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Esthétique de la gravure italienne, par Pierre Poirier, Académie Royale de Belgique, Classe
des Beaux-Arts, Mémoires, Tome XI, Bruxelles, Palais des Académies, Rue Ducale, I, 1964Traduction par Ana Martin
LA DEUXIÈME PARTIE
Dans la deuxième partie de la traduction du livre L’esthétique de la gravure italienne
de Pierre Poirier (traduction faite par dr. Ana Martin), on a présenté le maniérisme. Ce
courant dans l’art plastique fleurit entre 1527 et 1540 et précède L’art baroque. Son premier
représentant est Mazuola, dit Parmegianino. Les historiens d’art reconnaissent que personne
avant lui n’avait atteint cette qualité de l’aqua forte pictural. L’utilisation de l’aqua forte reste
le triomphe de Parmegianino dans une époque où ce procédé est resté presque inobservé.
Les maniéristes italiens fondent l’atelier de Fontainebleau, ayant en tête Rosso,
l’élégant Primaticio et Fantuzzi, celui qui a été le modèle des graveurs français.
Après Ugo Da Carpi, Antonio da Trento dit Fantuzzi, Andrea Andreani et celui qui
suit à Parmegianino. Ensuite, Andrea Meldolla, dit Lo Schiavone (1522-1563) est un autre
représentant de ce courant, ainsi que Ugo da Carpi.
Dans le IIIe chapitre on a analysé les graveurs de Mantua : Gian Battista Scultori
(Mantua, 1503-1575) qui a débuté comme aide pour Julio Romano chez le Palais Té, ensuite
Giorgio Ghisi (Mantua, 1520-1582). Ghisi a popularisé fidèlement les dernières fresques
de Rome de Michel-Ange. C’est la présentation d’Enea Vico de Parme qui suit et celle du
graveur français Nicolas Béatrizet. Originaire de la province Loraine, celui-ci devient italien
par adoption et il travaille à Rome entre 1540 et 1565.
Un sous-chapitre est dédié aux graveurs des Pays Bas qui ont activé à Rome et à Vénice:
Corneille Cort, la famille Sadeler: Jan, Raphael, Gilles. Pendant le XVIe siècle l’estampe a été
le véhicule esthétique qui a contribué à la diffusion de l’art italien dans les Pays Bas.
Mots clef: estampe, graveur, maniérisme, aquaforte.

Cuprins - Partea a II-a
CAPITOLUL 1. Luministul aquafortist: Mazzola zis Parmigianino.
Descoperirea clar-obscur-ului prin folosirea dăltiţei combinată cu aquaforte,
Noaptea Invierii.
* Muzeul Ţării Crişurilor, arta@mtariicrisurilor.ro
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CAPITOLUL 2. 1516-1527. Luminiştii xylografi: Ugo da Carpi
exploatează efectul planşelor suprapuse, procedeu colorat inspirat din Pescuitul
Miraculos. Antonio da Trento, zis Fantuzzi fură desenele originale ale lui
Parmigianino. Câţiva ani ani mai târziu, Fantuzzi se angajează în atelierul
de la Fontainebleau. Nicolo Boldrini, gravorul lui Tiţian, cercetează lumina.
Andrea Andeani cultivă clar-obscur-ul pictural.
CAPITOLUL 3. 1551. Gravorii Mantuani: Influenţele lui Raphael la
Michelangelo: Gian Battista Scultori tinde spre academism la fel ca Giorgio
Ghisi, care trece pe la Fontainebleau pentru a ajunge la Anvers.
CAPITOLUL 4 . 1550, 1565,1578,1595. Gravorii din Ţările de jos
în Italia. Dăltiţa lui Jerome Cock scoate la lumină primul album dedicat
ruinelor romane, Coliseumul lui rămâne o pagină de o delicată sensibilitate.1551- Planşele sale panoramice răspund mutaţiilor omului şi a elementelor
naturii.- Elevul său Corneille Cort lucrează în tradiţia clasică adaptată
evocării peisajului după Tizian. El îndrăzneşte să evoce puterea luminozităţii
corpurilor în spaţiul dedicat Paradisului. Lumina este originea materiei vii
aşs cum se vede în Pruncul Divin. Pictorul, în căutarea Adevărului acordă
raţiune formei.- Jean Sadeler gravează cu realism atât Fariseul la masă
cât şi Adoraţia Păstorilor după Bassano. Egidius Sadeler dozează luminile.
Ultima sa Cina cea de taină iese din penumbra proprie lui Tintoreto.- Gravorii
flamanzi crează senzaţia de atmosferă.
