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ARCHETYPES OF BAROQUE DEVOTIONAL IMAGERY
IN THE WORKS OF THE ITALIAN SCHOOL
PAINTING COLLECTION OF THE CRIS COUNTY MUSEUM OF ORADEA
The author analyzes the archetypes of Baroque devotional imagery reflected in the
Italian School of The Cris County Museum of Oradea: Holy Family with St. John the Baptist
by Pietro Marchesini, Communion of the apostles and Adoration of the angels, creations
of anonymous artists of the 18th century. The author attributes the work Communion of the
apostles to the entourage of Francesco Trevisani, representative master of the late Baroque.
The study highlights the artistic methods used to facilitate the baroque believer’s emotional
involvement in the subject of the painting: the character-witness of an exceptional event that
looks outside of the panel to convince the spectator of the truth of the facts described in the
painting.
All works are defined by the coexistence of human-divine plans. The author reveals
the presence of angels as a defining element of Baroque religious painting. Baroque
chiarobscuro contributes to highlighting the spiritual dimension of Jesus, who is the focus of
the composition. Sacred or profane, the characters approach Him with feelings of devotion,
humility, reverence, adoration, depicting Him to the viewer as The Savior of the world.
The stairs painted in the grisaille technique is a typical baroque way of „opening”
the pictorial space that welcomes the believer, leading him, similarly to the baroque altar, to
Jesus, the central character of the painting.
Key words: Pietro Marchesini, entourage of Francesco Trevisani, baroque painting,
Cris County Museum of Oradea

Artă prin excelenţă devoţională, mistică, persuasivă şi emoţională,
pictura religioasă barocă se caracterizează prin alăturarea în aceeaşi
compoziţie a planurilor terestru-celest, sacru-profan, din dorinţa de a convinge
credinciosul de realitatea miracolului şi posibilitatea unei comuniuni reale cu
divinitatea. Evlavia, extazul mistic, miracolul, misterul, intervenţia îngerilor
sunt o constantă a artei sacre baroce. Fie că e vorba de persoane sfinte sau
oameni obişnuiţi, trăirea intensă a sentimentului de evlavie şi adoraţie mistică
este popularizată insistent de arta religioasă, fiind mărturia vie a unei credinţe
* Muzeul Ţării Crişurilor, arta@mtariicrisurilor.ro, agatachifor@yahoo.com

https://biblioteca-digitala.ro

132

Agata Chifor

(2)

sincere şi profunde, în măsură să transfigureze fizionomia şi să amplifice
în manieră teatrală gestica personajelor prin care se manifestă revărsarea
harului divin. Asemenea teatrului, care exercită o influenţă majoră asupra
creaţiei artistice, pictura barocă de altar devine o “punte de trecere între viaţă
şi moarte”, material şi spiritual, realitate şi imaginaţie1. Parte integrantă din
spectacolul liturgic al Bisericii, marcată de practicile devoţionale ale iezuiţilor,
pictura este concepută şi ea ca o modalitate de a facilita accesul credinciosului
la realităţile specifice lumii supranaturale.
O parte importantă a iconografiei sacre baroce e motivată de intenţia
de a reda persoanele sfinte într-o ambianţă şi înfăţişare cotidiană, cu tipologii
care să ofere privitorului o pronunţată impresie de familiaritate. Inspirate
frecvent din realitate, figurile persoanelor sfinte exprimă veridic fuziunea
planurilor uman-divin în viaţa cotidiană a credinciosului căruia i se adresează
lucrarea. Gestica expresivă a mâinilor, la fel ca fizionomia sau privirea prin
care personajele tabloului se adresează credinciosului sunt mijloace menite
să amplifice verismul subiectelor religioase. Picturile cu caracter religios
sunt marcate decisiv de dorinţa Bisericii de a convinge privitorul asupra
adevărurilor de credinţă prin înfăţişarea momentului celui mai intens al
experienţei spirituale, acela al întâlnirii sau perceperii Divinului 2. În această
categorie a imagisticii devoţionale se încadrează trei lucrări din Şcoala italiană
aflate în Colecţia Muzelui Ţării Crişurilor Oradea: Împărtăşania apostolilor
(Cercul lui Francesco Trevisani, sec. al XVIII-lea), Sfânta Familie cu Sfântul
Ioan Botezătorul copil (1734), semnată de Pietro Marchesini (1692-1757),
maestru al Şcolii din Pistoia, respectiv Adoraţia îngerilor, realizată de un
anonim italian din secolul al XVIII-lea.
Originar din Capodistria (oraş port aflat sub stâpânirea Veneţiei, azi în
Slovenia), Francesco Trevisani (1656-1746) şi-a însuşit primele noţiuni de
desen de la tatăl său, care era arhitect. Ulterior, a studiat pictura la Veneţia
cu Antonio Zanchi (1631-1722) şi şi-a început cariera imitându-i pe maeştrii
veneţieni. Tânărul artist a fugit la Roma cu o veneţiană dintr-o familie nobilă,
devenind cunoscut şi apreciat datorită picturilor de altar executate la comandă
pentru biserici romano-catolice din Italia (Roma, Bolsena, Torino, Venaria etc).
În 1678 s-a stabilit la Roma, unde a lucrat sub patronajul cardinalului Flavio
Chigi şi al Papei Clement al XI-lea. Acesta i-a încredinţat pictarea profetului
Baruch pentru Bazilica San Giovanni Laterano şi decoraţia cupolei Catedralei
din Urbino, unde a realizat reprezentări alegorice ale celor patru părţi ale lumii.
1
2

Rosario Assunto, Universul ca spectacol, Ed. Meridiane, Bucureşti, 1983, p. 148
Rosa Giorgi,Secolul al XVII-lea, Ed. RAO, 2006
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Treptat, Trevisani a renunţat la maniera veneţiană, preferând stilul clasicizant
al pictorilor Guido Reni (1575-1642), Domenichino (1581-1641), Annibale
Carracci (1560-1609) şi îndeosebi Carlo Maratta (1625-1713). Asimilând
constructiv maniera acestora, Trevisani a devenit în scurt timp pictorul cel
mai renumit al generaţiei sale, afirmându-se ca promotorul unei picturi baroce
pline de farmec, cu un desen îngrijit, figuri graţioase şi clarobscur puternic.
