
Aurel David
pictor, grafician

(18 iunie 1935 – 18 iulie 1984)

85 de ani de la naştere



TABEL CRONOLOGIC

1935, 18 iunie, în oraşul Chişinău, se naşte Aurel David;

1948 – 1954 Studii la Şcoala Republicană de Arte Plastice de la Chișinău;

1960 – Absolveşte Institutul de Stat de Arte Plastice „V. Suriкov” din 

Moscova;

1960 – Devine membru al Uniunii Artiştilor Plastici din Moldova;  

1961 – 1969 Activează în calitate de expert al secţiei „Arte plastice” din 

cadrul Ministerului Culturii al Moldovei;

/

1968 – 1972 deţine funcţia de preşedinte al Fondului Plastic (actualmente Asociaţia 

„Arta”);

1975 – participă pentru prima dată la expoziţia colectivă a artiştilor plastici din 

Moldova (Taskent, Uzbekistan);

1990 – are loc prima exspoziţie personală în Muzeul de Arte Plastice din Chişinău;

1984, 18 iulie, se stinge din viaţă în mod tragic la Chişinău, în atelierul său din 

strada Dimo;                       

VRABIE, Gheorghe. Aurel David : timpul, artistul şi opera. Chişinău : Cartea Moldovei, 2004. p. 109. ISBN 9975-60-153-9.

https://orasulmeuchisinau.wordpress.com/2019/07/02/valentina-rusu-ciobanu-lica-sainciuc-mica-istorie-din-albumul-de-familie/


PREMII, MERITE ŞI DISTINCŢII

 1990 – I-a fost conferit post-mortem Premiul Naţional pentru realizări remarcabile în domeniul artelor 

plastice;

 2000 – Decorat cu Medalia „Mihai Eminescu”;

A. David cu stampele Arborele Eminescu

şi schiţele aceluiaşi subiect pentru 

pictură în ulei şi mozaic. 1966



VIAŢA ŞI OPERA

„Aurel David s-a manifestat în mai multe genuri de artă plastică, 

valorificând şi înnoind modalităţile de expresie tradiţionale, 

experimentând cu materiale şi forme noi. El este mai întâi de toate, un 

pictor îndragostit de culoare, dotat cu un simţ rafinat al acesteia…”.

Gheorghe Vrabie



Arborele Eminescu
Linogravură policromă, anii 60

„...I-a fost dat acestui deceniu de efervescenţă spirituală 

să găzduiască sărbătorirea internaţională a lui Eminescu 

şi să pună multe spirite pe gândurile poetului. Colegii de 

la Chişinău au fost foarte activi. Tot atunci s-au relevat 

aici talente exepţionale întru creaţia plastică eminesciană. 

Aducem cu titlu de exemplu numele lui Aurel David (...) 

Aurel David a pus vântul să adie un arbore şi să descrie 

pe cerul lumii capul hiperionic al lui Eminescu. Original! 

Arborele cu chip de Luceafăr face azi înconjurul lumii...”.

Petre Popescu-Cogan, critic de artă

POPESCU-COGAN, Petre. Ecouri eminesciene în arta plastică. Bucureşti :

Meridiane : [S. a.], p. 47. ISBN 973-33-0101-9.



„Cuvânt şi imagine, imagine şi cuvânt – este poezia şi 

proza din lucrările plasticianului Aurel David”.

Leonid Popescu



PREZENŢE ÎN SURSE DE REFERINŢE



ÎN PUBLICAŢII PERIODICE





CELE MAI CUNOSCUTE LUCRĂRIPictură

Amează.Ulei pe pânză. 1964 Culesul strugurilor. Pânză, ulei. 1957

Natură statică. Pânză, ulei. Anii 50

Livada. Pânză, ulei. 1962 





Grafică de şevalet Tehnica linogravurii policrome



Sculptură

„...Artistul plastic Aurel David a ieşit, însă, victorios din confruntarea cu timpul inert şi incolor. 

Lucrările sale şi ale colegilor de generaţie, generaţie ce s-a afirmat pe parcursul anilor şaizeci, au 

conferit timpului respectiv culoare, personalitate şi sens. Altfel, fără realizările lor, această perioadă 

istorică a artelor plastice de la noi ar fi fost una totalmente ratată”.

Gheorghe Vrabie

VRABIE, Gheorghe. Aurel David: artistul, timpul şi opera. In: Destin românesc. 1995, nr. 2, p. 118.

Artă monumental-decorativă

Blestemul. Sculptură. 
Beton armat acoperit cu folie de aramă



DEDICAŢII LIRICE
Descoperirea

Lui Aurel David

Cu ochii învăţaţi de carte,

că dealu-i deal şi valea-i vale,

n-aş fi crezut să văd vreodată

în arbori chipul dumisale.

