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UN TABLOU DE GIOVANNI BATTISTA PITTONI (1687 - 1767)

ÎN COLECŢIA MUZEULUI BANATULUI
Marius Cornea

În colecţia Muzeului Banatului din Timişoara se află o seamă de lucrări de artă
care se impun prin valoarea lor artistică şi care datorită incertitudinilor privitoare la
patemitatea lucrării solicită o cercetare mai amplă.
Studiul de faţă se ocupă de tabloul Atalanta şi Meleagru la vînătoarea
mistreţului din Calydon1 (ilustr. 1 ) înscris creaţiei lui Giovanni B attista Pittoni ( 1 6871 767), remarcabil pictor veneţian. 2 Elev al unchiului său, Francesco Pittoni, artistul a
fost influenţat de Sebastian o Ricci, Giovanni Battista Piazzetta şi de Giovanni Battista
Tiepolo. În anul 1 757 numit Consigliere al recent înfiinţatei Academii de pictură şi
sculptură din Veneţia, va deveni preşedinte al acestei instituţii, ca succesor al lui Tiepolo,
în perioada 1 75 8 - 1 763. Este reales în această funcţie în 1 765 .
Cele mai vechi date referitoare la tabloul de la Timişoara aparţin anului
1 857.Lucrarea s-a aflat în proprietatea Dr. Avesan din Verona, apoi în colecţia lui
Luigi Montini din aceeaşi localitate. A fost scoasă la l icitaţie în Veneţia, de unde
Zsigmond Orm6s ( 1 8 1 3- 1 894) achiziţionează lucrarea ca un original Pittoni cu titlul
Atalanta şi peţitorii. Istoric de artă cu o temeinică cultură dobîndită în diferite centre
ale Europei, pasionat colecţionar de obiecte de artă, Zsigmond Orm6s îşi completează
colecţia cu ocazia călătoriilor întreprinse în Germania, Ital ia, Franţa.
În volumul III al Amintirilor din anul 1 888, care cuprinde de fapt catalogul
colecţiei sale de artă, patemitatea Pittoni este susţinută de Orm6s şi prin examinarea
a două lucrări aflate la Dresda (,,Moartea lui Seneca " , ,,Agrippina şi Ne ro " ), care
i-au permis omului de cultură timişorean stabilirea unor înrudiri cu piesa din colecţia
lui. 3 Prin donaţia testamentară Zsigmond Orm6s din 1 8 septembrie 1 895 tabloul intră
în patrimoniul Muzeului Banatului.

1 G.B. Pittoni, Atalanta şi Meleagru la vînătoarea mistreţului din Calydon,
ulei pe pînză 3,090/ 1 ,920, colecţia Muzeului Banatului Timişoara, nr. inv. 1 O, nesernnat,
nedatat. Lucrare restaurată la Muzeul de Artă al R.S.R., Atelierul de restaurare, în
perioada 1 2- 1 8 mai 1 96 1 . Pictori restauratori: Elena Urdăreanu şi . . . . . . . . (indescifrabil),
fişa de restaurare nr. 16, şi la Bucureşti în 1 982 de Olga Zagorodnîi.
2 Rowlands, Eliott W., "Giovanni Battista Pittoni " , în: The collections ofNelson
Atkins Museum of A rt. Italian paintings 1300 - 1800. Missouri, 1 996, pp. 383-39 1
3 Orm6s, Zsigmond, Visszaem/ekezesek Il/, Gyiijtemenyeim, Temesvar, 1 888, p.
70-72, nr. cat. 84
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Fig. 1. Giovanni

Battista Pittoni ( 1 687 - 1 767), Ata/anta şi Meleagru la vînătoarea mistreţului din
Calydon, ulei pe pînză, 3,0901 1 ,920, nesemnat, databil aprox. 1 730- 1 740, nr. inv. P.M.T. 1 0.
Colecţia Muzeului Banatului Timişoara

