CONTRIBUŢII LA CUNOAŞTEREA ACTIVITAŢII
ŞI CREAŢIEI

PICTORULUI SABIN POPP (1896-1928)
de
MARIA ZINTZ

,,{ ... ) Numai un lucru care a fost cu adevărat gîndit are norocul să
fie iar şi iar „mai bine' înţeles decît s-a înţel€s chiar el pe sine. Dar,
atunci, această mai bună înţelegere nu este meritul interpretului, ci darul
oferit de însuşi obiectul interpretării" (... ) ,,singură gîndirea originară
ascunde în sine acea bogăţie care nu ,poate fi nicicînd epuizată, ci doar
înţeleasă de fiecare idată „mai bine", (Martin i/[eidegger).
Am ales aceste cuvinte ale filosofului Martin Heidegger în prefaţare:i
studiului despre creaţia pictorului Sabin Popp pentru că percepţia expresiei tablourilor sale apare tocmai ca un reflex asupra intelectului, avînd în
vedere o comportare în care valoarea realizărilor corespunde unei concentrări de temperament şi voinţă formativă. Am spune că într-atît devenise acest principiu o necesitate pentru el încît chiar conceptul de evoluţie se pune într-un mod particular în opera sa.
Despre Sabin Popp s-a scris destul de mult în timpul vieţii şi întotdeauna apreciativ, observîndu-i-se originalitatea şi aportul în pictura românească. Personalitatea lui a fost remarcată cu fiecare expoziţie,
cu fiecare participare la expoziţii colective, considerate ca evenimente de
seamă în viaţa artistică a vremii. Vctor Ion Popa îi considera la sfîrşitul
anului 1920, pe Sabin Popp şi Adam Bălţatu, ,, ... porniţi pe drumul să
nătos al clasicismului, o chezăşie fericită de artă sănătoasă, cel dintîi prin
seriozitatea problemelor de desen ... " 1 • Şi tot atunci, într-o altă revistă.
se remarca cu prilejul expoziţiei personale Sabin Popp şi Adam Bălţatu,
„talentul celui dintîi, mai aşezat şi mal aspru şi prin aceasta şi mai
adînc ... Te fură mai ales cumpătul sigur ai creionului de meşter vechiu
şi limpede cu sine ... " 2 • Se observa, de asemenea„ în acelaşi an, atenţia
acordată constituirii „temeinice a compoziţiilor, desenului şi rezumării
subiectului la liniile esenţiale" 3 , pentru ca, în România nouă, să se afirme
1 Victor Ion Popa, Cronica artistică, în „Foaia tinerimii", nr. 21-22 din 115 dec. 1920.
2
E. M. Emanoil Bucuţa, lnsemnă.ri, în „Ideea europeană" nr. 24 din 31 oct.
1920.
3 Eugen Crăciun, Cronica artistică, Cele din urmă expoziţii, în „Viaţa românească", 5 nov. 1920, p. 437.
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Aşadar, toate aceste aprecieri, alături de altele, încă, au fost notate
cu prilejul primei expoziţii personale organizate la Sala Mozart, în 1920,
după întoarcerea din călătoria de studii în Italia unde s-a şi împrietenit
cu cîţiva tineri artişti români prezenţi la Rama Adam Bălţatu, coautor
al expoziţiei şi mai vîrstnic cu şase ani decît Sabin Popp, Aurel Băieşu,
W. Arnold şi criticul de artă Ştefan Neniţescu. Nimeni nu bănuia
că , numai peste şapte ani viaţa pămîntească a pictorului menit să
devină clasic se va stinge . . . Cum să scrii despre un pictor clasic
şi maestru al picturii româneşti care şi-a concentrat creaţia de „maturitate" în numai opt ani, considerînd anul primei expoziţii (1920)
ca an de primă afirmare şi cum să te referi la „maturitate creatoare"
cînd el nici nu împlinise 32 de ani ... Cum să scrii fără o tresărire şi fără
nostalgia a ceea ce ar mai fi putut fi dacă ar mai fi fost .să fie, cînd Gh.
Petraşcu (1872-1949), cu un sfert de veac mai vîrstnic decît el, Fr. Şirato
(1877-1953), Jean Al. Steriadi (1880-1956), Camil Petrescu (1880-1962)
şi alţii, apoi Lucian Grigorescu (1894-1965), Henri Catargi (1894-1972),
congeneri, au ajuns la aogenul creaţiei lor chiar după anul 1930? Despre
Sabin Pop lcare lucra cu „încredere -şi credinţă", neobosit, sincer, deschis,
de o mare puritate sufletească, sociabil, înflăcărîndu-se dar fără oscilaţii, prieten cu reprezentanţi ai avangardei româneşti dar mereu atent
la el însuşi şi entuziasmîndu-se cu adevărat doar în faţa frescelor din bisericile româneşti, în faţa portretelor de ctitori, ... ,,Acum ştiu şi eu, ce
înseamnă pictura", afirma el după ce în cîteva veri a studiat şi copiat
(1924-1925) în special portrete de ctitori în bisericile din Bucureşti, Sinaia, Băleni (lîngă Tîrgovişte) 6 •
Cine ar fi bănuit în anu11920? ... Singur, doar pictorul să fi avut presimţirea, deşi nici acest termen nu nuanţează trăirile, evoluţia sa sufletească şi artistică ... Aş spune, chiar, dar remarca poate părea banală, că
Sabin Popp a avut un drum al său pre-conturat, şi s-a împlinit pentru că
a avut un destin. Un destin, în sensul că viaţa lui a avut o structură specifică, ( ... ) destinul . . . fiind doar expresia subtilă a identităţii noastre,
„modelul", formalizarea ei şi că ,,( ... ) a frîn bune raporturi cu destinul
înseamnă a avea instinctul proporţiei ideale între ceea ce ai de întreprins
şi ceea cei ai de suportat" 7 • Dacă îi privim astfel „destinul", atunci putem afirma că el a intuit şi a lucrat cu pasiune şi dragoste, neabătut pentru a-l împlini, cu înţelegere pentru ceea ce trebuie întreprins, ,,interesat
de resorturile lumii" şi nu de spectacolele ei, opera sa putînd fi astfel terminată în structura sa spirituală, dacă nu chiar în structura sa plastică,
pictorul fiind menit la o tot mai pronunţată concentrare de temperament
4

terar
5

Horia Furtună, Sabin Popp
artistic, 7 nov. 1920.

şi Adam Bălţatu,

Sabin Popp (1896-1928) -

Catalogul expoziţiei retrospective, Muzeul de artă

In „România

nouă",

supliment li-

şi

al României, text introductiv de Adina Nanu,

Bucureşti,

1973, p. 10, Magda Cârneci,

Lucian Grigorescu, ed. Meridiane, Bucureşti, 1989, p. 12.
8 Adina Nanu, Sabin Popp, ed. Meridiane, Bucureşti, 1968, p. 12.
1 Andrei Pleşu, Minima moralia, Cartea românească, Bucureşti, 1988, · p. 113.
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şi voinţă formativă, menit să aibă o matură înţelepciune care l-a şi ţinut
drept în orice clipă a vieţii sale.
Cei care l-au cunoscut, au observat că Sabin Popp nu începea un tablou pînă cînd nu-i stabilea „arhitectura" compoziţională 8 şi aceasta tocmai datorită voinţei sale de organizare, însoţită de dorinţa proiectării fiinţei sale în absolut, într-un „spaţiu al aacralităţii", aflat de el în bisericile
româneşti cu frescele lor ce i-au servit în bună măsură drept model. Aşa
dar, în ultimă instanţă, această atitudine nu .este decît tot una subiectivă,
într-o ipostază extrapolată a eului său. Vom surprinde chiar în clarele
schelării spaţiale, chiar în rigoarea şi obiectivarea sa datorată atitudinii sale clasice, în sensul recunoaşterii existenţei realităţi din afară - ,
o diagramă a tensiunii ce are sensuri subterane, cele ale unui dublu ritm.
Cu dt îşi va adînci şi îşi va concentra gîndirea şi sensibilitatea artistică,
cu atît formele create vor accede spre .înalt, ,,spre desăvîrşire", în primul
rînd morală. De aceea se ajunge sub aspect creator la o destul de mare
diversitate în felul alegerii motivelor şi în folosirea mijloacelor plastice
şi putem descoperi totodată chiar în această tensiune şi concentrare,
o
emoţionantă, omenească strădanie, urmele, semnele muncii sale tenace
pentru continua sublimare a formelor · expresive. Descoperim deci
un mare coeficient de trăire interioară dar şi o capacitate deosebită de
plăsmuire, de re-dare a unor medii şi elemente geologice diferite,
dar din a căror materialitate, structură formativă reţinînd, aşa cum vom
vedea, numai echivalentul fiinţei sale lăuntrice, cu amprenta personalită
ţii sale. Aceasta înseamnă o reconciliere între gravitate şi bucurie, între
rigoare, asprime şi speranţă, înseamnă robusteţea sa spirituală care emoţionează tocmai prin felul simplu, direct de a se manifesta în operă.
Cele mai numeroase dintre tablourile lui Sabin Popp sînt peisaje,
urmînd apoi naturile moarte (majoritatea flori), portretele şi mai puţin
compoziţia, anecdoticul ce l-ar fi putut sustrage de la preocupările sale formale. Peisajul este genul ce i-a permis o disponibilitate mai mare şi mai
evidentă în semne plastice figurative şi semnificaţii, o deschidere, o comunicare chiar diversă, dar avînd la temelii un mod clasic de receptare
a naturii, acea ordine adînc constituită, opţiunea predestinată a personalităţii sale, o morală „în acelaşi timp picturală şi plastică". Portretul, în
schimb, ni-l arată cu o mai mare claritate, aşa cum era Sabin Popp omul grav şi profund, sincer, modest, dornic de tandreţe (discret insinuată),
puternic prin credinţa şi voinţa neşovăitoare.
Sabin Popp nu a oscilat nici o clipă asupra drumului pe care trebuia
să-l urmeze. Bunicul, ardelean din părţile Clujului, stabilit la Bucureşti
îi ursise la naştere să fie un creator cu mîinile sale 9 iar tatăl, doctorul
veterinar militar, Ion Popp, 1-a încurajat şi i-a fost un apropiat sfătuitor
încă din copilărie, fiindu-i observate şi apreciate de timpuriu înclinaţiile
sale de desenat0r 10 • Pornind cu această convingere. Sabin Popp în anul
1912 se înscrie, la numai 16 ani, la Şcoala ele arte frumoase din Bucureşti,
fiind cel mai tînăr student. Dintre profesori, el se va ataşa mai ales de
sculptorul Fritz Storck care î-i apreciază calităţile de desenator, seriozi8

Adina Nanu, op. cit., ,p. 14.

9

ŞtefaP1 Neniţescu, Portretui iui Sabin Popp,

10

în Arta, 1971, nr. 4-5, p. 46-49.