EPOCA MANIERISMULUI
Odată cu căderea Romei în 1527 vor fi urmăriţi şi discipolii lui Raphael
şi printre ei tânărul Parmigianino care se afla la studii. Jafurile soldaţilor
imperiali marchează sfârşitul perioadei calme a clasicismului, împiedicând
oraşul ecumenic să devină centrul unei şcoli, cu toate că principiile echilibrului,
proporţiilor şi măsurii rămân fundamentul creaţiilor viitoare.
Slăbirea rigorii clasice, odată cu deliciile unui Julio Romano facilitează
o înflorire a ornamentului Renaşterii şi marchează arta figurativă cu o epocă de
înaltă spiritualitate, care este urmată la Fontainebleau de Rosso şi Primaticio,
întemeietorii şcolii de gravură. Ei au gravat siluete fluide, în gesturi arzătoare,
învăluite de voaluri lejere ce încurajează artificiile unei preţiozităţi în creştere.
Cum s-a format manierismul original? El înfloreşte între 1527 şi 1540 şi
precede Arta Barocă. Vasari comentează viaţa lui Mazzuola, zis Parmesan sau
Parmegianino, semnalând că acest creator posedă o manieră a lui de a picta
peisajul. În ediţia sa din 1550, criticul de artă spune că spiritul lui Raphael,
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prinţul măsurii a fost depăşit în corpurile lui Francesco Mazuola. Premisele
operei sale pornesc de la seducţiile „Parnasului” şi alegoriile de la Villa
Farnesina: Madona cu Pruncul in pergola de trandafiri.
Născut la Parma în 1503, stă la Roma până în 1523, iar din 1527 se află
la Bologna. Istoricul de artă, Giorgio Vasari spune că Francesco Mazzuola zis
Parmegianino, pictorul, „a primit de la natură maniere agreabile”. Nu trebuie
să-l confundăm pe Francesco Mazzuola cu vărul său Jeronimo care-i imită
maniera, nedefinită, de altfel. Este de ajuns ca această observaţie să fie formulată
la puţini ani după moartea artistului pentru a-i constata importanţa. Mazzuola
l-a primit în atelierul său pe Antonio din Trento care va descoperi „stampe pe
aramă şi pe lemn” făcute de maestrul său. Dar, maniera lui Parmigianino nu
va fi regăsită în nici o trăsătură care să argumenteze paternitatea originalelor
descoperite în secolul al XVIII-lea, în colecţia lordului Arundel.
MAZUOLA, ZIS PRMEGIANINO, PRINŢUL MANIEREI
Pe parcursul a 20 de ani, gracila frumuseţe a manierismului va găsi
suport la familiile Gonzaga din Mantua, făcuţi duci în această epocă şi la
familia Farnese din Parma. S-au creat cercuri favorabile pentru răspândirea
artei clasice. Mecenii acestor două oraşe polarizează forţele creatoare a unei
arte de curte. În timpul momentelor de detenţie, când renunţă la execuţia
pânzelor sale corregiene, Parmigianino îşi rafinează arta de a desena direct pe
aramă utilizând aplicaţii de aquaforte. Nu se poate afirma cu precizie că el ar
fi primul care a folosit un procedeu neuzitat până atunci in Italia, dar istoricii
recunosc, că nimeni înaintea lui nu atinsese această calitate a aquafortelui
pictural. Greşeala de a găsi această calitate în planşele originale o fac amatorii,
care ataşează valoare sentimentală creaţiilor lui Francesco Mazuola. Un mare
număr de stampe se află la galeriile Uffizi din Florenţa. Toate sunt foarte
frumoase. Calcografia din Roma utilizează încă singura aramă rămasă de la
el și seria gravurilor în lemn, executate în secolul al XVIII-lea, după desenele
sustrase de Fantuzzi. Acestea completează tot ceea ce se cunoaște în materie
de gravură de la Parmigianino.
O logică singulară prezidează înşiruirea diverselor moduri de a desena
şi de a grava. De-a lungul secolelor, câţiva creatori excepţionali au fost şefi
de şcoală. Ciudat de precoce, Parmesan Mazzuola, pornind de la educaţia
sa romană, orientează crochiurile sale în creion, sepia şi sangvină spre
sensibilitatea formelor scăldate dejá de un luminism prebaroc. Încă de la
început clasicismul vine cu o amprentă originală.
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CAPITOLUL I
LUMINISTUL AQUAFORTIST PARMIGIANINO
Femeia puternică, Iudith ridică un braţ învingător pentru a-şi deschide
drum. Ea se întoarce cu sacul ridicat în mâini, spre bătrâna servitoare care
duce capul tăiat pe o tavă. Perdeaua tentei, fin haşurată recade invizibil pe
capul lui Holofern. Înşiruirea nudurilor trădează agitaţia interioară a eroinei,
care vine să împlinească un act virtuos, după ce a exersat seducţia1.
