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Nu am avut și nu cred că pot avea, în 

discursul meu artistic, o angajare directă 

în problematici ale realității concrete, 

din punct de vedere social, dar sunt 

sigur că arta realmente este cea care ne 

face să păstrăm relația cu umanul. Iar 

pentru mine, condiția umană în artă este 

primordială.  Nu putem îndepărta eticul 

de estetic. Trebuie să rămânem mereu în 

căutarea unor modele, inclusiv morale. 

Un artist, mai ales în proces de formare, 

nu cred că se poate realiza în afara unor 

asemenea repere. 

I didn’t have nor do I think that I can have 

a direct engagement with the issues of a 

concrete reality in my artistic discourse, from 

a social point of view, but I am confident 

that, in truth, art is the one that allows us 

to maintain the relation with the humanity 

in us. And for me, the human condition 

in art is of foremost value. We cannot 

separate the ethic from the aesthetic. We 

should always remain in a search for some 

models, including moral ones. An artist, 

especially during the incipient stages of 

development, cannot accomplish himself 

without these guidelines.Tudor Zbârnea

Tudor Zbârnea
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Tudor Zbârnea este un artist care nu trăiește cu prejudecata 

marginalizării artei la granița Europei, deschizând cu aplomb 

și eleganță expoziții de pictură incitante, cuceritoare 

spectacole vizuale peste tot în lume. Director al Muzeului de 

Artă al Moldovei, curatorul Bienalei Internaționale de Pictură 

Chișinău, cu un palmares expozițional de invidiat (invitat al 

muzeelor de artă din Ankara, Beijing, Minsk, Sibiu ori prezent 

în colecțiile publice ale orașelor Cannes și Capo d’Orlando), 

Tudor Zbârnea este o personalitate artistică de un înalt 

rafinament. Pe simezele Muzeului de Artă din Iași a expus 

publicului ieșean un cod de metafore plastice, narative 

și simbolice în același timp, sub forma sintezelor abstract-

figurative, în care elementele realului atenuate sau diluate, 

au stabilit o ordine de tip metaforic. “La pittura e una cosa 

mentale”, iar acest principiu este trăit de către Tudor Zbârnea 

printr-o aprofundare a experiențelor artistice anterioare, 

afirmând prin fiecare lucrare demnitatea actului creator și 

profesionalismul.

Creația artistică este constituită din trei etape, după cum 

Tudor Zbârnea mărturisește, cu o predominantă de ordin 

stilistic, dar în care forma și culoarea sunt supuse unor 

transfigurări esențiale. Conținutul imaginilor sale iese de sub 

dominația figurativului nemijlocit, fiind un pretext al unei 

demonstrații pseudo-retorice a frumosului nu sub forma 

unei configurații de elemente expresive ci sub greutatea 

speranței unei consubstanțialități cu spiritul și stările 

afective ale sensibilității umane. De la încărcătura brunurilor, 

ocrurilor, auriului, culori grave ce exprimau căutarile de 

echilibrare ale materiei și spiritului, la treptate intervenții 

asupra structurii ce a tins spre o compunere geometrică și 

a impus re-ordonarea formelor și eliberarea simbolurilor în 

mod instinctiv, se observă o decantare la nivelul expresiei 

prin instalarea figurii umane stilizate, ca liant între cele 

două lumi. Pictura de început a lui Tudor Zbârnea nu 

exclude aluzia metaforică, structurile convertindu-se, prin 

meditația intrinsecă, în sisteme de metafore ideatice. Texturii 

cromatice, de un rafinament aparte, artistul îi adaugă un 

întreg ansamblu de semnificații, pendulând între două mari 

nuclee, cel al teluricului, al umbrei și cel al răspândirii luminii, 

subliniind astfel însăși ambivalența alcătuirii umane. 

 Curgerea timpului, universal, mitic, și nu în ultimul rând 

personal, în lucrarile lui Tudor Zbârnea, relevă o capacitate 

mare de adaptare a discursului și de pliere a conținutului 

față de propriile descoperiri tehnice și conceptuale. Astfel, 

cea de-a doua perioadă, dezvăluie că în fiecare încifrare 

geometrică se află experiența spațiului, a timpului, a 

universalului transmutat în particular. Punctul, linia, cercul, 

pătratul, reprezentări geometrice ce duc la descifrarea 

structurii stilistice ca un dat prin perceperea sensului atavic, 

alături de contrastele cromatice: închis-deschis, brun, 

albastru, roșu, alb, creează impresia unei lumi geocentrice, a 

unei memorii ancestrale ce comunică un sistem de gândire 

cosmologică.

Dacă aparent pictura artistului din această etapă ne 

arată o rigoare controlată, elementarist geometrică, treptat 

se decantează faptul că în interiorul dreptunghiului ori a 

pătratului, gestul lasă o urmă liberă, parcă la voia întâmplării, 

ce emerge dintr-o puternică cerință lăuntrică în virtutea 

căreia opozițiile se rezolvă prin complementaritate. 

Astfel, aceste compoziții ale lui Tudor Zbârnea apar ca o 

suprapunere, cu o notă personală, de sinteze armonice 

cu ecouri în ritmul scoarțelor tradiționale sau în vitraliile 

medievale, ce proiectează imaginea într-o eterogenitate 

de însemne și simboluri proteice și un expresionism de tip 

Kandinskian, al vitalității cromatice.

 Artistul folosește pretexte din mituri și ritualuri populare 

pentru a inventa o mitologie personală. Simboluri precum 

cercul, crucea, sunt extrase din fondul arhaic, folcloric, al 

ritualurilor și al misticii românești. Aceste motive sunt o 

mediere între abstracția ancestrală a ornamenticii folclorice 

Maria BILAȘEVSCHI
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românești și abstracția nonfigurativă modernă. Imaginile 

create se aliniază atât unei direcții conceptuale cât și unei 

direcții abstracte, dar din această polarizare nu rezultă 

un efect incongruent, ci o resemantizare și reîncărcare a 

simbolului. 

Conform unor cutume trecute cu privire la corespondențele 

formă - culoare, pătratului îi este asociat roșu în timp ce 

triunghiul se pliază gamei de galben, însă artistul nu este 

tentat de abundența cromatică și larga posibilitate de 

derivare, prelucrare, estompare, ci de picturalitatea pură, 

de luminozitatea de aceeași valoare. Centrul facilitează 

trecerea dinăuntru în afară, din temporal spre atemporal 

dar și punctul în care toate energiile se coalizează; pătratul 

este simbolul teluricului dar și al spațiului divin iar crucea 

devine un element coagulator al celor trei, comuniunea cer 

– pământ, spațiu - timp. Sub semnul eternității, elementele 

se ordonează după o narațiune geometrică (inspirată ideatic 

parcă din geometria secretă a Renașterii), eliberând și ferind 

compoziția de gratuitatea decorativismului.

În ultimul ciclu de lucrări, structurarea formelor nu 

rezultă în redundanță vizuală, ci într-o relație de autonomie 

ontologică în care plasticitatea picturii instituie valoarea 

senzației de plenitudine, în robustețea formei ce are, în 

mod paradoxal caracter hieratic. Senzația învăluitoare a 

unei coerențe liniștitoare emerge din lucrări, atmosfera 

încărcată de lirism îndepărtează expresionismul artistului 

de tenebre, năluci sau spaime și se apropie de expresia 

solară, lumina albă a divinității, vindecătoare și conciliantă. 

O anumită volatilitate obținută din estompări ale tonurilor, 

uneori suprapuse, alteori juxtapuse, conjugă viziunea 

picturală cu suplețe.

În etapa griurilor, artistul se oprește asupra savorii materiei, 

desenul incizează formă într-o masă fluidă ce nu anulează 

condiția bidimensională, de imagine plană ci transmite 

propria încărcătură semnificativă. Jumătate realist, jumătate 

mistic, nobil dar lipsit de o aristocrație depreciativă a 

umanului, artistul știe că valoarea motivului e aceea de 

catalizator al unei concepții dinamice, logica figurativă a 

arhetipului este procesată prin logica plastică făcând ca ceea 

ce este propriu formei să fie absorbit în semnul vizual.

Pictogramele arhetipale ale lui Tudor Zbârnea sunt 

înrădăcinate în propria identitate.  Tudor Zbârnea dă viață 

prin pastă arhetipului, ce la rându-i poartă interogații, 

nostalgii. Personajele sale, aparent fără identitate precisă, 

surprind chintesența întoarcerii spre introspecție, artistul 

transgresând figurativul, spațiul dintre forme fiind la rândul lui 

o formă. Ritmul este accentuat prin repetiția formelor, nefiind 

autonom în sine ci subordonat alcătuirilor fizice, corporale. 

În fapt, această forță dă întregului ansamblu dimensiunea 

umanului, existent în orice spațiu, temporal sau atemporal, 

uman care este atributul suprem al cunoașterii. 

Siluetele și chipurile lipsite de identitate creează o gamă 

de personaje ce se exprimă prin gesturi, prin atitudine, prin 

postură, într-o atmosferă ce duce la alunecarea gândului 

spre arta bizantină în sensul unui univers încărcat de 

expresivitate. Dacă te oprești mai mult în fața portretelor, 

un „autoportret” clar al unei multimilenare interogații se 

naște pe retină. Amprenta metaforei culturale a lui Tudor 

Zbârnea este aceea a dedublării, între logic și abisal, între 

expresie și formă.

Tudor Zbârnea nu forțează limitele capacității privitorului 

de a surprinde, dincolo de aparențe, miezul de profunzime 

al mesajului, într-un parteneriat tacit al complicității 

intelectuale. Atemporal, anistoric, eliberat de încorsetări 

terminologice, stilul său reflectă interesul continuu pentru 

ilustrarea esenței raporturilor interumane. Omul său este el 

însuși, o scară între pământ și cer, prin care înaintează spre 

„albul” celest. Artistul nu a renunțat pe parcursul evoluției 

sale la caracterul introspectiv care-i asigură în fapt coerența 

și autenticitatea discursului. 
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Tudor Zbârnea is an artist who does not believe in the 

prejudice of marginalization of art on the outskirts of Europe, 

opening with self-assurance and elegance exciting painting 

exhibitions, spectacular visual shows all over the world. 