Considerată pictură originală a lui Giovanni Battista Pittoni în catalogul colecţiei
Orm6s, patemitatea şi titlul vechi al lucrării Atalanta şi peţitorii au fost preluate
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ulterior în ghidurile şi pliantele de expoziţie ale Muzeului Banatului4 , problemele de
datare şi încadrare în epocă a piesei rămânînd ignorate.
Autenticitatea piesei a fost confirmată prin selectarea ei de către Anatolie
Teodosiu, muzeograf specialist la Muzeul de Artă al R.S.R., pentru expoziţia de mare
anvergură organizată la Bucureşti în 1 982, itinerată apoi la Craiova, Cluj, Sibiu şi
Timişoara - Ana italiană din secolele XV-XVIII în muzee şi colecţii din România.
În catalogul expoziţiei sunt consemnate în fişa lucrării întocmită de Annemarie Podlipny
Hehn următoarele: "O compoziţie asemănătoare aflată la Pinacoteca Civica din
Vicenza, intitulată Olindo şi Sofronia de Giovanni B attista Pittoni, are raportul dintre
lumini şi umbre rezolvat aproape identic. Tot în stînga, apare un militar cu casca bogat
împodobită cu penaj . Costumele şi draperiile sunt rezolvate similar. "5
Pornind de la aceste date demersurile noastre au vizat investigarea iconografică
a subiectului lucrării, verificarea paternităţii Pittoni pe baza analizelor stilistice şi
rezolvarea problemelor de datare şi încadrare în epocă a tabloului.
În partea dreaptă a l ucrării se găseşte o tînără femeie ce ţine în mîna dreaptă
arcul, avînd şi o tolbă pentru săgeţi. În stînga sunt reprezentaţi doi tineri soldaţi, unul
dintre ei purtînd în mîna dreaptă două suliţe. Un grup de trei putti antrenaţi într-un joc
cu un porumbel, în timp ce un al doilea porumbel survolează spaţiul din proximitatea
grupului - se observă în planul superior al tabloului. Între tînăra femeie şi cei doi
soldaţi se găsesc doi putti. Întreaga compoziţie, judicios structurată, este într-o mişcare
armonioasă, dictată de j ocul liniilor curbe şi contracurbe ale formelor personajelor.
Pentru identificarea temei iconografice, am recurs la repertoriul de teme baroce
publicat de Andor Pigler în 1 956 - Barockthemen. Eine Auswahl von Verzeichnissen
zur lkonographie des 1 7. und 1 8. Jahrhunderts6 , în care se găsesc mai multe

secvenţe narative cu reprezentări ale unei tinere femei cu arc şi tolbă de săgeţi: ciclurile

4 Kalauz. A "Delmagyarorsztigi Tonenelmi es Regeszeti Muzeum-Ttirsulat " 
Kepttirtiban. Temesvar. Csanadegyhazmegyei Kănyvnyomda. 1 9 16, p. 5 , nr. cat. 5 3 ;
Călăuza pinacotecei Muzeului bănăţean din Timişoara. Elaborată d e direcţiunea
Muzeului. Cu ilustraţiuni. Ediţia 1. Timişoara, Editura Muzeului, 1 927, p. 18, nr. cat.
329; Podlipny-Hehn, Annemarie, "Atalanta und ihre Freier von G.B. Pittoni im
Banater Museum", în: Wene aller Zeiten. Volk und Kultur, Bukarest, 1 970/5, pp.
1 6- 1 7; A na italiană din secolele XV-XVIII în muzee şi colecţii din România, cata
log de expoziţie (octombrie 1982-ianuarie 1 983, B ucureşti, Craiova, Sibiu, Cluj-Napoca,
Muzeul de Artă al R.S.R.), B ucureşti , 1 982, cuvînt introductiv de Giulio Carlo Argan,
prefaţă de Dr. Alexandru Cebuc şi Anatolie Teodosiu, p. 69, nr. cat. 58, reprod. p. 69;
Ghidul colecţiei de pictură, Timişoara, 1978, p. 28, nr. cat. 262; Vârtaciu, Rodica,
Anişti veneţieni, sec. XV-XVIII, în colecţia Muzeului Banatului (pliant de expoziţie),
Timişoara, 1994, nr. cat. 36; Vârtaciu, Rodica, Artişti italieni, sec. XV- XVlll, în colecţia
Muzeului Banatului (pliant de expoziţie), Timişoara, 1 999, nr. cat. 52. Expoziţii: Timişoara,
1 896- 1937, 1 960- 1 978; Bucureşti, 1 982; Timişoara, 1 994, 1 999-2000.
5 Annemarie Podlipny-Hehn, în : Arta italiană . . . , p. 69.
https://biblioteca-digitala.rowww.cimec.ro / www.dccpcnjtimis.ro

