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Pictorul Ştefan Luchian a fost, fără nici o îndoială, unul dintre cei mai mari
colorişti pe care i-a dat şcoala românească de pictură. Născut la Ştefăneşti – Botoşani
pe data de 1 februarie 1868, format la Şcoala de Belle - Arte din Bucureşti şi în
atelierele de pictură müncheneze şi pariziene - se întoarce în ţară şi începe o
activitate expoziţională (la început mai firavă, apoi din ce în ce mai intensă) care
acoperea toate genurile picturii şi graficii (portret, compoziţie, peisaj, natură statică)
vădindu-se un adevărat continuator al marelui Grigorescu.
Dacă pictura românească se începe cu Tătărescu, Aman (exceptând zugravii de
biserici ai evului de mijloc) se continuă cu Grigorescu şi Andreescu, intrarea pe uşa
din faţă larg deschisă a picturii moderne o face Ştefan Luchian. Continuator
declarativ şi recunoscut ca atare de maestrul de la Câmpina, Luchian păşeşte mai
apoi pe drumul propriu deschizând largi orizonturi de exprimare picturii de şevalet
româneşti.
Contactele cu muzeele, atelierele şi sălile de expoziţii ale Parisului, contactul
direct cu revoluţia impresioniştilor şi a celorlalte curente postimpresioniste au sădit
în Luchian germenele unei arte eliberate de constrângerile şcolilor academiste şi a
curentelor oarecum anchilozate şi anchilozante ce se practică pe la noi încă, aflată
într-o ,,copilărie” târzie faţă de evoluţia curentelor din vestul Europei. Lumina şi
culorile pure aşternute pe pânzele impresioniste, pe tablourile lui Van Gogh,
Gauguin, ale nabiştilor, a influenţat maniera de lucru a tânărului pictor român.
Cu Ştefan Luchian începe arta modernă românească practic, mai mult decât cu
Grigorescu , tributar barbizoniştilor şi unui stil oarecum elaborat deşi eliberat prin
culoarea şi geniul maestrului câmpinean de unele influenţe academiste. De la Ştefan
Luchian putem spune fără a greşi, începe cărarea sinuoasă dar atât de fructuoasă a
picturii cu adevărat moderne în plastica românească.
La Ştefan Luchian a predominat culoarea în dauna desenului. El s-a exprimat prin
culoare, fiind un caracter solar în naturile statice cu flori dar şi în celelalte tablouri
(peisaje, compoziţii cu personaje) culoarea atinge un nivel de vibraţie paroxistic, mai
ales după ce în trup i s-a instalat necruţătoarea boală. El a iubit cu patimă actul
creaţiei concretizat pe pânză într-o cromatică de o intensitate maximă. Deseori (ca şi
la Van Gogh) culoarea era aşternută pe pânză direct din tub sub formă pură. Înaintea
lui Ghiaţă, Petraşcu şi Ţuculescu, Ştefan Luchian a fost primul nostru mare colorist.
Pe de altă parte Luchian a fost un artist complet. În afară de pictura în ulei el a mai
abordat cu aceeaşi măiestrie şi real succes şi celelalte tehnici de şevalet: acuarelă,
grafică în creion, cărbune, laviu precum şi preţioasa şi pretenţioasa tehnică a
pastelului – pe carton precum şi pe suport de pânză.
Dar ce este pastelul? Pastelul este o tehnică foarte veche în care actul plastic se
realizează cu ajutorul unor batoane mai groase sau a unor creioane colorate pe suport
mat, alb sau colorat (pe hârtie, carton sau pânză) dar lipsit de luciu, pentru a permite
o mai bună aderenţă a culorii. În final, pentru a fi bine protejată lucrarea se fixează cu
un lac sau vernis special, sau se înrămează imediat într-un cadru cu sticlă. Pastelurile
pot fi simple, sau ca să reziste mai bine, batoanele colorate sunt îmbibate din
fabricaţie în ulei de in sicativ (pastelul de ulei). Pastelul este o tehnică ce permite
realizarea de schiţe colorate, lucrări pregătitoare, crochiuri colorate, impresii de
culoare sau lucrări finite, tablouri, compoziţii, naturi statice). De-a lungul istoriei
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artelor marii artişti ai lumii au realizat multe opere de artă de sine stătătoare în
tehnica dificilă şi pretenţioasă a pastelului. Exemple se pot da cu sutele.
În epoca modernă, Edgar Degas şi Touluse Lautrec ca şi Pablo Picasso au realizat
adevărate capodopere în arta şi tehnica pastelului.