Reprezentant de marcă al barocului tardiv şi al rococo-ului timpuriu, a fost
influenţat deopotrivă de Correggio (1489-1534) şi Veronese (1528-1588) al
căror stil reuşea să-l imite cu talent. Avea capacitatea de a imita stilul fiecărui
maestru; contemporanii l-au numit Trevisani “Romanul” pentru a-l deosebi de
fratele său Angelo Trevisani care a lucrat îndeosebi la Veneţia.
Primele comenzi importante datează din 1695-1696, când Trevisani
realizează Crucificarea Sfântului Andrei (1695-1699) pentru Bazilica Sant
Andreea dalle Fratte, respectiv frescele cu Patimile lui Hristos pentru Biserica
San Silvestro in Capite. Marcate de stilul lui Carlo Marrata, acestea sunt
considerate o capodoperă. A executat la comandă copii după lucrările lui
Correggio şi Parmigianino pentru Ducele de Modena.
După 1700 artistul a beneficiat de protecţia cardinalului Pierro Ottoboni,
un alt mecena al său, provenit dintr-o familie nobilă veneţiană stabilită
la Roma. Devenit ulterior papă sub numele Alexandru al VIII-lea (16891691), acesta s-a remarcat prin generozitatea patronajului său în sfera artelor.
Membru al Academiei Arcadiene, Papa Alexandru al VIII-lea a reunit la curtea
sa compozitori şi instrumentişti reputaţi ai vremii, ca Arcangelo Corelli,
Alessandro Scarlatti, Georg Friedrich Händel, Matteo Fornari, Bernardo
Pasquini, Giovanni Lorenzo Lulier, Giuseppe Ottavio Pythons, Flavio Carlo
Lanciani Filippo Amadei, Giovanni Battista Costanzi. Tânărul Handel, în
perioada sejurului său la Roma (1707-1709), a stat la curtea lui Ottoboni, la fel
ca Antonio Vivaldi, în 1723 şi 1724. Ottoboni a fost deopotrivă un promotor
al pictorilor “neoveneţieni” Francesco Trevisani, Sebastiano Ricci, dar şi
al artiştilor Sebastiano Conca, Carlo Maratta, Giuseppe Passeri, Giuseppe
Chiari, Benedetto Luti, Andrea Locatelli, Gerolamo Pesci, Giuseppe Maria
Crespi, Joseph şi Pier Leone Ghezzi, Gaspar van Wittel. Trevisani a intrat
în anturajul curţii lui Ottobonni în 1705 şi a lucrat pentru el până în ultimele
decenii ale secolului 3. Pictor prolific, a câştigat o mare reputaţie, beneficiind
de numeroase comenzi pentru picturi de altar şi fresce cu caracter religios:
Extazul Sf. Francisc (1729, Sancta Maria in Aracoeli), Sf. Anton din Padova şi
Sf. Francisc primind stigmatele (1719, Bazilica Santissime Stimmate di San
3

Treccani, Dizionario Biografico degli Italiani - Volume 79 (2013)
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Francisco), Messa din Bolsena (1704, Catedrala Sf. Cristina din Bolsena),
Hristos susţinut de îngeri (Kunsthistorisches Museum, Viena), decoraţia în
mozaic a Capelei baptismale din Bazilica San Pietro (1732) sau celebra lucrare
Sacrificiul inocenţilor (Galeria din Dresda). A realizat deopotrivă portrete
remarcabile, cum este celebrul Portret al cardinalului Ottoboni, 1705 (Bowes
Museum, Barnard Castle, Durham), precum şi portrete ale unor nobili englezi,
compoziţii cu flori, animale, elemente arhitecturale, scene ample cu subiecte
istorice, biblice sau inspirate din evenimente contemporane: Betshabe la baie,
Antoniu şi Cleopatra (1702, Palazzo Spada, Roma), Banchetul Cleopatrei
(Galeria Uffizi, Florenţa), Intrarea cardinalului Ottoboni în Roma (Galeria
Naţională, Budapesta)4. Artistul a activat şi la Brunswick, Madrid, Munchen,
Stockholm şi Viena. A executat comenzi pentru Prinţul Lothar Franz von
Schonborn şi familii aristocratice din Savoia, Portugalia şi Anglia.
De altfel, Trevisani a fost intens influenţat de stilul artiştilor reuniţi în
Academia Arcadiană 5, devenind membru al acesteia în 1712. Un deosebit succes
l-au avut lucrările sale de format mic, destinate devoţiunii private: Madona
cu Pruncul dormind (Louvre şi Dresda), Lapidarea Sfântului Ştefan (Roma,
Galeria Naţională, Galeria Corsini); Îndoiala Sfântului Iosif (Florenţa); Hristos
în Grădina Ghetsemani (Muzeul din Marseille). Prin formele rotunjite,
senzualitatea discretă şi lejeritatea formelor, culorile vii şi clarobscurul difuz,
el se îndepărtează de severitatea lui Carlo Maratta. Trevisani reia schemele
iconografice ale acestuia, dar le investeşte cu o dimensiune idilică, arcadiană,
care îi anticipează pe pictorii francezi Francois Lemoyne (1688-1737), Carle
Vanloo (1705-1765), Nicolas Vleughels (1668-1737), precum şi rococo-ul
austriac. Stilul său conţine variaţiuni largi pe stilistica barocă, evoluând de la
severitatea lui Carlo Maratta până la stilul mai plăcut, persuasiv şi emoţional
al barocului. Printre discipolii săi s-au numărat Claudio Francesco Beaumont
(1694-1766), Carlo Innocenzo Carlone (1685-1775), Andrea Casali (17201770), Placido Costanzi (1690-1759), Giorgio Domenico Duprà (16891770), Gregorio Guglielmi (1714-1773), Gerolamo Pesci (1684-1759), Pietro
Antonio Rotari (1707-1762), Francisco Viera Lusitano, Bartolomeo Nazari
Ralph Nicholson Wornum, Biographical Catalogue of the principal Italian Painters, London. Italian painters from the Thirteenth to the Eighteenth century, 1855, p. 187-188, Ugo
Rugerri, în Grove Art Online, 1998; J. Turner, The Dictionary of Art, vol. 31, p. 313-315; Aldo
Cherini, Elogio di Francesco Trevisani Pittore (1656-1746), 1995
http://www.larousse.fr/encyclopedie/peinture/Trevisani/154659; http://istrianet.org/istria/illustri/trevisani/francesco/index.htm
5
Academia Arcadiană, fondată la Roma în 1690, una din cele mai vechi şi reprezentative
academii din Italia, bazată iniţial pe asocierea unor literaţi, muzicieni, pictori
4
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(1693-1758), Francesco Civalli, Lodovico Mazzanti, Giovanni Batista Brugli.
