JEAN ALEXANDRU STERIADI IN COLECŢIA DE GRAFICA
A MUZEULUI ŢARII CRIŞURILOR
ANA MARTIN SILAGHI

ln acest an cu prilejul sărbătoririi centenarului naşterii lui Jean
Alexandru Steriadi, o serie de manifestări cultural-artistice au evocat
puternica personalitate a artistului, locul şi rolul său în plastica românească modernă.

S-a născut la 29 octombrie 1881 în Bucureşti, unde după terminarea
liceului urmează cursurile Şcolii de belle-arte sub îndrumarea profesorului G. D. Mirea. lşi continuă studiile la Mi.inchen şi Paris în atelierele
lui Jean Paul Laurens şi Lucien Simon. In 1907 se întoarce în ţară. Călă
toreşte în Spania, Franţa, Italia, Olanda. Pe lingă o bogată activitate expoziţională este animatorul a numeroase grupări artistice: Tinerimea artistică, Academia liberă de artă, Arta, Grafica, societate pentru încurajarea şi răspîndirea acvafortei, gravurii şi litografiei artistice, etc. Intre
1909-1915, este directorul Muzeului Aman, apoi din 1915-1949 al Muzeului Kalinderu. In perioada 1920-1949 activează şi ca profesor şi rector
al Şcolii de arte frumoase din Bucureşti. Ca o recunoaştere a meritelor
sale este premiat cu Marele Premiu Naţional de Pictură, este ales membru al Academiei R.P.R., Laureat al Premiului de Stat, primeşte Ordinul
Muncii clasa I-a. Moare în 1957 la Bucureşti.
Mai mult decît în activitatea altor artişti pentru care desenul constituia faza pregătitoare transpunerii în ulei, la Jean Al. Steriadi desenul
poate fi privit ca o latură importantă a creaţiei sale, căreia artistul însuşi
i-a acordat un mare interes. Aceasta şi pentru că, desenul mai mult decît
pictura ca formă de expresie, era, ,,ceea ce convenea mai bine sensibilităţii sale rafinate, nevoii sale de exprimare, rapidă şi nervoasă, interesului
său pentru aspectele vieţii, ale societăţii în care trăia" 1 •
Ca desenator şi gravor Steriadi a realizat un mare număr de lucrări,
peste 1 OOO. Genul în care excelează este portretul, alcătuind o adevărată
,,galerie de caractere" 2 , în care sînt cuprinse personalităţile culturale,
1
reşti,

G. Oprescu, R. Niculescu, Jean Al. Steriadi desenator, Ed. Academiei. Bucu1961. p. 8.
2 A. Pavel, Grafica lui Steriadi, în Arta Plastică, 1957, nr. 1.
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ştiinţifice şi artistice ale vremii sale, prietenii, mediul familial sau cunoş
tinţele întîmplătoare. Peisajele, interioarele, scenele din viaţa citadină au
o pondere mai mică în contextul operei sale grafice.
Majoritatea desenelor sînt în creion, peniţă, tuş, rareori foloseşte
pata de culoare. Abordează gravura, mai ales tehnica litografiei şi a gravurii în metal. Deseori reia acelaşi subiect în vederea transpunerii lui pe
placa litografică sau de metal.

In colecţia de grafică a Muzeului Ţării Crişurilor se află un număr
de 15 lucrări: desene, litografii, acvaforte, cuprinse în perioada anilor
1917-1942.
Din 1917 datează desenul în creion „Anticariat" (nr. cat. 1.). Tema
aminteşte atmosfera pm·iziană cu „bouquiniştii'' ce-şi etalau cărţile pe
marginea trotuarelor, pe rafturi şi mese. Desenul este lucrat îngrijit, în
traseuri scurte, paralele cu reveniri pentru a sublinia elementele compoziţiei.