1 65

Marili.S Comea

care au drept personaje principale pe Artemis (Diana)? , Meleagru8 şi Atalanta. Artemis
(Diana), zeiţă a vînătorii , era înfăţişată ca o fecioară sălbatică, care cutreiera pădurile
însoţită de o haită de cîini, dăruiţi de Pan, ucigînd animalele cu arcul şi săgeţile ei
făurite de Hephaistos. Insensibilă la dragoste, îi pedepsea pe toţi cei care încercau să
se apropie de ea: Actaeon, Orion, Endymion9 • În reprezentările lui Actaeon cu Artemis
(Diana)10 , avînd drept sursă l iterară Metamorfozele lui Ovidiu (ill , 138-253), artiştii
italieni au optat pentru episodul în care tînărul vînător a zărit-o pe Artemis care se
îmbăia în apa unui rîu, împreună cu nirnfele ei. Mînioasă, zeiţa l-a transformat într-un
cerb. 1 1 Actaeon are drept atribute coarnele de cerb şi arme de vînătoare (suliţe).
Pigler semnala prezenţa unei lucrări a lui Giovanni Battista Pittoni cu acest subiect în
Pinacoteca din Vicenza. 1 2 Absenţa cîinilor de vînătoare ai Artemisiei (Dianei) ne-a
determinat să cercetăm iconografia lucrării timişorene în legătură cu ciclurile narative
legate de Atalanta. An dor Pigler a consemnat prezenţa Atalantei 13 în trei teme
6 Pigler, Andor: Barockthemen. Eine A uswahl von Ve rzeichnissen zur
Ikonographie des 1 7. und 18. Jahrhunderts, Verlag der ungarischen Akademie
der Wissenschaften, B udapest, 1 956, vol. 1 şi 2.
7 Pigler, op. cit. , vol.2, pp. 12, 13, 65-77, 1 36, 1 37, 1 44, 1 82, 307-3 1 0, 42 1 .
8 Idem, p. 1 64, 1 65 .

