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de
MARIA ZINTZ

Aniversăm în 1986 împlinirea a o sută de ani de la naşterea a trei
pictori a căror creaţie se înscrie pe culmile cele mai înalte ale artei românl'şti interbelice şi din totdeauna: Nicolae N. Tonitza, Ştefan Dimitrescu
~i Rudolf Schweitzer-Cumpănă. Muzeul din Oradea cuprinde în patrimoniul său lucrări de pictură şi de grafică semnate de ei, cele mai valoroase tablouri fiind prezente în expoziţia de bază. Aşa cum este şi firesc, pe simplele expoziţiei stau alături tablourile lui Nicolae Tonitza
~i Ştefan Dimitrescu, prietenia lor fiind un exemplu de statornicire, bazată pe aceeaşi încredere în puterea artei de modelare a sufletului omenesc, a conştiinţei naţionale, de înnobilare a sensibilităţii, în posibilită
ţile de comunicare cu multiple implicaţii ideologice. Ii uneau aşadar aceleaşi convingeri politice, aceeaşi caldă înţelegere faţă de cei sărmani,
acelaşi dispreţ faţă de clasele oprimatoare, aceeaşi încredere într-un viitor unde să nu mai fie exploatare. Amîndoi au militat cu toate mijloacele, prin scris, ca profesori la Academia de artă din Iaşi şi mai ales
prin propria lor creaţie, pentru o cultură, pentru o artă specific românească. Incă din 1915, cînd aveau numai 30 de ani, Nicolae Tonitza scria:
,, ... Să ne străduim cu toţii să facem ca ţara noastră să se impună în
mijlocul celorlalte naţiuni, printr-o cultură a ei proprie şi printr-o artă
care să oglindească caracterul fundamental al poporului românesc. Arta
nu se face la fel în toate ţările. Nu se poate face la fel. Pentru că ea
oglindeşte caracterul fundamental al poporului care o produce. Impreună
organizează în 1916, apoi în 1921, expoziţii personale, pentru ca din
1926 să-şi intensifice activitatea creatoare şi expoziţională prin înfiinţarea Grupului celor patru din care făceau parte alături de Nicolae Tonitza şi Ştefan Dimitrescu, Francisc Şirato şi sculptorul Oscar Han. Ei
vor activa şi vor crea în ideea definirii unei arte naţionale în contextul creaţiei europene, ,,E azi o axiomă curentă faptul că arta unui popor
intră în domeniul public internaţional, ca element cultural, atunci cind
1 N. Tonitza, in laşul, 24 sept. 1915, în Raoul
Bucure~ti 1973, pag. 46.
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izbuteşte să-şi afirme caracterul ei propriu", scria Francisc Sirato în
anul 1919. De altfel şi înainte de acest an atît de important în activitatea lor creatoare, Tonitza lua parte activă la înfiinţarea de societăţi
artţstice ce militau şi promovau o creaţie de înaltă valoare, inspirată

Fig. I. Nicolae N. Tonitza, Femei la cimitir.

din realităţile specifice româneşti. In 1918 el lua parte la Iaşi la întemeierea Societăţii Arta română alături de Ştefan Dimitrescu, Camil
Ressu, Theodorescu-Sion etc. Arta română se alătură altor grupări, apă
rute după 1900 tocmai cu scopul definirii unei arte naţionale, a unei viziuni româneşti capabilă să se afirme în contextul artei moderne europene.
În colecţia de pictură a Muzeului din Oradea se află şapte tablouri
de Nicolae Tonitza, din diferite perioade de creaţie ale artistului. Prima
ca datare este lucrarea Femei la cimitir, cuprinzînd o tematică şi u'n
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subiect ce l-a preocupat în mod deosebit pe Tonitza. Revoltat de foametea, de sărăcia şi mizeria în care era nevoită să trăiască marea majoritate a poporului, impresionat de urmările primului război mondial,
de suferinţele îndurate de văduvele şi orfanii celor dispăruţi în război,
face zeci de desene inspirate din viaţa celor sărmani. Deşi mijloacele
sale de existenţă erau modeste, reduse mai ales la cele obţinute din gazetărie, Tonitza încearcă să susţină şi concret pe cei nevoiaşi organizînd în
1919 la Govora, împreună cu Zamfiropol-Dall, o expoziţie pentru ajutorarea orfanilor de război. Pictorul avea greutăţi financiare serioase, totuşi
refuză să devină pictor oficial, în slujba societăţii capitaliste care i-ar fi
oferit în schimb recompense materiale. 2 Din contră, el lucra „cu o diabolică încăpăţînare la o serie de desene şi uleiuri pentru un album (nerealizat), intitulat sugestiv „din lumea celor umili", iar la apelul lansat la
4 august 1919 de Gala Galaction în ziarul „Socialistul" re chema artiştii
şi intelectualii să se alăture „la valul cresdnd al proletariatului muncitoresc", Tonitza răspundea cu desene şi articole. 3 Tonitza va crea şi cîteva portrete ale lui Gala Galaction, între care se remarcă cel intitulat
Omul unei lumi noi (1920).
In această perioadă, pînă prin 1921, tablourile în ulei sînt mai curînd variante ale imaginilor grafice, nu numai în C<" priveşte subiectul
şi compoziţia dar şi ca mijloace de realizare plastică, linia deţinînd rolul principal de expresie. Tabloul de la Oradea are a,..elaşi subiect cu
cel aflat la Galeria de artă naţională a Muzeului de artă al R.S.R. Este
înfăţişat acelaşi grup de femei îmbrăcate sărăcăcios, însoţite de o fetiţă
cu aceeaşi vestimentaţie. Dar dacă în tabloul aflat la nurureşti, culorile
sînt mai calde, impregnate de o notă de lirism iar linia, pe lîngă ductul
angulos, cuprinde şi zone uşor unduite, lucrarea din rolecţia muzeului
din Oradea se caracterizează printr-o modalitate de realizare mai pregnant grafică, printr-o emoţionantă forţă expresivă. Tabloul nu este datat dar probabil că este pictat înaintea celui de la Bucureşti, prin anul
1919 sau în imediata apropiere de această dată. Tonitz;:i studiase în primii săi ani de formaţie artistică la Mi.inchen. Aceşti primi ani de studiu
în străinătate coincide şi cu constituirea mişcării expresioniste a cărei
justificare şi menire era tocmai legătura artei cu experienţa trăită, cu
frămîntările lăuntrice ale individului dar şi cu socialul, între creaţie şi
existenţial fiind posibile relaţii reversibile. Tonitza, personalitate fră
mîntată, mereu cu eul prezent la toate dramele omeneşti era firesc să
fie impresionat de evervescenţa intelectuală şi creatoare de la Mi.inchen,
întrebările sale existenţiale şi artistice găsindu-şi răspuns în acel moment în programele teoretice şi rezolvările, formale expresioniste. Întors în ţară, el va fi atent însă la realităţile din România a acelor ani,
creaţia întemeind-o pe tradiţia artistică de la noi în ceea ce avea ea mai
valoros.
Tabloul Femei la cimitir reprezintă patru femei şi o fetiţă aflate
la cimitir, lîngă mormintele soţilor ucişi în război într-o atitudine de
2
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mută tristeţe.