Adina Nanu, op. cit., p. 6.
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tatea, tenacitatea şi disciplina în muncă 11 • S-a remarcat că Fr. Storck avea
o viziune clasică, dominată de raţiune şi că în acea vreme evolua către o
treptată simplificare şi liniştire a volumelor închise în contururi curgă
toare12. Era firesc ca Storck, un bun pedagog, să încurajeze înclinaţiile
elevului preferat care coincideau, în bună măsură, cu viziunea sa politică.
Incepînd cu anul IV, Sabin Popp îl are ca profesor la pictură pe directorul Şcolii de belle arte, celebrul (pe atunci) G. D. Mirea, pictor ce s-a
impus în pictura românească printr-un profesionalism de profunzime în
compoziţii ample, dar ca şi prin portretele executate cu o precizie datorată
pregătirii sale la şcoala academismului francez 13 . G. D. Mirea nu a fost
un novator dar am putea spune că el încheie cu strălucire o perioadă
necesară în evoluţia picturii româneşti, în care academismul ce presupunea
în primll rînd adîncirea meşteşugului, în datele sale de compoziţie şi desen,
se împletea cu o viziune mai romantică, prin care se aducea un suflu
proaspăt, ferind creaţia de ariditate, un freamăt de viaţă la care se adăuga
şi inspiraţia, pe lingă cea istorică, chiar dacă idealizată, din tematica rurală,
în tradiţie grigoresciană.
Primul Autoportret al lui Sabin Popp, ce poate fi considerat operă de
artă datează din 1912, primul său an de studenţie. Chiar în acest autoportret pictat doar la 16 ani, în care s-a înfăţişat şezînd, în mărime naturală şi de unde ne urmăreşte cu atenţie, cu o expresie de o prea timpurie
seriozitate, cu corpul uşor încordat, - deşi atitudinea se vrea lejeră, cu
mîinile sprijinite pe genunchi, - foloseşte o linie continuă şi totodată
fluidă, tensionată prin arcul creat în sublinierea braţelor şi umerilor, cu
nuanţări intuite cu fineţe de adolescentul grav şi concentrat. Fundalul,
în clar - obscur, pune în evidenţă albul cămăşii, carnaţia, ţinuta elegantă şi sobră. Aşa s-a dorit ca pictor, ca şi creator şi aşa a şi fost: interorizat dar cu o curiozitate vie de a cunoaşte în profunzime viaţa, conasigurat regia, decorurile, costumele şi interpretarea14 . Firea sa deschisă,
centrat, serios şi totuşi deschis şi entuziast, amator de muzici'i şi de teatru.
Numai la 18 ani, în timpul războiului, împreună cu un grup de prieteni,
a pus în scenă „Făt frumos din lacrimă" de M. Eminescu, pentru care a
asigurat regia, decorurile, costumele şi interpretarea 14 . Firea sa deschisă
firescul relaţiilor cu oamenii au făcut să fie agreat de cei din jur15 iar seriozitatea, lipsa oscilaţiilor, a dubiilor în atitudinea sa creatoare a determinat
aprecierea şi încrederea în viabilitatea, în valoarea demersului său artistic.
Revenind la portrete care i-au adus primele consacrarea, trebuie precizat că Sabin Popp nu a fost ceea ce se înţelege prin portretist - portretul
fiind un gen al reprezentării individualizate. El nu ar fi putut picta portrete
la comandă, figura umană atrăgîndu-1 numai în măsura în care îi trezea
afecţiunea, numai dacă intrase în rezonanţă cu resorturile sale intime,
sufleteşti fiecare portret însemnînd de fapt portretul său spiritual. îi
fusese remarcată de la primele manifestări expoziţionale „linia ce evoluează precis" 16 , desenul său puternic şi nou" 17 , calitatea de portretist,
11
12

13
14
15
18
17

Ibidem.
Ibidem.
Ibidem, p. 7.
Ibidem, p. 7.
Ibidem.
Eugen Crăciun, op. cit.
Ştefan Neniţescu, Salon de toamnă, în „Ideea europeană", 12-19 febr. 1922.
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psiholog acut (şi nu mai puţin tare în peisagii" 18-, ,,puternicul său talent de
portretist, clasic şi modern totodată" 19 • Sabin Popp nu a pictat multe
portrete, deşi chipul uman l-a preocupat constant, impunîndu-i-se
cu gravitate, cu o profunzime în care iubirea, credinţa, , gingăşia,
duioşia, aş zice, faţă de fragilitatea şi efemeritatea omului se îmbină
cu atitudinea demnă, dreaptă, unde nu încape resemnarea, ci doar o întoarcere spre sine, o concentrare a sinelui. încă într-o cronică din anul
1922 a Salonului de toamnă, se observase cu privire la tablourile expuse
de Sabin Popp că unele „capete (... ) par desprinse dintr-o pagină de
Dostoiewski , însă fără să aibă nimic bolnav, limpezind pătrunderea convingătoare a scriitorului rus în latinul simţ neîndoielnic şi viguros al formei pure. La dînsul, energia se împleteşte cu i5entimentalitatea sănătoasă
ca în profilul porcarului jovial de la Prundu unde se îmbină clasicism
quattrocentist luminat şi liniştit cu modernism îndrăzneţ, ajungînd la
rezultate surprinzător de moderne ... " 20 • Dacă ne gîndim la analogii sau
la modele creatoare apropiate lui, îi numim pe Luchian şi mai ales pe
Andreescu. Numai că dacă portretele austere ale lui Andreescu privesc
contemplativ dincolo de noi, într-o transcendere a realului, ce ne par de o
frumuseţe absolută, portrete lui Sabin Popp sînt prezenţe reale. Criticul atît de pertinent care a fost Oscar Walter Cisek a sugerat în 1928,
referindu-se la Sabin Popp, că „se va face poate -cîndva o paralelă între
fanatismul interiorizat al lui Andreescu şi consecvenţa sufletească prezentată în lucrările lui Sabin Popp din ultimii ani. Căci şi din picturile lui
Sabin Popp ne vorbeşte o substanţă spirituală care l-ar fi condus probabil spre un stil de o amploare lăuntrică independentă ... " 21 •
înfăţişate de obicei frontal, ele ne privesc în faţă, ne comunică şi mai
adesea par să ne întrebe ceva, cînd nu îşi pleacă, deşi mai rar, cu discreţie
privirea, ascunzînd tristeţi înăbuşite, dezamăgiri, frustări, fără să se insinueze însă resemnarea şi cu atît mai mult disperarea. Expresia este aproape, dacă nu în totdeauna, gravă, sobră, impresionînd prin concentrarea
de omenesc, de bogăţie interioară a unor fiinţe alese din imediata sa
apropiere (sufletească) sau din categoria celor modeşti ,pe scara socială.i
Iar vestimentaţia, este şi ea modestă, de o mare sobrietate, chiar cînd'
vorba de portretele de copii, deosebiţi de cei pe care îi găsim în portretele lui Tonitza unde este subliniată vîrsta ingenuităţii, cu toate atributele şi accesoriile ei.
·
Să observăm cu ce economie de mijloace plastice care tind spre
concentrare - a realizat el aceste portrete de o simplitate ce ţine tocmai de
.:omplexitatea sufletească a pictorului şi a modelelor sa,le. Numai cînd este
vorba de copii, foloseşte pentru feţe tonuri calde, un roşu pîrguit, în contrast cu vestimentaţia sobră, dacă nu pauperă, în culori potolite, prea puţin
modulate, chiar neutre, elementele de împodobire lipsind, - ca de altfel
în toate portPetele sale - , în acord cu firea sa sobră ce încina spre o vi-:
ziune sintetică, constructivă, unde inteligenţa plastică putea să-şi spună
cuvîntul. Foloseşte un desen continuu - aş zice, sumar, în sens de su18

Ibidem.

19

Victor Ion Popa, Salonul d,e toamnă, în „Sburătorul literar", nr. 24 din 25

!ebr. 1922, p. 521.
20

Şt. Neniţescu, op. cit.

Oscar Walter Cisek, Sabin Popp (1928), în Eseuri şi cronici plastice, Ed. Meridi2ne, Bucureşti, 1967, p. 171.
21

31 -

Crlsia. voi. :<X.
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mum, dinainte gîndit. Dacă ne referim, iarăşi, la unele portrete de copii.
Miluţă (Fratele artistului), Portret în verde (Soţia artistului), (Moaţa),
Portret de fetiţă, observăm că el realizează aici un echilibru al formelor

ori

bazat pe trunchiul de piramidă, reluat invers, în contrapunct, prin forma
decolteului hainei, care intră în dialog cu forma ovală, rotunjită în partea
de sus a capului, ce ne apare ca un semn al armoniei, al profundului
respect adus fiinţei umane, perfecţiunii, în ciuda efemerităţii sale părnîn
teşti. Linia mîngîie, urcînd, umerii înguşti, lipsiţi parcă de apărare, trupul
subţiratic fragil al copilului [n Portretul de copil (Vintilă Ciocîlteu) sau
în cel al Fetiţei cîrciumarului din Băleni pare să-i ocrotească cu o discreţie şi o căldură pe care o recunoaştem ca pe o constantă a fiinţei s:1le.
Este necesar să ne referim, neapărat şi la fundal, important în portretele lui Sabin Popp, mai ales în cele unde receptăm semnificaţii concentrate, sentimente adînci. Puţin vibrat, el este totuşi expresiv în neutralitatea sa, aR'l putea spune în absenţa sa, dacă nu am avea în vedere
lumina aparte, o lumină ce face şi mai clare aceste chipuri imaculate,
uimite, mirate, tensionate, asprite, cu o înţelepciune dobîndită iJJrematur
ori amar, melancolice ori hotărîte - chipuri atît de „reale" pentru c~1 ne
sînt familiare şi nouă, transmiţîndu-ne ceva important., ivit dintr-o substanţă spirituală la care se refera O. W. Cisek şi care poate fi receptat
numai dacă în simţire este invitată şi inteligenţa, adică înţelegerea,
afecţiunea.

Surprindem, însă, în unele portrete şi un alt aspect menţionat în legă
tură cu Sabin Popp: decorativul. 22 De exemplu, în Ţărăncuţă din Bacău
(soţia sa) 1924, întîlnim o atmosferă sărbătorească. Linia este mai
nuanţată, modulată cu căldură, dinamică iar cromatica caldă, sprinţară. Tînăra femeie, într-o atitudine uşor încordată, cu un surîs abia reţinut, delicat ca şi privirea caldă, zîmbitoare, îmbrăcată cu o ie ornată cu
motive în albastru e văzută într-un instantaneu al mişcării, cu o expresie
de o abia reţinută bucurie, a unui prea plin tineresc, pe un fundal decorativ, cu forme de un roşu aprins, strălucitor şi un verde viu, în armonie
tinereţea şi trăirea intensă a personajului, cu setea sa de viaţ[1. Vom
regăsi aceeaşi expresie, a unei puteri, a unei bucurii de necuprins în tipare

cu
şi

în Autop<>rtretul cu legătura galbenă, pictat în acelaşi ani, 1924, ca şi
în Peisaj din Teţcani din 1925. Este perioada cînd simte bucuria unei
prietenii şi a .unei iubiri unice pentru el, cele ale sculptoriţei Theodora
echilibrat, împăcat cu sine, în acord cu propriul ,său destin.
Tot într-un instantaneu, îl vedem şi pe Doctorul Ariton (1924 nr. cat. 8)
parcă grăbit şi neinteresat să pozeze, dar privindu-ne atent, cu corpul
uşor înclinat spre noi, cu o expresie de siguranţă profesională, de o bărbă
tească energie, marcată de inteligenţă şi de pasiunea muncii. Şi aici linia
este sintetică, fără asperităţi unghiulare, deşi tensionată, subliniind puternic, monumental chiar personajul, văzut aproape în întregime pe un fundal neutru. Cromatica este însă reţinută (alburi, griuri), pictorul reuşind
cu o economie uimitoare să creeze un tablou deosebit de viu, o imagine
care este în acelaşi timp al unui doctor anume, I. Ariton, un chip ce impune respect, dar şi al doctorului, ca personaj „ideal".
22 Dan Grigorescu, Pictura
Meridiane, Bucureşti, p. 304.

