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MAESTRUL TRAIAN MOLDOVAN LA 75 ANI 

 
Acad. Marius Porumb 

 
Sculptorul Traian Molodovan s-a născut la 23 august 1938 

în satul Chidea (jud. Cluj), într-un ţinut cu dealuri domoale din 
Podişul Someşan, regiune în care stăruie monumente şi tradiţii, 
istorie şi artă, de o sugestivă valoare pentru cultura românească. 
Între anii 1959-1965 a urmat studiile Institutului de Arte Plastice 
„Ion Andreescu” din Cluj Napoca, fiind discipol al cunoscutului 
sculptor clujean Romul Ladea.  

Tânărul absolvent al Institutului de Artă clujean, a pornit 
pe un itinerar ce resimte, la începutul carierei, influenţele benefice 
ale maestrului Ladea, care se răsfrâng asupra unui grup mai mare 
de artişti formaţi la şcoala clujeană. Anul 1966 are o semnificaţie 
aparte pentru Traian Moldovan, deoarece se stabileşte la Baia 
Mare, important Centru Artistic al Ţării, cu o puternică Filială a 
Uniunii Artiştilor Plastici, artistul implicându-se încă din primul 
an în viaţa culturală, participând la toate manifestările 
expoziţionale. În oraşul artelor de la poalele Dealului Florilor, 
Traian Moldovan va crea lucrări ce îl vor consacra ca pe unul din 
cei mai importanţi sculptori contemporani, fiind un nume de 
referinţă pentru Centrul Artistic băimărean. 

Pe bună dreptate i-au fost apreciate calităţile umane, 
criticul de artă prof. univ. Negoiţă Lăptoiu caracterizându-l ca un 
transilvănean „de cea mai autentică structură: ponderat, introvertit, 
profund şi tenace”, „implicat rodnic în planul propriei creaţii, cât 
şi în cel al faptei cu finalitate socio-culturală”. 

Parcurgerea amplei opere a maestrului Traian Moldovan 
relevă o evoluţie stilistică dinspre tradiţia sculpturii interbelice 
româneşti, resimţită mai ales la începutul carierei sale artistice, ce 
se metamorfozează, transfigurând plastic ideea de perenitate, 
frumuseţe, aspiraţie spre înalt şi desăvârşire, opera fiind încărcată 
de puritate şi poezie, de lumină şi vigoare. 
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Fidel materialelor clasice - lemnul, marmura, piatra sau 
bronzul - artistul s-a impus în conştiinţa contemporanilor, prin 
ştiinţa şi fineţea modelajului, iar ulterior a optat pentru o originală 
şi personală viziune în care au loc interferenţe între materiale şi 
tehnici diferite, fiind asociate lemnul, marmura, piatra şi bronzul, 
realizând expresive şi complexe compoziţii. 

Numeroase sunt participările sale la expoziţii personale, 
naţionale şi de grup, în ţară şi în străinătate (Ungaria, Germania, 
Olanda, Ucraina, Bulgaria, Cehia). 

Actul de creaţie al maestrului, s-a desfăşurat în atelierul de 
la Colonia Pictorilor, dar şi prin participarea la numeroase tabere 
de creaţie: Reci (jud. Covasna), Săliştea (jud. Sibiu), Sighetu 
Marmaţiei, Scânteia (jud. Iaşi), Lăzarea (jud. Harghita), Macea 
(jud. Arad), Măgura (jud. Buzău), Cărbunari (jud. Maramureş), 
Dej, Negreşti-Oaş, dar şi în străinătate, în Olanda, Bulgaria şi 
Cehia. 

Lucrările înfăptuite în taberele de creaţie ne trădează 
remarcabile calităţi ale creatorului de monumente destinate 
spaţiului public. De-a lungul anilor, sculptorul Traian Moldovan a 
creat în piatră, marmură sau bronz, monumente dedicate unor 
personalităţi: poetul Ion Şiugariu la Băiţa (jud. Maramureş) în 
1976, statuia cărturarului Gheorghe Şincai la Baia Mare în 1994, 
Monumentul Eroului Necunoscut la Baia Sprie în 2002, 
Monumentul Memorandiştilor la Şişeşti sau Monumentul închinat 
poetului naţional Mihai Eminescu de la Negreşti-Oaş. 

Numeroase lucrări ale artistului se află în patrimoniul unor 
muzee din ţară şi străinătate, precum şi în colecţii particulare. 

Personalitate marcantă a vieţii cultural artistice din 
importantul oraş al artelor, Baia Mare, sculptorul Traian Moldo-
van s-a dovedit a fi un vrednic fiu al cetăţii, având un aport major 
la reorganizarea Muzeului de Artă, unde a activat peste 16 ani, 
precum şi în calitatea sa de coordonator a unor evenimente 
expoziţionale naţionale şi internaţionale sau contribuind la 
revigorarea Centrului Artistic băimărean prin organizarea Taberei 
Internaţionale de pictură. 
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La ceas aniversar, când maestrul Traian Moldovan 
împlineşte o vârstă a înţelepciunii, când este încununat de bucuria 
împlinirii artistice, cu alese sentimente de preţuire şi prietenie îi 
urez Mulţi şi fericiţi ani! 

 
 
 
 

GÂNDURI LA O ANIVERSARE – TRAIAN MOLDOVAN 
 

Dr. Negoiţă LĂPTOIU,  
istoric şi critic de artă 

 
 După o jumătate de veac de rodnică şi originală afirmare 
creativă, dublată de o memorabilă implicare în evenimente 
culturale menite să promoveze în spaţiul public rosturile formative 
ale artei autentice, Traian Moldovan poate privi cu nobilă 
împăcare la anii rotunjiţi într-o frumoasă vârstă. Generos dotat 
nativ cu sensibilitate şi energie orientate spre făpturi animate de 
superbe elanuri spirituale, la acest prag al unei emoţionante priviri 
retrospective, asistă la ampla ramificare a operei în patrimonii 
muzeale şi particulare din ţară şi străinătate. Se reflectă aici reacţia 
promptă, curată, obiectivă, a unui mediu receptor profund marcat 
de subtilităţile unor modalităţi de configurare plastică situate pe 
filiera exigenţelor estetice contemporane. 
 Pondere în sfera creativităţii au căpătat transpunerile sculp-
turale care recomandă o semnificativă stare evolutivă. Cum era şi 
firesc, ca orice discipol care în faza iniţială a sesizat tainele artei 
maestrului tutelar Ladea, a exersat sub pozitivă viziune figurativă, 
asociind logicii modelatoare şi constructive un viguros patos 
afectiv. Treptat, începând cu anii ’70 ai veacului XX, se 
insinuează la nivelul limbajului semnele unei atitudini sinteti-
zatoare, conferind formelor ritmuri condensate în volumetrii 
aureolate de stări metaforice şi sensuri simbolice. Graţie unei 
structuri poetice a firii s-a simţit atras de acel impuls al curgerii 
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necontenite a energiilor conform principiului heraclitian al 
sintagmei Panta rhei. Chiar aşa se şi intitulează compoziţia în 
două variante care îşi întemeiază expresivitatea pe inspirata 
interferare a două diverse materiale: lemnul şi marmura. A mizat 
pe efectul cald al fibrei lemnoase şi pe puritatea iluminărilor 
marmoreene, lansându-se în ingenioase alternanţe de muchii şi 
sfericităţi prin care se finalizau rezonanţele unor profunde gânduri 
şi sentimente. 
 Privită în ansamblul împlinirilor ei semnificative sculptura lui 
Traian Moldovan cultivă cu vădită distincţie, o omniprezentă 
impresie de proiecţie a formelor pe o dinamică a creşterii şi 
înălţării. Îl preocupă şi pasionează acea spectaculoasă etalare de 
energie subterană care tinde să iasă din adâncuri pentru a căpăta 
acces şi afirmare în spaţiul evanescenţelor solare, unde domină 
plenitudinea luminii. Se simte în tot ce modelează şi şlefuieşte o 
certă adeziune la o filozofie de viaţă românească, unde prevalează 
seninul, armonia, sobra îngândurare. Acel freamăt al neconte-
nitelor şi fertilelor metamorfoze îl sesizăm articulat în zeci de 
ipostaze de la Izvorul, Raport Dual, Himera Nopţii, Semn pentru 
timp, Bocitoare, Expansiune ş.a. Extrem de frecventă este şi 
tendinţa de a imortaliza un sentiment sacral al liniştii şi 
reculegerii, al împăcării cu sine în confruntare cu încercările 
destinului uman trecător: Cumpăna cerului, Contemplare 
atemporală, Lumină-altar, Tentaţia cubului, Clepsidra ş.a. Chiar 
şi atunci când logica pretextului imaginativ impune o desfăşurare 
mai tumultoasă a segmentelor compoziţionale, vâltoarea 
volumelor dezvoltă cadenţe care se prelungesc în elegante arcuiri 
şi tandre sinuozităţi, sesizabile în fascinantele cicluri, configurând 
Cascade, Torsuri. 
 Cunoscându-i şi admirându-i freneziile unei admirabile 
voinţe de confesare prin forme fin şi expresiv elaborate, aşteptăm 
cu îndreptăţită emoţie plămădirea altor definitorii volumetrii care 
vor completa elocvent şi generos o operă asociată deja zestrei de 
spiritualitate autohtonă şi universală rezonanţă. 

 



Traian Moldovan - 75 

 9

 
TRAIAN MOLDOVAN – O PERSONALITATE COMPLEXĂ A 

ARTEI BĂIMĂRENE 
 

Prof. univ. dr. Nicolae Suciu 
 
 Sculptorul Traian Moldovan, născut la 23.08.1938 în locali-
tate Chidea, judeţul Cluj păstrează sensibilitatea încărcată de 
emoţie a meleagurilor natale ce se regăseşte în mesajul transmis 
de creaţia sa artistică. Educaţia profesională de specialitate şi-o 
desăvârşeşte la Institutul de Arte Plastice ,,Ion Andreescu” din 
Cluj Napoca, secţia Sculptură, promoţia 1965, la clasa profe-
sorului Romul Ladea, personalitate marcantă a artei transilvănene. 
 Din 1965 se stabileşte şi creează la Baia Mare, integrându-se 
în tradiţia artistică a oraşului, dar în acelaşi timp având meritul de 
a descoperi noi metode de continuare a acestei tradiţii prin 
implementarea unor proiecte culturale fără precedent, în ceea ce 
priveşte managementul muzeal cât şi iniţierea în 1993 a primelor 
ediţii ale Taberelor Internaţionale de plein–air după modelul 
consacrat de Hollosy Simon la Baia Mare încă din anul 1896. 
 Totodată întreaga creaţie personală a artistului va însoţi timp 
de peste cinci decenii desăvârşirea unui model pentru viaţa cetăţii 
atât ca artist, cât şi ca manager cultural. 
 Implicat activ în organizarea Muzeului de Artă, Traian 
Moldovan va iniţia şi va conduce din plin activitatea de achiziţie 
şi de transferuri ale lucrărilor de artă reprezentative pentru Baia 
Mare, de la alte muzee din ţară cât şi din Bucureşti. Evenimentul 
major în planul vieţii artistice de la Baia Mare, are loc în 1984, 
odată cu inaugurarea Muzeului de Artă, dublată de lansarea 
Monografiei „Hollosy Simon – o viaţă de artist. De la Munchen la 
Baia Mare” a reputatului om de cultură, istoric şi critic de artă 
Raul Şorban. Ampla dezbatere ştiinţifică ce a avut loc cu acest 
prilej, a polarizat interesul a numeroşi artişti, oameni de cultură şi 
artă, personalităţi politice ale vremii. A constituit atunci momentul 
de cotitură în valorificarea pe simezele expoziţiei muzeului, a 
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creaţiei artiştilor plastici ce au lucrat la Baia Mare, dar în aceeaşi 
măsură a constituit şi momentul unei pertinente teoretizări a 
fenomenului artistic Baia Mare. Expoziţiile cu caracter temporar 
organizate în cadrul Muzeului de Artă din Baia Mare au adus în 
atenţia oraşului, ţării, cât şi lumii întregi preocuparea unei tradiţii 
artistice, iniţiind astfel, proiecte şi parteneriate culturale cu 
instituţii din România şi din afara ei. 
 Astfel, în 1996, Traian Moldovan se implică şi determină prin 
autoritatea funcţiei ce o deţinea atunci, acţiunile culturale legate 
de aniversarea Centenarului ,,Centrului Artistic Baia Mare” 
printr-o amplă expoziţie retrospectivă, organizată la Muzeul de 
Artă din Baia Mare. Evenimentul artistic a adus ca o noutate firul 
continuator până în zilele noastre, a tradiţiei picturale pe aceste 
meleaguri, evidenţiate în paginile albumului dedicat acestui 
eveniment, a cărui coautor este. Albumul Centenarul ,,Centrul 
Artistic Baia Mare” va deveni astfel un important reper biblio-
grafic pentru întreaga literatură de specialitate atât în ţara noastră 
cât şi în străinătate. Legat de aceste evenimente artistul, ca om al 
cetăţii, iniţiază şi dezvoltă taberele internaţionale de plein–air la 
Baia Mare, cu caracter internaţional, ce vor reuni artişti din lumea 
întreagă ale căror creaţii vor fi cunoscute ca repere culturale ale 
ţărilor de provenienţă. Totodată artiştii participanţi din Baia Mare 
şi din ţară vor face cunoscute prin creaţia lor particularităţile artei 
băimărene şi româneşti ce vor depăşi în acest fel graniţele ţării, 
fiind cunoscute peste hotare. Evenimentele au fost pe deplin 
mediatizate bucurându-se de întreaga atenţie a presei, transfor-
mându-le astfel, de fiecare dată, într-un eveniment cultural de 
excepţie. 
 Experienţa managerială cât şi cea profesională a sculptorului 
Traian Moldovan, l-au delegat pe acesta, de nenumărate ori să 
reprezinte Muzeul de Artă şi Uniunea Artiştilor Plastici Filiala 
Baia Mare la importante expoziţii de grup, colective sau cu 
caracter retrospectiv, ce s-au desfăşurat în ţară sau în străinătate. 
 Membru în Consiliul de Administraţie al Filialei U.A.P. Baia 
Mare, în mai multe legislaturi, va fi ales preşedintele acesteia din 
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anul 2005 până în 2007, iniţiind proiecte culturale ce au pus în 
valoare activitatea artistică a filialei prin albumele catalog editate 
cu aceste ocazii. 
 Ca o recunoaştere a întregii activităţi de creaţie şi a aportului 
adus la dezvoltarea şi promovarea artei băimărene pe plan naţional 
şi internaţional a fost răsplătit cu Marele Premiu pentru Arte 
Plastice de către Primăria şi Consiliul Local al Municipiului Baia 
Mare în anul 2004. 
 Pe lângă ampla activitate expoziţională ce cuprinde nume-
roase expoziţii personale, de grup, colective, se detaşează ca un 
discurs profesional impresionant Expoziţia Aniversară a 60 de ani 
de viaţă a artistului organizată de Muzeul de Artă din Cluj-Napoca 
în 1998. Expoziţia a avut un larg răsunet fiind comentată de critica 
de specialitate, încununând astfel dăruirea şi efortul creator al 
artistului. 
 În anul 2007, artistul deschide o amplă expoziţie personală, 
,,Sculptură şi grafică” la Galeria de Artă ,,Frezia” din Municipiul 
Dej, judeţul Cluj. Galeria de artă ,,Frezia” s-a impus prin calitatea 
şi selecţia programelor expoziţionale ce au fost prezentate 
publicului, personalităţile de vârf ale artei româneşti. În acest 
context, prestigiul galeriei a fost subliniat, dacă mai era cazul, la o 
cotă a desăvârşirii profesionale prin prestaţia sculptorului 
însoţindu-şi lucrările tridimensionale concepute în marmură şi 
lemn cu o inedită colecţie de grafică, rar expusă de către autor. 
 Participarea în luna august 2007, la Simpozionul Interna-
ţional de Sculptură de la Shumen, în Bulgaria, va aduce creaţia 
artistului alături de nume reprezentative ale sculpturii din Grecia, 
Macedonia, Ungaria, Bulgaria etc. în contextul artei şi culturii 
milenare ce o reprezintă această regiune în geografia artei 
europene. 
 Impresionanta activitate expusă sintetic de către autor, în 
notele autobiografice din Albumul – Traian Moldovan – 
Sculptură - apărut în anul 2008, la Editura Universităţii de Nord 
din Baia Mare, (cu un Studiu Introductiv de criticul de artă 
Negoiţă Lăptoiu), întăreşte convingerea unei profesiuni pe care 
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actul creator o impune în însingurarea lumii atelierului de creaţie, 
dar în acelaşi timp ce poate deveni un model de reflecţie pentru 
generaţiile ce vor urma la Baia Mare. 
 Expoziţiile personale (Expoziţia Aniversară Baia Mare, 
Institutul Cultural Român din Praga, Cehia), precum şi nume-
roasele selecţii în expoziţii colective şi de grup, din ţară şi din 
străinătate, au adus în prim–plan personalitatea complexă a 
sculptorului Traian Moldovan. 
 Cred că o imagine sintetică a creaţiei sculptorului o face un 
bun cunoscător şi apropiat al artistului, criticul Negoiţă Lăptoiu: 
„Plăcut surprins de vitalitatea rodnică creativă care-i slujeşte 
vârsta, ne fixăm într-o fericită postură de aşteptare la noi 
performante împliniri – purtând originala amprentă de viziune şi 
stil Traian Moldovan – cu evident câştig pentru ansamblul de 
valori perene specifice artei româneşti, cu vădite ecouri în 
universalitate”. 
 

CARPE DIEM, TRAIANE ! 
 

Conf. dr. Gheorghe Mihai Bârlea 
 
 Prietenia cu oameni de cultură din judeţ şi din ţară, fie ei 
scriitori, artişti plastici, critici literari sau persoane dedicate vieţii 
culturale, mi-a înnobilat viaţa, mi-a făcut-o bogată şi mi-a permis 
să traversez inclusiv dificultăţile existenţei cotidiene. 

Mă gândesc la fiecare dintre ei, mereu cu drag şi cu 
sentimentul că am contribuit împreună la definirea unui anumit 
spaţiu cultural fără de care orice comunitate nu poate dobândi 
identitatea şi nici realitatea socială şi istorică. 

Cu Traian Moldovan mă regăsesc nu doar în afinităţile 
sufleteşti, intelectuale şi estetice, de aproximativ patru decenii, ci 
şi în calitatea de colegi la fostul Inspectorat pentru cultură al 
judeţului Maramureş, din 1991 până în 1996. Evoc această 
perioadă nu întâmplător, pentru că, în calitate de consilier, apoi 
consilier şef, am sprijinit unul dintre cele mai importante proiecte 
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editoriale pentru istoria artelor plastice din Maramureş: albumul 
„Centenarul Centrului Artistic Baia Mare (1896-1996)”, dedicat 
Şcolii de pictură de la Baia Mare, ce l-a avut ca fondator pe 
Hollósy Simon şi avându-i ca autori pe Traian Moldovan, Tiberiu 
Alexa şi Mihai Muscă. 

Ce muncă intensă şi cât spirit critic au depus autorii! Mie 
mi-a revenit sarcina să găsesc la Ministerul Culturii şi la Consiliul 
Judeţean resursele financiare necesare pentru a salva un proiect ce 
părea la un moment dat compromis. 

Cu sensibilitatea şi discreţia-i binecunoscute, dar şi cu 
profesionalism şi tenacitate, Traian a ştiut să-şi mobilizeze colegii, 
distinşi critici de artă, salvând şi onorând astfel un moment 
aniversar al unei şcoli de pictură cu valenţe naţionale şi europene.  

Nu sunt un exeget în domeniul sculpturii, dar am sufi-
ciente argumente de ordin estetic să consider că Traian Moldovan 
este un sculptor profund, cu o operă bine definită, expresivă 
plastic şi generoasă în semnificaţii. Fie că se exprimă în lemn, în 
piatră, sau în marmură, el face materia să „vorbească”, să 
„comunice” printr-o tainică comuniune cu ochiul şi cu spiritul. A 
şlefuit o viaţă întreagă materia şi ideea, refuzând experimentul 
facil şi exhibiţiile estetice. 

Aparent o fire şi un temperament calm şi cald, „înlăuntru” 
este o structură problematică, căutătoare de forme ce sugerează 
plenitudinea şi tensiunea existenţială. Eliberat de invidii şi 
prejudecăţi a ştiut să se pună, când a fost nevoie, în răspundere 
pentru promovarea şi susţinerea vieţii artistice din Maramureş şi 
din Baia Mare cu precădere, fie prin expoziţiile sale personale, 
organizate în judeţ, în alte centre culturale din ţară, fie în calitatea 
sa de preşedinte al filialei Uniunii Artiştilor Plastici din 
Maramureş sau de consilier şef al Inspectoratului pentru Cultură al 
judeţului, funcţie pentru care l-am propus şi l-am susţinut cât timp 
am fost prefect. În toate ipostazele în care s-a aflat a dovedit 
seriozitate, a oferit respect şi a dobândit recunoştinţă binemeritată. 

Ars longa, vita brevis! Carpe diem, Traiane! Să ne bucurăm 
împreună de ani mulţi, de sănătate şi frumuseţea artei tale! 
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FORŢA CREATOARE ŞI EXPRESIA SCULPTURALĂ 

 
Dr. Ioan Anghel NEGREAN 

 
 Artist complex, a cărui creaţie, bogată şi diversă, degajă o 
mare forţă creatoare şi încarcă forme sculpturale expresive cu 
semnificaţii profunde, care în mod fericit este dublat de remar-
cabile calităţi de manager în domeniul cultural, muzeal şi 
expoziţional, sculptorul Traian Moldovan, s-a născut la 23 august 
1938 în localitatea Chidea, judeţul Cluj. 
 După absolvirea studiilor superioare de specialitate în cadrul 
Institutului de Arte Plastice „Ion Andreescu” Cluj-Napoca – secţia 
Sculptură, promoţia 1965, s-a stabilit la Baia Mare. De atunci şi 
până astăzi a desfăşurat o intensă activitate de creaţie sculpturală 
originală, direcţionată pe două coordonate majore: plastică mică şi 
respectiv, sculptură monumentală de for public. 
 Cea dintâi s-a materializat, de-a lungul timpului, în opt 
expoziţii personale, din care amintim: 1980, Baia Sprie – 
,,Gâlceava înţeleptului cu lumea” (happening performance); 1991, 
Apeldoorn (Olanda) ,,Sculptură”; 1998, Cluj-Napoca - ,,Sculptură 
şi desen” şi 2007, ,,Sculptură şi grafică” la Galeria ,,Frezia” din 
Dej; 2008, ,,Tentaţia volumului” la Institutul Cultural Român din 
Praga; tot 2008, ,,Idee şi întrupare” la Muzeul de Artă din Arad şi 
în 2011, ,,Exerciţii introspective” la Galeria de Artă a Filialei 
U.A.P. Baia Mare; peste 30 de participări la expoziţii naţionale cu 
juriu (la Bucureşti – Expoziţii anuale şi bienale de pictură şi scul-
ptură, Saloanele naţionale de sculptură, respectiv la Arad – 
Expoziţii naţionale de sculptură mică, Expoziţii naţionale de 
desen şi Saloanele naţionale de sculptură mică), în participările la 
peste 70 de expoziţii oficiale organizate de Filiala Baia Mare a 
U.A.P. şi Muzeul de Artă, Centrul Artistic Baia Mare, respectiv în 
prezenţa pe simezele unor manifestări expoziţionale majore 
organizate în principalele centre artistice ale ţării (Cluj-Napoca, 
Bistriţa, Focşani, Suceava, Bacău, Arad, Constanţa, Braşov, 
Galaţi, Oradea, Sighetu Marmaţiei). În 1989, artistul a fost 
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prezentat cu o selecţie reprezentativă la Bucureşti, în cadrul 
expoziţiei retrospective „Centrul Artistic Baia Mare 1965–1989”. 
 În domeniul lucrărilor de artă monumentală şi de for public, 
Traian Moldovan a devenit artistul cu cea mai semnificativă 
creaţie din istoria contemporană a Centrului Artistic Baia Mare. 
Lucrările sale acoperă un registru tematic şi reprezentaţional 
amplu şi profund coerent, de la arta statuară (,,Bustul lui Ion 
Şugariu”, ronde bosse – Băiţa – Maramureş, ,,Bustul lui Gheorghe 
Şincai”, ronde bosse – Baia Mare; ,,Monumentul eroilor”, ronde 
bosse – Mireşu Mare – Maramureş) la ample compoziţii simbolice 
care combină figurativul epurat cu abstractul puternic ancorat în 
armonia ambianţei toposurilor naturale (,,Mesaj printr-o oglindă 
magică”, ronde bosse, Groot – Schuylenburg – Olanda). A 
beneficiat de puţine comenzi, majoritatea lucrărilor sale în 
domeniul artei monumentale fiind realizate prin participări la 
simpozioane naţionale şi internaţionale, fapt ce ilustrează 
devoţiunea artistului faţă de misiunea altruistă a creatorului de 
artă. Este de asemenea de remarcat dinamismul deosebit graţie 
căruia operele lui Traian Moldovan şi-au găsit locul în numeroase 
situri sculpturale publice din ţară şi străinătate: 1979, Arcuş – 
Covasna; 1980, Căsoaia – Arad; 1981, Măgura Buzăului; 1982, 
Reci – Covasna; 1984 – Săliştea - Sibiu; 1985, Sighetu Marmaţiei; 
1986, Scânteia - Iaşi; 1987, Lăzarea - Harghita; 1988, Macea - 
Arad, 1990, Satu Mare; 1993, Sibiu; 1997 - 1998, Baia Sprie - 
Maramureş; 1991, Apeldoorn - Olanda; 2007, Shumen – Bulgaria, 
sau în 2008 la Všeradice - Cehia. 
 Creaţia lui Traian Moldovan a fost prezentată în mai multe 
manifestări expoziţionale internaţionale, ele având meritul deo-
sebit de a fi purtat mesajul artistic al culturii româneşti contem-
porane în mai multe ţări europene, îndeosebi în contextul 
selecţiilor de artă contemporană ale Centrului Artistic Baia Mare 
(Expoziţiile Filialei Baia Mare a U.A.P.R, 1976, 1979 -. Ucraina – 
Ivano Frankovsk, Ungaria – Gyula (1982), Nyregyháza (1991), 
Szolnok (1992); Simpozionul internaţional de sculptură; 1996, 
Dej -România, Simpozion Internaţional de sculptură ,,Samus”; 
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1999, Rep. Moldova, Chişinău, Saloanele Moldovei; 1993 - 2001 
Baia Mare, Tabăra Internaţională de pictură). 
 Lucrări reprezentative din creaţia lui Traian Moldovan se află 
astăzi în colecţii publice la Muzeul de Artă Centrul Artistic Baia 
Mare, Muzeul Naţional de Artă Cluj-Napoca, Muzeul Unirii Alba 
Iulia, Muzeul de Artă Lăzarea, precum şi în colecţii particulare 
din România, Ungaria, Germania, Franţa, Olanda, S.U.A., 
Argentina, Ungaria, Canada. 
 Merite cu totul remarcabile îi revin lui Traian Moldovan în 
domeniul managementului expoziţional şi muzeal, domeniul în 
care datorită eforturilor sale tenace şi un desăvârşit profesionalism 
Centrul Artistic Baia Mare a dobândit două dintre principalele sale 
dimensiuni identitare: un Muzeu de Artă autonom şi reprezentativ 
pentru istoria centenară a Centrului Artistic Baia Mare, prin 
expoziţia permanentă deschisă în 1984 (în care creaţiei artistice 
contemporane i s-a alocat cea mai generoasă pondere dintre toate 
muzeele specializate din România), respectiv Tabăra internaţională 
de pictură Baia Mare, pe care Traian Moldovan a iniţiat-o şi 
coordonat-o între 1993 – 2001, această manifestare fundamentală 
pentru o reaşezare valorică şi organizatorică pentru Centrul Artistic 
Baia Mare după 1989, semnifică reiterarea – desigur la scară şi în 
acord cu specificităţile contemporaneităţii – a actului fundaţional al 
Centrului Artistic Baia Mare întreprins, între 1896-1901 de Simon 
Hollósy. Totodată această manifestare este una dintre cele mai 
consistente expresii ale racordării la climatul şi mişcările artistice 
internaţionale, care aduce o contribuţie distinctă şi semnificativă a 
eforturilor integraţioniste ale culturii româneşti în noua geografie 
culturală europeană. 