Prima, din stînga, ţinînd braţele încrucişate cu resemnare,
are în picioare ghete dar celelalte femei ce o urmează sînt desculţe. Ele
poartă peste rochiile ieftine, jachete prea largi ce aparţinuseră probabil
bărbaţilor ucişi. Privesc spre stînga unde se află crucile sau au privirea
uşor îndreptată în jos. Impresia de dezolare este accentuată şi de aspectul neîngrijit al mormintelor, una din ele aflată în colţul stîng al tabloului, fiind căzută pe pămînt. Formele sînt subliniate printr-o linie
accentuată, brun-închis, trăsăturile ferme, conturate energic, aparţinînd
unor femei obişnuite cu lupta pentru existenţă. Se remarcă în primul
rînd desenul angulos cu linii frînte, cu unghiuri colţuroase, ce includ
o forţă tensionată, subliniind tragedia, frămîntările existenţiale ale acestor femei sărace ce nu-şi exteriorizează nenorocirea în forme patetice,
artistul subliniindu-le demnitatea şi în această situaţie. Doar fetiţa este
reprezentată cu spatele spre cruci, privind spre noi cu o expresie uşor
mirată, inconştientă la tragedia familiei sale, şi vag speriată ca un presentiment, desenul fiind şi el mai unduit, mai puţin aspru.
Deşi nu acordă prioritate culorii, se observă preocuparea pentru a
crea şi o expresivitate cromatică. Scena se profilează pe un cer ocru-aliv
şi plumburiu, solul fiind şi el verzui spre oliv, sugerînd dramatismul
momentului. 1n vestimentaţia femeilor pictorul a folosit pe lingă brunuri, griuri, verde oliv şi accente de ocruri, verde, roşu, iar în îmbrăcă
mintea fetiţei întîlnim brun roşcat, roşu, alb, prin culorile calde pictorul subliniind starea de puritate, lipsa unei griji pronunţate. Tabloul
are o deosebită forţă expresivă, între ideie, sentiment şi reprezentarea
formală existînd o relaţie reciprocă, exprimată printr-un limbaj plastic
în care predomină desenul căruia îi asociază în colorit aproape sumbru
prin nuanţele de gri şi verde oliv.
Preocupările sale pentru culoare se intensifică însă tot mai mult
după 1921, vocaţia de colorist fiind prilejuită mai mult ca orice altceva
de pictura lui Ştefan Luchian care i-a facilitat constituirea unei viziuni
specific picturală 4 • Această nouă perioadă coincide şi cu mutarea sa la
Vălenii de Munte pentru 3 ani, împreună cu familia, ceea ce are ca urmare creerea unor portrete, în special de copii, unde este dezvăluită
imensa sa dragoste faţă de om, înţelegerea, caldul său umanism.
Din această nouă perioadă a lui Tonitza, cînd culorile cîntă, vibrează
profund în dialog cu lumina, datează şi tabloul din colecţia Muzeului
din Oradea, Femeie în interior, semnat dreapta jos, cu brun, dar nedatat. Tabloul o reprezintă pe soţia artistului tînără, într-un interior, vă
zută din faţă, şezînd pe o canapea. Formele sînt subliniate prin conture
brun-roşcate, linia fiind alertă şi sugestivă dar aici culoarea deţine rolul
principal de a crea atmosferă şi ambianţă, expresivitate. Personalul feminin este reprezentat în intimitatea interiorului, în momentul unei îndeletniciri fireşti, contidiene, cusînt, aplecată asupra lucrului de mînă,
totul respirînd tihnă şi calm, un aer domestic, lipsit de orice crispare.
O lumină roşcată scaldă figura femeii, dezvăluindu-i trăsăturile, buzele
• Ibidem, p. 20; Dan Grigorescu, Pictura în prima jumătate a secolului al
XX-lea, în Pictura românească, Ed. Meridiane, Bucureşti, 1976, p. 2-16.
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cărnoase, roşii,

ochii plecaţi, părul castaniu strîns în coc. Predomină culorile calde. Femeia, îmbrăcată cu o rochie roşie, şade pe o canapea de
un roşu închis pe care sînt aruncate perne ornate romboidal, în ocru şi
albastru. Roşurile, în tonalităţi diferite par mai intense, intrînd într-un