Director of the Art Museum of Moldova, curator of the Chisinau 

International Biennale of Painting, with an impressive history of 

enviable exhibits (guest of the art museums in Ankara, Beijing, 

Minsk, Sibiu or part of the public collections of cities like Cannes 

and Capo d’Orlando) Tudor Zbârnea is an artistic personality of 

great refinement. On the picture rails of the Museum of Art in 

Iasi, he exhibited to the public the code for plastic narrative and 

symbolic metaphors, at the same time in the form of abstract-

figurative syntheses, in which the elements of the attenuated 

or diluted reality established a metaphorical order. “La pittura e 

una cosa mentale”, and this principle is lived by Tudor Zbârnea 

through a deepening of the previous artistic experiences, 

showcasing in each work the dignity of the creative act and 

the professionalism.

The artistic creation consists of three stages, as Tudor 

Zbârnea confesses, with a predominantly stylistic emphasis, 

but in which shape and colour are subject to essential 

transfigurations. The content of his images rises out from under 

the dominance limits placed by the figurative, being a pretext 

for a pseudo-rhetorical demonstration of beauty not in the 

form of a configuration of expressive elements but under the 

weight of the hope for a melding with the spirit and emotional 

states of the human sensibility. From the heavy weight of the 

browns, ochers, gold, gloomy colours expressing the attempt 

to balance matter and spirit, to gradual interventions on the 

structure that tended to be a geometric composition, and has 

forced the reordering of forms and the liberation of symbols 

in an instinctive way, it highlights a decantation at the level of 

expression by installing the stylized human figure as a binder 

between the two worlds. Tudor Zbârnea’s early painting 

does not exclude the metaphorical allusion, the structures 

converting, through intrinsic meditation, into systems of 

ideological metaphors. To the very refined chromatic texture, 

the artist adds a whole ensemble of meanings, swaying 

between two large nuclei, that of the tellurium, of the shadow 

and that of the spreading of light, thus underlining the very 

ambivalence of the human composition.

The flow of time, universal, mythical, and not least personal, 

in Tudor Zbârnea’s works, reveals a great capacity for adapting 

the discourse and framing the content according to his own 

technical and conceptual discoveries. Thus, the second period, 

reveals that in every geometric incarnation is the experience 

of the space, of the time, of the universality transmutated 

in particular. The dot, the line, the circle, the square, the 

geometric representations that lead to the decipherment of 

the stylistic structure through the perception of the atavistic 

sense, together with the chromatic contrasts: light, dark, blue, 

red, white, create the impression of a geocentric world, an 

ancestral communication system of cosmological thinking.

If apparently the artist’s painting, at this stage, displays a 

controlled elementary geometric rigor, gradually highlights 

that within the rectangle or square, the gesture leaves a free 

trace, as if at the will of chance, which emerges from a strong 

inner demand in the virtue of which the oppositions are 

solved by complementarity. Thus, these compositions of Tudor 

Zbârnea appear as a superposition, with a personal touch, of 

harmonic syntheses with echoes in the rhythm of traditional 

rugs or in medieval stained glass, which project the image in a 

heterogeneity of symbols and Kandinskian type expressionism, 

of the chromatic vitality.

The artist uses pretexts from popular myths and rituals to 

invent a personal mythology. Symbols such as the circle, the 

cross, are extracted from the archaic, folklore, Romanian rituals 

and mysticism. These motifs are a mediation between the 

ancestral abstraction of the Romanian folkloric ornamentation 

and the modern non-figurative abstraction. The created images 

Maria BILAȘEVSCHI
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align with both a conceptual direction and an abstract one, 

but this polarization does not result in an incongruent effect, 

but in a resemantization and a replenishing of the symbol.

According to previous norms about colour-form 

correspondences, the square is associated with red, while 

the triangle is related to the yellow range, but the artist is 

not tempted by the chromatic abundance and the broad 

possibilities of derivation, processing, blurring, but by the pure 

pictoriality, by the brightness of the same value. The centre 

facilitates the passage from the inward to the outward, from 

the temporal to the atemporal but also the point where all the 

energies unify; the square is the symbol of the tellurium and 

also of the divine space, while the cross becomes a coagulating 

element of all the three, the communion of heaven - earth, 

space - time. Under the sign of eternity, the elements are 

ordered according to a geometric tale (ideally inspired by the 

secret geometry of the Renaissance), freeing and guarding the 

composition of useless decorativism.

In the last cycle of works, the structuring of forms does not 

result in visual redundancy, but in a relationship of ontological 

autonomy in which the plasticity of painting establishes the 

value of the feeling of plenitude, in the robustness of the form, 

which has, paradoxically, a hieratic character. The enveloping 

sensation of a peaceful consistency emerges from the works, 

the atmosphere of lyricism removes the artist’s expressionism 

from darkness, shadows, chimeras and approaches the solar 

expression, the white light of divinity, healing and reconciling. 

A certain volatility resulting from the blurring of the tones, 

sometimes superimposed, sometimes juxtaposed, conjugates 

the pictorial vision with suppleness.

In the “grey” phase, the artist pauses on the flavour of the 

matter, the drawing incises form in a fluid mass that does 

not cancel the two-dimensional, flat picture condition but 

transmits its own significant load. Half realistic, half mystical, 

noble but without a depreciative aristocracy of the human 

condition, the artist knows that the value of the motif is the 

catalyst of a dynamic conception, the figurative logic of the 

archetype is processed by the visual logic, making what is 

proper to form to be absorbed in the visual sign.

The archetypal icons of Tudor Zbârnea are rooted in their 

own identity. Tudor Zbârnea gives life through the paste to 

the archetype, which in turn carries interrogations, nostalgias. 

His characters, seemingly without precise identity, capture 

the quintessence of the return to introspection, the artist 

transgressing the figurative, the space between the shapes 

being in turn a form. The rhythm is accentuated by the 

repetition of forms, not autonomous in itself but subordinated 

to physical, bodily constructions. In fact, this force gives to 

the entire ensemble the dimension of human, human which 

exists in any temporal or atemporal space, human that is the 

supreme attribute of knowledge.

The silhouettes and faces without identity create a range 

of characters that express themselves through gestures, 

attitudes, postures, in an atmosphere that conducts the 

thought to the Byzantine art in the sense of a universe loaded 

with expressiveness. If you stop more in front of the portraits, 

a clear “self-portrait” of a multi-millenary interrogation is born 

on the retina. The mark of Tudor Zbârnea’s cultural metaphor 

is that duality, between logic and abyssal, between expression 

and form.

Tudor Zbârnea does not force the boundaries of the viewer’s 

ability to capture, beyond appearance, the core of the message, 

in a silent partnership of intellectual complicity. Atemporal, 

out of history, freed from terminological constraints, his style 

reflects the continued interest in illustrating the essence of 

inter-human relations. His man is himself, a ladder between 

earth and heaven, through which he advances to the celestial 

“white”. The artist has not abandoned, during his evolution, 

the introspective quality that in fact provides him with the 

coherence and the authenticity of the discourse.
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Crucificare, 2015, 120 x 140 cm, acrilic, pânză Crucifixion, 2015, 120 x 140 cm, acrylic, canvas
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Memorie, 2010, 150 x 150 cm, ulei, pânză

Colecția Muzeului Național de Artă din China

Memory, 2010, 150 x 150 cm, oil, canvas

Collection of the National Art Museum of China
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Dans arhaic, 2005, 125 x 180 cm, ulei, pânză Archaic dance, 2005, 125 x 180 cm, oil, canvas
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Tudor Zbârnea face parte din specia moraliștilor, a celor ce  meditează 

asupra condiției umane, dar o face strict cu mijloacele artei, o face din 

interiorul imperativelor imaginii și nu ca discurs supraadăugat imaginii.

Tensiunile expresioniste din unele din picturile sale sunt expresia 

meditației sale asupra omului în lume, a omului de azi în chip special. 

Meditație împletită intim cu cea asupra naturii picturii.

În subtextul imaginilor sale putem ghici uneori tiparul icoanei ca 

formă spiritualizată de organizare a imaginii date și elementaritatea 

unor configurări arhaice (seria de imagini totemice cu idoli) când pictura 

devine mai aspră, mai frustă.

Tudor Zbârnea este un neliniștit al căutării de sine, al căutării adevărului, 

un ochi acut îndreptat spre înțelesurile morale ale vieții („Dezintegrare”, 

„Utopia veșniciei sau adevărul clipei”, „Reîntoarcerea spre sine”). În același 

timp este un pasionat cercetător al resurselor expresive ale imaginii ce 

se desfășoară în vastul spațiu dintre expresionism și abstracția cu tentă 

simbolică.

A început să se vorbească despre „cel de-al doilea modernism”, care 

spre deosebire de primul nu mai proclamă „autonomia absolută a 

imaginii”, imaginea ce-și află scopul ultim în sine, în propria configurație, 

ci este preocupat de inserția imaginii în marea semantică a lumii, a vieții.

 În acest sens, Tudor Zbârnea aparține „celui de-al doilea modernism”.

  Marin Gherasim, București, 2010

Chip I, II, III, IV, 2011, 50 x 50 cm, acrilic, pânză Face I, II, III, IV, 2011, 50 x 50 cm, acrylic, canvas
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Tudor Zbârnea is one of those moralists, who are 

meditating on the human being condition, but he 

makes it strictly through artistic means, he makes it 

from within the imperatives of the image and not as 

an additional speech to the image.

Expressionist tensions from some of his paintings 

are the expressions of his meditation on the human 

being in the world, especially of the present day 

human being. This meditation is intimately blend with 

the one focused on the nature of the painting.

In the subtext of his images we may guess 

sometimes the pattern of the icon as a spiritualized 

form of organization of the image and the elementary 

notion of the archaic configuration (the series of 

totemic images with idols) when the painting 

becomes more stern, rougher.

Tudor Zbârnea is in an anxious search of himself, 

of the truth. His eye is keenly directed towards 

the moral sense of the life (”Disintegration”, ”The 

utopia of the eternity or the truth of the moment”, 

”Returning to the self ”). At the same time he is a 

passionate investigator of the expressive resources 

of the image that take place in the huge space 

between expressionism and abstraction with 

symbolic flavor.

”The second modernism” has begun to be talked 

about. In comparison with the first, it does not 

proclaim anymore ”the absolute autonomy of the 

image”, the image that finds its ultimate purpose in 

itself, in its own configuration but it is concerned with 

the insertion of the image in the immense matter of 

the world, of the life.

In this respect, Tudor Zbârnea belongs to ”the 

second modernism”.

 Marin  Gherasim, Bucharest, 2010

Cuplu (din ciclul Axe), 2008, 275 x 50 cm - 2, ulei, pânză

Couple (of the cycle axis), 2008, 275 x 50 cm - 2, oil, canvas
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Pictura lui Zbârnea este o coborâre 

pe lanțul genetic de aur, treaptă cu 

treaptă la tezaur, o introspecție în 

eu luat ca arheu; este o retroviziune, 

direct proporțională cu profunzimea 

coborârii la origini. Ne gândim la 

originile umanului, nu „pro domo”, 

nu neapărat și exclusiv național 

(așa ceva nu există), ci ca aspirație la 

dimensiunea universului.