9 Endymion apare reprezentat ca tînăr păstor, dormind. Artemis (Luna) s-a
îndrăgostit de frumosul păstor pe care a început să-1 viziteze, noapte de noapte, temă
iconografică frecvent reprezentată în arta italiană. Pigler, op. cit., pp. 1 5 1 - 1 56.
10 Idem, pp. 65-7 1 .
1 1 Vezi lucrarea lui Giuseppe Cesari, numit Cavaliere d ' Arpino ( 1568- 1 640):
Diana şi A ctaeon, ulei pe pînză, Paris, Luvru. Reprod. în: Pigler, op. cit. , p. 67.
Lucrare considerată de cercetătorul budapestan ca replică a tabloului aflat în Muzeul
de Arte Frumoase din capitala Ungariei. Pigler aminteşte ca şi copii ale acestor lucrări
piesele ce se găsesc în Galleria Borghese (Roma), Castello Sforzesco (Milano), Uffizi,
Museo civica (Padova), Muzeul de Artă din Valenciennes.
12G.B.Pittoni: Diana, nimfele şi Actaeon, circa 1 725, ulei pe pînză, 1 47/197,5
cm, Vicenza, Museo Civica Palazzo Chiericati. Cf. Pigler, op. cit. , p. 68.
13 Atalanta (Atalante), fiica lui Ianus şi a Clymenei a fost părăsită pe o stîncă de
către tatăl ei, care îşi dorise un băiat şi nu o fată. Alăptată de către o ursoaică şi
crescută în sălbăticia codrilor, Atalanta a învăţat să vîneze, întocmai ca Artemis, zeiţa
ei protectoare. Urmînd pilda acesteia, Atalanta a jurat să rămînă fecioară. Preţuită de
mulţi pentru frumuseţea ei - printre alţii şi de Meleagru, alături de care a participat la
vînătoarea mistreţului din Calydon - Atalanta a consimţit să se căsătorească. Vestită
pentru iuţeala picioarelor sale şi învingătoare la toate întrecerile la care a participat,
Atalanta a făgăduit să se căsătorească cu acela care o va întrece în iuţeală. Mulţi au
încercat fără să reuşească şi au fost ucişi cu suliţa de fecioara cea neînduplecată. Ea
îi ajungea întotdeauna din urmă, după ce mai întîi le acorda un avans. Unul singur a
izbutit s-o întreacă, cu ajutorul Aphroditei : Milanion. Zeiţa i-a dăruit lui Milanion trei
mere de aur din Grădina Hesperidelor. In timpul cursei, acesta a lăsat să-i cadă mere}e
unul cîte unul. Atalanta, neputîndu-şi stăpîni curiozitatea, s-a oprit să le culeagă. In
felul acesta a pierdut din timp şi a fost învinsă. Ea s-a căsătorit cu Mi lan ion şi au trăit
fericiţi pînă în ziua în care, cu ocazia unei vînători, au profanat un sanctuar în care se
adăpostiseră. Sanctuarul era închinat lui Zeus. Indignat de sacrilegiu] comis, zeul i-a
pedepsit transformîndu-i pe amîndoi în lei .
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iconografice - inspirate din Metamorfozele lui Ovidiu - în pictura italiană: Hippomenes
învinge pe A talanta, aruncînd cele trei mere primite de la Venus, Atalanta oprindu
se să le culeagă14 , Meleagru şi Atalanta la vînătoarea mistreţului din Calydon15 ,
Meleagru cedează A talantei capul mistreţului16 •
Vechiul titlu al lucrării aflate în colecţia timişoreană Atalanta şi peţitorii nu
concordă cu tema iconografică reprezentată. Din ciclul narativ al Atalantei reiese că
aceasta îşi provoca peţitorii la probe care necesitau abilitate locomotorie. Prezenţa
soldatului din prim plan stînga ce poartă două suliţe exclude posibilitatea ca piesa în
discuţie să reprezinte episodul întrecerii dintre Atalanta şi peţitori.
În opinia noastră, titlul corect pentru lucrarea aflată în Muzeul Banatului este
A talanta şi Meleagru la vînătoarea mistreţului din Calydon, prezenţa armelor de
vînătoare, a tolbei cu săgeţi şi a arcului servind drept argument iconografie.
Referitor la posibilităţile de datare şi încadrare în epocă a tabloului, investigaţiile
noastre au vizat trăsăturile stilistice şi cromatice şi analizarea unor personaje dintr-un
ansamblu de lucrări înscrise creaţiei artistului veneţian din perioada 1 7 30- 1 740.
În fişa lui Pittoni din lexiconul Thieme-Becker, H. Voss atrăgea atenţia asupra
faptului că artistul obişnuia să recurgă la prototipuri în redarea mişcării capului şi a
gesturilor personaj elor, a motivelor decorative şi a elementelor de arhitectură17 •
Veneţianul modifica personajele reuşite din tablourile sale în creaţiile ulterioare,
contribuind astfel la popularizarea lor1 8 • Regăsim astfel soldatul ce schiţează gestica
de inserare în dialog cu celălalte personaje din Sacrificiul Polyxenei de la Mi.inchen19 ,
lucrare datată în jurul lui 1 737, în Memorialul dedicat lui James, First Earl Stanhope
( 1 726) de la Chrysler Museum din Norfolk20 , reluat apoi în figura lui Meleagru în
14 literară: Ovidiu, Met. , X, 560-707. Vezi şi lucrarea lui Guido Reni ( 1 575 - 1 642)
- Hippomenes o învinge pe Atalanta, ulei pe pînză, Napoli, Muzeul Naţional. Reprodus
în: Pigler, op. cit. , p. 1 25 .
1 5 idem, p . 1 64, sursă literară: Ovidiu, Met. , VIII, 298-425.
1 6 Pigler, op. cit. , pp. 1 64- 1 65, sursă literară: Ovidiu, Met. , VIII, 426-43 1
17 Voss, H(ermann): Giovanni Battista Pittoni, în: Thieme, Ulrich - Becker,
Friedrich, A llgemeines Lexikon der bildenden Kiinstler, Leipzig, 1 938, voi. XXVll,
pp. 1 19-1 2 1 .
1 8 Neumann, Jaromir: G.B.Pittoni: La remise des clefs a Saint Pierre, în: Omagiu
lui George Oprescu, Editura Academiei Republicii Populare Române, Bucureşti, 1 96 1 , p.
370.
1 9 G.B . Pittoni, Sacrificiul Polyxenei, ulei pe pînză, 1 34/ 1 60 cm, nr.inv. HuW 33.
Alte Pinakothek, Mi.inchen. Reprodus în: Alte Pinakothek Munchen. B ayerische
Staatsgemăldesammlungen. Mi.inchen, 1 986. 2. Auflage. Erlăuterungen zu den
ausgestellten Gemălden. Korrigierte und durch einen Anhang erweitere Ausgabe, p.
388, autorul fişei: Rolf Kultzen.
20 G.B.Pittoni, Memorial dedicat lui James, First Earl Stanhope ( 1 726), ulei
pe pînză, 22 1 / 1 42,2 cm, semnat dreapta în centru: GIO.BATA.PITTONI.FIGVRAVIT,
Chrysler Museum, Norfolk, reprodus în: Harrison, Jefferson C., The Chrysler Museum.
Handbook of the European and American Collections, Norfolk, Virginia, 1 99 1 , p.
67, fig. 50.
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tabloul de la Timişoara. L-am identificat, de asemenea, în Neoptolemos aflat în prim
plan stînga în tabloul Sacrificiul Polixenei de la John Paul Getty Museum din Los
Angeles21, în lucrarea cu acelaşi subiect databilă în anii 1 730 de la Ermitaj22 şi în piesa
reprodusă în ,,Burlington Magazine" din 1 959, cînd Galeria Heim din Paris oferea spre
vînzare Sacrificiul Polyxenei23, databilă aproximativ în perioada 1 730- 1 740.
Regăsim acest soldat şi în desenul în sepia al lui Pittoni, aflat la Luvru24 şi
atribuit înainte lui Giovanni Battista Piazzetta. lstvan Fenyă a publicat o lucrare din
colecţia Max Rothschild de la Londra25, care repetă grupul din desenul de la Luvru.