Fig. 2. Nicolae N. Tonitza, Femeie fo interior.

acord mai subtil datorită draperiei albe pe care coase femeia, ceea ce
o pauză, în dialog cu galbenul citron al tapiseriei unui fotoliu, cu verdele închis al măsuţei şi cel mai deschis al altui fotoliu vă
zut parţial pe care e aşezată o rochie de un roşu deschis. Toate aceste
elemente de decor, de mobilier, de accesorii divers colorate, ce fac parte
din intimitatea locului contribuie, la fel ca în toate interioarele şi portretele lui Tonitza, la creerea unei ambianţe calde, legate de fiinţa umană,
de existenţa sa, evocînd un mediu de viaţă. Ele aparţin unei compoziţii
în care fiecare element, fiecare pată de culoare îşi găseşte justificarea
în raport cu celelalte, participînd la realizarea unei construcţii picturale,
determină şi
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la echilibrarea ritmului în tablou, la armonia sa generală. Dar Tonitza
era un desenator de excepţie. El imprimă graţie şi expresie liniei; liniei
gîtului, a capului, a mîinilor calme, trăsăturilor feţei.
Calităţile sale de mare desenator, dar totodată şi de sensibil şi generos colorist sînt evidentiate si de un alt tablou aflat la Muzeul din
Oradea, M~za PmfletariLlui, 'semnat şi datat dreapta sus, cu brun:

Fig. 3. Nicolae N. Tonitza. Muza pamfletarului.

