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TUDOR ZBÂRNEA:
ASUMĂRI ÎNTRU 

AFIRMAREA NIVELULUI 
CREATOR
Tudor BRAGA

Născut la 29 decembrie 1955, Nisporeni, RM.
Plastician cu personalitate distinctă în pictura 

contemporană, de 25 expoziţii personale organizate în 
metropole şi centre culturale ale Europei; participant 
la numeroase expoziţii naţionale şi internaţionale, 
cu operă în colecţii publice şi private din Republica 
Moldova şi multe  ţări ale lumii.

Iniţiator, organizator şi curator de mare  anvergură  
al unor proiecte deosebit de valoroase: Bienala  
Internaţională de pictură. Chişinău (2009, 2011, 2013); 
Moldova – Arta Contemporană. Bruxelles, Belgia 
(2006); Vecinii de la Răsărit. Utreht, Olanda (2006);  
Moldova – Arta Contemporană. Moscova (2012). 

Membru al Uniunii Artiştilor Plastici din Republica 
Moldova (1990) şi al Uniunii  Artiştilor Plastici din 
România (1996); AIAP UNESCO  (1995); ICOM 
UNESCO (2002). Membru fondator al Grupului de 
creaţie „Zece” (1992).

În  palmares  cu  multiple  distincţii,  premii 
şi titluri onorifi ce, inclusiv Maestru în Artă 
(2009), Grande Medalle d'Or, „Salon Grand Prix 
International de Prestige M.C.A. de Cannes” (2009, 
2010), Premiul UAP România la Expoziţia-concurs 
de artă contemporană „Saloanele Moldovei” (2007),  
Medalia de argint la Salonul Mondial de Invenţii 
EURECA'98, Bruxelles (1998), Premiul Ministerului 
Culturii al Republicii Moldova la Concursul Naţional 
în domeniul Artelor Plastice (2010), Premiul UAP 
RM, pentru pictură (2002, 2008, 2013), Diploma 
de Onoare de Gradul II a Guvernului Republicii 
Moldova  (2010) ş.a. 

Din 2002 şi până în  prezent, Director General al 
Muzeului Naţional de Artă al Moldovei. 

Ascendenţa activităţii sale artistice, simultan cu 
cea de organizator al procesului creator în domeniul 
artelor plastice, permit califi carea lui Tudor Zbârnea, 
în temeiul indicilor calimetrici, drept un continuator 
merituos în raport cu precursorii de referinţă – 
creatori/organizatori ai fenomenului cultural din 
teritoriul actual al Republicii Moldova: August 
Baillayre, Vasile Cijevschi, Dimitrie Iov, Ion Jumati, 
Vladimir Ocuşco, Alexandru Plămădeală, Kir Rod-
nin. Criticii de artă Constantin I. Ciobanu, Valentin 
Ciucă, Dan Grigorescu, Adrian-Silvan Ionescu, 
Iolanda Malomen, Mihai Oroveanu, Tudor Stăvilă, 
Pavel Şuşară, Ludmila Toma, – ne oprim aici, spre a 
evita polipticul autorilor care au abordat cu  pertinen-

ţă orizonturile evoluţiei în timp şi spaţiu a plasticianu-
lui, a conceptelor, modalităţilor şi particularităţilor în 
care toate acestea şi-au afl at confi gurarea. 

Activitatea-i este una prodigioasă şi se desfăşoară 
pe trei vectori. Mai întâi, este un artist plastic ce 
îşi elaborează opera în tehnica picturii de şevalet: 
şi-a etalat-o/etalează, în fapt, la cvasitotalitatea 
expoziţiilor de grup desfăşurate fi e în ţară, fi e peste 
hotare; la fel şi în cadrul a 25 de expoziţii personale 
ce s-au produs în metropole şi centre culturale 
europene, începând cu debutul său, din anul 1984.

Ascendenţa sa demarează, de fapt, din anul 1973, 
când s-a dedat studiilor sistematice al artelor plastice. 
Imediat s-a remarcat prin capacităţi despre care 
limbajul popular conţine notifi cări consacrate, gen:  
„... prinde [decodifi că sensul, esenţa lucrurilor] din 
zbor ...”, „... pricepe/înţelege din jumătate de cuvânt...” 
(aptitudini asemănătoare în breasla plasticienilor 
au fost de observat doar în cazul lui L.Grigoraşenco 
şi A. Sârbu). Cu toate acestea, fără a eluda procesul 
creator cu bună chibzuinţă, fi indcă creatorii, în 
acea perioadă, în mare, se afl au în servitutea 
aghitprop-ului, s-a concentrat pe aprofundarea, 
diversifi carea bagajului propriu de cunoştinţe. În 
complement cu lecturile, elaborează lucrări, fi e în 
tehnici ale desenului, fi e în pictură, susţinând un 
perpetuu dialog cu realitatea tangibilă, materializate 
preponderent în genurile portretului şi peisajului. 