De asemenea, cele peste 50 de expoziţii organizate de 
Traian Moldovan în calitate de curator muzeograf (între 1975-
1990) precum şi activitatea de cercetare ştiinţifică, respectiv de 
îmbogăţire a patrimoniului Muzeului de Artă Centrul Artistic Baia 
Mare (cu peste 2000 de piese în aceeaşi perioadă de timp), toate îi 
conferă lui Traian Moldovan merite remarcabile în viaţa artistică şi 
muzeală românească. 
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Ca o recunoaştere a întregii sale activităţi pe tărâmul artei 
plastice băimărene, naţionale şi internaţionale, sculptorului Traian 
Moldovan i s-a acordat de către Primăria Municipiului Baia Mare 
Diploma de Excelenţă pentru contribuţia deosebită adusă la 
dezvoltarea Centrului Artistic Baia Mare, 2004 şi Marele premiu 
pentru arte plastice, tot în 2004, iar preşedinţia României i-a 
conferit medalia şi diploma Meritul Cultural clasa I, 2004. 

 
 
 

TRAIAN MOLDOVAN. GEOMETRII TRANSCENDENTE 

Dr. Botiş N. Enikő,  
istoric şi critic de artă 

 
 

Motto: Muncind asupra pietrei, descoperi Spiri-
tul - tăinuit în materie, măsura propriei ei fiinţe. 
Căci mâinile sculptorului gândesc întotdeauna şi 
urmăresc gândurile materialului. 

(Constantin Brâncuşi) 
 Abordând arta spaţială, ca un medium prin excelenţă prielnic 
tratării temelor majore de reflexie ale diverselor areale culturale şi 
de civilizaţie, opera sculptorului Traian Moldovan ni se dezvăluie 
ca o permanentă căutare a formelor desăvârşite, situate în afara 
determinărilor temporale, stilistice şi geografice. 

Exploatându-i mereu posibilităţile şi limitele prin adaptări 
de limbaj, narativizări sau abstractizări ale celor mai sibilice 
dimensiuni ale concretului, sculptorul sintetizează prin interme-
diului unui sistem propriu de convenţii pur laconice şi lapidare 
tridimensionalităţi care esenţializează adevăruri universale 
(Cumpăna cerului, Cumpăna apelor, Cumpăna timpului, Dialog, 
Mirabila sămânţă, Germinaţie, Sisif, Quo vadis, ciclul Panta rei 
etc.). 

Adeptul rigorilor aproape matematice în a construi struc-
turi compoziţionale complexe, acest capitol distinct al operei 
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semnate Traian Moldovan aproape că neagă realitatea înconju-
rătoare. Autogenerându-se din sfera studiului expresivităţii 
specifice volumelor geometrizate acesta se constituie într-o nouă 
identitate recognoscibilă a artistului.  

Artist al memoriei, Traian Moldovan face recurs la 
temeiurile eminamente spirituale ale civilizaţiei umane, 
materializând în varii forme spaţiale una dintre cele mai profunde 
şi emblematice reflexii heraclitiene, Panta rei.  

Seria lucrărilor (Panta rei I-III), după cum o sugerează şi 
titlul acestora, pune în discuţie, pe urmele filosofiei lui Edmund 
Burke, ideea persistenţei trecutului în prezentul nostru precum şi 
cea a mişcării continue ce întreţine dinamismul universului, 
puterea sa vitală şi a forţei sale creatoare. Astfel, devine centrală 
impresia unei permanente curgeri a timpului şi a vieţii, a mişcării 
ce presupune schimbare şi posibilitatea ipostazelor alternative, 
impresie transfigurată în motiv omniprezent în opera sculptorului 
(Fluid I-II, Totul curge, Eterna curgere, Curgere, Cumpăna 
timpului, Cumpăna apelor etc.). 

Derivate din realitatea modelelor arhitecturale şi arhe-
tipale, compoziţiile surprind prin structuri echilibrate şi compacte, 
prin supunerea lor unui limbaj plastic care celebrează mate-
rialitatea brută şi, îndeosebi, prin constanta preocupare a 
sculptorului de a exacerba vizual efectele spaţiale ale volumelor şi 
suprafeţelor tratate diferenţiat. 

Din punctul de vedere al tehnicilor şi materialelor utilizate 
lucrările fac trimitere deopotrivă, atât la preistoria civilizaţiei 
sculpturii (piatră, lemn, marmură, cioplire, şlefuire, străpungere, 
culoare), cât şi la o viziune stilistică sintetică şi autentică privind 
abordarea personală a mijloacelor de expresie plastică. 

Transgresarea diferitelor genuri artistice prin abordarea 
culorii sau fluidizarea volumelor spre exemplu, denotă o deschidere 
fără echivoc a sculptorului spre formulele deja consacrate ale 
postmodernităţii. De asemenea, fascinaţia sculptorului pentru mate-
rialele ingenue şi tehnicile organice de cioplire îl menţin constant în 
sfera manualităţii, a praxisului mundan. 



Traian Moldovan - 75 

 19

Pe de altă parte, aceste compoziţii ni se dezvăluie ca spaţii 
matriceale, edificii sacre ale spiritului, care se menţin în sfera de 
expresivitate a metaforei şi simbolului. Acest filon marcat de 
profundă spiritualitate este reluat şi dezvoltat pe mai departe în 
opera lui Traian Moldovan prin intermediului unei alte serii de 
lucrări ce transfigurează ingenios şi pe aceeaşi linie a reconsi-
derărilor postmoderne a expresivităţii tipologice, mitul lui Sisif 
(Sisif, Quo vadis).  

Reprezentative pentru maniera în care ele trasează evoluţia 
stilistică de la figurativ către abstractizare trecând prin faza 
intermediară a esenţializării formei şi pentru atitudinea de 
emancipare de sub tutela convenţiilor limitative, lucrările pledează 
pentru eliberarea spiritului şi contopirea acestuia în creuzetul 
superior al spiritualităţii universale. Motivul eternului sacrificiu, 
derivat din memoria culturii ancestrale, ni se relevă printr-o rafinată 
adaptare la contemporaneitate: stăpân al Efryei, azi eroul absurd al 
universului implacabil şi caracterizat prin “ura sa faţă de moarte, şi 
pasiunea sa pentru viaţă” (Albert Camus), Sisif întruchipează în 
lucrările lui Traian Moldovan simbolul conştientizării lucide a 
destinului, a propriei noastre neputinţe, tragedii şi speranţe pe care, 
aparent, le transfigurăm în victorii.  

Prin conţinutul şi soluţiile formale ale acestor lucrări, 
sculptorul a reuşit să imprime artei sale nu doar puritate lirică şi 
filosofică, ci şi o anumită seducţie spre narativism, mutând astfel 
accentul pe funcţia epică a motivului prelucrat. 

Dintr-un impuls similar de fascinaţie faţă de valorile 
spiritualităţii universale, Traian Moldovan abordează imaginea 
seminţei zămislitoare de roduri, surprinzând în formă tridimen-
sională întregul său parcurs eflorescent (Mirabila sămânţă, 
Germinaţie, Germen, Germen I-II). 
 Mirabila sămânţă, care pe parcursul secolelor a dobândit o 
impresionantă frecvenţă literară (Goethe, Blaga etc.) şi filosofică 
(Kant) ajunge să formuleze în creaţia artistică a sculptorului 
motivul care relevă în germen însăşi esenţa triumfătoare a vieţii. 
Aceste lucrări se disting prin îngemănarea firească a celor două 
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nivele interpretative pe care motivul le implică: cel al viziunii 
universului organic impregnat de o mare forţă lirică, respectiv cel 
al derivării întregului parcurs pe plan metaforic.  

Dublată de sensuri metaforice, respectiv de o transpunere 
elocventă în formă materială, devenirea cuprinsă embrionar în 
seminţe orientează cugetul privitorului spre viitor şi speranţă, 
astfel revenind încă odată la triunghiul absurdului (Sisif, 
bolovanul, Zeus). 

Posedând o viziune artistică cu o timbraţie plastică răspicat 
conturată, creaţia lui Traian Moldovan reprezintă una dintre cele 
mai convingătoare alternative privind reconsiderarea conceptelor 
tradiţionale ale artei spaţiale, o emblemă identitară a generaţiei 
sale. Dincolo de faptul că lucrările sale sunt percepute ca 
veritabile prezenţe puternic încărcate spiritual, ele se constituie în 
altfel de paradigme prin care omul se poate raporta la univer-
salitatea valorilor spirituale. 

Consacrat ca fiind unul dintre artiştii cei mai importanţi ai 
spaţiului cultural românesc, opera sculpturală a lui Traian 
Moldovan configurează dimensiunea unui univers artistic bine 
articulat şi situat în ordinea superioară a unei geometrii 
transcendente. 
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 Contur biografic al sculptorului 

 
Pe plaiurile binecuvântatului pământ românesc, rareori se 

naşte câte o valoare, care se evidenţiază mai apoi în diferite 
domenii de exprimare a fiinţei umane. Credem că una dintre 
aceste valori este şi sculptorul Traian Moldovan. 

S-a născut într-o zonă deluroasă a Transilvaniei, la circa 12 
km sud de localitatea Bobâlna, pe data de 23 august 1938, în satul 
Chidea, comuna Vultureni, judeţul Cluj. Este unicul copil al unei 
familii de agricultori, Ana (1914-1951) şi Simion (1898-1980), 
care trudeau din greu la munca câmpului.  A fost nevoit de mic să 
cunoască, să se implice în greutăţile de tot felul ale familiei. 
Desigur că traiul în simbioză cu natura prin munca câmpului, prin 
relaţia cu animalele domestice, cu întreg mediul ambiant, vor 
condiţiona dobândirea unor percepţii şi experienţe benefice formării 
interesului pentru studiul naturii atât de necesar pe mai târziu, în 
procesul creaţiei. 

A început învăţământul primar în anul 1944, la şcoala din 
sat, şcoală cu limbă de predare maghiară, întrucât la acea dată 
Ardealul de Nord se afla sub ocupaţia hortistă. După revenirea 
administraţiei româneşti, primele clase primare le-a absolvit în 
satul Chidea, urmând ca cele şapte clase să le finalizeze în Jula, 
satul natal al mamei sale. 

În pragul adolescenţei, o încercare neaşteptată îi va marca 
existenţa. Mama sa, după o scurtă şi grea suferinţă – într-un spital 
din Cluj – trece la cele veşnice, urmând ca de pe acum el să-şi 
asume responsabilitatea deciziilor importante. Se opune dorinţei 
tatălui care şi-l dorea moştenitor şi continuator al gospodăriei. 
Hotărăşte să nu întrerupă şcoala. Astfel, după încheierea acestui 
ciclu şcolar, decide să se înscrie la Şcoala medie tehnică de 
mecanică din Cluj, şcoală care în anul 1954 a fost desfiinţată, iar 
elevii acesteia au fost transferaţi, din oficiu, la un liceu teoretic pe 
care-l absolvă în anul 1956. 
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Ca mai toţi absolvenţii de liceu cu pregătire teoretică, cum 
era obiceiul în acele vremuri, dă examen de admitere la una din 
facultăţile Institutului Politehnic din Cluj, dar nu reuşeşte. Fără a 
sta mult pe gânduri, pleacă la Bicaz şi se angajează ca muncitor pe 
şantierul viitoarei hidrocentrale de pe Bistriţa. 

După un an se întoarce în satul natal pentru că trebuia să fie 
încorporat în armată. Nu va satisface stagiul militar pentru că este 
declarat „susţinător legal de familie”, situaţie în care reia munca 
din gospodărie ameninţată acum de a deveni colectivizată. 
Aceasta se va întâmpla în anul 1962. Intuind acest fapt, în anul 
1959 se decide să dea admitere la Institutul de Arte Plastice, secţia 
sculptură. 

După numai două săptămâni de pregătire introductivă 
(desen, modelaj) sub observaţia maestrului Virgil Fulicea, tânărul 
candidat reuşeşte la examenul de admitere. Drumul spre adevărata 
sculptură îi este astfel deschis, greul abia acum începe şi va fi 
continuat toată viaţa. 

Pas cu pas, an după an, aici se familiarizează cu cerinţele 
unui învăţământ superior de profil şi se formează la clasa 
maestrului Romul Ladea. Îi mai are ca profesori pe Vetro Artur, 
Lövith Egon, Virgil Fulicea. Absolvă institutul în anul 1965, 
obţinând nota maximă la specialitate, notă acordată de comisia 
naţională, al cărei preşedinte era bine cunoscutul maestru Boris 
Caragea. 

Se cuvine aici să se consemneze grija şi înţelegerea de care 
s-a bucurat în anii studenţiei din partea surorii mamei sale - 
Anastasia – adică a familiei Cheţan din Cluj-Napoca, cărora le 
poartă o nestrămutată consideraţie. 

Este repartizat prin decizie ministerială ca profesor de desen 
la liceul şi Şcoala Generală din Jibou. Printr-o conjunctură mai 
mult sau mai puţin favorabilă, în anul 1966 părăseşte învăţământul 
şi se angajează ca proiectant la Direcţia de Sistematizare, 
Arhitectură şi Proiectatea Construcţiilor (DSAPC) din Baia Mare, 
unde răspunde de monumente istorice şi atelierul de machete. 
Aflat în acest post, reuşeşte să se mai ocupe şi de sculptură. Ca 
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urmare se face remarcat la expoziţiile regionale şi mai apoi 
judeţene, într-un oraş cu mare tradiţie în arta plastică. Aşa încât, în 
anul 1968, devine membru stagiar al Uniunii Artiştilor Plastici din 
România, iar din 1980 devine membru titular. 

În noul climat cunoaşte monumentele istorice din teritoriu, îl 
preocupă relaţia sculpturii cu ambientul urban şi coordonează, ori 
face parte, din colective ce organizează expoziţii industriale, 
economice, protecţia muncii etc. 

În anul 1969 se căsătoreşte cu Mihaiu Elena. Fiul lor Petru, 
specializat în informatică, este căsătorit şi stabilit în Bucureşti. 

Între anii 1971-1975 îl găsim la Direcţia Comercială a 
Judeţului Maramureş în funcţia de creator principal cu probleme 
de reclamă şi modernizarea reţelei comerciale. Este activ la 
modernizarea – printre altele – a localurilor de alimentaţie publică 
„Pescarul”, „Butoiaşul cu bere” din Baia Mare, proiectarea de 
firme şi optimizarea fluxului comercial al magazinelor etc. 

În perioada 1975-1990 este încadrat muzeograf principal, la 
Muzeul Judeţean din Baia Mare, în funcţia de şef al Secţiei de 
Artă, unde va organiza, după criterii ştiinţifice, depozitele, şi va 
coordona modernizarea secţiei. Tot acum va lua parte la simpo-
zioane ştiinţifice de profil şi va urma cursuri postuniversitare de 
specializare în muzeografie: Bazele muzeologiei – 1980, Tendinţe 
şi direcţii în arta românească modernă şi contemporană – 1985 şi 
Expertiza operei de artă – 1989. În 1984 va dezvolta secţia de artă 
băimăreană – într-un sediu propriu (str. 1 mai, nr. 8), elaborând 
tematica şi paginând expoziţia de bază după criteriile specifice 
unui muzeu de artă de sine stătător. 

Dintre expoziţiile ce le organizează în muzeu, sau la Colonia 
Pictorilor, în colaborare cu conducerea filialei UAP – Baia Mare, 
amintim: „Retrospectiv Alexandru Ziffer”, „Arta băimăreană 
contemporană” (organizată la Gyula – Ungaria), „Centrul artistic 
băimărean la 8 decenii de activitate”, „Anotimpurile în arta 
băimăreană”, „Portrete şi autoportrete ale artiştilor băimăreni”, 
„Ghid de artă contemporană”, cu desfăşurare pe mai mulţi ani, a 
patru expoziţii anuale (Ksikoş Antonia, Traian Hrişcă, Edith şi 
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Laszlo Lugosi, Alexandru Şainelic, Horung Nieta ş.a.) Tot acum 
va coordona un colectiv, de organizare al celei mai mari expoziţii 
contemporane băimărene deschise la Bucureşti în 1989, la Sala 
Dalles, cuprinzând peste 420 de piese, în colaborare cu Filiala 
UAP – Baia Mare. 

În anul 1990 este ales membru în Consiliu Provizoriu de 
Uniune Naţională al judeţului Maramureş, şeful Comisiei Cultură, 
Învăţământ, Sănătate. În luna iulie a aceluiaşi an se transferă la 
Inspectoratul pentru Cultură al Judeţului Maramureş, în calitate de 
consilier arte vizuale. Aici, pe lângă activitatea de rutină, va iniţia 
şi coordona Tabăra Internaţională de Pictură – Baia Mare, 
finanţată de Ministerul Culturii, 8 ediţii (1993-2000), prilej cu 
care lucrările donate de artiştii participanţi vor intra în patrimoniul 
Muzeului de Artă Baia Mare, pentru constituirea fondului Noua 
Colonie de Pictură de la Baia Mare. Tot acum se implică în 
organizarea amplei manifestări culturale CENTENARUL 
CENTRULUI ARTISTIC BAIA MARE – 1896-1996, coorganizator 
al expoziţiei; coautor al albumului – catalog omagial şi participant 
al sesiunii de comunicării pe aceiaşi temă. 

Pentru reuşita acestui important act de cultură cu rezonanţă 
naţională şi internaţională, prin funcţia deţinută la Inspectoratul 
pentru Cultură, s-a implicat plenar, întocmind, cu trei ani înainte, 
un proiect argumentativ pentru obţinerea de fonduri. A dimen-
sionat expoziţia aniversară în două locaţii: Muzeul de Artă şi 
Muzeul de Istorie, unde trebuiau efectuate amenajări de structură 
specifice. Tot acum a fost nevoie de perfectarea formelor de 
împrumut a unor piese de la mai multe muzee din ţară şi nu în 
ultimul rând procurarea de fonduri pentru cheltuielile aferente 
tipăririi albumului, a organizării simpozionului şi amenajării 
spaţiului.  

În anul 1995 devine membru al Asociaţiei Internaţionale al 
Artiştilor Plastici cu sediul la Paris. Între anii 1997-2000 
îndeplineşte funcţia de consilier teritorial, şef al Inspectoratului 
pentru Cultură al Judeţului Maramureş şi face parte din Comisia 
Administrativă a Prefecturii judeţului Maramureş. La 1 decembrie 



Traian Moldovan - 75 

 25

2000 se pensionează, la limită de vârstă şi vechime integrală în 
muncă, dată după care se va dedica creaţiei. 

Desigur că pe lângă activităţile de serviciu, Traian 
Moldovan duce o susţinută activitate creatoare în domeniul 
sculpturii, participând şi expunând cu regularitate la peste 200 de 
manifestării plastice judeţene, naţionale şi internaţionale (Olanda, 
Bulgaria, Cehia, Ungaria, Ucraina, Danemarca ş.a.). Este premiat 
în numeroase rânduri, după cum se va vedea mai jos, în 
evidenţierea selectivă a activităţii sale artistice. 

Între anii 1975-1990 a făcut parte din Comisia judeţeană a 
Patrimoniului Cultural Naţional, secţiunea Artă, din cadrul 
Oficiului judeţean al P.C.N. 

Între anii 1990-1996 şi din 1999 până în 2007 a făcut parte 
din Consiliul de administraţie al Filialei U.A.P. Baia Mare, iar 
între anii 2005-2007 a fost ales preşedinte, perioadă când a făcut 
parte şi din Consiliul Naţional al U.A.P.R. 

În calitate de specialist a fost desemnat să facă parte din jurii 
de dezbatere şi avizare a unor expoziţii, în comisii de evaluare sau 
consultative la diferite nivele decizionale. 

 
 

Confesiune 
 

 În climatul unui sat mic din podişul transilvan, unde poveş-
tile, legendele, credinţele, cântecele şi poeziile populare se 
transmit firesc, din generaţie în generaţie, mi-am petrecut copilă-
ria. Este explicabil că am cunoscut şi mi-am asumat o parte din 
valorile ce alcătuiesc atitudinea, seriozitatea şi valoarea morală a 
poporului din care-mi trag obârşia. Experienţa copilăriei prin 
întreaga zestre spirituală moştenită, hotărăşte în ce mod îţi 
îndeplineşti, mai apoi, datoria în societate şi mai la urmă 
realizările în artă. 
 Dincolo de experienţa primită prin studiile de specialitate, 
toate trăirile şi experienţa de viaţă, decid, cum şi în ce măsură, 
avem misiunea de-a ne manifesta, de-a comunica prin volum, 
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formă, culoare, un crez artistic. În acest fel pot explica, predi-
lecţia pentru marile personalităţi ale neamului: Decebal, Mihai 
Viteazu, Gheorghe Şincai, Horea, Eminescu etc, care au fost 
exemple mari de devotament şi demnitate, iar faptele lor stimulent 
şi sprijin în ce încerc să întreprind. De asemenea, preocuparea 
pentru „sculptura mică” mi-a prilejuit o bună posibilitate de 
exprimare şi comunicare ideatică. 
 Nu simt nevoia unor împrumuturi fortuite din varii spaţii 
culturale sau să mă las purtat de vremelnice mode, ce azi caută să 
se impună. Dacă asta e bine sau rău, doar timpul are menirea de-
a stabili. Am fost şi sunt preocupat mereu de fondul artei, de 
relevanţa şi mesajul ei. Lucrările trebuie să-şi dezvăluie ideea din 
primul contact printr-o formă clară, sugestivă şi expresivă. Nu 
ştiu dacă reuşesc, dar ştiu sigur că pentru asta este nevoie de 
muncă, de multă muncă şi de bucuria de-a vedea ideea întrupată 
în material cu mâinile tale în scopul de-ai face părtaşi şi pe 
ceilalţi. A te depăşi, continua depăşire în căutarea de-a exprima 
bucuria, lumina şi autenticitatea prin creaţie este un act 
justificativ a unei experienţe, a unei vieţi dedicate unui crez. Cel 
puţin eu asta mi-am dorit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Traian Moldovan, Ştefan Şainelik, Ioan Rusu, maestrul Romul Ladea, 
Silviu Catargiu, Petru Pinca şi Suba László (promoţia 1965) 
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Activitatea de creaţie 

 
1. Expoziţii personale 

 
1980, noiembrie - Happening-Performance – Gâlceava înţeleptului 
cu lumea, cu un eseu critic susţinut de Tiberiu Alexa. Dezbatere 
deschisă în cadrul Cenaclului literar „Prisma”, cu participarea 
scriitorilor Marius Jucan, Ioan Moldovan, Vasile Dragomir, Ion 
Burnar, Horia Ursu ş.a. la Casa de Cultură o oraşului Baia Sprie. 
 
1991 - noiembrie-decembrie. - Groot-Schuylenburg-Apeldoorn 
din Olanda, expoziţie de sculptură mică (8 piese), deschisă în 
cadrul Simpozionului de Sculptură Contemporană Românească. 
 
1998 - iunie-iulie. Sculptură, Desen – expoziţie organizată de 
Muzeul Naţional de Artă din Cluj-Napoca, curator dr. Negoiţă 
Lăptoiu. Expune 24 piese de sculptură şi 12 desene. Prefaţa 
catalogului „Elogiu eternei deveniri universale” este semnată de 
dr. Negoiţă Lăptoiu. La vernisaj au participat dr. Livia Drăgoi şi 
dr. Vasile Latiş. 
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2007 – Sculptură şi Grafică – expoziţie organizată de Galeria de 
Artă „Frezia” din municipiul Dej, jud. Cluj; curator: dr. Negoiţă 
Lăptoiu. Expune 16 lucrări de sculptură şi 40 lucrări de grafică 
(desene şi pastel). Prezent la vernisaj prof. Ion Mureşan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2008 – Tentaţia volumului – expoziţie organizată la Galeria de 
Artă a Filialei Baia Mare a U.A.P.R. în perioada 16-29 aug. 
Expune 18 lucrări de sculptură, 33 desene şi 18 postere cu 
reproduceri după lucrările de sculptură monumentală realizate în 
cadrul simpozioanelor (tabere) naţionale şi internaţionale de 
sculptură. Odată cu vernisajul a fost lansat şi albumul Traian 
Moldovan – sculptură realizat în cadrul proiectului „Promovarea 
artei băimărene – Traian Moldovan '70”, derulat de către Filiala 
Baia Mare a U.A.P.R., cu sprijinul financiar al Primăriei şi 
Consiliul Local Baia Mare..  
 

Expoziţia a fost prezentată de: prof. Augustin Botiş, dr. Tiberiu Alexa,  
prof. dr. Negoiţă Lăptoiu şi prof. univ. dr. Nicolae Suciu.  
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 Idee şi întrupare – expoziţie organizată de Muzeul de Artă 
din Arad sub auspiciile curatoriale ale muzeografului Adriana 
Pantazi şi conf. univ. dr. Onisim Colta. Expune: 34 de sculpturi şi 
18 desene, perioada 8-31 octombrie 2008. 

 
 Tentaţia volumului – expoziţie organizată la invitaţia Institutu-
lui Cultural Român din Praga. Expune 10 sculpturi, 14 desene şi  
18 postere cu lucrări de artă monumentală realizate în simpozioanele 
de sculptură din ţară şi peste hotare. Prezentarea a fost făcută de prof. 
Viorel Duţu – director şi dr. Enikö N. Botiş, istoric şi critic de artă. 
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2011 – Exerciţii introspective – expoziţie organizată la Galeria de 
Artă a Filialei Baia Mare a U.A.P.R. Expune 17 lucrări de 
sculptură şi 50 desene şi pastel, perioada 16-29 aug. La vernisaj au 
luat cuvântul dr. Nicolae Suciu şi prof. dr. Enikö N. Botiş, istoric 
şi critic de artă. 