N. N. Tonitza 1931. In stînga, pe verticală, cu litere influenţate de
caligrafia japoneză, scrie: Muza pamfletarului, reprezentînd un portret
de fetiţă, pe cel al Viorelei Şeicaru 5 • Literatura de specialitate a menţio
nat că Tonitza şi-a exprimat încrederea în valorile purităţii sufleteşti,
a vieţii omeneşti, cel mai bine, în portretele de copii. Este un subiect care
l-a preocupat constant pe pictor, încă din perioada de început a creaţiei
sale, apoi, ~mediat după primul război mondial, prin chipurile de orfani,
în compoziţii cu tematică socială, dar abia după 1921, odată stabilit la
5
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de Munte, Tonitza pictează cu predilecţie portrete de copii, va fi
un „urzitor al încîntătoarelor capete de copii", cum spunea Francisc
Şirato, exprimînd „pasiunea pentru tot ce este lumină, pentru tot ce este
bucuria vieţii şi dezinteresată înfrăţire cu semenii lor planetari ... ".
Portretul de fetiţă (Muza Pamfletarului) o reprezintă pe Viorela Şeicaru
şezînd pe o canapea cu tapiţerie în romburi, ocru şi brun închis. Poartă
o fustă plisată în roşu deschis, aşezată asemeni unui evantai oval, o
hairră roşie, într-o tonalitate mai închisă prinsă cu un nasture, lăsînd la
vedere bluza albă cu guler roşu, de marinar. În părul negru, scurt, are
o fundă mare, roz. Ea se sprijină cu mîinile de canapea, ţinînd sub braţul
drept o pisică albă - jucărie. Are faţa ovală, buzele pline, ochii migdalaţi cu care ne priveşte în faţă, cu atenţie. Expresia de uşoară încordare
este sugerată şi de poziţia dreaptă a bustului, de cea a braţelor şi mîinilor,
de intensitatea privirii. Tabloul este scăldat de o lumină caldă, egală, fără
contraste, iar culoarea e aşternută într-o pensulaţie aproape lisă, în cadrul
unei dominante cromatice, fără preocupare pentru sugerarea impresiei
de volum, formele fiind şi ele subliniate printr-o linie continuă, sinuoasă,
pregnantă. Totuşi, este sugerată şi adîncimea spaţială, determinată prin
ovalul format de felul în care se aşează fusta largă pe suprafaţa canapelei, uşor înălţată spre dreapta. Tonitza creează ici un ritm al formelor
ovale, dinamizat de suprafaţa romboidală a canapelei. Elementele de decor
ca şi fondul decorativ, fiecare accesoriu şi pată de culoare contribuie
la constituirea unui spaţiu liric. Tabloul e pictat în 1931, la începutul
perioadei în care pictorul este preocupat în mod deosebit de decorativ-,
preocupare ce se accentuează tot mai mult, sub influenţa artei orientale.
ln opera lui Tonitza, tema nudului feminin apare destul de des. ,,Niciunde
- scria pictorul - conştiinciozitatea profesională nu este mai intens pusă
la încercare, ca în studiul nudului". Dar tot el spunea - ,,a şti să desenezi
e o meserie, a şti să exprimi o undă emotivă - e artă". Muzeul orădean
deţine în colecţia sa un Nud de femeie, semnat dar nedatat. Nudul este
înfăţişat din spate, culcat pe o draperie albă, cu genunchii îndoiţi, lăsînd
la vedere doar parţial picioarele cu ciorapi lungi verzi. Spatele şi braţul
drept, dispus pe orizontală ocupă cea mai mare parte a tabloului. Nu i
se vede figura deloc, doar părul roşcat, scurt, ce intră cromatic în dialog
cu verdele din partea dreaptă a tabloului. Trupul de un ocru deschis se
profilează pe un fundal verzui-oliv decorativ şi pe o draperie de un brun
rPce (cafeniu închis). In colţul stîng, în primul plan se află un vas decorativ oriental ce participă la animarea ambianţei reci. Pictorul nu e preocupat de o redare fidelă a trupului feminin. El interpretează forma, o
alungeşte, elementele compoziţiei fiind orientate pe orizontală, reea ce
sugerează o stare de reverie, de vagă aşteptare. Nudul e tratat derorativ,
subliniat printr-o linie prelungă, doar uşor sinuoasă, neîntreruptă. Dar
dacă pînă prin 1930, Tonitza îşi exprimă senzualitatea, căldura în redarea
nudurilor feminine, formele fiind pline, voluptoase„ conturate puternic
în linii suple şi culori calde, strălucitoare, după această dată, pasta devine
din ce în ce mai puţin dinamică, întinsă fără modulaţii pe suprafeţe mari,
egală, aproape lisă, expresia fiind cea de oboseală, de morbiditate uneori.
Oboseala artistului, începutul sfîrşelii sale în lupta cu greutăţile cotidiene
3;; -
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materiale, cu lipsa de înţelegere datorită şi temperamentului său contradictoriu, oscilînd mereu de la entuzia~m la scepticism, se simte şi în acest
tablou de la Oradea, cu expresia sa statică, de aşteptare, de lîncezeală
a nudului întors cu spatele, a cromaticii reci, aproape fără supleţe 6 •
Peisajul nu a constituit pentru Tonitza o preocupare de ordin major,
el fiind un pictor al omului în primul rînd, văzut ca portret sau în
interioare. Totuşi se întîlnesc peisaje numeroase în opera sa. La început prin peisajele sale el ia o atitudine împotriva epigonilor lui Nicolae
Grigorescu şi în consecinţă va căuta să impună peisajul citadin alături
de peisajul rural. In „Cronici fanteziste", în 1913 el scria: ,, ... 'Arta
discipolilor (lui N. Grigorescu) - obosită şi obositoare - va face fiasco ...
Vom avea, fatal, o reacţiune. De la „ţărănismul" căzut în dulcegărie
rustică, se va trece aproape subit la un fel de „orăşenism" grav şi simbolic, la viaţa tumultoasă a tîrgurilor unde omul nu va însemna numai
un accesoriu decorativ si amuzant." 7
Mai tîrziu, contactul cu natura Dobrogei, influenţa lui Luchian, prin
peisajele citadine, cu periferii alcătuite din căsuţe modeste, dar cu un
farmec al lor şi~au pus amprenta pe viziunea peisagistică a lui Tonitza.
In muzeul orădean se află două peisaje semnate de Tonitza: Casa lui
Ali şi Peisaj fantastic. Primul tablou reprezintă casa şi curtea lui Ali
Mehmed în plin soare, văzută de la mică distanţă. Sînt notate toate elementele ce alcătuiesc acest cadru de viaţă: casa cu zidurile albe, în lumina
solară cu reflexe de ocru cald şi galben, în transparenţa ferestrelor cu
ramele verzi ca şi uşa, în dialog cu cărămiziul acoperişului; fîntîna
împrejmuită cu scînduri verzi dintre care una e căzută; zidul dărăpănat
al curţii, cu cărămizi risipite pe solul nisipos; şi, mai ales, copacul din
prim plan, desfrunzit, aplecat uşor spre curte şi spre casă, parcă voind să
o ocrotească. Adîncimea spaţială a celorlalte planuri este puţin sugerată,
doar prin cîteva elemente. Dincolo de curte, peisajul coboară brusc, lăsînd
să se vadă turnul unui minaret. Şi aici, pe lingă culoarea locală, Tonitza
foloseşte un colorit cu virtuţi decorative. Cerul c pictat prin ocru şi
albastru dar fără a fi sugerat aerul, infinitatea lui. ,,Cînd reprokluci
natura eşti sclavul ei. Cînd o reprezinţi, o domini" - scria Tonitza. Conturele sînt clar desenate, chiar caligrafiate. Formele intră într-un dialog
prin care e surprinsă fiinţa lor ascunsă. Este vorba de peisajul „stare de
spirit", propriu nu atît lui Ali Mehmed, cît artistului 8 • Peisajul e umanizat, primeşte o semnificaţie, iar trunchiul întunecat al copacului aplecat,
ce se decupează cu pregnanţă, cu crengile într-o desfăşurare dinamică, are
o expresie de grav dramatism, de nelinişte, într-o viziune ce aminteşte
de expresionism.
Peisajul fantastic (semnat dar nedatat) înfăţi:10ază faţada unei biserici
văzută parţial, dispusă oblic spre dreapta, înconjurată de un gard, într-un
spaţiu imaginar, cu norii coborîţi, învăluind-o pe jumătate. Tuşele moi
Ionel Jianu, Nicolae Tonitza, Ed. Căminul artei, Bucureşti, 1943, p. 36.
Idem, p. 27.
Raoul Şorban, Op. cit., p. 29: .,Suprema voluptate nu stă în diversitatea şi
adincimea jocurilor sufleteşti pe care ni le provoacă natura, cit în aspectele pe
care sufletul meu le doreşte şi le impune naturii", nota Tonitza.
6
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uşor arcuite, susţinînd un ritm ascensional în continuarea oblicii determinate de unghiul de prezentare a monumentului, dau impresia de moliciune, de destrămare, de lipsă de consistenţă. Lucrarea, oferă impresia de
ireal, dar nu are o valoare artistică deosebită. fiind pictată spre sfîrşitul

Fig. 4. Nicolae N. Tonitza. Peisaj, casa lui Ali.
vieţii, sfîrşit survenit la
fizică a artistului ajunsese

29 februarie 1940, cînd oboseala
la marginile lor.