Tot atunci, cu bunăvoinţa plasticianului Dumitru 
Peicev, face cunoştinţă cu maestrul Mihai Grecu. 
Nu doar că susţine această relaţie nemijlocit, dar o 
dezvoltă şi aprofundează, fapt care se soldează cu 
repercusiuni marcate de mutaţii ale potenţialului 
său creator, ale viziunii plastice asupra rolului 
mijloacelor de expresie la alcătuirea limbajului 
artistic. Totodată, sub alt racursiu, contextul 
condiţiilor existenţiale ale tânărului plastician 
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s-a preschimbat, nesperat, în urma absolvirii în 
1981 a Colegiului de Arte Plastice „Alexandru 
Plămădeală”, dânsul fi ind angajat la Academia de 
Ştiinţe din Chişinău. Locul s-a dovedit că întruneşte 
plenitudinea împlinirilor posibile spre a-l remarca 
drept aici i-aici. 

Elanul creator sporeşte în intensitate. Acreditează 
disciplina şi tenacitatea în apanajul normelor de zi 
cu zi asumate în efortul clar către autoperfecţionare. 
Abil şi subtil şi până la acel moment în comunicarea 
cu nenumăraţi specialişti docţi în domeniile 
ştiinţelor exacte şi ale celor umanistice, comportă 
efectul lărgirii pe varii vectori a orizonturilor culturii 
personale: de la cosmogonii, istorie, fi losofi e, până 
la arheologie şi cultura populară.

Personalitatea, de la expresie signaletică, i se 
conturează mai pregnant via depăşirii barierelor 
interioare, hotărându-se să participe la viaţa 
artistică. Aici, cu tact, este încurajat şi susţinut de 
inegalabilul cunoscător al locului, rolului, funcţiei 

şi efi cienţei expoziţiilor, atât pentru plasticieni, cât 
şi pentru cultură – artistul plastic Sergiu Cuciuc. 
Tânărul nostru, de aici încolo, percepe participarea 
la expoziţii drept o necesitate de neocolit către 
atingerea condiţiei de comunicare neîntreruptă 
între „eu” şi „ei/ceilalţi/comunitate/lumea”. Aceasta 
înseamnă nu doar o preocupare episodică, superfl uă, 
ci un sistem de referinţă, faţă de care, pentru a-şi 
repera limitele şi, implicit, pentru a răspunde vocaţiei 
native, caută să lărgească efi cientizarea uzitării, mai 
întâi, a resurselor propriului potenţial. Mişcarea-i 
pe atare vector, cu consecinţele ce le comportă, 
o ilustrează participarea sa la expoziţia naţională 
consacrată poetului Mihai Eminescu, din anul 1989. 
Din ansamblul expoziţiei, lucrarea actantului nostru 
Eminescu (1986-1989) este elogiată cu fervoare de 
Mihai Grecu pentru abordarea originală. 

Mihai Grecu, fi ind un model pentru tânărul 
plastician în ce priveşte abordarea motivului 
Eminescu, a semnat, stricto sensu, trei lucrări: 
M.Eminescu în ospeţie la bojdeuca lui I.Creangă; 
Ci eu voi fi  pământ; Eminescu. Hiperion. Dintre 
acestea, ultima, ca modalitate de abordare, a 
constituit un punct de pornire pentru Tudor Zbârnea.  
La capitolul iconografi e, sunt lipsă careva afi nităţi 
cu maestrul. Termenii de comparaţie, la examinarea 
vizuală, ţin de capitolul tehnică: regia distribuirii 
materialului – a masei cromatice – fi e ca insule 
proeminente de pastă, fi e ca acoperire a suprafeţei 
cu pastă rarefi ată cu diluanţi specifi ci pentru a-i pune 
în valoare proprietăţile, de la transparenţă la opac. 
Astfel, tânărul plastician dă proba capacităţii că 
stăpâneşte tehnica la fel ca şi maestrul – suveran. 

