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N inima capitalei, la Cercul Mili-
tar, o incitant` expozi]ie de pic-
tur` a încântat recent ochiul pu-
blicului interesat de reprezent`ri 
ale unor încle[t`ri care – la mo-

mente de r`scruce – pun uneori fa]` în 
fa]` na]iuni, pe drept ori pe nedrept, în 
conflict vremelnic. Numeroase au fost 
reprezent`rile în art` ale r`zboaielor 
– drepte [i nedrepte. S` reamintim de 
mari momente de beligeran]` care au 
pecetluit, la timpul lor, identit`]i de 
popoare – cu r`sunet pân` în zilele noas-
tre? Ar fi suficient s` evoc`m aici Co-
lumna din Forul Roman, care a p`strat, 
s`pate în piatr`, secven]e din r`zboaiele 
care au adus sigiliul Romei la Carpa]i, 
la Dun`re [i Mare. Sau m`rturia de la 
Adamclisi, evocând scene similare. Mai 
elocvent` prin cromatism, mai apropi-
at`, poate, prin neîntrerupt` cunoa[tere 
[i pre]uire, e îns`, printre altele, celebra 
reprezentare a altui r`zboi generator 
de ]ar` [i cultur` nou`: Tapiseria de la 
Bayeux, ]esând în superbe culori care au 
sfidat veacurile momentul înfrunt`rii 
armate dintre saxoni [i franco-nor-
manzi, din care avea s` se nasc`, dup` 
chinurile facerii – prefigurate de b`t`lia 
de la Hastings –, na]iunea englez`.

Expozi]ia de pictur` despre care vor-
bim nu s-a revendicat de la titluri atât de 
înalte de istorie. Mai mult, ea a cuprins 
lucr`ri salvate în mod aproape miraculos 
de la iconoclasm [i distrugere deliberat`. 
Intitulat` Culorile r`zboiului: pictori români 
pe fronturile celui de-al doilea r`zboi mondial, 
ea a adus, pentru prima dat` în ochiul 
public – recuperate dup` lungi decenii de 
t`cut` p`strare –, câteva semne ale unui 
moment oglindind tr`iri dramatice ale 
României secolului XX. De bun` seam`, 
vor fi voci înclinate s` întoarc` spatele 
acelui trecut reflectat în arte. Vor fi altele 
care îl vor socoti anodin, poate chiar ire-
levant, f`r` drept de cetate pe simezele 
expozi]iilor ori în spa]iul rezervat artelor 
de azi în cetate. Altele, dimpotriv`, s-ar 

putea s` g`seasc` asemenea oglindiri 
din alte vremuri polemic relevante 
ca ]int`. De ce s` fie scoase la lumin` 
picturi, desene, acuarele din acei ani de 
demult, reprezent`ri ale momentului 
ingrat, când, iat`, armata unei ]`ri mici 
[i amputate, România, a luptat de voie, 
de nevoie de partea unei puteri totalitare 
contra altei puteri totalitare: cea care, 
curând dup` aceea, avea s` aduc` cu for]a 
comunismul Europei de Est.

Expozi]ia Culorile r`zboiului… , 
care – dup` Bucure[ti – urmeaz` s` 
c`l`toreasc` în alte ora[e, înf`]i[eaz` 
în crâmpeie scene din primii ani ai 
conflagra]iei, când armatele române au 
purtat b`t`lii pe teritoriile fr`mântate 
de istorie de la Prut [i de la Nistru. Au-
torii lucr`rilor salvate de la distrugere 
sunt nume nu lipsite de rezonan]`: 
Alexandru Ciucurencu, Paul Miraco-
vici, Valentin Hoeflich, Eugen Ispir, 
Dumitru Ghia]`, Arutin Avakian, Ion 
Musceleanu, Traian Sfin]escu, Roni 
Noel, Gheorghe Vân`toru, Alexandru 
}ipoia [i al]ii. Mobiliza]i pe liniile 
dintâi ale frontului, ace[ti arti[ti au 
captat, ca martori oculari, frânturi de 
ac]iune spicuite din mersul dramatic 
al fazei de început a conflictului. F`r` 
grandilocven]`, f`r` puseuri triumfa-
liste, ci din perspectiva unui fior uman 
sobru [i epurat de emfaz`, ei au adunat, 
în chipuri de expresie [i clipe de via]`, 
oglindiri dintr-un r`zboi controversat, 
care avea în final s` atrag` consecin]e 
catastrofale pentru ]ara sfârtecat`, [i de 
la est, [i de la vest, în 1940.

