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Imaginarul religios ortodox 
în pictura românească modernă 

Cristina Cojocaru 

În termeni absoluţi, din punct de vedere ştiinţific orice manifestare a unui sentiment 
religios, împreună cu tot setul de practici, obiecte şi imagini aferente, poate fi înscrisă 
în sfera imaginarului, dar din perspectivă dogmatică această viziune este o pură erezie. 
Având în vedere că, la nivelul structurilor de bază, mentalul spaţiului românesc a fost 
în mod fundamental înscris în paradigma iudeo-creştină încă de la formarea sa şi, în 
multe privinţe, se menţine încă pe aceleaşi principii, această perspectivă dogmatică este 
cea la care trebuie să ne raportăm şi astăzi atunci când privim spre trecut, întrucât ea 
este cadrul în care au fost create manifestările artistice ale acestui popor. Aşadar, abor
darea artei religioase, produsă în diverse etape istorice pe teritoriul actual al României, 
ca formă de imaginar nu este o practică adecvată contextului şi poate fi experimentată 
doar ca exerciţiu de istorie contrafactuală. Din acest motiv, credem că se impune de la 
început formularea unei distincţii clare între sentimentul religios creştin-ortodox şi 

vizualitatea de tradiţie bizantină manifestate în spaţiul românesc, pe de o parte, şi formele 
de imaginar religios asumate ca atare în etapa modernităţii, pe de altă parte. Asta deoa
rece arta de tradiţie bizantină, concretizată în arhitectura, pictura şi sculptura celor mai 
multe biserici creştine din Ţările Române, este un fenomen organic, care se perpetuează 
neîntrerupt şi fidel funcţiei şi principiilor sale, din secolul al XIV-lea până în prezent, 
în acord cu credinţele poporului, în vreme ce imaginarul religios este un construct 
conceptual a cărui manifestare devine legitimă numai odată cu ieşirea artei de sub tutela 
funcţiei religioase, adică odată cu apariţia artei laice în spaţiul românesc. Aşadar, a vorbi 
despre imaginar religios în sânul artei sacre este, din perspectiva unui creator creştin, 
un nonsens, întrucât această producţie este de facto destinată funcţiei religioase, iar 
autorii şi receptorii ei au asumat-o şi o asumă în continuare ca pe o formă de adevăr. 

De aceea, considerăm că imaginarul religios se manifestă în arta românească odată 
cu primele lucrări de artă laică ce conceptualizează şi instrumentalizează conştient şi 
programatic noţiunile de religie şi sacralitate în scop artistic şi/sau de propagandă. 
Primele opere de acest fel apar în a doua etapă a modernităţii româneşti, în epoca 
romantismului târziu, înjur de 1860-1880, şi ajung să devină un fenomen în intervalul 
1927-1947, când, din cauza contextului politic de extremă dreapta, care a marcat întreaga 
Europă, s-a înregistrat un moment de maxim interes faţă de subiectul spiritualităţii 

autohtone. După al Doilea Război Mondial, au fost câteva decenii de abolire totală a 
acestui gen de abordare, ce a fost asociată cu acuzaţiile de legionarism, misticism şi 
uneltire împotriva ideologiei noii orânduiri comuniste. Începând cu anii 1970, câteva 
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elemente ale imaginarului religios s-au infiltrat prin mijlocirea imaginarului folcloric, 
care beneficia la acel moment de atenţia şi susţinerea autorităţilor, înregistrând manifes
tări punctuale, izolate. Unele dintre acestea au convers, la finalul anilor 1980, către consti
tuirea unei grupări artistice care a prefaţat revirimentul major al fenomenului religios 
în artă, înregistrat după Revoluţia din 1989 şi menţinut până la începutul anilor 2000. 

La fel ca în alte state care au tăcut parte din spaţiul de influenţă al Imperiului 
Bizantin - Rusia, Bulgaria, Serbia, Grecia-, în România (Principatele Române) imagi
narul religios a reprezentat o componentă importantă în construirea identităţii naţionale 
în secolul al XIX-lea, odată cu autonomizarea politică a ţării faţă de marile imperii 
vecine, proces care a continuat şi a atins apogeul în prima jumătate a secolului XX. 
Această formă de autoreprezentare prin elementul religios, în speţă religia creştin-orto
doxă de tradiţie bizantină, a fost dirijată direct de percepţia occidentală asupra identităţii 
vest-europene. Nu întâmplător, la Expoziţia Universală de la Paris din 1867, pavilionul 
Principatelor Române a fost construit în forma unei biserici de un arhitect francez, 
Ambroise Baudry. Comisarul general din acel an, Alexandru Odobescu, susţinuse, prin 
exponatele selectate, contribuţia latină la originea neamului şi continuitatea seculară la 
Imperiul Roman de religie creştină, la Biserica bizantin-ortodoxă, în timp ce arhitectul 
Dimitrie Berindei, primul absolvent român la Ecole des Beaux-Arts din Paris, afirma 
că religia a fost pentru români baza pe care şi-au sprijinit existenta naţională, dându-le 
forţă să reziste invaziilor barbare şi Islamului. Cea mai prestigioasă şcoală de artă a 
Europei la acel moment promova intensiv în rândul studenţilor săi concepte precum 
"arhitectura tipologică", ,,arhitectura regională", ,,specificul arhitectural/cultural", iar 
la îndemâna tinerilor studioşi stăteau manuale de stil cu motive decorative considerate 
caracteristice unei anumite zone sau epoci. Generaţia de intelectuali români educaţi în 
Occident începând cu mijlocul secolului al XIX-lea şi-a însuşit această perspectivă şi a 
cultivat-o la întoarcerea în ţară. La ediţia din 1900 a aceleiaşi expoziţii, aproape toate 
pavilioanele statelor balcanice (România, Serbia, Grecia, Bulgaria) aveau ca model 
arhitectura eclezială de tradiţie bizantină. Totodată, campaniile de cercetare a patrimo
niului de artă veche de pe teritoriul Regatului României, desfăşurate în ritm susţinut în 
intervalul 1860-1900, în principal prin concursul Comisiunii Monumentelor Istorice, au 
oferit surse de inspiraţie artistică şi repere istoriografice din sfera culturii materiale sacre 
creştin-ortodoxe pentru discursul identitar naţional de la începutul secolului XX. 

În secolele XIX-XX, expresia imaginarului religios în artele aşa-numite "plastice" 
sau „frumoase" se dezvoltă pe trei paliere majore, care privesc subiectul, forma/stilul 
şi spiritul/ideea/conceptul. În foarte puţine exemple cele trei ipostaze de manifestare 
converg într-o operă totală, care să reprezinte ideea de sacru concomitent din punct de 
vedere al iconografiei, al formei şi al intenţionalităţii, păstrându-şi totuşi caracterul laic, 
excepţie tăcând „desigur" operele Olgăi Greceanu (1890-1978). Cel mai adesea, cele 
trei moduri de exprimare ajung să se excludă reciproc şi devin chiar contrarii. 

În cea mai timpurie formă de apariţie în spaţiul românesc, imaginarul religios a fost 
concentrat pe subiect, tratat în sens strict istoric. Pentru a încuraja laicizarea artei în 
Principatele Române, majoritatea autorilor care îşi asumau statutul de artist, mai ales 
după 1848, s-au detaşat total de domeniul artei religioase, evitând cu tot dinadinsul 
subiectele sacre în lucrările lor de salon. Cele câteva cazuri care practicau sistematic, 
simultan şi la nivel înalt atât pictura de şevalet, cât şi pe cea de biserici - Gheorghe 
Tattarescu, Constantin Lecca, Mişu Popp, Gheorghe Pompilian - au marcat clar, prin 
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distincţie stilistică, graniţa dintre cele două sfere ale activităţii lor, cărora nu le permi
teau să se influenţeze reciproc. 