Ca gen, peisajul este destul de rar intîlnit în creaţia lui Steriadi, iar
atunci cind recurge la el o face din punct de vedere al studiului perspectivic. ln peisajul de inspiraţie citadină (nr. cat. 3.) cu biserică gotică şi
case pe mai multe nivele, perspectiva amplă se formează din succesiunea
planurilor, iar liniile de perspectivă conduc spre planul doi unde naraţiu
nea e dezvoltată în amănunt.
Artistul exersează de-a lungul întregii sale activităţi folosind orice
prilej pentru a creiona o figură umană in cele mai diverse atitudini şi
stări sufleteşti. Pe moment e în căutare de modele cu trăsături specifice
oarecum aparte, căutînd să surprindă tocmai acest specific individual mai
ales în cazul subiectelor ocazionale. Cei din apropierea sa: familia, prietenii, apar în numeroase ipostaze cărora artistul le obţine maxima expresivitate.
In portrete, particularităţile stilistice pe perioade de timp, mergînd
pînă la un deceniu sînt vizibile. Procesul evolutiv porneşte de la linia cu
reveniri şi suprapuneri estompate sub haşuri şi pete de culoare pînă la
linia sigură, continuă, esenţializată. Paralel cu aceasta şi caracterul personajului înfăţişat: de la consemnarea fidelă a trăsăturilor fizice la fixarea stărilor de moment a celui portretizat, alcătuind adevărate „schiţe
psihologice". 3
Inzestrat cu un ascuţit simţ al observaţiei, cu un temperament vioi,
neliniştit, Steriadi nu pierdea nici o ocazie să consemneze tot ceea ce i se
părea interesant. ln notaţii rapide, de o rară abilitate surprinde nota specifică proprie modelului. Accentuează unele trăsături fizionomice în favoarea individualului cît mai expresiv. Dominante ale caracterului uman
apar transpuse în numeroase ipostaze: seriozitatea, mindria, indiferenţa,
bonomia etc., precum şi instantanee ale spiritului uman: tristeţea, melancolia, bucuria etc.
,
3

cetări

Idem, Stiluri portretistice în grafica românească modernă, în Studii şi cerde istoria artei, -1967, nr. 1, p. 49.
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Portretele semnate de Steriadi aflate în colecţia Muzeului Ţării Crisînt realizate între anii 1933-1940. ln această perioadă constatăm
interesul pentru fidelitatea portretistică şi instantaneul psihologic deo-

şurilor

potrivă.