Petre Popescu-Gogan, București, 1996

Zbârnea’s painting feels like a 

descending on the golden genetic 

chain, step by step closer to the 

treasure, an introspection within 

the self taken as an “archeus”, it’s a 

retrovision, directly proportioned 

to the depth of the descent to the 

origins. We are thinking at the origins 

of the human, not “pro domo” and 

not necessarily and exclusively the 

national (something like this doesn’t 

exist), but as an aspiration towards the 

universal dimensions.

Petre Popescu-Gogan, Bucharest, 1996

Axă, 2008, 275 x 50 cm, ulei, pânză Axis, 2008, 275 x 50 cm, oil, canvas
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Chip V, 2011, 50 x 50 cm, acrilic, pânză Face V, 2011, 50 x 50 cm, acrylic, canvas
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Stratificarea memoriei, 2008, 150 x 150 cm, ulei, pânză Stratification of memory, 2008, 150 x 150 cm, oil, canvas
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Crucifix, 2007, 50 x 50 cm, acrilic, pânză Crucifix, 2007, 50 x 50 cm, acrylic, canvas
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Adâncuri, 2010, 60 x 80 cm, ulei, pânză Deeps, 2010, 60 x 80 cm, ulei, canvas
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Desfoliere, 2009, 60 x 70 cm, ulei, pânză Uncovering, 2009, 60 x 70 cm, ulei, canvas
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Inserții arhetipale, 2010, 60 x 80 cm, ulei, pânză

Colecție privată, Armenia

Archetypal insertions, 2010, 60 x 80 cm, oil, canvas

Private collection, Armenia
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Dincolo de noi II, 2011, 90 x 100 cm, ulei, pânză Beyond us II, 2011, 90 x 100 cm, oil, canvas
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Ritmuri arhetipale, 2008, 80 x 110 cm, ulei, pânză Archetypal rhythms, 2008, 80 x 110 cm, ulei, canvas
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Ritual, 2010, 80 x 100 cm, ulei, pânză

Colecția Muzeului Național de Artă din Belarus

Rite, 2010, 80 x 100 cm, oil, canvas

Collection of the National Art Museum of Belarus

Procesiune, 2010, 80 x 100 cm, ulei, pânză

Colecția Muzeului Național Brukenthal, Sibiu, România

Procession, 2010, 80 x 100 cm, oil, canvas

Collection of the National Museum Brukenthal, Sibiu, România
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Redescoperire, 2009, 90 x 100 cm, ulei, pânză Redescovering, 2009, 90 x 100 cm, oil, canvas
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Sacrificiu, 2014, 100 x 90 cm, acrilic, pânză Sacrifice, 2014, 100 x 90 cm, acrylic, canvas
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Deconstrucție, 2014, 90 x 100 cm, acrilic, pânză Deconstruction, 2014, 90 x 100 cm, acrylic, canvas
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Fără titlu, 2012, 90 x 80 cm, acrilic, pânză Untitled, 2012, 90 x 80 cm, acrylic, canvas
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Recurs arhetipal II, 2011, 70 x 75 cm, ulei, pânză Archetypal recourse II, 2011, 70 x 75 cm, ulei, canvas
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Cu un apetit excepțional pentru pasta infinit modelată, cu același 

imprevizibil apetit asociativ în compoziție, pictura aceasta onorează, 

prin anvergura ei, potențele de aparte tradiție dăinuind, dramatic, 

de-o parte și de alta a Prutului. Reînnoindu-și acum viziunea cu 

inserții bine asimilate din totemismul locului, basarabeanul se dorește 

integrat modernității. Și nu oricum, ci printr-o dicție inconfundabilă. 

Reușește.

Val Gheoghiu, Iași, 2006

With an exceptional appetite for the infinitely remodelled paste, and 

the same unpredictable associative appetite in composition, this painting 

honours, through its amplitude, the potencies of this unique tradition that 

dramatically survives on the both sides of the river Prut. By invigorating his 

vision once again, with well placed insertions from the regional totemism, 

the Bessarabian is appealing for an integration with contemporaneity. And 

he doesn’t do it anyhow, but with an unmistakable articulation. He succeeds.

Val Gheoghiu, Iași, 2006

Portret, 2012, 90 x 100 cm, ulei, pânză

Portrait, 2012, 90 x 100 cm, oil, canvas

Conexiuni, 2014, 90 x 100 cm, acrilic, pânză

Connections, 2014, 90 x 100 cm, acrylic, canvas
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Arbore ancestral, 2014, 200 x 100 cm, ulei, pânză

Ancestral tree, 2014, 200 x 100 cm, oil, canvas
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Cădere, 2010, 60 x 70 cm, acrilic, pânză

Pinacoteca Castelfranco Veneto, Italia

Falling, 2010, 60 x 70 cm, acrylic, canvas

Pinacoteca Castelfranco Veneto, Italy
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Există în opera artistului mai degrabă un creștinism popular decât 

unul oficial, al codificărilor rituale.

O rusticitate evidentă, dar trecută prin filtrul unei intelectualități 

rafinate, conferă o notă de naturalețe, de organicitate evidentă la nivelul 

compozițiilor și simbolurilor, misterios încifrate sau general explicite.

Tudor Zbârnea este un colorist. Proteică, picturalitatea sa își pune 

pecetea pe un întreg univers de forme și volume; le conferă consistență 

dar și o integratoare evanescență în tot... Culorile „topesc” contururile, 

înlătură rigiditatea precisă a liniei, temperează asprimea unghiularității 

careurilor, „atmosferizează” totul. Avem în față o pictură de idei dar și 

una a unui anume climat sufletesc. Tușele înseși, line, în devenire sau 

viguros-gestuale, se integrează, cu subtilitate, aceleiași ambianțe.

Gheorghe Macarie, Iași, 2006

There is in the artist’s work a more folk Christianity than an official 

one, of ritual coding.

There is an obvious air of rusticity, but filtered by a refined intelligence 

which confers a note of authenticity, of an obvious organicity seen 

at the level of the compositions and its symbols, whether they are 

mysteriously encrypted or explicitly comprehensible.

 Tudor Zbârnea is a colourist. While protean, his painting leaves a 

mark on an entire universe of shapes and volumes, endowing them 

with consistency and also with an integrative evanescence with 

everything… The colours melt the outlines, eliminating the precise 

rigidity of the line, soothing sharp square edges, making everything 

“atmospheric”. We have in front of us a picture of ideas and also one 

of a certain spiritual climate. Each brush of the paint, line, while in 

the making or vigorously gestural, merges subtly with the same 

ambiance. 

Gheorghe Macarie, Iași, 2006
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Rădăcini, 2010, 80 x 100 cm, ulei, pânză Roots, 2010, 80 x 100 cm, oil, canvas
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Schimb de tăceri, 2011, 70 x 60 cm, acrilic, pânză Exchange of silence, 2011, 70 x 60 cm, acrylic, canvas
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Tudor Zbârnea ni se relevă ca un spirit elevat, laborios și exigent, 

stăpânind temeinic fluxurile unui limbaj plastic coerent și expresiv. Dezvoltă 

o cursivă interferare între simptomele unor duhuri ancestrale, fixate sub 

incidența unor tensiuni expresioniste și sintetismul unor condensări a 

pasajelor cromatice în laconice reflexe abstractizante. A atins de ani buni 

acel prag evolutiv când devine organică și fructuoasă simbioza armonioasă 

dintre ideatic și afectiv. De remarcat și tendința unei tot mai accentuate 

iluminări a suprafețelor prin inserări de alburi diafane, ca sugestie și sinceră 

doleanță de instaurare a unui climat de senin și puritate.

Ritmuri ancestrale, Axe totemice, Între cer și pământ, Recurs arhetipal. 

Sunt trimiteri evocative ce recomandă pregnanța unor invocări de direcții 

inspirative, sondând consonant esența raporturilor interumane. Cultivă un 

gen de pictură introspectivă ce vizează un tulburător recurs la memorie. 

Indiferent de pretextul imaginativ, abil și incisiv configurat, suprafețele 

picturale se animă

Negoiță Lăptoiu, Cluj – Napoca, 2014

Tudor Zbârnea reveals himself as an elevated, serious and laborious spirit, 

in charge of his coherent and expressive artistic language. He develops a 

subtle intertwinement between the marks of some ancestral spirits, settled 

under the incidence of expressionist tensions and the synthesis of some 

condensations of the chromatic paths in laconic abstractizing reflections. 

He has long achieved that development state where the union between 

ideational and affectional becomes fructuous in an organic and harmonious 

symbiosis. It’s also important to remark the pronounced tendency of some 

emphasized illumination of surfaces through insertions of ethereal “whites”, 

as a suggestion and a sincere desire to establish a serene and pure climate.

Ancestral rhythms, Totemic axes, Between heaven and earth, Recourse 

to the archetype, are evocative references that recommend the poignancy 

of some invocations of inspiring directions, harmonically exploring the 

very essence of inter-human relations. He cultivates an introspective genre 

of painting, concerning a tumultuous return to memory. Regardless of the 

imaginative pretext, skilful and incisively configured, the pictorial surfaces 

become animated.

 Negoiță Lăptoiu, Cluj – Napoca, 2014
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Adam și Eva, 2010, 80 x 100 cm, ulei, pânză

Colecția Muzeului de Artă Comparată, Sângeorz-Băi, România

Adam and Eva, 2010, 80 x 100 cm, oil, canvas

Collection Muzeului de Artă Comparată, Sângeorz-Băi, România
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Dincolo de noi III, 2013, 90 x 100 cm, ulei, pânză Beyond us, 2011, 90x100 cm, oil, canvas
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Recurs arhetipal, 2010, 80 x 100 cm, acrilic, pânză Archetypal recourse, 2010, 80 x 100 cm, acrylic, canvas
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Conversație II, 2014, 90 x 100 cm, acrilic, pânză

Conversation II, 2014, 90 x 100 cm, acrylic, canvas

Așteptare II, 2014, 90 x 100 cm, acrilic, pânză

Waiting II, 2014, 90 x 100 cm, acrylic, canvas

Tudor Zbârnea is bringing into the spotlight the subject of the 

immediate human existence and the pressures of the social as an effect 

of historical collisions. With an expressionist hue so full of emotional 

tension, the compositions dedicated to human drama always end up 

as true portraits of dehumanization. Crushed by worries and needs, 

the characters seem to be holding the weight of the world on their 

shoulders, struggling with their Sisyphus efforts, devoided of any 

meaning. In here I see the commentaries of a moralist who exorcises 

through art restrained pains.