Lucrările lui Trevisani pot fi admirate în diverse muzee din Italia (Sienna,
Lucca, Perugia, Arezzo, Florenţa, Urbino, Forli, Torino) şi Europa (Madrid,
Stockholm, Budapesta, Leningrad, Kassel, Pommersfelden; în 1950 a avut loc
la Triest o remarcabilă expoziţie retrospectivă a artistului 6.
Un subiect frecvent abordat în creaţia lui Francesco Trevisani îl
constituie Euharistia, temă centrală a picturii religioase baroce. Confruntată
cu contestaţiile Reformei, Biserica romano-catolică a reevaluat importanţa
tradiţiei, reeeditând arhetipul bizantin ca punct de plecare în reprezentarea
Euharistiei. Pe baza acestuia a fost elaborată varianta iconografică barocă
a Împărtăşaniei apostolilor. În 1704 Trevisani a realizat pictura de altar
Miracolul din Bolsena 7 pentru Capela miracolelor din Bazilica Santa Cristina
din Bolsena, iar în 1737, Împărtăşania apostolilor, destinată altarului principal
al Bisericii Santa Maria din Betleem, temă reluată şi în alte variante (Instituirea
Euharistiei, Roma, c. 1670-1746) 8.
Împărtăşania apostolilor9 (Fig.nr.1) din Colecţia Muzeului Ţării
Crişurilor este o compoziţie religioasă tipic barocă. Inspirată din episodul
biblic al Cinei celei de Taină, lucrarea are ca motiv central Euharistia, temă
majoră a Contrareformei. Scenografia barocă este evidentă atât în modalitatea
de dispunere a personajelor, ce formează un cerc în jurul lui Iisus, cât şi în
gestica uşor teatrală prin care acestea îşi exteriorizează trăirile şi emoţiile.
Cina cea de Taină este redată frecvent în baroc prin momentul de comuniune
euharistică cu Iisus, care oferă ostia apostolilor îngenunchiaţi (Riberra,
Împărtăşania apostolilor, 1638-1651, Certosa di S. Martino, Napoli). Şi
în lucrarea din Colecţia Muzeului Ţării Crişurilor, Iisus cu un chip frumos
de o nobleţe clasicizantă, înveşmântat într-o pelerină albastră, oferă pâinea
euharistică apostolilor îngenunchiaţi în jurul său, în cadrul unei compoziţii
tipic baroce în diagonală. Cele două femei sfinte din colţul stâng al tabloului,
Aldo Cherini, Elogio di Francesco Trevisani Pittore (1656-1746), 1995, p. 7
Pictură inspirată din Miracolul de la Bolsena (1263). În timpul celebrării Euharistiei la
mormântul Sfintei Cristina, un preot originar din Boemia a avut îndoieli asupra doctrinei
transubstanţierii, a prezenţei reale a trupului şi sângelui hristic în ostia consacrată liturgic.
Evenimentul din 1262 se referă la apariţia miraculoasă a sângelui care a ţâşnit din ostie în
timpul celebrării. Pânza folosită în ritual este păstrată în Catedrala din Orvietto, ca mărturie
a miracolului . În 1264 Papa Urban al IV-lea a promulgat Bulla Transiturus care instituia
celebrarea Sărbătorii creştine Corpus Domini.
8
Lucrare prezentă în colecţia Fototecii Zeri, nr. inv. 120370
http://catalogo.fondazionezeri.unibo.it/form_ricerca.jsp?decorator=layout_
resp&apply=true&percorso_ricerca=OA&locale=it
9
Registrul de pictură al Muzeului Ţării Crişurilor Oradea, Anonim, Împărtăşania apostolilor,
ulei pe pânză,730 x 510mm, nesemnat, nedatat, inv. 124, Vama Borş, 1967, inedit
6
7
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semi-obscuritatea fundalului, unde se află o masă cu potirul euharistic şi două
lumânări aprinse, îngerii în zbor din registrul superior, draperia şi stâlpul
canelat întregesc atmosfera barocă a lucrării.
Se remarcă utilizarea luminii cu scopul de a evidenţia, în maniera
barocului, elementul-cheie al picturii, principiul divin care reuneşte prin
intermediul lui Hristos, cele două planuri: terestru-celest, uman-divin. Efectele
de lumină amplifică atmosfera emoţională şi intensitatea experienţei religioase.
Clarobscurul e direcţionat în manieră barocă pe chipuri şi veşminte, pentru a
evidenţia transfigurarea spirituală şi intensitatea emoţională a evenimentului.
El evidenţiază elementele de maximă semnificaţie spirituală ale compoziţiei:
chipul şi veşmintele lui Iisus şi ale apostolilor din imediata sa apropiere,
corpul personajului prosternat pe scări (Fig.nr.2). Clarobscurul e direcţionat
deopotrivă asupra îngerului înveşmântat în alb care coboară din cer cu o
cădelniţă pentru a participa la misterul euharistic instituit de Iisus la Cina cea
de Taină (Fig.nr.3).
În contrast cu intensa transfigurare spirituală a personajelor din primplanul compoziţiei, artistul redă într-un plan secund, doi bărbaţi ce stau la
masă, discutând. Aceste personaje, dintre care unul este în mod evident
Iuda, reprezintă arhetipul trădătorului, al omului definit prin calomnierea
şi discreditarea celor superiori lui. Lumina mult mai difuză a acestui cadru
sugerează orbirea spirituală a acestora, imposibilitatea de a percepe miracolul
care se înfăptuieşte chiar sub ochii lor. De altfel, conform relatării din
Evanghelia lui Ioan, Iisus a anticipat trădarea Sa de către unul dintre ucenici,
afirmând chiar că primul care se va împărtăşi, va fi cel care-l va vinde. În
tabloul analizat, Iuda este reprezentat izolat de restul apostolilor. El a fost
primul care a luat pâinea euharistică din mâna lui Iisus, odată cu decizia de
a-l trăda 10. Un element inedit îl constituie prezenţa la momentul euharistic a
Fecioarei Maria, reprezentată într-o mantie albastră, cu mâinile împreunate,
printre cei care aşteaptă să se împărtăşească.