Gravorul rezervă alburile în maniera unui acuarelist. Punctul său discret
trasează semne evanescente, ca un pictor care se delasă plăcerilor oferite de
marea sa operă.
Ghemuită în penumbră, visătoarea Sfânta Thaida, cu capul pe braţ se
abandonează unei rare intimităţi. Atunci când manierismul fixează un moment
al vieţii simple, el îşi depăşeşte contemporanii prin statutul emoţiei până atunci
inedit: surpriza crochiului viu şi vibrant. Figura trasată în striuri verticale se
estompează în traseuri tremurătoare. Folosirea aquafortelui rămâne triumful
lui Parmigianino într-o epocă unde procedeul a trecut aproape nezărit. Estetica
evocă elementul sensibil pe care îl conţine o gravură. Această emoţie devine
conştientă în artele de la sfârşitul secolului al XVIII-lea.
Femeia deţine un rol plastic în prim plan. Naşterea, altă lucrare de
Parmigianino, pare să aibă ca scop de a grupa servitoare efeminate, dar fară
atitudine afectată. Două dintre ele se apleacă şi aruncă o umbră pe noul-născut
culcat în poala mamei. Aceste figuri exaltă instinctul natural la o sensibilitate
acută. Una din ele, din profil, cu bonetă frigiană domină pe alte trei care asistă,
din semiprofil şi devin pretextul aramei incizate cu mâna liberă. Se mai adaugă
imaginaţia poetului-artist care sugerează aceste simţuri evanescente.
Artistului îi place să reprezinte patriarhi bătrâni cu barbă şi păstori
imberbi. Simţimdu-se într-o realitate familiară „un mic văcar” merge cu părul
în vânt, sub pălăria mare. Născută din plăcerea, care la Parmigianino constă
în a fixa această siluetă în mişcare, planşa traduce superioritatea crochiului
spontan asupra desenului copiat. Prezenţa unei capre de-abia schiţate întăreşte
imaginea păstorului virgilian2 ascultând cuvintele celor doi bătrâni. Planşa
N.T.: Judita este văduva lui Manasse (şeful unuia dintre cele douăsprezece triburi ale lui
Israël), care îl decapitează pe Holofern, generalul lui Nabuchodonosor, rege la Ninive şi
invadator al Palestinei. Spre a-şi elibera oraşul Betulia, de tiran, Judita se îmbracă în veşmânt
elegant şi pătrunde în tabăra inamicului, urmărind să-l seducă şi să-l îmbete pe Holofern.
Când acesta, beat, după un banchet, se culcă, Judita îi taie capul cu un iatagan punându-l în
sacul adus de servitoarea sa.
2
N.T.: Se face trimitere la Publius Vergilius Maro, cunoscut în limba română ca Virgiliu,
1
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1 (XXXVIII )-Mazzuola zis Parmigianino, Păstorul şi bătrânii. Colecţia
Pierre Poirier.
„O PUNERE ÎN MORMÂNT” DESENATĂ PE PLACA DE ARAMĂ
Sprijinit în bâta de pelerin, Sfântul Filip este drapat într-o mantie amplă,
cu faţa în umbră şi spatele în lumină. Cu totul contrar comportamentului
unui debutant, artistul reânoieşte interpretarea prin personalitatea scriiturii.
Parmigianino a conceput mica sa suită de sfinţi, dar încredinţează execuţia
unui practician anonim, explicându-se astfel duritatea şi timiditatea facturii.
Liniuţe calme şi paralele, dirijate de la stânga la dreapta, învăluie apostolii
îmbrăcaţi ca în antichitate, aşa cum făcuse maestrul însuşi.
Trecând peste aceste notaţii fugare Învierea lui Hristos afirmă puterea
luminozităţii gravorului-pictor eliberat de legăturile trestre. „Mântuitorul”
se înalţă precum soarele orbind soldaţii care se apără de strălucirea sa. Unul
din ei are nişte bucle rotunde ce frapează din faţă registrul celest, altul se
apără cu un gest. Fără să o ştie, Mazzuola urmăreşte dezintegrarea corpurilor
sub acţiunea luminii vibrante: cu cât restul accentuează modelul, cu atât el
întăreşte umbrele încrucişate, dându-le aspectul unui halou desfăşurat ca zorii
lui Correggio3 pe cerul Parmei. Planşa 2 (XXXIX) -Parmigianino, Învierea
lui Iisus, Colecţia Pierre Poirier.
Mâna artistului este cea a unui pictor desenând din plăcere. El foloseşte
dăltiţa ca pe o peniţă lejeră marcată de un punct de afectare coregian.