Prof. dr. Enikö N. Botiş, prof. Mehes Adalbert şi dr. Nicolae Suciu 
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2. Participări la expoziţii de artă în ţară şi peste hotare  

(selecţie în ordine cronologică): 
 
1965 – Expoziţia absolvenţilor Institutului de 
Arte Plastice Cluj-Napoca – expune lucrarea 
de licenţă;  
Debut expoziţional la Expoziţia Regională 
de Artă Plastică Cluj cu lucrarea  
   Ion Agârbiceanu – portret monumental  
 
1967 - Expoziţia Regională de Artă Plastică 
Baia Mare – expune lucrarea Gemenii; 
 
1968 - Expoziţia Bienală de Pictură şi 
Sculptură, Bucureşti, Sala Dalles – expune  
          Umbra apei;  
 Expoziţie jubiliară Semicentenarul 
Marii Uniri (1918-1968) – Alba Iulia - 
expune Decebal; 
 Expoziţia de Artă Plastică 1968, Baia 
Mare – expune Decebal (portret monu-
mental); 
 
1969 - Expoziţia Judeţeană de Artă Plastică 
Maramureş ’69, Baia Mare - expune Oşan 
(portret piatră) şi Fata din Oaş (portret 
piatră); 
 
1970 - Expoziţia Judeţeană de Artă Plastică 
Maramureş’70, Baia Mare, selecţie itinerată 
la Sighetu Marmaţiei şi Borşa, Maramureş –  

expune Muza (lemn).  
Realizează împreună cu sculptorul Şainelik 
Ştefan piese de artă decorativă la Clubul 
tineretului „PHOENIX” din Baia Mare, 
Tavan suspendat şi Uşă de intrare; 
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1971 - Expoziţia Omagială de Artă Plastică, 
Baia Mare – expune Imn (lemn) şi 
Cumpăna Vremilor (lemn);    
 Expoziţia Prezenţe artistice la Baia Mare 
1896-1971 – expune Umbra nopţii (lemn); 
 

1972 - Expoziţia Judeţeană de Artă Plastică 
Maramureş ’72, Baia Mare – expune Tors 
(lemn), Victorie (lemn), Anotimpuri (lemn);  

Realizează proiectul de ambient 
interior la localul de alimentaţie publică 
,,Pescarul”, Baia Mare şi ,,Butoiaşul cu 
bere”, Baia Mare; 

 
1973 - Expoziţia Judeţeană de Artă Plastică 
Maramureş ‘73, la Complexul expoziţional 
,,Colonia Pictorilor”, Baia Mare – expune 
Stâlpul timpului (lemn şi ceramică); 
 Expoziţia de artă plastică Băimăreană, 
la Braşov – expune Cumpăna (lemn); 
 
1974 - Expoziţia Judeţeană de Artă Plastică 
Maramureş ‘74 la Complexul expoziţional 
,,Colonia Pictorilor” Baia Mare - expune 
Omagiu (lemn); Primăvara (ceramică); 
Horia Cloşca şi Crişan (proiect, ceramică  

    şi lemn);  
 
1975 - Expoziţia Judeţeană de Artă Plastică 
Maramureş ’75, Complexul expoziţional 
,,Colonia Pictorilor” Baia Mare - expune 
Portret de fată (alabastru); 
 
1976 - Expoziţia Anuală de pictură şi 
sculptură ‘76, Bucureşti, Sala Dalles – 
expune Portret – Mărioara (alabastru); 
 Expoziţia Judeţeană de Artă Plastică 
Maramureş ‘76, Complexul expoziţional 
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,,Colonia Pictorilor” Baia Mare - expune 
Iarna (lemn); 
 
1977 - Expoziţia Salonul Judeţean de Artă 
Plastică Maramureş, Baia Mare – expune  
  Tors, (piatră); Mihai Viteazu  
(portret monumental, ceramică), Fată din 
Dobrogea (piatră); 

Expoziţia Judeţeană de Artă Plastică 
Maramureş ‘77, Complexul expoziţional 
,,Colonia Pictorilor” Baia Mare – expune 
Proiect (gips); 
 
1978 – Salonul Judeţean de Artă Plastică 
Maramureş ‘78, Complexul expoziţional 
,,Colonia Pictorilor” Baia Mare - expune  

Legenda lui Manole (alabastru), 
Deceneu (lemn); 
 Expoziţia Judeţeană de Artă Plastică 
Maramureş ‘78, Complexul expoziţional 
,,Colonia Pictorilor” Baia Mare - expune 
Bălcescu (piatră), Tors (alabastru); 
 
1979 - Expoziţia Anuală de Artă Plastică, 
Sala Dalles, Bucureşti - expune Străbunul 
neamului – Deceneu (lemn); 
 Salonul Judeţean de Artă Plastică 
Maramureş ’79, Complexul expoziţional 
,,Colonia Pictorilor” Baia Mare – expune 
Geneza (marmură şi lemn), Icar (marmură 
şi lemn), Pasăre (marmură şi lemn); 
 Expoziţia Judeţeană de Artă Plastică 
Maramureş ‘79, Complexul expoziţional 
,,Colonia Pictorilor” Baia Mare - expune 
Zorile (marmură), Meditaţie (marmură); 
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1980 - Expoziţia bienală de pictură şi 
sculptură Bucureşti, Sala Dalles – expune 
Meditaţie (marmură); 
 Expoziţia 2050 de ani de la crearea 
Statului dac centralizat şi independent, Sala 
Dalles, Bucureşti – expune Portret (piatră); 
 Salonul Judeţean de Artă Plastică 
Maramureş ’80, Complexul expoziţional 
,,Colonia Pictorilor” Baia Mare - expune  

   Autoportret (piatră);  
 Expoziţia Judeţeană de Artă Plastică 
Maramureş ‘80, Complexul expoziţional 
,,Colonia Pictorilor” Baia Mare - expune 
Germinaţie (lemn şi alabastru), Alter Ego 
(marmură şi lemn), Sub semnul legendei 
(lemn şi alabastru); 
 Expoziţia de Desen a grupului de 
sculptori din tabără la Galeria U.A.P. Arad. 
Organizează o Expoziţie personală Hepe-
ning Performans, Gâlceava înţeleptului cu 
lumea, la Casa de Cultură Baia Sprie, cu un 
eseu susţinut de criticul de artă dr. Tiberiu 
Alexa în cadrul Cenaclului Literar ,,Prisma”; 
 Expoziţia Salonul Naţional de Scul-
ptură mică – Casa Schiller – Bucureşti - 
expune Sisif (lemn şi alabastru);  
1981 – Salonul Judeţean de Artă Plastică 
Maramureş ‘81, Complexul expoziţional 
,,Colonia Pictorilor” Baia Mare - expune 
Tinereţea patriei (marmură), Amintiri  

      despre viitor (lemn şi cupru),  
Geneza (lemn şi bronz); 
 Expoziţia de artă ,,Cântarea României”, 
faza pe zonă, Muzeul de Artă Cluj Napoca – 
expune Sămânţa Roditoare (lemn şi ala-
bastru), Alter ego (lemn şi marmură); 
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 Salonul anual de sculptură mică, 
Galeria Orizont, Bucureşti – expune 
Sămânţa (lemn şi alabastru);  
 Expoziţie selectivă a Filialei U.A.P. 
Baia Mare – Muzeul Ţării Crişurilor Oradea 
şi la Galeria de Artă a U.A.P. Filiala Satu 
Mare – expune Tors (lemn şi alabastru); 
 
1982 - Expoziţia Judeţeană de Artă Plastică 
Maramureş ‘82, Complexul expoziţional 
,,Colonia Pictorilor” Baia Mare - expune  
        Germen (lemn şi alabastru);  
 Salonul Judeţean de Artă Plastică 
Maramureş ’82 – expune Sămânţa roditoare 
(lemn şi marmură); 
 Expoziţia ,,Arta băimăreană” la Gyula, 
Galeria Dűrer, Ungaria – expune Fructul 
Pământului (lemn şi alabastru), Sămânţa 
roditoare (lemn şi alabastru);  
 Expoziţia Naţională ,,Ţărănimea – forţă 
revoluţionară”, Sala Dalles, Bucureşti –  

   expune Lanul de grâu (lemn);  
 Salonul Naţional de Sculptură Mică, 
Galeria Orizont, Bucureşti - expune Semn 
pentru plantă (lemn şi alabastru);  
 
1983 - Expoziţia Judeţeană de Artă Plastică 
Maramureş ’83, Complexul expoziţional 
,,Colonia Pictorilor” Baia Mare - expune 
Mesaj printr-o oglindă magică (marmură), 
Semn al noului (lemn şi marmură), Trepte 
ale devenirii (lemn şi alabastru);  
Salonul Judeţean de Artă Plastică Maramureş 
‘83, Complexul expoziţional ,,Colonia Pictori-
lor” Baia Mare   – expune Portret (lemn);  
 Expoziţia de artă ,,Cântarea României”, 
faza pe zonă, Muzeul de Artă Cluj Napoca – 
expune Fata şi lanul (lemn); 
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1984 - Expoziţia bienală de pictură şi 
sculptură, Bucureşti, Sala Dalles – expune 
,,In memoriam 1784” (lemn);  
 Expoziţia ,,Salonul de vară”, Com-
plexul expoziţional ,,Colonia Pictorilor” 
Baia Mare - expune Fata şi spicele de grâu 
(lemn); 
 Expoziţia ,,Omagiu eliberării patriei 
(1944-1984)”, Complexul expoziţional ,,Co-
lonia Pictorilor” Baia Mare  

    – expune Belşug (lemn);  
 Expoziţie Anuală a Tineretului (în 
calitate de invitat), Complexul expoziţional 
,,Colonia Pictorilor” Baia Mare - expune 
Belşug (lemn); 
 Expoziţia interjudeţeană de desen 
,,Oglinda”, Complexul expoziţional ,,Colo-
nia Pictorilor” Baia Mare expune Desen 
(cărbune/hârtie); 
 Expoziţia Judeţeană de Artă Plastică 
Maramureş ‘83, Complexul expoziţional 
,,Colonia Pictorilor” Baia Mare - expune ,,In 
memoriam” 1784 (lemn); 
 Expoziţia selectivă ,,Artişti băimăreni”, 
Muzeul Etnografic Sighetu Marmaţiei  
- expune Mirabila sămânţă (lemn şi  

    marmură);  
 
1985 - Expoziţia retrospectivă ,,Două dece-
nii de Artă Plastică la Baia Mare” 1965 – 
1985, Complexul expoziţional ,,Colonia 
Pictorilor” Baia Mare - expune Portret 
(marmură), Lanul de grâu, Ferestră 
deschisă spre o lume a păcii (lemn şi 
marmură), Alter ego (lemn şi marmură), 
Adolescentă (lemn), Străbunul neamului 
(lemn), In memoriam (lemn); 
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 Expoziţia naţională cu program 
,,Oglinda”, a cenaclurilor ,,Atelier ‘35” în 
calitate de invitat, Complexul expoziţional 
,,Colonia Pictorilor” Baia Mare - expune 
,,Desen” (tehnică mixtă); 
 Expoziţia Judeţeană de Artă Plastică 
Maramureş ‘85, Complexul Expoziţional 
,,Colonia Pictorilor” Baia Mare  

    - expune Ţărancă (alabastru);  
 Expoziţia de artă ,,Cântarea României”, 
faza pe zonă, arte plastice, Muzeul de Artă 
Cluj Napoca şi faza republicană, Sala 
Dalles, Bucureşti - expune Ferestră des-
chisă spre o lume a păcii (lemn şi mar-
mură); 
 
1986 - Expoziţia ,,Salonul judeţean de 
Vară”, Complexul expoziţional ,,Colonia 
Pictorilor” Baia Mare  

     - expune Ocrotiţi copiii (alabastru);  
 Expoziţia Judeţeană de Artă Plastică 
Maramureş ’86, Complexul expoziţional 
,,Colonia Pictorilor” Baia Mare - expune 
Fluid (lemn şi alabastru);                          
 Expoziţia ,,Omagiu partidului, omagiul 
păcii”, Complexul expoziţional ,,Colonia 
Pictorilor” Baia Mare - expune Fereastră 
deschisă spre o lume a păcii (lemn şi 
marmură);  
 Participă la Tabăra Naţională de 
Sculptură în Piatră ,,Scânteia”, Poiana cu 
Schit, Iaşi, realizează lucrarea Eterna Tre-
cere (piatră); 
 Expoziţia ,,Omagiu femeii”, Muzeul de 
Artă, Baia Mare - expune Mărioara 
(alabastru); 
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 Expoziţia bienală de pictură şi 
sculptură, Bucureşti, Sala Dalles - expune 
Portret (lemn);  
 Expoziţia Salonul Bienal Republican 
de Sculptură Mică 1987, Galeria Delta, Arad  

     - expune Fluid (lemn şi marmură);  
 
1987 - Expoziţia ,,Salonul judeţean de 
Vară”, Complexul Expoziţional ,,Colonia 
Pictorilor” Baia Mare - expune Fortuna 
labilis (lemn şi alabastru), De rerum natura 
(lemn şi alabastru),  

   Panta rei (lemn şi marmură);  
 

 Expoziţia ,,Retronatura 2” – Casa 
Mihaly de Apşa, Muzeul de Etnografie 
Sighetu Marmaţiei - expune Germinaţie 
(lemn şi alabastru), Semn pentru plantă 
roditoare (lemn şi marmură), Fructul 
pământului (lemn şi alabastru), Mirabila 
sămânţă (lemn şi marmură); 
 Expoziţia de artă ,,Cântarea României”, 
faza pe zonă, Muzeul de Artă Cluj Napoca - 
expune Ţărancă (alabastru); 
 Expoziţia ,,Portretul în Arta Plastică 
băimăreană”, Muzeul de Artă Baia Mare - 
expune Meditaţie (marmură); 
 Expoziţia Salonul Naţional de Desen, 
Arad, Galeria Alfa - expune: Singurătate 
(desen cărbune/hârtie); 
 
1988 - Expoziţia Judeţeană de Artă Plastică 
Maramureş ’88, Complexul expoziţional 
,,Colonia Pictorilor” Baia Mare - expune 
Vasile Lucaciu (relief alabastru), Fluid I 
(lemn şi alabastru), Fluid II (marmură şi 
lemn), Fluid III (marmură şi lemn); 
 



Traian Moldovan - 75 

 39

 Expoziţia de grup Desene (sculptori din 
tabăra de la Macea) la Galeria Alfa, Arad;  
 Expoziţia Salonul Naţional de Scul-
ptură Mică, Galeria Orizont, Bucureşti - 
expune Panta rhei (lemn şi alabastru); 
 
1989 - Expoziţia ,,Centrul Artistic Baia Mare”, 
Sala Dalles, Bucureşti - expune Ciclul Germi-
naţie I (lemn şi alabastru), Germinaţie III 
(lemn şi alabastru), Ciclul Panta rei I (lemn şi 
alabastru), Panta rei II (marmură şi lemn), 
   Panta rei III (marmură şi lemn),  
Meditaţie (marmură), Dublă ipostază (mar-
mură şi lemn), Legenda (lemn şi alabastru),  
Adolescenta (lemn);  
 

In memoriam 1784 (lemn);  
 

 Expoziţia Judeţeană de Artă Plastică 
Maramureş ’89, Complexul expoziţional 
,,Colonia Pictorilor” Baia Mare - expune 
Germen (lemn şi alabastru);  
 Participă la Salonul Naţional de 
Sculptură Mică Arad 1989, Galeria Alfa a 
Filialei U.A.P. Arad - expune Panta rei I 
(lemn şi alabastru), Panta rei II (lemn şi 
alabastru); 
 
1990 - Expoziţia Judeţeană de Artă Plastică 
Maramureş ’90, Complexul expoziţional 
,,Colonia Pictorilor” Baia Mare - expune 
Contraste (lemn şi alabastru), Izvorul (lemn 
şi alabastru), Panta rei (lemn şi alabastru); 
 Expoziţia Anuală de Pictură şi 
Sculptură, Bucureşti, Sălile de Expoziţii ale 
Teatrului Naţional,  
    - expune Panta rei (lemn şi alabastru);  
 
1991 - Expoziţia ,,Arta Plastică Băimă-
reană” la Nyregyhaza, Ungaria, Galeria 
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orăşenească (ianuarie 1991) - expune Panta 
rei (alabastru şi lemn);  
 

 Expoziţia ,,Arta Plastică Băimăreană”, 
Galeria de Artă a U.A.P. Bistriţa, mai 1991  
   - expune Panta rei (alabastru şi lemn);  
 Expoziţia personală de sculptură mică 
la Groot – Schuylenburg, Apeldoorn în 
Olanda; 
 
1992 - Expoziţia ,,Arta Plastică Băimă-
reană” la Szolnok, Ungaria, Galeria orăşe-
nească (mai, iunie 1992) - expune Tors 
(alabastru şi lemn),  

    Qvo Vadis (lemn şi alabastru);  
 Expoziţia Judeţeană de Artă Plastică 
Maramureş ’92, Complexul expoziţional 
,,Colonia Pictorilor” Baia Mare - expune 
Altar (lemn şi alabastru), Izvor (marmură), 
Jugul apelor (lemn şi alabastru); 
 

 Expoziţia republicană de pictură şi 
sculptură, Bucureşti, Galeria Teatrului 
Naţional - expune Jugul apelor (lemn şi 
alabastru);  
 
1993 - Expoziţia Judeţeană de Artă Plastică 
Maramureş ‘93, Complexul Expoziţional 
,,Colonia Pictorilor” Baia Mare – expune 
Tors (alabastru), Lumină (piatră şi lemn); 
 
1994 - Expoziţia Judeţeană de Artă ‘94, 
Complexul expoziţional ,,Colonia Picto-
rilor” Baia Mare - expune Contraste (lemn 
şi marmură),  

    Petrecere (lemn şi marmură); 
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1995 - Expoziţia ,,Centenar Lucian Blaga”, 
Muzeul Naţional de Artă Cluj Napoca  

 - expune Lumina (marmură şi lemn); 
 Expoziţia ,,Judeţeană de Artă ’95”, 
Complexul expoziţional ,,Colonia Picto-
rilor” Baia Mare – expune Altar (marmură şi 
lemn), Însemn (marmură); 
 

1996 - Expoziţia ,,Academia ‘70”, pictură, 
sculptură, grafică, artă decorativă, Cluj 
Napoca, Saloanele Muzeului Naţional de 
Artă şi ale Academiei de Arte Vizuale ,,Ion 
Andreescu” Cluj Napoca - expune Altar I 
(piatră şi lemn), Altar II (marmură); 
 Expoziţia Salonul Naţional Bienal de 
Sculptură Mică, Galeria Delta a Filialei 
U.A.P. Arad - expune Fluid I (lemn), Fluid 
II (lemn şi marmură); 
 

1997 - Expoziţia Judeţeană de Artă Plastică 
Maramureş ’88, Complexul Expoziţional 
,,Colonia Pictorilor” Baia Mare - expune 
Piatră de hotar (lemn şi marmură), Deve-
nire (lemn şi marmură), Arcada (lemn şi 
marmură), Altar (lemn şi marmură); Dimi-
neaţa (lemn şi marmură), Urmă în timp 
(lemn şi marmură);  
 

1998 - La invitaţia Muzeului Naţional de 
Artă din Cluj Napoca organizează Expoziţia 
personală, sculptură şi desen, curator 
muzeograf pr. Negoiţă Lăptoiu - expune 33 
de sculpturi şi 24 de desene; 
Expoziţia Salonul anual de Artă Maramureş 
’98, Complexul expoziţional ,,Colonia 
Pictorilor” Baia Mare - expune, Cascada 
(lemn şi marmură), Omagiu (lemn şi 
marmură), Curgere (lemn şi marmură), 
Relaţie (lemn şi marmură),  

    Altar (lemn şi marmură);  



Traian Moldovan - 75 

 42

 
1999 – Expoziţia Târg de Artă ’99, Baia 
Mare, Complexul expoziţional ,,Colonia 
Pictorilor” Baia Mare - expune Simbol I 
(lemn şi marmură), Simbol II (lemn şi 
marmură);  
 
2000 - Expoziţia Anuala Artelor 2000, 
Complexul expoziţional ,,Colonia Picto-
rilor” Baia Mare - expune Semn (lemn şi 
marmură); 
 Expoziţia ,,Omagiu Părintelui Niculae”, 
Mănăstirea Rohia, Maramureş - expune 
Altar I (lemn şi marmură), Altar II (lemn şi 
marmură); 

Are calitatea de invitat la Expoziţia 
,,Bunavestire”, organizată de Muzeul Ţării 
Oaşului, Negreşti Oaş, – expune:  

Arhetip I (lemn şi marmură),  
Arhetip II (lemn şi marmură),  

Altar (lemn şi marmură), Fluid (lemn şi 
marmură), Panta rei I (lemn şi marmură), 
Panta rei II (lemn şi marmură), Umbra 
(desen cărbune/h), Altar (desen cărbune/h);  
 Expoziţia Salonul Naţional Bienal de 
Sculptură Mică 2000, Galeria Delta, Arad - 
expune Cascada (lemn şi marmură); 
 
2001 - Expoziţia Anuala Artelor 2001, 
Complexul expoziţional ,,Colonia Picto-
rilor” Baia Mare – expune Complemen-
taritate (lemn şi marmură), Umbra (lemn şi 
travertine), Simbioză (lemn şi marmură), 
Însemn tragic (desen conte/h), Tinereţe 
(desen cărbune/h), Amintiri (desen conte/h), 
Zidire (desen conte/h), Traseu (desen 
conte/h); 
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 Expoziţia Salonul Naţional de Artă 
2001, Bucureşti, Pavilioanele Romexpo - 
expune Arhetip (lemn şi marmură);  
 Expoziţia Salonul Naţional de Desen, 
Arad, Galeria Delta - expune Diptic; 
 Expoziţie internaţională de artă ,,Euro-
carpatica” (cu participarea ţărilor România, 
Ungaria, Slovacia, Ucraina), Muzeul de Artă 
Baia Mare - expune Aspiraţie (lemn şi 
marmură); 
 Organizează, coordonează şi participă 
în parteneriat cu Fundaţia Culturală Ro-
mână, la a IX-a ediţie a Taberei Interna-
ţionale de Pictură, Baia Mare 2001  
- expune Pâinea de toate zilele, instalaţie, 
tehnică mixtă (lemn, carton, acrilic), Poartă 
(pastel/h), Înserare (pastel/h), Portret de 
femeie (cărbune/h), Tinereţe (cretă/h), Ado-
lescent (cărbune/h); 
 

2002 - Expoziţia Anuala Artelor 2002, 
Complexul expoziţional ,,Colonia Pictori-
lor” Baia Mare - expune Totul trece (lemn şi 
marmură), Amintiri (marmură şi lemn), 
Altar (marmură şi lemn), Înainte de zbor 
(lemn şi marmură), Icar (desen, cărbune/h), 
Zmeu (desen, cărbune/h), Sisif (desen, 
cărbune/h);  
 Expoziţia ,,Eternul feminin – Mitul 
relevat”, Muzeul de Artă Baia Mare - 
expune Alter Ego (lemn şi marmură); 
 Expoziţia Salonul Bienal Naţional de 
Sculptură Mică Arad 2002, Galeria Delta, 
Arad – expune Petrecere (lemn); 
 Expoziţia de Artă Contemporană Băi-
măreană, expoziţie de grup, Gala Milenium, 
Baia Mare – expune Tors (alabastru),  

     Simbioză (marmură şi lemn), 
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Odihnă (desen, cărbune), Portret (desen, 
cărbune/h);  
 Expoziţia ,,Sărbătoarea Artelor”, 
Galeria de Artă a U.A.P. Baia Mare  

   - expune Pasăre (lemn şi marmură); 
 

2003 - Expoziţia Anuala Artelor 2003, 
Complexul expoziţional ,,Colonia Pictori-
lor” Baia Mare - expune Panta rei (marmură 
şi lemn), Sămânţă (marmură); 
 Expoziţia ,,Iarna - profilul pictural al 
unui anotimp”, Galeria de Artă a U.A.P. 
Baia Mare - expune Vis hibernal (desen 
conte/h), Dezgheţ desen conte/h); 
 Expoziţia ,,Surâsul primăverii”, Galeria 
de Artă a Filialei U.A.P. Baia Mare – expune 
Somnul voinicului (desen conte/h), Inspiraţie 
(desen, cretă, conte/h), Fereastră (desen, cretă 
conte/h), Umbra străbunilor (desen, cretă, 
conte/h), Arcadă (desen, cretă, conte/h); 
 Expoziţia ,,Inter art”, Baia Mare – Satu 
Mare, Expoziţie de grup, Muzeul de Artă Satu 
Mare, mai 2003 - expune Simbioză (lemn şi 
marmură),  Umbra (lemn şi marmură),  
Totul trece (lemn şi marmură), Altar 
(marmură şi lemn),  

Reflexie (lemn şi marmură). 
 Expoziţia ,,Învierea”, Galeria de Artă a 
Filialei U.A.P. Baia Mare - expune 
Înălţarea (desen conte/h), Umbră în timp 
(desen conte/h); 
 Expoziţia ,,Salonul Internaţional de 
Desen”, Arad, Galeria Delta - expune Urma 
unui vis (desen conte/h), Înălţarea, diptic 
(desen conte/h); 
 Expoziţia ,,Arta băimăreană con-
temporană”, Galeria de Artă a oraşului 
Szentendre, Ungaria; 
 



Traian Moldovan - 75 

 45

2004 - Expoziţia Anuala Artelor 2004, 
Complexul expoziţional ,,Colonia Pictori-
lor” Baia Mare - expune Panta rei I (lemn şi 
marmură), Panta rei II (lemn şi marmură), 
Altar (lemn şi marmură);  
 Expoziţie internaţională de artă 
,,Eurocarpatica” (cu participarea ţărilor Ro-
mânia, Ungaria, Slovacia, Ucraina), Muzeul 
de Artă Baia Mare – expune Altar (lemn şi 
marmură), Germen, Panta rei II (lemn şi 
marmură), Verticala I şi II (desen, 
cărbune/h), Traseu (desen, cărbune/h), 
Portret, desen (cărbune/h); 
 Expoziţia de Artă Plastică ,,Donaţii 
1990 – 2000”, Muzeul Naţional de Artă Cluj 
Napoca - expune Altar (lemn şi marmură); 
 Expoziţia ,,Salonul Bienal Naţional de 
Sculptură Mică Arad 2004”, Galeria Delta, 
Arad – expune Altar I (lemn şi marmură), 
Altar II (lemn şi marmură); 
 Expoziţia ,,Arta dialogului european, 
Noua Colonie Internaţională de la Baia Mare 
1993 – 2001”, expoziţie retrospectivă, 
Muzeul de Artă Baia Mare - expune Altar 
(lemn şi marmură);  
 Expoziţia de Artă Plastică Contem-
porană, ,,Galeria Gawrisch” din Zeiskam, 
Germania, decembrie 2004 - expune Panta 
rei (lemn şi marmură); 
 
2005 - Expoziţia Anuala Artelor 2005, 
Complexul expoziţional ,,Colonia Pictori-
lor” Baia Mare - expune Nostalgie (lemn şi 
marmură), Lacrimă (lemn şi marmură), 
       Izvorul visului (lemn şi marmură);  
 Expoziţia ,,Salonul de Primăvară – 
Ziua Artistului Plastic Băimărean – 5 mai”, 
Complexul expoziţional ,,Colonia Pictorilor” 