Pe lingă portretele făcute în diverse ocazii, cele ale prietenilor sau a
membrilor familiei apar în mai multe variante de-a lungul anilor. Aşa
este, de exemplu, figura pictorului Theodor Pallady, reprezentat aşa cum
era cunoscut artistul contemporani'lor săi, mai ales celor ce-l întilneau
în desele plimbări prin Cişmigiu: pălărie cu boruri mari, cămaşă cu guler tare, papillon, haină cărămizie, pantaloni cadrilaţi, baston cu mîner
de filde.5. Văzut din profil, autorul exagerează voit particularităţile fizionomice pentru a sublinia aerul grav, mîndru, semeţ al lui Pallady. Tot
din profil şi în aceeaşi ţinută vestimentară figura pictorului apare în lucrarea „Theodor Pallady în trăsură" 4 • Transpunerea în variante de aceeaşi
factură explică şi datarea lor în acelaşi an: 1937. Pentru comparaţie ni
se oferă încă un exemplu 5 ce pare a fi un studiu pregătitor al desenului
aflat în colecţia muzeului orădean.
Pînă în prezent cunoaştem două portrete ale doamnei Smara Gheorghiu datate în 1936. Cel din colecţia Muzeului Ţării Crişurilor înfăţişează
o femeie în vîrstă văzută din profil, privirea aţintită înainte, părul strîns
într-un coc pe creştet, fruntea şi bărbia teşite. Semnele vîrstei apar atît
în linia de contur cit şi în cutele din jurul ochilor şi a obrajilor căzuţi.
ln această variantă ce pare definitivă, modelul este bine individualizat,
spre deosebire de a doua variantă cunoscută în bibliografia de specialitate sub titlul „Maica Smara" 6 , schiţată în linii nervoase, contorsionate
aproape acoperind facies-ul.
Portretul unui bărbat, datat 1933 (nr. cat. 5) este văzut din profil,
cu trăsăturile accentuate de linia scurtă, îngroşată, frîntă, sinuoasă, suprapusă, organizînd tensional suprafeţele. In acest caz artistul obţine
asemănarea fără a încerca şi o caracterizare a personajului. Uneori este
preocupat doar de fidelitate portretistică însă de cele mai multe ori asociază dominanta caracterului sau a stării afective de moment. Astfel, alt
portret de bărbat (nr. cat. 4) cu ţigara în colţul gurii, ochii exoftalmici,
sprîncene groase, împreunate, bărbie dublă trădează tipul omului gurmand, blazat, indiferent. Aici trăsăturile particulare se ivesc din })€tele
de culoare şi traseele de peniţă subţiri, scurte, într-un joc subtil al umbrei şi luminii, creind o imagine vie, bine individualizată.
Alteori, o reacţie umană de moment e surprinsă cu multă măiestrie
de artist. Personajele lui Steriadi au faţa luminată de zîmbet, un zîmbet
al privirilor şi al întregii fiinţe reliefează caracterul optimist, bonom. In
acest sens, cele trei portrete se situează la distanţe destul de mari în
' Bibliografie şi reproducere în: G. Oprescu. R. Niculescu. op. cit., nr. cat. 1.54;
nr. reproducere 154; Expoziţia Jean Al. Steriadi, desene şi gravuri, catalog, Muzeul
de artă al R.S.R., Bucureşti, ,1974, nr. cat. 11:7; nr. reproducere 43.
s G. Oprescu, R. Niculescu, op. cit., nr. cat. 2:26; nr. reproducere 2.26.
6 Ibidem, nr. cat. 140; nr. reproducere 140.
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timp, de a1c1 şi diferenţele în transpunerea plastică. Dacă în portretul
din 1934 (nr. cat. 6) totul este constituit din linii paralele, prelungite cu
întreruperi în celelalte două (nr. cat. 10; nr. cat. 11) situate în preajma
anilor 1939-1940 apar zone puternic umbrite de haşuri.
In ultima perioadă de activitate încadrăm lucrarea „Portretul unui
bătrîn" (nr. cat. 15) cînd linia lui Steriadi devine mai clară, fără accesorii, continuă.
Paralel cu realizarea portretelor care acoperă aproape întreaga sa
creaţie grafică, Steriadi schiţează subiecte inspirate din viaţa citadină, cotidiană. încearcă o caracterizare a grupului de oameni prin fixarea atitudinii, a gestului fiecărui individ, ades cu intenţii de fină ironie dar şi cu
imparţialitatea celui ce priveşte dinafară. Cele două lucrări „Pe terasă"
(nr. cat. 12) şi „Interior în casa Academicianului C. Ionescu-Mihăieşti"
(nr. cat. 9) se circumscriu grafic deceniului 4: linia scur,tă, nervoasă dispusă în toate direcţiile şi linia flintă, continuă, folosită ca linie de contur
peste care intervine cu haşuri paralele, dese. O chintesenţă şi poate c<>l
mai revelator exemplu pentru grafia perioadei amintite mai sus este
lucrarea „Interior în casa Academicianului C. Ionescu-Mihăieşti".
La începutul secolului XX în contextul artei plastice româneşti, gravura cunoştea o perioadă de regres. Cei care o practicau erau puţin cunoscuţi sau apreciaţi de marele public. Jean Al. Steriadi este cel care
prin iniţiative şi efort reuşeşte să dea un impuls dezvoltării gravurii în
ţara noastră. Ca director al Muzeului Aman, apoi al Muzeului Kalinderu
organizează expoziţii de largă audienţă în rîndul specialiştilor şi al publicului, cum ar fi: ,,Portretul în gravura franceză" sau „Desenul şi gravura
engleză" (sec. XVIII-XX). Tot în scopul propus organizează expoziţii de
grafică cu vînzare, iar în 1916 înfiinţează „Societatea pentru răspîndirea
gravurii la noi în ţară". Se numără printre iniţiatorii primei expoziţii de
grafică românească din anul 1926 şi al primului Salon de alb-negru din
1928, în cadrul căruia va expune apoi an de an.
In colecţia Muzeului Ţării Crişurilor se găsesc trei lucrări de gravură
semnate de artist: două litografii şi o acvaforte. Aceasta din urmă reprezintă „Portretul doctorului George Magheru" (nr. cat. 2) de asemeni
subiect cunoscut în bibliografia de specialitate în mai multe variante. Lucrarea datată în anul 1920 este profilul unui bărbat tînăr cu trăsături
fizice delicate, subliniate de textura foarte fină a liniilor, la fel şi a părţH01•
umbrite. Cele două litografii sînt datate: 1942. Litografia înfăţişîndu-1 pe
pictorul Ştefan Luchian este executată după un desen din 1912, anul de
cînd, pînă la moartea sa, Luchian bolnav, nu va mai părăsi camera. Aşezat
în fotoliu cu coatele sprijinite pe braţele fotoliului, întîlnim privirea suferindă, încercănată, faţa palidă şi buzele strînse în durere. Grafia lucră
rii o include primelor decenii din creaţia autorului cu acea scriitură nervoasă, cu linii în toate direcţiile ca un evantai sau dispuse paralel, îngroşate prin reveniri. In bibliografia de specialitate sînt semnalate 7 exemplare litografiate7 • Adăugăm la acestea al 8-lea exemplar aflat în colecţia
de grafică a muzeului din Oradea.
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O modalitate de reprezentare şi caracterizare portretistică folosită
prin deceniile 2-3 este aceea „prin ambianţă" 8 • Revelatoare, în acest
sens, este litografia „Colecţionarului K. H. Zambaccian" (nr. cat. 13). Intr-un interior cu tablouri personajul admiră o pictură pe care o ţine pe
genunchi, aluzie directă la pasiunea şi admiraţia lui Zambaccian pentru
operele de artă. Dialogul zonelor de alb-negru cu predominanţa negrului
iscă efecte picturale.
In ansamblul operei lui Jean Al. Steriadi grafica ocupă un loc paralel picturii nicidecum secund, aşa cum s-a arătat de altfel că „în el existau doi artişti deosebiţi, aproape independenţi unul de altul un pictor
şi un desenator" 9 •
O dată mai mult opera grafică intregeşte şi convinge asupra marilor
disponibilităţi artistice şi cotelor superioare pe care le atinge în domeniul expresiei, situîndu-1 printre marii pictori-desenatori ai pleiadei interbelice.