La noi cel care şi-a pus definitiv amprenta, dar a fost şi un pionier în această
tehnică plastică de lucru rămâne aproape singular Ştefan Luchian. După el desigur au
mai abordat-o şi alţii sporadic (Ţuculescu ş.a.) dar nimeni în afară de Ştefan Luchian
nu a mai atins nivelul de exprimare în pastel ca marele pictor moldav. De-a lungul
scurtei cariere de artist, Luchian (după cum vom vedea) a realizat cu o măiestrie greu
de atins şi depăşit adevărate capodopere în acest gen plastic. Luchian, alături de
pictură a folosit cel mai des în lucrările sale tehnica pastelului cu o ştiinţă profundă a
modului de lucru şi nu de puţine ori cu geniu. El a creat aşa cum spuneam
capodopere ale genului în plastica românească şi nu numai.
Luchian a iubit portretul, şi l-a însuşit temeinic şi profund, l-a stăpânit ca un
adevărat virtuoz realizând simfonii colorate fără egal - opere perene exemplare.
Pastelul s-a pliat pe sufletul şi structura sa interioară, pe sensibilitatea şi harul său
dându-i prilejul să se exprime precis creând adevărate poeme colorate. În afară de
pictor al florilor Ştefan Luchian rămâne un maestru al pastelului. E adevărat că şi
boala cumplită l-a silit cumva să abordeze această tehnică ,,mai uşoară” decât pictura
de şevalet în ulei.
Când a început Ştefan Luchian să practice această tehnică plastică a pastelului?
Mai mult ca sigur în anii de studiu de la Belle Arte - la început sub formă de schiţe
pregătitoare pentru viitoarele tablouri. Şi-a desăvârşit această tehnică la München,
pentru ca mai apoi la Paris, luând contact cu marea artă modernă în plină derulare în
atelierele şi academiile libere pariziene vizualizând expoziţiile impresioniste să-şi
dea seama de frumuseţea, fineţea şi caracteristicile pastelului care poate fi individual
un mod de abordare a motivelor picturale. Marele Degas i-a fost exemplul edificator.
De altfel Ştefan Luchian a frecventat în anii tinereţii Academia Liberă Julien unde a
studiat la clasa pictorului francez Bouguereau, paralel cu studiul asiduu din muzeele
Parisului. Atras de cursele hipice şi cele velocipediste, el face numeroase studii,
multe dintre ele în pastel, asemenea lui Edgar Degas. Fără îndoială lui Ştefan
Luchian i-a plăcut această tehnică de lucru pe care nu a mai părăsit-o toată viaţa,
revenind de-a lungul timpului periodic într-o serie de lucrări cu teme diferite la
munca cu batoanele colorate creând adevărate capodopere plastice cu nimic
inferioare confratelui său francez Degas. Trebuie spus că la vremea aceea, date fiind
şi lipsurile materiale cu care se confrunta Luchian, o cutie de pasteluri costa mai
puţin decât tuburile de culori în ulei procurate din străinătate.
Dar să vedem ce spunea însuşi Luchian despre tehnica pastelului în lungile
discuţii pe care le avea cu prietenul (mai apoi primul său biograf) şi colecţionarul de
artă Virgil Cioflec: ,,Aşa-mi place să-l privesc cu pufuleţul acela de viaţă. Ia uite,
nuanţele acestea între verde şi cenuşiu cât sunt de plăpânde, ca praful de pe aripile
fluturelui. Cine umblă după desenul în unghiuri, dur, cum o să sufere pastelul, arta
asta aşa de graţioasă?” Se vede treaba că sensibilului pictor moldav îi convenea de
minune pastelul tocmai pentru că păstra din natură toate nuanţele pe care le redă mai
poetic, mai liric mai gingaş. Luchian a dovedit din plin că pastelul este o artă cu
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absolut nimic inferioară picturii în ulei, ba chiar pentru anumite motive şi viziuni
interioare (stări sufleteşti) pastelul se pretează mai bine, este mai graţios, mai
expresiv.
Pastelul vădeşte alte virtuţi plastice decât uleiul şi acuarela fiind mai indicat de
folosit pentru anumite lucrări pliate spiritului său. Văzând astăzi in corpore opera lui
Ştefan Luchian ne dăm seama că el a surprins în pastel imagini atât de poetice şi
profunde rar întâlnite în pictura în ulei a contemporanilor săi.