Parmigianino nu a avut răgazul să livreze amatorilor numeroase schiţe pe
metal. Punerea în mormânt , o preţioasă aquaforte este mai emoţionantă decât
un tablou. „Se întinde pe o placă de aramă un strat de ceară, de verni sau de
culoare pe care practicianul trasează un desen cu un ac de fier, apoi el varsă
aquaforte care atacă metalul în locurile lăsate dscoperite”, scrie Vasari în 1550.
Parmigianino îşi fixa verniurile la foc de lemn, formându-se despre el
legenda că ar fi alchimist. El utiliza acidul cu măsură. Piesa măiastră este Iisus
pus în mormânt . Încă tânăr, corpul care păstrează supleţea vieţii este pus pe un
linţoliu alb ce cade în faţa antablamentului mormântului. Servind ca margine
poet latin, autor a mai multor opere printre care Bucolicele şi Georgicele unde se preamăreşte
frumuseţea vieţii la ţară.
3
N.T., Wikipedia:Antonio Allegri zis Correggio ( 1489- 1534 ) a fost un pictor italian din
perioada Renașterii, aparținând „școlii din Parma”. Picturile sale, realizate într-o manieră
iluzionistă, constituie o punte între operele lui Andrea Mantegna din Mantova și arta Barocului.
Creația lui servește ca inspirație multor artiști, de la reprezentanții manierismului până la stilul
rococo din secolul al XVIII-lea.
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a compoziţiei, în prim plan, un patriarh adună, cu un gest al braţului, pe cei
care-l urmează pe Domnul.
Privind în el însuşi, gravorul-pictor reînoieşte drama şi atinge uşor arama
la suprafaţă înainte de a trasa un profil clar, îndulcit prin drapaje. Desenatorul
atinge uşor planşa ca şi cum s-ar folosi de o aripă de lebădă. Un fiu sfânt
cu torsul învelit de umbra mantiei sale, în timp ce, în plină lumină, mama
leşină în braţele discipolului iubit de Iisus. În depărtare se află un grup de
oameni ale căror capete au o oarecare expresie. Amestecul de adolescenţi şi
bătrâni trezeşte interes. Caracteristic, un profil pierdut se detaşează dedesubtul
traseurilor încrucişate sub un cer tragic. Planşele de început, cu o încerneluire
delicată pun în valoare sfumato-ul şi proiecţia în spaţiu a operelor cu tiraj
limitat. Planşa 3 (XL) - Parmigianino, Punerea în mormânt, Colecţia
Pierre Poirier.
INSPIRATORUL ATELIERULUI DIN FONTAINEBLEAU
Desenând din imaginaţie, acquafortistul tinde să abolească conturul
pentru a fonda masele. Dacă alţi artişti au utilizat procedeul niciunul nu a
ajuns la această graţie a siguranţei dârelor trasate cu o tuşă delicată. Învăluind
scena cu un clar-obscur ce accentuează luminile, acest precursor stabileşte
canonul original al Madonei cu picioare lungi, cu un cap mic pe un gât de
lebădă. Model care-l va inspira pe Primaticio când, la Fontainebleau, Diana
sa va da naştere tipului de femeie franceză ideală.
Gravând imaginea unei tinere mame jucându-se cu fiul, Parmigianino
comunică spectatorului impresia unei duioşii penetrante. Acest gravor, cu
punctul fin deschide căi necunoscute. Prin magia acqufortelui, savoarea
apolinică se ridică scăldându-şi steagul în vântul libertăţii, mai presus de gărzile
înarmate lăsate în întuneric. Trezirea implică traseuri de umbre şi zone care
percep invizibila noapte a mormântului. Oamenii treziţi sunt uluiţi de lumina
divină, de Dumnezeul de lumină care se ridică la cer, învingător. Această temă
cere un ecleraj ireal. După ce a stabilit esenţialul în Înviere, taumaturgul lasă
să cadă picătura de acid al cărei noroc fericit va fonda formele şi va perfecta
munca distribuind clarul şi clar-obscur-ul.
Artistul reia opera în pointe-sèche ca şi cum ar folosi un creion grafit.
O notă a lui Vasari capătă aici o savoare singulară:” Dacă Parmigianino nu
şi-ar fi ascultat capriciile (îi plăcea să se joace cu lutul) şi dacă nu s-ar fi dedat
prostiilor alchimiste, el ar fi putut să devină unul din pictorii cei mai rari ai
timpului său”. Acesta a fost cazul. Justeţea lui este de domeniul trecutului.”Câţi
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şansonetişti au trăit înainte de a se trezi un Petrarca?. A trebuit să se nască şi
să dispară un mare număr de gravori de talent pentru ca să trăiască un geniu
de valoare”.