Tehnica, în calitatea sa de element fundamental, 
ţine de apanajul viziunii personale a creatorului. 
Iată zona aplicaţiilor plasticianului nostru, care a 
perseverat în domeniul unor viziuni literalmente 
proprii, cu individualitate distinctă, şi care, deja 
în 1992, pentru lucrarea Părinţi, la a II-a ediţie a 
Expoziţiei-concurs „Saloanele Moldovei” este 
distins cu premiul II. Pentru autor, succesul acesta 
însă nu a însemnat „staţia terminus”, ci un impuls 
stimulator pentru a continua să evolueze pe calea 
autodepăşirii. A însemnat şi înseamnă un necontenit 
efort pe linia lărgirii şi aprofundării prin cunoaştere 
nemijlocită a experienţelor din trecutul imediat şi 
la zi „din creuzetul” artei contemporane. Pentru 
documentare şi delectare, Tudor Zbârnea călătoreşte 
în multe ţări ale Europei, întreţinându-se cu distinşi 
plasticieni, vizitând galerii, familiarizându-se cu 
colecţii prestigioase. În consecinţă, limbajul său 
plastic şi tehnicile de execuţie se esenţializează şi 
se diversifi că. 

În 2005, vine cu o serie de iniţiative privind 

Tudor Zbârnea. Inserţii arhetipale, 
u/p, 600 × 800 mm, 2010

Tudor Zbârnea. Redescoperire, 
u/p, 900 ×1000 mm, 2009
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organizarea procesului creator al vieţii artistice 
naţionale, care nu înseamnă altceva decât un aport 
novator la punerea în valoare a potenţialului creator 
din Republica Moldova. Reconcepe şi pune pe rol 
tradiţia „Saloanelor autumnale”, iniţiată în 1957 ca 
expoziţie in respiro faţă de presiunile ideologice şi 
care, între timp, a fost atinsă de uzură. În formula 
relansată de Tudor Zbârnea, se anunţă ca Expoziţie-
concurs naţional de artă plastică contemporană 
„Salonul autumnal”, cu editarea catalogului 
corespunzător. A fost depăşit astfel caracterul sincretic 
al acestei manifestări şi, implicit, ridicat la cota 
exigenţelor civilizate. Ediţiile ulterioare sunt şi ele pe 
măsura aşteptărilor, „Salonul autumnal” continuând 
să impulsioneze viaţa culturală.

Tot la scară naţională, în calitate de curator, 
a materializat proiecte legate de prezentarea 
potenţialului creator în artele plastice, deopotrivă 
în centrele culturale ale Uniunii Europene – la 
Bruxelles, Belgia şi Utreht, Olanda (2006), precum 
şi la Moscova (2012), în temeiul unei selecţii 
riguroase, plenare a expozanţilor, cu o deplină 
stăpânire a masivului informaţional, editarea 
cataloagelor la care semnează cuvântul introductiv. 

Desigur, capodopera lui Tudor Zbârnea la 
capitolul organizator al procesului creator naţional, 
fără precedent în istoria culturii noastre, prin 
care s-a realizat conexiunea stricto-modo a vieţii 
artistice locale drept actant activ la procesul 
globalizării culturale sunt cele trei ediţii ale 
Bienalei Internaţionale de Pictură (2009, 2011, 
2013). Iniţiativa sa personală a fost pusă pe rol 
prin Uniunea Artiştilor Plastici, mizându-se pe 
conlucrarea cu Muzeul Naţional de Artă al Moldovei, 
cu organizaţii neguvernamentale şi instituţii publice 
de resort. Această iniţiativă din start a declanşat 
o reacţie în lanţ: prin analogie, colegii săi au lansat 
două proiecte vizând conexiunea la viaţa artistică 
internaţională, care pe parcurs s-au dovedit a fi  
viabile – Bienala Internaţională de Artă Decorativă 
şi Bienala Internaţională de Gravură.  

O altă faţetă a activităţii lui Tudor Zbârnea 
reprezintă textele sale la cataloagele manifestărilor 
pe care le-a iniţiat. Îşi eşafodează mesajele în acord 
deplin cu exigenţele criticii de arte profesioniste.

Fără precedent în istoria culturii noastre este şi 
activitatea sa de manager al Muzeului Naţional de 
Artă al Moldovei. Azi această instituţie, în ciuda 
suportului fi nanciar  precar din partea statului, este 
pe făgaşul unei continue ameliorări a condiţiilor 
de lucru, de expunere, de conservare şi păstrare 
a patrimoniului artistic. Aici, ca niciodată până 
acum, lucrările plasticienilor contemporani de pe 
mapamond devin bunuri de patrimoniu naţional. În 

politica expoziţională sunt puse în valoare creaţiile 
plasticienilor de referinţă din trecut şi cele ale 
înainte-mergătorilor în artele plastice contemporane 
naţionale, precum şi ai autorilor din alte ţări.