Primul motiv derivat din arta religioasă care a fost integrat în arta laică este chiar 
silueta construcţiei ecleziale. Aceasta se autonomizează faţă de tabloul votiv, în care se 
integrase timp de secole sub formă de machetă/chivot. Vederile de biserici realizate între 
1860 şi 1869, la comanda sau încurajarea autorităţilor române, de Carol Popp de 
Szathmâri (1812-1887), Amedeo Preziosi (1816-1882; vezi ilustraţiile 111.1 şi IIl.2), 
Henric Trenk: (1818-1892) sau Gheorghe Tattarescu (1818-1894), autorul Albumului 
naţional, au un statut ambivalent. Demersul lor iniţial a fost documentaristic, cu utilitate 
turistică şi politică în promovarea noului stat român. La iniţiativa lui Alexandru Odobescu, 
ministrul Cultelor şi Instrucţiunii Publice sub domnia principelui Cuza, şi ulterior prin 
implicarea directă a regelui Carol I, se intenţiona construirea, într-o formă incipientă, 
a unui „ brand de ţară", care să fie popularizat în spaţiul occidental prin intermediul 
albumelor de tip Souvenirs, publicaţii de lux, foarte apreciate în acea epocă, ce adunau 
în paginile lor cele mai pitoreşti aspecte ale unor ţări sau regiuni din Răsărit. Gustul 
pentru acest gen de volume, care alimentau fanteziile exotizante ale publicului occiden
tal (în special francez şi englez) fată de lumea otomană, îşi găsea temeiul în curentul 
orientalist, aflat la modă în epocă în vestul Europei. Reprezentările de biserici cuprinse 
în albume, alături de planşe cu vedute din oraşe şi costume ţărăneşti, erau selectate în 
principal pe criterii estetice, care să satisfacă aşteptările pentru motive şi culori pitoreşti 
şi să sublinieze contrastele dintre Antichitatea clasică greco-latină şi stilul bizantino-oto
man, considerate specifice ţărilor balcanice, mai puţin pentru a puncta momentele de 
glorie ale istoriei naţionale. Ulterior însă, ele au devenit imagini iconice atât pentru 
imaginarul religios românesc, cât şi pentru ideea de specific naţional, fiind reproduse 
şi distribuite masiv în publicaţii, mai ales în perioada interbelică. Mai clar decât în 
genericele vederi cu biserici, utilizarea imaginarului religios în scopul propagandei 
politice şi culturale de la mijlocul secolului al XIX-lea se manifestă în compoziţiile care 
au ca temă vizitele domneşti la diverse mănăstiri, realizate de Carol Popp de Szathmâri 
în calitatea sa de artist şi fotograf al Curţii Regale. Scopul lor era de a sublinia felul în 
care noul principe, venit din Occident, reuşeşte să înţeleagă tradiţia şi să se integreze 
în ea, prin vizitarea locurilor sacre, importante pentru poporul autohton, care constitu
iau totodată, prin poziţia lor geografică strategică şi prin relativa fortificare, obiective 
probabile pe harta unor acţiuni militare. Expresia vizuală a acestor lucrări, preponderent 
acuarele şi litografii, se situează la intersecţia neoclasicismului şi romantismului, fiind 
caracterizată de tratarea naturalistă, bogată în detalii şi în acelaşi timp idealizată. Accentul 
este pus în primul rând pe monumentalitatea ruinelor şi a vechilor ziduri de mănăstiri, 
care consonează cu măreţia peisajului înconjurător, într-o concepţie tipic romantică, dar 
şi pe insolitul motivelor decorative, mai ales pe cele de influenţă orientală, pretinse a fi 
fost bizantine, care sunt redate cu o minuţie remarcabilă, caracteristică viziunii neocla
sice. Nu în ultimul rând, este pus în valoare raportul monumentului cu personajul-mar
tor - călugărul, călătorul, pelerinul şi, mai ales, ţăranul în costum tradiţional, implicat 
în acţiuni tipologice - ipostaze caracteristice documentarismului din secolul al XIX-lea. 

În legătură directă cu eforturile făcute pentru obţinerea independentei de stat la 1877 
şi pentru proclamarea Regatului României în 1881 a existat o nevoie acută de legitimare 
a revendicărilor şi aspiraţiilor politice prin intermediul precedentului istoric, care trebuia 

descoperit şi expus poporului, spre luare aminte pilduitoare şi îmbărbătare. 
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La această solicitare fermă, formulată de intelectualii epocii, artiştii au răspuns prin 
compoziţii istorice cu temă medievală, menite să promoveze realizările politice şi cul
turale ale celor mai importanţi domnitori din Ţările Române. Deşi majoritatea acestor 
opere fac apel la imaginarul istoric, unele ipostaze conjugă şi elemente ale imaginarului 
religios. Exemple de acest fel sunt compoziţiile lui Mihail Dan (1840-1883) (Doamna 
Despina oferă lui Neagoe Basarab giuvaierurile pentru zidirea mănăstirii Curtea de 
Argeş, c. 1870, Muzeul Naţional de Artă al României), Theodor Am.an (1831-1891) (Noaptea 
din Vinerea Patimilor, 1864, Muzeul Municipiului Bucureşti, vezi ilustraţia III.3), dar 
şi neobişnuitele naturi statice ale lui Constantin D. Stahi (1844-1920) (Natură statică 
cu apă sfinţită, vezi ilustraţia III.4 şi Natură statică cu carte de rugăciuni, Muzeul 
Naţional de Artă al României, 1882). Aceste picturi stau sub semnul romantismului sau 
academismului, producând imagini ficţionale ale Evului Mediu românesc şi clişee vizu
ale identitare uşor recognoscibile de către public. 

Se articulează în această etapă un prim canon al domnilor luminaţi, care se va per
petua şi se va dezvolta în timp, culminând cu mitologia istorică pentru masele populare 
din epoca naţional-comunismului ceauşist. În lista scurtă a domnitorilor emblematici, 
cu mari virtuţi ctitoriceşti, au fost înscrişi legendarul Negru Vodă şi mai bine documen
taţii Mircea cel Bătrân, Ştefan cel Mare, Neagoe Basarab sau Constantin Brâncoveanu. 
Tot în acest moment se statorniceşte unul dintre motivele fundamentale ale imaginarului 
religios românesc, Mănăstirea Argeşului, a cărei fondare, împletită fictiv cu legenda sau 
balada Meşterului Manole, devine în mentalul colectiv un simbol al constituirii statului 
feudal românesc. Acest motiv emblematic va fi reluat în ecou în mai multe opere 
reprezentative pentru imaginarul religios din perioada interbelică, cele mai cunoscute 
exemple fiind marea frescă a Ateneului (1933-1937), datorată lui Costin Petrescu 
(1872-1954), şi fresca de la Facultatea de Arhitectură (1937-1938), realizată de Olga 
Greceanu (1890-1978). Astfel se construieşte echivalarea mentală şi vizuală dintre cti
torul de biserică şi ctitorul de ţară. Interesul deosebit al oamenilor politici şi de cultură 
de la finele veacului al XIX-lea pentru epoca lui Neagoe Basarab şi mai ales pentru 
mănăstirea de la Curtea de Argeş are o lungă şi complicată istorie, începută însă acci
dental. Poate părea surprinzător că acestui lăcaş i s-au dedicat nu mai puţin de şase 
studii într-un interval în care alte monumente autohtone valoroase nu beneficiaseră încă 
de monografii. Fiecare dintre textele închinate Mănăstirii Argeşului a subliniat statutul 
său excepţional şi privilegiat, descriind-o ca "monumentul de căpetenie al artei române" 
(Odobescu, 1924b , p. 6); ,,una dintre minunele artistice cu care ne putem făli, 
unică în ţara noastră, dar fără pereche şi peste hotare" (Tzigara-Samurcaş, 1913, p. 3), 
„bijuterie arhitecturală bizantină" (Tzigara-Samurcaş, 1925, p. 80) etc. Fenomenul a 
fost declanşat de prima monografie, L'Eglise du Monastere Episcopal de Kurtea d'Argis 
en Valachie (Viena, 1860; Paris, 1867), realizată de austriacul Ludwig Reissenberger, 
reprezentant al Comisiei Monumentelor Istorice de la Viena, la solicitarea contelui 
Johann von Coronini-Cronberg, cel care descoperise singur, în mod întâmplător măreţia 
construcţiei pe când se afla la comanda trupelor de ocupaţie a Olteniei, în timpul 
Războiului Crimeii, din iunie 1854 până în decembrie 1856. Studiul lui Reissenberger 
a fost criticat în ţară pentru îndrăzneala unui străin de a scrie despre "chestiuni româ
neşti", pe care, după opinia intelectualilor români, nu le putea înţelege (Tocilescu, 1886, 
p. 5; Berindeiu, 1862, p. 822), dar a avut o circulaţie bună la nivel european şi a 
determinat administraţia românească să devină conştientă de valorile sale patrimoniale 
şi de nevoia de restaurare a acestora. Totodată, popularitatea europeană a monografiei 
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a stârnit un val de emulaţie în rândul studioşilor locali, care s-au mobilizat să producă 
propriile versiuni, şi a tăcut ca, după doar câţiva ani, biserica episcopală de la Argeş 
să fie folosită ca prototip al pavilionului României la Expoziţia Universală de la Paris. 

Momentul descoperirii potenţialului cultural şi de imagine al Mănăstirii Argeşului 
coincide cu apogeul marilor campanii de restaurare a monumentelor medievale din 
Occident, în jurul cărora se purta deja disputa istorică între cele două mari doctrine ale 
disciplinei, cea „estetizantă", care fusese aplicată cu succes de arhitectul Eugene 
Viollet-le-Duc, şi cea „arheologică", teoretizată de John Ruskin şi William Morris. 
Influenţaţi de renumele internaţional şi mai ales de admiraţia pe care familia regală a 
României i-o purta lui Viollet-le-Duc, liderii care hotărau destinul culturii româneşti la 
acel moment au optat să îl invite la Argeş pe elevul acestuia, Andre Lecomte du Noiiy 
(1844-1914), deşi metodologia de restaurare utilizată de şcoala maestrului său începuse 
deja să fie contestată în epocă. Intervenţiile lui Lecomte du Noiiy la Argeş şi ulterior 
la bisericile Mitropoliei din Târgovişte, Trei Ierarhi din laşi, Sfântul Nicolae Domnesc 
din laşi şi Sfântul Dumitru din Craiova au presupus reconstruirea integrală a monumen
telor prin reutilizarea materialului originar şi refacerea picturilor murale interioare a la 
maniere de. Această decizie de pastişare, apreciată şi încurajată de ierarhii implicaţi în 
luarea deciziilor, a determinat un proces de copiere şi cercetare aplicată a vechilor forme 
şi motive bizantine. S-au realizat cartoane prin intermediul cărora s-au decalcat siluetele 
sfinţilor din secolul al XVI-lea, dar reintegrarea lor în noua compoziţie murală a fost 
tăcută în spiritul picturii din secolul al XIX-lea. 

