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Muzeul de Artă Eneolitică Cucuteni  

a fost inaugurat pe data de 24 iunie 2005, la 

Piatra-Neamţ, în preajma aniversării a 120 de 

ani de la descoperirea staţiunii eponime a 

culturii Cucuteni şi a 70 de ani de la înfiinţarea 

Muzeului de Istorie şi Arheologie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

   

  Muzeul Cucuteni reprezintă îndeplinirea 

dezideratului mai multor generaţii de arheologi 

şi a eforturilor depuse timp de peste şapte 

decenii de către Muzeul de Istorie şi Arheologie 

Piatra-Neamţ, care constituie principala 

instituţie de profil din România ce a contribuit 

la cercetarea şi valorificarea patrimoniului 

cultural cucutenian prin  manifestări cultural-

ştiinţifice interne şi internaţionale (sesiuni, 

colocvii, simpozioane, conferinţe), precum şi 

prin publicaţiile (reviste, culegeri, monografii, 

sinteze, repertorii, cataloage, etc), astfel încât în 

prezent Cultura Cucuteni este civilizaţia 

preistorică europeană cea mai studiată. 
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  Cultura Cucuteni sau Cucuteni-Tripolia 

este una dintre cele mai vechi civilizații 

din Europa, (5.200 până în 3.200 BC.) și-a 

primit numele după satul cu același nume din 

apropierea Iașiului, unde în anul 1884 s-au 

descoperit primele vestigii. 

 

 

 

  Cultura Cucuteni preceda cu câteva sute 

de ani toate așezările umane din Sumer și 

Egiptul Antic. Cultura Cucuteni se întindea pe o 

suprafață de 350.000 kilometri pătrați, pe 

teritoriul actual al României, Republicii 

Moldova și Ucrainei. Pe teritoriul României 

cultura Cucuteni era răspândită în Moldova, 

nord-estul Munteniei, sud-estul Transilvaniei și 

Basarabia și se caracteriza printr-o ceramică de 

foarte bună calitate, bogat și variat pictată.  

 

  Ceramica Cucuteni este unică în Europa, 

găsindu-se unele asemănări, destul de 

pregnante, cu o ceramică dintr-o cultură 

neolitică din China. Între cele două culturi este 

o distanță de timp foarte mare, cea din China 

apărând după circa un mileniu față de cea de la 

Cucuteni. Poate aceasta să explice și prezența 

pe această ceramică a unor simboluri spirituale 

străvechi (Yin și Yang, Svastică,Cruce) apărute 

prima dată în Europa   Danubiano-Pontice 

(Cucuteni și Turda) și apoi la distanța de mii 

de ani și de kilometri în Asia.  

 

 

  



  Pe ceramica Cucuteni predomină decorul 

în spirală, cu numeroase variante și combinații. 

S-au găsit și figuri feminine cu torsul plat, 

decorate cu motive geometrice. Populația 

aparținând culturii Cucuteni avea o organizare 

protourbană, cu locuințe mari, cu vetre 

interioare.  

 

  Aveau ca ocupație vânătoarea, 

agricultura și meșteșuguri casnice, cum ar fi: 

țesut, olărit, confecționare de unelte. În 

locuințele ce fac parte din cultura Cucuteni au 

fost întâlnite câteva cazuri unde, în podeaua 

locuințelor, au fost descoperite oase umane, o 

posibilă mărturie a faptului că oamenii se 

îngropau la temelia caselor, în mod ritua. Acest 

lucru pare să fie susținut și de lipsa 

necropolelor. Specialiștii vorbesc despre un cult 

al zeiței-mamă, dovadă fiind statuetele 

antropomorfe descoperite. Populația Cucuteni 

practica și diferite culte solare evidențiate mai 

ales prin pictură. Culorile predominante pe 

ceramica Cucuteni sunt roșul, albul și negrul, 

cu unele variații în funcție de temperatura la 

care a fost ars vasul respectiv. Ca formă, vasele 

diferă de la simple pahare la vase mari de tipul 

amforelor.  



 

  Muzeul de Artă Eneolitică Cucuteni 

constituie în prezent un unicat naţional, prin 

tematica abordată, fiind în acelaşi timp un 

muzeu de istorie, dar şi de artă, ce adăposteşte 

în prezent cea mai importantă colecţie de artă 

eneolitică din sud-estul Europei.Aceasta este 

dedicată exclusiv artei cucuteniene, cu cele 

două componente de bază ale sale – arta 

decorativă şi arta figurativă – aici fiind expuse 

în prezent cele mai spectaculoase artefacte, ce 

constituie veritabile obiecte de prestigiu, 

aparţinând Complexului Cultural Precucuteni-

Cucuteni-Tripolia, în fapt cea mai importantă şi 

spectaculoasă civilizaţie preistorică europeană. 