românească

fn imagini,
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Anii de şedere în Italia, 1919 şi 1921, parţial (nici doi ani), i-au permis
lui Sabin Popp o „selecţie", alegînd şi asimilînd ceea ce se potrivea spiritului său constructiv din pictura primitivilor, în special din şcoala florentină, faţă de care manifestase o preferinţă firească, simpatetică, în acord
cu aspiraţiile sale expresive şi înclinaţiile structurale. Şi totuşi, pentru el,
,,marea şcoală" a însemnat frescele din bisericile româneşti care vor conduce la o afirmare sa creatoare plenară, la descoperirea acelui „far" necesar, în sugerarea, am zice exprimarea unor spaţii, a unor trăiri profunde
cu specific românesc, dar cu accedere la universitate. Portretele ctitorilor,
mai ales, (dar şi elementele de peisaj al frescelor) îl vor determina să picteze, Tripticul religios şi mai ales, Tripticul de familie, deşi chiar înainte
el a fost preocupat de reprezentarea unor portrete colective, transmiţînd
prin aceasta un mesaj, o concentrare existenţială, ca în tabloul Trei surori
(1924), nuanţat şi discret (ca de fiecare dată) în exteriorizarea sau mai
bine zis în interiorizarea unor experienţe de viaţă, ale unor stări specifice.
Personajele se detaşează prin linia suplă, cu rotunjimi ce conferă prestanţă, o monumentalitate dar şi tandreţe, un rafinament în dialogul armonios al formelor unduite (sugerînd o mişcare ce conduce privirea spre un
imaginar punct central), al vîrstelor unui om, pe un fundal generos,
simbolic, - un lan de floarea soarelui - , flori pe care Sabin Popp le va
picta de mai multe ori 23 •
Înainte de a ajunge la cel mai impresionant şi apreciat Portret colectiv, Familia, ne vom întoarce la pictor, la autoportretele ce-au urmat celui
din anul 1912. Tată-I după şase ani, în 1918, un tînăr cu privirea concentrată, cu buzele strinse, urmărite de un regret, de o
asprim('
ce-i maturizează figura îngîndurată şi expresia. Poate o presimţire?
Continuăm cu Autoportretul din 1921, unde el a dorit să ne apară într-o
atitudine romantică, plin de hotărîre şi foarte serios, un tînăr care ştie,
ce vrea, cu buzele strînse, ferme, cu privirea scrutătoare şi uşor nemulţu
mită. Şi aici, el accentuează. efectele de ecleraj, pentru a sublinia
figura, pentru a-şi pune în lumină hotărîrea de a lupta pentru un
ideal. Este, cred, printre rarele autoportrete în care pozează, voind să se
prezinte într-un tip uman anume dar unde a exprimat totodată un crez,
un legămînt cu scurta sa viaţă, restul trupului pierzîndu-se în ţesătura
vibrată a fundalului întunecat. Se simt aici şi influenţele Şcolii de artă,
lecţiile academiste ale profesorului de pictură G. D. Mirea dar şi ale ,,,noului clasicism" ce începea să se facă prezent în Europa24 • Autoportretul:
din 1923 are ca fundal un peisaj amplu, ocupînd trei pătrimi din suprafaţa tabloului, cu evenimentele lui, dar dominat de personajul uman ce ne
aminteşte şi de compoziţiile cu ţărani în peisaj ale lui Camil Ressu. 1n
profil şi întors noi cu faţa, în peisaj, el a asimilat şi restituit un nou
model al lecţiei florentine, folosind o schemă structurală de care am mai
amintit. Introspectiv, înclinat spre observaţie dar şi spre comunicare, medi23 Tache Soroceanu, în .Adevărul literar _şi artistic, 1938, observa că în această
lucrare nu este vorba de un decorativ numai fa ~ncîntare vizuală ci un decorativ al
meditaţiei şi al simbolului, în care personajele şi lucrurile aveau o existenţă iconografică adunate ca în faţa rmei judecăţi a eternităţii".
24
cf. Andrei Pintilie, Alexandru Phoebus, ed. Meridiane, Bucureşti, 1986, p. 11;
Francesco Arcangeli, Giorgio Morandi, ed. Meridiane, Buc., p. 142; Corado Maltese,
l~toria artei Italiene, II, ed. Meridiane, Buc., p. 48.
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tativ dar deloc închis, el pare că se înalţă pe măsura aspiraţiei sale firesc,
echilibrat, împăcat cu sine, în acord cu propriul său destin.
Cu Autoportr~tul cu legătură galbenă din 1924, sîntcm pe un drum
pe care Sabin Popp a avut prea puţin timp să-l urmeze - ce-i pune în
-lumină acea latură a firii sale îndreptată spre concentrare şi 11."'eţinere, în
dorinţa de construcţie şi înălţare, stimulată şi de boala ce se insinua tot
mai adînc şi-i drămuia existenţa şi munca tot mai îngrijorător. Autoportretul ne determină să cunoaştem, de data aceasta, în persoana lui
Sabin Popp, un tînăr puternic, debordînd de energie care se bucură cu
toată fiinţa sa de viaţă, nebănuind, sau nedorind să bănuiască că ea ii
va fi curmată numai peste patru ani. El se profilează pe un fundal decorativ, cald, dinamic, într-o cromatică vie. Culoarea este mai modulată,
mai liberă, totul respirînd încredere, o energie a spiritului dar şi a trupului care aproape „iese" din cadrul tabloului. Ne apare aici pictorul
Sabin Popp îndrăgostit de viaţă şi optimism, hotărît, condus de pasiunea
sa pentru creaţie, convins de puterea harului său. lntîlnim şi un element
nou: mîinile, uşor alungite, aşezate cuminte una peste alta, într-o poziţie
prin care se vor remarcate. Sînt mîini sensibile, frumoase deşi puternice,
ferme ca şi figura de o expresivitate tulburătoare tocmai prin prezenţa
unei frumuseţi fizice şi spirituale, a acelei forţe stăpînită de inteligenţă,
de voinţa creatoare, împletite cu conştiinţa acestei forţe, cu bucuria de
a exista. Aşadar, un portret de o mare sensibilitate şi de o mare încredere în puterile omului, o operă matură a unui artist ce avea
doar 28 de ani. După un .,an, două autoportrete ni-l arată pe Sabin
Popp parcă mai puţin convins de puterile inepuizabile ale trupului, mai
vulnerabil dar hotărît să reziste, să lupte aşa cum ne apare într-un Autoportret, bust, pe fundalul unui peisaj, într-o tratare sintetică, aproape
monumentală, reţinut în cromatică, dar de o emoţionantă concentrare
expresivă, cu privirea fermă, drept, asemeni unui erou, primind cu curaj încercările destinului, gata să le asume cu o teribilă hotărîre.
Intr-un alt autoportret îl revedem cu .o expresie de uimire, de discretă
mîhnire pe care ar dori parcă să o reprime, cu privirea albastră, pierdută
într-o îngrijorată îngîndurare. Este vorba despre· o perioadă dnd, fiind
bolnav, era internat în spital. Ritmul compoziţiei este şi el mai agitat, mai
complicat decît şi alte autoportrete, mai tensionat chiar, dar într-o structură
de creştere, în benzi orizontale dominate de formele ce urcă pe verticală.
Aşadar şi aici întîinim un ritm al înălţării, cel pe care l-a urmărit şi l-a
dorit pentru tablourile sale, ca semn al biruinţei, chiar dacă el mai poate
include şi zbaterea, neliniştea, teama de a nu avea timp, de a nu ajunge
la capăt ...
Un Autoportret de-a dreptul ciudat în galeria portretelor sale este cel
în care rîde, se amuză, un rîs forţat ce pare mai curînd o mască. Formele,
uşor alungite, ale trupului şi ale figurii sînt încununate de forma rotunjită
a tichiei roşii ce-i acoperă părul. !Foloseşte, pe lingă ocrul cald al fundalului, culori intense dar reci, de verde şi albastru.
Ajungem la Autoportretul cu floare roşie din 1926, pandant al Portretului soţiei sale cu floare galbenă din 1925. Din acest tablou ne priveşte
zugravul Sabin Popp tot mai conştient de locul său, de prelungirea existenţei prin creaţie. De aceea mîinile, supradimensionate, au şi aici un rol
important. Dacă în Portretul soţiei, personajul feminin ţine o ulcică de lut, românească, cu o simbolică floare galbenă, cu
corola
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rotundă, ca pe o ofrandă în mîinile ridicate pină în dreptul capului, într-un gest de ritual, asemeni domniţelor din frescele româneşti medievale.
Conturul ulcelei şi cel al capuui se îmbină, se întîlnesc într-o singură linie
uşor arcuită ce le pune în evidenţă şi mai mult formele calde, armonioase,
unduite şi curbe, accentuate de mîinile şi braţele ce parcă urcă, prin liniile
puternice ce le delimitează, într-un dialog deosebit de expresiv al diagonalei, verticalei care culminează în formele cu valoare simbolică, rotunjite
semne ale armoniei, echilibrului, împlinirii, continuităţii ... O exprimare
plastică sintetică şi neostentativă dar sugestivă, clară, unde gingăşia feminină a gestului evocativ chezăşie a luminii şi deci a vieţii este dublată de voinţa şi putinţa de dăruire, ,,de zidire" prin dăruire şi iubire a
fiinţei omeneşti.

In Autoportretul cu floare roşie - ce trebuia să se întîlnească într-un
triptic cu portretul soţiei - , pe un panou alungit ce „taie" nu întîmplător
marginile trupului, Sabin Popp ţine în mîna dreaptă, minunat conturată,
penelul, iar cu stînga, un vas rotund, albastru intens, din care se înalţă o
floare roşie cu lujerul verde, prelung şi puternic înclinat spre sine, avînd
la capăt corola rotundă, roşie, supremă mărturie a iubirii, şi aici chezăşie
a toate făcătoare, fără de care „nimic nu e", nici viaţă, nici creaţie, nici
emoţie. Jar chipul, alungit şi el, ca în frescele noastre, ni se arată cu o
expresie francă, decisă, tulburător de concentrată. El ne priveşte, cu o
intensitate şi o omenească fermitate, transmiţîndu-ne trăirile sale cele mai
adînci, puternica sa hotărîre de a crea. Vestimentaţia - halatul în dungi
- subliniază ritmul vertical, lăsînd la vedere gîtul puternic, figura prelungă, cu pomeţii accentuaţi. Sabin Popp acordă aici o atenţie mai mare
şi elementelor picturale deşi grafismul este pronunţat folosind culori
reci, predominînd albastrul şi verdele, în contraste ce oferă o bogată
viaţă imaginii şi evidenţiază cu atît mai mult căldura mîinilor şi a corolei
florale. Pentru detaşarea personajului a preferat un fundal decorativ,
populat de motive în albastru şi verde, vibrate de nuanţele brunuluil
Sabin Popp se va mai picta încă odată în cunoscutul Triptic - Familia
din 1927, lucrare ce a impresionat de la prima sa prezenţă expoziţională,
observîndu-i-se „incontestabilele armonii cromatice, inteligent întreţinute
pentru o frescă" 25 , ••• ,,puternica expresivitate pusă într-un cadru bizantin
( ... ) portretului de familie ( ... ) poate cel mai interesant lucru al Salonului"26. N. Tonitza considerase ca un defect „neconcordanţa dintre figurile membrilor familiei, realist tratate şi gesticulaţia" bizantino-simbolică
a personajelor .... ,,Singura figuri:i din acest interesant portret de familie
care corespunde ca realizare intenţiilor autorului este chiar silueta artistului" - mai menţiona Tonitza - în cronica Salonului oficial din 1927~7 •
Înclinăm să credem, că Sabin Popp a dorit · el însuşi ~ceastă dublă
ipostază a membrilor familiei soţiei sale (poate cu premoniţia sfîrşitului său
25

1927.