Max Goering considera acest desen ca fiind un studiu pregătitor al picturii din colecţia
londoneză26• Raportul dintre desenul de la Luvru şi lucrarea aflată în colecţia Max
Rothschild este c larificat de tabloul aparţinînd seriei comandate de Owen Mc Swiny.
Protector al artelor în secolul XVill, acesta comandă pictori lor veneţieni şi bolognezi
epitafe alegorice în memoria englezilor celebri. În anul 1 74 1 a fost publicată la Londra
o colecţie de gravuri cu titlul "Tombeaux des Princes etc.", care conţine un grupaj al
epitafelor proiectate şi în parte dej a realizate.
Pentru desenul părţilor decorative Mc Swiny a reuşit să atragă spre colaborare
pe Fran�ois Boucher. Din această serie de gravuri face parte şi aceea executată în
memoria lui Newton, realizată după o pictură originală, operă comună a lui G.B.Pittoni
şi a fraţilor Domenico şi Giuseppe Valeriani27, pusă în vînzare de casa Sotheby din
Londra în mai 1 958 28 şi reprezentînd Epitaful alegoric al lui Charles Sackville29•

21 G.B .Pittoni - ,,Sacrificiul Polixenei", c. 1 733- 1 734, ulei pe pînză, 501/2 -371/2
inches. , nr. inv. 72.PA. 1 8 , J.P.Getty Museum, Los Angeles. Lucrarea a fost propusă
spre vînzare de Galeria M. Knoedler şi Co., New York în anul 1 956, ocazie cu care a
fost reprodusă în Burlington Magazine, nr. 645, voi. XCVill, din decembrie 1 956,
planşa XIX , fiind apoi achiziţionată de J.P. Getty Museum.
22 G.B.Pittoni, Sacrificiul Polyxenei, semnat j os : PITTONI F., ulei pe pînză,
1 29/94 cm. Ermitaj . Reprodus în: Fomitchiova, Tamara şi Androsov, Serghei, Peinture
venitienne. XVe-XVI/le siicles. Collection du Musee de l 'Ennitage, Ars Mundi,
1990, fig. 85.
2 3 G.B.Pittoni, Sacrificiul Polyxenei, ulei pe pînză, 27/20 inches, databilă în
perioada 1 730- 1 740. În proprietatea Galeriei Heim, Paris. Reprodus în: Burlington
Magazine, nr. 68 1 , voi. CI, decembrie, 1 959, planşa XVill .
24 Reprod. în : Fenyă, 1 . : «Disegni veneziani nel Museo di Belle A rti di
Budapest», în: Acta Historiae Artium Academiae Scientiarum Hungaricae, tomus
VI, B udapest, 1 959, pp. 87- 1 33, p. 1 24, fig. 5 1 . Vezi şi Fenyă, 1. : «Dessins venitiens
du Settecento (Notes comptementaires)», în: Acta Historiae Artium Academiae
Scientiarum Hungaricae, tomus VII, fasciculi 1 -2, B udapest, 1 960, pp. 9 1 - 1 0 1 .
25 Reprodus în : Fenyă, 1.: «Disegni veneziani . . . », p. 1 25, fig. 52.
26 Idem, p. 1 24.
27 Reprodus în : idem, p. 1 23, fig. 49.
28 Sotheby Co. Catalogue, London, 1 958, mai 14, nr. 46.
29 Reprodus în: Fenyă, op. cit. , p. 1 25, fig. 53.
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Pictura este opera comună a lui G.B.Pittoni, J.Paltronieri şi C.B.Cimaroli3° . În partea
stîngă a tabloului se observă acelaşi grup din desenul de la Luvru şi din pictura aflată
în colecţia Max Rothschild din Londra.
Opera artistului veneţian evoluează după 1 720 spre un stil cu afinităţi în pictura
rococo franceză. Diana şi Endymion de la Ermitage3 1 , Bunavestire din Cracovia32
prezintă analogii la nivelul redării personajelor, a atitudinilor şi mai cu seamă a tipologiilor
cu cele două dessus-de-porte executate de Jean Honon! Fragonard pentru castelul
din Louvenciennes33.
O comparare atentă cu alte piese cu paternitate Pittoni ne confirmă faptul că
autorul lucrării de la Timişoara este artistul veneţian. Un argument îl constituie şi
calitatea culorilor, care posedă o luminozitate admirabilă, distingîndu-se în acelaşi timp
printr-o delicateţe inimitabilă în alegerea tonurilor şi în armonia cromatică a acestora.
Culorile se găsesc într-un tot aerat, spaţial perceput. Calităţile specifice ale
acestora, care posedă prin amplasare o luminozitate chiar spectrală, sunt reliefate prin
alegerea acordurilor în plan, a contrastelor ritmic gradate şi savant articulate, precum
şi prin analogiile tonuri lor cromatice. Cel mai intens este motivul principal: roşu) mantiei
şi galbenul platoşei lui Meleagru, albastru) mantiei soldatului însoţitor în dialog cu albul
şi rozul luminos al costumului Atalantei. Accentelor cromatice centrale, care se
detaşează pe fondul de alb al norilor şi albastru-verzui al cerului, le răspund ca un ecou
melodios ton urile delicat nuanţate din întregul tablou. Rafinamentul şi ingeniozitatea
cromatică demonstrează maturitatea artistică a lui Pittoni. Trebuie să relevăm şi un
procedeu tipic creatorului veneţian: accentele de roşu sub nas şi pe buze, pentru a
reda j ocul luminii reflectate pe feţele roz.
Cumulînd informaţiile obţinute în urma analizei tabloului de la Muzeul Banatului