Cu o intuiţie bogată, Parmigianino îşi impregnează planşele cu o emoţie
care este vizibilă dacă se face o analiză a cazului. La el se vede întreţinut un
sentiment de delectare spirituală şi estetică corespunzând unei stări de suflet,
neexprimată înaintea lui, până atunci. Modul său de a lucra va exercita o
influenţă considerabilă asupra manieriştilor al căror şef este, fără ca el însuşi
să formeze elevi.
Desenul său original, Femeie în bucătărie, conservat la Parma, în formă
redusă, Guido Reni a executat o gravură, urmând traseu cu traseu modelul
în ceea ce priveşte încrucişarea umbrelor. Reni asimilează inflexiunile
parmigianeşti. Planşa 4 ( XLI) – Guido Reni, Femeie în bucătărie, Colecţia
Pierre Poirier.
O acuarelă preluată din sepia, ilustrând un poem homeric, Circe, de
Parmigianino (Muzeul Uffizi) serveşte ca punct de plecare pentru planşa
gravată de Fantuzzi, care acentuează încărcătura de umbre cu mai puţină
discreţie, ceea ce creatorul său iniţial nu făcea. Învăluită de un drapaj mişcat,
vrăjitoarea oferă băutura uitării, tovarăşilor lui Ulise, înainte de a-i transforma
în porci. Planşa 5 (XLII) – A. Fantuzzi, Circe şi Ulise, Colecţia Pierre
Poirier.
DEZVOLTAREA MANIERISMULUI PARMIGIANESC
Manieriştii italieni fondează atelierul de la Fontainebleau, în fruntea
căruia a fost plasat Rosso, elegantul Primaticio şi Fantuzzi, care a servit ca
model gravorilor francezi. Prinţul manieriştilor, creatorul „manierei” sale,
Parmigianino, lasă departe, în spate, preţiozităţile picturii.
După spusele lui Baldinucci4, care reproduce textul lui Vasari, Rosso,
născut în 1494, pleacă de la Veneţia pentru a junge în Franţa. La sosirea sa
„fu primit ca amabilităţi, de artizanii naţiunii florentine”. Giovanni Battista
era fiul lui Jacopo di Guasparre. La moartea sa, colegii de atelier i-au ridicat
o piatră funerară, în 1541, pe care scria doar porecla care i se trăgea de la
culoarea părului său roşu. Bărbat frumos, înalt, Rosso s-a ştiut face plăcut
regelui Francisc. El nu grava, ci doar compunea tablouri galante care luau
N.T. Filippo Baldinucci (1624- 1697) a fost istoric de artă și biograf italian. El aspira să
devină noul Vasari prin reînnoirea și extinderea biografiilor de artiști, la care adaugă artiști
francezi și flamanzi omişi de Vasari. Lucrările sale sunt: Vocabolario Toscano dell’arte del
disegno , Florența ,1681 şi Notizie de ‘Professori del disegno da Cimabue în qua, 6 volume,
Florența 1681 – 1728.

4
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loc în galeria castelului, fiind reproduse, mai târziu, în diverse circumstanţe.
Benvenuto Cellini, care le vede la Fontianebleau, propune să le cumpere şi să
le plătească la Roma, dar cererea nu-i este aceptată. Fără îndoială că, Cellini a
venit la Fontainebleau cu speranţa de a lua o comandă lui Francesco Primaticio
şi a fost refuzat. Artiştii de altădată nu se jeluiau mai puţin decât cei de azi.
Apropó de viaţa lui Rosso, Vasari, care poseda o informaţie particulară,
raportează, în 1550 că, unul din colaboratorii maestrului, Domenico del Barbiere
este un desenator unic, cum sunt şi operele sale gravate. Felsina Pittrice citează
celebrul său Banchet în stil antic, trasat cu dăltiţa. Domenico del Barbiere, zis
Domenico Fiorentino s-a născut la Florenţa în 1506. Îl însoţeşte pe Rosso
pentru a-i fi asistent la decorarea castelului din Fontainebleau. El a murit între
1565-1575, lăsând gravura numită Banchet în stil antic, după un desen de
Primaticio. El prezintă într-o manieră remarcabilă, siluetele servitorilor care,
văzuţi pe jumătate de corp, gravează o scară invizibilă şi înaintează pentru
a servi cuplurile aşezate într-un atrium, aşa cum, în imaginaţie îi vedem pe
umaniştii secolului al XVI-lea.