Rodul experienţelor de pe şantierul de restaurare al Mănăstirii Curtea de Argeş, 
condus de arhitectul Lecomte du Noiiy între 1875 şi 1886, a dus, sub impulsul unor 
idei venite dinspre Răsărit şi Apus, la apariţia stilului neobizantin în România. Echipa 
însărcinată cu refacerea frescelor îi cuprindea pe Jean-Jules-Antoine Lecomte du Noiiy, 
fratele arhitectului, pe francezii Charles Paul Renouart, Emile Frederic Nicolle, Emile 
Menpiot, Bernard Baries şi pe danezul Aage Exner. După încheierea campaniilor de 
restaurare, acesta din urmă a aplicat stilul hibrid, pe care şi l-a însuşit imitând vechile 
zugrăveli din Ţara Românească şi Moldova, pentru a finaliza, în 1903, pictura (din 
biserica nouă a mănăstirii Sinaia, ctitorie regală începută de D. Cătulescu), şi apoi 
pentru decoraţia bisericii regale de la Buşteni, în timp ce Menpiot şi Baries au aplicat 
acelaşi procedeu pentru a repicta biserica Sfântul Dumitru din Craiova, începând din 
1907, la câţiva ani după încheierea restaurării lăcaşului. Aşadar, biserica episcopală de 
la Argeş poate fi considerată elementul catalizator al cercetărilor de istoria artei româ
neşti, fiind primul monument studiat şi restaurat de pe teritoriul Regatului. De asemenea, 
în virtutea unei contaminări identitare cu istoria mult mai veche a bisericii Sfântul 
Nicolae Domnesc, aflată în aceeaşi localitate, mănăstirea ctitorită de Neagoe Basarab a 
moştenit mitul fondator al baladei Meşterului Manole, transformându-se astfel într-un 
corolar al imaginarului naţional, care înglobează atât componenta religioasă, cât şi pe 
cea folclorică. 

Dezbaterea stârnită în jurul mănăstirii Curtea de Argeş şi, în paralel, legea secula
rizării averilor bisericeşti, dată în 1863 de domnitorul Alexandru Ioan Cuza, aduc în 
prim-plan nevoia studierii, protejării şi restaurării patrimoniului existent, împlinită prin 
înfiinţarea în 1880 a Comisiei Arheologice, a cărei misiune va fi continuată din 1892 
de Comisiunea Monumentelor Istorice. Un semnal mobilizator fusese lansat deja cu 
câţiva ani înainte de Alexandru Odobescu, fost ministru al Cultelor şi Instrucţiunii 
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Publice, în cadrul conferinţei sale de la Ateneu din 1872. În textul intitulat Arta în 
România în periodul preistoric, el lansase prospecţii pentru o "artă nouă" (adică o artă 
cu specific naţional românesc), propunând artiştilor să studieze "rămăşiţele 
ducţiunii artistice din trecut" şi să facă din acestea „sorgintea unei arte avute şi măreţe" 
fără a pierde „nici o ocaziune de a folosi elementele artistice ce prezintă monu
mentele româneşti rămase din vechime", dar prefăcându-le şi dezvoltându-le pentru ca 
„din vechile monumente să iasă monumente mai măreţe, dar cu acelaş caracter de 
originalitate locală" ( Odobescu, 1924a, pp. 16-17). În 1908, când se înfiinţează Buletinul 
Comisiunii Monumentelor Istorice, colectivul de redacţie care semnează cuvântul intro
ductiv este convins că, în scurt timp, prin activitatea lor se va vedea „caracterul speci
fic românesc pe care l-a căpătat în dezvoltarea sa de patru secole în Ţările Române arta 
de zugrăvire şi decoraţiune atonică n.n. atonită " şi că arhitecţii vor găsi în paginile 
revistei surse pentru „naţionalizarea arhitecturii", adică pentru crearea unei arhitecturi 
naţionale. Aceeaşi idee o susţinea şi Virgiliu Drăghiceanu (1879-1964), care considera 
că în arhitectura curţilor lui Brâncoveanu se poate găsi „modelul stilului românesc" 
pentru arhitectura profană contemporană (Drăghiceanu, 1909, p. 2). Aşadar, creatorii 
de artă ai acelei perioade aveau misiunea de a identifica în contextul local monumente 
caracteristice specificului naţional, ortodox şi bizantin, şi de a extrage din acestea 
caracterul - înţeles stil, specific, autenticitate - spre a-l sintetiza într-o producţie 
nouă. Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice a fost cea mai constantă şi reprezen
tativă publicaţie de specialitate din prima jumătate a secolului XX, care, pe parcursul 
celor 126 de numere, ce însumează 37 de ani de apariţie, până în 1945, a marcat peri
oada de înflorire a scrierilor sistematice şi de sinteză în istoria artei româneşti şi trece
rea de la discursul pur descriptiv, cu veleităţi literare şi memorialistice, la un discurs de 
specialitate, de tip taxonomic şi denominativ. 

Concomitent, la finele veacului al XIX-lea, atât unii dintre ierarhii Bisericii Ortodoxe 
Române, cât şi intelectuali cu autoritate instituţională în cadrul Ministerului Cultelor şi 
al Comisiunii Monumentelor Istorice, precum Alexandru Odobescu, Nicolae Iorga sau 
Alexandru Tzigara-Samurcaş, au început să manifeste o reacţie de respingere generică 
faţă de modelele academiste, occidentalizante, de pictură sacră, promovate la acea dată 
în special de Gheorghe Tattarescu împreună cu şcoala sa, şi au propus ca proiect cultu
ral al noului secol întoarcerea la valorile trecutului medieval şi la stilul bizantin. Odată 
cu afirmarea noului stat naţional independent, religia creştin-ortodoxă şi Biserica locală 
deveniseră unele dintre principalele elemente identitare ale Regatului României, întrucât 
fuseseră identificate de ideologia epocii drept cei mai importanţi factori de coeziune ai 
poporului român, alături de limbă. Dorinţa de „neatârnare" politică a fost tradusă în 
plan artistic printr-un demers de repudiere a tuturor influenţelor străine şi de afirmare a 
vechilor tradiţii medievale, considerate „bizantine", drept specific naţional. Teza „sintezei 
originale autohtone", adică ideea că „arta poporului român nu e o artă de import, ci o dez
voltare pur locală", susţinută, între alţii, de Alexandru Tzigara-Samurcaş (1925, p. 2), 
cel care afirmă că a lansat-o pentru prima oară în 1907, în revista Convorbiri Literare 
a devenit ulterior un loc comun al istoriografiei anilor 1920-1940. În scurt timp, arhi
tecţii şi artiştii şi-au adus contribuţia la acest program prin crearea stilului na/ionat 
românesc, numit şi neoromânesc, care făcea apel în mod programatic la elemente sti
listice recent redescoperite şi puse în valoare prin campaniile de restaurare şi reperto
riere a celor mai importante biserici medievale din Ţara Românească şi Moldova. 
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Aceste eforturi au început să capete vizibilitate şi autoritate oficială începând cu 22 
noiembrie 1889, când o parte a ierarhilor Bisericii Ortodoxe Române au semnat deci
ziile aşa-numitului "Sinod pentru canonicitate". Adunarea se număra printre măsurile 
de consolidare asumate de proaspăta instituţie, care se fundamentase ca structură ecle
zială naţională cu statut de patriarhie autonomă cu numai câţiva ani înainte, după o lungă 
negociere cu Patriarhia de la Constantinopol şi cu Imperiul Otoman, desfăşurată între 
1872 şi 1885. Deciziunea Sântului Sinod al Sântei nostre Biserici autocefale drept mări
tare de resărit privitore la ic6nele, arhitectura, pictura şi ornamentaţiunea bisericilor 
din totă ţara, cum să se urmeze pe viitor Monitorul Oficial, nr. 183, noiembrie 1889, 
pp. 125-126), hotăra că trebuie interzise artele „noui şi necunoscute poporului nostru" şi 
„ic6nele străine", care sunt lipsite „apr6pe şi de cerinţele artistice şi de cele liturgice 
ale ritualului nostru", fiind acceptate pe viitor doar "artele frumose bizantine intro
duse în Biserica noastră Română încă din cele dintâiu timpuri ale apariţiunii lor" şi "tra
diţiile cele mai vechi" ale neamului, pentru „a ajuta geniul cultural al poporului român 
întru dezvoltarea sentimentului său religios şi naţional". Decizia din 1889 a fost întărită 
şi completată de autorităţile bisericeşti pe 18 mai 1898, prin întocmirea Regulamentului 
pentru zugrăvirea bisericilor Biserica Ortodoxă Română, nr. 7, an XXXVI, octombrie 1912, 
pp. 205-206), publicat ca decret de regele Carol I abia pe 11 octombrie 1912. În noul 
document se tăceau precizări privind identificarea stilului bizantin cu cel practicat la 
muntele Athos, se impunea o tipologie standardizată pentru programele iconografice 
realizate în lăcaşurile de cult, adică "locul destinat fiecărei icoane", şi se hotăra înfiin
ţarea unei comisii a Sfântului Sinod pentru controlul şi aprobarea picturii religioase. 

Noul tip de raportare a Bisericii locale la imaginea religioasă, după mai bine de un secol 
de practicare a picturii de tip occidental, declanşează cea de-a doua etapă în constituirea 
imaginarului religios, care poate fi numită „arheologică" sau "emulativă". Aceasta capaci
tează, în primă fază, o serie de autori care au accesat arta religioasă, specific locală, 
prin intermediul activităţilor de restaurare şi au prelucrat-o apoi în propriile lor lucrări 
de atelier. Aflată încă la începutul procesului de profesionalizare, disciplina restaurării 
a cooptat pe şantiere numeroşi pictori şi sculptori, al căror rol era, pe de o parte, să 
copieze vechile picturi şi, pe de altă parte, să le continue, să le completeze sau să le 
refacă complet. Punerea sub tutela modelului medieval a reprezentat pentru multi autori 
ocazia de a descoperi virtuţile abstracţionismului, codificările şi acordurile cromatice 
sau capacitatea de sinteză specifice artei medievale, tocmai în momentul în care Occidentul 
revizita aceste soluţii prin intermediul curentelor moderniste : nabism, postimpresionism, 
expresionism, suprematism etc., cu exemple celebre, precum Paul Gauguin Christul 
galben, 1889), Maurice Denis (Drumul calvarului, 1889), Kazimir Malevici (Cruce 
neagră pe oval roşu, c. 1921), Paul Klee (Angelus Novus, 1920), cunoscute artiştilor 
români, formaţi, în cea mai mare parte, la şcoli de artă din Franţa, Germania sau Italia. 