Lacrimă 
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Baia Mare – expune Vasile Lucaciu (relief 
bronz), Diptic (desen conte/h), Desen I (desen 
cărbune/h), Desen II (desen cretă conte/h);  
 Expoziţia ,,Centrul Artistic Baia Mare 
– Repere Contemporane”, Institutul Cultural 
al României la Budapesta, Ungaria  
    - expune Panta rei (marmură şi lemn); 
 Expoziţia ,,Saloanele Moldovei”, Mu-
zeul de Artă Bacău, România şi Muzeul 
Naţional de Artă al Moldovei, Chişinău - 
expune Altar (lemn şi marmură); 
 Expoziţia Bienala Internaţională de 
Arte Contemporane, Arad, 2005, Galeria 
Delta a U.A.P. Arad şi Muzeul de Artă Arad 
- expune Panta rei (marmură şi lemn); 
 Expoziţia ,,Învierea”, Galeria de Artă a 
Filialei U.A.P. Baia Mare - expune Semn 
(marmură şi lemn), Înălţarea I (desen 
cărbune/h), Înălţarea II (desen cărbune/h); 
 
2006 - Expoziţia Anuala Artelor 2006, 
Complexul expoziţional ,,Colonia Pictori-
lor” Baia Mare – expune Cumpăna timpului  
(lemn şi travertin),  

Cumpăna apelor (lemn şi marmură), 
 Cumpăna Cerului (lemn şi marmură);   
 Expoziţia ,,Saloanele Moldovei”, 
Muzeul de Artă Bacău, România şi Muzeul 
Naţional de Artă al Moldovei, Chişinău - 
expune Lumină interioară (lemn şi mar-
mură);  
 Expoziţia ,,Salonul de Primăvară – Ziua 
Artistului Plastic Băimărean – 5 mai”, 
Complexul expoziţional ,,Colonia Pictorilor”  

         - expune Loc pentru reculegere 
(lemn şi marmură), Loc pentru rugăciune 
(lemn şi marmură); 



Traian Moldovan - 75 

 47

 Expoziţia ,,Târg de Artă Contem-
porană”, Centrul de Afaceri Copenhaga, 
Danemarca,            - expune Tors (lemn),  
Apa vieţii (lemn şi marmură), Nostalgie 
(desen, cărbune/h), Arc în spaţiu (desen 
cărbune/h);  
 Expoziţia ,,Artă Românească con-
temporană”, Institutul Cultural al României 
la Budapesta, Ungaria - expune Binecu-
vântare (pastel/carton), Munte cu schit 
(pastel/carton), Umbra străbunilor (desen, 
cărbune/h), Umbrele visului (desen 
conte/h); 
 Expoziţia ,,Salonul Naţional de Artă – 
Realitatea ca imagine a imaginilor”, Galeria 
,,Constantin Brâncuşi” a Parlamentului 
României, Bucureşti. - expune Cumpăna 
vremilor (lemn şi travertine), Panta rei 
(lemn şi marmură); 
 
2007 - La invitaţia Galeriei de Artă ,,Frezia” 
din municipiul Dej, i se organizează o 
Expoziţie personală de sculptură şi desen, 
curator prof. univ. dr. Negoiţă Lăptoiu; 
 Expoziţia Anuala Artelor 2007, Com-
plexul expoziţional ,,Colonia Pictorilor” Baia 
Mare  – expune Recviem (lemn şi piatră),  
Mâna destinului I (desen cărbune/h), 
Sonata lunii (desen conte/h), Noaptea 
(desen, conte/h);  
 Expoziţia ,,Salonul de Primăvară – 
Ziua Artistului Plastic Băimărean – 5 mai”, 
Complexul expoziţional ,,Colonia Pictori-
lor” Baia Mare - expune Firul Ariadnei 
(desen cretă/h), Mâna destinului II 
(cărbune/h); 
 Expoziţia Bienala Internaţională de 
Artă Contemporană ,,Meeting Point”, Arad 
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bienal 2007 (România, Ungaria, Cehia, 
Croaţia), Galeria Delta şi Muzeul de Artă 
Arad - expune Cumpăna vremilor (lemn şi 
travertine);  
 Expoziţia ,,Artă băimăreană, Sibiu 
2007”, Galeria Primăriei municipiului Sibiu 
- expune Recviem (lemn şi piatră),  

Semn pentru izvor (lemn şi marmură);  
 Expoziţia ,,Formă, Culoare, Timp”, 
Galeria ,,Apollo” Bucureşti (Participă 
Grupul artiştilor participanţi la Simpozionul 
de Artă organizat la Negreşti Oaş în 2006) - 
expune reproducerea lucrării de artă monu-
mentală realizată la Negreşti Oaş şi 3 
desene; 
 Expoziţia Bienală Naţională ,,Lascăr 
Viorel”, Galeria de Artă Piatra Neamţ – 
expune Însemn pentru altar (lemn şi 
marmură);  

Expoziţia ,,Sărbătoarea Artelor”, 
Galeria de Artă a Filialei U.A.P. Baia Mare - 
expune Discurs politicianist (conte/h), 
Tranziţie (cărbune/h), Pericol (cărbune/h), 
Tentaţia cubului (cărbune/h); 
 
2008 - Expoziţia ,,Salonul de Primăvară – 
Ziua Artistului Plastic Băimărean – 5 mai”, 
Complexul expoziţional ,,Colonia Pictori-
lor” Baia Mare - expune Tentaţia volumului 
(marmură şi lemn), Desene (cărbune/h);  
 Expoziţia personală Idee şi întrupare 
la Sala ,,Ovidiu Maitec”, Muzeul de Artă 
Arad; 
 Participă la Anuala Artelor – 2008, 
Complexul expoziţional ,,Colonia Pictori-
lor” Baia Mare  
  – expune Umbra nopţii (lemn, marmură); 
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2009 – Participă în calitate de invitat la 
expoziţia de grup ,,Identităţi”, Galeria de 
Artă a Filialei U.A.P. Baia Mare; 
 Expoziţia ,,Salonul de Primăvară – Ziua 
Artistului Plastic Băimărean – 5 mai”, expune 
Generaţii (lemn şi teracotă), Complexul 
expoziţional ,,Colonia Pictorilor” Baia Mare;  
 Participă la Salonul Artelor 2009, la 
Complexul expoziţional ,,Colonia Pictori-
lor” Baia Mare, expune Presiune în timp 
(lemn şi marmură),  

Expansiune (lemn şi marmură),  
Lăcaşul cubului (lemn şi marmură); 
 Participă la Bienala internaţională 
,,Meeting Point Arad Bienal”, expune Lumi-
nă-umbră (lemn şi marmură); 
 Participă la Bienala naţională ,,Lascăr 
Viorel”, ediţia a VII-a, Piatra Neamţ, expune 
Cascada (lemn şi marmură); 
 Participă la Bienala naţională de 
sculptură mică ,,Vârsta de bronz”, Cluj-
Napoca,    - expune Tors (bronz);  
 
2010 - Expoziţia ,,Salonul de Primăvară – 
Ziua Artistului Plastic Băimărean – 5 mai”, 
expune Tors (piatră) la Complexul expozi-
ţional ,,Colonia Pictorilor” Baia Mare;  
 Participă la Bienala Concurs de Artă 
Plastică ,,Gheorghe Petraşcu”, Târgovişte cu 
lucrarea Să intrăm în normalitate (lemn şi 
marmură); 
 Participă la Bienala Artelor ,,Ion 
Andreescu” Buzău, ediţia a VII-a cu lucra-
rea Lăcaşul cubului (lemn şi marmură); 
 Participă la Anuala Artelor 2010 cu  
         piesele Zădărnicie (marmură, andezit), 
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 Echitate procustiană (marmură şi lemn), 
Contemplare atemporală (marmură şi lemn);  
 
 Expoziţia internaţională de artă 
,,Saloanele Moldovei”, Bacău-Chişinău, 
expune Presiune (lemn şi marmură); 
 Participă la expoziţia internaţională de 
artă ,,Conecsen, Kapcsulat” – Conexiuni, la 
Casa de Cultură din Kecskemet, Ungaria şi 
Complexul expoziţional ,,Colonia 
Pictorilor” Baia Mare, expune Expansiune 
(lemn şi marmură); 
 Expoziţia ,,Jumelage et patrimoine” din 
Coubs la Ville, Franţa, expune Spre Centrul 
Vechi (desen/h); 
 Expoziţia ,,Sărbătoarea artelor” la 
Galeria de Artă a U.A.P., expune Torss 
(piatră de Madara); 
 
2011 - ,,Exerciţii introspective”, sculptură, 
desen, pastel la Galeria de Artă a Filialei 
U.A.P. Baia Mare. Expune 18 sculpturi, 40 
desene în cărbune şi pastel; 
 Expoziţia ,,Surâsul primăverii” la 
Galeria de Artă a Filialei U.A.P. Baia Mare, 
expune din ciclul ,,Impresii pragheze” Zidul 
(pastel/h) şi Vine, nu vine (pastel/h); 
 Participă la expoziţia de grup ,,Nudul” 
la Galeria de Artă a Filialei U.A.P. Baia 
Mare, expune Reflexie (lemn şi marmură), 
Umbra (lemn şi piatră), Tentaţia voluptăţii 
(desen, cărbune/h), Penitenţă (desen, 
cărbune/h); 
 Expoziţia ,,Salonul de Primăvară – Ziua 
Artistului Plastic Băimărean – 5 mai”, expune 

 Tentaţia cubului (lemn şi marmură),  
la Complexul expoziţional ,,Colonia Picto-
rilor” Baia Mare; 
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 Expoziţia ,,Învierea” la Galeria de Artă 
a Filialei U.A.P. Baia Mare, expune din 
ciclul ,,Impresii pragheze”: Bolta (pastel/h) 
şi Mesaj (pastel/h); 
 Participă la manifestările ,,Open day” 
Baia Mare şi ,,Sculptură în plaine-air” (Centrul 
Vechi), - expune Cumpăna vremilor (lemn);  
 Expune în cadrul expoziţiei duplex 
,,Hotmezöv aszarheyli” lucrarea Discurs 
(cărbune/h); 
 Participă la expoziţia internaţională 
,,Saloanele Moldovei”, Bacău-Chişinău, cu 
lucrarea Tors şi umbră (lemn şi piatră); 
 Bienala de Artă Plastică ,,Lascăr 
Viorel”, Piatra Neamţ, expune Tentaţia 
cubului (lemn şi marmură); 
 Expoziţia ,,Anuala Artelor 2011” Baia 
Mare la Complexul expoziţional ,,Colonia 
Pictorilor”, expune Clepsidra (lemn), 
Însemn pentru timp (lemn şi marmură) şi 
Izvorul (lemn şi piatră); 
 Bienala naţională ,,Vârsta de bronz”, 
Cluj-Napoca, Universitatea de Artă şi Muzeul 
de Artă,  - expune Îndurerata (bronz);  
 Expoziţia internaţională ,,Meeting 
Point”, ediţia a III-a, Arad, expune Zădăr-
nicie (marmură şi andezit); 
 
2012 – Expoziţia de grup ,,Seniori ai artei 
băimărene” la Galeria de Artă a Filialei 
U.A.P. Baia Mare, expune din ciclul 
,,Tentaţia cubului” Lăcaş pentru cub (lemn 
şi marmură), Eliberarea din lăcaş (lemn şi 
marmură), Fluiditate (marmură şi lemn), 
Expansiune (lemn şi marmură), Cub-fluid 
(marmură şi lemn); 
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 Expoziţia de grup ,,Portretul” la 
Galeria de Artă a Filialei U.A.P. Baia Mare, 
expune Inocenta (alabastru şi lemn), 
Adolescentă (lemn), Laudă visului (lemn) şi  
  Însemn dual (lemn şi marmură);  
 Expoziţia ,,Salonul de Primăvară – 
Ziua Artistului Plastic Băimărean – 5 mai” 
la Complexul expoziţional ,,Colonia Pictori-
lor”, expune Panta rei (lemn şi piatră); 
 Expoziţia ,,Vară”, Galeria de Artă a 
Filialei U.A.P. Baia Mare, expune Tors 
(lemn), Ecoul (lemn); 
 Expoziţia Anuala Artelor 2012 la 
Complexul expoziţional ,,Colonia Pictori-
lor”, expune Clepsidră pentru timp 
imaginar (lemn şi marmură), Raport dual 
(lemn şi marmură), Confluenţă (travertin); 
 Expoziţia Bienală de Artă ,,Gheorghe 
Petraşcu”,  
- expune Himera nopţii (lemn şi marmură); 
 
2013 - Expoziţia ,,Salonul de Primăvară – 
Ziua Artistului Plastic Băimărean – 5 mai” 
la Complexul expoziţional ,,Colonia Pictori-
lor”,  
- expune Dară ochiu-nchis afară înlăuntru 
se deşteaptă… (lemn);  
 Expoziţia de grup ,,Abstract Art” la 
Muzeul de Artă Baia Mare, expune Izvorul 
(lemn şi piatră), Apa vie (lemn şi marmură), 
Reverberaţie (lemn şi marmură); 
 Expoziţia anuala Artelor 2013, Baia 
Mare, la Complexul expoziţional „Colonia 
Pictorilor”, expune Dezintegrare (lemn şi 
marmură);  
 Expoziţia internaţională „Saloanele 
Moldovei”, Chişinău-Bacău, expune Raport 
Dual (lemn şi marmură); 
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3. Participări la tabere-simpozioane de creaţie naţionale şi 
internaţionale 

• naţionale: 
 
1979 – Arcuş, jud. Covasna: 
Cumpăna vremilor – lemn, 
3,60x1,80x0,90 m.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1980 – Căsoaia, jud. Arad: 
Anotimpuri – piatră 
3,40x1,20x1,20 m. 
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1981 – Măgura Buzăului,  
jud. Buzău: Germinaţie – 
piatră, 2,60x1,40x2,50 m. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1982 – Reci-Mestecăniş, 
jud. Covasna: Dialog – 
lemn, 3,20x0,70x1,80 m. 
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1984 – Sălişte, jud. Sibiu: 
Sămânţa roditoare – lemn, 
3,60x0,90x2,10 m. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1985 – Sighetu Marmaţiei, 
jud. Maramureş: Eoliană – 
lemn, 2,60x1,10x3,20 m. 
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1986 – Poiana cu Schit, jud. 
Iaşi: Eterna trecere – piatră, 
2,20x0,90x2,80 m.  
 
1987 – Lăzarea, jud. Harghita: 
Panta rei – marmură şi lemn, 
0,85x0,60x1,10 m. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1988 – Macea, jud. Arad: 
Mirabila sămânţă – piatră, 
1,90x1,10x1,50 m. 

 
1990 – Satu Mare: Travaliu 
etern – piatră şi beton, 
1,20x2,60x1,20 m (lucrarea nu 
a fost amplasată de către admi-
nistraţia municipiului Satu Mare 
şi ulterior a dispărut). 
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1993 – Dumbrava Sibiului, 
jud. Sibiu: Fluid – lemn, 
2,70x0,90x1,60 m. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1997 – Baia Sprie, jud. Mara-
mureş: Altar - marmură şi 
metal, 1,80x0,70x0,50 m. 
 
1998 – Baia Sprie, jud. Mara-
mureş: Insemn pentru rugă - 
marmură, 2,25x1,10x0,65 m. 
(Taberele de la Baia Sprie au fost 
organizate de Traian Moldovan cu 
Primăria Oraşului.) 
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2002 – Cărbunari, jud. Mara-
mureş: Sisif – piatră de 
Babadag, 1,20x0,85x7,00 m 
(Muzeul Florean). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2003 – Cărbunari, jud. Mara-
mureş: Patul lui Procust – 
piatră de Cuciulat, 1,10x1,85x 
3,50 m (Muzeul Florean). 
 
2006 – Negreşti-Oaş, jud. Satu 
Mare: Oglindire – travertin şi 
marmură, 1,90x1,10x1,40 m. 

 
 
 
 
 
 
 
 

2009 – Suciu de Sus, jud. 
Maramureş: Lăcaşul cubului – 
lemn (sculptură mică), 59x28x38 
cm (Simpozion organizat de Traian 
Moldovan cu SC Rustic SA) 
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• internaţionale: 
 

1991 – Olanda, Apeldoorn, 
Parcul Groot-Schuylenburg: 
Mesaj pentru o oglindă magi-
că – marmură, 2,30x1,60x4,20 m. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1996 – România, Dej: Genera-
ţiile – lemn, 2,10x0,80x0,80 m 
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2007 – Bulgaria, Madara-
Shumen: Izvorul – piatră, 

1,10x0,50x0,70 m 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2008 – Všeradice, Cehia, 
,,Artsympozium”: Cumpăna – 
lemn, 1,60x1,20x0,75 m. 
 
 
 
 
 
 
 

2013 – România, Blaj, jud. 
Alba: Lacrimile pătimirii 

noastre – lemn, 125x41x37 cm. 
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4. Lucrări de artă monumentală: 
 
Bustul poetului Ion Şiugariu 
(amplasat în satul Băiţa, oraş 
Tăuţi Măgherăuş, Maramureş, 
marmură de Ruşchiţa din 
1,10x0,65x0,50 m; soclu: beton 
placat cu marmură de Buteasa, 
h. total = 3,47 m; inaugurat:  
21 aug. 1977); 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bustul cărturarului Gheorghe   
Şincai (amplasat în Baia Mare, 
în faţa Colegiului Naţional 
„Gheorghe Şincai” din marmură 
de Ruşchiţa, dimensiuni:  
1,62x0,94x0,80m, h: bust+ soclu 
= 3,55 m; dezvelit: 8 oct. 1994); 
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Monumentul eroilor din pri-
mul şi al doilea război mon-
dial (Mireşu Mare, Mara-
mureş, beton finisat cu terasit 
şi andezit negru; soclu: h-0,70 
m; 8x8m, l; h : total – 6,30 m; 
inaugurat: 7 iun. 1995); 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bust Ilie Lazăr (amplasat în 
parcul din centrul comunei 
Giuleşti, h: 85 cm; soclu: h: 
1,50 m; beton placat cu 
marmură albă de Ruşchiţa 
Maramureş; inaugurat: 28 nov. 
1999); 
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Bust Mihai Eminescu (amplasat în parcul central Negreşti-Oaş, 
jud. Satu-Mare, bronz şi marmură + soclu beton placat cu 
marmură; h= 4,30 m, bust 1,40x0,90x0,70m; dezvelit: mai 2000); 
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Monumentul eroilor (amplasat în  
parcul central al oraşului Baia  
Sprie, jud. Maramureş, beton, 
andezit şi bronz; h = 6,70x3,90x 
7,70 m; dezvelit: 1 decembrie 
2002); 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Monumentul Memorandiştilor (comuna Şişeşti, Maramureş; 
amplasat în faţa primăriei; beton placat cu andezit şi marmură de 
Ruşchiţa, medalion Vasile Lucaciu, bronz, dimensiuni: 46 x d 38 
cm; dezvelit: 21 mai 2008). 
 
 



Traian Moldovan - 75 

 65

 
5. Lucrări aflate în muzee, instituţii şi colecţii particulare: 

 

• Muzee 
 

Lumină interioară (lemn 
şi marmură), 47x32x37 
cm, în Muzeul Naţional 
de Artă al Republicii 
Moldova – Chişinău; 
 
 
Decebal (gips patinat), 
84x34x44 cm în Muzeul 
Naţional de Istorie al 
Unirii Alba Iulia; 
 
 
 
Cumpăna timpului (lemn 
şi travertin) 56x72x35 cm;  
Complexul Muzeal Jude-
ţean Arad, Muzeul de 
Artă; 
 
 
Complementaritate 
(marmură şi lemn) 54x22x26 
cm, Muzeul Judeţean 
Arad, Muzeul de Artă.  
 
 
 

Deceneu (85x45x45 cm, 
Muzeul Judeţean de Artă 
„CENTRUL ARTISTIC BAIA 
MARE”;  
 
 
 

Bălcescu (piatră), 50x40x34 
cm, Muzeul Judeţean de 
Artă „CENTRUL ARTISTIC 
BAIA MARE”;  
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Portret Mărioara (alabastru), 
34x23x27 cm, Muzeul Jude-
ţean de Artă „CENTRUL 
ARTISTIC BAIA MARE”; 
 

 
Meditaţie (marmură),  
34x23x27 cm, Muzeul Ju-
deţean de Artă „CENTRUL 
ARTISTIC BAIA MARE”;  
 
Fată din Dobrogea 
(piatră), 33x32x26 cm, 
Muzeul Judeţean de Artă 
„CENTRUL ARTISTIC BAIA 
MARE”;  
 
 
 
Iarna (lemn) 52x36x48 
cm, Muzeul Judeţean de 
Artă „CENTRUL ARTISTIC 
BAIA MARE”;  
 
 
 
Alter ego (lemn şi mar-
mură) 54x52x38 cm, Mu-
zeul Judeţean de Artă  
„CENTRUL ARTISTIC BAIA 
MARE”;  
 
 
 
Fereastră deschisă spre o 
lume a păcii (lemn şi 
marmură) 42x22x26 cm, 
Muzeul Judeţean de Artă 
„CENTRUL ARTISTIC BAIA 
MARE”;  
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Germen (lemn şi mar-
mură) 108x32x26 cm, 
Muzeul Judeţean de Artă 
„CENTRUL ARTISTIC BAIA 
MARE”;  
 
Icar (marmură şi lemn), 
610x79x33 cm, Muzeul 
Judeţean de Artă „CEN-
TRUL ARTISTIC BAIA 
MARE”;  
 
Ion Şiugariu (portret – 
gips), 117x63x42 cm, 
Muzeul Judeţean de Artă 
„CENTRUL ARTISTIC BAIA 
MARE”;  
 
Izvorul (lemn şi alabas-
tru), 34x27x27 cm, Mu-
zeul Judeţean de Artă 
„CENTRUL ARTISTIC BAIA 
MARE”;  
 
Geneza (lemn şi bronz), 
44x70x32 cm, Muzeul 
Judeţean de Artă „CEN-
TRUL ARTISTIC BAIA 
MARE”;  
 
Altar (marmură şi lemn), 
50x49,5x16 cm, Muzeul 
Judeţean de Artă „CEN 
TRUL ARTISTIC BAIA 
MARE”; 

 
 
Torsso (piatră de Mada-
ra), 20x11x28 cm în 
Muzeul Judeţean de Artă 
„CENTRUL ARTISTIC BAIA 
MARE”; 
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Lacrimile pătimirii noastre 
– lemn, 125x41x37 cm; 
Muzeul de Istorie Blaj, jud. 
Alba;  
 
Piatră de hotar (marmură 
şi lemn) 57x26x29 cm în 
Muzeul de Artă Cluj-
Napoca.; 
 
Dimineaţa (lemn şi mar-
mură), 48x42x34 cm în 
Muzeul de Artă Cluj-
Napoca;  
 
Panta rei – marmură şi 
lemn, 0,85x0,60x1,10 m 
în Muzeul Judeţean 
Harghita – Castelul din 
Lăzarea, secţia de Artă; 
 
 
Desenele Umbra (70x50 
cm) şi Altar (70x50 cm) 
în Muzeul Ţării Oaşului, 
Negreşti-Oaş, judeţul 
Satu Mare;  
 
Cascada (lemn şi mar-
mură) 44x24x33 cm în 
Muzeul de Artă Piatra-
Neamţ. 
 
Să intrăm în normalitate 
(lemn şi marmură), 
56x24,5x37 cm în Com-
plexul Naţional Muzeal 
„Curtea Domnească”, 
Muzeul de Artă Târgo-
vişte. 

 

Vezi foto. pag. 60 
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• Instituţii 
 

Fată din Oaş (piatră), 
36x23x22 cm la Direcţia 
Difuzării Filmelor a ju-
deţului Maramureş; 
 
 
Omagiu (lemn), 
165x35x60 cm la Primă-
ria comunei Şişeşti 
(lucrare dispărută); 
 
 
 
 
 
Victorie (lemn), 
185x30x34 cm la Spitalul 
Judeţean „Constantin 
Opriş” Baia Mare; 
 
 
 
Mihai Viteazul (portret – 
teracotă), 42x28x30 m, la 
Uniunea Sindicatelor din 
Maramureş.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Alte lucrări se află în colecţii particulare din România, Anglia, 
Argentina, Bulgaria, Canada, Cehia, Franţa, Germania, Moldova, Olanda, 
S.U.A., Ungaria. 
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Diplome, premii, distincţii: 

 
1985 – Titlul de laureat secţiunea Sculptură, la Festivalul Naţional 
„Cântarea României”, pentru compoziţia Fereastră deschisă spre 
o lume a păcii. (Piesă aflată în patrimoniul Muzeului Judeţean de 
Artă „Centrul Artistic Baia Mare”); 
 
1988 – Premiul Salonului Republican de Sculptură Mică Arad, 
ediţia a II-a, cu piesele Panta rei I şi Panta rei II. (Aflate în 
colecţie particulară Arad); 
 
1989 – Titlul de laureat în sculptură - compoziţie la Festivalul 
Naţional „Cântarea României”; 
 
1999 – Diplomă acordată de 
Consiliul Local şi Primăria 
Municipiului Baia Mare în semn 
de apreciere pentru bogata 
creaţie artistică;  
 
 
2004, febr. – Medalia ,,Meritul 
Cultural” în clasa I, categoria 
C ,,Arte Plastice”, conferită de 
Preşedinţia României, în semn 
de apreciere a întregii activităţi 
şi a remarcabilelor opere de 
artă plastică care au îmbogăţit 
patrimoniul naţional şi inter-
naţional cu numeroase picturi, 
sculpturi, grafică sau piese de 
artă ornamentale din porţelan, 
sticlă, lemn şi metal;  
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2004, mai – Diplomă de excelenţă acordată în cadrul Zilelor 
Artistului Plastic Băimărean pentru contribuţia deosebită adusă la 
dezvoltarea Centrului Artistic Baia Mare;  
 
2004 – Marele Premiu pentru Arte Plastice 2004 (artistul 
anului) decernat ca recunoaştere a remarcabilelor merite în 
dezvoltarea şi promovarea valorilor Centrului Artistic Baia Mare 
prin iniţierea şi organizarea Taberei Internaţionale de Pictură 
Baia Mare (1993-2001);  

 
2006, mai – Diplomă de excelenţă acordată cu prilejul împlinirii a 
110 ani de la întemeierea Coloniei de Pictură din Baia Mare 
pentru contribuţia deosebită adusă la prestigiul Centrului Artistic 
Baia Mar;  
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2007 – Premiul special al 
juriului ,,Ovidiu Maitec” 
pentru sculptură la Bienala 
Internaţională de Artă Con-
temporană ,,Meeting Point – 
Arad”;  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Cumpăna timpului” 
 
2008, mai – Diplomă de excelenţă acordată în cadrul Zilelor 
Culturii Maramureşene, ediţia a II-a, gala laureaţilor, Premiile 
,,Glasul Culturii”, cu titlul de laureat la secţiunea Arte Plastice; 
 
2009 – Premiul pentru sculptură la Bienala Naţională de Artă 
Plastică ,,Lascăr Viorel”, Piatra Neamţ; 
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2009, sept. – Diplomă pentru albumul personal Traian Moldovan - 
Sculptură acordată în cadrul secţiunii Cărţile anului la a XVII-a 
ediţie a Sărbătorii Castanelor;   
 
2010, nov. – Premiul II pentru lucrarea Să intrăm în normalitate, 
în cadrul Bienalei – concurs de artă plastică ,,Gheorghe Petraşcu”, 
ediţia a X-a, Târgovişte;  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2013 – Diplomă de onoare 
acordată de Primăria Municipiului 
Blaj pentru merite deosebite în 
realizarea Taberei Internaţionale 
de Artă Inochentie Micu-Clain, 
pentru îmbogăţirea tezaurului 
artistic al Muzeului de Artă 
Contemporană Blaj.  
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Comunicări ştiinţifice, scrieri şi interviuri 
 
1977 - Pictura pe lemn în colecţiile Muzeului Judeţean de Artă din 
Baia Mare. Sesiunea de comunicări ,,Marmaţia” la Muzeul Judeţean 
Maramureş (împreună cu prof. dr. Marius Porumb). 
 