Iată mai departe ce spune Virgil Cioflec despre marele său prieten: ,,Luchian
apleacă pastelul, îl înclină încet, cu ochii daţi în gene, se uită pe deasupra lor, de sus
în jos, fluieră două trei note de flaut:
-„ Aşa-mi place să-l privesc…nu ca la pictură. Pastelul e mai cald, mai suplu….
Liniile acestea care se pierd, nu le ai în ulei. Şi trebuie să fii sigur: unde ai pus acolo
rămâne! E ciudat când combini culorile. Care s-o pui mai întâi, care pe deasupra.
Laşi goluri, le împlineşti pe urmă ca să fereşti petele… .Nu-i uşor, nu. Pictorii cam
iau în râs pastelul, dar nu spun că de câte ori au încercat, au buclarisit-o. O artă
inferioară? De aceea uleiul s-a înnegrit şi pastelul stă cum l-ai pus. Toţi fac pastel şi
de ce nu expune nici unul? Fiindcă nu le iese! Altă tehnică are. Ca şi acuarelele : o
dată ce le-ai pus gata! Nu se mai duce. Altul, băiete! Şi poftim de fă un pastel, care
să nu ţie, să vezi cum o ia razna în toate părţile…Măcar că se păstrează intact sute de
ani. Aşa, dacă te-ai pus cu cârpa de scânduri pe el şi dă-i, dă-i fireşte că reuşeşti să nu
se mai vadă nimic… La început, se scutură puţin, când lucrezi, ce se prinde însă e
legat în şuruburi, nu mai are moarte.”
Pentru a-şi dovedi spusele pictorul ia un pastel fără cadru pe care îl are la
îndemână îl întoarce ţinându-l cu o mână întins şi-i aplică o bastonadă zdravănă, fără
pic de milă.
,,-A picat ceva? Se scutură, de?... O să ies în piaţă să-l bat ziua-namiaza mare!’’
Din această demonstraţie se vede cât de mult aprecia Luchian arta pastelului – o
preţuia pentru calităţile sale spre deosebire de marea majoritate a iubitorilor,
colecţionarilor şi negustorilor de artă contemporani lui care o desconsiderau în dauna
uleiurilor.
De-a lungul vieţii şi activităţii sale de artist pictor Ştefan Luchian a lucrat
pasteluri pe diverse suporturi: pânze, cartoane, hârtie groasă , hârtie subţire preparată
foarte bine astfel încât să reziste trecerii timpului dovedind trăinicie, prospeţime şi nu
în ultimul rând dovedind geniul artistic al pictorului, măiestria sa inegalabilă. Printre
primele pasteluri foarte izbutite rămase de la Ştefan Luchian, a fost o lucrare multă
vreme necunoscută (după cum spune Petru Comarnescu în monografia ,,Luchian’’
din 1965) este compoziţia ,,La frecat duşumeaua’’. Ea reprezintă o scenă de lucru
domestic, o femeie din pătura de jos care spală o duşumea cu o cârpă. Schema
compoziţională magistral rezolvată în tehnica racursiului redă o femeie aplecată,
aproape încovoiată pe cârpă cu trupul diform marcat de munca depusă, într-o mişcare
aproape vie, într-un interior sordid înnobilat de cromatica artistului. Pe fondul
dominat de nuanţe de roz, alb şi galben se decupează silueta femeii îmbrăcată într-o
rochie vişinie cu nuanţe violet tăiate de albul şorţului. Duşumeaua complementară
rochiei este realizată în fine nuanţe gălbui. Colorit rafinat, vibrant, bine dozat denotă
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rochiei este realizată în fine nuanţe gălbui. Colorit rafinat, vibrant, bine dozat denotă
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înalta măiestrie de colorist a pictorului , o rafinată cromatică, vibrantă în tonuri rare
şi preţioase. ,,La frecat duşumeua’’ titlul lucrării se află scris pe spatele pastelului
chiar de mâna maestrului. Alături de lucrarea ,,La curse’’, tehnică mixtă guaşă pastel
pe carton, dimensiuni 49,5 x 34,5 cm aflată în colecţia G. G. Avachian semnată
dreapta jos şi lucrarea ,,La frecat duşumeaua’’, sunt printre primele pasteluri (în
ordine cronologică) cunoscute ale lui Ştefan Luchian.