În darea de seamă de la începutul primului număr din Buletinul Comisiunii Monumentelor 
Istorice se precizează că "doar doi-trei dintre pictori cercetează şi studiază cu predilecţie 
arta de zugrăvire şi ornamentaţie îndătinată în străbunele noastre lăcaşuri dumnezeieşti", 
în timp ce domeniul arhitecturii beneficiază de un interes îmbucurător al tinerilor stu
denţi. Spre a corecta acest neajuns, Comisiunea decide, în 1908, să îi angajeze pe 
pictorii Alexandru Poitevin-Skeletti, Apcar Baltazar, Aurelian Mihăilescu şi Dumitru 
Norocea, absolvenţi ai Şcolii de Belle-Arte, pentru a face copii în acuarelă ale picturilor 
bisericeşti, în perspectiva întocmirii unui fond documentar şi eventual a unor albume. 
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Pe ultimii doi, Mihăilescu şi Norocea, care lucraseră în echipele de restaurare de la 
Stavropoleos şi Govora, decid, în 1909, să îi trimită cu o bursă de trei ani în Italia, 
pentru a se specializa făcând desene şi copii după monumentele bizantine din Veneţia şi 
Ravenna. Ulterior, Dumitru Norocea (1880-1964), devenit şeful echipei de restauratori 
ai Comisiunii Monumentelor Istorice, va scrie o pagină de istorie prin restaurarea 
Bisericii Sfântul Nicolae Domnesc din Curtea de Argeş, şantier unde se va forma şi Ion 
Mihail, viitorul colaborator al BCMI pentru componenta de pictură religioasă, după 
tragica moarte a lui Baltazar. Şantierul Bisericii Sfântul Nicolae a reprezentat un fel de 
contrapunct metodologic în raport cu ceea ce s-a realizat la Mănăstirea Argeşului, întru
cât la Biserica Domnească s-au aplicat pentru prima dată în România principiile unei 
restaurări de tip "arheologic", iar monumentul a fost tratat ca obiect de studiu şi măr
turie istorică, nu doar ca artefact cu veleităţi estetice. 

În acest context, la cumpăna secolelor XIX-XX, se nasc din mai multe direcţii for
mule inovatoare de decorare a interioarelor de biserici, ca alternativă programatică la 
"stilul Tattarescu" , care devenise treptat indezirabil pentru autorităţile bisericeşti. În 
primii ani ai noului veac, existau deja în România mai multe exemple de picturi biseri
ceşti realizate în spiritul Artei 1900, care fusese asimilată la noi fie pe filieră Art Nouveau 
şi Secession, fie prin intermediul teoriilor grupării Mir iskusstva. Viziunea promovată 

Lumea artei Mir iskusstva), care l-a avut drept teoretician pe Igor Grabar, 
autorul celebrei Istorii a artei ruse (Moscova, 1910-1912, în cinci volume), favorizase 
deja la acea dată apariţia stilului neobizantin în Rusia, în operele unor artişti ca Vasili 
Beliaev, Mihail Nesterov, Mihail Vrubel sau Viktor Vasneţov. De asemenea, grafica Mir 
iskusstva, marcată de stilul inconfundabil al ilustratorului Ivan Bilibin, a influenţat 
viziunea unor autori români precum Apcar Baltazar şi Dimitrie Belizarie, cel din urmă 
introducând în bisericile pictate de el chiar chenare decorative preluate din cărţile de 
basme desenate de Bilibin. Determinant în acest context este şi interesul major mani
festat de artiştii vremii pentru arta decorativă populară locală şi pentru motivele pictate 
sau sculptate din epoca medievală, sub impulsul ideilor promovate de mişcările Arts and 
Crafts şi Die Jugend, a căror influenţă asupra picturii religioase şi decorative care se 
practica în România la începutul secolului XX este semnalată chiar de Apcar Baltazar 
(,,Cei din urmă iconoclaşti", Viaţa românească, iunie 1907). Acestea au constituit în 
mod cert şi un argument plauzibil în identificarea tradiţiilor artistice locale din perioada 
medievală drept sursă predilectă de inspiraţie, ceea ce, în contextul Europei răsăritene, 
însemna revizitarea şi recuperarea picturii bizantine, mai întâi în forma sa laică şi ime
diat după aceea şi în cea religioasă. Reîntoarcerea la decorativism şi liniaritate în detri
mentul picturalităţii, la perspectiva inversă în schimbul celei albertiene, la pata plată şi 
la bidimensionalitate în locul modeleului ori la arhaismul abstractizant al culturii popu
lare ca reacţie împotriva academismului reprezintă trăsături definitorii pentru evoluţia 
artei laice la finalul secolului al XIX-lea. 

Între pionierii neobizantinismului românesc, alături de restauratori şi pictori de 
biserici cu formaţie tradiţională, a căror activitate nu reprezintă obiectul cercetării ima
ginarului religios, din motivele invocate la începutul studiului, se numără şi artişti români 
consacraţi, pictori de şevalet sau monumentalişti, care alegeau să practice pictura reli
gioasă, de icoane sau murală, ca activitate conexă ori paralelă celei de atelier. Din 
aspectele documentate până în acest moment, reiese că primele iniţiative de inovare a 
stilului s-au dezvoltat, pe fondul climatului cultural descris mai sus, în mod independent, 
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în nuclee izolate, fără a se subordona unui anumit centru sau maestru. Alături de Exner, 
reprezentant al şcolii de restaurare de la Argeş, unul dintre primii pictori care experi
mentează noile direcţii este Ştefan Luchian ( 1868-1916). Din considerente financiare, 
în 1898, el acceptă să realizeze pictura catedralei din Alexandria, alături de colegii săi 
Constantin Pascali şi Constantin Artachino. Pentru această lucrare ei adoptă stilul Artei 
1900, pe care Luchian îl exersase deja în pictura sa laică, însă schiţele pictorului din 
acea perioadă, păstrate astăzi la Biblioteca Academiei Române, atestă că, în procesul 
de documentare, el a copiat mai multe figuri de sfmţi în stil bizantin, văzuţi probabil 
pe pereţii unor biserici locale. Deşi, ulterior acestei experienţe unice în cariera lui, 
Luchian nu a inclus teme religioase în plastica sa de şevalet, ecourile confruntării cu 
tradiţia sunt vizibile în autoportretul pe care şi-l face sub titlul Un zugrav (1905-1907). 
În această pictură el îşi asumă atitudinea pictorului medieval, având drept referinţă 
modelul celebrului meşter din perioada cantacuzin-brâncovenească, Pârvu Mutu, care, 
datorită "îndrăznelii" de a-şi picta chipul în proximitatea tablourilor votive ale biseri
cilor, a fost ulterior considerat de istoriografia angajată ideologic drept primul artist 
român în sens modern. Tot în aceeaşi perioadă, preotul Vasile Damian (1860-1915) s-a 
reîntors la „ vechea zugrăveală în frescă", realizând, în ceea ce el numea "stil tradiţional 
bizantin adaptat caracterului nostru românesc" (Pocitan, 1904, p. 59, nota 1), pictura 
bisericilor Sfântul Ştefan - Cuibul cu barză (1898) şi Sfmţii Voievozi - Griviţa (1903) 
din Bucureşti, inspirându-se probabil din formulele neobizantine apărute deja în Rusia 
şi din limbajul stilului Secession, pe care l-a îmbinat într-un mod unic cu motive tradi
ţionale preluate de la covoarele vechi româneşti. Ghidat de maniera lui Lecomte du 
Noiiy, pe care îl întâlnise cu siguranţă în ambianta regală, Umberto Marchetti, profe
sorul italian adus de Carol I în slujba Domeniilor Coroanei, a finalizat, în 1901, pictura 
Bisericii Amzei din Bucureşti, într-o variantă a stilului neobizantin, deşi imediat 
după aceea, între 1901 şi 1904, el revine la stilul academist pentru a repicta biserica 
brâncovenească din Potlogi. Deosebit de important este şi Octavian Smigelschi 
( 1866-1912), care, deşi activ în Transilvania, aflată la acea dată sub autoritatea Imperiului 
Austro-Ungar, va deveni, prin medierea textelor viitorului patriarh Miron Cristea, un 
reper important în definirea neobizantinismului românesc. În 1903 şi 1904, Smigelschi 
a câştigat concursurile pentru decorarea catedralelor din Blaj şi Sibiu cu proiecte care 
sintetizau elemente ale artei romane târzii şi bizantine. El va reuşi să realizeze doar 
cupola şi iconostasul de la Sibiu, optând pentru o formulă aflată la graniţa dintre pictura 
naturalistă, folosită pentru chipurile sfmţilor, şi stilul nearomânesc, aplicat la fonduri 
şi veşminte. Acest melanj va fi emulat mai târziu de Dimitrie Belizarie în pictura 
Catedralei Patriarhale din Bucureşti şi în alte cazuri. Stilul inconfundabil al lui Belizarie 
a fost marcat şi de „restaurarea" din 1911 a frescelor vechii mănăstiri Căldăruşani, în 
fapt o repictare completă, dar nu în stilul lui Lecomte du Noiiy, ci într-o manieră mult 
mai fidelă principiilor compoziţionale bizantine. Nu în ultimul rând, Costin Petrescu 
(1872-1954), profesor la Academia de Belle-Arte, cunoscut autor de picturi murale laice, 
s-a implicat, la rândul său, în 1907, în decoraţia primei sale biserici, realizând ansam
blul de la Sfântul Silvestru din Bucureşti într-o variantă Art Nouveau a stilului neobi
zantin. Referinţele la biserica episcopală de la Argeş sunt transparente, dar ceea ce îl 
particularizează este integrarea fizionomiilor specifice Art Nouveau, foarte asemănătoare 
cu lucrările de grafică publicate de Luchian în paginile revistei Ileana, în portretistica 
sfinţilor. 
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În aceeaşi epocă, schimbarea de perspectivă s-a manifestat şi la nivelul învăţămân
tu.lui artistic, pe măsură ce "şcoala lui Tattarescu", care fusese o componentă funda
mentală a Academiei de Belle-Arte din Bucureşti, a fost substituită treptat de viziunea 
înnoitoare a unor profesori mai tineri, precum Eustaţiu Stoenescu, Costin Ioanid sau 
Ştefan Constantinescu. Odată cu înfiinţarea unei catedre distincte de arte decorative la 
Şcoala de Arte din Bucureşti, în 1904, Costin Petrescu, primul titular al acesteia, şi 

