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Susţinerea lucrării de doctorat 

 

Icoana m-a fascinat dintotdeauna. Căutările mele artistice au fost mereu în 

preajma ei, iar întrebările mele au fost mereu legate de putinţa materiei de a 

reda lumina divină.  

Temeiul creaţiei mele este ideea că orice realitate terestră poartă în sine în 

chipul luminii o altă realitate mai mare şi mai adâncă decât ea şi anume cea 

transcendentă. 

Lumina are aşadar în creaţia mea o semnificaţie spirituală, argumentată prin 

cuvânt cât şi prin tehnica aleasă. 

Păstrând lumina ca şi călăuză a lucrării mele, am realizat că între geneza şi 

tehnica ei artistică se pot face analogii care să justifice această prezenţă. 

Toate etapele tehnice de alcătuire ale icoanei şi anume: lemnul, pânza de in ce 

se aşterne deasupra lui, grundul, foiţa de aur, stratul de culoare, stratul de 

verni, toate se pot constitui în prezenţe luminoase. Fiecăreia dintre aceste 

etape, suitoare spre chip îi poate corespunde o anumită intensitate a luminii 

transfiguratoare. Astfel: 

Lemnul ca fond al creaţiei iconice l-am asociat cu pământul neprimitor şi gol, 

în aşteptarea vieţii şi a formei. Asemănător pământului inert şi lemnul icoanei 

pentru a fi pictat, trebuie să fie inert, golit de sevele lucrătoare.  

Pe plan spiritual am corelat lemnul cu peştera Naşterii Domnului, ca venirea 

dinspre nefiinţă la fiinţă, dinspre întuneric la lumină. 

Oglindit liturgic, lemnul ca potenţialitate creatoare poate fi asociat şi cu masa 

Sfântului Altar ca loc de întâlnire al omului cu Dumnezeu. Şi altarul şi lemnul 

îl susţin şi îl dăruiesc pe Hristos; altarul în chipul vinului şi al pâinii, iar 

lemnul drept chip pictat spre purificarea privirii. 

Pânza – această prezenţă luminoasă, albă şi pură, care se aşterne pe lemn 

pentru a-l consolida şi a-i întări viitoarele straturi. Pânza aşternută de iconar, 

ca prim gest, are valenţa simbolică de primă străfulgerare de lumină divină 

peste întunericul pământului (lemnul). 
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Această pânză are deja în sine închegate premizele îmbinărilor coloristice 

viitoare în care se va odihni chipul pictat. Pânza din scutecele naşterii, 

antimis, giulgiu şi hoşen au ca idee comună structura ţesăturii lor. Urzeala şi 

bătătura din ţesătură pot fi asociate cu orizontala şi verticala crucii. Pânza ca 

împletitură de trasee, cruci, dar şi ferestre, poartă simbolic pătimirea, moartea 

şi învierea.  

Grundul marchează începutul împodobirii. În tehnica icoanei, fiecare etapă 

se fundamentează pe cea anterioară şi se constituie totodată în fundament 

pentru cea care urmează. Astfel: lemnul este fundament pentru pânză, pânza 

pentru grund, iar acesta din urmă pentru culoare.  

Grundul are în sine lumina care biruie întunericul şi începe să rodească. Tot 

aşa cum pământul, la căldura suflului divin, devine materie transfigurată. 

Caracterul său aspru şi rugos aminteşte de rugozitatea şi varietatea 

materialului primordial. Întâlnire dintre pământ, apă şi clei, grundul primeşte 

acum forma. Înainte de a lipi foiţa de aur, iconarul de cele mai multe ori şi-a 

zgrafitat desenul în grund, moment care marchează şi formează prin linie, 

primele forme. Plecând de la această etapă, care prefigurează forma, am 

folosit expresivitatea zgrafitării pentru a reda simbolurile Vechiului 

Testament, pentru că în simbolul Vechiului Testament, forma şi lumina nu 

este descoperită complet. Nu întâmplător l-am pictat pe Arhanghelul Gavril, 

el uneşte perioada aşteptării din Vechiul Testament cu cea de împlinire din 

Noul Testament. Pasul lui uneşte cele două lumi, imanentul cu transcendentul, 

timpul terestru cu veşnicia.  

Aurul – în iconografie culoarea şi aurul aparţin unor sfere de existenţă 

distincte. Dacă culoarea este rezultatul luminii create, al lumii văzute, aurul 

este cel care are capacitatea capturării şi transmiterii nevăzutului divin. Aurul 

are putinţa de a reţine lumina şi de a o reda curată şi strălucitoare. Nimbul şi 

mandorla sunt chipuri ale luminii transfigurate. Ele au rolul de a reda plastic 

lumina necreată, de a face vizibil invizibilul, de a-l circumscrie, a-l prinde în 

formă. Pictura devine astfel un limbaj, care foloseşte linia, forma şi culoarea 
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pentru a exprima revelaţiile divine. Dacă lumina nimbului vorbeşte despre 

sfinţirea materiei şi transfigurarea trupului, lumina mandorlei, ţesută din 

haşuri fine de aur, cuprinde taina zilei a opta.  

Asistele reprezintă în pictura de icoane treapta cea mai înaltă a prezenţei 

luminii dumnezeieşti în om, care se revarsă nu doar asupra trupului ci chiar 

din el. Asistele sunt reprezentate ca haşuri fine de aur, aplicate pe veşminte. 

Asistele circumscriu mandorla, detaşând-o de fondul de aur. Ele sunt expresii 

ale lucrării dumnezeieşti în firea umană, ele reprezintă culmea prezenţei 

divinului în uman. Ele redau lumina în ipostaza ei ultimă, mântuitoare, care 

învinge moartea.  

Proplasma – pentru plăsmuirea chipului din icoană, în prima fază se aşterne 

un strat de culoare numit proplasmă. Ea este aşternută în tuşe plate, opace, 

inerte ca şi vibraţie. Cromatica este închisă, asemănătoare pe plan simbolic cu 

pământul neroditor încă al trupului. Chipul se obţine prin suprapunere de trei-

patru straturi de culoare, amestecate cu alb. Ultimul strat, cel mai diluat şi 

deschis la culoare, este numit cel ce dă viaţă. Metoda de lucru a zugravilor, 

transpusă în plan simbolic, nu face altceva decât să refacă şi să transpună în 

culoare etapele devenirii spirituale. Însăşi tehnica de aşternere a culorilor în 

straturi tot mai luminoase, explică perspectiva cerească a chipului. Lumina 

finală a chipului, trasată sub forma unor linii subţiri de un alb intens, 

reprezintă pecetea Duhului  Sfânt în fiinţa înduhovnicită.  

Verni-ul este stratul final care se aplică cu dublă funcţie: pe de o parte 

conferă rezistenţă în timp, iar pe de altă parte uneşte cromatic întreaga pictură. 

Se creează imaginea unui univers împlinit atât la nivel cromatic şi spiritual.  

Transparenţa verniului oglindeşte realitatea altei lumi. Claritatea verniului 

aminteşte de limpezimea apelor primordiale, peste care se purta odinioară 

Duhul Sfânt.  

Acelaşi Duh Sfânt trebuie acum invocat peste lucrarea iconarului terminată, 

pentru ca suflarea Duhului s-o sfinţească. 