1978 - Periplul unui Triptic – opera pictorului Octavian Smighelschi” 
aflat în colecţiile casei memoriale Gheorghe Pop de Băseşti. Sesiunea 
de comunicări ,,Marmaţia” la Muzeul Judeţean Maramureş. 
 

1980 - Relaţia muzeu - public în contextul contempora. Sesiunea de 
comunicări organizată de Muzeul de Artă Contemporană Galaţi, 1980. 
 

1988 - Simpozioanele de creaţie artistică - rolul şi importanţa acestora 
în demersul sculpturii contemporane din România. Sesiunea de 
comunicări ,,Marmaţia” organizată de Muzeul Judeţean Maramureş.  
 

Principii de selecţie şi paginare a expoziţiei aniversative „Centrul 
artistic Baia Mare”. Simpozion internaţional organizat de Muzeul 
Judeţean Maramureş – Secţia de Artă – sub patronajul Inspectoratului 
pentru Cultură al judeţului Maramureş şi a Ministerului Culturii. 
 
Scrieri în volume: 
 

Vida Gheza – Centenar 1913-2013. În: Vanciu, Florina ; Borbei, Aristiţa; 
Pop, Liana. Vida Gheza – 100 : documentar biobibliografic aniversar. 
Baia Mare : Biblioteca Judeţeană „Petre Dulfu”, 2013, p. 20-24.  
 

Vida Gheza – Centenar 1913-2013. În: Gheza Vida : centenar 1913-
2013 / Editor Marius Porumb. Bucureşti : Editura Academiei Române ; 
Cluj-Napoca : Editura Mega, 2013, p. 137-139. 
 

Sculptură / Studiu introductiv de Negoiţă Lăptoiu. Baia Mare : Editura 
Universităţii de Nord, 2008. 120 p. (Proiectul „Promovarea artei 
băimărene – Traian Moldovan 70” derulat de către Filiala U.A.P. Baia 
Mare în parteneriat cu Primăria municipiului Baia Mare). 
 
Volume în colaborare: 
 

Centrul artistic Baia Mare 1896-1996. Baia Mare, 1996. Editura 
Proema Baia Mare, 1996 (cu Tiberiu Alexa şi Mihai Muscă) – album 
bilingv română-engleză, alb-negru şi color, 70 p. 
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Prefaţator, redactor al volumelor: 
 

Anuala Artelor 2005 ; Prefaţator, redactor coordonator: Traian 
Moldovan. Editura Centrului Artistic Baia Mare, 2005. 
 

Centrul Artistic Baia Mare 110 : anuala artelor 2006 ; Cuvânt 
înainte: dr. Negoiţă Lăptoiu ; prof. Traian Moldovan. Editura Centrul 
Artistic Baia Mare, 2006. 
 

Anuala Artelor 2007 / Nicolae Suciu ; Redactor coordonator: Traian 
Moldovan. Baia Mare : Editura Universităţii de Nord, 2007. 
 

Artă băimăreană Sibiu – 2007 ; Coordonator proiect: Traian 
Moldovan. Filiala Baia Mare a U.A.P. din România ; Primăria 
Municipiului Baia Mare, 2007. 
 

Scrieri în periodice: 
 

Intenţii şi perspective privind relaţia muzeu-public, în cadrul tematicii 
expoziţiei de bază a secţiei de artă din Baia Mare. Marmaţia, nr. 5-6, 
1979-1981, p. 581-585. 
 
Tradiţie şi continuitate în Centrul artistic de la Baia Mare : expoziţia 
de bază a Secţiei de Artă a Muzeului Judeţean Maramureş. Revista 
muzeelor şi monumentelor, Muzee, nr. 9, 1985, p. 21. 
Tradiţie şi inovaţie în Centrul Artistic de la Baia Mare  
în Limba Română, an X, nr. 3-5, 2000, p. 255-256, Chişinău,  
Rep. Moldova. 
 

Vida Gheza - centenar : 1913-2013. Familia Română, 14, nr. 2 (49), 
iun. 2013, p. 16-17. 
 
Interviuri: 

 

Andor Sanyi, ,,Nagybányai Öszi tárlat” în Bányavidéki Fáklia din  
27 nov. 1982 
 

C.I. Augustin, ,,Tradiţie şi actualitate în arta plastică”, în Maramureş 
(supliment al ziarului Pentru Socialism, decembrie 1976 
 

Botiş Ioan, ,,Traian Moldovan – sculptor şi preşedinte U.A.P. 
Maramureş”, (interviu), în Gazeta de Maramureş din 26 sept - 2 oct 
2005, pag. 13 
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A.C. Ioan (Cozmuţa Augustin), ,,În curând se va deschide Muzeul de 
Artă din Baia Mare”, în Pentru Socialism nr. 9085 din 19 ian. 1985 
 

Cozmuţa Augustin, ,,În 25 de săli vor fi expuse în jur de 700 de 
lucrări, aparţinând la 250 de artişti din toate generaţiile” (interviu cu 
Traian Moldovan) în Graiul Maramureşului nr. 1840, din 1 martie 1996 
 

Goja, Anca. Artiştii plastici băimăreni, la ora sincerităţii. în Graiul 
Maramureşului, 18, nr. 4900, 6-7 mai 2006, p. 8. 
 

Pârja Gheorghe, ,,Vitalitatea unei arte – Sculptura în lemn”, (Tabăra 
naţională de sculptură în lemn de la Sighetu Marmaţiei, interviu cu 
sculptorii participanţi), în Pentru Socialism nr. 9275 din 31 aug.1985 
 

Racz Albert, ,,Szobrok eleven világa” (lumea reală a sculpturii) în 
Bányavidéki Fáklia, nr. 3617, 19 martie 1977, p. 5 (cu reproducere) 
 

Rad Florin, ,,Cultura din judeţul nostru – suferă datorită austerităţii 
bugetare”, (interviu) în Observator, anul 2 nr. 13 (21) din 6-12 aprilie 
1999 
 

Szilveszter Maria, ,,Máramarosi Képzömüvészeti tárlat Gyulán” 
(MNK) în Bányavidéki Fáklia, nr. 3900 din 28 august 1982 
 

Vaida Magdalena, ,,Portret – Traian Moldovan”, (interviu), în 
Adevărul de Cluj – din 9 aug.1996 
 
„Consider că mi-am găsit drumul propriu, care să mă definească, şi el 
merge spre o artă viguroasă şi sobră”. În: Şimandan, Emil. Un 
spectacol pentru o mie de ani : interviuri. Arad, 1981, p. 109-113. 
 

„– Faceţi parte din grupul artiştilor plastici băimăreni, ce se 
afirmă tot mai mult în cadrul mişcării artistice plastice din ţara 
noastră. Cum aţi ajuns la Baia Mare? 
 – După absolvirea Institutului de arte plastice „Ion Andreescu” 
din Cluj-Napoca am fost repartizat cadru didactic la Jibou. Ulterior 
m-am apropiat de Centrul Artistic din Baia Mare, atras de tradiţiile 
existente pe linia artei plastice din acest oraş. Am în vedere vestita 
şcoală de pictură înfiinţată în anul 1896, care se continuă prin 
generaţiile actuale la un nivel artistic superior. Când spun acestea mă 
gândesc la culoarea locală, la specificul judeţului nostru, la acest 
angrenaj complex creat între societate şi artistul contemporan. Provin 
dintr-o localitate din centrul Transilvaniei, din Chidea, de lângă Cluj-
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Napoca, însă prin evoluţia artistică din ultimii ani mă consider integrat 
în grupul artiştilor băimăreni.  
 – Despre debutul dv. expoziţional, ce ne puteţi spune? 
 – A avut loc în anul 1965, la Cluj-Napoca, imediat după absolvirea 
institutului, în cadrul unei expoziţii regionale. 
 – Ce lucrare aţi expus? 
 – M-am prezentat cu un portret al marelui nostru scriitor ardelean, 
Ion Agârbiceanu. Lucrarea nu s-a bucurat de un succes prea mare, fapt 
pentru care adevăratul debut îl consider în anul 1967. Din acest an 
particip la expoziţiile anuale, omagiale şi republicane. Apropiindu-mă 
de Baia Mare, m-am îndepărtat oarecum de artiştii plastici clujeni, noul 
oraş adoptiv mi-a oferit largi posibilităţi de afirmare. 
 – În afară de expoziţii, la ce alte manifestări artistice aţi mai 
participat? 
 – Trăind şi muncind la o distanţă foarte mare de capitală, nu am 
beneficiat de aceleaşi favoruri pe care le-au avut artiştii plastici 
bucureşteni, de-a participa la mai multe tabere de creaţie. În afară de 
tabăra aceasta, nu am mai fost invitat decât la Arcuş, în ediţia de anul 
trecut. 
 – Cum aţi intitulat lucrarea pe care aţi conceput-o în tabăra de 
la Arcuş? 
 – „Cumpăna vremurilor” este o lucrare în lemn de stejar, 
nefigurativă, însă cred că are un mesaj foarte clar. Am şi o fotografie cu 
această lucrare. Am urmărit o structurare de volume pe verticală. Este o 
lucrare cu o uşoară intenţie cinetică. Braţul pe orizontală se poate mişca, 
creând privitorului sentimentul că acea cumpănă a vremurilor poate să ia 
o anumită turnură. Este o compoziţie echilibrată, formată din două 
cuburi, care sugerează vizitatorului un sentiment de o stare existenţială. 
 – Care sunt materialele dv. preferate în sculptură? 
 – Lucrez foarte bine în lemn, în piatră şi nu îmi este străin nici 
modelajul. De asemenea, mă preocupă desenul, ca ajutor pentru 
clarificarea ideilor pe care doresc să le transmit prin sculptură, pentru 
a stabili proporţiile în cadrul compoziţiilor pe care le fac. 
 – Despre temele care vă sunt mai familiare în sculptură ce ne 
relevaţi? 
 – Pe prim-plan se situează portretul de expresie. Apoi compoziţia, 
pe care aş împărţi-o în figurativă şi nefigurativă. De asemenea mă 
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preocupă arta monumentală, am o serie de asemenea lucrări realizate 
în atelier.  
 – Vă rog să amintiţi câteva. 
 – Proiectul pentru monumentele „Horea, Cloşca şi Crişan”, 
„Mihai Viteazul”, „Monumentul Eliberării” şi altele. Dintre aceste 
proiecte am expus deja fragmente ca de exemplu, cel închinat lui Mihai 
Viteazul. 
 – Întrucât am constatat că vă preocupă o serie de teme istorice, 
ce părere aveţi despre modul în care trecutul nostru istoric este 
reprezentat în arta plastică monumentală contemporană? 
 – Personal, consider că nu întotdeauna s-a constituit o simbioză 
între monumentul istoric şi participarea artiştilor plastici din toate 
colţurile ţării. Cred că forurile centrale şi locale ar trebui să colaboreze 
mai eficient în vederea antrenării tuturor sculpturilor din ţara noastră 
la concursurile pentru ridicarea unor monumente. De asemenea, nu 
întotdeauna amplasamentul monumentelor este cel mai fericit. Desigur, 
în ultimii ani s-au ridicat foarte multe lucrări de artă monumentală, 
dar, de regulă, se uzează de concurs-invitaţie şi, în asemenea cazuri, 
artiştii tineri sunt cei mai vitregiţi, deşi multe dintre lucrările proiectate, 
ar putea fi rezolvate cu o fantezie mai bogată, dat fiind marea 
receptivitate a tinerilor faţă de arta plastică modernă. 
 – Sunteţi un continuator al tradiţiilor sculpturii ardelene? 
 – Atât sculptura clujeană, cât şi cea băimăreană se încadrează în 
liniile generale ale sculpturii ardelene, gen al artei plastice ce se 
caracterizează printr-o anumită sobrietate, printr-un meşteşug foarte 
bine însuşit de către toţi absolvenţii Institutului de Arte Plastice de aici. 
Eu am fost elevul maestrului Ladea, astfel o bună bucată de vreme am 
creat sub influenţa acestuia, însă mi-am dat seama că nu voi putea 
continua la infinit sub influenţa maestrului. Astfel, printr-un efort 
programat m-am îndepărtat de acesta, ajungând la o anumită notă 
personală. În prezent consider că mi-am găsit drumul propriu care să 
mă definească şi el merge  spre o artă viguroasă şi sobră. În acest sens 
mă încadrez şi eu în coordonatele sculpturii ardelene, dar nu mă 
mulţumesc numai cu această însuşire conştiincioasă a tradiţiei, 
deoarece n-aş vrea să ajung la automulţumire. De ce? Pentru că 
automulţumirea duce la manierism, care la rândul lui duce la moartea 
acelei arte, la aplatizarea artistului respectiv. Iată de ce eu consider că 
absolut toate căutările noastre trebuie să fie curente, să facă parte din 
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viaţa noastră cotidiană de atelier. Personal, acord o mai mare 
importanţă inovaţiei decât tradiţiei deşi, în mod paradoxal, inovaţia 
mea nu este încă prea curajoasă.  
 - Cum se materializează crezul dv. artistic la Căsoaia? 
 – Am venit la acest simpozion cu mai multe idei. Primind un 
material generos m-am hotărât să realizez o lucrare ce se va desfăşura 
pe verticală, urmând ca în registrul de sus să creez o parte uşor 
figurativă, ce va putea simboliza mai multe lucruri.  
 – Cum se va intitula? 
 – „Anotimpurile”, titlu sugerat de cele patru măşti din partea 
superioară a lucrării. Dar, în afară de anotimpuri, lucrarea mea mai 
poate avea o mulţime de simboluri cum ar fi, cele patru vânturi, ori 
trecerea a patru generaţii. 
 – Ce amplasament i-aţi găsit în spaţiul de la Căsoaia? 
 – Spaţiul de aici este potrivit pentru o asemenea lucrare, ce poate fi privită 
din toate unghiurile. M-am gândit ca ea să fie aşezată spre centrul poienii. 
 – Ca muzeograf, ce importanţă acordaţi noilor muzee în aer 
liber născute în urma taberelor şi simpozioanelor de sculptură? 
 – Dacă până mai anii trecuţi asemenea experienţe în domeniul 
sculpturii erau sporadice (exista o oarecare tradiţie pe linia picturii) în 
prezent se discută foarte mult despre aceste manifestări ale artei în urma 
cărora se nasc masive tezaure de artă plastică. Ele au o importanţă 
deosebită pentru modelarea gustului publicului, muzeele în aer liber 
devenind un bun al maselor de oameni ai muncii din ţara noastră. 
 – În mod concret, acum despre Căsoaia! 
 – Consider că fiecare muzeu în aer liber, unde se tezaurizează 
lucrări de artă plastică, trebuie să fie foarte bine ales. Căsoaia 
îndeplineşte acest deziderat întrucât este un spaţiu dinamic, complex, 
aşa cum se cere astăzi unui muzeu, cu ample posibilităţi de comunicare 
cu publicul. Sunt bucuros că mi s-a oferit posibilitatea să las şi eu 
lucrarea monumentală într-un spaţiu românesc.” 
 

* * * 
 

Despre binefacerile unei tabere de pictură : dialog cu sculptorul Traian 
Moldovan. A consemnat V.R. Ghenceanu. Graiul Maramureşului, 9,  

nr. 2245, 29 aug. 1997, p. 6. 
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 – „Domnule Moldovan, care socotiţi a fi beneficiile pentru Baia 
Mare a taberelor de pictură pe care le organizaţi? 
 – Taberele, în general, sunt iniţiative instituţionalizate, aşezate sub 
semnul artei şi care reunesc artişti valoroşi, de concepţii şi stiluri 
diferite, dar care doresc să lucreze o vreme împreună. Organizarea, 
documentarea largă şi condiţiile pentru creaţie sunt foarte importante. 
Noi am reuşit să le creăm. În Maramureş s-a pornit cu organizarea unei 
tabere de sculptură la Sighetu Marmaţiei, în 1985, apoi cu una la Seini 
(cu trei ediţii, pictură şi grafică) şi, în fine, o tabără de pictură la Baia 
Mare, în 1993, ajunsă acum la ediţia a V-a. Au venit, s-au documentat 
şi au creat în oraş şi judeţ, până acum, peste 40 de pictori din zece ţări 
europene.  
 – Din câte ştiu, obligaţia fiecărui pictor participant la tabără e 
aceea de a lăsa cel puţin o lucrare în Baia Mare. Ce se întâmplă cu ele? 
 – Până acum, pinacoteca Muzeului de Artă din Baia Mare (care 
înregistrează lucrările în inventar), s-a îmbogăţit cu aproape 80 de 
tablouri realizate de pictorii participanţi la taberele noastre. Ele 
constituie, cum vedeţi, o avere pentru iubitorii de artă. Spun acest lucru 
întrucât primul criteriu de participare în tabără este chiar valoarea. În 
perspectivă se va putea naşte la Baia Mare o galerie universală de artă 
contemporană.  
 – Dincolo de creaţia propriu-zisă, taberele prilejuiesc o largă 
documentare şi, ulterior, o publicitate pentru Maramureş din surse 
demne de încredere. Nu-i aşa? 
 – E foarte adevărat. Valorile noastre artistice (dar nu numai 
artistice, ci şi cele ce ţin de valorile morale, sufleteşti, geografice etc, 
etc.) pătrund în lume şi prin gura artistului străin şi prin pensula sa. 
Ecourile unei asemenea reuniuni sunt multe şi din cele mai importante. 
România trebuie să fie cunoscută de la sursă, iar taberele sunt 
asemenea prilejuri.  
 – Binefacerile sunt, înţeleg, mai multe şi în planuri largi... 
 – Ar mai fi, încă, bucuria de a reuni artişti care schimbă idei, care 
cercetează şi se autoverifică.” […]. 
 

* * * 
 

Hayer, Delia. Sculptorul Traian Moldovan : portret de artist. În Infor-
maţia zilei de Maramureş, 2, nr. 266, 17 aug. 2002, p. 8. 
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„Cred că nu întâmplător copiii care au contact cu un instrument 
muzical au tendinţe să studieze muzica. Tatăl meu era un om gospodar 
şi avea multe unelte cu care lucra. Am fost şi eu tentat să văd care la ce 
foloseşte, aşa că am deprins de mic plăcerea şi bucuria lucrului bine 
făcut. Îmi aduc aminte că, înainte de a intra în clasa I, am făcut o vizită 
la Muzeul de Artă din Cluj-Napoca, unde am văzut macheta statuii lui 
Matei Corvin, din piaţa veche a oraşului. M-au impresionat diferenţele 
volumetrice ale celor două piese din interior, macheta şi statuia din 
exterior. Poate că acesta este primul impuls care m-a trimis către artele 
vizuale. Lucrarea este considerată una dintre cele mai reuşite sculpturi 
din centrul Europei. 
 Una din tehnicile pe care le folosesc este tăierea directă, deoarece 
se crează o posibilitate de dialog benefic între mine şi material. Îmi 
place să îmbin lemnul cu marmură sau cu piatră, cu scopul de a-mi 
exprima mai bine ideea, dar numai după ce realizez multe desene pentru 
a avea o imagine mai clară. Civilizaţiile antice practicau inserţia 
diferitelor materiale, în dorinţa de a câştiga în expresivitate. Nu pot să 
spun că acesta este motivul pentru care folosesc această tehnică. 
Fiecare material are calităţile şi neajunsurile lui. Artistul are 
posibilitatea de a se exprima, iar îmbinarea lemnului cu marmura 
conferă un surplus de limbaj plastic.  
 Una din ţările din Europa pe care le consider de excepţie este 
Olanda. Deşi este o ţară cu doar 15 milioane de locuitori, olandezii au 
aproximativ de cinci ori mai mulţi artişti plastici decât noi. Acest fapt 
denotă un grad mai ridicat de cultură plastică. Totul se face temeinic, 
pentru a se utiliza de cel puţin trei generaţii. Interesante sunt proiectele 
de mare anvergură în ceea ce priveşte cucerirea teritoriului din apele 
mării. „Mesaj printr-o oglindă magică” este o lucrare pe care am 
făcut-o în Olanda, prin care am încercat să exprim un mesaj de 
credinţă. Amplasarea lucrărilor de artă monumentală este foarte 
importantă, deoarece aceasta trebuie să se încadreze într-o simbioză în 
ambientul urban. Lucrarea din Olanda, „Bustul cărturarului Gheorghe 
Şincai” din Baia Mare, precum şi lucrarea de la Muzeul Florean 
consider că au un amplasament bine ales”, ne-a spus Traian 
Moldovan.” 
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Consemnări în cataloage, albume, dicţionare  

(în ordine cronologică) 
 
Expoziţia absolvenţilor Institutului de Arte Plastice şi Decorative 
„Ion Andreescu” Cluj-Napoca, promoţia 1965 – catalog. Prefaţă: 
Daniel Popescu. 
 

Expoziţia regională de artă plastică Cluj, 1965 – catalog. 
 

Expoziţia regională de artă plastică Maramureş 1967 – catalog. 
Prefaţă Dorin Suru (reproducere). 
 

Expoziţia Bienală de Pictură şi Sculptură Bucureşti, Sala Dalles, 
1968 – catalog. Prefaţă: Vasile Drăguţ. 
 

Expoziţia judeţeană de artă plastică Maramureş, 1968 – catalog. 
Prefaţă: Dorin Suru. 
 

Expoziţia omagială de artă plastică Baia Mare, 1971 – catalog. 
Prefaţă: Dorin Suru. 
 

Prezenţe artistice la Baia Mare 1896-1971, 1971 – catalog. 
Prefaţă: dr. Octavian Bandula. 
 

Expoziţia judeţeană de artă plastică „Maramureş '72” Baia Mare – 
catalog. 
 

Expoziţia judeţeană de artă plastică „Maramureş” 1973, Braşov – 
catalog. 
 

Expoziţia judeţeană de artă plastică „Maramureş '74” Baia Mare – 
catalog. 
 

Barbosa, Octavian. Dicţionarul artiştilor plastici români con-
temporani. Bucureşti : Meridiane, 1976, p. 335. 
 

Expoziţia judeţeană de artă plastică „Maramureş '77” Baia Mare – 
catalog. 
 

Expoziţia şi Salonul judeţean de artă plastică „Maramureş '78” 
Baia Mare – catalog (reproducere). 
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Expoziţia Salonul judeţean de artă plastică „Maramureş '79” Baia 
Mare – catalog. 
 

Tabăra de sculptură „Arcuş '79” judeţul Covasna – catalog. 
 

Expoziţia anuală de artă plastică aug.-sept. 1979 Bucureşti, Sala 
Dalles – catalog. Prefaţă: Vasile Drăguţ. 
 

Expoziţia judeţeană de artă plastică „Maramureş '80” Baia Mare şi 
Salonul judeţean de artă plastică – catalog. 
 

Expoziţia anuală de pictură-sculptură 1980 Bucureşti, Sala Dalles 
– catalog. Prefaţă: Constantin Prut. 
 

2050 de ani de la crearea statului dac, centralizat şi independent – 
expoziţie de artă plastică contemporană, 1980, Bucureşti, Sala 
Dalles – catalog. Prefaţă: Ladislau Hegedus. 
 

Expoziţia şi Salonul judeţean de artă plastică „Maramureş '81” 
Baia Mare – catalog. 
 

Expoziţia judeţeană de artă plastică „Maramureş” din anii 1982-
1984, Baia Mare – catalog. 
 

Expoziţia de artă plastică „20 de ani de la încheierea coope-
rativizării agriculturii în România”, 1982, Bucureşti, Sala Dalles – 
catalog. Prefaţă: Ladislau Hegedus şi Ion Irimescu. 
 

Tabăra de sculptură „Căsoaia '80”, jud. Arad – catalog-album. 
Prefaţă: Florea Lucaci, Gheorghe Vida, François Pamfil, Gheor-
ghe Apostu. 
 

Tabăra de sculptură „Măgura '81”, jud. Buzău – catalog, p. 16, 17. 
 

Expoziţie de artă plastică-pictură-sculptură-grafică Baia Mare şi 
Képsőmüvészeti Kiállitás-festészét, szobrászat, grafika, 1982, 
Gyula (Ungaria) – catalog-album, p. 82, 83. Prefaţă: Alexa 
Tiberiu. 
 

Tabăra naţională de sculptură în lemn „Mestecăniş-Reci '82”, jud. 
Covasna – catalog. Prefaţă: Cornel Radu Constantinescu. 
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Un deceniu de viaţă artistică la Baia Mare : 1984-1993. Baia 
Mare: Inspectoratul pentru Cultură al judeţului Maramureş, p. II, 
V-VI, VIII, XXV-XXVI, XL, XLIV, XLVI, XLVII, LXVII, LXXXII, 
LXXXVI, LXXXVIII, LXXXIX, 5, 7, 8, 10, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 
24, 27, 29, 30, 32, 33, 37, 40, 41, 43, 45, 46, 47, 51, 56, 57, 59, 
62-63, 67, 70, 73, 75, 79, 80, 81, 82, 84, 85, 86. – catalog, 169 p. 
Prefaţă: Tiberiu Alexa 
 

Bienala de pictură şi sculptură 1984, Bucureşti, Sala Dalles – 
catalog. 
 

Tabăra naţională de sculptură „Scânteia”, jud. Iaşi, 1986 – catalog. 
Prefaţă: Pavel Florea. 
 

Expoziţie personală „Traian Moldovan – sculptură, desen”, 1998, 
Muzeul Naţional de Artă Cluj-Napoca – catalog. Prefaţă:  
dr. Negoiţă Lăptoiu. 
 

Salonul naţional bienal de sculptură mică Arad '96, Galeria 
„Delta”. Prefaţă: Horia Medeleanu. 
 

Salonul bienal naţional de desen Arad '97, Galeria „Delta” – 
catalog. Prefaţă: Horia Medeleanu. 
 

Lucrări de artă monumentală din judeţul Covasna : album. Centrul 
de Cultură „Arcuş”, p. 33, 58. Prefaţă: Paul Vasilescu şi Petre 
Străchinaru. 
 

Saloanele Moldovei : expoziţie-concurs de artă plastică contem-
porană Chişinău, 1999 – catalog. Prefaţă: dr. Constantin Prut. 
 

Salonul bienal naţional de sculptură mică Arad '98, Galeria 
„Delta” – catalog. Prefaţă: Corneliu Antim. 
 

Salonul bienal naţional de desen Arad, 1999 – catalog (repro-
ducere). Prefaţă: Horia Medeleanu. 
 

Târgul de artă Baia Mare – catalog. Prefaţă: Tiberiu Alexa, Ioan 
Anghel Negrean. 
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Anuala Artelor 2000, filiala Baia Mare a U.A.P.R. – catalog,  
p. 20. Prefaţă: Cristian Anghel, Ioan Anghel Negrean. 
 

Enciclopedia artiştilor români contemporani. Cebuc, Alexandru ; 
Florea, Vasile ; Lăptoiu, Negoiţă. Vol. 2. Bucureşti : Arc 2000,  
p. 126. 
 

Anuala Artelor 2001 – U.A.P 50, filiala Baia Mare a U.A.P.R. – 
catalog. Prefaţă: dr. Tiberiu Alexa. 
 