succesoarea lui, Cecilia Cuţescu-Storck (1879-1969), au susţinut cu succes revitalizarea 
meşteşugului frescei şi a legilor compoziţiei decorative, abandonând definitiv pictura 
academistă în ulei. În paralel, Arthur Verona şi cu pictorul Dimitrie Belizarie au înfi
inţat o şcoală de pictură pe lângă Mitropolia din Bucureşti, care şi-a propus să realini
eze arta religioasă românească la normele iconografiei ortodoxe de tradiţie bizantină, 
atât în frescă, cât şi în icoană. 

Tema picturii bizantine şi neobizantine a fost centrală în dezbaterea despre specificul 
naţional şi stilul nearomânesc, care a marcat cultura noastră pe tot parcursul primei 
jumătăţi a secolului XX. După Marea Unire din 1918, când a apărut şi mai acut nevoia 
unui program cultu.ral care să integreze noile teritorii alipite ţării - Transilvania, Banatul, 
Basarabia, Bucovina şi Maramureşul -, arta bisericească a fost considerată un instrument 
simbolic care putea să unifice spaţii şi mentalităţi diferite, unele dintre acestea lipsite 
de reperele tradiţiei medievale ortodoxe (bizantine). Subiectul a fost teoretizat de nume
roşi autori, care au pledat pentru revigorarea tradiţiei bizantine şi a tehnicilor picturii 
murale, precum Elie (Miron) Cristea, viitorul patriarh, care, în 1905, pe când era tânăr 
monah implicat în administraţia Episcopiei din Sibiu, scrie Iconografia şi întocmirile 
din internul bisericei răsăritene, un fel de îndreptar de pictură conţinând aprecieri per
sonale cu privire la direcţia în care ar trebui să se dezvolte arta religioasă pe calea 
bizantinismului, apărut ca reacţie la valul de experimente stilistice şi iconografice din 
jurul anului 1900. Numărul mare de biserici construite după 1918 în întreaga ţară le-a 
oferit multor artişti laici oportunitatea de a lucra pictură murală religioasă şi de a expe
rimenta în manieră personală soluţii de configurare a stilului neobizantin. Resortu.rile 
implicării acestor creatori erau diverse, de la nevoia de stabilitate financiară (în cazul 
lui Ştefan Luchian sau Nicolae Tonitza), la interesul generic pentru tradiţie şi artă popu
lară, în spiritul stilului naţional, cum se întâmplă la Catu.l Bogdan, şi mergând până la 
o asumare conceptuală totală, transformată în crez artistic, pentru Olga Greceanu, care 
a găsit în arta medievală sursa de inspiraţie pentru pictura ei de şevalet. 

Cei mai relevanţi autori care au tăcut apel la imaginarul religios în această etapă, în 
care se depăşeşte nivelul abordării tematice şi începe să se investigheze dimensiunea 
formală, stilistică, a moştenirii bizantine, sunt pictorii Apcar Baltazar (1880-1909) şi 
Sabin Popp, asupra cărora arta medievală a avut un impact determinant, atunci când au 
fost puşi în situaţia de a copia vechi fresce de biserici. Primul dintre cei doi, în postura 
de angajat al Comisiunii Monumentelor Istorice, a realizat copii după picturile mănăs
tirilor Hurezi şi Colţea, ctitorii din epoca brâncovenească, şi a redactat primele articole 
care aduceau în atenţia publicului calităţile artistice ale acestor opere, într-un moment 
în care arta secolului al XVIII-lea era considerată decadentă în raport cu marile repere ale 
stilului bizantin. Textele lui Baltazar sunt cele mai timpurii surse din care putem înţelege 
ce anume identificau artiştii epocii drept caracter bizantin. În articolul-program „Spre 
un stil românesc", publicat în ziarul Viaţa românească din noiembrie 1908, tipul bizantin 
este definit ca „înfrumuseţat sub întreitul raport al formei, al proporţiunilor şi al decorului", 
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aşadar un sfânt bizantin era "frumos ca formă, proporţie şi decoraţiune", iar "cel mai 
pur şi mai înaintat bizantinism" presupunea „sfinţi frumoşi, senini, învestmântaţi bogat 
cu haine şi armuri presărate cu pietre scumpe", aşa cum se făcea în Bizanţ, ,,într-o 
epocă când artiştii bizantini, care construiau sfinţi numai din imaginaţie, s-au gândit să 
controleze ici colo natura sau măcar operele rămase de la clasici" (Baltazar, 1909a, 
p. 37). La chipurile mucenicilor pictaţi în Paraclisul Mitropoliei din Bucureşti, artistul 
apreciază „o plasticitate remarcabilă", care îl face să se gândească la portretele pictate 
de precursorii lui Giotto din arta italiană, iar pe un înger de la Biserica Colţea îl regă
seşte „într-o frumoasă mişcare care, nu numai că nu aminteşte de fel de înţepeneala 
bizantină, dar aduce chiar cu graţia mişcărilor din arta Renaşterii" (Baltazar, 1908, 
pp. 121-122). Ceea ce se remarcă din aceste citate este că Baltazar se raporta referenţial 
şi apreciativ la valorile artei occidentale, de exemplu : naturalismul, perspectiva alber
tiană, modelul artei clasice, modelul reprezentat de Giotto şi de arta Renaşterii etc., pe 
care le asimilase prin studiile sale la Şcoala de Belle-Arte din Bucureşti, între 1896 şi 
1901, ca elev al lui G.D. Mirea, cu toate că aceste criterii sunt total irelevante şi nea
decvate pentru analiza artei medievale, concepută după principii complet diferite. Autorul 
are însă meritul de a fi identificat în descrierile sale şi trăsături reale ale stilului bizan
tin, de exemplu, utilizarea proplasmei, "acea coloraţie verzuie, acele umbre şi demitente 
verzui, rezultate din preparaţiuni pe dedesupt, despre care vorbeşte şi dl. Gabriel Millet 
în studiul său asupra artei bizantine" (Baltazar, 1909b, p. 128). Tot în articolul „Spre un 
stil românesc", Baltazar critică contaminarea picturii bisericeşti cu motive folclorice şi 
de artă decorativă populară, pe care unii pictori, de exemplu Smigelschi şi Damian, o 
promovează ca specific naţional, neglijând cercetarea vechilor monumente de artă medi
evală, mai ales Hureziul pe care el, între primii, îl considera un exemplu demn de urmat. 
Neadecvarea formei la conţinut, reclamată de autor este, într-adevăr, una dintre principalele 
probleme ale picturii neobizantine timpurii de la noi, alături de abaterile iconografice. 

Apcar Baltazar a realizat multe lucrări inspirate din tematica creştină, din istoriile 
medievale sau din folclor, mai ales din basme. Din păcate, moartea prematură nu i-a 
lăsat ocazia să manifeste plenar în propria operă elementele stilistice şi de conţinut pe 
care le decantase din arta religioasă. Doar în câteva lucrări, precum DomniJe bizantine 
Sfântul Gheorghe omorând balaurul (1908), Hristos plângând cetăJile, numită şi Quo 
Vadis ? (1909), tematica religioasă se împleteşte timid cu noul limbaj neobizantin, pentru 
a crea imagini care se doreau a fi monumentale şi sublime, în stilul lui Edward Bume-Jones, 
Gustave Moreau, Arnold Bocklin sau Puvis de Chavannes. Asemenea altor artişti, ca 
Nicolae Tonitza, Theodor Pallady şi Ştefan Luchian, Apcar Baltazar a fost angrenat în 
zugrăvirea unor lăcaşuri de cult ortodoxe, precum biserica din Drăcşani, Teleorman. 