CATALOG
2. Portretul lui George Magheru

I. Anticariat

Creion pe carton: 0,2.28X0,305 m;
Semnat şi datat dreapta jos cu creionul: ,,Steriadi 1917" ;
Achiziţie: Al. Cristescu, Bucureşti,

Acvaforte: 0.'.200X0,2110 m;
Semnat şi datat dreapta jos cu negru: ,,Jean Al. Steriadi (1)920";
Achiziţie: Dr. Alice Magheru, Bucureşti,

,1966;

l970

Nr. inv.: 0.3129

Nr. ir.'\'.: 703

Acelaşi ,personaj este redat în
litografia reprodusă în albumul lui
G. Oprescu,Jean Al. steriadi, Colecţia Galeria artiştilor români, Casa de librărie şi editură - Arta,
Bucureşti, 194G, ediţia a II-a, planşa
nr. 9. In catalogul Expoziţiei retrospective de pict-ur4 şi grafică a aca-

Obs.

demicianului profesor Jean Al. SteTiadi, 15 nov.---,'16 dec. 1953, sint
menţionate două gravuri irJ metal

cu titlul „Doctorul Magheru", (nr.
cat. 44, nr. cat. 59)
7

R.S.R ..
H
9

Expoziţia Jean Al. Steriadi, desene şi grav-uri
Bucureşti,

(catalog), Muzeul de

1974, nr. cat. 2!01; nr. reproducere 7:1,

A. Pavel, op. cit., p. 50.
C. Oprescu, R. Niculescu, op. cit.
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3. Peisaj citadin

Creioane colorate

şi

tuş:

0,190 x

5. Portret de birbat

0.250 m;

Semnat dreapta jos cu tuş negru:
,.Steriadi w;
Nedatat;
Achiziţie: Dr. Alice Magheru, Bucureşti,

Creioane colorate: 0,1'70X0,135 m;
Semnat şi datat dreapta mijloc cu
creionul: ,.Steriadi ţ1')933";

1910.

Nr. inv.: 1338.

4. Portret de

bărbat

Tuş colorat: 0~162X0,145 m;
Semnat dreapta sus cu tuş: ,.Steriadi";
Nedatat;
Achiziţie: Dr. Alice Magheru, Bucureşti,

1870

Nr. inv.: 11335
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Bucureşti,

19'72

Nr. inv.: 1630
6. Portret de

bărbat

Tuş pe hîrtie: 0,210X0.145 m;
Semnat şi datat stinga jos cu tuş
negru: .,Steriadi (1)934";
Achiziţie: Dr. Alice Magheru, Bucureşti,