 Within his moral reflections the painter is desperately seeking 

pillars of reference, to build in the aesthetic dimension. Much like the 

elders, he still believes in the triad of classic antiquity, were the ethic 

and aesthetic virtues remind us of humanism. 

Valentin Ciucă, Iași, 2006

Tudor Zbârnea glosează pe tema omului strivit de tăvălugul 

existenței imediate și de presiunile socialului ca efect al destrăbălărilor 

istoriei. Cu tentă expresionistă ca tensiune emoțională, compozițiile 

consacrate dramei omului dintotdeauna sfârșesc prin a fi niște 

veritabile portrete ale dezumanizării. Strivite de griji și nevoi, 

personajele compozițiilor poartă veșnic poverile lumii într-un sisific 

efort lipsit de sens. Văd aici comentariile unui moralist care exorcizează 

prin artă dureri înăbușite.

Gânditor în ordinea moralei, pictorul își caută cu disperată 

fervoare elementele de sprijin pentru o posibilă construcție în 

dimensiunea esteticului. Ca cei vechi, mai crede încă în triada 

antichității clasice, unde valorile etico-estetice ne reamintesc un 

veritabil cod umanist.

Valentin Ciucă, Iași, 2006
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Tată și fiu II, 2012, 100 x 80 cm, ulei, pânză Father and son II, 2012, 100 x 80 cm, oil, canvas



44

Revenire, 2014, 90 x 100 cm, acrilic, pânză Return, 2014, 90 x 100 cm, acrylic, canvas
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Așteptare I, 2009, 80 x 100 cm, acrilic, pânză Waiting I, 2009, 80 x 100 cm, acrylic, canvas
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Sacrificiu II, 2018, 80 x 90 cm, acrilic, pânză Sacrifice II, 2018, 80 x 90 cm, acrylic, canvas
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Chip, 2014, 90 x 100 cm, acrilic, pânză Face, 2014, 90 x 100 cm, acrylic, canvas
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Schimb de tăceri, 2014, 90 x 100 cm, acrilic, pânză Change of silence, 2014, 90 x 100 cm, acrylic, canvas

Conexiuni II, 2014, 90x100 cm, acrilic, pânză Connections II, 2014, 90x100 cm, acrylic, canvas
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Absență, 2014, 100 x 90 cm, acrilic, pânză

Colecția Muzeului Țării Crișurilor, Oradea, România

Absence, 2014, 100 x 90 cm, acrylic, canvas

Collection of „Museum of the Three Rivers Land”, Oradea, Romania
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Fără titlu, 2014, 90 x 100 cm, acrilic, pânză Untitled, 2014, 90 x 100 cm, acrylic, canvas
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Semne mai vechi, 2014, 90 x 100 cm, acrilic, pânză Older signs, 2014, 90 x 100 cm, acrylic, canvas
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Privire, 2013, 80 x 100 cm, acrilic, pânză Glance, 2013, 80 x 100 cm, acrylic, canvas
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Conversație I, 2014, 90 x 100 cm, acrilic, pânză

Colecție privată, Olanda

Conversation I, 2014, 90 x 100 cm, acrylic, canvas

Private collection, Netherlands
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Fără titlu, 2014, 90 x 100 cm, acrilic, pânză Untitled, 2014, 90 x 100 cm, acrylic, canvas
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Trecere, 2014, 90 x 100 cm, acrilic, pânză Passing, 2014, 90 x 100 cm, acrylic, canvas
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Vis vertical, 2017, 140 x 150 cm, acrilic, pânză Vertically dream , 2017, 140 x 150 cm, acrylic, canvas
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Exaltare, 2017, 140 x 150 cm, ulei, pânză Exaltation, 2017, 140 x 150 cm, oil, canvas
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Dispersie, 2018, 140 x 235 cm, acrilic, pânză Dispersion, 2018, 140 x 235 cm, acrylic, canvas
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Povară, 2018, 140 x 150 cm, acrilic, pânză   Burden, 2018, 140 x 150 cm, acrylic, canvas
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Fără titlu, 2014, 90 x 100 cm, acrilic, pânză

Colecția privată, Germania

Untitled, 2014, 90 x 100 cm, acrylic, canvas

Private collection, Germany
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Dialog, 2013, 90 x 100 cm, ulei, pânză Dialogue, 2014, 90 x 100 cm, oil, canvas
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Nostalgie, 2018, 100 x 110 cm, ulei, pânză Nostalgy, 2018, 100 x 110 cm, oil, canvas
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Urme, 2012, 80 x 100 cm, acrilic, pânză Traces, 2012, 80 x 100 cm, acrylic, canvas
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Stratificare, 2012, 80 x 100 cm, acrilic, pânză Stratification, 2012, 80 x 100 cm, acrylic, canvas
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Confesiune, 2014, 90 x 100 cm, acrilic, pânză Confession, 2014, 90 x 100 cm, acrylic, canvas
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Impresia imediată pe care o ai intrând in lumea 

totemic-meditativă a picturilor lui Tudor Zbârnea 

este de certă virtuozitate stilistică, forma și cromatica 

conlucrând armonic, în înfăptuirea limbajului. O finețe 

vădit cerebrală, un spectacol cu accente dramatice, 

străbătute de un lirism obsedant, o încremenire 

roditoare,  cât și o impresionantă acumulare de energii 

calde sunt doar câteva dintre calitățile acestei picturi. 

Originalitatea discursului la Tudor Zbârnea constă 

în capacitatea de a lumina în gradații succesive 

planurile și de a lăsa culorile să curgă sau, dimpotrivă, să 

împietrească într-un timp indefinit. Așezarea lor într-o 

simbolistică cu trimiteri spre frumusețea picturii murale 

are loc fără frământări apocaliptice, ci, mai curând, cu o 

liniștire dramatică (nu văd nimic pleonastic în sintagma 

asta). Arhaicul este învăluit și dezvăluit într-un uman în 

care grimasele durerii devin mântuiri.    

 Iolanta Malamen, București, 2009

As soon as you step into the totemic and reflective 

universe of Tudor Zbârnea’s paintings you become 

aware of a definite stylistic mastery, a collaborative 

harmony, between form and colour, in the execution 

of the message. A refinement evinced through cerebral 

structures, a spectacle enriched by dramatic accents, 

perambulated by a haunting poetic nature, a fruitful 

stillness, an impressive amassment of warm energies, 

to name just a few qualities of this painting. 

The originality of Tudor Zbârnea’s discourse consists 

primarily of a capacity to gradually illuminate surfaces 

and let the colours flow, or contrariwise, become 

motionless in an indefinite timeframe. The placement 

of those elements in a symbolic space rooted in the 

beauties of mural painting is done without apocalyptic 

trepidations, but rather, in a dramatic serenity (I see no 

pleonasm in this sentence). The archaic is veiled and 

unveiled in grimaces of human pain on their way to 

salvation. 

Iolanta Malamen, București, 2009
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Melancolie, 2014, 80 x 90 cm, acrilic, pânză Melancholy, 2014, 80 x 900 cm, acrylic, canvas
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Detașare, 2014, 80 x 90 cm, acrilic, pânză Detaching, 2014, 80 x 900 cm, acrylic, canvas
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Călătorie, 2013, 90 x 100 cm, ulei, pânză

Colecția Muzeului de Artă, Iași, România

Journey, 2013, 90 x 100 cm, oil, canvas

Collection of the Art Museum, Iasi, Romania
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Familie, 2012, 80 x 100 cm, ulei, pânză Family, 2012, 80 x 100 cm, oil, canvas
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Fără titlu, 2013, 90 x 100 cm, ulei, pânză Untitled, 2013, 90 x 100 cm, oil, canvas
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Reîntoarcere, 2014, 90 x 100 cm, ulei, pânză Return, 2014, 90 x 100 cm, oil, canvas
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Ecou, 2015, 90 x 100 cm, acrilic, pânză Echo, 2015, 90 x 100 cm, acrylic, canvas
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Cântec, 2014, 60 x 70 cm, acrilic, pânză Song, 2014, 60 x 700 cm, acrylic, canvas
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Fără titlu, 2014, 90 x 100 cm, acrilic, pânză Untitled, 2014, 90 x 100 cm, acrylic, canvas
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Parcă un reflex al iconografiei bizantine, refuzul 

adâncimii indică vizual atemporalitatea spațiilor 

pe care Tudor Zbârnea le pictează. Sunt spații 

ale umanului – în majoritatea lucrărilor apărând 

personaje − de la grotesc la aparenta relaxare, 

de la sensibilitate la tragic. Nu doar tehnica pare 

marcată de cea a icoanelor bizantine ci, cum 

spuneam, prin prezența personajelor și tematica 

e, paradoxal, una religioasă. Nu întâlnim, la Tudor 

Zbârnea, o religiozitate de tip estic, clasică, ci 

mai degrabă istoria unei religiozități general-

arhetipale. Lucrările pot fi privite ca icoane ale 

intimității sinelui uman, a aventurii acestuia către 

interior și către exterior.

Aurel Chiriac, Oradea, 2015

Much like a reflection of byzantine iconography, 

the apparent rejection of depth is here to visually 

signify the atemporal nature of spaces Tudor 

Zbârnea paints. These are spaces of the human, 

in many cases characters are appearing, going 

from grotesque to apparently resting, and from 

sensitivity to tragic. Not only the technique appears 

to be marked by the one of byzantine icons, as I 

have previously stated, through the presence of 

the characters but the subject itself is paradoxically 

religious. In Tudor Zbârnea’s work we don’t 

encounter a classic eastern religiousness but rather 

a history of a broad archetypal religiousness. The 

works can be viewed as icons of intimacy of the 

human self and its venture inwards and outwards.