Nicolae N. Tonitza, Cronica Salonului oficial, în „Universul literar", 1 mai

20
Petru Comarnescu, Salonul oficial, în „Politica", 25 apr. 1927; Oscar Walter
Cisck, Eseuri şi cronici plastice, ed. Meridiane, 1967. Remarca că Sabin Popp ... ,,a
căutat s,l ne tălmăcească, în eperele sale cu totul neobişnuite, esenţa care leagă atitudinea interioară a omului de azi cu ci'! din trecut, făr,i a se sluji în scopul acc>sta
de un __tradiţionalism lcsnP accesibil, de-o tendinţă formală uşor găsită şi propagat.i
d<• alţn ... Sabin Popp a fost chiar cel mai de seamă îndrumător spre izbînda unl'i
legături rodnice cu ţinuta artistică a altor secole".
~ Nicolae Tonitza, op. cit.
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.apropiat). Tripticul ne apare ca un mesaj peste ,timp al lui Sabin Popp,
zugravul, cum semnase el; o lucrare monumentală cu imaginea despărţirii
.şi a întîlnirii sale cu cei dragi într-o altă existenţă, cea a spiritului. Privirile sînt hieratice, de o consistenţă ideală, cuprinzînd o linL5te, o pace
absolută, desprinse fiind din realitatea vieţii pămîntene. In ce-l priveşte
pe pictor, el aparţine întrutotul unei alte lumi.
Dacă în autoportretul anterior era legat încă de lumea terestră, aici
nu a rămas decît zugravul, cu mesajele sale peste timp - creaţia şi credinţa. Chipul îi este de o tinereţe veşnică efigie - subliniat cu atenţie
şi uşor alungit, ca şi mîinile, mărite intenţionat. Cu mîna dreaptă face un
gest de binecuvîntare, ori de „captare" a bunăvoinţei divine, iar cu stînga
ţine penelul, arătînd spre un fragment de frescă religioasă, fundal şi peisaj simbolic, în acelaşi timp, prin legătura sa cu creaţia, într-un .sens
adînc, pe un plan al spiritului. Ne priveşte, dar este despriPl.s din imanent,
iar legătura cu el pare să aibă loc numai prin intermediul creaţiei. ,,Veridicitatea" expresiilor membrilor familiei am putea spune că ţine mai
curînd de o atmosferă, de o viziune metafizică. Personajele nu comunică între ele, şi par să trăiască ca într-un vis, introduse într-un spaţiu
ce le este străin, datorită unei puteri necunoscută lor. Sub aspect plastic, e creat un ritm al formelor curbe, conducînd spre stînga;
urmînd un drum invers, ireversibil, membrii familiei făcînd cu mîna
gesturi ritualice, (tatăl ţinînd, în stînga, un răvaş). Doar soţia sa, în
stînga, în profil, şezînd într-o strană, şi cu mîinile aşezate pios, una }Este
alta, pare singura vie cu adevărat, în atitudinea ei de meditaţie şi reculegere, sugerînd o continuitate a vieţii, atentă în acelaşi timp la drumul
pe care îl are de urmat, în ,timp ce zugravul Sabin Popp a rămas pe loc,
captat parcă de o altă menire şi de un alt timp. Vestimentaţia este şi ea
grăitoare asupra rostului acestor personaje. Dacă soţia pictorului
poartă o rochie cadrilată., cu un decolteu oval ce-i subliniază gîtul
prelung, pus în evidenţă şi de cocul greu în care îi este strînsă
cascada părului negru, pe deget purtînd un inel preţios, ceilalţi
membri ai familiei sale iau veşminte sobre ce determină run Titm al
verticalelor şi contraste de lumină. Jn ce-l priveşte pe autor,
el are doar o haină neutră, monahală, sobră, ce se mulează aproape pe
trupul alungit, subţiratic, cu o economie a mijloacelor plastice deosebit de
concentrate, pentru a sugera volumele şi a sublinia formele. Nimic în
plus, nimic care să tulbure liniştea, interiorizarea acestor personaje, într-0
compoziţie unde observăm că pînă şi elementele eliptice, chiar absenţa
unor fragmente corporale „tăiate" anume, conferă cursivitate şi unitate
compoziţiei, în viziunea ei metafizică, dorită de pictor. Intîlnim în felul
distribuirii unor personaje, a punerii lor în spaţiu (ne referim mai ales la
profilul soţiei), amintiri ale lecţiei renascentise italiene. Dar Sabin Popp
s-a dorit mai ales un continuator al zugravilor noştri medievali, ceea ce
arată admiraţia sa totală faţă de semnificaţia şi valoarea frescelor din
bisericile româneşti. Este vorba de o pictură modernă, impresionantă prin
viziunea sa, legătura cu tradiţia românească realizîndu-se firesc, discret
şi original totodată, fără o inspiraţie „programatică" din arta populară ori
din viaţa rustică, pentru a se ajunge la un specific naţional deşi acest
specific era · mult căutat şi · comentat · ca sursă necesară de ::inspiraţie, Sabin Popp şi-a dovedit, puternica personalitate şi sub acest aspect,
aducînd un plus de expresivitate, de complexitate, chiar de modernitate.
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-CU tulburare scria Camil Petrescu în „Universul" din 11 ianuarie 1928,
la 10 zile de la moartea lui Sabin Popp: .,Nu mai urmăresc atent expoziţiile de pictură, deşi acest lucru fusese una dintre pasiunile mele, dar
în cercurile cele mai pasionate pentru pictură, în acele cercuri restrînse
care ajung pe urmă să orienteze toată opinia publică, se vorbea cu atîta
temei de un tînăr excepţional înzestrat, incit m...,am dus anume să-i cunosc opera. Tripticul de la Salonul de acum 2-3 ani, Portretul de familie
apoi, ultima lucrare de la salonul din anul acesta, se impunea cu atîta evidenţă peste şcoli şi coterii, că toată vîlva pe care au produs-o era explicabilă".

Cele mai numeroase tablouri i:înt peisaje, pictate constant, odată cu
„construirea" propriei interiorităţi, pentru a-şi împlini destinul, voinţa de
-creaţie, cu amprenta unei acute necesităţi personale. S-a observat că
înainte de a se apuca de lucru, ştia exact structura fundamentală a imaginii pictate care avea o armătură clar articulată, fără vreun conflict
intre desen şi culoare, cu tendinţa dispunerii succesive pe verticală, a
planurilor.
In primele sale peisaje recunoaştem influenţe grigoresciene, ca şi impresioniste şi postimpresioniste, repede abandonate, ele neaderînd la
structura sa temperamentală şi intelectuală. Peisaj din Roma (1920), Pei.saj din Veneţia (1921), Peisaj (1921) ne apar atît de străine nu numai de
ceea ce va picta el nu peste mult, dar de însăşi firea sa. Dacă aceste tablouri nu au personalitate, în schimb dovedesc calităţile de colorist care
aici se vădesc prin pensulaţia foarte măruntă, multicoloră, într-o senzorială, sărbătorească receptare a datelor realului de către călătorul
grăbit să
„guste" pitorescul unor oraşe meridionale, să-şi satisfacă o plăcere a ochiului, o uşurinţă a ,mîinii în folosirea culorilor.
Ni-l închipuim pe Sabin Popp parcurgînd concentrat sălile marilor muzee, oprindu-se cu admiraţie la marii maeştri ai Renaşterii italiene.
lntors în ţară a fost tentat şi el să picteze, ca aproape, dacă nu toţi marii
noştri artişti din perioada interbelică, la Balcic. Priveliştile Balcicului îi
impune lui Sabin Popp o concepţie plastică mai articulată, începutul unei
sinteze între desen şi culoare. In Peisaj din Balcic cerul ocupă nici o treime
din tablou iar marea şi mai puţin, subiectul fiind pămîntul ars, cu consistenţa materială, grea, în supraetajări ce cresc viguros, cu claritate în lumina puternică.
Am mai menţionat acea trăsătură importantă a picturii europene
<lupă anul 1920,
aceea de revenire, de căutare a unor structuri
mai riguroase, într-o viziune clasică, cu accent mai pronunţat pe volum,
pe o arhitecturare mai fermă, - trăsătură pusă în valoare de „Arta nouă"
- mişcare clasicizantă ce-şi găsea rădăcinile în trecenttismul italian şi, mai
alee;, în plasticitatea creaţiei lui Cezanne28 • Sînt idei ce-şi află rezonanţa şi
în pictura românească după 1920, la noul clasicism aderînd şi noile grupări
.artistice întemeiate după această dată ca Grupul celor patru, Grupul
nostru 29 etc.
Aşa dar, în momentul în care Sabin Popp începe să se afirme prin expoziţiile personale şi în Saloanele oficiale, la începutul deceniului trei,
impresionismul reprezenta o jmodalitate perimată, contestată prin
8
~

29

Magda Cârneci, op. cit., p. 16.
Ibidem, p. 18; Dan Grigorescu, op. cit., p. 305.
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post-impresionism şi mai ales prin constructivismul complex al lui Cezanne al cărui nume apărea tot mai des, încă din deceniul al doilea în
presa de specialitate, fiind pictorul cel mai admirat, ,considerat un adevărat dascăl, un precursor, un întemeietor în ceea ce trebuie să însemne
un stil modern 30• Fără îndoială că Sabin Popp, chiar în perioada destul
de scurtă a studiilor în Italia, s-a interesat nu numai de pictura renascentistă dar a putut afla din presă, ,din discuţiile cu prietenii; despre
noile orientări ale plasticii italiene şi europene. Am observat că în aceeaşi
perioadă studiau în Italia, la Institutul superior de arte plastice şi ;_!lţi
artişti rom{mi- Adam Bălţatu, Aurel Băieşu, W. Arnold, Lucian Gi-igorescu, pentru a-i aminti pe cei mai cunoscuţi. Dacă Lucian Grigorescu a
fost interesat să selecteze prea puţine lucruri din viaţa artistică italiană,
cum singur recun6scuse 31 , părerile lui Sabin Popp au coincis, prin structura sa psihică, cu multe dintre căutările plastice din acea perioade\ in
Italia. Apăreau destule scrieri, cronici despre ceea ce însemna fenomenul plastic la acea vreme, dacă ar fi să ne referim şi numai la cele
publicate de pictorul şi criticul de artă Ardengo Soffici, personalitate complexă, laborioasă, cu un rol _deosebit de important în evoluţia artistică italiană din primele decenii. Alte nume ca Gino Severini,
Corado Maltese, Carlo Carra, Giorgio de Chirico, Giorgio Morandi etc.
le-a auzit, desigur, pomenite în numeroase ocazii, după cum auzise şi de
noua revistă „Valori Plastici" fondată şi condusă de Mario Broglio, activă
din 1919, dar cu o viaţă scurtă unde se aducea critici la adresa futurismului, impresionismului şi cubismului considerate „duşmani de moarte" ai
umanismului clasic32 . Era vorba de o întoarcere la tradiţie, de o „chemare
]a ordine", de o concentrare a conştiinţei individuale, de o căutare religioasă sau cel puţin foarte austeră a valorii formelor, nu numai stilistică,
ci şi omeneşte sacrală, deci o profunzime de experienţe formală şi de intuiţie de viaţă, prin care se întîlneau cu noile exigenţe plastice de la Paris 33 .
Soffici, încă înainte cu un deceniu publicase o serie de studii despre Cezanne, elogiindu-l ca pe cel ce „reprezintă o voinţă unificatoare a picturii moderne", cel ce a reprezentat „caracterul lucrurilor, cu o „arzătoare pătrun
dere"34. Iar Bienala de la Veneţia, din primăvara anului '20 a înfăţişat iubitorilor de artă - creatori şi public - prin pavilionul francez 28 de tablouri
de Cezanne, care a influenţat în bună măsură întoarcerea către o structură
mai stabilă, ,,clasică" a imaginii. Sînt ideile prezente la începutul deceniului trei în gîndirea multor artişti, ca reacţie anti-avangardistă, ce însemnau
revenirea la tipare artistice mai „tradiţionale", căutînd un nou echilibru
cultural postbelic35 . După explozia de curente de dinainte de război pictura
europeană cunoaşte astfel tentaţia opusă a „întoarcerii la ordine" după
formula celebră în epoca lui Cocteau" 36 , de întoarcere la obiectivitatea naturii, în sens clasic, sub semnul unui nou realism, sub semnul rigorii lui
Cezanne, dar şi prin apelarea la tradiţie, fără să se evite datele modernităţii. Printre cel care propovăduiau sau aderau la aceste forme erau ,pre30