1970

Nr. ir.'V.: 1333

Al. Steriadi desenator, Ed. Academiei, Bucureşti, 1961
(nr. cat. 1140, nr. reprod. JitO)
8. Theodor Pallady
Tuş pe h.îrtie: 0,215X0,130 m;
Semnat şi datat dreapta jos cu

·1

7. Portretul D-nei Smara Gheorghiu
Tuş pe hîrtie: 0,170X'0,120 m;
Semnat şi datat dreapta jos cu tuş
negru: .,Steriadi (1)936";
Aehiziţie: Dr. Alice Magheru, Bucureşti,

,11970

Nr. inv.: 1331
Obs. Altă variantă a personajului
feminin datînd din acelaşi an: 1936
în: G. Oprescu, R. Niculescu, Jean
https://biblioteca-digitala.ro
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negru; ,.Steriadi (19)37";
Dr. Alice Magheru, Bucure,;ti, 11970
Nr. inv.: 1330
Obs. O variar.1:ă de aceeaşi factură
datind din acelaşi an: 1937, o găsim
în: G. Oprescu, R. Niculescu, Jean
Al. steriadi desenator, E.d Academiei, Bucureşti, 1961 (nr. cat. 1'54.
nr. reprod. 1:54 şi în Expoziţia Jean
Al. steriadi desene şi gravuri, Muzeul de Artă al R.S.R., Bucureşti,
11974 (nr. cat. 117, nr. reprod. 43)

Achiziţie:

9. Interior în casa Acad.

C.

Ionescu-Mihiieşti

Tuş

şi

creioane colorate: 0,21l2X

0 ,1157 m;

8

Bibliografie şi reproducere:
George Oprescu, Remus Niculescu,
Jean Al. steriadi desenator, , Ed.
Academiei, Bucureşti, 1961 (nr. cat.
L74, nr. reprod. 1974)
10. Po.r trct de femeie

Creioane colorate: 0,340X0,210 m;
Semnat şi datat dreapta jos cu roşu: ,.Steriadi (1)939";
Achiziţie: Dr. Alice Magheru, Bucureşti,

1970

Nr. inv.: J.1337
Bibliografie şi reproducere
George Oprescu, Remus Niculescu,
Jean Al. Steriadi desenator, Ed.
Academiei, Bucureşti, 1961 (nr. cat.
186, nr. reprod. 1'86)

Semnat ş{ datat dreapta jos cu tuş
negru: ,,Steriadi (1)939";
Achiziţie: Dr. Alice Magheru, Bucureşti ,

1970

Nr. inv.: 1339

11. Portretul D-nei Dr. Ofelia Dimitriu
Tuş şi

creioane colorate;

0,210X0,160 m;

Nesemnat;
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Dr. Alice Magheru, Bu19î0
Nr. inv.: 1337

Achiziţie:

Dr. Alice Magheru. Bu-

Achiziţie:
cureşti,

colecţia

:1970

cureşti,

Nr. inv.: 1334
1

13. Colecţionarul K. li. Zambaccian

Litografie: 0,327 x.0,234 m;
Semr.oat dreapta jos cu brun:
,,Steriadi";
Nedatat; ,1942
Achiziţie: Al. Cristescu, Bucureşti,
1966

Nr. inv.: 70.1
Reprodus:

George Oprescu, Jean Al. Steriadi,
colecţia Galeria artiştilor
români,
Casa de librărie şi editură - Arta,
Bucureşti, 1942, Ed. I-a, Litografia
e semnată şi datată: .,Steriadi 94"!".
în dreapta jos, trasă în presă de
mină.

12. Pe

terasă

Tuş şi

creioane colorate;

0,260 X0,34!0 rn;

Nesemnat;
Nedatat;
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Obs. In catalogul Salonului oficial
de toamnă, 1942 sint menţionate
două portrete litografii ale colecţionarului (nr. cat. 381. nr. cat. 38!2),
iar una în catalogul Expoziţiei Jean
Al. steriadi, desene şi gravuri, Muzeul de Artă al R.S.R., Bucureşti,
1974 (nr. cat. 2.02, nr. reprod. 73)

10

George Oprescu, Jean Al. Steriadi,
Colecţia

Casa de

Galeria arti~tilor româr.i,
- Arta,

librărie şi editură

Bucureşti. 194'3, Ediţia
I; Mircea
Deac. Jean Al. Steriadi, Ed. Meridiane, Bucureşti, 1962, p. 33; Expoziţia

Jean Al. Steriadi, desene

gravuri, Muzeul de

14. Pictorul

Ştefan

Luchian

Bucureşti.