Această compoziţie figurativă valorează prin racursiul nudurilor
discrete, la fel ca şi prin folosirea alburilor împrăştiate. Gravura decorativă
relevă puterea plastică a arhitecturii romane prin „relieful” desenului redat
cu ajutorul jocului umbrelor. Trama luminoasă se ridică din degradeu, în
degradeu şi se adună în ghirlande din figură în figură. Planşa 6 (XLIII) – D.
del Barbiere, Banchet în stil antic, Colecţia Pierre Poirier.
LUMINIŞTII XILOGRAFI
După Ugo Da Carpi, Antonio da Trento zis Fantuzzi şi Andreani îi
urmează aquafortistului Mazzuola zis Parmigianino. Gravorii pe lemn în clarobscur descoperă surprinzătoarele minuni a luminii graduale şi a farmecelor
sale.
Descendent al conţilor de Panico, Ugo, numit Carpi, este primul gravor
ce modulează impresiunile colorate punând tonuri calde, ca ocrul galbenbrun şi nuanţe reci ca griul verde-oliv. Folosirea matriţelor pe lemn, fiecare
reprezentând un ton suscită un efect pictural. Passavant5 reproduce cererea
artistului către Senatul din Veneţia, în 1516 pentru privilegiul care să-i permită
să-şi folosească invenţia în exclusivitate, fără a fi dată altor persoane. „Tăietor
în lemn, eu Ugo da Carpi, am fost mult timp în oraşul vostru, Veneţia; eu am
găsit o manieră nouă de-a imprima în clar şi obscur, lucru frumos şi util, celor
5

N.T. Johann David Passavant (1787-1861) a fost pictor si istoric de arta german.
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ce iubesc desenul. Eu am executat tăieri şi am gravat într-o manieră până
acum neuzitată, realizând cu matriţe de lemn picturi pe hârtie care seamănă
a fi făcute cu pensula”. Papa Leon al X-lea recunoaşte acest drept lui Ugo, în
1518.
Se spune că acest procedeu niciodată n-ar fi putut să fie exclusiv. Lucas
Cranach şi Hans Baldung Grien l-au utilizat cu o fineţe lineară fără să atingă
dozajul colorat al italienilor. Gravorul foloseşte trei planşete de arbor fructifer
sau de merişor. Vasari explică procedeul: prima matriţă marchează profilele şi
traseul fundamental al obiectelor, a doua, umbrele purtate şi a treia tenta de
fond, în timp ce abul hârtiei este razervat luminii. Odată ce desenul e stabilit,
practicianul ia o probă din prima planşă şi o pune proaspătă pe lemn pentru a
lăsa aici conturul figurilor. El acoperă apoi planşa cu plumb alb adâncit până
când redă luminile şi fondul. Matriţa depune petele de culoare prin impresiune.
Planşeta cu umbre este ca şi tenta unei acuarele, unde ca ultim procedeu se
pune cea care are profilele, scoţând astfel, la iveală desenul. Probele sânt trase
în trei foi cu ajutorul unei prese de mână. Inventatorul suprapune claritatea,
demitenta şi umbra. Stampa diferă una de alta prin forţa încerneluirii şi caliatea
tirajului, aşa cum impresiile fotografice variază după durata expunerii unei
probe.
Relieful înalt ilustrând Raphael şi amanta sa este exemplul clasic de
zone luminoase proiectate asupra personajelor dintr-o cameră obscură. O
tânără femeie, aşezată din profil, în timp ce un adolescent, în faţa ei, întoarce
spatele soarelui. O sită neagră învăluie formele. Reflexul proiectat indică
profunzimea. Înnouraţi de umbră, ochii amantului se întorc spre iubită a cărei
frunte răspândeşte lumina. Se ghiceşte că ei se privesc.
Aplicată pe lemn, hârtia a luat o amprentă dând iluzia matriţei în relief.
Modeleul corpului se ghiceşte sub stofa veşmintelor. Suprapunerea planşelor
amortizează răceala liniilor scăldând unghiurile. Supraâncărcarea cernelurilor
colorate graduează tonurile de ocru galben infuzate în aplatizări de verde.
Conturul pare trasat de o pensulă spirituală. Reuşita are o parte de instinct şi
inedit, artistul neavând cum să prevadă ceea ce îi va ieşi din clar-obscur.
Din această încercare sobră, obţinută cu patru planşete, există în sens
invers o versiune clară trasă cu trei planşete. Contrastele între tonurile calde şi
reci suscită un relief considerabil. În locul griurilor şi a sepiei în degradeuri,
Ugo da Carpi a ştiut să folosească o patină veche de stejar reamintind de un
basorelief în lemn sculptat. Această operă este nouă, aspră, demnă de luat în
seamă. Planşa 7 (XLIV)- Ugo da Carpi, Raphael şi amanta sa, Biblioteca
Albert I.