Aurel Chiriac, Oradea, 2015
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Revenire, 2013, 90 x 100 cm, acrilic, pânză Return, 2013, 90 x 100 cm, acrylic, canvas
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Către templu, 2013, 90 x 100 cm, acrilic, pânză To the temple, 2013, 90 x 100 cm, acrylic, canvas
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Călătorie I, 2014, 80 x 90 cm, acrilic, pânză Journey I, 2014, 80 x 90 cm, acrylic, canvas
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Afecțiune, 2013, 90 x 100 cm, ulei, pânză   Affection 2013, 90 x 100 cm, oil, canvas
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Detaliu    DetailEcou rupestru, 2016, 140 x 235 cm, acrilic, pânză Cave echo, 2016, 140 x 235 cm, acrylic, canvas
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Glasul unei primăveri, 2014, 90 x 100 cm, acrilic, pânză   The voice of a spring, 2014, 90 x 100 cm, acrylic, canvas
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Fără titlu, 2015, 90 x 100 cm, acrilic, pânză   Untitled, 2015, 90 x 100 cm, acrylic, canvas



86

Calea memoriei, 2016, 140 x 235 cm, acrylic, pânză

Colecția Muzeului Național de Artă din China

Memory path, 2016, 140 x 235 cm, acrylic, canvas

Collection of the National Art Museum of China
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Extracorporalitate I, 2017,

140 x 150 cm, ulei, pânză

Extracorporality, 2017,

140 x 150 cm, oil, canvas

Picturii lui Tudor Zbârnea îi 

sunt caracteristice două trăsături 

fundamentale ale școlii românești: 

în primul rând, o construcție 

coerentă, lucidă, o distribuție foarte 

bine gândită a culorii pe suprafața 

tabloului și în al doilea rând, o 

înțelegere exactă a funcției culorii. 

Culoarea nu se reduce doar la 

modalitatea de a grăbi o întâlnire 

sufletească - dar ceea ce e mai 

important - culoarea caracterizează 

în chipul cel mai clar o anume 

atitudine față de artă: arta care 

rămâne, mai presus de toate, un 

mod de a înțelege lumea și de a o 

explica și comunica privitorului.

Dan Grigorescu, București, 1995

 In Tudor Zbârnea’s work we 

find two characteristic traits of the 

Romanian art movement: firstly, a 

coherent and lucid construction, 

a well-thought distribution of 

colour on canvas, and secondly, an 

understanding of the function of 

colour. The colour is not reduced to 

a mere way of anticipating a soulful 

meeting, but in its core, showcases 

a particular view of art: art which, 

above all, remains a manner 

of understanding the world, 

explaining and communicating it 

to the world itself.

Dan Grigorescu, București, 1995



89

Tu
do

r Z
BÂ

RN
EA



90

Tudor Zbârnea născut la 29 decembrie1955, orașul Nisporeni, 
Republica Moldova. 

Absolvent al Școlii Republicane de Arte Plastice I. E. Repin, 
Chișinău. Clasa profesorului Petru Rusu și al Universității de Arte 
George Enescu, Iași, Facultatea de Arte Plastice, Secția pictură, 
Clasa profesorului Corneliu Ionescu
 

Format în preajma unor reputați artiști ca Mihai Grecu, Dimitrie 
Peicev și Andrei Sârbu, Tudor Zbârnea, încă de la începutul carierii 
sale și-a construit profilul său artistic, devenind o puternică 
individualitate. Artistul și-a edificat cu tenacitate propriul demers 
vizual, realizând o pictură în care se disting mai multe etape de 
ordin estetic și imagistic, în același timp păstrând în permanență 
funcția expresivă a culorii. Pictura pentru el, rămâne a fi o formă 
de cercetare artistică. Problematica discursului său artistic, fiind 
concentrată asupra unei dimensiuni existențiale, tinde să lase 
urme în memoria colectivă. 

Traiectul pictural al artistului, de cea mai autentică sensibilitate 
cromatică, se configurează din mai multe cicluri, printre acestea 
evidențiindu-se „Schimb de tăceri”, „Parinți”, „Ritmuri ancestrale”, 
„Axe totemice”, „Între Tată și Fiu”, „Urme”, „Între Cer și Pământ” și 
„Recurs arhetipal”, ultimul incluzând și o serie de lucrări de 
referință de mari dimensiuni, realizate într-o stilistică inovatoare 
– „Inserții arhetipale”, „Adâncuri”, „Destratificarea memoriei”, 
„Detașare”, „Stratificarea memoriei”, „Ritual”, „Dans arhaic”, 

2018 

2017
2014

2009 

2001
1997 

1996 
1990 

„Redescoperire”, „Idoli” ș.a., – lucrări, care pot fi considerate un 
act de recuperare a unor valori pierdute sau uitate, un act de 
redobândire a echilibrului interior, care rezonează cu memoria 
colectivă, revendicând concomitent și un obiectiv suprem, cel al 
unității spirituale a întregii umanități.

A debutat în anul 1984 în cadrul unei expoziții republicane de 
artă contemporană organizată la Chișinău, din acest an participă  
aproape la toate expozițiile oficiale organizate de Ministerul 
Culturii și U.A.P. din Moldova, în țară și străinătate. Din 1992 
participă la o serie de expoziții organizate de Uniunea Artiștilor 
Plastici din România.

A participat la peste 300 de expoziții reprezentative în țară și 
strainătate și a organizat 33 de expoziții personale. 

Din 2002 este Director general al Muzeului Național de Artă al 
Moldovei. În perioada de activitate la Muzeul Național de Artă 
desfășoară o intensă activitate în vederea dezvoltarii, protejării, 
conservării și  valorificării patrimoniului cultural național aflat 
în gestiunea instituției. Tudor Zbârnea este apreciat pentru 
probitatea profesională și intelectuală, și pentru verticalitatea 
morală.    

În paralel, exercită diverse funcții în cadrul unor consilii și 
comisii naționale:
- Președinte al Consiliului Național al Monumentelor de For 
Public pe lângă Ministerul Culturii al Republicii Moldova; 
- Președinte al Comisiei Naționale a Muzeelor și Colecțiilor pe 
lângă Ministerul Culturii al Republicii Moldova; 
- Vice președinte al Consiliului de experți privind omologarea și 
evaluarea operelor de artă  pe lângă Ministerul Culturii; 
- Președinte al Consiliului de dezvoltare strategică al Academiei 
de Muzică, Teatru și Arte plastice din Moldova. 

Participă în calitate de președinte sau membru al juriilor 
la diverse concursuri naționale și internaționale în domeniul 
artelor vizuale. 

Tudor Zbârnea inițiază și dezvoltă în permanență relații 
de colaborare cu diverse muzee și instituții culturale din 
străinătate, coordonând diverse proiecte expoziționale în 
domeniul artelor vizuale, contribuind la promovarea culturii și 
imaginii Republicii Moldova în străinătate. Este autor și curator 
de proiecte în domeniul artelor vizuale: „Vecinii de la Răsărit”, 

Membru al Academiei Europene de Științe și Arte, 
Zalzburg, Austria
Membru al Academiei Naționale de Arte din Ucraina
Laureat al PREMIULUI NAȚIONAL, acordat de Guvernul 
Republicii Moldova, pentru merite deosebite în 
dezvoltarea artelor plastice.                                                                                          
Titlul Onorific Maestru in Artă,  acordat de Președintele 
Republicii Moldova 
Rezident al Citè Internationale des Arts din Paris
Membru al Asociației Internaționale a Artiștilor Plastici în 
cadrul UNESCO, Paris
Membru al Uniunii artiștilor Plastici din România
Membru al Uniunii Artiștilor Plastici din Moldova



91

Tu
do

r Z
BÂ

RN
EA

Utreht, Olanda, 2006;  „Moldova, Arta Contemporană” - Bruxelles, 
Belgia, 2006; Fondatorul și curatorul Bienalei Internaționale de 
Pictură, Chișinău-2009; 2011; 2013; 2015; 2017 „Moldova- Artă 
Contemporană” Moscova, Rusia, 2012; „Conexiuni culturale”, 
Mons, Belgia, 2015 ș.a.

Pe parcursul carierei sale artistice, Tudor Zbârnea reprezintă 
Republica Moldova în străinătate în cadrul multiplelor 
Simpozioane și Saloane Internaționale de Artă, unde se distinge 
printr-un puternic discurs pictural individual (Belgia, Belarus, 
Cehia, Cipru, China, Kazakhstan, Finlanda, Franța, Georgia, 
Germania, Italia, Lituania, Olanda, Portugalia, România, Rusia, 
Slovacia, Turcia, Ucraina ).

Creația artistului fiind apreciată în presă și literatura de 
specialitate de prestigioși critici și istorici de artă din Moldova, 
România și străinătate: Constantin Ciobanu, Tudor Stăvilă,  Tudor 
Braga, Ludmila Toma, (Moldova) Dan Grigorescu, Adrian Silvan 
Ionescu, Marin Gherasim, Tudor Octavian, Pavel Șușară, Valentin 
Ciucă, Gheorghe Macarie, Iolanta Malomen, Aurel Chiriac, 
Negoiță Lăptoiu, Petre Popescu-Gogan (România) Barîs Krapak, 
Victor Kovalev (Belarus), Alberto Bolzonella (Italia) ș.a. Numele lui 
fiind inclus în diverse dicționare și enciclopedii de artă.

Călătorii de studii și documentare:
Germania, Italia, Turcia, Georgia, Rusia, Franța, Olanda, Polonia, 
Slovacia, Belgia, Elveția, Marea Britanie, China, Coreea, Cehia 

Expoziții personale:
Complexul Muzeal Național Moldova, Muzeul de Artă, 
Iași, România
Galeria de artă a Bibliotecii Naționale a Estoniei, Tallin
Centrul Expozițional C. Brâncuși al UAP, Chișinău, Moldova
Muzeul Țării Crișurilor (Palatul Baroc), Oradea, România
Muzeul de Artă, Cluj – Napoca, România
Muzeul Național  Brukenthal, Sibiu, România
Muzeul de Artă, Ploiești, România
Muzeul de Artă, Odessa, Ucraina
Palatul Rumeanțev-Paschevici, Homel, Belarus
Muzeul Național de Artă al Republicii Belarus, Minsk
Centrul Expozițional C. Brâncuși al UAP, Chișinău, Moldova

2017

2016
2015
2014

2012
2011

2010

Expoziții relevante (colective):
2018
 

2017

Expoziție de grup Briza de Est, Castelfranco Veneto, Italia
Expoziție de grup 4 Pentru Centenar, Piatra-Neamț, 
Muzeul de Artă 
Expoziție Internațională de Artă Contemporană, 
Lisabona, Portugalia
Abstracția – formă a libertății, Centrul Expozițional C. 
Brâncuși, Chișinău
Expoziție de grup, Sediul Consiliului Europei, Strasburg, Franța
Expoziție Internațională de artă contemporană, Astana, 
Kazakstan
Bienala Internațională de Artă de la Beijing, Ediția a 7-a, 
Muzeul Național de Artă, Beijing, China
Bienala Internațională de Pictură Chișinău - 2017