31
32
3
~

34
35

36

Ardengo Solfici, Meditaţii a1iistice, Ed. Meridiane>, Bucure!iti, 1981, p. 137-147.
Theodor Enescu, Lucian Grigorescu - mărturii, în „Arta plastică" nr. 11/1966.
Corrado Maltese, op. cit., p. 42-57; Francesco Arcangeli, op. cit., p. 139.
Francesco Arcangeli, op. cit., p. 142.
Ardengo Soffici, op. cit., p. 143.
Francesco Arcagel!i, op. cit., p. 155.
cf. Andrei Pintilie, op. cit., p. 11.
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zenţi chiar avangardişti cunoscuţi, ca Picasso, Derain, Mattisse - cuprinşi
în „noul realism" sau „noul clasicism". Reînvie interesul pentru desen.
pentru volum, perspectivă, preocuparea pentru arhitecturarea solidă a formelor, pentru o articulare riguroasă, caracteristici ale mişcării clasicizante
ce şi-au găsit ecou şi în România, preluate repede de către artişti de
cele mai diverse vîrste şi opţiuni artistice 3 i. Fr. Şirato observa că „stilul
viguros şi sobru al generaţiei actuale era mai potrivit prin aspectul grav
şi lapidar" cu spiritul vremii dar şi cu spiritul sintetic şi concentrat al artei
româneşti dintotdeauna. Pentru mulţi dintre pictorii români ideile acestea
clasicizante, patronate de „noutatea" gîndirii plastice a lui Cezanne, însemnau concentrarea eforturilor creatoare pentru elaborarea unei arte naţio
nale, a unui specific românesc - apelînd aşa dar la Cezanne dar şi la arb
populară, la inspiraţia din viaţa cotidiană a poporului cu tradiţiile sale.
Aproape că nu a fost pictor în deceniul trei, chiar şi cei care temperamental aveau o altă consistenţă, să nu-şi recunoască rădăcinile în aceste date
- Cezanne şi spaţiul românesc - şi să nu treacă de la „panteismul liric"
la aFticularea fermă a compoziţiei, la o ordine riguroasă, cerebrală a imaginii plastice. La noul clasicism aderase şi noile grupări artistice întemeiate
în deceniul trei tocmai pentru a duce la îndeplinire aceste deziderate.
creerea unei arte cu specific naţional, a unei arte mai obiectivată, mai gravă şi mai aspră, cu un aspect lapidar al unităţii formale dar apropiată.
de înţelegerea publicului, pentru a fi un „izvor de staisfacţii senzoriale cu
repercursiune morală. 38
În ce-l priveşte pe Sabin Popp, nu-i putem compara viziunea picturii cu
cea caracteristică deceniului doi, (permeabilă la înnoirile numeroaselor curente) pentru că nu există în creaţia sa o asemenea etapă, fiind prea tinăr.
Iar o posibilă deplasare spre alte modalităţi - ce se făceau simţite chiar
înainte de anul 1930, pe plan european, spre zone mai calde, mai vibrante
ale sensibilităţii, deci cu accent pe culoare, la el n-a mai putut avea loc
decît într-o mică măsură. Coincidenţa fericită a structurii proprii, a firii
sale cu ideile plastice riguros constructive a însemnat însă pentru S:1bin
Popp împlinirea sa, concentrată şi bogată totodată în „modele" peisagistice
inspirate din realităţi date, concrete. Depăşind condiţiile dificile de lucru
în atelierul fără căldură, aflat în podul Şcolii de arte frumoase, despărţit
de celelalte „ateliere" doar prin pereţi de scînduri 19 , pînii să poată sC1 şi
înjghebeze un atelier în casa bunicilor40 , el se concentra asupra şevaletului
fără să se izoleze dar şi fără să simtă nevoia argumentelor, a teoretizC!rii,
a apartenenţei la vreo grupare artistică, a disputelor - selectînd totul prin
instinctul său sigur, prin inteligenţa sa neşovăitoare. lşi construi~te imaginile în linişte, cu claritate, fără crispări, făr[1 îndoieli care să-i provoace
contorsiuni ale drumului ales. !Aşa dar, peisajele vor .arăta şi ele .printr-un anume chip al naturii. propria sa imagine revelat..~ de real, într-o
obiectivare a acesteia, dar găsind concordanţa între sensul spaţiului, construcţia picturală şi lumea sa sufletească.
:După ce în 1924 lucrase la Galaţi, unde formele solide şi cele fluide se
structurau - în funcţie şi de unghiul ales - urmînd o schemă geometrict1,
37

Francisc

Şirato,

Cultul formei, 1n .Jnccrcări critic,-., ecl. Meridiane,

p. 67.
38
29

40

Ibidem, p. 27; Magda Cânwci. op. cit., p. 18.
Emanoil Bucuţa, Snbin Popp, în „Gîndirea", ian. 1928.
Adina Nanu, op. cit., p. 11.
https://biblioteca-digitala.ro / https://mtariicrisurilor.ro

Buc., 1~67,.

Maria Zintz

490

14

..

ca în Peisaj din Galaţi (aici în unghiuri ascuţite ce urcă spre dreapta),
Sabin Popp pictează în acelaşi an [a Teţcani (lîngă Bacău), Peisaj din Teţ
cani este o capodoperă în creaţia artistului. Aflăm aici o refacere în intimitatea atelierului a unui loc, a unui fragment selectat de memoria sa
.afectivă. Deşi cuprinde din desfăşurarea pe orizontală doar un cadru îngust, chiar „tăiat", alegînd un punct ce-i permitea o vedere panoramică,
imaginea este deosebit de bogată în elemente figurative, urmînd o desfă.';;urare clară pe verticală, aproape eliminînd golul inconsistent al cerului. Asistăm la o concentrare de forme într-o tratare mai amănunţită
decît în alte tablouri, cu accent pe fiecare element figural. Aşa dar, copa-cul, cu trunchiul înalt dar înfrunzit de data aceasta, cu formele unduite, în
-curbe largi, W?Or bombate, volumetric; casele ce urcă pe verticală, turnul
unei biserici, coamele molcome ale dealului, totul sugerînd o mişcare,
_parcă o desprindere, pe măsura elanului ce-a însoţit actul creator al lui
Sabin Popp, pe măsura dorinţei de înălţare şi a bucuriei resimţită de el
atunci. Ritmurile dinamice ale formelor, culorile puternice, proaspete,
vitale, transmit, ca într-o simfonie, - pentru că simţim aici o creştere, o
dezvoltare muzicală complexă ce ne aminteşte de dragostea şi înclinaţiile
muzicale ale autorului - încrederea în viaţă a lui Sabin Popp, bucuria
ce i-o ofereau dragostea ca şi ;pictura, aşa cum am văzut şi ân cele două
portrete (Ţărăncuţă din Bacău şi Autoportret cu legătură galbenă), realizate în acelaşi an.
Urmărim alte peisaje ce-l atrag prin specificitatea lor proprie pe care
le „descoperă", pentru ca aflîndu-le structurile proprii, numai ale lor, să le
transforme în „peisajele" sale, unde îl recunoaştem pe Sabin Popp. A
pictat în anul 1925 la Băleni, lîngă Tîrgovişte iar apoi, în acela.şi. an, la
Vîlcov. Nu întîmplător, desigur, a sugerat într-un tablou ca Biserica din
Băleni, ca şi în altele de acolo, întinderea vastă a unui peisaj, cu toată
nostalgia ce-o emană. Dar chiar şi aici, dezvoltarea compoziţională
are loc pe verticală, conform cu structura sa mentală spaţială, în
tendinţa de dispunere succesivă a planurilor, sugerînd impresia de distanţă
prin modul de organizare a compoziţiei şi totodată prin preferinţa şi accentuarea unor forme şi elemente de peisaj, oricît de sumare. Dar el nu a
privit acel loc numai ca pe o privelişte, pentru a-i sugera doar întinderea
largă, ci a dorit să-l „perceapă" în globalitatea sa, cu evocarea spaţiului,
cu drumul lung, ce trebuie parcurs, chiar cu ocoluri, cu meandre - prin
.transcendere. El imprimă spre centrul tabloului o subtilă tensiune culorii,
prin tonalităţi diferite, prin orientarea convergentă a cîmpurilor cromatice
·spre punctul central, cel mai dens, al ultimului plan, biserica din Băleni
- element real şi simbolic totodată. Există şi în aceste peisaje o claritate
·a imaginii, o lumină egală, specială ce cuprinde totul în generozitatea ei,
în limpiditatea ei clasică, cu calmul, rigoarea, reculegerea ce-o presupune dorinţa sa de desăvîrşire. Dacă aceste peisaje în ansamblul lor ne
apar ca sinteze personale, subtile la o privire atentă, suprindem aici chiar
o bogăţie cromatică, picturalitatea unor suprafeţe mici, ,,topite" într-o
viziune cu o atmosferă impregnată de aşteptare şi d.e religiozit.ate.
Tablourile pictate la Vîlcov fac dovada posibilităţilor de creaţie ale lui
Sabin Popp în varietatea lor, uşurinţa de a sugera medii, substanţe, un aer,
o atmosferă proprie unui loc, e adevărat adaptat unor structuri plastice
proprii (Bărci, Peisaj, Peisaj la Vîlcov, Bărci la Vîlcov, Pod etc.). In:
Bărci la Vilcov orizontul este mult înălţat, linia cerului lipsind aproape:
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,cu totul, iar în Peisaj, aceasta se iveşte doar ca o deschidere centrală.
dementele figurative etajate avînd o importanţă egală - cele consistente ca şi cele fluide, cele concrete ca şi cele reflectate - , subliniate
sintetic prin conture pregnante, într-un echilibru de curbe, unghiuri as<.:uţite şi verticale, în ritmuri ample.
Bărci la Vilcov ca şi Peisaj la Vilcov, pot fi considerate şi ele capodopere ale creaţiei lui Sabin Popp, în care impresia de real, de firesc este
dublată de un mister ce aparţine unui spaţiu închis dar privilegiat. Atrage
atenţia mai ales casa ca element de referinţii, de statornicie văzută prin
bolta copacilor, luminoasă, reflectată în apa verde - oliv. Cerul apare,
iarăşi, doar ca o mică pată deschisă, reflectat şi el, ,,dublat" în oglinda
.apei. Aşa dar, un spaţiu compact dar bogat în elemente semnificative:
casa, cerul, copacii cu trunchiurile puternice, barca, creind un raport subtil al formelor ce se profilează cu fermitate şi cele unduite, în curbe şi
-contracurbe. De altfel, casa ca şi copacul, mai ales desfrunzit, lipsit de
accidentalul, de efemerul frunzişului, apar ,des în peisajele sale. Un spaţiu aproape închis cuprind şi alte peisaje pictate la Vîlcov. Aici cerul
-c1pare doar ca o enclavă, într-o lume în care timpul pare să se fi oprit,
iar bărcile aşteaptă la mal, în timp ce oamenii ce-ar putea anima locul
.sînt absenţi. Lipsa semnelor de deschidere, pentru a nu tulbura cumva
lacustra aşezare, frontalitatea formelor parcă încremenite în linii ferme,
in culori dispuse în mase mari, într-o lumină încîntător sau tulburător de
liniştită ce nu numai că reflectă, dar chiar dublează elementele figurative. Aparţin deopotrivă unui spaţiu de o frumuseţe frustă dar şi unu.i
loc de repaos, de reverie şi mister, unui spaţiu visat, de dincolo de timp,
-depăşind redarea unui anume fragment de natură, obiectivarea, prin chiar
felul „constructivismului", al plasticităţii formale în care pictorul a relevat un „duh" al naturii.
In anul următor, 1926, Sabin Popp a pictat la Oieşti. In peisajele pictate aici ne întîmpină cu totul alte spaţii, ample, deschise,
unde privirea se plimbă îndelung, mîngîind coamele molcome ale dealurilor, spaţii ce par să degaje o fericire calmă şi înţeleaptă unde poţi să te
incluzi şi să te dizolvi ca într-o imagine a totalităţii, în care lumina de o
limpiditate a castităţii există asemeni unei binecuvîntări. Sabin Popp nu
.a cedat nici aici, deloc, pitorescului ridicînd natura imanentă (cea de la
Oieşti), a materiei picturale la o materie a echivalenţei spirituale, găsind
echilibrul între o modalitate concisă de exprimare, în specificitatea articulării prin curbele molcome ale dealurilor __: ca formă dominantă a
compoziţiei-, prin culorile calde, chiar vii în detaliu sau în linia nuanţată
.şi colorată prin accente. Aşa dar, un şpaţiu de o autonomie stilistică distinctă, în plan apropiat şi îndepărtat, într-o sinteză ce ne aminteşte de
peisajul din pictura murală a bisericilor româneşti. Aceasta duce către o
lume a semnului plastic investit cu o. dublă determinare, de vehicol expresiv şi element generator al spaţiului.
Ajunge aici la un stil datorat simţirii şi plenitudinii - unul dintre
peisajele de la Oieşti numindu-se chiar Pomi înfrăţiţi, ca simbol al vieţii
şi al dragostei - , cu nevoia de comunicare. Surprindem o categorică
intervenţie a puterii de abstracţie, dar şi o mlădioasă putere de vi;-ziune. ,,Producerea unui stil
spunea Lucian Blaga
e un fapt
abisal de proporţii crepusculare, constatarea unui stil e un fapt
secund, încadrat de interesele unui subiect treaz care vrea simhttps://biblioteca-digitala.ro / https://mtariicrisurilor.ro
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plu să cunoască" 41 • Surprindem în Peisaj din. Oieşti, prin legătura
sa firească cu tradiţia românească, prezenţa unui spaţiu ce ni se pare că
are similitudini, dacă nu cumva coincide cu „spaţiul mioritic" la care se
referea tot Lucian Blaga, pentru prima oară în 1930. Deci o intuire şi o
restituire plastică a plaiului ca orizont spiritual, aşa cum filozoful rornf1n
scria în Spaţiul mioritic, în 1934, ,,orizont, adică un plan înalt, deschis, pe
o coamă verde de munte scurs molcom în vale ( ... ), orizontul înalt, ,itmic alcătuit din deal şi vale ( ... )" 4 ~. Am zice că este vorba aici şi de'iore
o intuiţie a lui Sabin Popp, prin reîntoarcerea pe plan european şi, si~ur
şi românesc, la „reconstituirea" formelor prin culoare, la restituirea prin
picturalitate a realităţii. Simţul pentru culoare va prevala asupra ct•lui
plastic încă din 1927. Pictura ultimilor ani- remarca Alexandru Bus:Jioceanu în 1933 - manifestînd o predilecţie deosebită pentru peisaj şi fY':ntru un anume colorit local care s-a dovedit infinit de bogat în resurse.
a dat naştere unei şcoli noi, căreia, dacă îi lipseşte maestrul recunos,_:ut.
nu-i lipseşte însă caracterul43 • De altfel, a doua generaţie a orientării ,,,_c~oobiectivizante" debutînd către 1930, renunţă la „asceza" severă a elerr:~ntelor imaginii şi optează pentru un eclectism sintetic al mijloacelor expresive, revenind la un nou lirism pictural, emanat printr-un pronunţat g2st
regăsit, pentru farmecul materiei colorate44 •
La Sabin Popp acuitatea observaţiei ce i-a fost remarcată, respe,_:tul
nativ pentru felia de natură inspiratoare se însoţeşte mereu cu „mr:delul" existent în voinţa sa de creaţie, cu structura spaţială proprie. El pictează în vara anului 1927 la Cernavodă, punctul de interes concentrîndu-1 fabrica de acolo, vă'Zută de fiecare; dată, din alt loc, în mai multe
tablouri. Sigur, lecţia lui Cezanne, cu muntele Saint-Victoire îi era cunoscută, dar coincidea şi cu lipsa sa de interes pentru înfăţişarea numai
a unor privelişti în care el, ca fiinţă înzestrată cu har, ca fiinţă conştientă de puterea sa creatoare să nu dorească să fie implicată, pre~
zentă, mai mult, cuprinsă. Nu aflăm
în aceste peisaje mc1 o concesie făcută spectaculosului ori pitorescului. Totul este simplitate, rigoare, concizie, uneori chiar austeritate, dar şi construcţie, înălţare. ,-,înt
deosebite aceste peisaje din Cernavodă de cele de la Băleni, Vîlcov :;i
Oieşti, ce exprimau, am văzut , de fiecare dată alte sentimente, alte st::isi.
ce ţineau de complexitatea artistului, dincolo de modul simplu în car~ se
manifesta şi trăia. Aici, la Cernavodă şi modalitatea de exprimare - linia şi culoarea, în special - , urmează alte reguli compoziţionale, respectînd ritmurile prezente în natură, dar căutînd mereu unghiul de
vedere ce se adapta cu claritate gîndului, aspiraţiilor sale, prin cul<>are accentuînd, construind un spaţiu cu orizontul spiritual ce-i a::,:..irţinea numai
lui, am zice, un „cosmos", în sensul acordat ,naturii de
vechii greci. Deci nu este vorba ,nici acum de contemplarea naturii, ci de cunoaşterea structurii într-o relaţie armonică, în aceeaşi
lumină, egală, atotcuprinzătoare. Sînt prezente într-o măsur[t şi mai
41