Meritul acestei expozi]ii ie[ite din 
comun este întreit. Al pictorilor, mai 
întâi, care – sub bombe, în bivuacuri 
spartane [i tran[ee jilave, sub corturi de 
baterii antiaeriene sau din gropi s`pate 
de obuze – au surprins atunci, în lic`rul 
acelor clipe de demult, scene de atac, 
infanteri[ti în lupte de strad`, pilo]i 
gr`bind în pas alerg`tor spre avioane, 
telegrafi[ti în ac]iune, patrule în cea]`, pe-
isaje de dup` b`t`lii. {i portrete: prezen]e 
umane, fizionomii de r`ni]i, figuri de 
semeni îngândura]i, taciturni, ap`sa]i 
parc` de povara istoriei. În al doilea rând, 
meritul este al temerarilor care au avut 
curajul s` ascund` [i s` p`streze, cu riscul 
închisorii, pu]inul care a supravie]uit 
din toate aceste m`rturii, la origine cu 
mult mai numeroase. În aceast` ordine 
de idei, ar mai fi de ad`ugat aici c` pân` 
[i cataloagele expozi]iilor care au con-
semnat la vremea lor astfel de m`rturii 
au fost arse sau jupuite de pagini. Sub 
o copert` despuiat` de titlu, am putut 

astfel ]ine în mâini, nu demult, vesti-
giile unui vechi [i rarisim catalog de 
expozi]ie din care r`m`seser` nedistruse 
doar file r`zle]e înf`]i[ând reproduceri 
fotografice dup` lucr`ri ast`zi pierdute 
inspirate de aceea[i tem`. Iat`, spre pild`, 
consemnate, câteva: „Desen de pe front“, 
de Lucian Grigorescu; „Trecerea Siretului 
la Storojine]“, de Gheorghe Popescu; „Co-
loan` de cavaleri în drum spre front“, de 
Valentin R`dulescu; „Câmp de r`ni]i“, de 

Vasile {tefan; „Cantonament în p`dure“, 
de Sorin Ionescu; „Într-un ad`post s`pat 
în stânc`“, de Arutin Avakian; „Cucerirea 
cotei 151“, de Petre Su]ianu; „Tr`g`tor“, 
de Gheorghe Vân`toru; „Într-un post de 
prima linie“, de Constantin Mihalcea; 
„Telefonist la un batalion de atac“, de 
Emil Nicolescu-Nic. Toate, probabil, 
distruse: „fotografiile la Fototehnica Ni-
colae }a]u“ – ar`ta lapidar ultima fil` de 
catalog, r`mas` nev`t`mat`.

Revenind la pu]inele lucr`ri de acest 
gen salvate, readunate acum sub titlul 
Culorile r`zboiului, meritul, nu în ulti-
mul rând, este al tân`rului iubitor de 
art` Adrian Buga, care a [tiut pre]ui, 
aduna [i reorganiza vestigiile recupera-
te sub forma acestui valoros flash-back 
de pictur`, grafic` [i, desigur, istorie. 
Concepute sub pintenul dramei care 
este [i va fi întotdeauna r`zboiul, ele ar 

fi putut r`mâne necunoscute, destinate 
crematoriului [i damna]iei memoriei 
– a[a cum le hot`râser` soarta, în acei 
ani de demult, cenzorii vremii.

Recuperate [i oferite acum publicului, 
asemenea lucr`ri pot servi ca reper de 
memorie, atât prin aceea c` întregesc 
cunoa[terea unor fa]ete ignorate din 
crea]ia unor plasticieni români cât [i prin 
faptul c` restituie o fil` din marea tapise-
rie a unor timpuri controversate, când, 

printr-un paradox al istoriei, România a 
fost împins` s` lupte pe rând cu fiecare 
dintre cele dou` for]e militare guvernate 
de dictaturi totalitare din secolul trecut, 
comunismul [i nazismul, mai înainte de 
a c`dea ea îns`[i captiv`, sub jugul celei 
dintâi, pre] de peste dou` genera]ii.

Culorile r`zboiului nu este Tapiseria 
de la Bayeux [i nici Columna Traian`. 
S` ne imagin`m îns` cum ar fi ar`tat 
cunoa[terea noastr` a istoriei oglindite 
prin art` dac`, din motive partizane, 
lucrarea de la Bayeux sau basoreliefurile 
Columnei ar fi fost ciopâr]ite la un mo-
ment dat [i aruncate pentru totdeauna 
de cenzori în gropile uit`rii. „Sine ira 
et studio“ – în context românesc, eveni-
mentul cultural Culorile r`zboiului con-
stituie o prezen]` care se cuvine, tocmai 
de aceea, salutat` ca un semnal salubru 
de revenire la normalitate. j

Arta [i culorile 
r`zboiului

l  CULORILE 
R~ZBOIULUI
Edi]ie \ngrijit` 
de Adrian Buga
Ed. Militar`, 
2008, 132 pp.

Alexandru Ciucurencu, Cap de osta[
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ai momentului, se desfăşoară anual, sub egida şi cu 
sprijinul Casei Regale a României. Premiul anului 
2007 i-a revenit dramaturgului Mihai Ignat, pen-
tru piesa « Meserii şi fundături ». 

Invitat special al Familiei Regale a României 
pentru a decerna acest premiu, Principele Georg 
Friedrich a subliniat că sprijinirea artelor şi a 
culturii reprezintă o tradiţie a Familiei Regale 
a României încă din vremea Regelui Carol I şi a 
Reginei Elisabeta, cunoscută şi ca poetă Carmen 
Sylva. Principele Georg Friedrich şi-a exprimat 
convingerea că integrarea României în Uniunea 
Europeană va contribui la diversitatea şi prosperi-
tatea acestui spaţiu cultural.

