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Cuvânt-înainte

Ne onorează, dar ne și responsabilizează să fim contemporani cu un 
eveniment major din istoricul Sistemului Hidroenergetic și de Navigație 
Porțile de Fier I –, împlinirea a 50 de ani de la inaugurarea oficială. 

Momentul la care fac referire, punerea în funcțiune a hidrocentralei la 
16 mai 1972, a fost o realizare tehnică excepțională, o concretizare a cola-
borării între cercetătorii, proiectanții, specialiștii și muncitorii din cele 
două țări, ceea ce, și după 50 de ani, rămâne un model de bună practică a 
conlucrării internaționale. 

Muzeul Hidrocentralei Porțile de Fier I a fost parte a proiectului și s-a 
născut odată cu sistemul hidroenergetic, ca o componentă a construcției 
de la suprafața apei, avându-se în vedere că acest măreț obiectiv nu avea 
numai importanță economică, ci, prin podul peste Dunăre, lega pentru 
totdeauna popoarele din Nordul și Centrul Europei, cu cele din Sudul 
continentului, facilitând relaționarea sub toate aspectele ei: economic, 
social, cultural. 

Muzeul prezintă istoricul zonei înainte de construirea hidrocentralei, 
dar și perioada de realizare a acesteia. Expozițiile permanente ne obligă 
să rememorăm și să nu uităm operaționalizările geniale și eforturile 
excepționale ale celor ce au concretizat Complexul Hidroenergetic și 
de Navigație Porțile de Fier I, dar și sacrificiile făcute în scopul realizării 
acestuia – strămutarea a zece localități riverane Dunării și acoperirea cu 
apa lacului de acumulare a Insulei Ada – Kalleh – devenită „Paradisul de 
sub ape”. 

De asemenea, muzeul prezintă diversitatea geologică, biologică și 
culturală a Defileului Porțile de Fier, oferind o imagine completă a zonei, 
în care complexul hidroenergetic s-a integrat ca o expresie a triumfului 
științei și efortului uman de a folosi prietenos și util binefacerile Dunării. 

După 50 de ani de la punerea în funcțiune a Sistemului Hidroenergetic 
și de Navigație Porțile de Fier I, mai ales în contextul actual, s-a dovedit 
a fi o investiție de o valoare economică și utilitate excepționale, fapt ce 
ne obligă, privind în urmă, să mulțumim celor ce au conceput și realizat 
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obiectivul și celor ce au acceptat atunci sacrificiile dar, privind în prezent 
și viitor, să fim mândri și responsabili de gestionarea corespunzătoare a 
moștenirii lor. 

Manager Muzeul Regiunii Porților de Fier, 
Prof. drd. Doinița Mariana CHIRCU 
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Sistemul Hidroenergetic și de 
Navigaţie Porţile de Fier I în arta 
oficială din colecţiile Muzeului 
Regiunii Porţilor de Fier

Catalogul expoziţiei Sistemul Hidroenergetic și de Navigaţie Porţile de 
Fier I în arta oficială din colecţiile Muzeului Regiunii Porţilor de Fier, organi-
zată cu prilejul împlinirii a cincizeci de ani de la inaugurarea obiectivului 
(1972–2022), cuprinde o selecţie de cincizeci de lucrări de pictură și grafică 
din patrimoniul Muzeului Regiunii Porţilor de Fier. Lucrările selectate abor-
dează, printr-o varietate de tehnici, edificarea grandiosului sistem hidroe-
nergetic și de navigație în plină glorie socialistă a anilor 1964–1972. 