Lucian Bla~a, Trilogia culturii, ed, pf'ntru Literatură Universală, Buc„ usr:i.

p 5.
42

Ibidem, p. 120-131.
Alexandru BusuiocPanu, De la Grigorescu la pictorii Balcicului, în Sc,:.crt
despre artă, l'd. Mericlianc, Buc., l!lBO, p. 91.
44
Andre LholP, Să vorbim cl<'spre pictură, cd. Ml'ridianc, Buc., 1971, p. ;:, ~i
urm.; Magda CâmPci, op. cit., p. 26.
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mure formele riguroase, dreptunghiulare, pătrate, unghiulare
clacliri mai ales - sintetic şi ·pregnant construite, dar fără să renunţe la
formele cele rotunjite, curbilinii. Nu renunţă nici b alte forme din natur;".1 - copacii de exemplu - într-o succesiune de planuri pe verticală
ce urcă pînă la coamele dealurilor din ultimul plan, dar dominate, de fiecare dată, de forma hornului de fabrică, şi el, voit, alungit, în sensul, calit[1ţii gîndului ce însoţea ,,facerea" lucrărilor. Culoarea caldă a acoperişu
ril c !', fără diferenţe pronunţate de ton, contribuie şi ea la viziunea ascensicmală şi de „împingere" spre noi a spaţiului, de cuprindere unitară a tuturor formelor. Este vorba, aşa dar, despre un peisaj ce excela prea puţin, prin grandoare, sau prin ceea cea r fi putut seduce pe călătorul dornic !"ă admire fragmente din natură.
Dacă încercăm o comparnţie a peisajelor lui Sabin Popp cn cele ale
lui Andreescu, vom observa cum se deosebesc şi cum se apropie totus;. Natura lui ,Andreescu „numai cer şi pămînt", adică concentrare~ ei în jurul elementelor cardinale, a două dintre ele, cer (aer) şi pămint.
Dar Andreescu, ,,un artist" mai curînd rece şi iubitor de lumini scăzute,
un artist care nu cunoaşte fascinaţia „înflăcărării romantice, sau a atmosferizării impresioniste este un artist înfiorat mai :mult de osatura naturii decît de umorile ei lichide. Cît despre cer, deşi el predomină cantitativ
asupra pămîntului în mai toate lucrările, rămîne esteticeşte subordonat
faţt1 de aplicaţia voluptoasă cu care construieşte volumetria solului. Şi
nimic nu este mai greu de înţeles şi de pictat decît pămîntul şi, în general,
-decît consistenţele naturii~ 5 • 1n ce-l priveşte pe Sabin Popp, am vă
zut, că el nu acordă importanţă cerului, aproape absent din tablourile
sale - aspect pe care îl observăm de altfel în multe dintre peisajele pictate în deceniul al treilea. Şi · el acordă p atenţie deosebită 1Pă
mîntului, sugerînd fie întinderea sa vastă !CU drumeagul meandric,
fie suprafeţele accidentate, unduite, cu formele gomflate ale dealurilor,
dar evitînd formele muntoase, ascuţite. Chiar dacă elementul lichid
- spre deosebire de cer, cu transparenţele sale infinite, de aer, de gol este prezent în peisajele lui Sabin Popp (prin stabilirea sa în cîteva veri
în zone lacustre Vîlcov, Tekirghiol, iar înainte la Balcic, Galaţi), el apare
mai curînd pentru a confirma soliditatea, consistenţa elementelor pămîn
teşti şi a celor ce se ivesc din sau pe suprafaţa lui, (copaci, case), oglindinq.u-le, dublîndu-le astfel. Lichidul este pictat mai ales sub forma sa
condensată, solidă, adică zăpada, pe care o ,aflăm în numeroasele sale
peisaje de iarnă, mai exact peisaje citadine de iarnă. Dar aceste peisaje
citadine, în fapt, nu se deosebesc prea mult de cele rurale, deşi lipsesc
aid coamele de deal, formele ondulate din natură, ce se succedau acolo
mai molcom, printr-o distanţare treptată. în peisajele citadine (în majoritatea) succesiunea de planuri este mai severă, structura ascensională
mai pronunţată şi riguroasă, prin intervenţia constructiv tenace a omului.
Parcă pentru a fi în acord cu această viziune mai cerebrală, mai aspră,
ele sînt pictate iarna, cu atmosfera rece şi aerul îngheţat pe care Sabin
Popp le sugerează admirabil şi prin cromatica adecvată anotimpului bogat
in zăpadă. Devenirea aceasta pe verticală are astfel mai puţin de-a face cu
veşnica reînnoire a firii, cea naturală deşi regăsim schema structurării
hotărîte pe verticală în toate peisajele sale, estivale, de toamnă, iarnă. De
45

Andrei Pleşu, Pitoresc şi melancolie, ed. Univers, Buc., 1980, p. 103 şi urm.
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aceea, Sabin Popp mei nu a pictat peisaje de primăvară, el fiind atras.
mai curînd de o vreme a plenitudinii, a certitudinii roadelor sau de cele
ale latenţelor, ale acumulării, ale unui potenţial al cărui sens al dezvol-tării nu poate fi decît cel al ascensiunii spirituale.
Firea sa şi-a păstrat o notă de romantism, ce conţinea o fervoare, o
nelinişte şi o grabă (ce nu trebuie> confundată cu teama, cu îndoiala, cu
superficialitatea) şi în acelaşi timp o încredere în posibilităţile omului
care nu tolera momentele ambigue, ori firave, abia mijite în dezvolbrea
lor, oricît de promiţătoare ar fi fost ele Devenirea aparţine spiritului
decis, voinţei de înălţare, aspiraţiei omeneşti de perfecţiune. DC' aici ~i
concizia, construcţiile foarte strînse ce nu permit edulcorarea, graţiosul, fragilul. Peisajul urban, ca specific pentru Sabin Popp, înseamnă aceste forme construite ziduri şi case ca nitşe cuburi, sub-liniate energic ce ne amintesc iarăşi de Cezanne, ritm auster dar mere1r
ascensional, fie că formele se etajează asemeni unor benzi dominate el?.
trunchiurile unor copaci, fie că el se impune tocmai datorită aceste::
trunchiuri grupate orizontal sau oblic, ascendent. Caligrafia trunchiurilor puternice, lipsite de corolarul frunzişului adaugă o convingere vitalii
şi amplifică formal sacadarea verticală, sugerînd acţiunea intransigentă,
confruntarea, drumul de trecere dincolo de emoţie, dincolo de accidental,
în domeniul voinţei de creaţie.
Aflăm şi aici dorinţa lui Sabin Popp de a descifra peste tot structuri solide în aparenţele lumii vizibile, conştiinţa verticalităţii, o necesitate
de a construi, o necesitate a creaţiei intensă şi bărbătească, de autodepfişire, deci un mare coeficient de trăire interioară. Linia reţine semnificaţiile esenţiale cu o coincizie tensionată a imaginilor reduse (mai ales în
grupul Grădina de tir) la succesiunea formelor sintetice ;ale caselor şi
trunchiurilor de copaci, iar cromatic, la griurile vag colorate, aşternute
peste armătura fermă, clară. Dar elementele de peisaj, chiar atît de sumare, au consistenţa materială adînc combustionată lăuntric, riguros şi
totuşi sensibil acordate între ele.
Aşa cum se întîmplă cu fiecare loc unde Sabin Popp a pictat în cei
cîţiva ani, nici peisajul citadin nu e spectaculos, el cuprinzînd doar cîteva clădiri, văzute din unghiuri ce evidenţiază zidurile ferme, mai ales
spatele caselor şi acoperişurile, într-un mod sintetic de tratare, cu elimi,narea golurilor şi a 1accLdentaluLW (Peisaj de iarnă, )S.25; _Iarnă, 192ff;
Iarnă în Bucureşti, 1926; Peisaj urban, iarna, 1926; Iarnă la Braşov, 1926~
Sfîrşit de iarnă, 1927; Calcanuri şi acoperişuri, 1926.
În Hambare la Braşov, cuprinde doar un fragment dintr-o clădire veche, cu ziduri de un gri vibrat, cu arcade ce cadenţează spaţiul pe orizontală. Deasupra lor a simţit nevoia să „noteze" şi patratele ferestrelor
mici, spre ele conducînd oblic două rînduri de copaci desfrunziţi, tăiaţi,
avînd doar trunchiurile viguroase cu coaja brună. Pe lingă rigoarea formală, peisajul se distinge cromatic printr-un discret rafinament: griuri
colorate, ocru, puţin verde luminos, ce înviorează suprafaţa şi determină varietatea de adîncime, roşul cărămiziu al acoperişului înalt, supraetajat prin albastrul muntelui cu coama aproape orizontală un
spaţiu închis, cu un cer prea puţin vizibil, cu atmosfera vetustă, tăcu
tă a curţii medievale (rezumată doar la un fragment), dar din care ai pohttps://biblioteca-digitala.ro / https://mtariicrisurilor.ro
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sibilitatea evadării prin felul în care ochiul este condus înafarf1, prin însăşi organizarea compoziţiei, prin însăşi „depăşirea" acestor fonne într-un
dialog al verticalelor şi orizontalelor. Am văzut că adeseori „eroul" principal este copacul, cu trunchiul mult alungit, ce/se înalţă cu fermitate, determinînd nu odată o simetrie. Copacii, cu trunchiurile lor mustind de
sevă, cu o putere iscată din pămînt dar care se ridică neabătut spre cer,
vor indica drumul, vor conduce privirea spre locul de interes, vor ocroti,.
vor determina mişcarea, sensul, vor determina o fermitate arhitecturală
dar vor sugera şi o clară stare sufletească, hotărîtă şi dreaptă, avînd ală
turi, mai întotdeauna, casa - de obicei în mase mari, compacte de culoare - , ca prezenţă firească, ca loc al existenţei omului.
Şi totuşi, chiar în aceste peisaje austere nu lipsesc întrutotul formele
mai unduite, ceea ce înseamnă o „încălzire" a regimului afectiv, un
freamăt de viaţă imediată. Iar lumina, chiar dacă „cernută", specifică
anotimpului rece, are acelaşi rol de evitare a echivocului, de evidenţiere
clară a imaginii în pasiunea pictorului pentru adevăr
- , a formelor
şi elementelor picturale prinse într-o reţea de direcţii coordonate cu acurateţe, cu rigoare, într-o interdependenţă dominată de voinţa sa de·
sinteză.