Ca şi superba ,,Femeie în negru’’ din 1894, pastel cu influenţe certe din Eduard
Manet. acest portret extraordinar este un pastel lucrat foarte îngrijit aproape în
tehnică realistă academică, redă privitorului un profil de tânără femeie cu trăsături
delicate, foarte rafinate, bine proporţionate (aproape un profil antic-clasic) cu un
modelaj de lumină pe fundalul vălurilor negre, transparente şi o expresie de pace
interioară şi linişte sufletească caracteristică celor retrase din lumea nebună,
bulversantă. Portret interiorizat şi interiorizant, trist şi resemnat deopotrivă, adevărată
capodoperă luchienească ne dezvăluie mâna unui maestru cu o tehnică desăvârşită,
înzestrat pentru genul portretului psihologic, a portretului ca stare sufletească ca şi
taină interioară, mişcător şi generator de sentimente vis a vis de model şi creatorul
său.
Acestea fiind primele lucrări în pastel cunoscute realizate cu măiestrie care lasă
deja o puternică impresie iubitorului de artă , ca şi criticului şi istoricului de frumos
plastic, ele vor fi urmate de alte capodopere realizate în pastel în diferite etape de
creaţie ca şi în diferite genuri de exprimare plastică: peisaj (mai ales), compoziţie,
natură statică.
Vom analiza mai jos cele mai cunoscute pasteluri din creaţia lui Ştefan Luchian
aflate în muzee şi colecţii private, reproduse în diverse lucrări de specialitate (studii
monografice), albume de artă.
1. CRAPUL – pastel pe carton (55 x 8o cm), semnat stânga jos Luchian – este o
compoziţie – natură moartă din mai multe elemente aparţinând unui spaţiu de
bucătărie – masă; compoziţie orizontală, echilibrată de verticala unei sticle de vin cu
etichetă şi a unei muchii de perete vag schiţate cu element central un peşte – crap cu
tot cu solzi aşezat pe o farfurie. Un vas de cupru cu materialitatea foarte bine
înfăţişată şi un codru de pâine sau mămăligă (mai precis) întregesc compoziţia.
Echilibru cromatic bine gândit, echilibrul desenului, schemă compoziţională clasică
simplă şi grăitoare. Asimetria cozii peştelui şi a vasului de cupru vorbesc despre
harul luchienesc care a făcut ca această natură statică să nu fie seacă, searbădă,
inexpresivă compoziţional.Reflexul de culoare albă, lumină de pe trupul sticlei
devine punct central de atracţie a privirii dând spaţialitate lucrării.
2. ALECU LITERATU (1906) – pastel pe pânză (73 x 68 cm) nesemnat, aflat în
colecţia academician prof. D. Dumitrescu este fără îndoială o capodoperă a genului.
Puţine portrete, cel puţin din plastica românească, excepţie făcând doar portretele şi
autoportretele lui Corneliu Baba, pot sta alături de acest magnific, Alecu Literatu.
Schema compoziţională, desenul, nemaivorbind de expresia ochilor (absolut
hipnotici) vii, dezvăluind caracterul personajului, vestimentaţia, armonia cromatică,
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3. CONAC INCENDIAT – 1907 - pastel pe hârtie (30 x 44,5 cm) semnat
dreapta jos – colecţie particulară. Această lucrare face parte dintr-o serie de lucrări
realizate de Luchian în 1907 şi dedicate amplelor mişcări de mase (răscoale ţărăneşti)
pornite din judeţul său de baştină împotriva cruntelor condiţii de viaţă impuse
ţărănimii de către trusturile arendăreşti, în majoritate evreieşti (vezi Trustul Mochi
Fisher), care au mişcat profund intelectualitatea românească şi lumea artiştilor, spre
onoarea lor, apropiată de poporul obidit, spre deosebire de cei de astăzi care se fac
părtaşi şi slugi ai actualilor spoliatori ai neamului românesc.