Personalitate de tip renascentist, Tudor Zbârnea, 
cu o operă şi o activitate culturală remarcabile, cu 
o vastă erudiţie, recunoscut internaţional, totdeauna 
deschis pentru conlucrare, ne dă proba transpunerii 
în viaţă a formulei succesului lansate de Albert 
Einstein: A=a+b+c,

unde:  A – succesul;  a – capacitatea de a lucra 
fără preget;  b – capacitatea de a se reconforta; c 
– capacitatea de a ţine limba după dinţi [timp de 7 
ani, în particular, învăţăm să vorbim, iar în rest –, 
învăţăm a tacea]. 

Nu însă succesul personal prezintă ţinta sa, ci 
întronarea premizelor pentru împlinirea tuturor 
celor hărăziţi cu talent.        

Tudor Zbârnea. Decopertarea memoriei, 
u/p, 800 × 1000 mm, 2010

Tudor Zbârnea. Decor mai vechi, 
ulei pe lemn, 900 ×1000 mm, 2010
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Referinţe:
Tudor Zbârnea face parte din specia moraliştilor, a 

celor ce  meditează asupra condiţiei umane, dar o face 
strict cu mijloacele artei, o face din interiorul imperati-
velor imaginii şi nu ca discurs supraadăugat imaginii.
Tensiunile expresioniste din unele din picturile sale sunt 
expresia meditaţiei sale asupra omului în lume, a omului 
de azi în chip special. Meditaţie împletită intim cu cea 
asupra naturii picturii.

Iolanda Malomen 
Bucureşti, 2009

Se ştie foarte bine că pictura nu este o sporovăială  
a culorilor pe pânză, ci dialogul clar, raţional şi inteligi-
bil între diverse suprafeţe colorate. Tudor Zbârnea este 
un reprezentant al sensibilităţii şcolii româneşti de artă,  
care îşi are obârşia încă în pictura mănăstirilor moldo-
vene şi care continuă prin mari pictori ai secolelor XIX şi 
XX. Prin toate componentele sale esenţiale – spirituali-
tate,  sensibilitate şi gândire plastică – pictura lui Tudor 
Zbârnea aparţine  acestei mari şcoli. 

Dan Grigorescu, Director al Institutului 
de  Istoria Artei   „G.Oprescu” al Academiei Române

Bucureşti, 1995

În ultimii ani pictura lui Tudor Zbârnea constituie 
reabilitarea fi gurii umane – utilizată ca valoare plastică 
şi integrată organic în sistemul geometric al compozi-

Tudor Zbârnea. Reminiscenţe, 800 x 1000 mm, u/p, 2009

ţiilor sale. Structura polimorfă – ,,de poliptic” – a unor 
pânze nu permitea accesul formelor antropomorfe decât în 
versiunile lor extrem de simplifi cate, apropiate de limbajul 
pictogramelor. 

Se simte că autorul caută nu atât lapidaritatea geo-
metrică a ideogramei abstracte, cât „formula” cea mai 
sugestivă a plasticii şi a morfologiei fi gurii şi chipului 
uman. Atitudinea lui Tudor Zbârnea în abordarea motive-
lor antropomorfe din aceste lucrări este similară atitudinii 
maeştrilor postmodernismului literar vizavi de problema 
originalităţii textului scris. 

În discursul plastic al artistului, în calitate de materie 
brută, putem întrezări aluzii atât la opera unor autori me-
dievali de tipul lui Villard de Honnecourt cu celebrele sale 
corpuri umane stilizate în chip de fi guri geometrice, cât 
şi aluzii la măştile ritualice africane, la ,,Gânditorul” de 
la Cernavodă al Culturii Hamangia, la ,,Sărutul” sau la 
,,Cuminţenia pământului” ale lui Constantin Brâncuşi, la 
,,Domnişoarele de la Avignon” sau la ,,Peştii”, ,,Taurii” şi 
,,Cocoşii” lui Pablo Picasso. Tot acest material eterogen, 
toate aceste ,,citate” din istoria artei sunt retopite în retor-
tele şi în creuzetele subconştientului individual al artistu-
lui pentru a fi  etalate în originale şi sugestive compoziţii 
– compoziţii – în care fi gurativul şi nonfi gurativul caută o 
nouă şi discontinuă stare de echilibru.

Dr. hab. Constantin I. Ciobanu  
Chişinău, 2005 


