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Parteneri:

 
	 Asociaţia	DAR	DEVELOPMENT	 în	 colabo-
rare	cu	Fundația	OUSTIDER	ART	organizează	în
cadrul	Conferinţei	Moştenirea	Culturala	a	Epocii
Brâncoveneşti-Antim	300,	vernisajul	expoziţiei
temporare	de	Icoane	pe	lemn	presat:

„ICOANE	BIZANTINE	CONTEMPORANE
la	Palatul	Brâncovenesc”.

	 Se	 prezintă	 publicului	 ipostaze	
iconografi	ce	 ale	 artei	 bizantine	 contempo-
rane	 în	 viziunea	 artistului	 Laurențiu	 Dimișcă,	
absolvent	 al	 Școlii	 de	 Cluj-Napoca,	 secția	
pictură	 monumentală,	 pictura	 de	 șevalet,	 cu	
specializare	 în	 diverse	 tehnici,	 de	 la	 alsecco,	
al	 fresco	 sgrafi	tto,	 mozaic,	 vitraliu	 și	 pictură	
bizantină.

 „Consider	 că	 cei	 care	 pot	 picta	 icoane	
sunt	 binecuvântați,	 ei	 necesită	 lucrarea	
Duhului	 Sfânt,	 chiar	 dacă	 sunt	 ispitiți	 de	
demoni	pentru	a	reuși	să	vizualizeze	imaginea	
biblică	a	tot	ce	a	creat	Dumnezeu,	icoanele	fi	ind	
mijlocul	 prin	 care	 ajută	 sufl	etele	 să	 se	
purifi	ce	și	să	se	mântuiască.	Eu	sunt	mesagerul	
lui	 Dumnezeu	 și	 prin	 mine	 lucrează	 Duhul	
Sfânt.”

Laurențiu	Dimișcă
 



	 „Primul	 meu	 contact	 cu	 discursul	
iconografic	bizantin	a	fost	în	anul	1995,	în	anul	
I	de	facultate,	când	pentru	prima	dată	am	avut	
posibilitatea	 să	 descopăr	 albume	 de	 artă	
bizantină	 din	 Rusia	 și	 din	 Grecia,	 acestea	
dincolo	 de	 ce	 se	 studia	 în	 mod	 obișnuit	 și	
exclusiv:	 Școala	 lui	 Rubliov,	 Școala	 lui	 Teofan
	 Cretanu	 și	 Școala	 lui	 Teofan	 Grecu,	 având	
posibilitatea	 totodată	 de	 a	 aprofunda	
albume	despre	icoana	românească,	majoritatea	
pictorilor	iconari	fiind	influențați	de	aceste	școli.
 

 O	 provocare	 în	 cariera	 mea	 ca	 artist	
plastic	și	iconar	ar	fi	realizarea	unui	iconostas,	
dar	și	a	unor	lucrări	religioase	în	tehnică	mozaic	și	
vitraliu	în	stilul	plastic	specific	care	mă	definește.
	 Poate	 pe	 viitor	 o	 să	 am	 ocazia	 să	
înființez	 o	 școală	 iconografică	 Dimișcă,	 în	
cadrul	viitorului	muzeu-centru	de	artă	populară	
contemporană	pe	care	urmează	să-l	deschid	în	
satul	Gura	Văii,	comuna	Girov,	județul	Neamț.”



	 „Privesc	icoana	și	realizarea	acesteia	ca	
o	 temă	de	cercetare,	mai	ales	 spirituală,	dar	
și	de	 (re)descoperire	 în	 interiorul	 canoanelor.	
Din	 facultate	 și	 până	 în	 prezent,	 puternic	
influențat	 de	 	 icoana	 catalană,	 	 iugoslavă,	
rusească,	 miniaturile	 secolului	 XII,	
primitivismul	iconogafic	românesc,	iconografia	
romană,	gotică,	 și	 venețiană	 	 în	peregrinarea	
mea	 prin	 biserici,	mânăstiri,	 albume	 și	 cărți,	
am	descoperit	peste	50	de	ipostaze	ale	Maicii	
Domnului.		