Pe masă sunt redate, simbolic, două sfeşnice cu lumânări aprinse şi un
potir, aluzii evidente la ritualul euharistic instituit de Iisus în Joia dinaintea
Patimilor: “Aceasta să faceţi întru pomenirea mea (Luca XXII: 19)”. De
altfel, în tablou sunt redate simbolic, ambele forme ale împărtăşaniei, ostia,
oferită de Iisus apostolilor, respectiv vinul din potir. Reflexele de lumină
evidenţează în manieră barocă textura metalică lucioasă a potirului, reliefând
Ioan XIII, 21-27: “ Adevărat, adevărat zic vouă că unul dintre voi Mă va vinde...Acela este,
căruia Eu, întingând bucăţica de pâine, i-o voi da. Şi întingând bucăţica, a luat şi a dat-o lui
Iuda, fiul lui Simon Iscarioteanul. Şi după îmbucătură a intrat atunci satana în el. Iar Iisus i-a
zis: Ceea ce faci, fă mai curând. ”
10
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valoarea sa de simbol euharistic major. Schema compoziţională cu apostolii
dispuşi în diagonală în jurul lui Iisus, patetismul gesturilor acestora (îndeosebi
în cazul apostolului reprezentat în prim-plan în dreapta compoziţiei, dar şi
personajul prosternat într-un gest de profundă veneraţie în faţa lui Iisus) trimit
la maniera abordată pentru aceeaşi temă de pictorul Francesco Trevisani, în
lucrarea Instituirea Euharistiei, Roma, c. 1670-1746 (Fig. nr.4) 11. Analogiile
de ordin compoziţional şi stilistic (compoziţia în diagonală, dispunerea
apostolilor pe trepte ce introduc impresia de perspectivă, redarea lui Iisus ca
personaj central, oferind ostia apostolilor, tipologia devoţională a acestora,
clarobscurul) denotă faptul că lucrarea a fost realizată de un artist din cercul
lui Trevisani, un discipol sau continuator al stilului său, care a cunoscut şi a
folosit ca punct de plecare pictura acestuia.
De altfel, în mod similar altor picturi de altar baroce, privirea, mâinile,
gestica sunt un element cheie al compoziţiei, ilustrând sau amplificând trăiri,
emoţii şi stări devoţionale. Gestica mâinilor exteriorizează în manieră barocă
sentimente ca devoţiunea (mâinile împreunate în rugăciune ale Fecioarei
Maria), smerenie (personajul prosternat care-şi acoperă ochii cu mâinile),
iubire (personajul din dreapta cu braţele deschise într-un gest de îmbrăţişare),
protecţie (braţul întins al apostolului din proximitatea lui Iisus), neâncredere şi
desconsiderare, în cazul lui Iuda. Privirea personajului din stânga compoziţiei
este direcţionată în exteriorul tabloului, fiind un artificiu prin care artistul
realizează o actualizare tipic barocă a temei. Acest personaj se adresează
credinciosului care priveşte lucrarea, pentru a-i atrage atenţia şi a-l invita să
perceapă profunda semnificaţie spirituală a scenei, prezenţa reală lui Hristos şi
a îngerilor în taina Euharistiei, dar şi capacitatea miraculoasă de transfigurare
spirituală a acesteia, evidentă pe chipurile şi gesturile personajelor implicate.
Având în centru tema comuniunii euharistice cu Iisus, pictura devoţională
analizată este un document iconografic asupra importanţei acordate de Biserica
romano-catolică ritualului euharistic. Întreaga compoziţie este o alegorie
barocă a credincioşilor şi a Bisericii reunite în jurul lui Iisus prin celebrarea
Euharistiei, sacrament prin care Mântuitorul îşi reactualizează neâncetat
prezenţa.
Realizată în 1734, lucrarea Sfânta Familie cu Sfântul Ioan Botezătorul
12
copil (Fig.nr.5) este semnată şi datată de pictorul italian Pietro Marchesini
http://catalogo.fondazionezeri.unibo.it/scheda.jsp?decorator=layout_
resp&apply=true&tipo_scheda=OA&id=63599&titolo=Trevisani+Francesco%0a%09%09%
09%0a%09%09+++++%2c+Istituzione+dell%26%23039%3bEucaristia
12
Registrul de pictură al Muzeului Ţării Crişurilor Oradea: Pietro Marchesini, Sfânta Familie,
ulei / pânză, 1845x1395 mm, semnat dreapta jos cu negru PIETRO MARCHESINI 1734,
11
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numit Ortolanino (1692-1757), reprezentant al Şcolii din Pistoia13.
Născut la Pistoia, la 7 aprilie 1692, artistul şi-a desfăşurat activitatea
la Pistoia, Prato şi Florenţa în prima jumătate a secolului al XVIII-lea, fiind
creatorul unei picturi religioase ce asimilează influenţe eclectice ale şcolilor
florentină, veneţiană şi bologneză. Şi-a format stilul realizând iniţial, copii
după lucrările vechilor maeştri, fapt confirmat atât în cazul picturilor din
Serravalle (Pistoia), cât şi în cazul altor picturi realizate de Ortolanino, în
care acesta recurge la inspiraţia din renumite lucrări realizate de Ludovico
Carracci, Guido Reni, Carlo Dolci. Pentru familia Gianni din Florenţa a
realizat la comandă, multe copii după Tizian, Veronese, Raphael, Carracci şi
Andrea del Sarto14. Artistul provine dintr-o familie de agricultori; tatăl său
lucra la grădina iezuiţilor, ocupaţie de la care derivă porecla sa (Ortolanino).
Încă din perioada copilăriei, s-a stabilit la Florenţa, unde a intrat în atelierul
lui Anton Domenico Gabianni (1652-1726), alături de care a deprins primele
noţiuni de artă, conforme cu tradiţia florentină, cu accent asupra studiilor de
desen în atelier, dar şi după natură. Şi-a finalizat formaţia artistică la Bologna,
unde a lucrat timp de patru ani ca discipol al lui Marcantonio Franceschini
(1648-1729). După ce a lucrat în provincia Emilia şi nordul Italiei, Marchesini
a plecat la Veneţia, pentru a studia lucrările maeştrilor de aici. Revenit în
Toscana, a realizat copii după picturi celebre (Hristos binecuvântând dintr-o
colecţie privată din Florenţa, în acord cu prototipurile lui Carlo Dolci).
Pictura de altar Plângerea lui Hristos mort realizată pentru Biserica Sf.