şi neputinţa

*

*

*

Asemeni lui Nicolae Tonitza, prietenul şi tovarăşul de drum în tărî
mul creaţiei, Ştefan Dimitrescu şi-a început şi el cariera artistică printr-o
orientare spre tematica socială, inspirată din realităţile româneşti ale
vremii, legate de marile frămîntări şi lupte sociale ale muncitorimii. La
fel ca şi Tonitza el a militat pentru o artă realistă dar de înaltă ţinută
valorică care să se înscrie în marea tradiţie a artei româneşti, începînd
33•
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cu pictura murală de factură bizantină, românească post-bizantină, continuînd cu pictura românească a secolului XIX, cu exemplele strălucite
ale marilor creatori români de la sfîrşitul secolului XIX şi începutul
secolului XX.
In comparaţie cu mereu neliniştitul, frămîntatul Tonitza, aspirantul
impetuos la fericire şi împlinire dar cu vocaţia însingurării şi a nemulţumirii, cu treceri alternative şi atît de obositoare de la exuberanţă
şi exaltare la deznădejde şi tristeţe, Ştefan Dimitrescu a fost un interiorizat, asupra sa punîndu-şi amprenta şi copilăria sa plină de lipsuri. 9 El
a creat o artă mai gravă, mai sobră, de un profund umanism fără a fi
marcat de notele expresioniste prezente în opera prietenului său. El a participat alături de Tonitza, Camil Ressu, Theodorescu-Sion, Oscar Han Ja
înfiinţarea grupării Arta română, în 1918, pentru ca în 1926 să fondeze,
alături de prietenii săi Grupul celor patru 10 •
Ştefan Dimitrescu deşi a studiat la Paris între 1908-1913 la Academia Liberă Grande Chaumiere într-o perioadă de efervescenţă creatoare
în care apăruse deja Domnişoarele din Avignon de Picasso, cubismul îşi
statornicise principiile plastice şi în care Parisul îşi consumase şi scandalurile expoziţiilor fove. Atent la toate inovaţiile şi experimentele plastice, întors în ţară el va adînci o tematică ce i se va părea mai adevărată,
profund umană, inspirată din viaţa ţăranilor, apoi a muncitorimii, a
minerilor în special, luptînd în acelaşi timp continuu pentru ridicarea
prestigiului picturii româneşti.
Lucrările lui Ştefan Dimitrescu se remarcă prin simplitatea şi sobrietatea compoziţiilor, prin veridicitatea gesturilor, prin autenticitatea fizionomiilor, prin construcţia puternică a personajelor, printr-un desen ferm,
sintetic.
In colecţia de pictură a Muzeului Ţării Crişurilor se află patru tablouri
semnate de Ştefan Dimitrescu, un Interior de atelier şi trei peisaje.
Interior de atelier (ulei pe pînză, semnat stînga jos, cu negru) deşi
nedatat, credem că este pictat la sfîrşitul deceniului trei, cînd creaţia sa
cîştigă în picturalitate, posibilităţile expresive ale culorii fiind explorate
cu mai mare interes 11 • El foloseşte aici o cromatică bogată, aşternută în
tuşe păstoase, creînd o atmosferă caldă, de intimitate. In primul plan se
vede fragmentar un scaun verde cu pete roşii - cele ale culorii căzute în
timpul lucrului - pe care se află paleta şi pensulele. Central e pus
şevaletul cu un tablou ce reprezintă un nud de femeie, pictat în ocru cald
pe un fundal verde. In dreapta, se află o masă cu cîteva cărţi iar dincolo
de ea, un fotoliu cu o pernă verde ornată cu roşu. În partea stingă, un
tablou mai mare, sugerat doar prin pete, este aşezat alături de o comodă
acoperită cu o draperie galben citron. Este evidentă aşadar preocuparea
lui Ştefan Dumitrescu pentru culoare, creind un dialog animat al unor
culori complementare în cadrul predominanţei culorilor calde ce include
Dan Grigorescu, Op. cit., p. 257; Ionel Jianu, Ştefan Dimitrescu, Ed. de Stat
literatură şi artă, 1954, p. 11.
Dan Grigorescu, Op. cit., p. 258.
11 Idem, p. 259.
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o undă de senzualitate accentuată prin
acorduri mai tari - deşi totul, formă,
în dominanta brunurilor roşcate.

Fig. 5.

Ştefan

lH7

împăstarea tuşelor şi prin cîteva
spaţiu, sentiment se echilibrează

Dimitrescu.

Colţ

de atelier.

In perioada studiilor de la Paris, Ştefan Dimitrescu a fost interesat
de impresionism, cu toate că forţa, plasticitatea riguroasă a creaţiei
cezanniene era mult mai potrivită temperamentului său. 12 Sub aceste
impresii pare să fie pictat şi Peisaj din Bretania din colecţia orădeană.
Peisajul este scăldat de lumina caldă a soarelui de vară ce estompează
şi corodează parţial conturele, reverberînd culorile. Ştefan Dimitrcscu,
şi el pictor al omului în primul rînd, a plasat central, în prim plan un
bărbat în profil, şezînd pe un butoi aflat pe digul apei, văzută parţial,
lateral. Este vorba tot de un om simplu, probabil un pescar, cu o expresie
de îngîndurare şi aşteptare, îmbrăcat cu o haină violacee, decolorată de
soare, cu pantalonii verzui, pe cap cu o pălărie mov. Dincolo de el, un
grup de marinari în picioare, discută animat. Trăsăturile nu sînt individualizate. Formele se compun mai ales din culoare, din trăsături de
pensulă dar mişcarea, atitudinile lor sînt sugerate cu mult firesc, cu
interes pentru autenticitatea, animaţia unui port marin. Foloseşte culori
vii, roşu pentru cizme, verde deschis pentru vestimentaţie. În fundal,
se văd copaci şi casele portului, trasate leger, doar prin cîteva pete verzi
şi roşu cărămiziu. Dar, alături de prezenţa personajului, central spaţiul
tabloului este dominat de cîteva corăbii ancorate la mal, spre dreapta.
Pînzele galbene, brune-roşcat şi galbene-verzui, cu catargele lor sînt
12

