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„Secţiunea de aur” se poate identifica cu uşurinţă în 

creaţia celebră a lui Leonardo DaVinci, „Mona Lisa”. În 

crearea capodoperei, DaVinci a folosit acest raport în mod 

intenţionat, creând una dintre cele mai renumite tablouri din 

lume. 

În anul 2009 tabloul a fost asigurat cu o sumă de 700 de 

milioane de dolari americani (prin acest fapt se poate dovedi 

aspiraţia omului spre perfecţiune şi frumuseţe).  

Mulţi specialişti care au analizat tabloul au ajuns la 

concluzia că DaVinci a folosit precis şi atent „secţiunea de aur” 

în creaţia sa, deoarece se creează impresia că ochii Mona Lisei 

parcă îl urmăresc pe spectatorul care se deplasează în jurul 

tabloului. 

 

 Principalele trăsături ale „raportului de aur” au fost evidenţiate în tabloul de mai jos. 

Privind tabloul în întregime, distanta între degetul drept şi fruntea Mona Lisei este de 1,618 ori 

distanta dintre degetul drept şi clavicula acesteia. Partea dreaptă a obrazului este în „raport de aur” 

cu latura mică a „dreptunghiului de aur” original.  

„Proporţii de aur” din tablou: 

 distanţa dintre baza gâtului şi pupila ochiului cu distanţa dintre baza gâtului şi partea de sus 

a frunţii  

 distanţa dintre partea dreaptă a obrazului şi partea dreaptă a nasului cu lăţimea feţei 

 distanţa dintre bărbie şi partea de jos a buzelor cu distanţa dintre bărbie şi baza nasului 

Având în vedere atracţia omului spre frumuseţe, putem zice că folosirea „raportului de aur” 

a dus numai la crearea unor capodopere ale căror nume va răsuna întotdeauna în istorie şi în 

memoria oamenilor. Aşa cum „secţiunea de aur” se regăseşte în lumea perfectă a Domnului, aşa se 

regăseşte şi în creaţiile perfecte ale artiştilor renumiţi. 



  

Mantegna – Lamentation over the 

Dead Christ 

Caravaggio – The Calling Of Saint Matthew 

 

„Raportul de aur” în artele plastice româneşti 

 

Proporţia clasică, cunoscută şi ca „raportul de aur”, se regăseşte în natură, precum şi în 

artele plastice, fiind de asemenea surprinsă şi în operele de artă cele mai importante ale ţării noastre. 

Printre cei care au folosit „raportul de aur” îi putem menţiona pe următorii: 

Nicolae Grigorescu, născut în 1938 în satul românesc 

Pitaru. La vârsta de 10 ani a început să picteze icoane. Picturile 

religioase şi picturile de mănăstiri au fost principalele subiecte 

pentru un timp îndelungat. În anul 1861 a plecat la Paris pentru a 

urma cursurile de la Ėcole des Beaux-Arts, în urma obţinerii unei 

burse de studiu. În imagine: „Fete lucrând la poartă”. 

Theodor Aman, născut în 1831, a fost un pictor român de origine armeană. Prin stilul său 

este adesea considerat a fi un predecesor al impresionismului. În imagine: „Țiganca”. 

 
 

Constantin Brâncuşi (1876 –1957) a fost un sculptor român de renume internaţional în ale 

cărui lucrări se amestecă simplitatea şi sofisticarea. A fost un predecesor pentru mai mulţi sculptori 



modernişti. Un număr mare din sculpturile sale moderniste au fost în principal reprezentări clasice 

ale formei umane. Câteva dintre lucrările sale excepţionale sunt: „Sărutul”, „Coloana Infinitului” şi 

„Poarta Sărutului”. 

  

 

 „Secţiunea de aur” în arhitectură 

„Secţiunea de aur” este o proporţie folosită de mai multe milenii, în mai multe domenii, cum 

ar fi biologia, matematica şi artele plastice. Primele utilizări recunoscute au fost în construcţiile 

perioadei preistorice, mai târziu, în epoca Antichităţii, în Evul Mediu şi în perioada Renascentistă. 

Cu toate acestea, nu excludem posibilitatea regăsirii acestei proporţii şi în alte perioade, cum ar fi 

epoca modernă. 

„Secţiunea de aur” are ca scop realizarea unei proporţii armonice, care joacă un rol 

important în crearea armoniei construcţiei, astfel raporturile gândite prealabil pot crea o imagine 

unică, plăcută pentru privitor. 

Antichitatea 

Cu toate că nu se poate data cu precizie anul construcţiei 

monumentului englez Stonehenge, oamenii de ştiinţă consideră a fi 

construită în mai multe etape, prima fiind datată în secolul II 

înainte de Hristos. S-a dovedit că această construcţie poate fi 

încadrată într-un „dreptunghi de aur”, cu cele două laturi 

proporţionale, corespunzător „secţiunii de aur”. 

Un alt exemplu grăitor pentru utilizarea, în spectru larg, a 

„secţiunii de aur” sunt Piramidele din Gizeh din antichitate, 

construite în Egiptul Antic, înaintea lui Hristos, între 2600 – 2500. 

Jumătatea laturii patrulaterului care formează baza piramidei 

Kheops şi înălţimea unei suprafeţei triangulare, reprezentând 



peretele piramidei, se raportează la regulile „secţiunii de aur”. 