Salonul naţional de artă 2001, Bucureşti, Romexpo, p. 148 – 
album. Prefaţă: Ion Iliescu, Adrian Năstase, Răzvan Teodorescu, 
Alexandru Ghilduş, Mehmet Güleryüz, Patrick Gelin, George 
Cojocaru. 
 

Anuala Artelor 2002, filiala Baia Mare a U.A.P.R. – catalog. 
Prefaţă: dr. Tiberiu Alexa. 
 

Expoziţia „Eternul feminin – mitul relevat”, Muzeul de Artă 
„Centrul Artistic Baia Mare”, 2002 – album, p. 68. Prefaţă:  
dr. Tiberiu Alexa. 
 

Who’s Who în România. Bucureşti : Pegasus Press, 2002, p. 418-419. 
 

Anuala Artelor 2003, filiala Baia Mare a U.A.P.R. – catalog-
album, p. 31. Prefaţă: dr. Tiberiu Alexa. 
 

Iarna – profilul pictural al unui anotimp – catalog, Muzeul de Artă 
„Centrul Artistic Baia Mare” 2003, p. 26, 27. Prefaţă: Mihai 
Muscă, Nicolae Suciu, Tiberiu Alexa. 
 

InterArt Satu Mare-Baia Mare 2003 – catalog, Uniunea Artiştilor 
Plastici din România, filialele din Baia Mare şi Satu Mare. 
 

Anuala Artelor 2004, filiala Baia Mare a U.A.P.R. – catalog-
album, p. 78, 79. Prefaţă: dr. Tiberiu Alexa. 
 

Anuala Artelor 2005, filiala Baia Mare a U.A.P.R. – catalog-
album, p. 74, 75. Prefaţă: Traian Moldovan. 
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Arad Bienale 2005 – International Bienale of Contemporary Arts 
– album, p. 71. Prefaţă: Iosif Matula, Alfonso Caputo, Laura 
Castanedo, dr. Onisim Conta. 
 

Centrul Artistic Baia Mare – repere contemporane, Institutul 
Cultural al României la Budapesta 2005. Prefaţă: dr. Tiberiu 
Alexa, Mihai Muscă. 
 

Pictură&Sculptură : donaţii între anii 1996-2005 – album, Muzeul 
de Artă Cluj-Napoca, p. 75 (reproducere). Prefaţă: dr. Livia 
Drăgoi, Velica Boar. 
 

Simpozionul de sculptură – fenomen al artei contemporane. 
Timişoara: Editura Universităţii de Vest, 2005, p. 91, 104, 128, 
139, 145, 152, 157, Dumitru Şerban. 
 

Saloanele Moldovei : Bacău-Chişinău 2005 – catalog. Prefaţă: 
Alexandra Titu. 
 

Anuala Artelor 2006, filiala Baia Mare a U.A.P.R. – catalog-
album, p. 104, 105. Prefaţă: dr. Negoiţă Lăptoiu, Traian 
Moldovan, dr. Tiberiu Alexa. 
 

Art-Bunavestire, Muzeul Ţării Oaşului, Negreşti-Oaş, 2006 – 
album, p. 42, 72. Prefaţă: Remus Vârnav, dr. Tiberiu Alexa, 
Gheorghe Vida, George Vulturescu. 
 

Salonul naţional de artă 2006 Bucureşti, Sala de expoziţii 
„Constantin Brâncuşi”, Parlamentul României – album, p. 16 
(reproducere). Prefaţă: dr. Zamfir Dumitrescu, Pavel Şuşară. 
 

Artă băimăreană – Sibiu 2007, filiala Baia Mare a U.A.P.R. – 
catalog, p. 12. Prefaţă: dr. Cristian Anghel, dr. Nicolae Suciu. 
 

Bienala de artă plastică „Lascăr Viorel”, Piatra-Neamţ, 2007 – 
catalog-album, p. 49. Prefaţă: Corneliu Antim, Valentin Ciucă. 
 

Formă. Culoare. Timp : simpozion de artă contemporană, pictură-
sculptură, Negreşti-Oaş, 2007 – catalog-album, p. 48, 70. Prefaţă: 
Nicolae Bura, Corneliu Antim. 
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Meeting Point – Arad Bienal 2007 : painting, sculpture, graphics – 
album, p. 36, 37. Prefaţă: Dumitru Şerban, dr. Constantin Prut,  
dr. Onisim Conta, Vâclav Mălina. 
 

Anuala Artelor 2008, filiala Baia Mare a U.A.P.R. – catalog-
album, p. 69. Prefaţă: dr. Cristian Anghel, dr. Nicolae Suciu,  
dr. Adrian Guţă. 
 

Art Symposium 2009, filiala Baia Mare a U.A.P.R. – catalog-
album, p. 64, 132. Prefaţă: dr. Cristian Anghel, dr. Nicolae Suciu, 
dr. Tiberiu Alexa. 
 

Cincizeci de ani de Liceu de Artă în Baia Mare – album, 2008, p. 41, 
167. Prefaţă: Dudaş Gyula, Gheorghe Crăciun, Botiş N. Enikö. 
 

Anuala Artelor 2009, filiala Baia Mare a U.A.P.R., catalog-album, 
p. 64, 132. Prefaţă: dr. Cristian Anghel, dr. Nicolae Suciu,  
dr. Tiberiu Alexa. 
 

Bienala naţională de artă plastică „Lascăr Viorel” 2009, Piatra 
Neamţ – catalog-album, p. 11. Prefaţă: Valentin Ciucă, Violeta 
Dinu, Liviu Suhar. 
 

Meeting Point Arad Bienal 2009 – painting-sculpture-graphics 
(România-Ungaria-Cehia-Croaţia) – album, p. 259. Prefaţă: dr. 
Şerban Dumitru, dr. Onisim Conta, dr. Aurel Chiriac, Daniel Zec. 
 

„Vârsta de bronz” : expoziţie bienală de sculptură mică 2009, 
Catedra de sculptură a Universităţii de Artă „Ion Andreescu” şi 
Muzeul de Artă Cluj-Napoca – album, p. 14, 15. Prefaţă: Ion 
Mureşan, Corneliu Antim, Radu Moraru. 
 

Anuala Artelor 2010, filiala Baia Mare a U.A.P.R. – catalog-
album, p. 56, 113. Prefaţă: dr. Nicolae Suciu. 
 

Bienala concurs de artă plastică „Gheorghe Petraşcu” 2010, 
Târgovişte – catalog, p. 17. 
 

Capcsolat – Conexiuni 2010 : expoziţie de artă contemporană, 
Baia Mare, Kecskemét şi Szentendre – album, p. 101. Prefaţă:  
dr. Tiberiu Alexa, Gyergyadesz László, dr. Tőrők Katalin. 
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Saloanele Moldovei 2010, Chişinău-Bacău – catalog, p. 16. 
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OPINII CRITICE  

 
 
 

EXPOZIŢIA DE ARTĂ PLASTICĂ „MARAMUREŞ – 1980” 
 

Tiberiu Alexa 
„Autoportretul reprezintă fără îndoială o încercare deosebită în 

repertoriul artistului plastic, iar pentru un sculptor implicaţiile temei 
amplifică problemele tehnice şi interpretative. Încercarea lui Traian 
Moldovan vine să dezvolte pe mai departe capacitatea sa, mereu mai 
pregnantă de a insufla materialului viaţă şi tensiune lăuntrică.” 

În cotidianul PENTRU SOCIALISM Baia Mare, 14 iunie 1980 
 

ORSZÁGOS FESTÉSZETI ÉS SZOBRÁSZRATI TÁRLAT (SALONUL 
NAŢIONAL DE PICTURĂ ŞI SCULPTURĂ) 

TEREMTÖ LENDULET 
Raoul Şorban 

„Dacă prin noţiunea de creaţie admitem că materia nu se 
opune intenţiilor artistului ci dimpotrivă, şi în mod cu totul firesc, i se 
supune fără rezerve, atunci lucrările lui (...) Traian Moldovan 
TÜNÖDÉSE (MEDITAŢIE), merită pe deplin să fie considerate creaţii”. 

În revista A HÉT, nr. 23, Bucureşti, 6 iunie 1980 
 

ARTA PLASTICĂ A MARAMUREŞULUI SE CONSTITUIE ÎNTR-O 
ÎMBINARE ORGANICĂ A TRADIŢIEI CU MODERNITATEA 

 

Marin Mihalache 
Interviu de Gheorghe Pârja 

„Dacă artiştii s-ar fi rezumat întotdeauna de a face ceea ce s-a 
mai făcut pentru a fi neapărat accesibil şi pe înţelesul tuturor, arta, sub 
aspectul ei cel mai general, ar fi rămas la formele ei primitive.  

Alături de Mihai Olos, Ilie Cămărăşan, Nicolae Apostol, Fr. Walter, 
Traian Moldovan, Zoltan Bitay, şi de alţii din mai tinerele generaţii 
prezenţi adesea în expoziţiile bucureştene se înscriu în mesajul general 
spre progres, în contextul dezvoltării artei româneşti pe linie 
europeană.” 

În cotidianul PENTRU SOCIALISM Baia Mare, 15 mai 1981 
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SALONUL JUDEŢEAN DE ARTĂ PLASTICĂ  

„MARAMUREŞ 1981”, SCULPTURĂ 
Tiberiu Alexa 

 
„... Prin cele două lucrări prezentate, Fereastră deschisă spre 

o lume a păcii şi Sacrificiu, Traian Moldovan fixează noi trepte ale 
unei deveniri artistice de marcă, originală prin capacitateade sinte-
tizare şi asumare a unui univers mental bogat, prin puterea de a 
imagina şi exprima plastic sensuri şi valori umane fundamentale într-o 
manieră elevată, străină de gesturi retoricesau gratuite. Este singurul 
care rămâne fidel materialelor clasice, lemn şi rocă, dar prin aceasta 
nu este un tradiţionalist, întrucât practică un limbaj de o modernitate 
cenzurată, rafinamentul şi acurateţea tehnică reprezentând miljocul 
exprimării şi nu obiectul acesteia. Piesele sale sunt, în actuala 
expoziţie, cele mai elocvente argumente ale nevoii de monumental. 
Practic, procesul de gândire şi metoda care le-au generat, formele în 
care s-au constituit, tratarea materiei şi viziunea de ansambu sunt cele 
specifice unui monumentalist. Fără să fie proiecte statuare, cele două 
lucrări tind să se autodefinească ca atare, dar, în acelaşi timp, rămân 
excelente mostre de plastică mică. Argumentându-şi din nou adeziunea 
la o creaţie de idei, Traian Moldovan rezolvă altfel decât colegii săi 
problema necesităţii adecvării fortuite la practicarea plasticii mici. 

 Dacă la ceilalţi predispoziţia spre monumental este aproape 
ascunsă poate fi descoperită doar la o lectură minuţioasă, el refuză 
ruperea categorică de modalitatea spre care se simte chemat şi menţine 
cu această legătură vizibilă, ultima posibilă, întrucât tentaţia 
monumentalului este prea mare, artistul nu poate, deci, şi nu vrea să o 
ascundă. Este, dacă vreţi, o profesiune de credinţă, dureroasă dar 
fundamentală, care exprimă, atât în cazul său particular cât şi mai ales 
într-un plan global, aspiraţii şi necesităţi reale, asupra cărora se cuvine 
să se mediteze...” 

În cotidianul PENTRU SOCIALISM Baia Mare, 25 dec. 1981 
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SCULPTORUL TRAIAN MOLDOVAN - VEŞNIC STUDENT SAU 

RECURS LA METODĂ 
A. Mârza 

„[...] Elev al inegalabilului Ladea, Traian Moldovan a pornit 
cumpănit dar cu ambiţie la un drum deloc facil, l-a parcurs consecvent, 
fără salturi spectaculoase şi într-o progresie esenţială, a evitat cu 
siguranţă şi hotărâre să se cantoneze în vreun loc comun, în vreo 
“şcoală”, dar , mereu şi mereu, şi-a retrăit experienţa estudiantină, şi-a 
conservat o tinereţe a spiritului, specifică, şi de aici, a izbândit în marea 
întrecere cu timpul şi materia. După ce a încetat să mai fie studentul lui 
Ladea, a devenit propriul şi permanentul său student. Din acest suprem 
şi continuu efort de vitalizare şi autodepăşire s-au născut şi trei lucrări 
monumentale, realizate în tabere de sculptură de la Arcuş, 1979 
(Cumpăna vremii), Căsoaia, 1980 (Anotimpurile) şi Măgura, 1981 
(Germinaţie), creaţii exemplare atât în contextul operei artistului cât şi 
în planul sculpturii româneşti, iar dacă artistul, modest prin excelenţă, 
nu a facut obiectul vreunui “bum” gazetăresc, ştie desigur că şi timpul, 
la vremea lui, este obligat la un recurs la metodă. [...]” 

Revista NORD, Revistă a Consiliului U.A.S.C. din centrul universitar 
Baia Mare, nr. 1/1981, serie nouă (ilustrat cu trei reproduceri) 

 
 
 

DILEME POST BRÂNCUŞIENE - 
TRAIAN MOLDOVAN SAU IMAGINEA UNICĂ 

 

Radu Negru 
 
„(...) Basmul se desfăşoară firesc, la lumina micşorată a genei 

întredeschise de soare la apus, ori la flăcăruia care veghează  uflarea 
copiilor între realitate şi vis. Mitul se rosteşte într-o atmosferă de 
comuniune sufletească în stare sa-i releve sensul, fără a-l impieta. 
Traian Moldovan găseşte o ambianţă armonioasă pentru sculptura sa 
între obiectele civilizate de lemn a Maramureşului. Din acest cadru de 
basm, ritmat cu o melodicitate şi o rezonanţă care ne duc cu gândul la 
începuturile românilor, la continuitatea şi unitatea lor în istorie, în 
legendă, se inspiră artistul băimărean şi îşi desprinde cu barda 
volumele mari ale lucrărilor. În ele mai vibrează zvon de pădure şi de 
cântec bătrânesc în clipa în care începe să le scruteze adânc şi zimţat 
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cu dalta, pentru a face loc unui miez de alabastru translucid, Sămânţa 
roditoare. În cazul acestei sculpturi neobişnuite, soclul sau cadrul de 
lemn nu pot lipsi, nu pot fi înlocuite de nimic altceva, ele alcătuiesc o 
cavitate de rezonanţă, un clopot, un corp viu purtător pentru miezul de 
piatră, aramă, plumb sau bronz; ambele părţi se echilibrează, ca formă 
şi culoare, fac parte din aceeaşi unică imagine. Sfera protectoare, 
protoplasma şi nucleul ori globul ocular şi cristalinul. Fructul 
pământului are pereţii de stejar dăltuit, în forma unor aripi de bacă 
deschisă în zbor, pentru a purta nucleul, cap antropomorf într-un zbor 
iminent, icarian, cum a fost şi este amintirea dăruitului Manole.  

Ctitorul de iubire şi de dor este de la început în firea lucrului. 
Relevat de dualitatea materiei din Germen (lemn şi marmură albă), 
unde Traian Moldovan se situează, fără echivoc, în reinterpretarea 
celebrei lucrări Adam şi Eva (1917-19), adevărul devenirii prin 
contrarietate este şi miezul mişcării continue, sugerate de toate celelalte 
lucrări ale sale. În Legendă figura de alabastru pare să vină spre noi 
printr-un tunel al timpului, dăltuit ca un jgheab cu suprafeţe poantiliste, 
adevărate amprente umane imprimate în sunetul cald al stejarului. 
Treptele fac mişcarea Tors- ului aproape evidentă, o lunecare spre axul 
nostru vizual, a obiectului figurat în marmură, aşa cum a dorit-o în 
cinetica tabloului său din 1912, Marcel Duchamp (Nud coborând pe 
scară). Desigur mijloacele sunt altele, dar efectul, tocmai prin contrast, 
se amplifică. Se poate spune că în sculptura lui Traian Moldovan nu 
există socluri şi statui, există elemente care dialoghează consonant sau 
contradictoriu, într-o armonie relevantă. Primul cor, al consonanţei, 
este clopotul de lemn ca o peşteră platonică a sunetului, în Geneza I. Al 
doilea caz al opoziţiei învinse Fereastră deschisă spre o lume a păcii 
este deschisă greu cu lovituri mărunte, fereastră boltită prin masivitatea 
trunchiului, a pădurii dilematice, de o luminoasă figură de om, stană de 
alabastru pur, alb, translucid, prin care trece din perspectiva adâncă 
spre infinit, obturând orizontul. În câte perspective se va mai dezvolta 
începutul făcut de Brâncuşi în sculptura contemporană? Probabil în tot 
atâtea câte vor deschide talentele autentice, pornind de la una din 
sugestiile infinite cuprinse în opera lui.” 

 

În revista CRONICA, Iaşi, anul XVIII nr. 37 (920) 
16 septembrie 1983 (ilustrat cu 6 reproduceri) 
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Prefaţă catalog  
EXPOZIŢIE DE ARTĂ PLASTICĂ BĂIMĂREANĂ LA GYULA  

(Ungaria), 20 aug.-10 sept. 1982 
Tiberiu Alexa 

„De-a lungul unei creaţii care a evoluat de la factura realistă a 
exprimării unor teme de inspiraţie socială şi istorică, spre încifrarea 
treptată a sensurilor, sculptura lui Traian Moldovan se distinge  prin 
capacitatea de sintetizare şi exprimare a unui univers mental bogat, 
prin puterea de a imagina şi transfigura valori umane perene într-o 
manieră străină de gesturi retorice sau gratuite. Artistul a rămas fidel 
materialelor clasice – lemn şi rocă – fără a fi, însă, un tradiţionalist. 
Dimpotrivă, formele de exprimare definesc particularităţi ale unui 
limbaj de o modernitate cenzurată şi bine susţinut prin acurateţea 
tehnică a execuţiei. În mod curent, artistu practică plastica mică. 
Exploatând resursele specifice acestui gen, el refuză, însă, să-şi 
atenueze predilecţia pentru valoarea primordială a viziunii sculpturale. 
Procesul de gândire şi metoda de lucru, formele în care se constituie 
ideile abordate şi îndeosebi viziunea de ansamblu sunt cele ale unui 
monumentalist. Înclinaţia spre metaforă şi simbol se manifestă în 
încercarea de transpunere interpretativă a unor teme care, dincolo de 
aparenţa abstractă a figuraţiei exterioare, ascund, sau mai exact 
elaborează valori metaforice cu trimitere nemijlocită la universul 
spiritual al omului contemporan.” 
 

PRIN ATELIERE. Traian Moldovan 
Mihai Ispir 

 
„Traian Moldovan ne-a arătat îndeosebi lucrări din prezenta sa 

fază de creaţie. Catalogul unei recente expoziţii a filialei, al cărui text e 
semnat de Tiberiu Alexa, ne mai dezvăluie că artistul a participat la 
taberele de la Arcuş, Căsoaia şi Măgura şi că este autorul unui 
HAPPENING desfăşurat în 1980 la Baia Sprie. De asemenea că actuala 
sa perioadă stilistică survine după o prealabilă experienţă realistă ce a 
evoluat progresiv către sinteză, către condensareasensurilor expresive. 
 

Sculptorul pare într-adevăr să fi abordat abstracţia cu o profi-
tabilă zestre profesională îngăduindu-i tratarea adecvată a lemnului şi 
pietrei, în alăturări predilecte unde elementul “literar” e abil inclus 
tramei spaţiale. De regulă, o formă-nucleu de piatră se asociază unei 
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forme receptacul de lemn, în variate modalităţi ale inserţiei sau 
juxtapunerii. 
 

Suprafeţele volumelor sunt prelucrate grijuliu în combinaţii 
semnificative ale zonelor polisate şi ale celor unde urma dălţii rămâne 
vizibilă. În general sculptorul pare adeptul formei compacte, centripet 
închegate, chiar şi atunci când e deschisă ori perforată, dezvelindu-i-se 
un “interior” cu care spaţiul dinafară comunică. 
 

Traian Moldovan e atent, de asemenea, la calitatea obiectuală, 
artizanală a lucrărilor sale, potrivită micilor dimensiuni adoptate mai 
recent. Cu precădere ne-a reţinut “fereastra” sa, incluzând toate 
premisele unui reuşit proiect monumental, conjugând în chip fericit 
simţul arhitectonicii volumelor cu sensibilitatea decupării şi dăltuirii. 

Revista ARTA, nr. 9/1983 (cu reprodecere) 
 
 

MESAJUL TRADIŢIEI ŞI SPIRITUL CONTEMPORAN 
 

Marina Preutu 
 

„…O privire asupra sculpturii băimărene, prin intermediul 
lucrărilor câtorva dintre reprezentanţii ei, dezvăluie o raportare mereu 
mai încărcată de sensibil la elementele furnizate de realitate. Fondul de 
tradiţie şi sensibilitate pe care înaintaşii, creatori în mare parte 
anonimi ai artei populare, l-au adus mai ales în prelucrarea lemnului 
asigură parcă, filonul de viaţă al unei întregi direcţii de evoluţie în 
sculptura băimăreană de astăzi. Patina caldă a lemnului, forţa lui 
evocatoare, în originale îmbinări cu marmura, au constituit pentru 
Traian Moldovan puncte de plecare în desfăşurarea unei originale 
fantezii creatoare”… 

Cotidianul SCÂNTEIA, Bucureşti, LVIII, 1989, m.14470 
 
 

SCULPTURĂ MICĂ 
 

Arh. Cristian Popescu Ialomiţa 
 

„…o volumetrie reuşită, insolitul combinaţiei lemn – marmură, 
puternica tensiune pe care o sesizăm în mişcarea micuţului personaj, 
fac farmecul creaţiei lui Traian Moldovan”… 

Revista ARHITECTURA, nr. 2/1982 şi ilustraţie 
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PARALELA MĂGURA – CĂSOAIA 

Gheorghe Vida 
 

„…. (…) Căutând a releva şi alte linii comparative posibile dintre 
cele două tabere, trebuie să remarcăm o serie de opere structurate pe 
verticală care “menhirizează intens” (după cum scria , nu fără maliţie, 
Mihai Drişcu, în una din relatările sale consacrate Măgurei). Este 
vorba de un fenomen pozitiv, de contrapunctare cu accente contrastante 
a calmului unor amplasări direcţionate mai ales pe orizontală. Dintre 
aceste opere trebuie neaparat să amintim unele de o organicitate mai 
coerent formulată, cum ar fi la Căsoaia cele datorate lui Marcela 
Branea, Dumitru Pasima (Semn pentru Mioriţa), Traian Moldovan 
(Anotimpuri)…. iar …(…) 

Revista ARTA, nr. 1-2, 1981 
 
 
 

A FACE ISTORIE 
 

Cornel Radu Constantinescu 
 

…„Traian Moldovan invită la meditaţie asupra timpului dominator 
în ETERNA TRECERE, sugestiv dialog între starea încremenirii 
materiei şi cea a fluidităţii ei, trecând din eternitate în clipă”. 

Revista CONTEMPORANUL Bucureşti, nr. 38/ 19 sept. 1986 
 
 
 
 

FILIALA BAIA MARE LA DALLES 
 

Gheorghe Vida 
 

…„Traian Moldovan, din ce în ce mai sigur, după o serie de 
experienţe reuşite în cadrul taberelor de sculptură, foarte divers în 
căutările sale de la expresia abstractă, ce îmbină insolit marmura cu 
lemnul în dialectica formală, atent urmărită, dată de relaţia plin – gol, 
până la portretele” (IN MEMORIAM 1784) ce exploatează direct datele 
materialului…” 
 

Revista ARTA XXXVI, nr. 3, 1989 
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ALBUM – CATALOG “SCULPTURA ROMÂNEASCĂ ÎN LEMN 

ÎN SECOLUL XX”, 
Editor Muzeul Naţional de Artă Cluj Napoca 1998,  

 

Pr. dr. Alexandra Rus 
 

„Lucrările lui Moldovan Traian sunt tot atâtea configurări pildui-
toare în lemn şi marmură, pentru universul său spiritual consonant cu 
valorile civilizaţiei tradiţionale pe care le promovează inspirat în arta 
contemporană românească.” 
 
 

Prefaţă catalog Mestecăniş-Reci,  
TABĂRĂ NAŢIONALĂ DE SCULPTURĂ ÎN LEMN,  
jud. Covasna, 1982, Cornel Radu Constantinescu 

 
„Deşi concentrat asupra strictei expresivităţi plastice, Traian 

Moldovan ne oferă şi în lucrarea “Dialog”, o uriaşă şi tulburătoare 
“floare” a lemnului. Remarcabil controlată din punct de vedere compo-
ziţional, ca şi al tratării materialului, ea are calitatea de a depăşi 
obiectivitatea articulării, senzaţia de lucru făcut cu metodă spre a 
deschide lecturi cu generozitate posibile semnificaţii”… 

 
 

Prefaţă catalog EXPOZIŢIE PERSONALĂ iunie-iulie 1998,  
Muzeul Naţional de Artă Cluj Napoca 

ELOGIU ETERNEI DEVENIRI UNIVERSALE 
 

Prof. dr. Negoiţă Lăptoiu 
 

„Ardelean de cea mai autentică structură: ponderat, introvertit, 
profund şi tenace, sculptorul Traian Moldovan s-a implicat rodnic atât 
în planul propriei creaţii, cât şi în cel al faptei cu finalitate socio-
culturală. Dispersarea eforturilor va antrena şi consecinţe pozitive, 
ajutându-l la o profundă cunoaştere de sine, situându-l în consonanţă 
cu imperativele estetice ale vremii. Îndeosebi contactul prelungit cu 
valori consacrate păstrate în patrimoniul Muzeului de Artă băimărean 
(în beneficiul căruia a lucrat timp de 16 ani) şi apoi frecventarea unor 
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tabere estivale de sculptură unde se vehiculau soluţii incitante, viabile, 
îi vor limpezi opţiunile, fertilizându-i căutările. (...) 

...Ceea ce particularizează sculptura lui Traian Moldovan nu doar 
la nivelul generaţiei sale, ci în ansamblul unor preocupări menite a se 
constitui într-un mod contemporan de a motiva trecerea dăruind sens şi 
durată efortului uman este voinţa de a da formă sensibilă şi credibilă 
eternei deveniri universale. Omniprezentă devine astfel impresia unei 
permanente curgeri a timpului şi a vieţii. Emblematic, câteva din cele 
mai sugestive lucrări se intitulează Panta rei, iar altele transfigurează 
ingenios ipostaze ale disputei vizând germinaţia, eflorescenţa, creş-
terea, anotimpurile, fluidizând volumele pentru a facilita desprinderea 
senzaţiei de tensiune şi vibraţie, cu interferenţe subtile ce declanşează 
proiecţia către absolutul dominat de efluviile luminii. Ancorarea în 
abordări ce dau întruchipare unor profunzimi cu substrat existenţialist 
nu cedează tentaţiei discursive, păstrându-se permanent în planul unei 
riguroase discipline formale. Se luptă şi cu facilităţile efectului de 
suprafaţă suprimând detaliile în favoarea sintezei. A obţinut astfel o 
limpezire a gestului, convertit în adevărat ritual şi declanşând stări ce 
îndeamnă la meditaţie şi reculegere. Întregul univers al reprezentării 
stă sub semnul benefic al unei reconfortante solarităţi. (...) 