	 Am	 pictat	 după	 izvoadele	 și	 canoan-
ele	 bizantine,	 îmbinând	 diverse	 stiluri	 până	
când	treptat	s-a	concretizat	stilul	Dimișcă.	Am	
învățat	 cum	 să	 inovez	 în	 interiorul	
canoanelor	 pentru	 ca	 până	 la	 urmă	 să	 mă	
individualizez	de	alți	pictori	iconari.	Fundalurile	
sunt	create		cu	mijloace	tehnice	moderne,	trecând	
de	 la	 folosirea	 funiei	 și	 a	 grundului	 din	 făină	
pentru	 realizarea	 basoreliefului	 la	 folosirea	
teșăturiilor	 naturale	 ce	 trimit	 la	 ornamenti-
ca	 bizantină.	 La	 realizarea	 aureolei	 folosesc	
materiale	 brute,	 forme	 de	 lemn,	 bețe,	
bețisoare	(aureola	în	formă	de	raze),	broderia	
cu	infinitele	forme	florale.
 În	 continuare	 abordez	 prăznicarele	
bizantine	 și	 scenele	 biblice	 ca	 o	 altă	 cer-
cetare	 în	 discursul	 meu	 iconografic.”

„Având	 în	 vedere	 tot	 acest	 parcurs	 și	
realitatea	 că	 se	 poate	 experimenta	 pentru	
inovare	în	inetriorul	canoanelor,	afirm	cu	tărie	
că	erminia	bizantină	nu	s-a	sfârșit	la	Școala	lui	
Rubliov	sau	cea	a	lui	Teofan	Cretanu,	există	și	
pictori	 iconari	 contemporani	 deschizători	 de	
drumuri.”



	 „Iconografia	 bizantină	 a	 avut	
influențe	 semnificative	 asupra	 gramaticii	 și	
limbajului	 meu	 plastic,	 încadrate	 stilului	
internaționa	 Noua	 Figurație:	 de	 la	
perspectiva	 inversă,	 geometria	 secretă	
a	 icoanelor,	 compozițiile	 pe	 registre,	
trecerile	 de	 la	 întuneric	 spre	 lumină	 (cele	
7	 stări	 ale	 carnației)	 la	 chipurile	 Sfinților,	
blicuri,	 simbolistic,	 semnele,	 spiritualitatea	
și	 sacralitatea	 specifice	 artei	 bizantine.”



Organizator:

	 Asociația	 DAR	 DEVELOPMENT	 este	
organizație	 nonguvernamentală	 de	 tineret	
cu	 valențe	 culturale	 care	 dezvoltă	 programe	
și	 proiecte	 multidisciplicare	 care	 urmăresc	
îmbogățirea	 educației	 tinerei	 generații	 în	
domeniile	istoriei	și	artei,	care,	în	opinia	noas-
tră,	stau	la	baza	educației	civice	și	patriotice.	
			Asociația	a	luat	ființă	în	2013	și	are	sedii	în	
București	și	orașul	Titu	din	județul	Dâmbovița.	
Asociația	 cooperează	 cu	 instituții	 de	 stat	 în	
calitate	 de	 parteneri	 și	 finanțatori,	 firme	
private	în	calitate	de	sponsori	și	alte	ONG-uri	cu	
care	 împărtășește	 scopuri	 și	metode	 comune.
Alexandra	Brutaru	
Președinte

office@dardevelopment.ro	//
www.darassociation.org	

Artistul	 plastic	 Laurențiu	
Dimișcă,	 Doctor	 în	 arte	
plastice	 și	 decorative,	
absolvent	 al	 Universității	 de	
Artă	 și	 Design	 din	 Cluj-Na-
poca	 în	 anul	 2011	 este	 și	
Președintele	 Fundației	 Out-
sider	Art	 din	 România	 și	Am-
basador	UNESCO	-	„Eurointe-
grare	prin	artă”.	A	participat	

la	 numeroase	 expoziții	 personale,	 de	 grup,	
bienale,	 saloane	 și	 târguri	 de	 artă	 din	 lume	
(Soho,	Broadway-	NewYork,	Paris,	Lyon,	Dijon,	
Vichy,	 Bruselles,	 Roterdam,	 Torino,	 Milano,	
Verona,	 Shanghai	 etc).	 Artistul	 aparține	 nou-
lui	 val	 mondial	 al	 	 stilului	 Noua	 Figurație,	
situându-se	între	arta	brută	și	arta	contempo-
rană,	aproape	de	benzi	desenate.	Organizează	
Saloane	de	 artă	 brută	 în	România,	 înființează	
prima	 Galerie	 -	 Muzeu,	 ca	 Centru	 de	 artă	
populară	 contemporană	 din	 România,	 în	 satul	
Gura	Văii	lângă	Piatra-Neamț.

www.dimiscartshop.com//
laurentiu.dimisca@gmail.com	//	0743678627
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