Jacob din Sambuca (Pistoia), semnată P. M. şi datată 1722-1723 este un element de referinţă în stabilirea momentului reîntoarcerii artistului la Pistoia.
Anticipare a lucrărilor ulterioare, opera relevă un simţ plastic, evident nu numai în culoare, ci şi în definirea analitică a figurilor, bazată în mare parte pe
cunoştinţe anatomice. În urma succesului obţinut cu acest tablou, Marchesini
a executat comenzi pentru Florenţa şi alte oraşe din împrejurimi. În 1726 a
realizat pictura de altar Margareta din Cortona adorând crucifixul pentru BiProv. Transfer de la Muzeul de Artă al României, nr. inv. 1; A. Chifor, Alegorie şi simbol în
lucrarea Sfânta Familie de Pietro Marchesini, în Annual Congress ofthe American Romanian
Academy of Arts and Sciences, University of Oradea, 2002, vol II, p. 1022-1023
13
O imagine sintetică asupra biografiei şi creaţiei lui Pietro Marchesini, la Sandro Bellesi,
Pietro Marchesini, în Dizionario Biografico degli Italiani ,Volum 69 (2007); Guida da Pistoia
per gli amaniti delle Belle Arti con notizie degli architetti, scultori e pittori pistoiesi, del Cav.
Francesco Tolomei, 1821, p. 185
http://www.treccani.it/enciclopedia/marchesini-pietro-detto-l-ortolanino_%28DizionarioBiografico%29/
http://www.archiviopistoia.it/Marchesini+Pietro+detto+l%27Ortolanino
14
http://www.artfinding.com/77733/Biography/Marchesini-Pietro
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serica Sf. Ioan Botezătorul din Valdibure (Pistoia), imagine didactică şi devoţională apreciată pentru sugestia stării emoţionale a personajului, iar în 1727
altarul Predica Sfântului Anton pentru capela dedicată aceluiaşi sfânt în oraşul
Prato. Element de referinţă pentru studiul primei etape de creaţie a lui Marchesini, altarul din Prato este definit printr-o pastă cu efecte de materialitate,
într-o gamă cromatică închisă.
Prima comandă publică importantă, realizată de Marchesini pentru Biserica San Salvatore din Florenţa este Apariţia lui Hristos în faţa Sfintei Margareta din Cortona. Datată în 1728, lucrarea este considerată o capodoperă,
fiind una din cele mai interesante picturi consacrate Sfintei Margareta, canonizată în 1728. Comparativ cu picturile anterioare, compoziţia reflectă o îndulcire a tipologiei figurilor, un modeleu fin, în concordanţă cu noile tendinţe
ale picturii toscane. Îmbinând ingenios trăsăturile picturii florentine, datorate
influenţei lui Gabbiani cu elemente derivate din pictura lui Correggio, lucrarea
prezintă calităţi remarcabile, evidente în scenografia compoziţiei, respectiv
gama cromatică cu efecte strălucitoare.
Din 1730 datează rafinata Viziune a Sf. Tereza de Avilla pentru Biserica
Ordinului carmelitan San Paolino din Florenţa. Pentru acelaşi edificiu a pictat
în 1736 Madona cu Pruncul şi Sf. Ioachim, lucrare ce are afinităţi cu Educaţia
Fecioarei (Biserica Santa Maria del Carmine, Florenţa), Abatele San Antonio
(Villa del Palco, Prato), Madonna cu Pruncul şi sfinţi (Villa La Mausolea di
Soci, în actuala provincie Arezzo), Naşterea Domnului (Villa della Magia di
Quarrata, aproape de Pistoia).
Înscrierea lui Marchesini la Academia de Desen din Florenţa în 1730,
unde a fost primit cu titlul de “academico”, privilegiu acordat doar artiştilor
cunoscuţi şi apreciaţi, era o recunoaştere a rezultatelor sale de până atunci; în
1743 a fost numit consilier, în 1750 conservator, iar în 1755 consul în cadrul
aceleiaşi instituţii. În 1734 a realizat pictura de altar Masacrul inocenţilor pentru Biserica Santa Maria delle Grazie din Pistoia, considerată o capodoperă.
Una din cele mai bune lucrari din etapa florentină, vădind influenţa lui Anton
Domenico Gabianni, este pictura de altar Chemarea Sfântului Matei pentru
Capela Ubaldini din San Lorenzo, definită printr-un decor arhitectural rafinat, adecvat perfect cu episodul evanghelic. În schimb, Sfânta Familie cu Sf.
Sebastian şi Sf. Petru realizată pentru Biserica Santa Maria del Carmine din
Pistoia este o lucrare eclectică, convenţională. A continuat să lucreze constant
în Pistoia, executând picturi de altar pentru diferite biserici: Sfântul Francisc
primind stigmatele (Biserica Santa Lucia e Marcello in Vinaccino), respectiv
Sfântul Ştefan (Serravale Pistoiese). Plecarea la Florenţa şi lipsa de comenzi
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l-au condus, în ultima etapă a creaţiei, spre o constantă şi progresivă decadenţă, evidentă în picturile de altar din anii 1750-1752. S-a stins din viaţă la
Florenţa, la 24 octombrie 1757, fiind înmormântat în Biserica San Proculus15.
Datată în 1734, lucrarea Sfânta Familie cu Sfântul Ioan Botezătorul
copil din colecţia Muzeului Ţării Crişurilor Oradea este o pictură de altar de
mari dimensiuni, realizată de artist la vârsta de 42 de ani. Tabloul ilustrează
un arhetip al imagisticii devoţionale baroce, Sfânta Familie, temă ce exprimă
credinţa proprie spiritualităţii Contrareformei în valenţele formative şi
instructive ale imaginii. O parte considerabilă a iconografiei religioase
baroce îşi are originea în nevoia de a-i vedea pe membrii Sfintei Familii ca
pe nişte oameni obişnuiţi, cu o înfăţişare familiară, necontrafăcută, surprinşi
în momente de viaţă cotidiană 16. Şi în pictura din colecţia muzeului orădean,
părinţii lui Iisus au figuri expresive şi extrem de veridice, ceea ce denotă
transpunerea unor fizionomii inspirate din realitate.
Tabloul este dominat central de figura suavă a Mariei în calitatea de
mamă divină, tronând cu Pruncul Iisus în braţe. Înveşmântată cu o pelerină
albastră cu falduri ample, ea poartă o aureolă transparentă, atribut al sfinţeniei.