...Întemeiată pe un solid suport ideatic şi afectiv, sculptura lui 
Traian Moldovan accede la perenitate pentru că acordă interes şi temei 
implicaţiei umane ca factor esenţial în modelarea şi înnobilarea 
universului înconjurător. Ni se oferă prilejul de a semnala nu doar 
zestrea unor memorabile împliniri, ci şi credinţa în amplificarea 
câmpului de reprezentare cu noi şi fertile ipostaze spirituale.” 
 
 

GRAIUL FORMELOR în CURIERUL PREFECTURII judeţului CLUJ,  
An IV, nr. 173, 29 iunie 1998 

 

Prof. arh. Virgil Salvanu 
 

„Expoziţia de sculptură deschisă la Muzeul de Artă în perioada  
17 iunie-5 iulie a.c. oferă o lume nouă de forme, prin care elementele 
abstracte comunică cu măiestrie, o mare bogăţie de idei majore. 
Lucrările amplifică dialogul formelor prin diferenţierea lor în două 
materiale. Marmura şi lemnul măresc efectul elementelor plastice. 
Limbajul sculptural folosit depăşeşte arbitrarul şi improvizaţia. Până la 
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detalii sunt căutate armoniile la care orice modificare ar reduce valoarea 
plastică. Autorul a urmărit cu stăruinţă şi exigenţă găsirea celor mai 
potrivite modalităţi pentru a-şi exprima gândurile şi simţurile. (...) 

...Pentru exemplificare putem menţiona câteva lucrări esenţiale. 
Cumpăna vremurilor, Încleştarea şi Omagiul sacral folosesc tensiunile 
dintre verticală şi orizontală, dintre susţinere şi înălţare, derivate din 
cruce. Rugă altar, Evocare, Urmă în timp şi Lumină altar pătrund în 
dimensiunile timpului prin contrastul succesiunilor de forme. 
Germenul, Germinaţia şi Fructul pământului abordează tainele vieţii 
şi a devenirii. În formele concepute răzbate universul poetic a lui 
Lucian Blaga. Spectatorul poate recepta şi din celelalte sculpturi şi din 
desenele de studiu mesajele metaforice transmise cu măiestrie. 

Expoziţia confirmă că avem sculptori de mare valoare şi avem 
motive de a regreta că nu putem vedea operele lor transpuse în lucrări 
de artă momumentală contemporană, cu un limbaj practic, inovator şi 
cu mesaje majore...” 
 
 
 

EXPOZIŢIE DE SCULPTURĂ - TRAIAN MOLDOVAN 
MUZEUL NAŢIONAL DE ARTĂ CLUJ NAPOCA 

Cotidianul ADEVĂRUL DE CLUJ, 24 iunie 1998 
 

dr. Negoiţă Lăptoiu 
 

„... Prin cioplire şi şlefuire formele cunosc o reducţie a volumelor până 
la punctul în care se instituie ca semn – simbol pentru esenţa unui gând 
sau sentiment. Coloane, arcade, ferestre – deschideri către înalt şi 
absolut, flamuri şi aripi stilizate, se interferează strâns, organic, 
dezvoltând în spaţiu impresia unei solemne monumentalităţi. Multe din 
asemenea compuneri pot deveni soluţii adecvate pentru a acoperi 
penuria de monumente menite să cinstească gloria străbună. Ceea ce a 
realizat, la Mireşul Mare, jud. Maramureş, este doar un început pentru 
un sculptor de viguroasă vocaţie în ceea ce priveşte arta cu iz 
comemorativ. El manifestă o certă dispoziţie pentru întruchiparea 
stărilor de puritate, reculegere, nobilă demnitate, eternă ardere. 
Cuceritoarea simplitate statuară cu sens memorial recomandă un artist 
matur, inteligent şi inventiv, la care originalitatea formei şi expresiei 
înconjoară într-un fericit mod impulsul raţional cu cel afectiv, fără a 
neglija, ci dând chiar prioritate semnificaţiei spirituale a mesajului. (...) 
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... Prin prompte şi ferme excavări ale maselor lemnoase, mărturii 
sobre şi grave ale teluricului, el crează spaţii prin care strecoară suplu, 
în elegante euritmii, sfericităţi în marmură sugerând germinaţia, 
eflorescenţa, creşterea, procese naturale determinate de o cascadă, un 
fluid, o oglindire. E o dispută plină de consecinţe – abil valorificată 
sculptural – între statica receptacolului în lemn şi revărsarea 
tempestuoasă a motivelor fluidiforme ale albului armorean, astfel încât 
ansamblul încăntă prin frenezia unor treceri si compenetrări pline de 
exuberanţă şi vitalitate. (...)” 
 
 
 

Prefaţă la catalogul expoziţiei  
SALONUL BIENAL NAŢIONAL DE SCULPTURĂ MICĂ ARAD ’98 

UN LABORATOR VIU AL SCULPTURII CONTEMPORANE 
 

Corneliu Antim 
 

„…De altfel, trebuie observat faptul că principalul atu al partici-
panţilor la această reuniune artistică este tinereţea de spirit, 
dezinvoltura poeticii novatoare, cutezanţa viziunilor plastice, prolixi-
tatea mijloacelor de expresie, verva imaginativă, rafinamentul combi-
nativ în folosirea diferitelor materiale. Nu-i puţin lucru să constaţi într-o 
expoziţie situarea într-un asemenea flux creativ a unor maeştrii precum 
Paul Vasilescu, Petre Jecza, Victor Gaga, Mihai Buculei, Sava 
Stoianov, Aurel Vlad, Traian Moldovan, Petre Grăjdeanu, Gavril 
Abrihan şi încă mulţi alţii, aflaţi în plină consacrare artistică şi 
aparţinând unor generaţii indiscutabil legate de istoria ultimilor patru 
decenii de sculptură românească. Ei sunt cei ce au dat tonul, ei sunt cei 
care, fără să abandoneze însemnele valorice ale tradiţiei, chiar şi în 
expresia ei modernă, au despicat drumuri, au înfruntat obtuzitatea 
ignorărilor şi a conformismului oficios provocând viitorul cu 
prospeţimea gândirii lor artistice. Modul stilistic şi atitudinal în care îi 
regăsim şi azi şi care amplifică la scara unui întreg eşalon al artei 
noastre contemporane postulatele unei glorioase şcoli de sculptură…” 
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UN MEMORABIL MONUMENT EMINESCU  
DEZVELIT RECENT LA NEGREŞTI-OAŞ 

În Revista LIMBA ROMÂNĂ, Chişinău,  
Republica Moldova, nr. 3-5, 2000 

 

Prof. dr. Negoiţă Lăptoiu 
 

„... Într-un cadru natural superb şi în prezenţa unor generoase 
revărsări de gând şi simţire românească a avut loc dezvelirea unui 
monument Eminescu, transpus în marmură şi bronz. Bucuria unei 
asistenţe numeroase a fost profundă şi intensă, pentru că s-a trăit 
sentimentul rar al participării directe la inaugurarea unui fapt de 
cultură majoră. Autor – sculptorul băimărean Traian Moldovan, 
absolvent de excepţie al Academiei clujene de artă. (...)  

... La Negreşti-Oaş, Traian Moldovan a înscris în eternitate 
imaginea unui Eminescu menită să iradieze lumină, înţelepciune şi 
speranţă. Pătrunzătoare devine impresia unui surâs vag, melancolic. 
Privind semeţ în zare, manifestare a unei ferme demnităţi simbolicul 
chip nu-şi ascunde o uşoară undă de amar. E reflexul meditativ al 
insului conştient că destinul unui neam s-a împlinit prin patosul şi 
statornicia unei credinţe, dar şi prin înfruntarea a multiple potrivnicii şi 
nedreptăţi. Ni se restituie în fapt, păstrându-se datele esenţiale ale 
fizionomiei care individualizează caracterul, icoana unei feţe trecute 
prin furtună (pletele stilizate se răsfiră ca nişte valuri), izbăvind ca tot 
ce este curat şi bun. E triumful unui crez promotor de înalte virtuţi 
morale. 

Talentatului sculptor băimărean (consacrat ca valoare în plan 
naţional) i-a reuşit transfigurarea pentru a conceptualiza cu har şi 
sugestivitate raportul dintre puritatea albului ce înconjoară proteguitor 
verticala de bronz al chipului, care se insinuează din spuma mării ca o 
eternă flacără. Materialitatea argumentelor sculpturale îşi estompează 
aparenţele pentru a încuraja subtila afirmare a semnificaţiilor spiri-
tuale.” 
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DUH ROMÂNESC INTEGRAT ÎN POSTMODERNITATE  

de sculptorul TRAIAN MOLDOVAN 
În revista NORD LITERAR Baia Mare, nr. 7-8, 2004 

 

Prof. dr. Negoiţă LĂPTOIU 
 

„...Ceea ce particularizează creaţia lui Traian Moldovan nu doar 
la nivelul generaţiei sale, ci în ansamblul unor preocupări menite a se 
constitui într-un mod contemporan de a motiva trecerea, dăruind sens şi 
durată efortului uman este voinţa de a da formă sensibilă şi credibilă 
eternei deveniri universale. Omniprezentă devine astfel impresia unei 
permanente curgeri a timpului şi vieţii. (...) 

...Neîndoielnic Traian Moldovan traversează un moment de 
rodnică afirmare creatoare, probată de admirabila stăpânire a 
modalităţilor de configurare care de mai bine de două decenii au 
cunoscut un fertil proces de decantare, determinând individualitatea 
viziunii şi a stilului, cum s-a observat şi cu ocazia expoziţiei aniversare 
deschisă la Muzeul Naţional de Artă Cluj. Gândind după factura 
sculpturilor în marmură desăvârşite în taberele de creaţie de la Baia 
Sprie şi Cărbunari, integrate benefic spaţiului public, a lucrărilor din 
atelier şi a celor trei compoziţii adânc spiritualizate inserate în 
semnificativa sinteză de artă contemporană europeană ce alcătuieşte 
expoziţia omagială “Centenar muzeal Baia Mare” (iunie 2004), ne 
convingem încă o dată de profunzimea şi coerenţa unui travaliu artistic 
întemeiat pe o excelentă cunoaştere a tainelor materiei ce se 
metamorfozează în subtilă şi sugestivă substanţă expresivă. Afiliat clar 
fondului de gândire şi trăire românească, sculptorul băimărean; se 
adresează lumii şi eternităţii cu suflul proaspăt al duhului curat, 
purtător de poezie, luminozitate, vigoare şi demnitate. Formele 
sculptate au pregnanţă şi fermitate, dar şi blândeţe, duioşie, savoare, 
bucurând în egală măsură privirea, gândul şi sufletul prin puritatea şi 
nobleţea fluxului uman vehiculat în autentic limbaj postmodern.” 
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SCULPTURĂ ŞI GRAFICĂ DE TRAIAN MOLDOVAN 

În cotidianul FĂCLIA, Cluj Napoca, 10 septembrie 2007 
 

Negoiţă Lăptoiu 
 

„...Traian Moldovan s-a impus în conştiinţa contemporaneităţii 
artistice mai întâi prin ştiinţa şi fineţea modelajului, pentru a opta în 
cele din urmă pentru o originală interferenţă dintre volumele cioplite în 
lemn, marmură şi piatră, asociate în compuneri complexe, de o 
remarcabilă expresivitate. În structura particulară a firii sălăşluiau 
energii direcţionate pe varii coordonate spirituale: o sobrietate şi 
reflexivitate de autentică sorginte ardeleană, dublate de vibraţia lirică a 
unei sensibilităţi cu viguroasă înclinaţie către poetica unor tandre 
dezvăluiri. Piatra şi marmura răspundeau mai eficace unor transpuneri 
solemne şi pure, iar bronzul şi lemnul conţineau căldura necesară unor 
lucrări cu rezonanţă în arhaic şi fină intimitate. 

Şi în galeria dejeană a ţinut să fie prezent cu lucrările reprezen-
tative, nelipsind acele superbe piese animate de o remarcabilă rezo-
nanţă spirituală, exprimate simbolic, metaforic. O dovedesc înainte de 
toate Cumpăna văzduhului, Cumpăna apelor şi Cumpăna vremurilor, 
concepute ingenios prin asamblarea unor structuri ce sugerează avântul 
unor aripi, generos afirmate pe ample orizontale, enigmatica 
reverberaţie a unor arcade şi ferestruiri amintind de zidiri cu funcţie de 
mausoleu sau edificii de cult, precum şi sentimentul de reculegere în 
faţa unor probe de autohtonă civilizaţie. Puternic stăpânit de sonori-
tatea faptelor perpetuate prin tradiţie, desăvârşeşte o sugestivă ghir-
landă de semne, materializând în elegante şi suple volumetrii amprenta 
unei lacrimi, murmurul unui izvor, sacralitatea unui altar sau 
eflorescenţa unei germinaţii. Conferă o soluţie inspirată evidentului 
proces de curgere necontenită a vremii: Panta rei, blocul marmorean 
desfăşurându-se ca un torent către prim-plan. Îndelung admirate au fost 
torsurile (în număr de şase transpuse în bronz), probă de fineţe şi 
savoare în articularea unor sinuozităţi, îmbinare armonioasă de elan 
vital şi gingaşă feminitate. 

Ambianţa expoziţională avea să fie întregită elocvent cu 35 de 
lucrări de grafică, majoritatea în pastel şi cărbune, exersări de 
remarcabil desenator, la care se afiliază acea amintită disponibilitate 
lirică. Traian Moldovan simţea nevoia unei confesiuni în care să se 
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sprijine mai vârtos pe promtitudinea ductului linear, pe sintetismul unor 
traiecte ferme şi volatilizările unor rafinate adumbriri, lansând 
enigmatice intonaţii. 

Deşi finalizate la dimensiuni specifice unor spaţii muzeale, 
sculpturile maestrului Traian Moldovan se recomandă – prin 
sintetismul formulării, prin organicitatea interferenţelor dintre plin şi 
gol, pozitiv şi negativ, prin pregnanţa constructivităţii plină de vitalitate 
şi sugestivitatea semnificaţiilor de înţeleaptă veghere şi fructuoasă 
parcurgere a vremii – demne de a fi transpuse la proporţii monumentale 
şi integrate unor frecventate spaţii publice.” 
 
 

UN NUME DE REFERINŢĂ 
Nord Literar, 2, nr. 7-8, iul.-aug. 2004, p. 20. 

 

Săluc Horvat 
 
„Sculptura, admirabil ilustrată de Vida Gheza, Ioan Marchiş, 

Traian Moldovan, Mihai Olos, Mircea Bochiş, Aurel Cucu ş.a., 
întregeşte în mod fericit sfera de manifestare a artelor plastice 
băimărene, completând şi conturând atributul de Centru Artistic al 
municipiului nostru. 
 Traian Moldovan, autorul lucrărilor care ilustrează acest număr 
al revistei Nord Literar, este un nume de referinţă în arta sculpturală 
maramureşeană şi nu numai. Opera lui, bogată ca tematică şi ca stil de 
abordare, include numeroase lucrări, de la arta monumentală şi de for 
public de lucrări de compoziţie de mare rafinament artistic. 
 Născut la 23 august 1938 în localitatea Chidea – Cluj, absolvent al 
Institutului de Arte Plastice „Ion Andreescu” din Cluj-Napoca, Traian 
Moldovan are un palmares artistic impresionant, ilustrat prin prezenţa 
sa în expoziţii personale, naţionale şi internaţionale, la diverse 
manifestări, tabere de creaţie şi simpozioane. Este, în acelaşi timp, 
iniţiatorul şi organizatorul unor expoziţii tematice, tabere de creaţie şi 
multe alte acţiuni de largă audienţă în sfera artelor plastice. 
 Lucrările lui Traian Moldovan se află în numeroase colecţii 
naţionale şi internaţionale (Muzeul de Artă Baia Mare, Muzeul Naţional 
de Artă din Cluj-Napoca, Muzeul Unirii din Alba Iulia), în colecţii 
private din Ungaria, Germania, Franţa, Olanda, SUA, Argentina etc. 
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 În preocupările lui Traian Moldovan, arta monumentală şi de for 
public ocupă un rol important. Dintre lucrările sale din acest gen 
amintim bustul poeţilor Ion Şiugariu – Băiţa, al lui Mihai Eminescu – 
Negreşti-Oaş, al cărturarului şi istoricului Gheorghe Şincai – Baia 
Mare, al patriotului Ilie Lazăr din Giuleşti. La acestea amintim 
Monumentul eroilor din Mireşul Mare, Mesaj printr-o oglindă magică – 
Groot-Schuylenburg (Olanda), iar în lucru Monumentul eroului 
necunoscut – Baia Sprie şi Monumentul memorandiştilor – Şişeşti. 
 Opera sculpturală a lui Traian Moldovan se bucură de aprecieri 
elogioase din partea publicului şi a criticilor de artă. […]. 
 La cei 66 de ani, Traian Moldovan este în plină forţă creativă, o 
prezenţă activă în viaţa artistică băimăreană.” 
 

 
 

IPOSTAZELE UNUI FERTIL ELAN CREATOR 
Studiu introductiv la albumul „Traian Moldovan - SCULPTURĂ” 

Editura Univ. De Nord Baia Mare, 2008 
 

Prof. Univ. Dr. Negoiţă Lăptoiu 
 

„Rotunjind o frumoasă vârstă, sculptorul Moldovan Traian poate 
privi cu motivată satisfacţie asupra zestrei de spirit pe care a răsfirat-o 
generos în câmpul realităţii culturale contemporane. Motivaţia i-o 
conferă înainte de toate lucrările integrate în numeroase colecţii 
muzeale şi particulare, monumentele referenţiale împlântate în diverse 
spaţii publice, participările la prestigioase simpozioane şi tabere de 
sculptură din ţară şi străinătate (Olanda, Bulgaria, Cehia), la care îşi 
poate asocia bucuria de a se manifesta mai stimulativ şi performant în 
instituţii cu profil artistic şi patrimonial, devenind preţuit om al cetăţii. 
Aceste disponibilităţi multiple se datorează unor bogate resurse 
interioare, unui solid echilibru sufletesc, unei vitalizante aspiraţii de a 
proiecta în jurul lui lumină, solidaritate fraternă, respect valorilor 
autentice. Sub aparenţele unei firi discrete până la timiditate, 
preocupată dominant de concretul faptei exemplare, se ascundeau 
viguroase rezerve de duioşie, poezie şi farmec, revărsându-se în elevate 
contexte cu patosul iubitorului de confesiune, profesionalism şi 
eternitate. În clipe de răgaz şi dialog intim devine cuceritor prin umorul 
de fină substanţă, prin acurateţea gândului şi profunzimea 
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argumentaţiei, definind cu obiectivitate oameni, împliniri, evenimente. 
Nici o umbră nu întina seninul evocărilor, bucurându-se sincer de 
izbânda celor din jur. 

Puritatea şi splendoarea omului aveau să se repercuteze semni-
ficativ si-n fizionomia operei, desavârşită cu rigoare, adecvare expre-
sivă, decantare ideatică şi afectivă. Obârşia rustică petrecând ani buni 
în intimitatea încărcată de parfum arhaic şi asprimi cotidiene dintr-un 
tipic sat românesc situat în nord vestul podişului transilvan, avea să-şi 
sădească în profunzimile interiorităţii cultul pentru efort, dăruire şi 
chibzuită logică. Drept urmare va rămâne fidel gestului temeinic 
articulat, vizând ocolirea anecdoticului pentru a atinge râvnita sinteză a 
modalităţilor stilistice. Iniţial, timp de un deceniu va acorda prioritate 
modelajului, exersând în spiritul influentului său maestru clujean Romul 
Ladea (caz similar colegilor de studenţie!), dar cu evident interes 
pentru acea componentă a limbajului orientat către solida arhitecturare 
a formelor, aspirând către măreţia monumentală. Poseda vocaţie pentru 
asemenea factură a transpunerii adresată spaţiului de for public, dar în 
lipsa unor comenzi mai consistente, căştig de cauză într-o asemenea 
formulare vor căpăta lucrările amplasate în ambianţa unor consacrate 
tabere de sculptură în aer liber. De reţinut că şi în intervalul 
începuturilor creative a realizat pe lângă modelări în lut (transpuse în 
teracotă şi bronz) numeroase portretizări, cioplite în marmură şi piatră, 
alcătuind o memorabilă suită de fizionomii şi caractere, aureolate de 
suflul unor diversificate trăiri, ancorate  pe un bine individualizat 
evantai psihologic. De la tandreţe, delicateţe, solidaritate, materializate 
pe prototipuri feminine, a trecut abil la ferme transpuneri de gravitate şi 
tensiune atunci când pretext imaginativ au devenit personalităţi ale 
trecutului românesc şi universal. La Muzeul de Artă se păstrează - între 
alte piese reprezentative din prolifica operă a sculptorului Traian 
Moldovan - două viguroase Capete de expresie eternizându-i pe 
Deceneu şi Bălcescu, probe de măiestrită particularizare a personajului 
în datele unei solemne demnităţi. 

Devine extrem de elocvent faptul că în vecinătatea anului 1980 
Traian Moldovan acumulase profundă experienţă şi cunoaştere care 
încurajau concomitent cu diversificarea repertoriul tematic o tot mai 
pregnantă individualizare a aspectului formal. Soluţia stilistică 
adoptată a vizat sinteza expresivă, folosindu-se de virtuţile nervului 



Traian Moldovan - 75 

 123

constructiv. Abordările sculpturale înregistrează o pronunţată 
complexitate, mizând pe efortul stimulativ al alternanţelor dintre pozitiv 
şi negativ, dintre plin şi gol, în autentic timbru postmodern. Dinamica 
spaţială a formelor facilitează frecvenţa impresiei de supleţe, de fluenţă 
continuativă în perimetrul unei expresivităţi armonice. În veridic 
comportament latin refuză tentaţiile ruperilor nervoase de ritm care 
antrenează volumele în dramatice exteriorizări, preferând ductul 
serpentinat în nuduri şi nostalgice rememorări, creşterea organică şi 
coeziunea maselor orânduite pe sugestive orizontale şi verticalităţi în 
consonanţă cu specificitatea temei abordate. Admirabilul triptic ce-i 
alcătuiesc lucrările sculptate în taberele de creaţie de la Arcuş – 
Covasna (lemn, 1979), Căsoaia – Arad (piatră, 1980) şi Măgura 
Buzăului (piatră, 1981) configurând spaţial ingenioase soluţii plastice 
referitoare la Cumpăna vremii, Anotimpurile şi Germinaţie relevă o 
viguroasă orientare a viziunii către confesiunea metaforică folosindu-se 
inspirat şi subtil de sugestivitatea convertirii motivului sculptat în semn 
şi simbol. 

Trăitor imediat după absolvirea Institutului de Artă din Cluj în oaza 
de frumuseţe şi duh legendar pe care Maramureşul le păstra neîntinate 
în ani de vânzoleală contemporană în absurd doctrinar, Traian 
Moldovan s-a dorit şi a devenit sincer şi distinct continuator de 
spiritualitate românească, dăruind timpului dăinuitor ipostaze creative 
menite să insufle receptorului senzaţia de privilegiat martor la esenţe de 
gând elevat, transfigurând plastic ideea de perenitate, frumuseţe, 
meditaţie, aspiraţie spre înalt şi desăvârşire, cum o recomandă extrem 
de convingător, între altele, superba întruchipare a Tinereţii perpetue 
ce străjuie un spaţiu din incinta Spitalului Judeţean Baia Mare, 
hieratica ipostazire a unui discret moment de Reculegere (lemn, 
colecţia Muzeului băimărean de artă) sau exuberanta înfăţişare a 
însemnului memorial al actului istoric memorandist, profilat semeţ pe 
fundalul primăriei din simbolicul sat Şişeşti, vatră a marelui tribun 
Vasile Lucaciu. Durabil se înscriu pe răbojul vremii, ca mărturii de 
trăire filtrată prin porii unei gingaşe şi calde afectivităţi, laborioasele 
compoziţii abstractizante, cu mare încărcătură simbolică, zămislite în 
fructuoase popasuri petrecute în taberele de la Reci – Covasna (lemn, 
1982), Săliştea – Sibiu (lemn, 1984), Sighetu Marmaţiei (lemn, 1985), 
Scânteia – Iaşi (piatra, 1986), Lăzarea – Harghita (marmură şi lemn, 
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1987), Macea – Arad (piatră, 1988), Satu Mare (piatră, 1990), Sibiu – 
Dumbravă (lemn, 1993), Groot – Schuylenburg – Olanda (marmură, 
1991), Dej (lemn, 1996), Cărbunari – Maramureş (piatră) (2002-2003), 
Negreşti Oaş (marmură) (2006), Madara – Bulgaria (piatră) (2007), 
Všeradice – Cehia (lemn) (2008), fiind şi iniţiatorul celor două 
simpozioane de sculptură în marmură de la Baia Sprie (1997, 1998). 
Transpuse în plan biografic aceste originale metamorfozări de 
existenţial curent s-au recuperat din tradiţia istoric constituită, probe de 
dăinuire şi splendoare a unui neam, încununau performant şi motivau la 
parametrii superiori un ardent şi profilic travaliu artistic. Dar Traian 
Moldovan s-a dovedit dincolo de sculptorul răsfrângerilor de anvergură 
destinate spaţiului public şi autorul exerciţiului constant şi tenace în 
atelier, mediu în care s-au plămădit alte zeci de ofrande sintetizatoare 
de cuget profund, de nobilă şi pură afectivitate. Drept urmare timp de 
trei decenii va valorifica raportul stimulativ datorat compenetrării a 
două distincte materiale: lemnul şi marmura în alternanţă cu piatra, 
operând decis într-un limbaj lapidar, laconic, cu o puternică amprentă 
abstactă. Lemnul va alcătui în genere contextul, ambianţa care proteja 
şi susţinea afirmarea promtă în spaţiu a apariţiilor diafane în alb – gri, 
tratate în decise angularităţi ori învolburate sfericităţi. Are loc o 
dispută plină de consecinţe expresive – abil transpusă sculptural - între 
statica receptacolului în lemn şi revărsarea tempestuoasă a motivelor 
fluidiforme ale albului marmorean sau griului de piatră patinat, 
sugerând elocvent impresia unei permanente curgeri a timpului şi vieţii. 
Emblematic, unele din cele mai sugestive sculpturi se intitulează Panta 
rei (Totul curge), iar altele transfigurează ingenios ipostaze ale disputei 
vizând germinaţia, eflorescenţa, creşterea, anotimpurile, fluidizând 
volumele pentru a facilita desprinderea senzaţiei de tensiune şi vibraţie, 
cu interferenţe subtile care declanşează proiecţia către absolutul 
dominat de efluviile luminii. 

În creaţia lui Traian Moldovan viaţa s-a dispensat de amprentele 
realului, mizându-se pe acea componentă spiritualizată a transpunerii 
care conferă prioritate unor incitante aspiraţii. Direcţia comunicării 
vizează un dincolo, un drum Spre înalt (e şi titlul uneia dintre sculpturi) 
sau către interioritatea fidelă, unor strări de graţie şi vrajă. Adevărată 
chintesenţă a unor îndârjite căutări, compoziţia simtomatic gândită ca o 
Rugă – Altar, ori cea similară ca soluţie Lumină – Altar esenţializează 
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acea misterioasă impresie de încremenire a clipei, când traumele s-au 
stins pentru a face loc unei sacre reculegeri. De la acest sentiment al 
staticului care marchează finalul unui drum (Piatră de Hotar, Urmă în 
timp) trece viguros la formulări mai frământate din care alternanţa 
volumelor prefigurează o dinamică liniştită, niciodată dezinvoltă. Un 
frecvent cuantum de raţionalitate ordonează formele de ritmuri fluente 
şi logice, adecvate unei sugestii de lină curgere şi afirmare a materiei şi 
proceselor naturale: Mirabila Sămânţă, Fructul pământului, Fluid I – 
III, Însemn al devenirii, Cascada I – IV , s.a. Chiar şi atunci când se 
lasă ademenit de reverberaţii lirice, savoarea unor dezvăluiri îşi 
păstrează o definitorie doză de sobrietate, de discreţie, surdinizând 
freamătul senzorial: Volumetrie, Tors I – IV. 