Localizat pe amplasamentul localităţilor Gura Văii din România și Sip 
din Iugoslavia, la ieșirea fluviului Dunărea din defileul săpat prin lanţul 
carpatic, obiectivul de la Porţile de Fier a constituit pentru arta plastică 
oficială a regimului comunist o temă predilectă și generoasă cu o largă 
răspândire în creaţia artistică a epocii. Predilectă, prin atenţia deosebită 
acordată tematicilor conforme cu ideologia partidului comunist în care 
peisajul industrial deţine un rol important în prezentarea măreţilor rea-
lizări ale regimului. Generoasă, prin numărul însemnat de artiști care au 
abordat subiectul, prin numărul însemnat de lucrări realizate și prin peri-
oada de timp necesară construirii uvrajelor acestui obiectiv, de aproxima-
tiv opt ani. 

Majoritatea lucrărilor care alcătuiesc prezentul catalog au intrat 
prin transfer în patrimoniul Muzeului Regiunii Porţilor de Fier. Cu dis-
poziţia numărul 803 din 22 noiembrie 1973 a Consiliului Culturii și 
Educaţiei Socialiste s-au transferat lucrările de grafică prin Oficiul pen-
tru Organizarea Expoziţiilor către Consiliul Popular Judeţean Mehedinţi 
– Comitetul Executiv, iar cu dispoziţia numărul 180 din 1 aprilie 1974 a
Consiliului Culturii și Educaţiei Socialiste s-au transferat lucrările de pic-
tură prin Oficiul pentru Organizarea Expoziţiilor către Comitetul de Cultură 
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și Educaţie Socialistă al judeţului Mehedinţi. Ulterior, prin note de transfer, 
lucrările de artă contemporană au ajuns la muzeu, singura instituţie locală 
din perioada respectivă în măsură să le asigure condiţii optime de păs-
trare, conservare și valorificare expoziţională. Câteva dintre lucrările de 
pictură fie au fost donate direct muzeului, cum sunt lucrările lui Dumitru 
Ghiaţă Colibași (Spre baraj, Barajul iugoslav în amonte), fie au fost donate 
de autori judeţului Mehedinţi, cum este cazul lucrării semnate de Ion Sulea 
Gorj (Compoziţie. Memoriile Casei Poporului din Turnu Severin). 

Până să ajungă în patrimoniul Muzeul Regiunii Porţilor de Fier din 
Drobeta Turnu Severin multe dintre lucrările de artă au cunoscut un parcurs 
expoziţional naţional și chiar internaţional. O parte din lucrările de grafică 
au fost expuse temporar la sediul Partidului Comunist Român din capitală. 
Lucrările lui Mircea Velea (Șantier la Porţile de Fier) și Nicolae Drăgușin (La 
Porţile de Fier) au fost expuse la Bienala Naţională de Pictură și Sculptură 
din București în anul 1970. Lucrarea lui Vasile Celmare (Aniversare) a fost 
prezentă la trienala ţărilor socialiste de la Sofia din anul 1973.

Artiști aliniaţi artei oficiale, care și-au însușit prin mijloace artistice 
redarea obiectivului de Porţile de Fier, au fost nevoiţi să oglindească noua 
înfăţișare a ţării, inspiraţi din realitatea contemporană, unde dinamismul 
vieţii socialiste, printr-o impresionantă desfășurare colectivă, contribuie 
la schimbarea peisajului vetust al cataractelor într-o priveliște industrială 
modernă cu multiple beneficii aduse poporului. Repertoriul de motive și 
varietatea de percepţii vizuale, cu propriile explorări și tendințe, înglo-
bează aproape obligatoriu temeinice cunoștințe tehnico-știintifice și 
trebuie privite, analizate și înţelese prin cheia specifică epocii și particu-
larităţile unui asemenea obiectiv. De la bogatul figurativ, armonizat fără 
echivoc cu realismul socialist, până la limitele cvasi-abstracţiei cu stiliză-
rile geometrice și tendinţele geometrizante asimilate cu influenţe ale artei 
populare (Andrei Gaal, Construcţie I), întâlnim în opera închinată măreţului 
edificiu și lucrări de artă postimpresioniste, expresioniste etc. De remarcat 
că lucrările de artă, chiar dacă au fost realizate într-o perioadă de liberali-
zare culturală, nu pot depăși limitările impuse de arta oficială.