Timişoara, în raport cu piese cu paternitate Pittoni, toate datate în deceniul patru al
secolului al XVIII-lea, am ajuns la concluzia că lucrarea Atalanta şi Meleagru la
vînătoarea mistreţului din Calydon, a fost realizată de Giovanni Battista Pittoni în
perioada de maximă efervescenţă creatoare pentru veneţian - anii 1 730-1 740 - cînd
luminozitatea difuză şi jubilaţia cromatică, lejeritatea în construirea compoziţiei şi graţia

30 Idem, p. 1 25 .
3 1 G.B.Pittoni, Diana ş i Endymion, ulei pe pînză, 1 341 1 09 cm, aprox. 1 723,
Ermitage. Reprodus în: Fomitchiova, Tamara şi Androsov, Serghei, op. cit. , fig. 83.
32 G.B .Pittoni, Bunavestire, ulei pe pînză, 2,281 1 ,275, semnat: G/0. BAITISTA
PIITON/. Cracovia. Reprodus în : B ialostocki, Jan şi Walicki, Michal: Malarstwo
europejskie w zbiorach polskich. 1300-1 800, Krakowie, 1955, nr. cat. 377, p. 543,
fig. 577.
33 J .H.Fragonard, Amor îmbrăţişează Universul, ulei pe pînză, 3 115 8 inches şi
Noaptea, ulei pe pînză, 3 1/59 inches (în proprietatea galeriei Cailleux, Paris), reprodus
în: Burlington Magazine, nr. 609, voi. XCV, decembrie 1953, planşa XX.
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rococo sunt prezente în lucrările artistului, asimilînd o mobilitate nervoasă şi un şarm
coregrafie în gesturile şi mişcările corpurilor, o compoziţie spaţială mai grandioasă şi,
în acelaşi timp, o articulare mai delicată a formelor.

Zusammenfassung

Der Verfasser prăsentiert ein wertvolles Gemălde der italienischen Samrnlung
des Banater Museums Temeswar: Giovanni Battista Pittoni ( 1 687 -1 767) Die Jagd
Meleagers und Atalantes auf den kalydonischen Eber ( OI auf Leinwand, 3,090/
1 ,920, nicht signiert, datierbar: 1 730-1 7 40), indem er es im Verhăltnis zu den anderen
Werken des venezianischen Malers analysiert.
-
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