Privirea este îndreptată în jos spre Pruncul Iisus, ţinut în braţe pe o pernă roşie.
Realistă şi individualizată, figura sa denotă modestie, smerenie şi autenticitate, în contrast cu idealizarea specifică picturii religioase occidentale (Fig.
nr.6). Faţa, uşor înclinată are o expresie tristă şi meditativă, sugerând previziunea destinului tragic al acestuia. În stânga sa, e redat Iosif, un bărbat simplu,
chel, masiv, îmbrăcat în haine modeste cu falduri bogate, în tonuri de brun şi
cenuşiu. În mâna dreaptă, orientată spre exteriorul tabloului ţine toiagul cu crini înfloriţi, mărturie a alegerii divine ca logodnic al Mariei şi o carte deschisă,
Cartea Sfântă. Cu stânga, Iosif indică privitorului copilul divin, sugerând împlinirea prin intermediul acestuia a profeţiilor din Vechiul Testament, element
ce accentuează caracterul devoţional al imaginii.
Ca şi în cazul altor lucrări ale lui Marchesini, figurile monumentale
ale personajelor sunt constrânse să se încadreze în limitele impuse de cadrul
compoziţiei, conform unui model îndrăgit de pictorii din Cinquecento-ul florentin. Psihologia artei devoţionale baroce, o teatralitate atent controlată a gesturilor şi a fizionomiei sunt adecvate mesajului pe care artistul intenţionează
să-l transmită credinciosului17.
Ibidem
Rosa Giorgi, op.cit., p. 95
17
Alessandro Nessi, Riscoprendo l Ortolanino, în Il Tremisse pistoiese, 1996, I, nn. 59-60,
pp. 37-39
15
16
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Centrul de interes al întregii lucrări, în jurul căruia gravitează toate
personajele este reprezentat şi în acest caz de Pruncul Iisus. La baza tronului,
urcând prima treaptă ce conduce spre virtualul altar baroc, se află un copil
surprins într-un avânt al corpului ce exprimă în maniera epocii elanul contopirii
cu sacrul. Pe baza unor analogii cu picturi renascentiste şi baroce (Leonardo
da Vinci, Fecioara în grota cu stânci; Rafael, Madona cu sticlete, Madona cu
garoafă, Frumoasa grădinăreasă; Michelangelo, Sfânta Familie; Zurbaran,
Madona cu Pruncul şi Sfântul Ioan Botezătorul), copilul reprezentat de
Marchesini este Ioan Botezătorul, personajul care-l anunţă şi-l recunoaşte pe
Mântuitor 18. Cu privirea îndreptată în afara tabloului, spre privitor, Pruncul
Iisus arată lumii crucea, simbol al Patimilor, al răscumpărării prin jertfă a
păcatelor omenirii, iar cu stânga prinde mâna copilului, aluzie la calitatea sa
de principal intercesor între omenire şi Providenţă. Aureola luminoasă, difuză
care-i înconjoară capul, crucea, privirea şi gesturile părinţilor reflectă, în
manieră barocă, conştientizarea calităţii excepţionale a copilului predestinat
să devină Mântuitorul lumii. În dreapta compoziţiei, în partea superioară e
redat un înger cu chip frumos şi aripi ample, îmbrăcat în mantie de culoare
verde. Acesta este arhanghelul Gavril, înger al revelaţiei divine şi al BuneiVestiri ; el a prezis naşterea Sfântului Ioan Botezătorul şi tot el i-a apărut lui
Iosif în vis, pentru a-i aduce la cunoştinţă concepţia divină a lui Iisus prin
intervenţia Sfântului Duh 19.
Compoziţia se bazează pe procedee tipice artei devoţionale baroce,
cum sunt alăturarea planurilor terestru-celest, sacru-profan, realizarea
comuniunii dintre acestea prin intermediul credinţei şi al revenirii la starea de
inocenţă a copilului. Scena este un prilej pentru pictorul baroc de a investiga
psihologia misticismului, a devoţiunii. Figura copilului şi a îngerului care-l
susţine protector exprimă ardoarea credinţei, conştientizarea revelaţiei divine.
După o modă curentă în pictura epocii, dar şi dintr-un sentiment de pietate
sinceră şi identificare totală cu conţinutul temei, artistul, în vârstă de 42 de
ani, şi-a lăsat semnătura, cu litere de tipar, în extremitatea dreaptă a soclului
pe care stă Fecioara Maria cu Iisus copil în braţe: PIETRO MARCHESINI,
Tabloul e menţionat în Muzeul Toma Stelian. Catalog (Pictură, sculptură, desen), Bucureşti,
1939, p. 150, fiind înregistrat cu titlul Sfânta Familie cu Sf. Ioan copil în catalogul Galeria
de Pictură universală a R.S. România, inv. 122, p. 77; Al. Avram, în Muzeul Ţării Crişurilor
Oradea. Ghid, Edit. Meridiane, Bucureşti, 1973, p.6, il. nr.7; M. Zintz, Colecţia de pictură
universală a Secţiei de Artă, în Biharea, XVIII, 1991, p.188, il. nr.10; A. Chifor, Imagine şi
devoţiune barocă în lucrarea Sf. Familie de Pietro Marchesini, în Annual Congress of the
American Romanian Academy of Arts and Sciences, University of Oradea, 2002, vol II, p.
1022-1023
19
x x x Evanghelia după Matei: 1:18-25
18
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1734. Aceleaşi considerente au determinat reprezentarea, în partea centrală
a soclului, a emblemei familiei nobiliare care a susţinut financiar realizarea
acestei picturi de altar. Blazonul redă, în centrul scutului, două acvile cu aripile
desfăcute, privind spre stânga, având pe piept motivul crucii.
Limbajul artei devoţionale baroce se reflectă prin fizionomia, gestica şi
atitudinea personajelor, subordonate exteriorizării trăirilor sufleteşti. Mişcarea
ascensională spre Iisus a copilului, mâna adusă la piept a îngerului, expresiile
transfigurate ale chipurilor şi gesturilor ilustrează abandonul mistic al corpului
şi starea de iluminare interioară determinată de intervenţia harului divin.