Lui Sabin Popp (1896-1928), prilejul studierii unor exemplare autentice de frescă 
religioasă i-a fost oferit de Maruca Cantacuzino, în perioada în care aceasta era soţia 
lui Mihail G. Cantacuzino, politician, primar, apoi ministru. Ea i-a comandat lui Popp, 
prin 1924, să copieze portretele unor strămoşi ai familiei ei pentru salonul pe care îl 
avea în palatul de la Bucureşti, după frescele ctitorilor din biserica de la Băleni şi de la 
mănăstirea Sinaia. Practica devenise curentă în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, 
când chipurile strămoşilor imortalizaţi în tablourile ctitoriceşti, după moda bizantină, 
erau reproduse în galerii de portrete în ulei, care să decoreze saloanele palatelor boie
reşti. Contactul direct cu fresca medievală, la care Sabin Popp a fost obligat prin această 
comandă, s-a dovedit o adevărată revelaţie. Din acel moment, declara el, a ştiut în sfârşit 
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e este pictura. Sabin Popp nu se mărgineşte la executarea de copii după portretele 
Cantacuzinilor, ci călătoreşte prin ţară, la mănăstirile moldoveneşti de la Neamţ, Bistriţa, 
Horaiţa, unde execută schiţe colorate după fresce, după cum afirmă Camelia Ene (2009, 
p. 309). Îl entuziasmează biserica domnească de la Curtea de Argeş şi cumpără numărul 
consacrat acestui monument de Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice în 1923, după 
cum povesteşte prietenul acestuia, Ştefan Neniţescu, într-un manuscris nepublicat (Ene, 
2009, p. 309). Rezultatul acestei interacţiuni a avut un impact deosebit asupra operei 
lui Popp, manifestat în mod clar în lucrările Portret de familie (triptic) (1927, Muzeul 
Naţional de Artă al României) în care îşi face, la rândul său, autoportretul în chip de zugrav, 
aidoma lui Luchian, şi Triptic religios (1925, Muzeul Naţional de Artă al României, 
vezi ilustraţiile IIl.5, 111.6 şi IIl.7). Pictura sa constituie un răspuns alternativ faţă de 
soluţiile oferite de Francisc Şirato şi Ion Theodorescu-Sion în mult dezbătuta chestiune 
a recuperării tradiţiei din unghiul modernităţii şi, într-un anume sens, este mai directă 
şi mai adecvată momentului prin referinţa fără echivoc la pictura medievală românească. 
După Petru Comarnescu (1905-1970), pasiunea pentru valorile trecutului este o trăsătură 
definitorie a generaţiei de după război, iar Sabin Popp nu numai că nu constituie o excep
ţie, dar reuşeşte să facă din recuperarea trecutului artistic românesc un program, reţinând 
din canonul bizantin nu atât stereotipia chipului uman de expresie psihologică, cât o 
anumită virtualitate a atitudinii corporale rigide, a acţiunii epurate, cu valenţe simbolice, 
care sugerează desprinderea din contingent (Ene, 2009, p. 309). Spre deosebire de Şirato, 
nu „esenţa formală" a picturii de tradiţie bizantină îl interesează pe Sabin Popp, ci 
principiul acestei arte, care nu este vitalitatea, ci spiritualitatea (Blaga, 1970, p. 35). 

Un traseu similar a fost urmat şi de George Lowendal (1897-1964), pictorul de 
origine rusă naturalizat în România, care a realizat deopotrivă pictură religioasă şi pictură 
laică cu subiecte sau pretexte sacre. Cunoscând, graţie studiilor de la Academia Imperială 
de Artă din Sankt-Petersburg, paşii pe care artiştii ruşi afiliaţi mişcării Peredvijniki, 
şi membrii Mir iskusstva, i-au tăcut pe calea neobizantinismului, Lowendal şi-a permis 
să apeleze pentru comenzile sale publice, atât cele de pictură monumentală, cât şi cele 
scenografice, la tehnicile tradiţionale şi la canoanele specifice picturii religioase răsăritene, 
cu mai mare uşurinţă decât contemporanii lui români, şi totodată să includă în creaţia 
sa de atelier elemente specifice arhaismului medieval. De asemenea, apropierea lui, încă 
din 1915, de lumea teatrului şi a baletului rus l-a adus cu siguranţă în proximitatea 
operelor de avangardă ale lui Serghei Sudeikin, pe care îl pomeneşte chiar într-una 
dintre povestirile sale autobiografice, şi a decorurilor cu tematică religioasă elaborate 
de Natalia Goncearova pentru spectacolele lui Serghei Diaghilev, din care Lowendal s-a 
inspirat în mod cert în propria sa creaţie de scenograf de mai târziu. Creaţia religioasă 
a lui Lowendal, care însumează o pictură murală pierdută la Sadagura şi trei iconostase, 
la Horecea şi Clocucica, lângă Cernăuţi, respectiv la Brăila, se integrează mişcării 
neobizantine. Pus în faţa provocării de a picta pentru prima dată icoane, acesta simte 
nevoia unei documentări sistematice care să îl ajute în stăpânirea tehnicii de lucru, a 
iconografiei şi a stilului de tradiţie bizantină, astfel încât să se poată alinia cu succes la 
tendinţele epocii şi la solicitările comanditarului. Aşa cum au făcut şi alţi congeneri ai 
săi, Lowendal a căutat o cale de a reintra în contact cu firul rupt al tradiţiei picturii 
bisericeşti, de a parcurge drumul invers, de la maestru la meşter, dar, spre deosebire de 
marea majoritate a artiştilor din perioada sa, nu a apelat în primul rând la contactul 
direct cu mărturiile de artă medievală românească, păstrate in situ sau în muzee, ci la 
referinţa livrescă şi la reperul artei ruse. Acest lucru îl va particulariza în raport cu toţi 
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ceilalţi artişti care au practicat neobizantinismul la noi. Lăwendal a realizat numeroase 
peisaje cu vederi de biserici din Bucovina - Suceviţa, Moldoviţa, Humor, Voroneţ -, 
acesta fiind unul dintre subiectele care l-au consacrat ca pictor al "specificului româ
nesc", alături de portretele de ţărani, dar şi o natură statică cu icoană, subiect care 
începuse să fie popular în epocă şi pe care îl regăsim şi la Sabin Popp. Mănăstirile lui 
Lăwendal au, la aproape un secol distanţă, aceeaşi funcţie pe care o îndeplineau acua
relele lui Szathmâri, bucurându-se de aceeaşi popularitate în expoziţiile şi publicaţiile 
de orientare legionară. La graniţa dintre pictura bisericească şi cea de şevalet, există în 
creaţia lui Lăwendal şi câteva exemple de picturi cu tematică religioasă ce se disting 
clar prin stil şi concepţie de producţia iconografică pe care artistul a realizat-o şi care 
scapă oricăror clasificări. Caracterul lor artistic prevalează vizibil în detrimentul func
ţiei spirituale, iar descendenţa lor din temele "laice" abordate de artist este evidentă. 
Unele se subordonează picturii de peisaj, cum este cazul Maicii Domnului cu Pruncul 
un detaliu preluat din pictura mănăstirii Moldoviţa, folosit ca afiş pentru ONT, sau a 

Sfinţilor militari Gheorghe, Dimitrie şi Mercurie. Altele sunt inspirate de zona 
ilustraţiei de carte tip lubok sau de proiecte de scenografie şi costum, cum este cazul celor 
două lucrări cu tema Sfântul Gheorghe omorând balaurul, în care pictorul s-a autore
prezentat în chipul Sfântului Gheorghe, patronul său onomastic, care evocă, prin linie 
şi cromatică deopotrivă, stilul graficii publicitare Art Deco şi tradiţia icoanelor populare 
ruseşti. Acuarela extrem de minuţioasă în care, după cum i-a declarat unui jurnalist, 
Lăwendal identifica "îngerul său păzitor", surprinde privitorul prin faptul că figura 
personajului sacru este substituită de silueta nudă a artistului, adică autoportretul este 
disimulat în mod aproape subversiv în compoziţia religioasă. Inedita formă de autore
ferenţialitate pare că se plasează în continuitatea practicii maeştrilor renascentişti de a-şi 
picta portretele în tablouri religioase, dar în acelaşi timp poate fi citită şi ca un metafo
ric joc de rol autoironic sau ca o meditaţie asupra condiţiei şi menirii artistului în lume, 
de luptător pentru frumos şi adevăr. 

În acei ani, mai ales după urcarea pe tron a regelui Carol al Ii-lea, în 1930, când scena 
politică din România s-a orientat tot mai acut spre naţionalismul de dreapta de inspiraţie 
fascistă, iar discursurile de factură legionară ale lui Nicolae Iorga, Nichifor Crainic şi Nae 
Ionescu însufleţeau populaţia şi exaltau sentimentul religios ortodox, ridicat la rang de 
condiţie sine qua non a românităţii, lumea artei dezbătea în modul cel mai intens problema 
specificului naţional şi a spiritului românesc. Discursul de recepţie în Academia Română, 
susţinut de poetul şi filosoful Lucian Blaga (1895-1961) în 1937, sub titlul Elogiul satului 
românesc, a reprezentat un moment de climax al afirmării naţionalismului, conservato
rismului şi autohtonismului românesc, centrate pe tradiţia şi spiritualitatea creştin-orto
doxă. Sensibili la spiritul epocii, majoritatea artiştilor, între care se remarcă Francisc Şirato, 
Camil Ressu, Olga Greceanu, Ion Theodorescu-Sion, Nicolae Tonitza, Iosif Iser sau Costin 
Petrescu, încercau într-un fel sau altul să integreze în pictura lor modelul tradiţiei. 