Pastelul redă într-o gamă sobră, neutră perfect adecvată motivului abordat, această
ruină de conac cândva tronând falnic pe moşia respectivului boier parazit. Focul şi
moartea au trecut pe aici ca o bine meritată pedeapsă purificatoare asupra răului
măturând totul în cale. Doi stâlpi masivi de poartă te invită în prim plan să intri în
peisajul groazei şi dezolării, unde o potecă care nu duce nicăieri şerpuieşte ezitând,
printre ierburile pârjolite. Totul este trist, dezolant, lipsit de viaţă şi mişcare. Câţiva
copaci scăpaţi din pasaj străjuiesc acest ,,mormânt funerar ’’ aflat sub un cer
apăsător, înfiorător de trist şi pustiu. Pustiul din sufletele ţăranilor împinşi de mizerie
la gesturi extreme de răzbunare, coroborat cu pustiul din sufletul omului şi artistului
Ştefan Luchian solidar cu bieţii opincari umiliţi pe glia udată cu sânge de străbunii
lor şi cu propria sudoare pusă în slujba liftelor străine pentru un dram de pâine amară
şi aceea refuzată. Repet, face parte dintr-o serie de excepţie dedicată răscoalelor
ţărăneşti de la 1907 pe care potentaţii stăpâni de astăzi şi slugile lor ar vrea să le facă
uitate, şterse din cartea de istorie a neamului cu o complicitate ruşinoasă a pseudo

echilibrul perfect dintre personaj şi fond, toate la un loc ne dezvăluie un univers unic,
realizat de un pictor de geniu – Ştefan Luchian. Dragostea faţă de motiv, profunda
cunoaştere a psihologiei personajului şi a lumii sale, tehnica desăvârşită a redării
propriu zise, cadrarea în spaţiul plastic, armonia magică a culorilor fine, a brunurilor
roşcate, maronii, modelarea trăsăturilor feţei, umbrele discrete, liniile sinusoidale ale
vestimentaţiei fac din acest portret compoziţional un tot plastic de mare forţă
evocatoare, un tot armonios în care nu mai poţi interveni cu nici măcar un punct fără
a strica acest echilibru şi această armonie perfectă a operei. Şi iată cum un ins
superficial, pseudoliterat, niţeluş fanfaron, nepot al pictorului devine prin mâna
celebrului său unchi protagonistul unei opere nemuritoare. Alecu Literatu a fost
descris cel mai bine de pana unchiului său: ,,Iată şi pe Alecu că se amestecă în vorbă
cu de-ale lui de parcă îţi dă cu măciuca în cap. E vorba să-l trimeată la Huşi la fratesău , că aici în Bucureşti, e greu, e greu de tot, mai ales iarna fără foc. Când îl cauţi e
bolnav, şi să tot duce mereu la spital… ba un deget care i-a copt, ba un buboi la gât,
într-un rând i se umflase nasu, altă dată îl mâncau tălpile picioarelor, şi nu se lăsa
deloc, până nu l-au luat doctorii la ochi’’.
Dintr-un asemenea personaj hazliu, ipohondru şi fără căpătâi a ştiut Luchian să
extragă toate datele necesare încropirii unui portret care efectiv trăieşte pe pânză
aievea, respiră, parcă vorbeşte, încât ţi se pare real iar nu zămislit de o mână, fie ea şi
genială.
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elitelor contemporane zise intelectuale. Adevărata elită a ţării, din lumea literelor şi
artelor nu a fost trădătoare.
4. GHERETA DIN FILANTROPIA – pastel pe carton (36 x 49 cm), semnat
stânga jos Luchian, nedatat, colecţia Elena şi dr. I. N. Dona. Iată un excepţional
peisaj citadin în pastel, o margine de mahala bucureşteană, înfăţişând faţeta pauperă a
Bucureştiului într-o armonie şi o simfonie a tristeţii perfectă. Lucrată aproape
monocolor, „Ghereta din Filantropia” atinge o perfecţiune a lucrului în pastel. Se ştie
că munca în registrul plastic ton sur ton, indiferent de materialele de lucru (ulei,
tempera, acuarelă, pastel) este cea mai grea. Aici se vădeşte întregul talent şi întreaga
înzestrare şi măiestrie a artistului. Trebuie să fii extrem de bun, meşter adevărat,
pentru a lucra monocrom.
Luchian a fost într-adevăr un meşter, un artist complet şi complex în manifestările
sale. Într-un început sau sfârşit de iarnă (vezi petele de zăpadă) sub mângâierea unor
raze roşietice palide de răsărit sau amurg ni se dezvăluie acest peisaj magnific prin
melancolia ce-o emană. El este aproape metafizic împietrit (De Chirico) dacă n-ar fi
acel stol de ciori, singurele fiinţe palpitând de viaţă în acest cadru al tristeţii,
depresiei şi melancoliei absolute. Doar nuanţele de maroniu-roşcat şi petele de ocru
şi alb murdar dau oarece însufleţire şi speranţă acestui peisaj citadin. Ghereta, ea
însăşi o santinelă a singurătăţii pustiitoare, ca şi diagonala firelor de pe stâlpi
(totemuri funerare), fire ce se întrerup brusc spre stânga tabloului sporind
dramatismul lucrării reprezintă o scenă dramatică cu un singur personaj - mahalaua
sub un cer apăsător până la suicid. Un pastel cu nimic inferior (ba chiar dimpotrivă)
pastelurilor vestice (Degas, Lautrec), plastic ireproşabil, încărcat emoţional până la
acea limită a insuportabilului.
