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The millennium-old clay of Dobrudja that gave life to the unique works of art of the 
Hamangia and Gumelnița Neolithic cultures, such as the famous “Thinker and his 
wife” (the “Sitting Woman”), as well as many ritual vases, has always enchanted and 
fueled the imagination of generations of sculptors and ceramic artists; this endless 
fascination replicates the powerful  spell cast over the Romanian painters who created 
between the two World Wars by the unique light of the Silver Coast of Balchik. After 
successive civilizations – the Greeks, the Romans, the Byzantines, the Ottomans – passed 
and left their traces in Dobrudja, many ceramic artifacts (amphorae, clay oil lamps, 
anthropomorphic or zoomorphic figurines) were unearthed by archeologists, beginning 
with the early 20th century, and inspired contemporary artists.

In 1971, Patriciu Mateescu opened the first edition 
of the ceramic camp of Medgidia, near Constanța. 
The following editions were coordinated by Costel 
Badea, and continued until 1977. During these 
summer camps, the artists created a number of 
approximately 80 works of monumental ceramics, 
which they donated to the town of Medgidia, to 
decorate public spaces - parks, piazzas, or the 
promenade of the Canal. Unfortunately, most of 
those works were soon to be destroyed during the 
construction of the new Danube-Black Sea Canal 
(late 1970’s to mid-1980’s).

Nowadays, only about a tenth of them has been preserved. Unquestionably, the ceramic 
summer camps from Medgidia have changed the status of Romanian ceramic art forever: 
until then, ceramic was considered a medium fit for small-size, functional objects (even 
if with acknowledged esthetic quality), or for decorative objects for domestic space. The 
effort of the aforementioned artists, of their colleagues and disciples has made ceramic 
art shift towards monumental size, similar to the public space sculpture. Grace to these 
dedicated artists, ceramics crossed two borders: from small size to monumental scale, 
and from domestic/interior space to public/exterior space. After more than 40 years, this 
artistic phenomenon still remains the most significant one in the history of Romanian 
monumental ceramics. 

Closer in time, a number of events meant to bring the ceramic art of Dobrudja back to 
the forefront took place, such as: The “Hamangia” International Symposium of Ceramics 
(organized by Gheorghe Fărcașiu, in Constanța, between 1993 and 2002), and The “Costel 
Badea” National Salon of Ceramics (coordinated by ceramic artist Eusebiu Spînu, art critic 
Alice Dinulescu, first edition in Constanța, 2010).

Lutul milenar al Dobrogei, din care s-au zămislit capodopere neolitice ale culturii 
Hamangia –  cum sunt celebrul “Gânditor” și perechea sa, “Femeie șezând” –  sau 
ale culturii Gumelnița –  precum acele vase cu funcții ritualice – , a constituit, 
asemeni luminii speciale a Coastei de Argint pentru pictorii interbelici ai Școlii 
de la Balcic, un miraj care a alimentat imaginația unei pleiade de ceramiști și 
sculptori. După ce civilizațiile care s-au succedat apoi pe acest teritoriu – greacă, 
romană, bizantină, otomană - au lăsat toate în pământ urme stratificate, între 
care numeroase artefacte de ceramică (amfore, opaițe, figurine antropomorfe 
sau zoomorfe etc.), acestea, descoperite de arheologi începând din epoca 
modernă, au devenit surse de inspirație pentru mulți artiști contemporani.

În 1971 se deschidea prima tabără de  ceramică 
de la Medgidia, inițiată de  Patriciu Mateescu. 
Următoarele ediții au fost coordonate de  
Costel Badea și au  continuat până în 1977. 
Taberele de la  Medgidia au condus la crearea 
a cca. 80 de lucrări de ceramică monumentală, 
care au fost donate de artiști orașului, pentru 
a decora artistic diverse spații publice – 
parcuri, piațete sau faleza Canalului. 