Profilul complex al personalităţii lui Traian Moldovan se între-
geşte semnificativ cu însemnele unei frecvente capacităţi de convertire 
în eveniment creativ a ductului linear şi valorizării rafinate a nuanţelor 
prin mlădierile pastelului şi cărbunelui. Multe reprezentări constituiau 
schiţe, căutări febrile de soluţii cât mai limpezi şi evocatoare pentru 
compoziţiile sculpturale, dar nu puţine aveau să se insinueze ca probe 
de sine stătătoare a graficii, adăugând promptitudinilor constructive şi 
amprentei raţionale a unui desen sigur şi incisiv, suficiente mostre de 
rafinată vibraţie şi lirism, cu intensităţi tonale rasfrânte în subtile 
rezonanţe. Şi aici sesizăm invocarea metaforică necesară unor aluzive 
reconstituiri de gânduri şi trăiri universalizate: Oglindire, Singurătate, 
Speranţă, Nostalgie, Vestea, Dincolo, Umbra străbunilor, dar mai 
asiduu decât la sculptură frapează modul direct, tranşant, de a vizualiza 
atitudini, ipostaze din efortul omului către râvnita împlinire de destin: 
Firul Ariadnei, Sisif, Echilibru precar, Cuget, deci exist!, Spre lumină 
s.a. 

Plăcut surprinşi de vitalitatea rodnică creativ care-i străjuieşte 
vârsta, ne fixăm într-o fericită postură de aşteptare la noi performante 
împliniri – purtând originala amprentă de viziune şi stil Traian 
Moldovan – cu evident câştig pentru ansamblul de valori perene 
specifice artei româneşti, cu vădite ecouri în universalitate.” 
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TENTAŢIA VOLUMULUI PROPUSĂ DE TRAIAN MOLDOVAN. 
Glasul Maramureşului, 12, nr. 3479, 13 sept. 2008, p. 6.) 

 

Dobre Vladimir 
 
„Sunt departe de a mă putea defini ins avizat şi cu atât mai 

puţin critic titrat, pot însă să mărturisesc că am plecat, după ce am 
vizitat expoziţia de sculptură a d-lui T. Moldovan, îmbogăţit cu 
întrebări. E greu de spus dacă titlul expoziţiei Tentaţia volumului 
reflectă mesajul elaborat conştient sau inconştient de artist, mesaj 
distorsionabil prin psihanaliză sau abordare fenomenologică. Autorul 
recreează existenţa unor lucrări şi stări într-un univers perceptibil. Ne 
dezvăluie o anumită puritate, o seninătate în care spaţialitatea se 
organizează în destin. Sugerarea, urmând clasificarea lui R. Huyghe, e 
indicată. Volumul se demască în simbol. 
 Pe artistul Traian Moldovan îl atrage tot atât de mult vizibilul, cât 
şi invizibilul. Ne permitem să încercăm analiza a două dintre lucrările 
sale monumentale, pe care le considerăm ca fiind manifestările 
existenţiale cele mai accesibile, uşor de descifrat: Izvor şi Altar. Iată 
prima: nimic abstrus, apa curge veşnic; o stalactită genuină; lipseşte 
epilogul. În cea de a doua rămânem contrariaţi că nu vom vedea 
niciodată faţa omului îngenuncheat: e oare condamnat la o veşnică 
uimire, la o spaimă devoratoare etc.? 
 În sculptura „mică”, T. Moldovan complusează relaţia dintre lemn 
şi piatră. Din nou ne contrariază constatarea că în viziunea autorului, 
piatra dislocă lemnul, invers de ceea ce se întâmplă în natură. Dar arta 
înseamnă în primul rând ambiguitate. Când alăturarea celor două 
elemente nu-l satisface pe autor, acesta adaugă o pată de culoare. 
Titlurile încearcă să sugereze o amplexiune, dar gândul creator nu 
reneagă lucrarea.  
 Traian Moldovan ne demonstrează că sculptura ca artă solicită 
multă acribie în transformarea mijloacelor în scop. Expoziţia „Tentaţia 
volumului” se înscrie ca unul din cele mai reuşite împliniri estetice ale 
anului 2008 din oraşul nostru. Ea ne invită să medităm asupra 
perpetuităţii gestului împietrit, conduşi de un iniţiat în acest mister.” 
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TRAIAN MOLDOVAN LA 70 DE ANI – PORTRET AL ARTISTULUI TOAMNA. 

Familia Română, 9, nr. 4 (31), dec. 2008, p. 82-83.) 
 

Adelina Ulici (Ioana Dragotă) 
 
„Aniversările au devenit, prin tradiţie, prilej de retrospectivă şi 

bilanţ, luare în stăpânire a timpului, prin marcarea lui culturală. În 
cazul de faţă, punem un semn de reper, în aşteptarea operelor viitoare, 
pentru că artistul Traian Moldovan îşi străbate toamna rodnică cu 
seninătate, blândeţe şi deplină vigoare artistică creatoare. 
 Pe chipul sculptorului se răsfrânge lumina lăuntrică şi urma unui 
zâmbet perpetuu, înţelept şi îngăduitor, zăbovind la colţurile ochilor 
ageri şi pătrunzători. Traian Moldovan are o privire aparte, care 
măsoară oamenii şi lucrurile, căutând spre interior, vizând esenţele – 
deformaţie profesională a celui deprins să intuiască în fragmentul de 
rocă sâmburele operei de artă, înţelepciunea şlefuită în „colocviile 
pietrei”, în orele de ritual şi asceză, de trudă şi meditaţie, veritabile 
drumuri spre desăvârşire, şi, în acelaşi timp, reflex moştenit din 
străvechile-i rădăcini de ţăran ardelean. 
 Opera lui Traian Moldovan se constituie într-o continuă şi pro-
fundă meditaţie asupra lumii. Puritatea formelor exprimă forţă, echi-
libru, limpezime, claritatea gândului decantat în esenţe, dar şi 
delicateţe, modestie şi sfială în faţa marilor ei adevăruri. 
 Fascinaţia trecerii îi dă artistului uluitoarea îndrăzneală de a 
surprinde apa, izvorul şi curgerea, de a da fluiditate rocii, gest cu 
valenţe demiurge, piatra – sursă primară a apei, curgere şi încremenire 
în acelaşi timp: Izvor, Fluid, Însemn pentru fluid, Petrecere, Curgere. 
Iar curgerea apei ilustrează trecerea timpului: Totul curge, Eterna 
trecere, Panta rhei. Şi pentru că asta încă nu îi este îndeajuns, împinge 
mai departe graniţele cu Izvorul visului.  
 El transpune în piatră, marmură, gips, lemn sau combinaţii 
sugestive de materiale, noţiuni dintre cele mai abstracte, face lumea 
ideilor vizibilă, găsind exprimări plastice adecvate pentru curgerea 
timpului, pentru lumină, pentru echilibru, pentru interogaţiile asupra 
destinului omenesc. Artistul presară lumea cu semne: Însemn pentru 
rugă, Însemn lacrimă, Însemn pentru jertfă şi o ţine în echilibru: 
Cumpăna, Cumpăna vremilor, Cumpăna timpului, Cumpăna apelor, 
Cumpăna cerului, făcând trimitere la straturi arhaice, la rădăcini şi la 
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religiozitatea filtrată prin aceasta: Lumină – Altar, Lumină interioară, 
Rugă – Altar, Alta, Trepte – Altar, Loc pentru reculegere, Altar 
ofrandă. Cu înaltă măiestrie şi rafinată discreţie, sculptorul îşi oma-
giază rădăcinile în tot ceea ce întreprinde: Piatra de hotar are 
caracteristicile sacre ale Altarelor şi lumea este ţinută în echilibru de 
cumpenele fântânilor. Nu lipseşte din opera sa istoria, ca sursă de 
inspiraţie în realizarea unor memorabile portrete: Deceneu, Decebal, 
In memoriam 1784, Bălcescu, Gheorghe Şincai, Mihai Eminescu... 
 Traian Moldovan este stăpânul unui univers artistic unitar şi 
complex, cu rădăcini robuste, care oferă o posibilă variantă de 
ordonare a lumii, conferindu-i echilibru în permanenta curgere. 
Îngemănarea gândului cu piatra scoate în evidenţă unitatea în 
diversitate, scânteia care le leagă pe toate, sufletul lumii, locul 
privilegiat al eliberării de materie prin rugă. Opera lui poate fi bine 
definită prin titlurile metaforice ale sculpturilor sale: Mesaj printr-o 
oglindă magică, Fereastra deschisă, Tentaţia volumului, Urmă în timp 
imaginar.” 
 

 
*** 

 
TRAIAN MOLDOVAN – IDEE ŞI ÎNTRUPARE. 

În revista „Arca” (Arad), nr. 1-2-3, 2009.) 
 

Colta Onisim 
 

„În toamna lui 2008, Muzeul de Artă din Arad, Sala „Ovidiu 
Maitec”, găzduia o amplă expoziţie de sculptură şi desen, semnată de 
artistul septuagenar băimărean Traian Moldovan. Expoziţia, una cu 
caracter retrospectiv, panotată inteligent, într-un ecleraj izbutit, avea la 
intrarea în sală o putere de impact admirabilă. Artistul în tinereţe a 
avut privilegiul să-şi facă ucenicia sub îndrumarea maestrului Romul 
Ladea, în cadrul academiei de artă clujene, care i-a şi marcat, cum era 
şi firesc, anii de început ai creaţiei. Mai întâi prin temele abordate 
atunci, portrete ale personalităţilor reper ale istoriei neamului 
(începând cu Decebal, Gh. Şincai, Eminescu sau Horea) şi, apoi, prin 
modelajul expresiv, aplicat lucrărilor acelor ani. 
 Deschiderea scurtă, de după anii absolvirii artistului, a culturii 
române spre lumea liberă, a adus un aer proaspăt în sfera exprimării 
plastice autohtone prin pătrunderea în bibliotecile ţării a unor albume 
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ce reflectau realizări formale, soluţii plastice, cuceriri din sfera 
limbajului formelor, ale unor personalităţi din Vest precum Henri 
Moore, Giacometi, Giglioli şi alţii. Strădania artistului român de a ieşi 
din provincialism, de a evita riscul izolării impus de sistem era una 
firească şi puternică. 
 Figurativismul anilor de tinereţe, prezent mai mult prin portre-
tistică, îmbrăţişează tratarea arhaizantă a ciopliturii, care-a început în 
arta modernă odată cu „Cuminţenia Pământului” a lui Brâncuşi. 
 Piatra i-a fost lui Traian Moldovan materialul definitiv cel mai 
accesibil în acei ani, dar s-a simţit firesc, atras, la fel de mult, şi de 
organicitatea lemnului. Amintim din acei ani portretele în piatră : 
Bălcescu, Mărioara, Fată din Oaş sau Fată din Dobrogea. Treptat 
figurativismul său glisează înspre o sinteză a formei în care accentele 
pe elemente de autonomie a limbajului devin tot mai prezente. 
 O figură în picioare, precum Abundenţă sau Iarna devine 
pretextul realizării unei forme monoaxiale a cărei calitate expresivă e 
consecinţa jocului contrastelor volumetrice dintre convex-concav, sau 
dintre liniştea volumelor îmblânzite prin şlefuire şi vibraţia „haşurii”, a 
muşcăturilor de daltă, direcţionate şi orchestrate spre unitatea unui 
ansamblu formal coerent şi bine stăpânit. Această modulaţie vibrată din 
negativele formei dăltuite ţine de apetitul spre componenta „picturală” 
a viziunii artistului, care-şi va arăta accentele mai târziu, în ansamblul 
formelor cu caracter arhetipal. 
 Începuturile abstractizării formei le găsim în 1968, când expunea 
la Sala „Dalles” din capitală, în cadrul Bienalei Naţionale de Pictură şi 
Sculptură, lucrarea Umbra apei. Aceasta este printre primele tentative 
pe parcursul demersului său, de a se desprinde de tributul plătit realului 
concret şi de a da formei autonomia şi puterea de a se exprima prin 
valenţele ei intrinseci. Aici un element cosmic fundamental fluid, apa, e 
transfigurat, transpus într-o formă solidă care exprimă curgerea 
nesfârşită, prin mijlocirea sinuozităţilor şi unduirilor formei ritmate, 
care dau „carne” orizontalităţii compoziţiei. O sugestie de antropomor-
fizare se mai păstrează, spre a figura un spirit al apelor, dar aceasta e 
suficient de vagă pentru a nu lăsa loc nici unei căderi în anecdotic. 
 Deschiderea spre Vest a anilor ’68-’70 a însemnat o gură de aer 
proaspăt care a ventilat şi activat metabolismul artistic autohton ani 
buni după reînchiderea din ’72, salvându-l de la osificarea într-un 
dogmatism provincial periculos. Artişti precum George Apostu, Ovidiu 
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Maitec, Vasile Gorduz, Peter Jecza, Victor Gaga, Dumitru Pasima, dar 
şi Traian Moldovan sunt vizibil marcaţi de contactul vizual cu arta 
lumii libere, prin intermediul albumelor şi al revistelor de artă. 
 Cel mai însemnat impuls a venit, cum era şi firesc, dinspre 
Brâncuşi, care descoperă la Paris „comoara din propria ogradă”, 
tezaurul de arhetipuri din arta arhaică şi ţărănească autohtonă, dar şi 
întoarcerea atenţiei spre arta vechilor culturi. Întoarcerea privirii spre 
arhaicitatea formei la Traian Moldovan, împletită cu apelul la gândirea 
simbolică, a fost posibilă pe fondul unei înrudiri spirituale adânci, 
reactivată în cultura română de cei patru mari piloni: Eminescu, 
Eliade, Blaga şi Brâncuşi, în urma contactului cu spiritualitatea şi 
cultura Indiei vechi. 
 Sculptura modernă românească de după război se ridică, chiar sub 
talpa comisarilor culturnici sovietici, asemeni firului de iarbă de sub 
crusta groasă de asfalt, cu puterea fragilităţii, spre lumina unei noi 
viziuni asupra formei. O întreagă pleiadă de sculptori redescoperă 
fondul subteran autohton de arhetipuri. 
 Sculptura lui Traian Moldovan, după limpezirea viziunii, odată cu 
găsirea propriei căi, a consonanţei organice dintre ideea de exprimat şi 
forma de întrupare, se situează sub semnul arhetipului, al esenţializării 
formei, prin recursul la geometrie şi la „analogonul simbolic de factură 
anatomică”. 
 Apetitul pentru geometrizarea volumului e sesizabil încă în faza sa 
figurativă din anii ’70-’80 din felul cum „sfericizează”, spre exemplu, 
căciula voievodului în cazul portretului lui Mihai Viteazul, sau cum 
epurează de detalii inutile volumul unui autoportret din 1980. În acel 
portret al lui Mihai Viteazul găsim alături atât fermitatea modelajului 
realizat pe planuri tăioase de factură bourdell-iană, pe linia lui Ladea, 
cât şi tentaţia geometrizării, care-şi va da roadele după 1980. În acel an 
realizează lucrarea „Sisif” în care figurativismul esenţializat coexistă 
cu forma geometrică pură, sfera. 
 Temele sale fundamentale trimit, fie la miracolul viului (Germi-
naţie, Germen, Anotimpuri, Mirabila sămânţă), fie la cel al sacrului 
(Lumină – Altar, Lumină interioară, Rugă – Altar, Altar, I şi II, 
Trepte – Altar, Arhetip, I şi II, Însemn pentru jertfă, Loc de reculegere 
sau Altar – Ofrandă) etc. 
 Toate aceste teme implică o propensiune spre esenţializare, spre 
densitatea formală şi semantică, pe principiul specific artei moderne, 
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identificabil în paradoxul lui Mies van der Rohe: „less is more” (mai 
puţin înseamnă mai mult). 
 Modul de tratare a formei ne aminteşte de „calea atingerii directe 
a volumului ca mod de descoperire a sculpturii după Brâncuşi” 
(Adriana Botez Crainic), şlefuirea materiei făcându-se „până la 
confundarea cu volumul esenţial”. Relaţia cu materialul e una caldă, 
afectuoasă, iar aspiraţia spre echilibru e aproape obsesivă. Apelul la 
simetrie, abil tulburată pentru a nu rămâne seacă, devine o constantă a 
operei sale încă din 1979 când realizează, la Arcuş, lucrarea în lemn 
Cumpăna vremilor. Ideea de cumpănă, de echilibru, cu potenţial 
dinamic, însă, e reiterată mai târziu în Cumpănă, Cumpăna timpului, 
Cumpăna apelor, Cumpăna cerului, Armonie duală etc. 
 Componenta postmodernă a operei sale e identificabilă atât în 
mixarea de materiale diferite, cât şi în apelul la culoare. Un accent de 
albastru de o anume tonalitate contrastează plăcut cu nuanţa caldă a 
lemnului şlefuit, ca în Cumpăna timpului, dar şi focalizează atenţia 
privitorului spre centrul de interes al compoziţiei. Desenul suprafeţei 
volumului colorat în acel albastru o preface într-o oglindă a cerului. 
Tot aşa cum intervenţiile cu pigment auriu în jurul unor deschideri – 
ferestre preface forma sculpturală într-un captator de lumină celestă. 
 Traian Moldovan orchestrează cu sensibilitate jocul texturilor de 
facturi diferite. Asprimile fibrei unei grinzi de stejar mâncate de vreme, 
care agaţă lumina, sau expresivităţile rupturii naturale a marmurei 
contrastează cu netezimile convexităţilor volumetrice pe care lumina se 
prelinge, alunecă. 
 Artistul transpune în materiale solide, durabile, paradoxal, idei şi 
stări care vizează exact opusul încremenirii şi stabilităţii cristaline; 
curgerea continuă, dinamica vieţii, prefacerile necontenite din univers. 
Un număr considerabil de lucrări poartă titluri ca Pantha rhei, Fluid, 
Izvorul visului, Totul curge, Însemn pentru fluid, Eterna trecere, 
Curgere etc. 
 Lemnul, în viziunea artistului, e folosit, de regulă, cu gândul că e 
parte a unei entităţi simbolice. Copacul, ce ţine de organic, dar mai ales 
de verticalitate, de relaţia pământ – cer, de ascensiunea spre lumina 
înaltului, e materialul din care sunt cioplite forme ale stabilităţii, ale 
tectonicii arhitecturale a lucrărilor. Prin contrast, marmura, cu 
structura sa alb cristalină e adusă, prin forma dată, la „starea ei 
iniţială”, de materie magmatică, de fluid care se strecoară printre 



Traian Moldovan - 75 

 132

interstiţii figurând dinamica vizibilă, sau inteligibilă, a universului. 
Formele moi, curgătoare (ca o componentă feminină, parcă, a perechii 
de principii opuse) sinuoase, cioplite şi şlefuite din marmură, se preling 
molcom asemeni mierii de albine, pliindu-se pe formele rectangulare 
din lemn. 
 Aceste contraste de tare-moale, cristalin-fluid, rectangular-sinuos, 
cald-rece, aspru-neted, vibrat-liniştit, convex-concav etc. sunt 
modalităţile specifice limbajului sculptural al lui Traian Moldovan, pe 
care acesta le exploatează în dozaje cumpănite tocmai pentru a da 
tensiune, „suflu de viaţă”, până la urmă, alcătuirilor sale. Motivul 
arhetipal subteran, din spatele unui grupaj însemnat dintre sculpturile 
sale, pare a fi izvorul, picătura curată care răzbate dintr-un lăuntru 
tainic (poate fi picătura de lapte din sânul mamei spre care tânjeşte 
gura noului născut) spre a potoli o sete de dincolo de cea fiziologică, 
una care ţine de palierul spiritualităţii. 
 De cele mai multe ori fluidul curat, alb, vine dintr-o nişă, dintr-o 
deschidere – fereastră, dinspre un spaţiu al sacrului, amintindu-ne de 
mierea mistică de ideea de izvor tămăduitor, de picătura ce se prelinge 
din deschiderea rănii din coasta Mântuitorului, atârnat pe lemnul 
crucii. Ea e forma condensată a luminii increate. 
 O bună parte dintre lucrările sale din lemn şi marmură poartă 
titluri ca Lumină – Altar, Altar sau Altar - Ofrandă. Analogonuri 
simbolice „de factură anatomică”, fragmente arhitecturale; poarta, 
fereastra, scara în trepte, sunt selectate din întreg ca elemente de 
maximă relevanţă simbolică. 
 Plăcerea sa de a pune împreună materiale diferite ca natură îşi 
are o sorginte veche în tehnica numită hriselefantina, ca formă de 
mixare folosită în sculptura antichităţii bazinului mediteraneean. Mai 
târziu în sculptura spaniolă a secolului XVII, în plin baroc, sunt 
combinate texturile lemnului, ale pânzei, gipsului colorat, a pietrelor 
semipreţioase etc. 
 Traian Moldovan se rezumă, însă, la cununia a două materii 
fundamentale, lemnul şi roca, fie ea marmură sau travertin. La acestea 
se adaugă, atent dozate, accentele de culoare, acolo unde artistul simte 
în aceasta ingredientul plastic care măreşte puterea de impact vizual - 
ideatic al compoziţiei. 
 Traian Moldovan, cu discreţia sa tipic ardelenească, a dat naştere, 
de-a lungul unei vieţi cumpătate, unei opere coerent articulate, organic 
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integrată în peisajul plastic al sculpturii româneşti a generaţiei sale şi 
peste care pluteşte duhul artistului, unul de pace lăuntrică de aspiraţie 
tăcută spre intrarea în armonie cu cosmosul, către o realitate de 
dincolo de aparenţe, spre absolut, până la urmă. 
 Expoziţia sa de la Muzeul de Artă din Arad, din 2008, intitulată 
„Idee şi întrupare”, a adus cu ea acea aură de armonie şi împăcare, de 
stare de pace şi tandreţe în relaţia cu materia, devenită formă şi 
expresie totodată a unei sensibilităţi însetate de echilibru şi lumină.” 
 

*** 
 

LUMINA DIN PIATRĂ : LINIA ZBORULUI ŞI CULOAREA ODIHNEI. 
Graiul Maramureşului, 23, nr. 6527, 27 aug. 2011, p. 6.) 

Pârja, Gheorghe 
 

 „Sculptorul Traian Moldovan ne-a fericit în aceste zile cu o expo-
ziţie (Galeria de Artă a UAP – Baia Mare) prezentându-se în trei 
ipostaze: sculptură, desen şi pastel. Sculptura este dominanta devenirii 
lui ca nume de rezonanţă în arta plastică românească, desenul şi 
pastelul folosind la netezirea drumului spre sculptură. De multă vreme 
îmi este aproape viziunea plastică a lui Traian Moldovan. Deşi ucenic 
al marelui Romul Ladea a ştiut să se desprindă de maestru construindu-
şi un edificiu personal. Dacă ochiul lui Brâncuşi l-a privit într-o zi de 
duminică este tocmai îndemnul spre esenţializare a materiei cu şlefuirea 
răbdătoare a pietrei, marmurei ori lemnului. Dar Traian Moldovan este 
şi un izvor de idei plastice care te surprind în fiecare lucrare (Echitate 
procustiană). Expoziţia la care mă refer ne propune o îngemânare 
curajoasă, dar izbutită, a lemnului cu piatra. Lui Traian Moldovan îi 
iese de minune această logodnă, îmblânzind două materii care nu prea 
au făcut prin vreme prietenie plastică. A se vedea Cumpăna ceriului. 
Cu o dreaptă primire a arhetipului în opera sa, o insistenţă spre 
esenţializarea formei, Traian Moldovan ne propune o gândire simbolică 
care-l individualizează. 
 Pastelul şi desenul din expoziţie sporesc armonia spaţiului. Artistul 
ne-a învăţat cum să privim lumina din piatră, cosmosul interior, dreptul 
de a respira un aer liber în formele de expresie. Având în faţă catalogul 
expoziţiei „Exerciţii introspeculative” am putut recapitula bogata 
activitate de creaţie. Impresionantă, pot spune. Zeci şi zeci de expoziţii 
personale, participarea la Simpozioane naţionale de sculptură, apoi la 
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Simpozioane internaţionale, premii şi distincţii, lucrări în colecţii 
muzeale şi colecţii particulare din vreo zece ţări ale lumii. Nume de 
prestigiu din critica plastică românească i-au apreciat arta. Eu am 
învăţat să văd lumina din piatră, linia zborului, culoarea odihnei şi 
căldura unui suflet de mare artist! […]. La mulţi ani, maestre!” 
 
 
 

DICŢIONARUL SCULPTORILOR DIN ROMÂNIA. 
SECOLELE XIX-XX, vol. II., p. 151-153 

 

Gh. V. (Gheorghe Vida) 
 

„... Traian Moldovan încearcă şi reuşeşte de cele mai multe ori să 
combine materiale aparent ireconciliabile, cum ar fi piatra şi lemnul, în 
compoziţii simili-abstracte, unde elementul figurativ se potenţează prin 
atribute formale şi expresive combinate cu rafinament. Înainte de a-şi 
consolida o formulă stilistică centrată pe îmbinări abstracte de elemen-
te structurale şi decorative, Traian Moldovan a parcurs numeroase zone 
ale figurativului ce probează, pe lângă un meşteşug solid, o neobişnuită 
capacitate de asimilare şi interpretare a unor direcţii divergente...” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

În tabăra de sculptură de la Macea (jud. Arad, 1988) : Dumitru Şerban, 
(stg.) T.M., Darie Dup, Dumitru Paina, Zoe Pop şi Alexandru Grosu 
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La întocmirea prezentului volum, în principal, 

s-au utilizat următoarele surse: „Traian Moldovan - 
SCULPTURĂ” (catalog monografic cu un studiu 
introductiv de N. Lăptoiu), Ed. Universităţii de Nord, 
Baia Mare, 2008; Constantin Toni Dârţu „Personalităţi 
Române şi faptele lor 1950 - 2000”, Ed. Pamfilius, Iaşi, 
2009, p. 351-380; „Dicţionarul sculptorilor din 
România. Secolele XIX-XX, Vol II, Lit. H-Z, Ed. 
Academiei Române, Bucureşti, 2012, p. 151-153; 
www.cimec.ro/paginigazduiteMOLDOVANbiografie.htm 
precum şi unele date sau imagini din colecţia de 
periodice ale Bibliotecii Judeţene Baia Mare şi din 
arhiva personală a sculptorului. 
 

 
 
 
 
 

 Având în vedere lăudabila iniţiativă a Bibliotecii 
Judeţene „Petre Dulfu” Baia Mare de a marca şi 
omagia la vârste aniversative activitatea persona-
lităţilor marcante ale culturii maramureşene, ţin să 
aduc pe această cale cele mai calde şi sincere 
mulţumiri directorului instituţiei, prof. dr. Teodor 
Ardelean şi tuturor acelora care şi-au adus aportul la 
realizarea prezentului volum. 
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