Mai arar, întrezărim, în unele peisaje (mai ales estivale) şi bucuria,
plăcerea de a observa şi de a transmite şi ceea ce este efemer dar fremă
tînd de viaţă. Dacă nu ar fi fost convins de credinţa în menirea lui, de necesitatea de a se concentra pentru a reţine ceea ce este esenţial în comunicare, dacă nu ar fi fost atît de -pătruns de ceea ce însemna 1'Spiraţie spre
perfecţiune, de dorinţa exprimării în felul său, a unui specific al sufletutului românesc, a unui orizont spaţial avînd ca model fresca medievală
românească, dacă nu ar fi fost prezentă acea presimţire şi mai ales dacă
timpul omului nu s-ar fi curmat pentru el, ar fi putut să picteze şi altfel?
Copacii, puternicii şi prelungii săi copaci ar fi apărut înzestraţi mai ales
de corolarul lor, cu bucuria aerului, a freamătului, a foşnetului fnmzişului? Ar mai fi urmat şi alte desfăşurări în spaţiu, ar fi lăsat mai mult
loc cerului, iar culoarea ar fi triumfat, ar fi putut să cînte, în corduri de
sunete vibrante şi nuanţate? Sîntem frustaţi de putinţa concluziei finale·
deşi avem atîtea indicii, chiar mai mult, certitudini ale calităţilor de colorist, ale complexităţii lui spirituale, ale lirismului, căldurii sale sufleteşti
în tablouri care, dacă mai puţine, pot fi socotite printre cele mai valoroase din creaţia sa, Un artist lucid, permeabil la înnoire, conştient de
posibilităţile sale şi totuşi un liric, care îşi învăluie lucrările într-o atmosferă specială şi o lumină benefică. Un remarcabil desenator dar şi un colorist care însă şi-a stăpînit strunele în opere pe care le-a dorit dominate·
de spiritul rigorii, pentru a nu se abate prin senzualismul culorii de la:
ceea ce însuma pentru el sensul înălţării. Portretele îi sînt învăluite de·
o undă de duioşie, doar în autoportrete manifestîndu-şi curiozitatea continuei surprinderi de sine, fără nici o autoadulare. Lucid, dar fără morga
intelectualului cerebral, fără dorinţa teoretizării, Sabin Popp, manifestă
în permanenţă o curiozitate vie, o pasiune îmbibată de dragoste faţă de
creaţie, de respect faţă de lucrările firii, şi ale omului. Modest, deschis,
cu figura sa adolescentină cu ochii albaştri şi privirea caldă, purtînd în ei
o lumină ce impresiona, aducîndu-i simpatia celor din jur, el lucra condus numai de credinţa şi de harul său.
https://biblioteca-digitala.ro / https://mtariicrisurilor.ro
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Dacă Şirato îl aşezase pe Cezanne şi pe anonimii zugravi români la începutul drumului pe care îl parcursese, ca I şi alţi pictori români mai puţin tentanţi de pana scrisului, Sabin Popp îşi întemeiase scurta sa ~•faţă
creatoare pe experienţa călătoriilor în Italia şi,Ja fel, pe exemplul zugravilor bisericilor româneşti. Dar, Cezanne, cu siguranţă, a însemnat şi pentru el un moment de referinţă, aşa cum însemnase chiar pentru artişti
cu un temperament mai senzorial, cum a fost congenerul său, Lucian Grigorescu46. Toată pictura nouă de la noi - declara Oscar Walter Cizek pare imposib!_!j fără influenţa puternică a lui Cezanne. Cezanne a fost
dascălul cel mai conştiincios al ultimelor generaţii de pictori din Europa
întreagă . . . Cuvîntul pictorilor mijlociu valoroşi, pînă la cei mai însemnaţi chiar şi azi e Cezanne, acest sfînt al tehnicii picturale moderne .. _"4 7 •
Dacă facem cîteva analogii este şi pentru acele cuvinte scrise de Sabin Popp soţiei sale în 1926 cînd, bolnav fiind, fusese internat în spital.
,,Doresc din tot sufletul să mă fac cît mai curînd bine şi să muncim mult,
mult de tot. . . tu ştii cit doresc să fiu în posibilitatea de a rnuncii 1148• în
cartea sa despre Cezanne, Reiner Maria Rilke sublinia că destinul existenţei artistice a pictorului francez, după cum mărturisise însuşi Cezanne
este munca ce se sprijină pe o voinţă de neînfrînt 49 • Voinţa aceasta pe
care Rilke o detectează în toate demersurile cezanniene, nu trebuie înţe
leasă ca generalizare abstractă a unei dorinţe psihologice accidentale la
un individ, dimpotrivă, ea este gîndită ca voinţă a artistului, asociată cu
seriozitatea, înţeleasă tot ca destin al artistului şi la fel, o înţelegere raportată tot la muncă, ca relaţie care nu se manifestă direct ci este mediată de „ştiinţa relaţionării", ceea ce presupune introducerea în raport
a unui ansamblu de idei ordonator50 • Aşa dar munca, voinţa, fiinţa, seriozitatea şi înţelegerea sînt aceleaşi ca date ale fiinţei creatoare, caracterizîndu-1 şi pe Sabin Popp. S-a observat în legătură cu peisajele lui S. Popp,
mai ales cu cele din ultimul an de viaţă, cînd compoziţia e rezolvată abstract apoi încărcată cu minimum de date concrete p€ntru localizare, că
straniul farmec al acestor privelişti, impresia de lentlă limpezitoare sînt
date în primul rînd de riguroasa ordonare a imaginii şi numai în al doilea
rînd de desenul net şi culorile clare51 • Deci această ordonare ascunsă şi
totuşi clară, construcţia internă, uneori deosebit de subtilă, modul propriu
de a „cuceri" şi spaţiul tabloului, asigurînd mereu ascensiunea dar şi echilibrul şi soliditatea prezente în tablourile lui Sabin Popp, grija constantă
pentru compoziţie îl apropie de Cezanne, chiar dacă el nu şi-a exprimat
preferinţa pentru el. Sabin Popp ne face să ne gîndim la Cezanne şi
prin ceea ce scrisese despre el la 13 ianuarie 1928 în „Politica" Marcel Romanescu. ,,Prin această duritate în expresie, prin sinceritatea lui cu
totul sobră, prin dorinţa neîncetată de puritate artistică, de cucerirea vieţii
în ce are mai adînc, Sabin Popp aminteşte de pictorii mari cu suflet
de copil ... ".

rn cf. Magda Cârneci, op. cit., p. 23.
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Ibidem.

Adina Nanu, op. cit., p. 24.
Reiner Maria Rilke, Scrisori despre Cezanne, ed. Meridiane, 1975, p. 50.
Viorel Haroşa, prefaţa la Scrisori despre Cezanne, p. 8.
Adina Nanu, op. cit., I). 17.
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Tot mai bolnav, Sabin Popp se concentrează asupra naturii statice
florilor. Ca şi Luchian, el îşi va revărsa dragostea pentru natură, pentru viaţă prin ele, recunoscător pentru căldura, bucuria ce i-o ofereau,
unind lucrurile din aceste tablouri într-o profundă armonie de ritmuri
şi materie colorată. Îl vom regăsi pe Sabin Popp şi .în aceste tablouri şi-i
vom putea urmări drumul vieţii, gustul, felul de a simţi, aspiraţii-le, fiind
vorba de o experienţă personală profundă a sensibilităţii care nu-şi gă
seşte decît în parte în celelalte subiecte ale picturii un echivalent exact.
Omul e prezent în acea.stă comuniune dintre viaţă şi materie în primul
rînd în modul în care alege obiectele şi florile pictate. Sabin Popp a pictat flori, multe flori încă din primii săi ani _de viaţă, ele fiind proiecţia
vieţii sale lăuntrice. Optimist, manifestîndu-şi curiozitatea şi interesul, aşa
cum s-a văzut, în mai multe direcţii ale artei, iubind cu pasiune viaţa, încrez,1tor în forţele sale, Sabin Popp a pictat la început florile soarelui
şi chiar direct în natură, surprinse într-un cîmp întins, din faţă sori
de lumină, sori de căldură, degajînd energie, personificînd forţe vitale.
Ele se înalţă viguroase, pe lujere puternice, ori se pleacă uşor sub
greutate, prin curbe ce nu determină deloc un ritm descendent, ci,
din contră, al debordantei dorinţe de viaţă, luminoasă, încrezătoare, a
celui ce le-a creat. Floarea soarelui am întîlnit-o şi ,ca fundal simbolic
constituit în metaforă pentru o compoziţie, la rîndul ei cu semnificaţii
profunde, ca Trei surori. În aceeaşi perioadă el pictează muşcatele, în
ghivece alăturate, în prim plan unde delicatele petale de un roşu deschis,
cald dar discret, într-o pensulaţie uşoară, poartă un dialog viu cu verdele
frunzelor pline, vitale, saturate. Dar tot pe atunci apar şi alte flori, nalbele, pictate în peisaj, înălţîndu-se direct din pămînt şi dominînd peisajul sumar ce se ridică pe verticală, ziniile galbene şi roşii, cicoarea, ciulinii chiar, scaieţii, margaretele, tufănelele, crăiţele, apoi cîrciumăresele,
iar ultimele, imortele, aşadar, flori simple, obişnuite, unele „aride",
rustice şi altele dintre cele mai „populare", modeste şi ele pe scara „socialii", lipsind cele preţiose, festive, carnale, rare, ori caracteristice altor
meleaguri decît cele româneşti. Aşa dar, un specific românesc şi în acest
gen de tablouri, dar prezent cu un bun simţ şi aş zice cu un bun gust, cu
discreţia şi firescul, ce caracterizau personalitatea pictorului. Cel mai adesea el aşează aceste flori în ulcele de lut, româneşti, aşezate pe ştergare
albe, cu puţine ornamente. Uneori Sabin Popp, a renunţat să picteze flori,
rezumîndu-se doar la cîteva lucruri, cum vedem în Merinde ţărăneşti.
Aici, pe un ştergar alb, ornat, direct pe pămînt, el a pus doar un vas
de lut, lingura de lemn, alături, două cepe şi o bucată de pîine, bucatele
neîndestulătoare ale ţăranului sărac, truditor al pămîntului. Ca fundal,
apare în stînga un fragment de deal dominat însă de formele din prim
plan, purtătoare de existenţă, de sensuri adînc omeneşti, în simplitatea
lor. Legătura cu tradiţia, cu ceea ce este românesc este şi mai clar exprimată în Naturile statice cu icoane. Într-o variantă, a aşezat în prim
plan o masă rotundă, cu o revistă şi o farfurioară, urmînd în adîncime,
o masă dreptunghiulară pe care a pus ulcica cu peneluri, cîteva reviste
şi c icoană pe lemn, sprijinită de peretele decorat cu covoare populare.
şi
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Ibidem, p. 18.
Ibidem.