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Şi mai uimitoare este reducerea sintetică din Pescuitul miraculos, care
arată în ce măsură Ugo da Carpi este colorist. Compozitorul ştie că griul
clar va fi cerul, iar griul surd se va reflecta în mare, negrul va fi folosit la
barca din apa argintie, în timp ce feţele albe sunt întoarse spre maestrul cu o
paloare lunară, transparentă, puţin modelată, aproape ireală. Cei doi pescari
gândesc la unison atunci când trag fileul cu braţele noduroase. Ei, parcă ar fi
fost pictaţi dintr-o singură pată. Abundenţa peştelui justifică a doua îmbarcare.
Apostolul îngenunchiat mulţumeşte lui Iisus, iar al doilea serveşte ca element
de perspectivă. Micimea bărcilor accentuează grandoarea personajelor ritmate
trei câte trei, înlănţuite una cu alta, de la navigatorul din stânga imaginii, până
la Iisus, în dreapta.
Departe, linia orizontului întinde câmpul de acţiune: un apostol în prim
plan, apoi Petru care se roagă în genunchi. Wölfflin6 remarca: „privirea şi unda
dinamică ce se mişcă de la stânga la dreapta”, aşa cum apare şi în alte compoziţii
ale lui Raphael. Această pagină atinge o realitate parcă, nematerială, graţie
utilizării clar-obscur-ului. Andreea Andreani consacră acelaşi subiect unei
planşe în tonuri de brun-închis şi bleu. Starea calmă a lui Iisus contrastează
cu mişcarea pescarilor atletici. Umbra purtată pe o apă atât de densă ca cea
a Mării Moarte conduce privirea spre actorii dramei reprezentaţi de fluidul
spiritualităţii paletei italiene.
CLAR - OBSCUR- UL PICTURAL AL LUI UGO DA CARPI
Cernelurile colorate accentuează farmecul subiectelor. Pescuitul
miraculos este tras în încercări sepia în tonuri de verde şi galben. Sfântul Ioan
în deşert se prezintă în negru şi brun-închis. Fuga în Egipt serveşte ca pretext
unui grisaille. Cardinalul şi doctorul există în maron pe fond portocaliu.
Aceste interpretări nuanţate a operelor lui Raphael au fost făcute în camaieu.
Camaieul se asociază cu ideea unei pietre cizelate peste care s-a pus un strat
de culoare. Celebrele efigii ale lui Diogene, cu părul despletit e redat pe o
planşetă de lemn a lui Ugo da Carpi.
Caraglio reia imaginea pe placa de aramă păstrând cu fidelitate traseurile
xilografice. Musculos şi atletic, Diogene devine simbolul unei idei stoice7.
În concluzie, absenţa clarităţii traseului caracterizează temele unde fondul
Heinrich Wölfflin ( 1864 – 1945) a fost istoric de artă elveţian
N.T.Dexonline: Curent filozofic în Grecia și Roma antică, care conținea elemente materialiste
în ceea ce privește problema cunoașterii și care în domeniul eticii susținea că oamenii trebuie
să trăiască potrivit rațiunii, să renunțe la pasiuni și la plăceri, să considere virtutea ca singurul
bun adevărat și să se dovedească neclintiți în fața vicisitudinilor vieții.
6
7
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şi vaporozitatea sunt preferate purităţii formelor trasate în bronz. Tăietura
lemnului relevă albul pur, ceea ce exprimă densitatea corpului uman. Maniera
de a distribui cernelurile colorate va provoca, prin fuziune tremei de acuarelă,
o accentuare nemaivăzută de efecte luminoase, mai delicat colorate decât cele
obţinute câteodată în pictură.
Clar-obscur-ul pictural al lui Ugo da Carpi accentuează plastica
mişcătoare din Magdalena spălând picioarele lui Iisus şi indică pata de
pensulă pe corpurile modelate de străluciri luminoase. Planşa 8 (XLVI) - Ugo
da Carpi, Iisus și Maria Magdalena, Biblioteca Albert I. ”Aflându-se în
casa unui fariseu, Iisus se așează la masă. O femeie din oraș aduce un vas de
alabastru. Ținându-se la o parte, la picioarele lui Iisus, ea se pune să plângă,
udându-i picioarele cu lacrimile sale, ștergându-le cu părul său, acoperindu-le
cu sărutări și ungându-i-le cu ulei parfumat” . Luca: 7: 38-39.