Ibidem, p. 257.
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subliniate energic, prin linii oblice, puternice. Lumina determină pe solul
în gri cald uşoare umbre verzui, galben deschis, ocru roz, reflexe ale culorilor corăbiilor. Culoarea, aşezată fără împăstări, în tuşe egale, vibrează
în lumina solară, caldă fără ca pictorul să renunţe la construcţia de

Fig. 6.

Ştefan

D;mitrescu, Horei .lin Bretania.

ansamblu a tabloului. El spunea, de altfel, în 1925: ,,Mă emo.ţionează
culoarea şi sînt pasionat de formă".
In ultima parte a activităţii sale, sfîrşită brusc şi prea curînd, în 1933,
cromatica sa primeşte rezonanţe majore. El descoperă frumuseţea peisajului dobrogean care îi sugerează împlinirea între desen şi culoare. Pictorul nu se opreşte la peisajul de amănunt, doar a unui colţ de natură
dedt arareori, fiind atras mai ales de imaginile panoramatice 13 • Dintr-o
perioadă imediat următoare peisajului prezentat, credem, că datează şi
Case la mare. Tabloul reprezintă o stradă cu cîteva case ce se termină
pe malul abrupt, înalt al mării care însă nu se vede. Clădirile sînt conturate sintetic, pictorul fiind preocupat de construcţia tabloului pe care nu
o neglijează, deşi peisajul e scăldat şi aici de o lumină puternică, solară.
În colţul stîng, sus, se văd parţial, crengile unui copac. Alţi cîţiva pomi
13

Ibidem, p. 259-230; Ionel Jianu, Op. cit., p. 26.
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sînt aliniaţi de-a lungul străzii. Solul' e pictat, ca şi frunziş 11l pomilor,
în tuşe mărunte, gri violacee, roşcate, ocru şi verzui - reflexe ale clădi
rilor cu cîteva scări ce duc spre intrarea în interiorul lor, conform arhitecturii locale. În planul doi se află malul abrupt ce cotoară spre mare

Fig. 7.

Ştefan

Dimitrescu, Case la mare.

unde observăm doar acoperişul roşcat al unei case. Peisajul e invadat
de o lumină caldă dar formele nu-şi pierd individualitatea. Artistul redă
atmosfera aridă, specificul peisajului dobrogean.
O forţă de expresie mai gravă, mai amplă include Peisaj din Balcic,
se 1;1nat dar nedatat. El se înscrie în viziunea panoramatică a peisajelor
dobrogene pictate de Şt. Dimitrescu. Nici aici mare nu se vede, pictorul
fiind atras, preocupat de redarea pitorescului acestui peisaj accidentat,
stincos, cu coaste abrupte. Lumina puternică determină contraste de
umbră şi lumină ce imprimă o notă gravă, de mister peisajului. Căsuţele
sînt subliniate cu negru, prin conture pronunţate, creind un ritm al zidurilor şi ferestrelor ce-l secondează pe cel al terenului denivelat. ln prim
plan, o femeie îmbrăcată în negru se vede doar ca o pată în mişcare, o
a doua se află şi ea în mers spre stînga. Tot în prim plan şi în plin soare
se usucă pe o sfoară cîteva haine în culori deschise (roz şi alb) ce animă
şi încălzeşte atmosfera austeră a locului, deşi pămîntul e pictat în tonuri
de ocru, brun şi gri cald, cu puţină vegetaţie, sugerată prin mici pete de
verde şi verde oliv. Numai frunzişul unui copac este pictat prin tuşe lungi
şi păstoase. Peisajul ocupă aproape tot spaţiul tabloului, cerul apărînd
https://biblioteca-digitala.ro
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doar central, în partea superioară, pictorul fiind atras de densa materialitate a naturii, de farmecul şi frumuseţea acestui peisaj complicat ce-i
oferă posibilitatea de a compune şi sintetiza, atras de asemeni, de ariditatea locului, în acord, cu propriul său temper2ment riguros şi auster.

Fig. 8.

Ştefan

•

Dimitrescu, Peisaj.

•

Schweitzer-Cumpăna, născut în acelaşi an, 1886, a avut şansa
lungi, fiind contemporanul nostru pînă în 1976 şi în egală
măsură. un reprezentant de frunte al picturii moderne interbelice şi
contemporane. La fel ca şi Tonitza şi Schweitzer-Cumpăna călătoreşte
în Germania în vederea studiilor, stabilindu-se pentru patru ani, începînd
cu 1904, la Berlin. El va recunoaşte mai tîrziu că: ,,In afară de puţine
excepţii, pictura germană propriu-zisă nu m-a impresionat prea mult şi
n-am învăţat prea multe de la ea. In schimb, mi-a folosit cunoaşterea
profundă a formelor, a volumelor şi a valorilor, cu un cuvînt, desenul
pe care l-am învăţat la Academie şi care a rămas un fel de coloană
vertebrală a artei mele 14 . El s-a orientat încă de la începuturile activităţii
sale artistice către o tematică inspirată de peisajul rural, de lumea satului
românesc, de chipurile înăsprite ale ţăranilor cărora le restituie în tablourile sale demnitatea şi vigoarea morală. Aceste calităţi ale creaţiei sale