Cu toate că grecii antici au cunoscut această proporţie de foarte multă vreme, opera rămasă 

posterităţii care poartă amprenta „proporţiei de aur” este Parthenonul din Atena, construit între 448 

– 438 îHr. Dintr-un unghi potrivit, acesta ne dezvăluie „proporţia divină”, însă „secţiunea” nu este 

valabilă fiecărei trepte. 

Perioada Gotică 

Cea mai cunoscută biserică din Paris, construită în stil gotic, este 

Catedrala Nôtre-Dame, ridicată între anii 1163 – 1250 dHr. După cum se 

vede din imaginea alăturată, înălţimea primului etaj  se raportează, prin 

„proporţia de aur”, cu înălţimea etajului doi, la fel ca şi parterul cu primul 

etaj. De asemenea regăsim proporţia şi în construcţia şirului de coloane de 

la nivelul etajului trei. 

Renascentismul 

Opera cea mai importantă a perioadei renascentiste timpurii din 

Florenţa este Capela Pazzi. În 1442 s-a folosit pentru prima dată în 

proiectarea şi în construcţia clădirii regula „proporţiei de aur”. Această 

clădire este foarte importantă, fiind punct de inspiraţie pentru ridicarea mai 

multor clădiri, dintre care cea mai cunoscută este cea a lui Michelangelo, 

bazilica Sfântul Petru din Roma. 

Stilul „Mughal” 

Pe clădirea Taj Mahal, considerată 

cea mai frumoasă din lume, construită între 

anii 1632 – 1653 regăsim „proporţia de aur” 

în mai multe locuri. Mogulul indian a 

construit aceasta capodoperă în amintirea 

celei de-a treia soţii, clădirea devenind astfel 

simbolul fidelităţii şi al dragostei, fiind şi o 

operă fără pereche în arhitectura universală. A fost ridicată de 20.000 de persoane , şi a fost 

împodobită cu plăci de marmură şi pietre semipreţioase colorate. 

 

Epoca modernă 

Clădirea ONU, construită între anii 1947 – 1952, în Manhattan, New York, are patru 

„dreptunghiuri de aur” vizibile pe faţada ei. Fapt interesant este  că această clădire se află pe un 

teritoriu declarat internaţional.  



Turnul CN din Toronto, Canada, a fost construit între anii 1973 – 1976. Când a fost ridicat, 

a fost cel mai înalt turn de sine-stătător din lume. Înălţimea foişorului (342 m) se raportează cu toată 

înălţimea turnului (553 m) la „secţiunea de aur”. 

   

„Secţiunea de aur” în arhitectura ţării noastre 

Întotdeauna aducem exemple de folosire a „secţiunii de aur” în arhitectura tuturor ţărilor 

lumii, dar ar trebui să ne uităm puţin şi în lumea arhitecturii ţării noastre. Arhitectura în ţara noastră 

este bogată în clădiri în construirea cărora au fost folosite regulile „secţiunii de aur”. Trebuie să 

avem în vedere mai ales locurile pentru exersarea religiilor, în special bisericile, sinagogile şi 

catedralele.  

În mare parte „secţiunea de aur” a fost folosită pentru a crea clădiri cât mai estetice şi 

spectaculoase, ca acestea să aibă o formă cât mai complexă (aşa ar fi  „Casa Domnului”). 

Chiar în Ardeal se pot găsi multe biserici sau sinagogi în care se pot identifica regulile 

„secţiunii de aur”.  

În imaginea de mai jos se poate vedea sinagoga evreiască, la care, în 

designul exterior, a fost folosită „secţiunea de aur”. Chiar dacă există unele 

abateri, putem spune că schiţa „spiralei de aur” se potriveşte perfect pe 

imaginea din faţă a sinagogii. Geamul din sus este punctul de pornire, iar vârful 

turnului, mostra din josul turnului, partea de jos a cupolei şi postamentul 

sinagogii sunt cele patru puncte importante ale desenului.  

Arhitecţii nu s-au mulţumit doar cu exteriorul, au creat şi interioare cu ajutorul „secţiunii de 

aur”, fapt care poate fi remarcat la biserica Sf. Ion din Târgu-Mureş. Şi aici poate fi găsită schiţa de 

bază a spiralei. Pentru că altarul este elementul cel mai important din biserică, este natural ca 

planificarea acestuia să fi fost făcută după regulile „secţiunii de aur”. Faţă de cei doi pereţi ai 

bisericii, altarul se află în mijloc. Din desen reiese că podeaua bisericii şi vârful altarului sunt părţile 

de jos şi de sus ale desenului spirală. 

Şi în alte oraşe, la alte edificii, poate fi găsită structura aceasta; aşa 

este Catedrala Sf. Istvan din Alba Iulia. Poate chiar aici se observă cel mai 

clar regulile. Se vede că părţile de jos şi de sus arată rama desenului, iar 

părţile laterale arată mărimea părţii centrale a catedralei. 

 În punctul în care turnul este înălţat, acolo afla a doua treime a 

desenului spirală. 

 

 



Dar nu doar la biserici din Transilvania se pot regăsi regulile „secţiunii de aur”. În capitala 

ţării noastre, la structura celui mai mare parlament din lume, ies în evidenţă proporţiile „secţiunii de 

aur”. 
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