Simpozionul 
de ceramică 
monumentală
„Costel Badea”, 
Constanța 2018

Din păcate, azi se mai păstrează doar aproximativ o zecime dintre acestea, 
majoritatea fiind distruse odată cu reluarea lucrărilor de construcție a Canalului 
Dunăre-Marea Neagră la sfârșitul anilor ’70 / începutul anilor ’80.  Taberele de la 
Medgidia au avut meritul de a schimba statutul ceramicii românești: dacă până 
atunci ceramica era privită ca un mediu de expresie - fie și cu valențe artistice 
- apt mai ales pentru obiecte mici, utilitare, din zona funcționalului sau cel 
mult destinate îmbodobirii interioarelor, prin artiștii sus-menționați, colegii și 
discipolii lor, ceramica a virat fundamental spre monumental, spre dimensiuni 
care o apropiau de sculptura de for public. Ceramica a transgresat astfel două 
granițe: de la dimensiunile mici la scara monumentală, pe de o parte; de la 
spațiul interior / privat la cel exterior / public, pe de altă parte. După mai bine de 
40 de ani, fenomenul taberelor de la Medgidia rămâne ca manifestarea culturală 
profesionistă cea mai semnificativă pentru ceramica monumentală românească. 

Mai aproape în timp, au avut loc mai multe demersuri menite a readuce în 
prim-plan ceramica dobrogeană: Simpozionul internațional de ceramică 
„Hamangia” (inițiat de Ghe. Fărcașiu, la Constanța, cu zece ediții: 1993-2002) sau 
Salonul național de ceramică „Costel Badea” (coordonat de ceramistul Eusebiu 
Spînu, critic Alice Dinculescu, cu prima ediție în 2010, la Constanța).

Totodată, simpozionul, organizat de Asociația UMA ED România, este cel mai 
nou dintr-o serie de evenimente culturale exploratorii, pe care asociația le-a 
dedicat constant creației ceramice românești, în ultimii ani: 2015 – Tabăra 







the arms - the left arm slightly bent at the elbow - are barely embossed and seem one with 
the massive body; although the artwork is modeled in the round (full 3D representation, 
ronde-bosse technique), this choice in the rendering of the arms, closer to the bass-relief 
technique (more 2D), emphasizes the monumental, monolithic, and imposing presence 
of the character. Something between pagan idol and primordial ghost that radiates 
tremendous earthly power, Fărcașiu’s character can also be seen as the brave, last standing 
defender of the city and of its mythical past. This humanoid silhouette casts a shadow 
against Yankov’s wall. The wall is made of refuse bricks (taken from a local brick factory 
from Cobadin, Constanța county). The rectangular geometry of bricks, replicated by the 
entire wall, contrasts with the curve lines of the anthropomorphic figure (the ovoid face, 
the arch of its shoulders). Yet, the rectangular geometry is echoed by certain “accessories” 
of a virtual “sacerdotal vestment” of the character: a stylized “breastplate”, represented as 
two rectangles, an angular “cinch” around the hips, and a long “robe”, whose lower part 
is superimposed by two oblique triangles suggesting the legs. The brown-red color of the 
human silhouette, obtained by controlled temperature firing in the kiln, is enhanced by 
the brighter shades of red and orange of bricks. The fragmented wall pays homage to the 
ruins of the antique city (be that Tomis, Callatis, or Histria), while it invites the viewer to 
imagine its possible continuity, the endless building of cities. This monumental ensemble 
speaks, after all, the ultimate truth of humankind: the human being, the potential builder 
and destroyer of a city, holds the power of reconstruction  
and rebirth.