Rudolf
vieţi

unei

14

Rudolf Schweitzer -

Cumpănă,

în Arta plastică, 1957, nr. 2.
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au fost relevate încă în 1920, cu prilejul celei de a doua expoziţii personale, de către Nicolae Iorga, în cuvinte elogioase, de sinceră preţuire 15
Credincios unor subiecte pe care le-a reluat mereu, pentru a le
aprofunda şi a le reda autenticitatea, Schweitzer-Cumpăna a rămas

Fig. 9. Rudolf

Schweitzer-Cumpănă, Peisaj.

constant de-a lungul creaţiei sale şi în ce priveşte tehnica picturală,
printr-o pastă bogată, aşternută în straturi suprapuse în
care efectele cromatice se realizează prin contraste puternice ale eclerajului16.
Muzeul din Oradea deţine în patrimoniul său şase tablouri în ulei
de Schweitzer-Cumpăna, dintre care două sînt inspirate de peisajul şi
lumea satului românesc din Muntenia: Peisaj şi Ţărani la masă. Prima
lucrare, datată în 1939, reprezintă într-o viziune plein-airistă, un peisaj
de cîmpie la ora amiezii, cînd oameni şi animale îşi găsesc răgazul pentru
odihnă. 1n stînga, se vede o căruţă la umbra căreia stau doi cai, iar un
bărbat aşteaptă prînzul pe care i-l aduce o femeie, văzută în mers, cu
trăsăturile neindividualizate, îmbrăcată în roşu, cu şorţ albastru, capul
fiind acoperit cu un batic legat la spate. Spaţiul întins de cîmpie este
sugerat şi prin dispoziţia oblică a stîlpilor de telegraf. Desenul este aici
mai curînd subînţeles, formele închegîndu-se direct din culoarea aşternută
în tuşe păstoase, uşor curbate, brunurile fiind predominante, luminate
puternic de soarele amiezii. Lumina nu topeşte formele, ele reliefîndu-se
cu pregnanţă în cadrul unui spaţiu unitar, a unei naturi atotcuprinză
toare, în care lucrurile par egale prin valoarea lor, spiritualitatea românească punîndu-şi amprenta şi aici ca şi în alte peisaje de Schweitzercaracterizată

Cumpăna.

Nicolae Iorga, Neamul românesc, Anul XV, nr. 1, Bucureşti, 1920, oct., 27.
Dan Grigorescu, Op. cit., p. 309; Gheorghe Poenariu, Schweitzer - Cumpănă,
Ed. Meridiane, Bucureşti, 1969, p. 20.
15

16
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Cel de al doilea tablou menţionat, Ţărani la masă nu este datat.
Subiectul este reluat adeseori, în opera sa întîlnindu-se numeroase compoziţii cu ţărani aşezaţi în jurul mesei de lemn, într-un interior sau în
peisaj, aşa cum apar cei trei ţărani în tabloul datat în 1916, de la Muzeul

Fig. IO. Rudolf Schweitzer-Cumpănă, Ţărani la masă.

de artă al R.S.R. din Bucureşti. Compoziţia din muzeul orădean, înfă
ţişează trei ţărani într-un interior, şezînd la o masă, al patrulea aflindu-se
în picioare. Trăsăturile sînt individw;1lizate doar vag, deşi le este indicată
vîrsta trecută de maturitate, spre bătrîneţe. Nu comunică între ei fiind
înfăţişaţi pe gînduri, cu capetele şi privirile aplecate, cu aceeaşi expresie
de gravitate, uniţi de preocupări şi griji comune ce determină o atmosferă unitară compoziţiei. Sînt fizionomii tipice, aspre, ale ţăranilor
noştri, în tăcerea lor simţindu-se dîrzenia, vigoarea unor oameni ce trelupte zilnic cu greutăţile vieţii, hotărîrea lor de a nu se lăsa
Culoarea este aşternută în tuşe groase, abundente, creind impresia unei materialităţi aproape sculpturale, de relief, ce pare să emane
din consistenţa ei o energie proprie lui Schweitzer-Cumpăna. Predomină
culori reci, în special verdele oliv din vestimentaţia personajelor, dar
surprinde şi accente de roşu închis pe figurile lor văzute într-o lumină
buiau

să

înfrinţi.
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gălbuie. Prin acest fel de ecleraj se creează contraste între zona luminată,
central - într-o lumină ciudată, fosforescentă - şi spaţiul interiorului
unde formele abia se ghicesc. Peisajul pare să fie pictat spre sfîrşitul
deceniului patru cînd creaţia sa prezintă aceste caracteristici.

Fig. 11. Rudolf

Schweitzer-Cumpănă.

Autoportret.