Litografie: 0,327X0~28 rn;
Semnat şi datat dreapta jos cu
brun: ,.Steriadi (1)9412";
Achiziţie: AL Cristescu, Bucureşti,

şi

Artă

al R.S.R.,
1974 (nr. cat. 201. nr. re-

prod. îl).
Obs. Litografia este
desen din 19,1.2

trasă după

un

1'5. Portretul unui biitrin

J966

Nr. inv.: 702
Expus:

Salonul oficial de toamnă (desen,
194-2, (nr. cat. 380)

gravură, afiş)

Bibliografie

şi

reproducere

Salonul oficial de
gravură, afiş)

•1942

toamnă

(desen,

Creion pe hirtie: O,263X0J180 m;
Nesemnat;
Nedatat;
Achiziţie: Dr. Alice Magheru, Bucureşti,

,1970

Nr. inv.: 1332
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JEAN AL. STERIADI DANS LA COLLECTION DE GRAPHIQUE
DU l\lUSEE ŢARII CRIŞURILOR

Resume
Jean Al. Steriadi se situe parmi Ies plus representatifs peintres moderr.ies roumains. Ne en lOOL a Bucarest, ii y suit Ies cours de l'Ecole des Beaux-Arts. II continue ses etudes a Munich et Paris, d;rns des ate!iers de' .r. P. Laurcns et Lucien
Simion. 11 rentre en Roumanie ou ii fut nomme directeur du Musee Aman, ensuite
de musee Kalinderu, il est professeur et Recteur de !'Institut des Arts p!astiques
„N. Grigorescu". Les dons artistiques exceptionnels sont recompenses par le Grand
Prix National de Peinture, II fut membre de !'Academie de ,la R.P.R., laureat du
Prix d'Etat, la medaille du Travail 1ere classe. 11 est mort a Bucai·est e:i Hl57.
Dans l'ceuvrc de Slcriadi, sa graphiquc occupe une place des plus importantes
a laquelle !'artiste a accor<le un grand interet, rea!isant plus de 1000 travaux:
dessins et gravures. La collectiorl de graphique du Musee Ţării Crişurilor englobe
15 travaux: dessins, litographies, gravures a l'eau forte faits entre 191,7-1942, qui, si
on Ies ordonne par genres, englobent: des portraits. paysages, interieurs, scenes de
genre. L'artiste atteint Ies sommets de l'cxpressivite dans Ies portraits. D'ailleurs,
:::iteriadi nous a Jaisse une veritable „galerie de caracteres" contef.'ant Ies personnalites de l'art, culture et science de son temps; il fait ensuite Ies portraits de ses amis,
des membres de sa familie ou ceux de ses connaissances passageres. Le caractere
hurnain y apparait dans de nombreuses hypostases: le serieux, la fierte, J'indifference, la bonhomie eoc., tout comme des instantar.>es de l'esprit humain: la tristesse,
la melancolie, la joie etc.
On retrouve souvent la rneme figure dans plusieurs varianles au long des
annees, comme par exemple le portrait des peintres Theodor Pallady et Stefan
Luchian, du colllectionneur K. H. Zambacciar.• etc.
On remarque aisement dans ses portraits Ies particularites stylistiques par periodes de temps allant jusqu'a une decennie. Le processus evolutif part de la Jigne
a retours et superpositions, attenues par Ies hachures ou Ies taches de couleur,
jusqu'a la ligne ferme, continue, essenlielle. Et parallelement le caractere du perssonnage figure: de l'observation fidele des traits physiques a la fixation des etats
d'âme momentanes de celui dont il fait le portrait. Doue d'un sens aigu de l'observation, d'un temperament vif, inquiet, Steriadi s'ir.geniait a .noter rapidement et
adroitement tout ce qu'il observait autour de lui.
Dans I'ensemble de la creation de Jean Steriadi Ies travaux graphiques occupent une place parallele a la peinture, completant sa crcation et etant a meme de
nous convaincre de ses grandes disponibilites artistiques et de la subtilite atteintes
dans le domaine de l'eX1Pre.ssion. Ses arts graphiques le situent parmi Ies grands
peintres-dessinateurs de la pleîadc d'cnln, les deuic guerres.
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