Eduard Andrei
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Însemne arheologice
Archaeological Imprints

„Însemne arheologice” este un ansamblu monumental compus dintr-un personaj 
(cu dominantă verticală), creat de artistul ceramist Gheorghe Fărcașiu, și un zid 
de cărămidă (desfășurat preponderent pe orizontală), „construit” in situ de artistul 
sticlar  Iliya Yankov. Ambele componente ale lucrării fac trimitere, direct sau 
indirect, la antica cetate Histria, întemeiată de coloniștii greci din Milet la Pontul 
Euxin, în secolul VII î.Hr.: personajul este inspirat de așa-zisa statuie-menhir 
antropomorfă, descoperită într-un tumul din localitatea Baia (fostă Hamangia), 
jud. Tulcea, datând de la începutul mileniului III î.Hr. și aflată azi în Muzeul 
Arheologic Histria, iar zidul amintește de edificiile distruse ale cetății. Executat din 
gresie șamotată, în tehnica modelajului liber, personajul evocă, într-adevăr, prin 
silueta robustă și înaltă de peste 2m, acele blocuri de piatră brută, sumar cioplită, 
înfipte vertical în pământ, numite „menhire” și care constituiau monumentele 
megalitice. Volumele sunt puternic stilizate, iar detaliile anatomice, reduse la 
esențial: ochii, nasul, gura – redate prin ușoare incizii; brațele (cel stâng semi-
flexat din cot) sunt puțin reliefate, sugerând mai degrabă un basorelief decât 
un ronde-bosse, și fac corp comun cu trunchiul masiv, accentuându-i prezența 
impozantă, monumentală, de tip monolitic. Între idol păgân și stihie primordială, 
degajând o mare forță telurică, personajul lui Fărcașiu poate fi văzut și ca un 
ultim, dar vajnic aparător al cetății, al trecutului mitic. Silueta umanoidă se 
proiectează pe zidul lui Yankov, ridicat din cărămizi rebutate (provenite de la o 
fabrică locală, din Cobadin). Pe de o parte, geometria rectangulară a cărămizilor, 
ca și a zidului pe care acestea îl formează, contrastează cu formele antropomorfe 
curbe (arcul umerilor, chipul ovoidal). Pe de altă parte, această geometrie 
se regăsește în anumite „accesorii” ale unui potențial „veșmânt sacerdotal” 
al personajului, reliefate la nivelul toracelui (un fel de „pieptar” stilizat, rezumat 
la două dreptunghiuri), bazinului (o „centură” cu angularități) și în partea 
inferioară (două „triunghiuri” oblice în dreptul picioarelor). Culoarea roșu-brun 
a personajului, rezultată în urma arderii controlate în cuptor, este potențată de 
accentele mai puternice de roșu și orange ale cărămizilor. Viziunea fragmentară 
a zidului evocă ruinele unei cetăți antice (ce poate fi, în egală măsură, Tomis, 
Callatis sau Histria) și, totodată, sugerează ideea că zidul ar putea fi extins, 
invitând privitorul să imagineze vizual posibila sa continuare. Ansamblul 
monumental pare să exprime un adevăr profund uman: omul - ctitor al cetății, 
dar și ca distrugător al ei, investit totodată cu o vitală putere a reconstrucției.  

“Archaeological Imprints” is a monumental ensemble comprising a human silhouette 
that suggests vertical dominance, created by ceramic artist Gheorghe Fărcașiu, and a 
horizontal brick wall „built” in situ by glass artist Iliya Yankov. Both works of the ensemble 
allude to, or plainly point at the antique city of Histria, a Black Sea (then, Pontus Euxinus) 
settlement of the Greek colonists of Milet, dating back to the 7th century B.C.: the human 
character is inspired by the anthropomorphic statue-menhir discovered in a tumulus in 
Baia (formerly known as Hamangia), in Tulcea county, from the 3rd century B.C, now in the 
collection of the Histria Archaeology Museum, while the horizontal wall reminds us of the 
crumbled walls of the antique city. Made out of fireclay, using the free modeling technique, 
the sturdy, and over 2-meter-tall character evokes the standing stones (“menhirs”) of the 
European Bronze Age. Volumes are deeply altered by stylization, while anatomic details 
are reduced to their essence: the eyes, the nose and the mouth appear as mere incisions; 

Gheorghe Fărcașiu
Iliya Yankov
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