
ALEXANDRU 

PLĂMĂDEALĂ
(sculptor, pictor, grafician)

130 de ani de la naştere



„… Alexandru Plămădeală n-a fost doar un sculptor profesionist, 

ci şi un artist plastic ce profesa genul picturii, miniaturii, graficii, 

un organizator şi animator al vieţii artistice, un eminent 

pedagog, organizatorul primului muzeu de arte plastice la noi, 

posesorul unei colecţii de artă decorativă, pictură, sculptură, 

precum şi al unei colecţii de artizanat din Basarabia. Dar mai 

întâi de toate a fost un gânditor, un deschizător de drumuri, fiind 

mereu absorbit de idealul unei sculpturi naţionale”.

Tudor Braga



TABEL CRONOLOGIC

1888, 9 octombrie – În satul Buiucani din preajma Chişinăului

s-a născut Alexandru Plămădeală;

1895 – Este înscris la Şcoala Parohială de băieţi;

1904 – Îşi începe studiile la Seminarul Teologic din Chişinău;

1908 – Frecventează cursurile de seară la Şcoala

Orăşenească de Desen, conducător pictorul Vladimir

Ocuşco;

1911 – Absolveşte Seminarul şi Şcoala de Desen,

pleacă la Moscova;



1912 – Susţine cu succes admiterea la Şcoala de Pictură,

Sculptură şi Arhitectură din Moscova, clasa de sculptură

a profesorului Serghei Volnuhin;

Claudia Dobjanschi, Pertz Vaxman, Vladimir 

Ocuşco, Alexandru Plămădeală, A. Pecusos
28 mai, 1912



1916 – Absolveşte cu menţiune Şcoala de Pictură, Sculptură şi Arhitectură din Moscova, se

angajează la Monetărie în calitate de gravor de metale la Petersburg;

1919 – Este numit director al Şcolii de Arte Plastice din Chişinău, unde ţine şi lecţii de sculptură şi

pictură, (actualmente Colegiul de Arte Plastice „Al. Plămădeală”);



1921 – Îşi expune lucrările la o expoziţie de artă din Bucureşti, creează

Societatea de Arte Frumoase din Basarabia;

1924 – Începe a lucra asupra monumentului lui Ştefan cel Mare. Studiază

în Voroneţ, Iaşi, Cernăuţi documentele istorice referitoare la Ştefan cel

Mare;

1928, 29 aprilie – Are loc dezvelirea monumentului lui Ştefan cel Mare –

creaţia de vârf a sculptorului Al. Plămădeală;



1940, 15 iunie – Se stinge din viaţă după o boală îndelungată;

Mormântul lui Alexandru Plămădeală,

Cimitirul Ortodox Central de pe strada Armenească din Chișinău,

relief  în bronz executat de fosta sa elevă Claudia Cobizeva

„Numele lui Alexandru Plămădeală va rămâne încă mult 

timp unul de rezonanţă pentru cultura noastră, generaţiile 

viitoare de artişti plastici având misiunea să păstreze cu 

sfinţenie moştenirea artistică pe care a lăsat-o marele 

sculptor”.

Tudor Braga



DISTINCŢII

Numele sculptorului îl poartă Colegiul Republican de Arte

Plastice „Alexandru Plămădeală”, unde a activat timp de

peste 20 de ani și o stradă din Chișinău (fosta Livezilor).

Casa în care a locuit sculptorul este monument introdus în

Registrul monumentelor Republicii Moldova ocrotite de stat.

1923 – Ordinul Steaua României în grad de Ofițer, 

1927 – Ordinul Coroana României în grad de Ofițer.



• 1940 – Monumentul lui Ştefan cel Mare este evacuat la Vaslui;

• 1942 – Readucerea la Chişinău a monumentului;

• 1944 – Monumentul este evacuat la Craiova;

• 1990 – Reinstalarea monumentului lui Ştefan cel Mare la Chişinău.

Monumentul a fost turnat la Bucureşti, la turnătoria lui Rîșcanu, în anul 1927, din

bronz provenit de la 6 tunuri mari, capturate de la otomani în timpul războiului de

independenţă din anii 1877-1878. A fost inaugurat la 29 aprilie 1928, la a 10-a

aniversare a unirii Basarabiei cu România, montat pe un soclu din piatră extrasă

din cariera de la Cosăuți, proiectat de E. A. Bernardazzi, arhitectul orașului

Chișinău, și de inginerul G.A. Levițchi. Monumentul avea, în total, 11,20 metri

înălțime. Soclul era compus din 5 pietre monolite și avea 6 metri înălțime.

A fost instalat în Grădina Publică din Chişinău.

Pe fațada principală a soclului era dăltuită inscripția:

„Ștefan cel Mare – Domnitor al Moldovei. 1457-1504

MONUMENTUL LUI ŞTEFAN CEL MARE

Ceremonia dezvelirii monumentului



REFERINŢE CRITICE



„Privită de pe acest mal al timpului, viaţa creatorului Alexandru 

Plămădeală poate fi asemuită cu o piesă de teatru, în care sublimul  

se împleteşte cu tragicul. Am ajuns să ne mândrim cu monumentele 

de piatră cioplite  de mâna lui, monumente care ar face onoare 

oricărei  naţiuni...”

Iurie Colesnic

COLESNIC, Iurie. Basarabia necunoscută. Ch.: Universitas, 1993. p. 264





ÎN SURSE DE REFERINŢE



„… Maniera realistă, promovată în tot ce a creat, i-a impus 

artistului o tenacitate ce l-a condus în consecinţă la o 

neîntreruptă aprofundare a măiestriei profesionale... Prin 

creaţia sa, artistul şi-a făcut un articol de credinţă, un crez, 

potrivit căruia sculptura însemna un mod  de a-şi verbaliza 

convingerile democratice, mereu extinse asupra realităţii 

imediate şi condiţii umane... Esenţial în creaţie a fost cultul 

pentru freamătul interior, pentru rafinamentul de perfectă 

armonie, precum şi valorificarea tradiţiilor autohtone”.

Vlad Zbârciog





ÎN CALENDARUL NAŢIONAL



ÎN PUBLICAŢII PERIODICE







CELE MAI CUNOSCUTE LUCRĂRI









• 16 iunie 1995, la 107 ani de la nașterea sculptorului, Poșta Moldovei a emis o marcă cu

chipul acestuia.

• 1 aprilie 2011, cu ocazia împlinirii a 123 de ani de la naștere – apare marca cu autoportretul 

lui Alexandru Plămădeală din 1918;

• 2013 – Banca Naţională a Republicii Moldova a emis moneda jubiliară pentru a

comemora trecerea a 125 de ani de la naşterea maestrului basarabean.

Tipărită la Bundesdruckerei, 

Germania

Tipărită la Tipografia Centrală, 

Chișinău



ÎN INTERNEThttps://orasulmeuchisinau.wordpress.com/2013/10/08

/sculptorul-alexandru-plamadeala-o-personalitate-

marcanta-a-culturii-basarabene/;
https://biblioart.wordpress.com/2016/10/10/

sculptorul-alexandru-plamadeala/;

http://www.moldovenii.md/md/people/272http://www.arta.neonet.md/sculptura/aplamadeala

https://orasulmeuchisinau.wordpress.com/2013/10/08/sculptorul-alexandru-plamadeala-o-personalitate-marcanta-a-culturii-basarabene/
https://biblioart.wordpress.com/2016/10/10/sculptorul-alexandru-plamadeala/
http://www.moldovenii.md/md/people/272
http://www.arta.neonet.md/sculptura/aplamadeala/
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