2009

2007
2006
 

 
2001      

1998 
1997 

1995

1994
 
1992 
 
 
1991
1989 
1988 
1987
1986 

Primăria Schignano, (Como), Italia 
Galeria Dialog, sediul Primariei sect.2, București, România
Sediul Ambasadei Poloniei în Republica Moldova
Sediul Băncii Mondiale, Chișinău, Republica Moldova
Complexul Muzeal Național Moldova, Muzeul de Artă, 
Iași, România
Centrul Expozițional C. Brâncuși al UAP, Chișinău, Moldova
Casa Centrală a Plasticienilor, Moscova, Rusia           
Cité Internationale des Arts, Paris, Franța
Salonul Mondial Eureca-98, Bruxelles, Belgia
Centrul Expozițional al U.A. P. Constantin Brâncuși, Chișinău,
Casa Americii Latine, București, Romănia
Galeriile de Artă „Etaj -3/4”,Teatrul Național, București, 
România
Muzeul de Artă, Piatra Neamț, România
Palatul Culturii, Galeriile de Artă Victoria. Iași, România
Centrul Republican de Cultură și Artă, Chișinău
Galeriile de Artă Ștefan Luchian, Botoșani, România
Galeriile de Artă ale Municipiului, București, România
Galeria de Artă De’ Florio Arte, Capo d’Orlando, Italia
Sediul Uniunii Scriitorilor din Moldova, Chișinău
Galeria de Artă a Uniunii Artiștilor Plastici, Chișinău
Centrul Cultural al Universității de Stat, Chișinău, Moldova
Galeriile S.C.R. Chișinău, Moldova
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Expoziție Internațională de artă contemporană, Minsk, 
Belarus
Expoziție de grup (Franța, România, Moldova), Dreux, 
Franța
Expoziție de artă contemporană din Moldova, Mons și 
Bruxelles, Belgia
Bienala Internațională de Artă de la Beijing, China
Bienala Internațională de Pictură Chișinău 
Salonul Internațional DIPLOMATIC ART, Timișoara
Galeria Căminul Artei, UAP din România, București
Expoziția Simpozionului ”10 + 1”, Galeriile UAP, Bacău
Expoziția Simpozionului ”10 + 1”, Galeria Cupola, UAP, Iași 
Expoziția Simpozionului ”10 + 1”, Galeriile mun. Focșani
Expoziția M. Eminescu, Centrul Expozițional C. Brâncuși, Chișinău 
INTERSALON, Cehia și Germania
Bienala Internațională de Pictură Chișinău 
Museul Civilizației Romane, Roma, Italia
Capo D’Orlando, Italia, Pinacoteca Municipală
Moldova. Artă contemporană, Muzeul de Stat de Artă 
Decorativă, Moscova, Rusia           
Bienala Internațională de Pictură Chișinău
Salonul Internațional de Artă de la Cannes, Franța
Galeria Dialog, sediul Primaria sect.2, București
Bienala Internațională de Pictură Chișinău 
Salonul Internațional de Artă de la Cannes, Franța
Expoziție Internațională de Artă Contemporană 
ARTSALON-2009, Moscova, Rusia
Expoziție de grup, Galeria La Rinascente, Padova, Italia
Expoziție Internațională de Artă Contemporană 
ARTSALON-2006, Moscova, Rusia
Sediul Comisiei Europene, Arta Contemporană din 
Moldova, Bruxelles, Belgia
Salonul Internațional Vecinii de la Răsărit, Utrecht, Holland
Expoziție de Artă Contemporană din Moldova, sediul 
Parlamentului, Vilnius, Lituania
Artă Contemporană din Republica Moldova, Institutul 
Cultural Român, București
Expoziție de Artă Contemporană ARTSALON 2002, 
Moscova, Rusia

2016

 

2015 

2014 

2013 

2012 

2011
2010

2009

2008 
2006

2005

2003

2002

Premii și mențiuni:

Expoziție de Artă Contemporană din Moldova, Lyon, Franța
Salonul Internațional de Artă, Muzeul Cotroceni, București
Expoziția de Artă Contemporană româno-italiană, Roma, Italia
Salonul Național de Artă Contemporană, Buzău, România
          Salonul Internațional de Artă Contemporană, Reșița
Expoziție Internațională de Artă Contemporană 
ARTSALON-98, Moscova, Rusia
Salonul Național de Artă Contemporană, Piatra Neamț, România
Salonul Național de Grafică, București, România
                                                  Salonul Municipal de Artă, 
București
Galeriile de Artă ale Municipiului, Porto Sant’Elpideo, Italia
Expoziția Grupului ZECE, Teatrul Național, Galeriile Etaj-
3/4, București
Expoziția Grupului ZECE, Galeriile UAP, Chișinău
Expoziția Internațională ARTMIF, Galeriile de Artă Manej, 
Moscova, Rusia
Galeriile Municipale de Artă, Köln, Germania 
         Saloanele Moldovei, Bacău, Chișinău
Expoziție de grup, Galeriile Municipale de Artă, Ficarra, Italia 
Expoziție de grup (19 artiși basarabeni), Galeriile de Artă  
Victoria, Iași 
Expoziția Cenaclului Gh. ASACHI Casa Uniunii Scriitorilor, 
Chișinău
Expoziție de Artă Contemporană din Moldova, Cipru
Expoziție de Artă Contemporană din Moldova, Finlanda
Expoziție Internațională de Artă Contemporană, Manej, 
Moscova, URSS

Insigna de Onoare Emerit pentru cultura ploneză
Premiul pentru excelență în artă (Gala premiilor TVR 
Moldova)
Premiul Ministerului Culturii, (pentru lucrarea ”Memorie”) 
Concursul Național în domeniul Artelor Plastice, organizat 
de UAP Moldova, Chișinău
Diploma de Gradul I, a Guvernului Republicii Moldova
Medalia Academiei de Științe a Moldovei, (nr.240) 
acordată de Președintele AȘM

2002
1999

1998
1998,1999 
1998

1997
1996 
1992, 1994 - 1996, 1998, 2002, 2003 

1993

1992
1991-2017
1990

1989

1988
1986

2017
2016



93

Tu
do

r Z
BÂ

RN
EA

Premiul II pentru lucrarea ”Înălțare” în cadrul expoziției 
RECVIEM
Medalia de Aur Merit și Devotament Francez 
Medalia Dimitrie Cantemir, acordată de Academia de 
Științe a Moldovei
Diploma de Gradul I, a Guvernului Republicii Moldova
Premiul Uniunii Artiștilor Plastici din România, pentru 
anul 2014
Premiul Primăriei mun. Bacău, acordat în cadrul 
”Saloanelor Moldovei”
Trofeul Ministerului Culturii, pentru contribuție remarcabilă 
în dezvoltarea rețelei muzeale naționale
Premiul Uniunii Artiștilor Plastici din Moldova pentru 
pictură.
Premiul Ministerului Culturii, (pentru lucrarea „Recurs 
arhetipal”) Concursul Național în domeniul Artelor 
Plastice, organizat de UAP Moldova, Chișinău
Marea Medalie de Aur, Salon Grand Prix International de 
Prestige, Cannes
Marea Medalie de Aur, Salon Grand Prix International de 
Prestige, Cannes
Trofeul   Vicolo Poldo, Editia 35, Como, Italia
Diploma Ministerului Culturii, Concursul Național în 
domeniul Artelor Plastice, Chișinău
Premiul Uniunii Artiștilor Plastici din Moldova pentru 
pictură
Diploma Ministerului Culturii, Concursul Național în 
domeniul Artelor Plastice, Chișinău
Premiul Uniunii Artiștilor Plastici din România, în cadrul 
Saloanelor Moldovei
Diploma Ministerului Culturii, Concursul Național în 
domeniul Artelor Plastice 
Premiul Uniunii Artiștilor Plastici din Moldova pentru 
pictură
Premiul Centrului Internațional de Cultură și Arte „George 
Apostu”, ”Saloanele Moldovei”
Medalia de argint Salonul Mondial Eureca (Bruxelles)
Diploma de Onoare a Breslei Artiștilor Plastici Flamanzi 
(Bruxelles)

Diploma de Onoare a Academiei Europene de Artă, 
Bruxelles
Premiul II  SALOANELE MOLDOVEI  Chișinău - Bacău
Premiul Simpozionului Lucian Blaga, Chișinău

2016

2015

 
 

2014

2013 

2010 

2009 

2008

2007 

2005 

2002

2001 

1998 

1997

1992
1992

Lucrări în colecții publice și de stat:
Muzeul Național de Artă al Moldovei
Muzeul Național de Artă Contemporană, București, România
Muzeul de Stat de Artă, Ankara, Turcia 
Muzeul Național de Artă din China
Muzeul de Artă din cadrul Complexului Național Muzeal 
”Moldova”, Iași, România
Muzeul de Artă, Baia Mare, România
Muzeul de Artă, Bacău, România
Muzeu de Artă, Prahova, România
Muzeul de Artă Cluj - Napoca, România
Muzeul Național Brukenthal, Sibiu, România
Muzeul Țării Crișurilor, Oradea, România
Muzeul de Artă Comparată, Sângeorz  Băi, România
Muzeul Național de Arte Plastice, Biskek, Kârghistan
Muzeul Național de Artă, Minsk, Belarus
Muzeul A.Mateevici, Căinari, Republica Moldova
Colecția Parlamentului Republicii Moldova
Colecția Ambasadei Române în Republica Moldova
Colecția AgroindBank Moldova, Chișinău, Republica Moldova
Colecția Uniunii Artiștilor Plastici din Moldova
Colecția Fundației STURZA, Chișinău, Republica Moldova
Colecția Publică a orașului Cannes, Franța
Pinacoteca Publică a orașului Capo d’Orlando, Italia
Pinacoteca orașului Focșani, România
Colecția Publică a orașului  Castelfranco Veneto, Italia

Lucrări în colecții private în țară și străinătate:
Armenia, Australia, Austria, Belgia, Cipru, Finlanda, Franța, 
Germania, Israel, Italia, Kârghistan, Lituania, Olanda, Rusia, 
Slovacia, S.U.A., Turcia, Venezuela

Alcătuitor biografie: Tudor Braga
Completări date biografice: Larisa Zbârnea
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Tudor Zbârnea, born in Nisporeni, Republic of Moldova
on December 29, 1955

Studies:
University of Arts George Enescu, Iasi (Romania), the Faculty of 
Fine Arts, Painting section, class of Professor Corneliu Ionescu 
National College of Fine Arts I.E.Repin, Chisinau, class of Professor 
Petru Rusu

Formed in the shadow of such renowned artists as Mihai 
Grecu, Dimitrie Peicev and Andrei Sârbu, Tudor Zbârnea still at the 
beginning of his career made clear his artistic profile, becoming 
a strong personality. The artist constructed tenaciously his own 
visual expression, creating pictures where one can distinguish 
many steps of aesthetical and imagistic order, at the same time 
maintaining the expressive function of the colour. Painting 
remains for him a form for artistic research. The riddle of his artistic 
discourse being concentrated on an existential dimension, tends 
to leave footprints in the collective memory.