În linii mari, lucrările se grupează în câteva secvenţe sau note gene-
rale. Omagiul forţei umane creatoare, organizate și victorioase, se sur-
prinde în lucrările lui Constantin Blendea (Constructorii), Angela Blogh 
(Victorie, Constructorii), Vasile Celmare, (Aniversare), Marcel Chirnoagă 
(Constructorii), Maria Constantin (Laudă zidarilor), Viorica Iacob 
(Constructorii), Ilie Pavel (Compoziţie. Constructorul), Eugen Popa (Omagiu), 
Simona Vasiliu (Omagiu muncii). Șantierul, fie că vizualizăm incintele sau 
uvrajele ecluzei, centralei și barajului deversor, se distinge într-un mod 
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realist în lucrarea lui Mircea Olaru (Porţile de Fier. Șantierul Ecluzei) și într-un 
mod abstract la Vasile Dobrian (Desfășurarea), Geta Mermeze (Șantierul 
barajului la Porţile de Fier), Corneliu Petrescu (Peisaj la Porţile de Fier), 
George Marinescu (Șantier I), Adalbert Szilagy (Formele nouă), Vasile Varga 
(Porţile de Fier), Mircea Velea (Șantier la Porţile de Fier). Suita de macarale 
gigantice, amplasate în organizarea de șantier și imensele poduri rulante 
din sala mașinilor, se conturează în lucrările lui Sever Mermeze (Porţile de 
Fier), Ion Mutch (La Porţile de Fier), Hildegard Fackner Kremper (Reflexe 
II), Vasile Dobrian (Macaraua), Emilia Dumitrescu (Șantier), Radu Stoica 
(Spaţiu contemporan), Virgil Preda (Ritm de uzină). Pilonul funicularului, cu 
plasa de protecţie pentru transportul aerian al agregatelor din insula Golu, 
surprins de Iulian Olariu (Compoziţie pe Dunăre) și fabrica de betoane din 
șantierul III, redată plastic de Nicolae Groza (Betoniera), vin să completeze 
proporţiile, vastitatea și complexitatea șantierului. Lucrările de comu-
nicaţii rutiere și feroviare din zona barajului, unde podurile suspendate, 
tunelele sfredelite în masivul stâncos și viaductele spectaculoase consti-
tuie ele însele adevărate lucrări inginerești de artă, sunt redate de Maria 
Constantin (Porţile de Fier), Vasile Dobrian (Viaductul, Banda de beton) și 
Gheorghe Ivancenco (Viaductul Hidrocentralei). Volumul mare de studii 
minuţioase pe ramuri și discipline, cercetările știinţifice aprofundate, pro-
spectările în teren, experimentele și lucrările de laborator, toate acestea 
sprijinite de calculatoare electronice pentru alegerea soluţiei optime din 
sutele de probleme întreprinse pe zeci de planuri, se remarcă în lucră-
rile lui Vintilă Făcăianu (Centrul de comandă), Victor Feodor (Construcţie 
programată) și Emilia Dumitrescu (Claviaturi contemporane). Lucrările lui 
Zoltan Molnar (Rezonanţă), Cristina Crinteanu (Iluminare), Ileana Micodin 
(Electrificare I, Electrificare II), Puia Musechievici (Înaltă tensiune) vin să 
întărească ideea că vuietul, zbuciumul și clocotul apelor iuţi de altădată 
din cazanele Dunării, stinse pentru totdeauna în apele lacului de acumu-
lare, răzbat acum prin vibraţia și tensiunea hidroagregatelor care gene-
rează energie prin staţia de transformare și conexiune pentru sistemul 
energetic naţional.

Semicentenarul dării oficiale în folosinţă a Sistemului Hidroenergetic 
și de Navigaţie Porţile de Fier I constituie un bun prilej pentru a scoate din 
depozitele de artă o producţie de lucrări emblematice și pentru a organiza 
o expoziţie inedită într-un moment aniversar.