Olga Greceanu face parte din prima generaţie de femei afirmate pe scena artistică 
din România în secolul XX, alături de pictoriţe precum Cecilia Cuţescu-Storck şi Nina 
Arbore, sculptoriţe ca Miliţa Petraşcu şi Irina Codreanu sau arhitectele Henrieta Delavrancea
Gibory şi Virginia Andreescu Haret. Contemporană cu cei mai străluciţi artişti ai peri
oadei interbelice - Pallady, Petraşcu, Şirato, Tonitza ş.a. -, Olga Greceanu a lăsat o 
operă originală, îmbinând tradiţia naţională cu arta modernă europeană. Pictura sa, 
caracteristică pentru paradoxalele fuziuni stilistice ale anilor 1920, a fost preţuită sau, 
dimpotrivă, condamnată pentru "coincidenţa contrariilor" pe care o realizează (Nanu, 2004). 
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Provenind dintr-o familie înstărită, Olga pleacă înainte de Primul Război Mondial să 
studieze chimia la Liege (Belgia), unde îşi descoperă pasiunea pentru pictură, pe care 
o va cultiva la Şcoala Superioară de Artă din Liege şi mai apoi la Paris, specializându-se 
în pictura murală cu profesorul Charles Jean Paul Baudouin. Dotată cu un bagaj solid 
de cunoştinţe în domeniul artei monumentale şi inspirată de diferitele curente moderniste 
care animau capitala Franţei la acel moment, Olga Greceanu se întoarce în ţară căutând 
surse de inspiraţie pentru a crea un „stil mural" definit de simplitate, unitate, decorati
vism, planeitate, hieratism şi colorit estompat, aşa cum avea să afirme în lucrarea 
Compoziţia murală, legile şi tehnica ei (Bucureşti, 1935). Găseşte toate aceste calităţi 
în pictura vechilor biserici din secolul al XVIII-lea, în sfinţii „zdrobiţi pe perete" pe 
care îi descoperă prima dată în jurul conacului soţului ei de la Măldărăşti. Olga Greceanu 
a abordat genul cel mai dificil, grav şi plin de răspundere al compoziţiei monumentale, 
întrecându-i prin fermitatea stilului pe toţi confraţii de breaslă. A realizat mari ansam
bluri murale, cum sunt frescele de la Universitatea de Arhitectură şi Urbanism „Ion 
Mincu" (1937) sau Primăria de Verde (1938), astăzi Primăria Sectorului 1 din Bucureşti, 
Gara Mogoşoaia (1939), Institutul de Istorie „Nicolae Iorga" al Academiei Române (1942), 
Biblioteca Sfântului Sinod (1966), precum şi mozaicurile bisericii mănăstirii Antim din 
Bucureşti (1949-1950). În 1938, realizează o importantă lucrare, care poate fi conside
rată în mod just o sumă a manifestărilor imaginarului religios, marea Răstignire 
de judecată a Primăriei Sectorului 1 din Piaţa Amzei, pentru care lucrarea Coborârea 
de pe cruce, păstrată astăzi la Muzeul Naţional de Artă al României, a servit, probabil, 
drept schiţă (vezi ilustraţia III.8). Greceanu a ajuns la concluzia că nu subiectul, adică 
ceea ce este reprezentat într-o pictură, decide specificul naţional în artă, ci felul cum 
este expus, prezentat, dezvoltat acel subiect. Maniera de a face, stilul, însăşi gândirea, 
concepţia unei naţii, potrivit temperamentului culturii, moravurilor, religiei acelei naţii, 
după cum afirma într-o altă publicaţie importantă care i se datorează, volumul Specificul 
naţional în pictură (Bucureşti, 1939). Potrivit Olgăi Greceanu, factorul principal, deter
minant, al specificului naţional românesc a fost ortodoxismul: ,,Noi întâi am fost orto
docşi şi pe urmă români. Noi n-am venit de nicăieri. N-am alungat pe nimeni să-i luăm locul. 
Noi ne-am născut în ţara asta odată cu stejarii şi brazii ei" (2010, p. 22). Ea observă că întâi 
ne-am însuşit credinţa, iar apoi noţiunile de stat şi patrie. Includerea artei noastre medievale 
în sfera de cultură bizantină s-a făcut nesilit, arta bizantină nefiind un import, ci cores
pondentul religiei ortodoxe, oricât am transformat-o în patrimoniu naţional. În concluzie, 
arta românească are caracterul bine stabilit de veacuri : este formală, schematică, abs
tractă, şi cu aceste trei însuşiri artiştii pot crea opere infinit de variate. Între arta popu
lară, statornică în expresia sa de veacuri de-a rândul, şi arta bisericească, cultivată 
începând de la 1350, nu numai că nu vede o deosebire de sensibilitate, dar, ca principiu 
artistic, consideră că una este identică celeilalte. În acelaşi volum, Olga Greceanu denunţa 
„secolul de rătăcire" produs în arta românească de „influenţa bruscă a artelor franceze 
în prima jumătate a secolului al XIX-lea" (Greceanu, 2010, pp. 44, 75) şi propunea, 
asemenea lui Francisc Şirato în volumul Spre o artă naţională. Încercări critice, ,,să ne 
întoarcem din drumul greşit şi să o luăm de la capăt", precizând totuşi că: 

A continua o artă tradiţională nu înseamnă a ne întoarce la arta bizantină din biserici, nici 
la subiecte cu ctitori sau la fanarioţii de altădată, ci la o artă decorativă, în care să apară 
caracterul moral, mistic, al nostru, imagine abstractă a vieţii, credinţa că arta spontană nu 
rezolvă nici o problemă sufletească, după concepţia poporului nostru latin-ortodox, ci 
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dimpotrivă, numai o artă hieratică 
(Greceanu, 2010, p. 44). 

o figură perfect arhaică, decorativă, statică, mistică 

Cercetările mai recente de istoria artei au aruncat o lumină nouă asupra contextului 
european în care a apărut arta Olgăi Greceanu. Ioana Vlasiu scria că : 

Problema revendicării tradiţiei pe fundalul aspiraţiei spre o artă cu identitate naţională 
păruse a fi un fenomen local, legat de „complexele" culturii noastre intrate mai târziu în 
circuitul valorilor occidentale, o manifestare minoră de orgoliu naţional. Proiectând însă 
acest episod pe fundalul artei occidentale, la rândul ei într-o nostalgică retrăire a originilor şi 
epocilor de glorie, demersul românesc îşi câştigă dimensiunea europeană (Vlasiu, 1987, p. 7). 

De asemenea, criticul de artă Amelia Pavel concluziona că „Olga Greceanu a rămas 
în istoria artei româneşti o prezenţă spirituală, pe cât de ataşată tradiţiei, pe atât de 
inteligent şi subtil sensibilă la sugestiile făcute ale căutărilor şi experienţelor artistice 
din secolul XX. Întreaga operă a pictoriţei are preţioasa calitate de a confirma, în ace
laşi timp şi a depăşi teoriile din care a izvorât" (Pavel, 1973), adică doctrina ortodoxistă, 
care a marcat ultimele decenii ale perioadei interbelice. 

Dacă Şirato şi Theodorescu-Sion au părăsit la finalul anilor 1930 estetica tradiţiei 
fără prea multe explicaţii şi regrete, căutându-şi raţiunea de a exista artistic într-o pictură 
ce se mulţumea să fie, Olga Greceanu se adânceşte în existenţa artei medievale româneşti, 
pierzând treptat legătura cu arta vie (Vlasiu, 2010, p. 88). La acest fapt au contribuit, 
pe de o parte, implicarea ei în pictura religioasă, care a produs o legătură din ce în ce 
mai strânsă cu Patriarhia Română şi i-a facilitat intrarea în cercurile mişcării mistica-reli
gioase „Rugul Aprins" de la mănăstirea Antim, şi pe de altă parte, experienţa vizionară 
pe care declara că a avut-o. Încurajată de prietena şi colega ei Nina Arbore, împreună 
cu care iniţiase Asociaţia femeilor pictore şi sculptare (1916) şi care pictase deja biserica 
Sfinţii Constantin şi Elena din Constanţa (1934-1937), Olga Greceanu intră în audienţă 
la patriarhul Justinian Marina şi primeşte comanda mozaicurilor din pridvorul mănăsti
rii Antim. Din acest punct începe a doua parte a activităţii acesteia, în care pasiunea 
pentru tradiţie va deveni copleşitoare, diminuând tocmai tensiunea dintre memoria tre
cutului şi conştiinţa prezentului, care dădea savoare lucrărilor sale din anii 1920. După 
al Doilea Război Mondial, atât ea, cât şi ceilalţi membri ai mişcării ortodoxiste, precum 
Sofian Boghiu sau Costin loanid, partizani ai stilului neobizantin, au supravieţuit schim
bării de regim, protejaţi de protocoalele stabilite între patriarhul Justinian şi liderul 
comunist Gheorghe Gheorghiu-Dej. Aceştia şi-au restrâns activitatea exclusiv la pictura 
de biserici, retrăgându-se din circuitul expoziţiilor publice care, după 1950, era dirijat 
exclusiv de nou-înfiinţata Uniune a Artiştilor Plastici. Deşi la nivel practic nu a excelat 
prin picturi bisericeşti care să marcheze istoria genului, exersându-se preponderent în 
lucrări de restaurare, şi acelea discutabile din punct de vedere metodologic, la nivel 
teoretic Olga Greceanu s-a dovedit cea mai devotată apărătoare a vechilor tradiţii înţelese 
în spiritul lor, nu în litera dogmatică a formelor fără fond. Scrierile sale au consfinţit 
definitiv reîntoarcerea la bizantinism ca formulă unică de manifestare în arta religioasă. 

Sub auspiciile noului regim comunist, expunerea în muzee şi galerii a unor lucrări 
care să exploateze imaginarul religios era cu desăvârşire interzisă, în primul rând pentru 
că doctrina stalinistă impusă de la Moscova era fundamental atee şi în al doilea pentru că, 
la nivel naţional, tot ceea ce ţinea de spiritualitatea ortodoxă fusese iremediabil contaminat 
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de efectele dezastruoase ale ideologiei legionare, asociate din punct de vedere istoric 
regimului nazist. 

