elisa-
beta Aivaz (1893) cu studiile de specialitate făcute 
într-un atelier particular din Paris.

În literatura istorică de specialitate, apărută în 
Rusia postsovietică, când este vorba de emigraţia 
artiştilor plastici peste hotare din perioada interbeli-
că, nu s-au investigat rădăcinile şi izvoarele aceste-
ia, fi ind invocată revoluţia bolşevică sau represaliile 
oamenilor de cultură. 

Pentru noi această problemă are tangenţă directă 
cu prezenţa, destul de importantă, a pictorilor basara-
beni în mediul şi arta europeană, însă cauzele plecă-
rii lor în străinătate la studii şi antrenării în procesul 
artistic european sunt diferite. La bază stau condiţiile 
istorice, deoarece în prima jumătate a secolului XX, 
în afară de pictorii etnici ruşi, au emigrat şi mulţi 
evrei din toate periferiile Imperiului. Dacă în primul 
caz au plecat cei care nu au acceptat revoluţia rusă, 
ultimii au emigrat din cauza legislaţiei dominante în 
Rusia ţaristă, situaţie care a durat secole, una discri-
minatorie pentru populaţia evreiască. 

Istoricul constituirii unei asemenea situaţii de-
vine clar dacă lecturăm succint literatura bibliogra-

fi că la tema dată. Astfel, în dreptul rus din perioada 
ţaristă a existat termenul „limita sedentară” special 
prevăzut pentru etnicii evrei, istoria avându-şi înce-
puturile pe timpurile Ecaterinei a II-a prin Ucazul 
din 1791 în care se specifi ca unde poate locui şi acti-
va populaţia evreiască pe teritoriul Imperiului, lege 
care a acţionat pânâ în 1917. Această lege era obli-
gatorie pe tot teritoriul anexat al Regatului Poloniei, 
Lituaniei, Bielorusiei, Basarabiei şi al guberniilor 
din sudul Ucrainei[19]. 

 Una din prevederile acestei legi se referea la 
interdicţiile privind studiile, la care aveau acces ti-
nerii evrei, pentru care existau anumite cote. În in-
stituţiile de învăţământ superior, conform legii din 
1880, norma procentuală a evreilor pentru studii era 
de 3% –  în capitale, 5% – în alte oraşe şi 10% – în 
limita sedentarizării. În consecinţă, tinerii plecau la 
studii în Germania şi Austro-Ungaria, unde în uni-
versităţi se vorbea în idiş, un dialect sudic al limbii 
germane, iar după absolvire ei se întorceau în Rusia, 
fi ind deja revoluţionari profesionişti, integrându-se 
în celulele narodniciste [20]. 

Acest mod de antisemetism de stat s-a acutizat 
după prima revoluţie rusă din anii 1905-1907, odată 
cu apariţia aşa-numitelor „Sute negre”, care au orga-
nizat circa 600 de pogromuri, inclusiv cel din anul 
1903 de la Chişinău. Până în 1917 sau cel târziu 1918, 
aceleaşi legi dirijau şi existenţa evreilor basarabeni, 
martori ai cărora au fost părinţii viitorilor pictori.

 Despre emigraţia masivă în Paris a pictorilor de 
origine evreiască de la începutul secolului XX, din 
diverse ţări europene, dar mai ales din vastul spaţiu 

Antoine Irisse. Domnişoara cu mandolina II, 1949, u/p, 114×146 cm
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al Imperiului ţarist, aminteşte Nadine Nieszawer, 
fără a analiza circumstanţele acestei emigraţii. Au-
torii ediţiei doar constată anii şi perioadele când 
aceştia îşi fac apariţia în Franţa, fi ind incluşi în cir-
cuit prin intermediul Şcolii de la Paris, instituţie sau 
asociaţie care nu a existat vreodată. 

Acelaşi subiect constituie şi interesul jurnalis-
tului Adrian Damon, care în articolul publicat în 
revista „La vie” stabileşte în ordine cronologică 
sosirea pictorilor-evrei din regiunile Imperiului, 
incluzându-i în această listă şi pe basarabenii trecuţi 
cu vederea anterior – Joseph Bronstein, Zelman, Fe-
lix Roitman, dar totuşi fără a aminti numele lui Mo-
issey Kogan, care s-a afl at la Paris după 1910, naţio-
nalitatea ultimilor fi ind indicată drept ucraineană.

Astfel, după informaţiile furnizate de Adrian 
Darmon, basarabenii sosesc la Paris începând cu 
anul 1922: Gregoire Michonze, urmat de Zelman 
(1923), Isaac Artcher şi Joseph Bronstein (1924), 
Felix Roitman (în 1925). Publicistul face şi referin-
ţele respective privitor la cauzele şi circumstanţele 
apariţiei la Paris a lui Amedeo Modigliani şi a altora 
din spaţiul Imperiului Rus, specifi când că printre cei 
sosiţi la Paris între anii 1900 şi 1939, majoritatea 
au fost marginalizaţi în ţările lor, amintind de pog-
romurile ruse din imperiu, Ucraina, Polonia şi Ba-
sarabia, continuate într-o formă mai voalată după 
1924 de regimul lui Stalin, situaţie care nu a existat 
în ţările europene, inclusiv în România, până la cel 
de-al Doilea Război Mondial. 

Basarabenii sosiţi la Paris, ca şi majoritatea ce-
lor care au emigrat din Imperiul Rus, erau limitaţi de 
dreptul sedentar care le îngrădea posibilităţile de a ob-
ţine studii superioare. În acest caz, Parisul  le-a oferit 
un paradis pe pământ, fără antisimetism, pogromuri 
şi confruntări etnice. Chiar dacă Basarabia nu se mai 
afl a în componenţa Rusiei ţariste după 1918, trage-
dia prin care au trecut evreii în Chişinăul anului 1903 
mai era destul de proaspătă în memorie. 

Din România, de exemplu, cei care au plecat la 
studii, au rămas în Franţa ori au revenit în ţară fără 
a avea impedimente de ordin restricţional. Drept 
exemplu pot servi numele lui Iosif Iser, care studi-
ază la Paris în 1908, iar mai apoi locuieşte acolo 
(1921-1934), Petre Iorgulescu-Yor (1919), Marga-
reta Sterian (1926), Victor Brauner (1930), un cu-
noscut suprarealist european şi marele Constantin 
Brâncuşi, unicii care au decis să rămână în Franţa. 

În Basarabia de la începutul secolului XX puţini 
dintre pictori s-au reîntors din străinătate sau au vi-
zitat-o. Ca excepţie sunt scurtele vizite la Chişinău 
ale lui Moissey Kogan în 1913 şi 1933, ale Elisabe-
thei Ivanowsky în 1970, când şi-a revăzut părinţii şi 

colegii de la Şcoala de Belle Arte – Claudia Cobi-
zev, Rostislav Ocuşco şi Ana Baranovici.

Reuşitele plasticienilor basarabeni în cadrul 
Şcolii de la Paris, comparativ cu realizările repre-
zentanţilor altor şcoli naţionale din Europa de Est 
par, la prima vedere, destul de modeste, dat fi ind cu-
noaşterea insufi cientă a autorilor şi operelor lor. Dar 
faptul că pentru mulţi dintre ei, în Franţa, Belgia şi 
Olanda au fost fondate muzee care le poartă nume-
le, este un indiciu al aportului pictorilor basarabeni 
la evoluţia artistică a artei europene.
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