Pe Eminescu cel al nostru

să-l văd trăind şi peste moarte.

Pe cânf ştiam că nu mai este

şi nu va fi nici mai departe.

Dar l-a descoperit artistul

pe veci redându-ni-l privirii.

Acum toţi arborii din preajmă

îi ai de arbori ai iubirii.

Şi când din ramuri pleacă toamna,

pe plaiul blând cu deal şi vale,

în orice pom cu rădăcină

văd chipul drag al dumisale.

Pe Eminescu cel al noastru

îl văd în pomul mic şi mare,

căci el a fost la tot şi este

sămânţa de continuare.

Cheorghe Vodă

Pomul sfânt
În memoria pictorului Aurel David,

autorul nemuritorului portret-arbore „Mihai Eminescu”

Când toamna, strămoşeşte, desfrunzeşte

livezile, cu tabiet, încet,

Iară şi iară Pomul Sfânt mă aţinteşte

cu ochii Lui, cu ochii Marelui Poet.

Crescut pe mal abrupt de mare,

zbucnit-răzbit prin stâncă de granit,

acesta-i arborele nemuririi care

l-a-nveşnicit pe Aurel David.

A fost o fulgerare, o scânteie,

a fost un miez de noapte violet...

O clipă unică a fost. Şi o idee,

Dar a mai fost şi-un arbore concret!

Ardea, se sbuciuma ca o făclie,

Se mistuia. Şi n-avu pictorul decât,

durut. Să-i trecă umbra pe hârtie,

să o sărute omeneşte şi atât.

Ah, chipul lui de înâlţare

către luceferii din cer...

mă însenină, mă cutremură,

mă doare,

ca o icoană în privaz,

ca un mister! Dumitru Matcovschi



ÎN EDIŢII FILATELICE

 18 iunie 2009 – In Memoriam pictorului şi graficianului Aurel

David este emis un plic cu marcă fixă (chipul maestrului) şi

ştampilă specială (Aurel David. 75 de ani de la naştere), pe

plic este reprezentată reproducţia „Stăpân nou la porţi

vechi”, 1981;
http://filatelia.md/ro/node/838

ÎN ARTĂ

https://m.moldovenii.md/md/library/photo/album/1043

http://filatelia.md/ro/node/838
https://m.moldovenii.md/md/library/photo/album/1043


PREZENŢE ÎN INTERNET

https://biblioart.wordpress.com/2015/12/23

/aurel-david-pictor-grafician-sculptor//

https://m.moldovenii.md/md/people/220

https://moldova25.md/simbolul-arborelui-in-creatia-

lui-a-urel-david-sau-arta-drept-pilon-al-lumii/

https://www.ipn.md/ro/expozitie-in-memoria-

plasticianului-aurel-david-7967_1021668.html
http://www.arta.neonet.md/pictura/adavid/

https://www.moldavie.fr/Le-

peintre-Aurel-David.html

https://biblioart.wordpress.com/2015/12/23/aurel-david-pictor-grafician-sculptor/
http://eucitesc.md/2019/07/12/100-de-masti-de-glebus-sainciuc-la-muzeul-national-de-arta-al-moldovei/
https://m.moldovenii.md/md/people/220
https://moldova25.md/simbolul-arborelui-in-creatia-lui-a-urel-david-sau-arta-drept-pilon-al-lumii/
https://www.ipn.md/ro/expozitie-in-memoria-plasticianului-aurel-david-7967_1021668.html
http://www.arta.neonet.md/pictura/adavid/
https://www.moldavie.fr/Le-peintre-Aurel-David.html


RESURSE ELECTRONICE

 Сolecţia Bibliotecii Ştiinţifice USARB –

http://81.180.66.9:1701/primo_library/libweb/action/search.do?mode=Basic&vid=373SUO_V1&tab=usarb&;

 https://m.moldovenii.md/md/library/photo/album/1043;

 http://filatelia.md/ro/node/838;

 http://www.arta.neonet.md/pictura/adavid/;

 https://www.moldavie.fr/Le-peintre-Aurel-David.html

 https://m.moldovenii.md/md/people/220

 https://moldova25.md/simbolul-arborelui-in-creatia-lui-a-urel-david-sau-arta-drept-pilon-al-lumii;

 https://www.ipn.md/ro/expozitie-in-memoria-plasticianului-aurel-david-7967_1021668.html;

 https://biblioart.wordpress.com/2015/12/23/aurel-david-pictor-grafician-sculptor//.
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