După o perioadă de respingere brutală în prima etapă a regimului comunist, temele 
inspirate de spiritualitatea şi arta creştină au început să revină treptat în atenţia artiştilor 
laici, de la jumătatea anilor 1960, odată cu instalarea naţional-comunismului, căruia îi 
servea ideologic reactivarea preocupării pentru specificul naţional. De la începutul ani
lor 1980, interesul generic pentru tradiţie şi arhaism, manifestat până atunci doar la nivel 
formal, se transformă într-o mişcare conceptuală cu substrat mistic, cunoscută mai ales 
datorită activităţii grupului Prolog, format iniţial din Paul Gherasim (vezi ilustraţia III.9), 
Constantin Flondor, Horea Paştina, Cristian Paraschiv şi Mihai Sârbulescu. În scurt timp, 
în jurul nucleului de pictori care redescopereau natura într-o manieră aproape impresionistă 
în rezidentele de creaţie în plein air în rezidentele la Poiana Mărului, Tescani sau Văratec, 
şi, prin natură, pe Dumnezeu, creatorul ei, s-au strâns mulţi alţii : Ion Grigorescu (vezi 
ilustraţia III .11), Horia Bernea, Sorin Dumitrescu, Matei Lăzărescu, Gheorghe Berindei, 
Dan Mohanu, Ion Nicodim, Ioana Bătrânu, Mircea Tohătan, Florin Niculiu, Afane 
Teodoreanu, Ruxandra Grigorescu, care au păşit pe calea ascultării şi au asumat un 
program coerent de revitalizare a tradiţiei picturii interbelice şi de promovare a unor valori 
morale şi spirituale. Pe pânze, dimensiunea religioasă era înfăţişată voalat sau chiar disimu
lată în schemele convenţionale ale unor genuri consacrate, de pildă, natura statică sau 
peisajul, cum este cazul Paharelor şi Meselor lui Horea Paştina (vezi ilustraţia III.10), 
în care cei avizaţi pot decripta potirul cu sângele lui Hristos şi masa Sfântului Altar. 

După momentul Revoluţiei Române din decembrie 1989, climatul artistic local a 
devenit un mediu fecund pentru manifestarea „artei libere", printr-o serie de noi tema
tici şi abordări menite să recupereze rapid decalajul existent între fostul stat comunist 
şi lumea occidentală. Instabilitatea şi impredictibilitatea generate de mişcările haotice 
de pe scena politică, episoadele violente ale Mineriadelor şi inflaţia, pe de o parte, iar 
pe de alta, liberalizarea pieţei de consum şi a circulaţiei internaţionale, discurile proac
tive, ajutoarele financiare sau logistice primite din partea unor entităţi vestice au tăcut 
ca intervalul numit „perioada de tranziţie" (1990-2000) să se constituie ca un melanj 
paradoxal de speranţă şi disperare, de circumspecţie şi avânt creator. Încrederea în 
puterea de emancipare a artei şi în impactul său politic şi social a determinat o serie de 
artişti să se implice activ prin arta lor în construirea unui nou discurs cultural, menit să 
contribuie la exorcizarea societăţii fie prin metoda critică, fie prin cea mesianică. 

Membrii Generaţiei '80, aflaţi în plină ascensiune a creaţiei şi deja bine poziţionaţi 
în structurile instituţionale, au fost actorii principali ai acestei schimbări. Scena artistică 
locală s-a reaşezat parţial pe coordonatele opoziţiei ideologice dintre tradiţionalism şi 
avangardă, caracteristică perioadei interbelice, dar care fusese atenuată până la surdină 
după instaurarea comunismului. Transpusă în termenii contemporani, opoziţia s-a mani
festat ca o antiteză formală, nemilitantă între neoortodoxişti şi experimentalişti. 

O parte a artiştilor consacraţi înainte de 1989, care avuseseră o relaţie de conformi
tate faţă de autorităţile comuniste sau practicaseră la finalul anilor 1980 o formă tacită 
de spiritualism, precum Horia Bernea, Sorin Dumitrescu, Silvia Radu şi Vasile Gorduz, 
Ion Grigorescu, Horea Paştina, Marian şi Victoria Zidaru ş.a., au profitat din plin de 
liberalizarea ideologică postdecembristă şi de climatul de liberalizare a ideilor şi discursu
rilor religioase pentru a-şi afirma public convertirea, ca un manifest compensatoriu pentru 
deceniile în care exprimarea trăirii sacre era interzisă. În anumite cazuri, cum este cel 
al grupului Noul Ierusalim de la Pucioasa, această mişcare de „înduhovnicire" a artiş
tilor ajunge să îmbrace forme de radicalism ortodox. 
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IMAGINARUL RELIGIOS ORTODOX ÎN PICTURA ROMÂNEASCĂ MODERNĂ 

Direcţia „neoortodoxistă", cum a fost numită ulterior în istoriografia locală de cri
ticul şi istoricul de artă Magda Câmeci (2013), a reprezentat o comunitate eterogenă de 
artişti, care s-a coagulat în jurul membrilor grupului Prolog, activi încă din 1985, al 
Muzeului Ţăranului Român, refondat de pictorul Horia Bemea în 1990, şi al Galeriei 
Catacomba, care se deschide în 1992 la subsolul Muzeului Colecţiilor de Artă sub 
coordonarea artistului Sorin Dumitrescu. Concentrat pe spiritualitate şi tradiţiile autohtone 
şi afişând o raportare detaşată faţă de Occident, discursul acestei comunităţi relua în 
parte, într-o formă atenuată, idei ale naţionalismului interbelic şi milita pentru o orien
tare conservatoare a României postrevoluţionare. Afirmarea acestei direcţii a fost marcată 
de cele două expoziţii Filocalia, organizate în 1990 şi 1991, la Galeria 3/4 a Teatrului 
Naţional din Bucureşti, de criticul de artă Alexandra Titu şi de artistul Sorin Dumitrescu. 
În plan teoretic, acest grup informal de artişti a fost patronat, direct sau indirect, de 
Dan Hăulică şi Andrei Pleşu, importante personalităţi culturale care, din poziţiile ocu
pate la acel moment - cel dintâi, ambasador, delegat permanent al României pe lângă 
UNESCO şi comisar al Pavilionului României la Bienala de la Veneţia ; cel de-al doilea, 
ministru al Culturii -, au putut organiza şi finanţa numeroase programe instituţionale, 
evenimente culturale, expoziţii şi simpozioane. Unul dintre cele mai vizibile, consecvente 
şi coerente astfel de programe a fost cel desfăşurat de Horia Bernea la Muzeul Ţăranului 
Român (întrerupt în derulare la moartea acestuia, în 2000), un fenomen unic în etno
muzeografia românească, care îmbina viziunea artistică personală cu cercetarea ştiinţi
fică şi dimensiunea socială, un exemplu de aliniere la cele mai noi standarde europene 
în domeniu, răsplătit în 1996 cu premiul pentru cel mai bun muzeu european al anului. 
Deşi puternic legat de şcoala sociologică a lui Dimitrie Gusti, discursul expoziţional, 
care accentua dimensiunea tradiţională şi creştină a ţăranului şi a satului românesc, a lăsat 
loc, în anexele muzeului, şi unor manifestări complementare din zona artei contemporane. 
Horia Bernea a fost el însuşi, în etapa finală a carierei sale, un abil explorator al imagi
narului religios ortodox, pe care l-a abordat în serii precum Prapor Cruce Coloană 

Interior de biserică, sub forma unor motive recurente, inspirate probabil de moştenirea 
lăsată de tatăl său, antropologul Ernest Bernea, fost exponent al şcolii gustiene. 

Galeria Catacomba, definită de iniţiatorul ei, pictorul şi graficianul Sorin Dumitrescu, 
drept locul de întâlnire între cult şi cultură, a desfăşurat, la rândul său, un program de 
promovare a artei cu caracter spiritual, mistic, şi o tematică de inspiraţie religioasă, ver
naculară sau arhaică. Deşi lista de artişti ai Catacombei reunea nume cu orientări con
ceptuale şi stilistice foarte diverse, al căror demers putea fi greu asimilat liniei directoare 
trasate de coordonatorul ei, de exemplu, Henry Mavrodin, Ovidiu Maitec, Ştefan Câltia, 
Ioana Bătrânu, Aurel Vlad, Bogdan Vlăduţă, Benedict Gănescu ş.a. (Dumitrescu, 2002), 
programul galeriei va rămâne în memoria comunităţii artistice datorită puternicei vizibi
lităţi pe care a oferit-o membrilor grupului Prolog şi discipolilor conceptuali ai lui Horia 
Bemea şi Paul Gherasim, promotori ai picturalităţii pure şi ai unei tematici centrate pe 
corp, natură şi peisaj, ce putea fi decriptată în cheie sacră. 

La începutul anilor 2000, această direcţie artistică începe să nu mai exercite o fas
cinaţie la fel de mare asupra tinerelor generaţii de artişti şi ajunge să se istoricizeze 
treptat, devenind un fenomen demn de interes mai ales în zona muzeală şi a pieţei 
secundare de artă. În mod surprinzător, în ultimul deceniu, multi dintre militanţii miş
cării şi-au nuanţat poziţiile, integrându-se cu succes în noua piaţă a galeriilor comerciale, 
în timp ce doar câţiva au ales să se autoizoleze pentru a rămâne depozitari autentici ai 
spiritului picturii ortodoxiste. 