The painting message of the artist, of the most authentic 
chromatic sensibility, is derived from many cycles, of them 
most important are: “Change of silences”, “Parents”, “Ancestral 
rhythms”, “Totemic axes”, “Between Father and Son”, “Footprints”, 
“Between Heathen and Earth” and “Archetypal discourse”, the last 
containing a series of reference works, realized in a innovatory 
stylistic way - “Archetypal insertions”, “Depths”, “Defoliation of 

Member of the European Academy of Sciences and Arts, 
Zalzburg, Austria
Member of the National Academy of Arts of Ukraine  
Laureate of the National Award of Government of 
Republic of Moldova, for outstanding achievements in 
developing the fine arts
Master in Art, Honorary Title awarded by the President of 
the Republic of Moldova
Resident at Citè Internationale des Arts in Paris
Member of the UNESCO International Association of Art, Paris
Member of the Union of Plastic Artists of Romania
Member of the Union of Professional Artists of Moldova

memory”, “Detachment”, “Stratification of memory”, “Ritual”, 
“Archaic dance”, “Rediscovering”, “Idols” etc. – works which can 
be considered an act of retrieving old and lost values, act of 
regaining interior balance, which resonates with the collective 
memory, at the same time striving for the supreme objective, 
that of spiritual unity of the whole manhood.

Debuted in 1984 as part of the republican contemporary 
art exhibition organized in Chișinău, from that year on he took 
part at almost all official exhibitions organized by the Ministry 
of Culture and the Union of Plastic Artists of Moldova at home 
and abroad. Since 1992 he took part at a number of exhibitions 
organized by the Union of Plastic Artists of Romania.  

Took part at more than 300 representative exhibitions at home 
and abroad and organized 33 personal exhibitions.

Since 2002 is the Director General of National Art Museum of 
Moldova. During this time at the museum, he is very active in 
the way of developing, protecting, conserving and valuing the 
national cultural heritage managed by the institution. Tudor 
Zbârnea is appreciated for his professional and intellectual 
probity and moral integrity.

At the same time, he is in charge of many posts in national 
councils and commissions:
- President of the National council for monuments of public 
placement;
- President of the National commission for museums and 
collections within the Ministry of Culture;
- Vice-President of the Council of experts to determine and 
establish artwork within the Ministry of Culture;
- President of the Council for strategic development of the 
Academy of Music, Theatre, and Fine arts.

Participates as chairman and member of jury at many national 
and international visual-art competitions.

Tudor Zbârnea, as director of the National Art Museum of 
Moldova, starts and develops, constantly, collaborations and 
relationships with many museums and cultural institutions from 
abroad, coordinating many visual arts exhibitions, promoting 
the Moldavian image abroad. 

Is the author and curator of projects pertaining to visual 
arts: “Eastern neighbours”, Utrecht, Holland, 2006; “Moldova, 

2018 

2017
2014

2009 

2001
1997 
1996 
1990 
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Contemporary Art” – Brussel, Belgium, 2006; Founder and curator 
of International painting biennial, Chisinau – 2009, 2011, 2013, 
2015, 2017; “Moldova - Contemporary Art” – Moscow, Russia, 
2012; “Cultural extensions”, Mons and Brussels, Belgium, 2015.

During his artistic career, Tudor Zbârnea represented Moldova 
abroad at international art symposiums and salons, where 
he is distinguished by a strong individual painting discourse 
(Belgium, Belarus, Czech Republic, Cyprus, China, Kazakhstan, 
Finland, France, Georgia, Germany, Italy, Lithuania, Holland, 
Romania, Russia, Slovakia, Turkey, Ukraine).

The artist’s creation being appreciated in media and 
specialized literature by prestigious critics and art historians at 
home and abroad: Constantin Ciobanu, Tudor Stăvilă, Tudor 
Braga, Ludmila Toma (Moldova), Dan Grigorescu, Adrian Silvan 
Ionescu, Marin Gherasim, Tudor Octavian, Pavel Șușară, Valentin 
Ciucă, Gheorghe Macarie, Iolanta Malomen, Maria Bilasevschi, 
Aurel Chiriac, Negoiță Lăptoiu, Petre Popescu-Gogan (Romania), 
Barys Krapak, Viktor Kovalev (Belarus), Alberto Bolzonella (Italy) 
etc. His name is in many dictionaries and art encyclopedias.  
 
Research travel:
Belgium, China, Czech Republic, France, Georgia, Germany, 
Great Britain, Italy, Korea, Netherlands, Poland, Russia, Slovakia 
Switzerland, Turkey

Solo exhibitions:

Palace of Culture, Art Museum, Iasi, Romania
Art Gallery of the National Library, Tallinn, Estonia
Constantin Brancusi Art Gallery, Chisinau, Moldova
Tara Crisului National Museum, Baroc Palace, Oradea, Romania
 Art Museum, Cluj-Napoca, Romania
Brukenthal National Museum, Sibiu, Romania
Art Museum, Ploiesti, Romania
Museum of Fine Arts, Odessa, Ukraine
Rumyantsev-Paskevich Palace, Homel, Belarus
National Museum of Arts, Minsk, Belarus
Art Gallery Constantin Brancusi, Chisinau, Moldova
Schignano City-Hall, Como, Italy
Dialog Gallery, Bucharest, Romania

2017

2016
2015
2014

2012 
2011 
 
2010 
2009 

 

Relevant group exhibitions:

Polish Embassy in Republic of Moldova
World Bank Office, Chisinau, Moldova
Art Museum, Moldova National Museum Complex, Iasi, Romania
Constantin Brancusi  Gallery, Chisinau, Moldova
Exhibition centre Tsentral’nyi Dom Hudozhnica, Moscow, 
Russia
Cité Internationale des Arts, Paris, France
World Exhibition Eureka-98, Brussels, Belgium
Art Gallery Constantin Brancusi, Chisinau, Moldova
 Latin America House, Bucharest, Romania
Etaj – 3/4 Art Gallery, Bucharest, Romania
Art Museum, Piatra Neamt, Romania
Culture Palace, Victoria Art Gallery, Iasi, Romania
National Centre of Culture and Arts, Chisinau, Moldova
Stefan Luchian Art Gallery, Botosani, Romania
City Art Gallery, Bucharest, Romania
Art Gallery de Florio Arte, Capo d’Orlando, Italy
Union of Writers Art Gallery, Chisinau, Moldova 
Art Gallery of the Union of Artists, Chisinau, Moldova
Cultural Centre of State University, Chisinau, Moldova
City Gallery, Chisinau, Moldova

Group Exhibition East Breeze, Castelfranco Veneto, Italy
Group Exhibition 4 For the Centenary, Piatra-Neamt, Art 
Museum 
International Exhibition of Contemporary Art, Lisbon, Portugal
Abstraction - a form of freedom, C. Brâncuşi Exhibition 
Center, Chisinau
Group Exhibition, Council of Europe Office, Strasburg, France
International Exhibition of Contemporary Art, Astana, 
Kazakhstan
Beijing International Art Biennale, edition 7, National Art 
Museum, Beijing, China
International Biennale of Painting, Chisinau
International Exhibition of Contemporary Art, M. Savitschi 
Art Gallery, Minsk, Belarus
International group exhibition (France, Romania, 
Moldova), Art Gallery of the City Hall, Dreux, France

2007
2006

2001 

1998 
1997

1995 
1994 

1992  

1991 
1989 
1988
1987 
1986 

2018 

2017 

2016 

2016 
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2015

2014 

2013

2012

2011
2010  

2009 

2008
2006

2005

2003

Group exhibition Moldova. Contemporary art, Mons and 
Brussels, Belgium
Beijing International Art Biennale, edition 6, National Art 
Museum, Beijing, China
International Biennal of Painting, Chisinau
International Salon DIPLOMATIC ART, Gallery of the Union 
of Artists, Timisoara, Romania
Gallery of the Union of Artists Caminul Artei, Bucharest, 
Romania
Gallery of the Union of Artists, Bacau, Romania
Gallery of the Union of Artists Cupola, Iasi, Romania
Gallery of the Union of Artists, Focsani, Romania
M. Eminescu Exhibition, C. Brâncuşi Exhibition Center, 
Chisinau
INTERSALON, Museum Husit, Tabor, Czech Republic
INTERSALON, Passau, Germany
International Biennal of Painting, Chisinau, Republic of 
Moldova
Rome, Italy, Museum of the Roman Civilization (Museo 
della Civiltà Romana) 
Art Gallery Tono Zancanaro, Capo D’Orlando, Italy 
Moldova. Contemporary art, All-Russian Decorative-
Applied, art Museum,  Moscow, Russia
International Biennale of Painting, Chisinau
International Art Salon, Cannes, France
Dialog Art Gallery, Bucharest, Romania
International Biennal of Painting, Chisinau
 International Art Salon, Cannes, France 
International Exhibition of Contemporary Art 
ARTSALON-2009, Moscow, Russia
Art Gallery La Renascence, Padua, Italy
International Exhibition of Contemporary Art 
ARTSALON-2006, Moscow, Russia 
International Art Salon European Neighbourhood, 
Utrecht, Holland
Contemporary Art of Moldova, Brussels, Belgium
Exhibition of Contemporary Art from Moldova Art Gallery 
of Parliament,  Vilnius, Lithuania
Institute of Romanian Culture, Bucharest, Romania

Honours and awards:

2002

1999 

1998

1998, 1999
1997

1996

1993

1992 

1992, 1994-1996, 1998, 2002, 2003

1991-2017
1990

1989
1988   
1986 

2017

Exhibition of Contemporary Art ARTSALON-2002, 
Moscow, Russia
Exhibition of Contemporary Art from Moldova, Lyon, 
France
Romanian-Italian Exhibition of Contemporary Art, 
Rome, Italy
International Exhibition of Contemporary Art, National 
Museum Cotroceni, Bucharest, Romania
International Exhibition of Contemporary Art 
ARTSALON-98, Moscow, Russia
Exhibition of Contemporary Art, Buzau, Romania
           Resita, Romania, Exhibition of Contemporary Art
Art Museum, Exhibition of Contemporary Art, Piatra 
Neamt, Romania
Etaj – 3/4 Art Gallery, National Graphics Salon, Bucharest, 
Romania
City Art Gallery, Porto Sant’Elpideo, Italy
Exhibition of the Group ZECE, Etaj – 3/4 Art Gallery, 
Bucharest, Romania
International Exhibition ARTMIF, Art Gallery MANEJ, 
Moscow, Russia
Exhibition of the Group ZECE, Constantin Brancusi Art 
Gallery, Chisinau, Republic of Moldova
Exhibition of Contemporary Art from Moldova, City Art 
Gallery, Köln, Germany
                                             Municipal Art Salon, Bucharest, 
Romania
           Exhibition Saloanele Moldovei, Moldova-Romania
Exhibition of Contemporary Art from Moldova, City Art 
Gallery, Ficarra, Italy
Group exhibition, Gallery of the Union of Artists Victoria, 
Iasi, Romania
Exhibition of Contemporary Art from Moldova, Cyprus
Exhibition of Contemporary Art from Moldova, Finland
International Exhibition of Contemporary Art, Moscow, 
USSR

Honorary title of Merited for Polish Culture
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2016

 
2015

2014

2013
2010

2009

2008 
2007

2005

2002
2001

1998

1998

1997  
1992

Award for Excellence in Art (Gala of Awards, Moldova TVR)
Ministry of Culture Prize For the work Memory, in the 
National Fine Arts Competition
Diploma I-st Degree awarded by the Government of 
Moldova
The Medal of the Academy of Sciences from Moldova, 
(nr.240) awarded by the President of ASM
Second Prize for the work Ascension, exhibition REQUIEM
Gold Medal for Merit and French Devotion
Dimitrie Cantemir’s Medal, awarded by the Academy of 
Sciences of Moldova
Diploma I-st Degree awarded by the Government of Moldova
Award of the City Hall, in the competition Moldavian 
salons, Bacau, Romania
Artist’s Union of Romania Award
Trophy of the Ministry of Culture, for remarkable 
contribution to the development of the national 
museum network
Artist’s Union of Moldova Award for painting
Ministry of Culture Award for the work Archetypal Appeal 
National Fine Arts Contest organized by the Artist’s Union 
of Moldova, Chisinau
Grande Medaille d’Or, Salon Grand Prix International de 
Prestige M. C. A. de Cannes 
Grande Medaille d’Or, Salon Grand Prix International de 
Prestige M. C. A. de Cannes 
Trophy Vicolo Poldo, 35th edition, Como, Italy 
Diploma  Ministry of Culture, National Arts Competition, 
Chisinau
Union of Artists of Moldova Award 
Diploma  Ministry of Culture, National Arts Competition
Union of Artist of Romania Award, National Arts Competition 
Diploma of the Ministry of Culture, National Arts 
Competition, 1st edition
Prize of the Artist’s Union of Moldova for Painting 
Prize of the International Cultural Centre George Apostu, 
Moldova Salons contests
The Silver Medal at the World exhibition “Eureka”, Brussels, 
Belgium

Honorary Degree of the Flemish Artists Guild, Brussels
Honorary Degree of the European Art Academy, Brussels 
“Moldova Salons” 2nd prize, Moldova, Romania
“Lucian Blaga” Symposium award, Chisinau

Collections:
National Art Museum, Chisinau, Moldova
National Museum of Contemporary Art, Bucharest, Romania
State Art Museum, Ankara, Turkey
National Art Museum, Beijing, China
Museum of Art within the National Museum Complex „Moldova”, 
Iasi, Romania
Art Museum, Baia Mare, Romania
Art Museum, Bacau, Romania
Art Museum, Prahova, Romania
Art Museum, Cluj-Napoca, Romania
National Art Museum Brukenthal, Sibiu, Romania
National Museum Tara Crisurilor, Oradea, Romania
Art Museum, Sangeors Bai, Romania
State Art Museum, Bishkek, Kyrgyzstan
National Art Museum, Minsk, Belarus
Museum of A.Mateevici, Cainari,  Moldova
Collection of the Parliament of the Republic of Moldova
Collection of the Romanian’s Embassy in Moldova
Collection of the Agroindbank, Chisinau, Moldova
Collection of Union of Artists, Moldova 
Collection of  Foundation STURZA, Moldova
Public Collection of Cannes City Hall, France
Public Collection of Capo d`Orlando City Hall, Italy
Public Collection of Castelfranco Veneto City Hall, Italy
Public Collection of Focsani, Romania

Private collections:
Armenia, Australia, Austria, Belgium, Cyprus, Finland, France, 
Germany, Israel, Italy, Kyrgyzstan, Lithuania, Netherlands, Russia, 
Slovakia, Turkey, USA, Venezuela

Biography maker: Tudor Braga
Completing biographical data: Larisa Zbârnea
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Centrul de Cultură George Apostu 

este o instituție publică de cultură, înființată in anul 1990, aflată in subordinea 

Ministerului Culturii și Identității Naționale din România. Centrul contribuie activ 

la promovarea și vlorificarea patrimoniului cultural și stimularea creativității 

contemporane prin desiminarea fenomenului cultural și derularea de proiecte și 

programe culturale în concepție interogătoare și plucridisciplinară. 

Ansamblul cultural cuprinde: 

• Muzeul de Artă Contemporană care, pe lângă numeroase expoziții temporare, 

găzduiește o bibliotecă publică cuprinzând peste 15.000 de volume de artă și 

beletristică;

• Parcul sau Grădina cu statui, cu sculpturi monumentale din lemn, piatră și marmură, 

realizate în decursul timpului, de artiști reprezintativi din țară și străinătate; 

• Sala de marmură, situată în cladirea principală a Centrului, este destinată, de 

asemenea, evenimentelor culturale: spectacole, concerte, întruniri, reprezentații 

și simpozioane etc.; 

• Hotelul și resturantul,  menite să asigure cele mai bune condiții de cazare atât 

artiștilor cât și vizitatorilor. 

Activitatea culturală a Centrului cuprinde o gamă largă de manifestări artistice: 

• Simpozioane pe cele mai complexe teme, expoziții de pictură, grafică, sculptură, 

fotografie, arte decorative; 

• Reprezentații teatrale, literare, muzicale, coreografice;

• Concerte de muzică clasică și contemporană;

• Decernarea Diplomei de Excelență și Premiului de Cultură George Apostu;

• Programul de rezidență ArtistNe(s)t pentru tineri interpreți și coreografi din 

domeniul dans contemporan;

• Revista Vitraliu editată de Centru, reflectă periodic, sinteza interferenței artelor și 

caracterul pluralist AL activității Centrului; 

• Programul european GRUNDTVIG-Parteneriate pentru învățarea continuă: 

proiectele “Breaking the Barriers - Improve Access to Long Life learning” și 

“Langages du vegetal en Europe”, realizate în perioada 2009-2011 și 2012-2014, cu 

organizații partenere din Franța, Itália, Spania, Portugalia și Belgia; 

• Proiectul european E-Motional: re-thinking dance, 2013-2015, finanțat cu sprijinul 

Comisiei Europene (Cultura 2007-2013), coordonat de Fundația Gabriela Tudor 

(București), în parteneriat cu Associația Coreografilor Profesioniști (Riga), Fabrica 

de Movimentos (Porto) și Centrul de Cultură George Apostu (Băcău);

• Programul de parteneriat strategic ERASMUS+, proiectul “Les chemins Du bleu em 

Eorope: transversalite des apprentissages et transculturalite des languages”(2015-2018), 

realiyat în parteneriat cu organizații din Franța, Spania, Portugalia, Italia și România, 

lider de proiect –   “Paysage et Patrimoine sans frontiere”, Franța. 

Centrul de Cultură George Apostu este membru al Consiliului Internațional al 

Muzeelor (ICOM) și membru fondator al asciației ArtistNe(s)t, Rețeaua centrelor 

de Rezidență pentru Artiști din România. 

The George Apostu Culture Centre

is a public cultural institution, founded in 1990, under the jurisdiction of Ministry of 

Culture and National Identity of Romania. The centre has an important contribution 

to promoting and valuing cultural heritage and contemporary creativity by means 

of cultural dissemination and implementation of interrogative multidisciplinary 

cultural projects and programs. 

The cultural ensemble consists of: 

• The Museum of Contemporary Art, which besides numerous temporary 

exhibitions, houses a public library containing 15.000 volumes of art and literature; 

• The Park or The Garden with statues, houses the monumental sculptures in wood, 

stone, and marble, made overtime, by Romanian and foreign artists;

• The Marble Hall in the main building of the Centre is intended for cultural events, 

shows, performances, meetings, plays, concerts, and symposia etc. ;

• The Hotel and the Restaurant of the Centre, providing unforgettable residence 

and leisure for artists and visitors. 

The cultural activity of the Centre covers a wide range of artistic manifestations: 

• Symposia on the most complex issues, painting exhibitions, graphics, sculpture 

photography, decorative arts;

• Theatrical shows, literary, musical and dance performances;

• Classical and contemporary concerts;

•  The price giving ceremony The Diploma of Excellency and The Great Award 

George Apostu;

• ArtistNe(s)t, the artistic residency program for young performers and 

choreographers of contemporary dance; 

• The Vitraliu magazine, edited by the Centre, periodically reflects the synthesis of 

arts’ interference, as well as the pluralist character of its cultural activity. 

• The European GRUNDTVIG program – Partnership of Lifelong Learning: the 

projects “Breaking the Barriers – Improve Access to Long Life Learning” and 

“Langages du vegetal en Europe”, developed between 2009 – 2011 and 2012 – 

2014 with partner organizations from France, Italy, Spain, Portugal and Belgium. 

• The European E – Motional: rethinking dance project (2013 – 2015) , with the 

support of the Culture Program of European Union (Culture 2007 – 2013), 

organized by Gabriela Tudor Foundation (Bucharest), in collaboration with the 

Association of Professional Dance Choreographers (Riga), Fabrica de Movimentos 

(Porto) and George Apostu Cultural Centre (Băcău) 

• The European ERASMUS+ Strategic Partnerships: “Les chemins du bleu en 

Europe: transversalite et transculturalite des langages” (2015 – 2018), developed 

in partnership with organisations from France, Spain, Portugal, Italy and Romania, 

project leader – “Paysage et Patrimoine sans frontiere”, France. 

The George Apostu Culture Centre is a member of the International Council of 

Museums (ICOM) and one of the founding members of ArtistNe(s)t, Network of 

Artists-in-Residence Centres in Romania. 