Sunt valorificate expoziţional deopotrivă 

obiecte tridimensionale şi materiale 

fotodocumentare, aparţinând tuturor fazelor şi 

etapelor de evoluţie ale acestei civilizaţii, de pe 

întregul său areal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sala 2 – aflată la parter – este dedicată în 

exclusivitate artei decorative cucuteniene, 

reprezentată cel mai adesea de decorul pictat al 

vaselor, nelipsind însă nici cel adâncit (incizat 

şi canelat). Astfel, este evidenţiată practic 

aproape întreaga varietate de forme şi decoruri, 

remarcându-se în acest sens, în principal cele 

patru categorii de vase, cu destinaţie probabil 

cultică, specifice doar acestei civilizaţii (vasele-

coroană, vasele-binoclu, vasele-horă şi vasele 

cu suport şi colonete . 

  



  Sala 3 – situată la etajul 1 – adăposteşte 

capodoperele artei decorative cucuteniene, 

ilustrată de reprezentările plastice 

antropomorfe, zoomorfe şi ornitomorfe, de 

sine-stătătoare sau pictate pe vase, protome 

aplicate în relief pe pereţii exteriori ai unor 

vase, machete de sanctuare şi diferite obiecte 

de podoabă şi cult. Dintre acestea se remarcă în 

mod deosebit celebrele complexe de cult 

cucuteniene de la Poduri şi Ghelăieşti. 

  

  Sala 5 – prezinta o expoziţie foto-

documentară Artă eneolitică Cucuteni-Tripolie 

din Republica Moldova şi Ucraina. Aceasta 

includea deopotrivă diferite categorii de vase, 

reprezentări plastice antropomorfe şi zoomorfe, 

machete de sanctuar, obiecte de podoabă şi 

cult, între care se evidenţiază depozitul de 

tezaur de la Cărbuna (Republica Moldova). De 

asemenea, sunt ilustrate câteva personalităţi 

care s-au remarcat prin intermediul cercetărilor 

efectuate de-a lungul timpului în arealul 

tripolian, precum şi reconstituiri grafice ale 

aşezărilor-gigant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulterior, în cadrul sălii 5 au fost etalate o serie 

de artefacte aparţinând civilizaţiilor Boian, 

ceramicii liniare, Precucuteni şi Stoicani-

Aldeni-Bolgrad, incluse în cadrul expoziţiei 

intitulate Precucuteni. Originea unei mari 

civilizaţii, organizată cu sprijinul  Muzeului 

Judeţean de Istorie şi Arheologie din 

Ploieşti. În prezent, în cadrul aceluiaşi spaţiu 

expoziţional se regăsesc piese valoroase 

aparţinând unora dintre cele mai strălucite 

civilizaţii preistorice continentale – Gumelniţa 

şi Cucuteni. Străvechi civilizaţii ale Europei, 

expoziţie realizată cu sprijinul Muzeului 

Judeţean Teleorman din Alexandria.  

 



 

 

 

  Majoritatea artefactelor expuse au fost 

descoperite în urma cercetărilor arheologice 

efectuate de-a lungul timpului de către 

specialiştii instituţiei şi colaboratorii săi – 

remarcabile personalităţi ale arheologiei 

româneşti – în special în cadrul de acum 

celebrelor aşezări cucuteniene de pe actualul 

teritoriu al judeţului Neamţ (Izvoare, Târpeşti, 

Bodeşti, Piatra Şoimului, Ghelăieşti, Traian, 

Văleni), dar şi din afara acestuia (Truşeşti, 

Târgu Ocna). 

 

  Acestora li se adaugă tell-ul de la Poduri 

(judeţul Bacău), care reprezintă cea mai 

importantă aşezare aparţinând complexului 

cultural Precucuteni-Cucuteni-Tripolie din 

România şi una dintre cele mai importante din 

Europa, remarcabil prin cantitatea, diversitatea 

şi calitatea vestigiilor cucuteniene din cadrul 

său, considerat sit de importanţă naţională. 

 

 

          DECORAȚII    CUCUTENI  

 

  



 

 

              Desene geometrice pe vase  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