Vocabularul afectiv baroc se exprimă prin mişcarea emoţională a faldurilor albe
ale veşmântului copilului, precum şi prin concentrarea efectelor luministice
asupra centrului de interes al compoziţiei: relaţia dintre profan şi sacru, uman
şi divin, mediată de inocenţă. Transpunerea emoţională a privitorului într-un
plan al irealităţii şi miracolului se realizează prin figura îngerului, entitate pur
spirituală, simbol al relaţiei lui Dumnezeu cu oamenii, ocrotitor al celor aleşi,
fiinţă vestitoare a apariţiilor miraculoase. Caracterul scenografic al picturii se
realizează prin folosirea coloanei şi a draperiei drept fundal al reprezentării şi
prin detaşarea parţială a lui Iosif, personaj-martor al scenei de adoraţie, a cărui
privire şi gestică se adresează spectatorului, arătându-i Pruncul divin (Fig.
nr.7).
Prin mesajul său, tabloul confirmă finalitatea picturii religioase baroce,
aceea de a implica privitorul în «sfera spaţială psihologică creată de opera
de artă», de a facilita comunicarea planurilor terestru-celest prin conţinutul
scenelor reprezentate20 .
Marcată de practicile devoţionale iezuite, arta barocă avea menirea de
a facilita credincioşilor vizualizarea invizibilului, cu scopul de a determina
o conformare afectivă, etică şi spirituală cu imaginea contemplată. Credinţa
plină de speranţă a copilului este o invitaţie adresată spectatorului de a se
conforma lui Iisus prin devoţiune şi renunţarea la păcate. Întregul tablou pare
să ilustreze preceptul hristic referitor la inocenţă ca o condiţie de a accede la
divinitate: «Adevărat vă spun că, oricine nu va primi Împărăţia lui Dumnezeu
ca un copilaş, cu nici un chip nu va intra în ea»21.
Indiferent de mijloacele de reprezentare, lucrările baroce având ca
subiect Sfânta Familie 22 au în comun integrarea într-o imagistică specifică
John Rupert Martin, Barocul, Ed. Meridiane, 1982, p. 109
x x x Evanghelia după Luca, 18: 17
22
Motiv clasic în pictura italiană a Renaşterii, tema Sfintei Familii a cunoscut noi interpretări
în epoca manieristă şi barocă. Inovarea iconografică a temei i se datorează lui Michelangelo
20
21
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artei devoţionale. În conformitate cu concepţia iezuită, tema devine un
pretext de a introduce sugestii referitoare la posibilitatea unei comuniuni
reale, vizuale, mentale şi afective cu reprezentarea artistică religioasă. Prilej
pentru meditaţie, pentru transcederea cotidianului şi transpunerea mentală
în universul revelaţiei şi al miracolului, picturile religioase baroce chemau
privitorul să se identifice cu reprezentările pictate, în ultimă instanţă, să devină
asemenea lui Iisus 23.
Ca şi în cazul primei lucrări analizate, semnificaţia spirituală a
lucrării este subliniată prin intermediul privirii şi gesticii elocvente. Iisus
binecuvântează cu o mână şi sprijină cu cealaltă copilul (credinciosul) care
vine în întâmpinarea Sa. Îngerul redat într-o gestică tipic devoţională, cu o
mână adusă la piept, sprijină cu cealaltă mână copilul aflat la baza tronului
pe care stă Fecioara cu Pruncul. Copilul ce se apropie cu emoţie şi încredere
de Iisus este un substitut al credinciosului care repetă acelaşi gest în faţa
altarului din biserică. Cea mai profană persoană din cadrul compoziţiei, Iosif
este în mod firesc, cel care se adresează credinciosului, îndemnându-l cu un
gest imperativ al mâinii, să-l urmeze pe Iisus. Lumina difuză ce derivă de la
Iisus stabileşte o relaţie armonică între planurile terestru-celest, uman-divin,
sugerând posibilitatea omului de a se perfecţiona spiritual, integrând divinul
în existenţa cotidiană.
prin tondo-ul Doni. În contrast cu viziunea calmă, dominată de armonie şi echilibru a
predecesorilor, Sfânta Familie creată de Michelangelo se individualizează prin deosebita
plasticitate a formelor sculpturale, a faldurilor ample şi o mişcare de torsiune care anticipează
siluetele serpentinate ale manierismului. Un prag simbolic care delimitează Sfânta Familie,
de Ioan Botezătorul, reprezentat în imediata apropiere şi de personajele nude care ocupă
fundalul sugerează separaţia a două lumi şi misiunile diferite ale personajelor. În timp ce Ioan
Botezătorul va vesti lumii venirea Mântuitorului, Iisus se va angaja pe drumul Patimilor,
premoniţie exprimată prin atitudinile grave, gesturile şi privirile vizionare ale personajelor.
După Conciliul de la Trento, Iosif apare constant în tema Sfintei Familii în calitatea de
protector al lui Iisus şi mediator între două planuri, uman şi divin. Rolul său, ca şi al lui Ioan
Botezătorul este acela de a media prezenţa divină, de a sublinia posibilitatea credincioşilor
de a accede la sacru. Lucrarea lui El Greco, Sf. Familie cu Sf. Ana şi Sf. Ioan Botezătorul
realizează aceeaşi alăturare a planurilor terestru-celest, uman-divin, dar în cadrul unei
interpretări de un pronunţat vizionarism. Ca şi la Michelangelo, subiectul este un prilej de
contemplaţie gravă asupra destinului uman al lui Iisus. Somnul acestuia, aluzie la moarte,
privirele îndurerate şi meditative ale personajelor, irealismul cerului, violenţa contrastelor
cromatice creează o atmosferă de dramă. Si aici privirea lui Iosif, personaj-martor redat ca
un om simplu se îndreaptă în afara tabloului, adresându-se privitorului pentru a-l implica în
ambianţa psihologică a scenei. O abordare inedită a aceleiaşi teme realizată de Murillo şi
Rembrandt are ca notă caracteristică transformarea motivului religios într-o scenă de gen.
Aici reprezentările personajului, de un accentuat naturalism sugerează umanizarea sacrului şi
sacralizarea umanului.
