PLASTICÃ

În lume, pasionaþii de obiecte de artã aparþinând stilului “Art
Deco” sunt fericiþi când pot achiziþiona o sculpturã semnatã de
artistul român Dimitri (Demeter) Chipãruº. Acasã, în România,
sunt puþini însã cei care au auzit de el. Nu este deloc exageratã
afirmaþia cã a avea în colecþia proprie de artã un Chipãruº
autentic este ca ºi cum ai deþine un Picasso adevãrat.
Sculptorul s-aa nãscut în ziua de16 septembrie la Dorohoi, în
anul în care se stinsese din viaþã Mihai Eminescu, 1889. Familia
sa aparþinea aristocraþiei moldovene, vorbea doar franceza la
masa de searã, iar în casã exista sala de muzicã ºi sala de picturã.Tatãl, Haralamb Chipãruº, ºi-aa înscris fiii la cele mai bune
ºcoli. Pasiunea lui Dumitru pentru picturã a apãrut încã din
ºcoala primarã. Mai târziu, profesorii din gimnaziu l-aau îndemnat sã aleagã drumul spre artã. În anul 1908, la dorinþa
pãrinþilor sãi, pleacã spre Italia cu gândul de a-ººi perfecþiona
talentul, dar nu în picturã, ci în sculpturã. În cei patru ani cât a
stat în peninsulã, ºi-aa perfecþionat stilul ºi a ales arta decorativã.
ªi cum tindea spre mai mult, gândurile sale se îndreaptau spre
Paris, unde exista excelenta ºcoalã de artã ”Ecole de Beaux
Arts”, ºcoalã unde a studiat ºi Constantin Brâncuºi. Ajuns la
Paris în anul 1912, Dimitri a luat lecþii cu Antonin Mercier care,
o altã coincidenþã, i-aa fost profesor aceluiaºi Brâncuºi.În acest
rãstimp, tânãrul plastician devenea renumit în Franþa ºi Italia,
dar nu ºi în România.
În anul 1926 s-aa cãsãtorit cu Julienne Lullier care îl va sprijini
ºi îi va ordona treptat viaþa. L-aa ajutat sã-ººi amenajeze atelierul
sãu propriu de pe strada Barrault din Paris, în care artistul lucra
ºi 15 ore pe zi, creând capodopere în stilul „artei deco”, curent
artistic nãscut în Franþa în perioada interbelicã, extins ulterior în
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