Principesa Margareta şi Principele Radu sunt, de 
asemenea, patronii festivalului de muzică EU-
ROPAFest, eveniment anual ce a reunit, în 2008, 
peste 300 de muzicieni din 7 ţări, într-o diversitate 
de genuri muzicale: clasic, blues, jazz, pop. Princi-
pesa Margareta şi Principele Radu au participat 
la conferinţa de presă a festivalului, au primit la 
Palatul Elisabeta laureaţii, au acordat Diploma 
specială pentru eforturile şi generozitatea depuse 
în sprjinul culturii domului Ionuţ Negoiţă, direc-
tor general al Rin Grand Hotel şi unul din princi-
palii sponsori ai festivalului. 

Pe 10 mai, Familia Regală a inaugurat expoziţia 
“Colecţia de artă tradiţională Regina Elena” 
desfăşurată la Muzeul Ţăranului Român. Vernisa-

jul a făcut parte dintr-o serie de evenimente de 
excepţie prilejuite de Ziua Regalităţi şi care sunt 
descrise amănunţit în capitolul următor.

În 10 iulie, Principesa Margareta şi Principele 
Radu au vizitat expoziţia de pictura „Culorile 
Războiului. Pictori români pe fronturile ce-
lui de-Al Doilea Razboi Mondial”, găzduită 
de Galeria Artelor a Cercului Militar Naţional 
Expoziţia. Iniţiată de criticul de artă Adrian 
Buga şi organizată de Editura Militară şi Argo 
Art Consulting, expoziţia a reunit pentru prima 
oară peste 150 de lucrări aparţinând unor nume 
cunoscute ale artelor plastice românesti (Alex-
andru Ciucurencu, Dumitru Ghiaţă, Ion Musce-
leanu, Traian Sfinţescu, Petre Sutianu, Alexandru 
Tipoia, Gheorghe Vânatoru etc.), care au însoţit 
armata româna în campaniile din anii 1941-1945.

Cu prilejul vizitei la Timişoara (20-21 iulie) Princi-
pele Radu a participat la concertul susţinut de Jose 
Carreras la Timişara, alături de personalităţile de 
marcă ale vieţii culturale şi politice ale judeţului 
Timiş.

În 13 septembrie, la Castelul de la Săvârşin, Princ-
ipesa Moştenitoare a decernat “Premiul special 
Principesa Margareta” domnului Horia Mede-
leanu, istoric şi critic de artă, în cadrul Festivalului 
Naţional de Literatură “Dorel Sibii” Săvârşin, încă 
un proiect cultural patronat de Principesă.
  

În luna septembrie, Alteţele Lor Regale au asis-
tat, la Braşov, la cea de a 16-a editie a Festivalu-
lui Internaţional “Cerbul de Aur” şi au vizitat 
expoziţia de fotografie, dedicată ediţiei aniversare 
a “Cerbului de Aur” din holul hotelului Aro Pa-
lace.

În ziua de 19 septembrie, în prezenţa Principe-
sei Margareta şi Principelui Radu, a avut loc, la 
Palatul Elisabeta, “Seara dedicată culturii eu-
ropene”. Evenimentul a fost organizat cu spri-
jinul domnului Sorin Antohi, directorul revistei 
“Cuvântul”, şi a reunit personalităţi ale mediului 
cultural internaţional, precum istoricul Keith 
Hitchins, profesor la Universitatea din Illinois şi 
autorul unor lucrări de prestigiu pe tema regalităţii 
în România, Prof.univ.dr. Sorin Alexandrescu, 
profesor emerit al Universităţii din Amsterdam 
şi directorul Centrului de Excelenţă în Studiul 
Imaginii (CESI) din Bucureşti, domnul Stephen 
Bury, Director al colecţiilor Europene şi Ameri-
cane la British Library, Prof.dr.arh. Augustin Ioan, 
profesor la Institutul de Arhitectură “Ion Mincu” 
din Bucureşti, domnul Claude Karnouh, profesor 
emerit la Centrul Naşional de Cercetare Ştiinţifică 
din Paris, domnul Roger Griffin, profesor la Uni-
versitatea Oxford.

Pe 10 decembrie, Alteţele Lor Regale au găzduit 
“Seara Palatului Elisabeta dedicată British Coun-
cil România”, la aniversarea a 70 de ani de la 
înfiinţare. Evenimentul s-a desfăşurat în Sala 
Regilor a Palatului Elisabeta şi s-a bucurat de 
participarea unor personalităţi de prim rang din 
mediul politic, diplomatic şi cultural precum 
ambasadorul Marii Britanii, ES domnul Robin 
Barnett, directorul O perei Naţionale, domnul 
Cătălin Ionescu Arbore şi directorul Ministerului 
Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, doamna Lili-
ana Preoteasa. Familia Regală a României a dedi-
cat această seară relaţiilor culturale internaţionale 
şi contribuţiei pe care acestea o aduc la dezvoltarea 
societăţilor promovând valori precum respectul 
reciproc, toleranţa şi încrederea.

Familia Regală la Gala UNITER
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