5. BUCĂTĂRIE CĂLUGĂREASCĂ – pastel pe carton (50 x 70 cm), semnat
stânga jos Luchian , nedatat, colecţia Muzeului de Artă din Cluj. Bucătăria
călugărească, o mică bijuterie în pastel face parte dintr-o serie de lucrări (multe
pasteluri) realizate de Ştefan Luchian la Brebu. În 1908 pictorul face o vacanţă la
Brebu, o vacanţă de lucru unde s-a simţit foarte bine, inspirat şi oarecum întremat
realizând în împrejurimi nişte lucrări izbutite, după natură. Bucătăria călugărească
este un pastel casnic armonios din punct de vedere cromatic mergând pe o gamă de
griuri colorate, ,,sparte’’ de roşul vaselor de pe plita sobei într-o complementaritate
cu albastrul tingirilor de pe perete, din orificiul hornului şi cu oala albastră din stânga
plitei. Oranjul focului din sobă se detaşează, iese în evidenţă din culoarea neagră a
fumului din vatră constituind un punct de atracţie, echilibrând practic compoziţia
care în felul acesta nu rămâne fadă, inexpresivă.
6. BISERICA MĂNĂSTIRII BREBU – pastel pe carton (50 x 70 cm), semnată
stânga jos Luchian, colecţia Simu , pastel din aceeaşi serie de la Brebu. Biserica cu
cele trei turle grupate şi portalul împodobit şi el cu o mică turlă se decupează în plan
aproape central dintr-un pâlc de copaci ce ies din cadrul lucrării. Atmosfera de calm
este redată printr-un colorit cald, liniştit, perfect adecvat motivului.
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acea limită a insuportabilului.
elitelor contemporane zise intelectuale. Adevărata elită a ţării, din lumea literelor şi
artelor nu a fost trădătoare.
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11. CAP DE BĂTRÂN – pastel pe carton, (57 x 47 cm), semnat stânga jos
Luchian – Muzeul de Artă al României - este o altă capodoperă semnată Ştefan

7. TURNUL DE LA BREBU – pastel pe carton (40 x 57 cm), semnat dreapta jos
Luchian, colecţia A. Apostol. Turnul Mănăstirii Brebu (turnul porţii de la intrare)
este o adevărată capodoperă a seriei Brebu. Turnul masiv cilindric sprijinit pe
contraforţi puternici se înscrie pe o linie ascendentă, compact împodobit cu o turlădom cruciată pe cerul senin de vară. Aceeaşi armonie cromatică tipică paletei
luchieneşti potenţată de bradul întunecat din dreapta turnului şi gaura întunecată a
porţii semicirculare.

10. VÂZDOAGE – pastel pe pânză, (58 x 73 cm), semnat dreapta sus Luchian Muzeul de Artă din Cluj. Arhicunoscut ca un pictor al florilor, îndrăgostit iremediabil
de acest motiv dar şi forţat de boală întrucâtva să picteze naturi statice, Ştefan
Luchian a excelat atingând superlativul sublimului în pictarea acestor teme. Apreciat
de criticii români şi străini, de marele public iubitor de artă, ca şi de colecţionari,
Luchian a pictat foarte multe naturi statice cu flori mai ales în tehnica uleiului. Dar a
făcut şi câteva pasteluri pe aceleaşi teme florale. Vâzdoagele oranj şi galbene într-un
vas de lut verde-cenuşiu, într-un aranjament savant dezorganizat, cu cele câteva flori
culcate pe masă şi aplecate peste buza vasului într-un decor-fundal simplu, albcenuşiu constituie o capodoperă a pastelului românesc, o capodoperă demnă de mâna
oricărui mare artist. Reflexele albe de pe masă (luciul mesei sau poate a apei prelinse
din ulcică) - rezolvare genială în cromatica generală, echilibrare perfectă cu albul
fondului şi cu petele brune dispuse în semicerc în stânga imaginii. Într-adevăr, cel
puţin în plastica românească Ştefan Luchian a rămas neîntrecut în tratarea motivelor
florale.