32 - Crtsta, voi. XX.
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!ntr-o altă Natură statică cu icoană, el a pus o ulcică, o pernă dispusă
oblic, mere, cărţi, ştergarul ce lasă la vedere icoana. Ductul dinamic dar
continuu al conturelor ne conduce spre icoană şi spre formele rotunde
ale fructelor, iar ritmul este ascensional, subliniat de forma ulcelei în
dialog cu icoana, de dungile verticale ale peretelui. Spre icoana din tabloul precedent ne îndrepta un „drum" al formelor rotunde, armonioase,
al măsuţei, al celor două farfurioare, în vreme ce caietele de pe masă\
indică o diagonală care trece tot prin icoană cu Maica Domnului cu Isus
în braţe. A treia Natură moartă cu icoană ni-l arată, doar fragmentar pe
Isus, aflat pe Muntele măslinilor. Pictorul a înfăţişat, de data aceasta,
lucrurile în natură, conform scenei din icoană, avînd la orizont coama
molcomă a unui deal, în contrapunct cu ce] sugerat în icoană. Compoziţia e axată pe două diagonale ce se inters,~ctează în forma rotundă a
farfuriei pe care vedem trei mere rotunde. Sensul de înălţare este însă
subliniat de forma ulcelei, prelungă, ca şi de steaua pictată pe icoană.
El sugerează volume, adîncime spaţială, dar prin ştergarul alb, amplu
desfăşurat (pată expresivă, de o mare puritate în lumina clară, egală
pe toată suprafaţa lucrării), ,,apropie" de noi sensul imaginii.
Un tablou unde natura „mare" este prezentă şi încă într-un dialog
viu, dinamic cu buchetul de flori, este cel numit Margarete la fereastră
(1925). De altfeJ,i fereastra nici nu apare, ideea de interior şi de exterior
fiind abolită, atît de puternică era atunci dragostea pentru viaţă a pictorului, atît de mare era plăcerea de a crea, de a se bucura de tot ce-i putea oferi natura, existenţa.A fost pictată la Teţcani şi surprindem acelaşi
freamăt, acelaşi ritm dinamic, cursiv dar bogat în nuanţe, de neîncăput
în cadrele pînzei ca şi în Peisajul de .Teţcani, ca şi în Autoportretul cu legătură galbenii, sau Ţărăncuţă :din Bacău, de un decorativ expresiv,
într-un sens vital, debordant.
Aproape în fiecare natură statică Sabin Popp a cuprins, dacă nu mai
multe, măcar un obiect de artă populară, din lemn, cum se vede şi în
Solniţă (o ulcică şi o farfurie, chiar dacă fragmentar); Scrumieră; lucruri
şi produse legate de datini (Colţunaşi şi ouă) dar cel mai des ştergarul,
alb, ca loc al curăţeniei, aşezat mereu altfel, contribuind la creerea sentimentului simţit şi restituit de pictor.
Sabin Popp nu a conceput lucrările fără un cadru de intimitate casnică şi fără o legătură cu existenţa şi starea sa sufletească, în nuanţe
şi intensităţi pe care nu le-ar fi putut exprima altfel. Da~ă într-o perioadă
mai fericită a vieţii, el deschide larg ferestrele, prezentînd obiectele ca şi
cum s-ar afla în aer liber, sau le pictează direct în natură, cu timpul naturile sale statice şi florile vor purta alte însemne ale sufletului, ajungînd în ultima lucrare la concentrarea maximă formală şi de ji5entiment.
Oricum, în intimitatea camerei, el se simte mai relaxat, mai ocrotit, mai
puţin dispus să dea expresie marilor sale elanuri şi mai mult să observe
şi să redea frumuseţea plastică a unor obiecte de multe ori simple, dar
întotdeauna alegîndu-le pe cele ce aveau legătură cu existenţa sa. În Cîrciumărese sau Masa spitalului (1927), '.ele pildă, pictează alături de florile aduse la spital şi recipiente cu medicamente, într-un cadru auster, golit de viaţă, el existînd doar prin căldura florilor din prim plan. Într-un
alt tablou, Borcanul cu miere din acelaşi an (1927), pe aproape, nelipsihttps://biblioteca-digitala.ro / https://mtariicrisurilor.ro
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tul ştergar alb cu dungi verzi, el a aşezat un bol (jumătate de sferă) cu
miere, acoperit cu o farfurie rotundă, alături de două mere şi, cu siguranţă nu întîmplător, pe lîngă aceste forme rotunde, cu volumele accentuate în primul rînd prin culoare, un sfeşnic cu o lumînare aproape arsă,
stinsă, şi uşor înclinată. Totul e armonie, pace, căldură pare să spună
:pictorul - lumea e minunată şi totuşi, sfîrşitul e aproape. Propria-i,
viaţă, atît de tînără şi armonioasă asemeni acestor forme, se stingea. Iarăşi e premoniţie şi iarăşi e insinuat cu discreţie, fără patetism, fără exhibare, regretul.
Aşadar, nu este vorba despre a desfătare - deşi forma dominantă, aşa
cum s-a observat, este linia curbă, lină. În Merinde ţărăneşti ea revine în
conturul ulcelei, a faldurilor ştergarului, ce domină prin simplitatea ~i
puţinătatea elementelor formale, spaţiul, în Zinia galbenă, Borcanul cu
miere. Importele. regăsindu-se în formele sferice ale florilor sau ale fructelor. Nu este vorba în acest gen de pictură nici despre determinarea unor
prilejuri de meditaţie orireverie, cum se întîmplă în naturile moarte ale lui
Pallady. El doreşte să realizeze aici mai ales o posibilitate de a satisface sufletul, de a-l linişti, cel puţin în parte, mai ales în ultima parte a vieţii, prin
calma concentrare ce cuprinde aceste obiecte, şi la fel florile, în ciuda
perisabilităţii lor grabnice (poate tocmai de aceea, în unele tablouri preferă ghivecele cu pămînt ce le pot prelungi existenţa. In naturile moarte
şi florile din perioada anilor '24-'25, chiar şi 1926, el evocă o pace însorită, o liniştită destindere, în plină lumină, în lumina caldă a căminu
lui, fiind evidentă legătura creaţiei sale cu tradiţia, cu spiritualitatea şi
cultura populară românească. Obiectele pot deveni aproape monumentale
(Merinde ţărăneşti), pline de o forţă latentă, ori lse umanizează, 'fiind
convertite în metafore, uneori într-un adevărat echilibru de forţe vii,
sugerînd o desprindere, alteori fiind mai reţinute, interiorizate. Am observat că el nu amestecă florile, preferînd un singur fel şi aceasta datorită
modului simplu de a vedea lumea din dragoste, aş zice, pentru aceste
gingaşe forme ale vieţii din natură, pentru că subiectul, odată pictat, nu
e decît o proiecţie a vieţii lăuntrice a artistului, conţinutul operei fiind
emoţia şi gîndul său. Vom observa o bogăţie de nuanţe ale sufletului, ale
trăirilor lui Sabin Popp. I-am văzut stările sufleteşti într-un tablou ca
Nalbă. Margarete în fereastră (1924), în Floarea soarelui şi Muşcate toate
din aceeaşi perioadă şi altele după trei ani, într-o natură moartă ca Borcanul
cu miere sau Masa spitalului. !n alte naturi moarte şi flori, pentru a-şi
exprima speranţa, va recurge la felul de ritmare a formelor pe verticală,
sau oblic, prin cutele şi ornamentica ştergarului, a ulcelei prelungi, ale
florilor mai arar aranjate ascensional, simplificînd şi subliniind formele
puternic pe un furda! neutru, simplu sau cu o decoraţie stilizată. ( Pere,
Fructe, Tufănele, Armonie (Flori), Colţ de atelier, Zinii etc.). Alteori, însumează neliniştea, chiar tristeţea, folosind un aranjament asimetric. In
Crăiţele, o floare parcă s-a desprins din grup încercînd să se înalţe uşor
spre dreapta. La fel, în Ulcica cu scaieţi, două lujere cu corolele florilor
uscate se înalţă alături, paralel, uşor oblic înspre dreapta - metafore ale
unei perechi stinghere şi firave, în timp ce în Flori în vas tot grupul de
f~ori cu corolele pale, abătute, s-a strîns cu înfrigurare în dreapta vasului,
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tulpinele părîndu-ne mişcate de nişte forţe contrare, exprimînd dorinţa,
de a rezista în efortul de înălţare pe verticală, incluzînd un ritm
mai dramatic în liniamentele sinuoase, în petalele veştejite prea timpuriu,
de un galben palid, în felul în care frunzele verzui, suculente, vitale s-au
singularizat într-o direcţie opusă. Există o luptă aici, dar şi o vigoare încă
şi o speranţă însoţită de credinţă, aşa cum era şi în sufletul artistului în
acel an, 1927, cu o rezonanţă poetică a realizărilor formale. Dacă în
Cicoare, pictată cu un an înainte (1926), florile cu tulpinile lungi urcă în
diagonală spre dreapta, dintr-un vas ale cărui curburi sînt parcă mîngîiate,
unde şi golurile stabilesc între ele raporturi subtile, intr-un alt tablou,
Flori în vas, vedem o simplitate a locului urmărită voit, amintind de
delicatele şi sugestivele ikebana.
Este emoţionant în aceste tablouri, unde totul se doreşte a fi armonic,
tandreţe, iubire, dialogul nostru cu florile lui Sabin Popp, cu limbajul
lor atît de discret. Unul dintre tablouri chiar el l-a numit Armonie, rotundul florilor, strînse unele în altele, într-un vas de lut pe un fond decorativ dar simlu, are capacitatea, în viziunea sintetid1 a pictorului s[1 conţină deplina armonie. Iar ultimul tablou pictat de el, are ca „subiect'1 tot
flori, nu întîmplător, Imortele. Pe un fundal cald dar din care lipseşte cadrul bogat ce vorbea despre o viaţă plină, florile, vasul, numai rotunduri, sugerează armonia deplină, acordul final, împăcarea cu
soarta. Rotundul cupelor florale subliniate puternic cu roşu, dublate chiar,
cu o mare concizie, emană şi o mare generozitate, o calitate umană. Florile apar metamorfozate cel mai clar tocmai în cest tablou, în nişte gingaşe capete de copii de o deosebită puritate formală, supremă armonie,
cercul - adunate unele lîngă altele în nevoia de căldură, de ocrotire.
Ultima confesiune. . . Iubirea ... Imortelele . . . cheie şi simbol al creaţiei,
al speranţei, a dăinuirii peste timp prin iubire şi o continuă concentrare
asupra harului cu care a fost înzestrat la venirea pe lume.
Nici o rvoltă împotriva destinului, pînă la capăt. Doar dragoste, dorinţ[1 de frumuseţe, încît mi se pare potrivit să închei prin cuvintele filozofului împărat stoic Marcus Aurelius: ,.Fiecare om are o anumită înclinaţie, un anumit motiv de bună dispoziţie. Eu mă simt voios ori .de cîte
ori îmi păstrez sănătoasă raţiunea conducătoare ( ... ).
„Prinde-mă şi aruncă-mă oriunde ţi-e voia. Şi acolo voi păstra partea
divină din mine senină, liniştită, adică împăcată cu sine, atîta vreme cît
simte şi lucrează cele ce se cuvin alcătuirii sale proprii. Este oare îndestul[1toare vreo cauză ca sufletul meu să devină nenorocit, inferior lui însuşi, meschin, să se umilească, să implore ori să se zbuciume abătut şi
îngrozit? Ce vei putea găsi, oare, ca să merite toate acestea?
voinţa
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