Alături de portrele de ţărani cărora le redă autenticitatea fizionomiilor - fiinţa umană reprezentată păstrîndu-şi trăsăturile personalităţii
sale unice, vigoarea sa - autoportretele se remarcă şi ele prin expresivitate şi o picturalitate densă.
Autoportretul din colecţia muzeului din Oradea, nedatat, îl înfăţi
şează pe pictor la virsta bătrîneţii. Se reprezintă din faţă privind scrutător înainte, ochii avind o expresie de concentrată atenţie, în dorinţa de
a pătrunde în profunzimea lucrurilor. Autoportretul apare ca emblemă a
existenţei sale, pictorul surprinzîndu-se în atelier, la lucru, cu pall'ta în
faţa sa, în prim plan. In fundal, se văd pe pereţi tablouri din colecţia
17
18

Dan Grigorescu, Op. cit., p. 309.
Gheorghe Poenariu, Op. cit. p. 23.

https://biblioteca-digitala.ro

Maria Zintz

524

18

artistului. Lumina galbenă, aurie, ce scaldă puternic figura cu o expresie
de sobrietc1te gravă, concentrată, atentă la tot ce se petrece în jur, pune
în evidenţă fruntea înaltă, buzele strînse, ochii expresivi, trăsăturile
realizate într-o pensulaţie împăstată. Ea determină reflexe verzui pe
cămaşa gălbuie, pe cravată, pe haina albăstruie, iar în fundal, un contrast
cromatic între brunul roşcat-galben şi verdele oliv şi citron ce conferă
şi o expresie de adîncime perspectivală, de spaţialitate în tablou. Este
acelaşi tip semeţ ce scrutează viaţa şi creaţia în egală măsură, acelaşi tip
pasionat, cu trăsături viguroase din Autoportretul din 1931, dar cîştigînd
prin vîrstă în profunzime şi concentrare, în interiorizare meditativă rod al unei bogate şi intense vieţi spirituale -şi, cum e şi firesc, apropiat
de Autoportretul pictat în 1967, într-o unitate de concepţie în care se
împletesc măiestria organizării riguroase a compoziţiilor, cea a aşternerii
întrutotul personală a tuşelor bogate în culoare, în nuanţe numeroase, a
creerii unui ecleraj specific tablourilor sale, a unui clar-obscur cromatic,
cu valenţe expresive şi spaţiale.
Un alt capitol important în creaţia sa îl deţine natura moartă. Pictor
al materiei, dorind să sugereze materialitatea palpabilă a formelor, acest

Fig. 12. Rudolf

Schweitzer-Cumpănă. Natură statică.

subiect era firesc să-l fascineze. În colecţia muzeului din Oradea se află
trei naturi moarte, dintre care una este şi datată, în 1966. Ea reprezintă
cîteva mere şi pere, alături de un vas de aramă, aşezate pe o masă
romboidală ce se detaşează pe un fundal brun-roşcat. Şi aici este luminată
zona centrală, masa ocru-brun şi fructele în nuanţe aurii, roşcate şi galben
citron. Tuşele sînt păstoase, într-un duct unduit, uşor curbat. Cea de a
două Natură moartă reprezintă tot cîteva mere, în galben, roşu şi cîteva
mici pete de verde, pe un fundal întunecat, în brun. Materia este consistentă, tuşele groase sînt ondulate sau rotunde, subliniind formele tratate
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plastic, în relief. Lumina cade şi aici grea pe fructele generoase, preferate de artist. A treia Natură moartă înfăţişează tot mere, în tonuri de
oranj, galben auriu şi roşu, aşezate alături de o pară, un ulcior verde, o
cană de lut şi cîteva cărţi, într-o lumină galben deschis. Formele se
profilează pe un fundal brun-roşcat, cu reflexe de un roşu mai închis.
Şi aici pasta e densă, cu străluciri de lumini şi reflexe, cu umbre ce determină spaţiul tabloului şi dau viaţă formelor, pictate „în propria lor materie, pentru a satisface odată cu văzul toate celelalte simţuri perceptive" 19 •
Pictorul conferă fructelor o materialitate sculpturală cu un halou d:e
lumină intensă în jurul lor, materială şi ea ce le sporeşte pregnanţa, le
intensifică existenţa ca şi în alte tablouri cu acest subiect.
De altfel, senzaţia de viaţă, de intensitate ardentă ce emană din însăşi
fiinţele şi lucrurile pictate de Schweitzer-Cumpăna amintesc de consecinţele unui vulcan c-e se stînge cînd formele, avînd încă incandescenţa
lavei, încep să se solidifice. AL Busuioceanu îi remarca în 1935 aceste
caracteristici, intensitatea cromatică şi rigoarea plastică, ordinea pe care
o impunea în creaţia sa acest artist, cu o personalitate distinctă în arta
românească: .,O masă încărcată cu tacîmuri, cu pahare şi cu fructe ... era
un cîmp de bătălie al luminii în care totul se găsea în adversitate cu tot,
se ciocnea în reflexe violente, se sfîşia în traiectorii şi în tăişuri luminoase,
dînd impresia unei adevărate drame cosmice, în care elementele se luptau,
unele pentru exterminarea celorlalte. DL Schweitzer-Cumpăna izbuteşte
să pună ordine în acest zguduitor război ieşit din paleta sa" 20 • Această
ardenţă a formelor ca şi plasticitatea lor, ordinea, rigoarea compoziţiilor,
umanitatea caldă a personajelor, vigoarea portretelor de ţărani, preocuparea constantă pentru reprezentarea peisajului românesc sînt tot atîtea
trăsături, alături de altele, proprii creaţiei lui R. Schweitzer-Cumpăna.
In dorinţa de a cinsti creaţia celor trei mari artişti români, în acest
an al aniversării centenarului naşterii lor, Muzeul Ţării Crişurilor a
organizat şi o expoziţie cu lucrări de pictură şi grafică din colecţiile sale,
prilej pentru publicul amator de artă din Oradea să le cunoască mai
bine creaţia.

19 Alexandru Busuioceanu, Gîndirea, Cluj, Anul XIV, nr. 1, ianuarie 1935, p.
51-52, reprodus în Al. Busuioceanu, Scrieri despre artă, Ed. Meridiane, Bucureşti,
1980, p. 134.
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