8. CASĂ DIN BREBU – pastel pe carton, semnat dreapta jos Luchian, colecţia
A. Simu. Un pastel peisaj cu o casă şi o poartă ţărănească în tonalităţi de siena
naturală, echilibrate de petele de verde pal al ierbii în colţul din dreapta şi frunzişul
copacilor din fundal decupaţi pe ecranul albastru-cenuşiu al cerului. Autorul
dovedeşte stăpânire perfectă a paletei griurilor colorate, echilibrul compoziţional,
cunoaşterea temeinică a legilor artei şi tehnicii perspectivei.

9. PEISAJ – pastel pe carton, colecţie particulară şi POTECĂ SPRE CIMITIR –
pastel pe pânză (30 x 45 cm), semnat dreapta jos Luchian – Muzeul de artă din Cluj
fac parte din aceeaşi frumoasă serie de pasteluri-peisaj executate în timpul şederii la
Brebu. Îndrăgostit de peisaj în egală măsură, de portret ca şi de natură moartă,
Luchian, fără a avea dramatismul şi încrâncenarea lui Van Gogh în execuţia lor (în
ciuda suferinţei) transmite starea de melancolică tristeţe prin culoarea irizată şi
siluetele fantomatice ale arborilor singuratici tăiaţi de orizontul albastru ca o lamă de
oţel. Nimic strident, distonant în aceste peisaje create dintr-o iubire profundă faţă de
motivele picturale.
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Luchian. Lucrat în tonuri închise de brun-roşcat, negru şi brun, verde crom, chipul
bătrânului încadrat de pletele şi barba de un alb-cenuşiu, cu ochii negri cărbune în
care licăresc două minuscule puncte albe, evocă starea de resemnare a vârstei.
Mâinile împreunate din prim plan întregesc tabloul trist al bătrâneţii îngreunate de
lipsuri, boală, suferinţă. Acest cadru poate sta alături de capodoperele lui Lovendal şi
ale lui C. Baba într-o galerie închinată ţăranului român. Foarte expresiv, chipul
bătrânului nu are încrâncenarea portretelor de bătrâni realizate de Van Gogh, ci doar
o supremă şi sublimă resemnare întipărită în privirile ochilor negri şi expresivi.
12. CLAIE CU FÂN LA BREBU- pastel pe carton, (50 x 70 cm), semnat stânga
jos Luchian, colecţia Elena şi dr. I.N.Dona. O căpiţă asimetric aşezată în dreapta
tabloului după schema impresionistă în tonuri calde ocru-siena naturală păzeşte ca o
veritabilă santinelă orizontala copacilor realizaţi în tonuri satinate şi preţioase de
verde maroniu pe cadrul unui cer senin bleu ciel fără urmă de nori. Câmpul verde
veroneze –gălbui împodobit ici acolo de pete roşcate alcătuiesc o simfonie cromatică
de un calm imperial, într-o armonie sublimă ce se oferă contemplării senine.
13. SĂLCII - pastel pe carton, (49,5 x 75 cm), semnat stânga jos Luchian –
Muzeul de Artă din Cluj. Pe nişte culmi uşoare, denivelate, de un verde crud se
desenează siluetele sălciilor bătute de vânt, într-o paletă alb-verde smălţuită, pe un
cer albastru cerulaeum, cu vagi pete de nori ,,de vată”. Pastelul este lucrat cu o fineţe
aproape ireală, ca o mângâiere de aripă de înger.
14. CASA LUI MOŞ GHEORGHE DE LA BREBU – pastel pe carton, (55 x
75 cm), semnat stânga jos Luchian, Muzeul de Artă al României. Dacă Ştefan
Luchian a atins perfecţiunea în crearea peisajului în pastel, atunci aici a făcut-o.
Echilibrul desenului a elementelor constitutive a compoziţiei, a culorilor, exprimarea
stărilor sufleteşti vis a vis de subiect ating aici perfecţiunea într-un tot unitar de mare
excepţie. Se vede că stăpânea instrumentele artei cu o ştiinţă fără egal. Ajunsese la o
maturitate a creaţiei ce-i permitea să elaboreze capodopere demne de marile muzee
de artă ale lumii. „Zugravul” îşi vădeşte aici geniul de pictor peisagist, precum în
autoportretul cu acelaşi nume îşi vădeşte geniul indiscutabil de portretist. Brunurile
roşcate şi cele cu dominantă de verde armonizate de petalele oranj savant dispuse pe
fundalul unui cer ciel-cenuşiu cu uşoare reflexe violet-roşietice sunt parcă ieşite
dintr-o singură respiraţie. Totul e rotund, armonie şi cunoaştere perfectă a tehnicii,
dublată de sentimente de iubire adâncă, forţă şi înţelegere cvasi ştiinţifică faţă de
motivul „pictat”.