23
G. Careri, Artistul, în Omul baroc, Iaşi, Ed. Polirom, 2000, p. 312
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În aceeaşi sferă tematică proprie barocului se încadrează Adoraţia
îngerilor24 (Fig.nr.8) datorată unui anonim italian din colecţia Muzeului Ţării
Crişurilor. Artistul îl reprezintă pe Iisus copil, nud, aşezat pe o pernă roşie
căptuşită cu alb, prefigurare a Patimilor. Databilă în secolul al XVIII-lea,
lucrarea se defineşte prin importanţa acordată prim-planului, precum şi prin
atmosfera emoţională tipic barocă conferită adoraţiei Pruncului de îngerii
înaripaţi. Ei sunt redaţi cu mâinile împreunate sau aduse la piept în atitudine
tipică de rugăciune. Pe chipurile lor se citeşte un sentiment sincer de adoraţie,
specific reprezentărilor angelice ale barocului. Redat nud, Pruncul divin
reflectă tipologiile angelice asexuate întâlnite în pictura religioasă barocă. În
consens cu spiritul barocului, El e vegheat din registrul celest de doi putti.
Scena este adusă în prim-plan, atrăgând atenţia privitorului asupra Pruncului
ce constituie obiectul adoraţiei.
În toate cele trei lucrări din Şcoala italiană sunt evidente procedeele
pronunţat emoţionale la care a recurs barocul pentru a facilita vizualizarea
şi implicarea afectivă a credinciosului în subiectul artei religioase. Atât în
Împărtăşania apostolilor, cât şi în Sfânta Familie cu Sf. Ioan Botezătorul
copil apare motivul personajului-martor al unui eveniment de excepţie care
priveşte în exteriorul tabloului. Prin intermediul său se realizează comuniunea
planurilor uman şi divin. Un personaj care a experimentat el însuşi prezenţa
divină priveşte în ochii credinciosului pentru a-l convinge de adevărul
faptelelor relatate în pictură.
Toate cele trei lucrări se definesc prin introducerea în compoziţie
a elementului supranatural. Se remarcă în acest sens, prezenţa îngerilor ca
element definitoriu al picturii religioase baroce. Ei protejează Pruncul nounăscut în Adoraţia îngerilor şi Sfânta Familie cu Sf. Ioan Botezătorul copil. În
Împărtăşania apostolilor un înger coboară din înaltul cerului pentru a participa
la instituirea ritualului euharistic. În cadrul lucrărilor analizate, sfinţenia
Pruncului, dimensiunea sa supranaturală este sugerată în manieră barocă
prin intermediul unui clarobscur misterios, respectiv a unei aureole difuze în
jurul capului. Indiferent de temă (Împărtăşania apostolilor, Sfânta Familie,
Adoraţia îngerilor), lucrările au în comun coexistenţa planurilor uman-divin
prin intermediul figurii lui Iisus. Clarobscurul contribuie în maniera specifică
barocului la reliefarea dimensiunii spirituale a lui Iisus, centrul de interes al
compoziţiei, elementul focalizant al devoţiunii celor din jur.
Registrul de pictură al Muzeului Ţării Crişurilor Oradea: Anonim italian, Adoraţia îngerilor,
ulei pe pânză, 597x740mm, nesemnat, nedatat, Prov. Transfer Muzeul de Artă al României,
nr. inv. 763; lucrarea e menţionată în catalogul Galeria de Pictură universală a R.S. România,
inv. 1376, p. 77; inedit

24
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În mod similar reprezentărilor religioase baroce, Iisus este şi în cazul
lucrărilor analizate, poarta miracolului şi a Împărăţiei cerurilor, instrumentul
Providenţei, al răscumpărării păcatelor şi al manifestării îndurării divine. Sacre
sau profane, persoanele reprezentate în pictură se apropie de El cu sentimente
de devoţiune, smerenie, umilinţă, veneraţie, adoraţie (îngerii, Sfânta Fecioară
Maria şi Sfântul Iosif, Sfântul Ioan Botezătorul, ucenicii), înfăţişându-l
privitorului în calitatea Sa primordială de Mântuitor al lumii.
În două din lucrările baroce analizate apare motivul treptelor pictate în
grisaille, o modalitate de “deschidere” a spaţiului pictural, care vine astfel
în întâmpinarea credinciosului, conducându-l, în mod similar altarului baroc,
spre personajul central Iisus. Persoanele dispuse pe aceste trepte simbolizează
diferitele niveluri de spiritualitate ale oamenilor care se apropie de Iisus. Ca şi
clarobscurul difuz, treptele pictate din tablou sunt un element prin care artistul
sugerează şi transpune o părticică din universul interior al bisericii baroce,
unde ele au menirea de a reliefa altarul principal. Prin acest artificiu baroc se
realizează introducerea virtuală a credinciosului în spaţiul picturii baroce, un
spaţiu tainic şi spiritualizat, care, asemenea altarului din biserică, este conceput
ca o poartă spre întâlnirea cu Iisus şi persoanele sfinte. Concomitent, treptele
au semnificaţia simbolică a traseului pe care credinciosul îl parcurge în efortul
său de a se perfecţiona şi de a se apropia de perfecţiunea modelului hristic.
Ele creează o impresie de continuitate între spaţiul pânzei şi cel al privitorului,
reflectând abilitatea artistului baroc (direcţionată de viziunea specifică Bisericii
romano-catolice post-tridentine) de a interacţiona cu credinciosul, conceput
ca parte activă a unui dialog vizual cu profunde implicaţii spirituale.
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Fig.nr.1.Şcoala lui Francesco Trevisani
(sec. XVIII), Împărtăşania apostolilor,
ulei pe pânză, 730 x 510 mm, nesemnat,
nedatat, Prov. Vama Borş, 1967

Fig.nr.2. Împărtăşania
apostolilor, detaliu, apostolii
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Arhetipuri ale imagisticii devoţionale baroce în lucrări din Şcoala italiana

Fig.nr.3. Împărtăşania apostolilor, detaliu, îngerul

Fig.nr.4. Francesco Trevisani, Instituirea Euharistiei,
ulei pe pânză, 690 x 440,5mm, Roma, c. 1670-1746
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Fig.nr.5. Pietro Marchesini, Sfânta Familie cu
Sfântul Ioan Botezătorul copil, ulei pe pânză,
1845x1395 mm, semnat dreapta jos cu negru
PIETRO MARCHESINI 1734, Prov. transfer
Muzeul de Artă al României

Fig.nr.6. Sfânta Familie cu Sfântul Ioan Botezătorul
copil, detaliu, Fecioara Maria cu Pruncul
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Fig.nr.7. Sfânta Familie cu Sfântul Ioan Botezătorul copil,
detaliu, Sfântul Iosif

Fig.nr.8. Anonim italian (sec. XVIII), Adoraţia îngerilor, ulei pe pânză, 597x740mm,
nesemnat, nedatat, Prov. transfer Muzeul de Artă al României
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