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Investeşte în oameni !    

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea 

Resurselor Umane 2007 – 2013  

Axa prioritară nr. 1 “Educaţia şi formarea în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate 

pe cunoaştere”  

Domeniul major de intervenţie 1.5 “Programe doctorale şi post-doctorale în sprijinul cercetării”  

Titlul proiectului: “ Pluri şi interdisciplinaritate în programe doctorale şi postdoctorale” 

Număr de identificare contract: POSDRU/159/1.5/S/141086 

Beneficiar: Institutul de Cercetare a Calităţii Vieţii, Academia Română      

 

 

FORMA ÎN ORNAMENTAREA LEMNULUI 

 

Preocupările în domeniul prelucrării lemnului la meşterii populari se încadrează profund in 

acţiunea de ridicare şi valorificare a tezaurului artistic de valori. 

Imaginea, forma şi spaţiul mirific al locului maramureşean joacă un rol esenţial în acest vast 

proces de educare şi instruire artistică a meşteşugului tradiţional. 

Trebuie să adăugăm creaţia trecutului, în concomitent cu creaţia prezentului, dând preţuire în 

temelia dezvoltării artistice. 

Artistul meşteşugar este chemat tot mai mult să îndeplineasă o înaltă misiune în formarea 

artistului de azi şi de mâine. 

Opera de artă este simultan structură, valoare, formă comunicativă, normă, unitate între imagine 

şi intelect, între scopul expresiv şi cel ideatic. 

Artele plastice sunt în general cele care modelează spaţiul şi forma. Artistul plastic dă în 

activitatea liberă, unui material în sine uniform, o formă sau o modalitate de existenţă vizibilă, prin 

care acesta devine, prin contemplarea estetică, purtator sensibil al unei lumi abstracte unitare. 

Forma plastică se referă în principal la aspectul exterior al operei de artă, având în acest sens o 

autonomie şi o valoare în sine. 

Aria de acoperire a sculpturii în lemn trebuie delimitată în primul rând de celelalte arte: 

arhitectura şi pictura ce folosesc ca suport material lemnos respectiv arhitectura bisericilor şi caselor 

din lemn şi pictura pe lemn.  

Faţă de arhitectura lemnului sculptura în lemn are un caracter aplicativ, dar există şi sculptură 

independentă. 

În cadrul sculpturii în lemn se face o deosebire în literatura de specialitate între sculptura în lemn 

propriu- zisă şi sculptura în lemn policromat. Diferenţa constă în primul rând în tratarea lemnului 

sculptat prin diferite tehnici. Lemnul policromat va avea în mod obişnuit stratul de grund, format din 
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mai multe substraturi, urmat de stratul de culoare, foiţa de aur sau stratul de bronz. Acest strat 

policrom influenţează modul de lucru al lemnului în timp, modul de reacţie la diverşi factori de 

degradare şi tehnicile de conservare - restaurare. 

 

Opera de artă este tentativa către unic, ea se afirmă ca un tot, ca un absolut şi, în acelaşi timp, 

aparţine unui sistem de relaţii complexe, ea se supune trecerii timpului şi aparţine eternităţii. 

Balzac scrie într-unul din tratatele sale politice: "Totul este formă, viata însăşi este o formă". 

Orice activitate se lasă descoperită şi definită în măsura în care capătă forma, în care îşi înscrie curba 

în timp şi spaţiu, dar viaţa se comportă în primul rând ca o forţă creatoare de forme. Viaţa este o 

formă, iar forma este modul de manifestare al vieţii creatoare. 

Formele nu constituie propria lor schemă, viaţa lor se desfaşoară într-un spaţiu care nu este 

cadrul abstract al geometriei, ea capătă amploare la nivelul materiei, cu ajutorul uneltelor, în mâinile 

meşterilor, într-o lume concretă şi variată. Această formă îşi păstrează proporţiile dar calitatea ei 

variază în funcţie de materie, de unealtă şi de mână. 

Acest mod de compunere a formelor plăcute trebuie realizat prin alegerea unor linii variate în 

configuraţiile şi dimensiunile lor, precum şi prin diversificarea raporturilor dintre ele folosind toate 

mijloacele şi simbolurile imaginabile. 