Acestea au fost câteva dintre pastelurile marelui artist-pictor Ştefan Luchian
„,analizate”’ mai mult cu sufletul decât cu mintea, deoarece el însuşi face parte din
categoria artiştilor ce se „,citesc”’ cu inima pentru că Luchian a lucrat cum însuşi
spunea „din suflet, pentru sufletele oamenilor”. A şi fost receptat ca atare fiind
probabil cel mai iubit pictor român, alături de Nicolae Grigorescu. A excelat în toate
acele tehnici ale artei pictorului: grafică, pictură în ulei, pastel, lăsând o urmă adâncă
în plastica românească şi de ce nu, universală.
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Pictura, arta lui Ştefan Luchian se constituie într-un corpus unitar realizat atât
pentru spaţiile intimiste (colecţii particulare), cât şi pentru sălile de muzeu. Sincer cu
sine transmite imediat această stare şi privitorului colecţionar sau nu, iubitorului de
artă, de frumos, specialistului critic, sau istoricului de artă. Asimilându-şi lecţiile
contemporanilor (Grigorescu, impresionişti, arta germană, arta marilor muzee
pariziene), Luchian a mers totuşi pe un drum propriu urmându-şi instinctul şi sufletul
profund ataşat de marele suflet al neamului său românesc.
Şi după cum vedem, nu a greşit. Maestru şi deschizător de drumuri în pictura
românească, a muncit chinuit de boală ani întregi cu o tenacitate neînfrântă. Suflet
ardent şi mare, modest şi prietenos, fără să epateze, rămâne un mare artist,unul, dacă
nu cel mai mare colorist român, iubit atât în decursul scurtei sale vieţi, cât şi după
Marea Trecere la fel după cum şi el a iubit: viaţa , oamenii, florile, plaiurile
româneşti, arta.
Luchian a creat dintr-un sentiment de iubire profundă, adâncă, nefiind un pictor
„cerebral”, calculat - genul Pallady, ci cu prisosinţă a fost un artist solar. În marea
simfonie de culori a lumii, în Pantheonul de lumină, culoare şi frumos, genial
transpusă pe pânze de maeştri la fel de geniali, în marea operă picturală a acestui
pământ, alături de celelalte neamuri sublim înzestrate pentru artă, alături de marii
maeştri ai artei universale avem şi noi românii un locşor de cinste asigurat prin
munca, prin creaţia, prin viaţa lui de suferinţă şi chin aşezată măiestru pe nişte
pânzişoare de „zugravul” Ştefan Luchian.
Neamul nostru românesc atât de încercat, dar şi atât de înzestrat de Dumnezeu, se
poate mândri oriunde în lume cu acest maestru adevărat, sincer şi desăvârşit, care a
creat o artă sublimă, în afara convenţiilor şi constrângerilor, iubitor de libertate,
înzestrat cu geniu creator, blândeţe absolută, bunătate sufletească, cu o privire justă şi
clară asupra artei, pornită din eul său răscolit de chin şi durere, de suferinţă şi boală,
de mizerie, hărţuit de neînţelegerea unor oficiali stupizi, a unei societăţi nedrepte,
mârşave şi inumane, insensibile. Privirea pătrunzătoare a ochilor săi mari şi blânzi a
triumfat însă. Şi acea privire încărcată de iubire şi iertare ca şi mâna aceea ce strânge
penelul la piept ca într-o rugăciune a inimii ne vor mângâia întotdeauna din celebrul
său autoportret „Un zugrav”.
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Neamul nostru românesc atât de încercat, dar şi atât de înzestrat de Dumnezeu, se
poate mândri oriunde în lume cu acest maestru adevărat, sincer şi desăvârşit, care a
creat o artă sublimă, în afara convenţiilor şi constrângerilor, iubitor de libertate,
înzestrat cu geniu creator, blândeţe absolută, bunătate sufletească, cu o privire justă şi
clară asupra artei, pornită din eul său răscolit de chin şi durere, de suferinţă şi boală,
de mizerie, hărţuit de neînţelegerea unor oficiali stupizi, a unei societăţi nedrepte,
mârşave şi inumane, insensibile. Privirea pătrunzătoare a ochilor săi mari şi blânzi a
triumfat însă. Şi acea privire încărcată de iubire şi iertare ca şi mâna aceea ce strânge
penelul la piept ca într-o rugăciune a inimii ne vor mângâia întotdeauna din celebrul
său autoportret „Un zugrav”.
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