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ULTIMA ARBOREASĂ 

 Antonina SÂRBU

Obsesiile noastre în acest secol sunt politice, din 
păcate. Totuşi, încercând să ne rupem din ce ne pro-
pun dânşii/politicienii, în căutarea referinţelor la fap-
tul de cultură ar fi  momentul să ne amintim de Nina 
Arbore /1889-1942/. Pictoriţă de origine basarabea-
nă, deşi a trăit în România şi a îmbogăţit patrimoniul 
naţional al ţării, până la moment  nu s-au găsit fon-
duri pentru  a  edita o  monografi e, pentru organizarea 
unor expoziţii de  promovare a operei artistei. 

Cineva  observase că la Chişinău, în Republica 
Moldova „istoria artei moldovene se scrie: basarabe-
nii recuperează indivizi, întâmplări, succese, destine, 
idei. Îşi construiesc trecutul şi, deci, prezentul. Îşi de-
fi nesc, întăresc, argumentează şi îşi ridică identitatea. 
Un detaliu – major – al întregului identitar ce creşte 
acum este colecţia „Maeştrii basarabeni din secolul 
XX“ a editurii Arc editată cu sprijinul „Fundaţiei So-
ros.”

Nina Arbore a fost unul dintre artiştii propuşi în 
proiectul iniţiat  în anul 2000 de editura Arc, pentru  
valorifi carea maeştrilor din Moldova alături de Ale-
xandru Plămădeală, Miliţa Petraşcu, Auguste Bai-
llayre, Mihai Grecu, Serghei Ciocolov, Valentina 
Rusu-Ciobanu, Andrei Sârbu... Graţie proiectului 
editorial Arc Nina Arbore  a fost repusă   pe scena 
contemporană, iar autorul textului, criticul de artă şi 
cercetătorul Gheorghe Vida  „acoperă  un mare gol 
din istoria artei româneşti: este o recuperare şi un 
succes deopotrivă  pentru basarabeni şi români”. 

Gheorghe Vida ne oferă descoperirea unui destin 
de o copleşitoare umanitate şi a unei opere-experi-
ment cerebral necunoscute până la moment. Cercetă-
torul  a reconstituit contextul familial şi social-politic 
în care a apărut şi a evoluat artista, a evocat persona-
jele majore din viata ei. Prin cele câteva fotografi i de 
familie selectate pentru ilustrarea textului, ne-a oferit 
posibilitatea de a ne strecura în lumea Ninei Arbore, 
iar cronologia detaliată ne relevă prezenţa pictoriţei 
în manifestările artistice ale vremii.

Din Enciclopedia familiilor boiereşti din Mol-
dova şi Tara Românească de Mihai Dim. Sturdza,  
afl ăm detaliile destinului acestei familii istorice bo-
iereşti care a făcut ca descendenta lui Cârstea Ar-
bore, Pârcălab de Neamţ de la 1471, să se încheie 
odată cu declanşarea furiei comuniste. Nina Arbore 
a fost ultima din neamul Arbore binecunoscut gra-
ţie acelui Luca Arbore, portar al Cetăţii Sucevei lui 
Ştefan cel Mare.

Albumul Nina Arbore ne prezintă o biografi e 
şi o descifrare meticuloasă a curentelor şi stilurilor 
ce au marcat căutările expresiei plastice ale pictori-

ţei. Artista se afl ă  la Paris în plină perioadă Belle 
Epoque, cunoscând lumea boemă a Şcolii din Paris, 
nihilismul, revoluţionarismul avangardei franceze. 
Revenind  în Ţară, se alătură grupurilor moderniste şi 
avangardiste, întreţine relaţii de prietenie cu Marcel 
Iancu, Victor Brauner, Nicolae Tonitza, Aurel Jiquidi, 
Cecilia Cutescu Storck, Olga Greceanu, Miliţa Pă-
traşcu, actriţa Dida Solomon Callimachi. Importante 
personalităţi ale epocii scriu despre opera ei şi îi apre-
ciază experimentele plastice. 

Şi în încheiere, cu referire la artiştii uitaţi, neva-
lorifi caţi, ignoraţi. Horia Patapievici se întreba într-
un  eseu: „Ce fac statele cu personalităţile excepţi-
onale? Le ucid când nu le sunt pe plac. Le ignoră 
când nu se pot folosi de ele, de opera lor. Această 
trăsătură este aproape singura comună tuturor re-
gimurilor politice. Le promovează doar dacă le pot 
subordona. Căci numai cele mai liberale state se ab-
ţin să confunde cultura pe care tind să o naţionalize-
ze cu cultura pur şi simplu – statelor numai cultura 
ofi cială le apare ca fi ind singura cultură care merită 
să fi e luată în seamă”. Ultima Arboreasă a detestat 
cultura ofi cială...
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