Arta în prezenţa obiectului, adică a formei adevărate în spaţiul adevărat, începe să-l trateze aşa 

cum o face privirea, după sistemul piramidei vizuale. 

Prin forma unor simboluri am căutat să descoperim un cod simbolic, complex de bogat şi de 

interesant care este cuprins în ornamentele artei lemnului să evidenţieze motive şi compoziţii. 

Valoarea artei lemnului din ţinutul Maramureşului este un compartiment al artei populare extrem 

de reprezentant şi important. Este o artă originală de o mare densitate motivistică, cu semne de mare 

vechime, rezultate din universul lor de gândire. 

Arta populară este un simbol, un mijloc de comunicare, prin care creatorul popular se exprimă 

prin semne, un mod deosebit de exprimare. 

Arta populară şi întregul ei proces de dezvoltare şi diversificare nu pot fi înţelese fără 

cunoaşterea tradiţiilor poporului. Arta lemnului cuprinde în conţinutul ei şi expresia plastică a unor 

credinţe, simboluri şi manifestări cu caracter de cult religios. 

Arta lemnului necesită o bună cunoaştere a psihologiei artistului maramureşean, cu trăsăturile ei 

definitorii, reflectate în creaţia sa artistică. 

Meşterul maramureşean este mândru de obârşia sa şi de trecutul său, trăsătură reflectată în 

decorarea artistică a lemnului printr-o creaţie bogată de motive transfigurate pe toate categoriile de 

obiecte din familia celor cosmomorfe: semne solare de toate categoriile: steaua, semiluna, luna, rozete 

solare. 



Convorbiri  didactice Nr. 7/august 2014 

    

CASA  CORPULUI  DIDACTIC  TULCEA 3 

Evoluţia în prelucrarea artistică a lemnului este influenţată de factori numeroşi. Intervine 

schimbarea de optică a meşterului privind receptarea pătrunderilor noilor forme de expresie artistică 

care le substituie pe cele vechi tradiţionale.  

Decorul porţilor cu vechile forme decorative cu motive simplificate ţi aerate au fost substituite 

prin compoziţii noi, cu o aglomerare de motive, în care meşterii manifestă tendinţa de a acoperi cu 

semne ornamentale întreaga suprafaţî a porţii, manifestându-şi astfel mai bine elanul creator prin 

folosirea unor forme artistice noi. 

O alta dovadă a prelucrării lemnului din cele mai vechi timpuri, în spaţiul investigat ne-o slujeste 

folosirea în ornamentică a motivelor preponderent geometrice, precum şi o serie de simboluri cum ar fi 

semnele solare sau alte simboluri mistico-magice de largă răspândire pe întreg spaţiul românesc şi în 

cultura populară a altor popoare. 

Una dintre caracteristicile fundamentale ale acestei decoraţii este preocuparea de fasonare într-un 

anume fel a elementelor decorative, ţinând seama de legile compoziţiei arhitecturale, cu proporţiile  şi 

trăsăturile sale stilistice. 

Ornamentica lemnului deţine un stil şi o tehnică proprie, cu posibilităţi de înfăţişare şi genuri 

artistice multiple. Indiferent dacă este vorba de pictură sau sculptură, ori de alte tehnici, compoziţiile 

cele mai frecvente sunt ansamblurile de crestături rezultate din linii drepte , linii frânte, zig-zagul, 

punctul, cercul, triunghiul, rombul sau torsada. Prin dispunerea acestor elemente după diferite axe, 

folosind înşiruirea, încolonarea, simetria, dreaptă sau pe diagonală se realizează compoziţii extrem de 

variate. Modul de tratare şi tehnica de execuţie, scara şi raportul dintre diferite elemente sunt factori 

care joacă un rol important în ansamblul său decorativ.  

Motivele artei sculpturale îmbracă direct elementele arhitecturale, decorează mobilierul.  

Studiul motivelor artistice decorative  noi şi vechi ne dau posibilitatea înţelegerii evoluţiei 

artistice, a modului în care s-au păstrat vechile tradiţii, exprimând în acelaţi timp specificul cultural al 

epocii. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagini Muzeul 

Satului 

Maramuresean 

Sighetul Marmatiei 
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