Parmigianino a fost asistat de un ajutor, care , la un moment dat, îl
părăsește, ducând și o serie de desene de-ale maestrului său. Vasari menționează
acest fapt, care merită crezut, originalele fiind regăsite două secole mai târziu
de Antonio Zanetti în colecția lordului Arundel, în Anglia. În vremea când
a trecut pe la Bologna și probabil, la Roma, Fantuzzi dobândește destulă
abilitate de a trage în camaieu xilografiile executate după Parmigianino pentru
că reputația sa e semnalată de Primaticio, șeful școlii italieniștilor, care i-a
urmat lui Rosso, la Curtea Franței.
Născut la Trento, Antonio Fantuzzi a multiplicat desene și gravuri
ajutându-și colegii de breaslă de la Fontainebleau. Tițian, ajuns în culmea
gloriei, nu a încredințat multiplicarea câtorva opere de-ale sale lui Vicentin
Nicolo Boldrini, negăsind în acest interpret instrumentul docil să evoce o figură
într-un peisaj pastoral așa cum făcuse el însuși, desenând în peniță. Boldrini
își datează lucrarea Venus și Cupidon , în 1566, anul când obținuse privilegiul
de publicare de la Senatul Veneției. Planșa 9 (XLVII) - N. Boldrini, Venus și
Amor, Biblioteca Albert I.
Acest nud trasat simplu în plină lumină, constrastează cu clarobscur-ul
din Adorația păstorilor în timpul nopții de Crăciun. Probele, câteodată puse
în negru, adâncesc rusticitatea tăieturii în lemn. Tițian din Cadora8, în această
temă campestră ne face să ne gândim la Jacopo da Ponte, din Bassano, așa
cum remarcă Mary Pittaluga. Fără a atinge intensitatea picturală a unui Ugo da
Carpi, moliciunea din Sfântul Ieronim denotă un sens personal de transpunere
N.T. Wikipedia. Tiziano Vecellio (1490 -1576) s-a născut în Pieve di Cadore , aproape
de Belluno (în Veneto , Republica Veneția ). El a fost numit de multe ori da Cadore, luat de
la locul nașterii sale.
8
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ce întărește calitatea plastică a schimnicului.
Mai puțin evoluat, mai puțin abil decât Andrea Andreani, Boldrini îl
depășește prin emoție. I se atribuie libera reprezentare a Potopului, subiect
ce justifică descrierea nudurilor profilate pe griul cenușiu al fondului acvatic,
într-o natură dezolantă prin cataclism. Un detaliu este de ajuns să dea măsura
gradului de sensibilitate atins de xilografia venețiană sub implulsul lui Tițian.
Planșa 10 ( XLVIII) - N. Boldrini, Episod din Potop, Colecția Pierre
Poirier.
STAMPELE PICTORULUI ANDREA MELDOLLA ZIS LO SCHIAVONE
Succesorul direct al lui Parmigianino, Andrea Meldolla, zis Lo Schiavone,
(1522-1563) este un pictor de pe linia lui Giorgione. La sfârșitul vieții sale,
el făcea parte dintr-un juriu însărcinat să aprecieze ultimele mozaicuri din
bazilica San Marco. El lasă sute de stampe semnate cu monograma A și M
înlănțuite. Reluate în poite-sèche, acuafortele sale reunesc între ele masele
componente. Mânuind dăltița ca pe un creion de piatră dură, instrumentul îi
servește viei sale sensibilități, îndulcită ades prin ”barbele” pe care le lasă
voluntar. După exemplul lui Parmigianino, Meldolla sugerează formele
amestecând carnațiile, stofele și metalele lustruite cu intrumentul de lucru,
în maniera de a reduce umbrele. Versiunea sa din Sfânta familie are amprenta
influenței maestrului său și lasă să se vadă siguranța instinctivă a unui interpret
original. Circumcizia aceluiași Meldolla este o operă de pictor preocupat să
realizeze un efect de atmosferă. Manierismul parmigianesc ia formă din reacția
împotriva rigorii academice a succesorilor lui Marc-Antonio. Odată Mazzuola
dispărut, acest mod de incizie a fost abandonat și a trebuit să treacă mult timp
înainte ca această manieră să fie reluată cu mai multă grație. Andrea Andreani
desenează aceeași operă cum este : Planșa 13 (LI) - Andrea Andreani,
Punerea în mormânt, Biblioteca Albert I.
Florența încă rămâne un focar în zona genezei artelor plastice. La Parma,
Corregio a creat un corp de femeie, tipul uman al cărui model va fi vânat de
multe generații de pictori, Madona cu gâtul lung fiind fiica mai bătrânei Antiope
9
. Parma s-a energizat cu artistul care a fost Mazzuola, zis Parmigianino, în
timp ce Mantua nu are decât un practician fecund, pe Ghisi. Amândoi participă
la înlănțuirea formelor, iar Roma a pierdut ocazia să formeze o școală.
N.T.Wikipedia. Se face referire la una din lucrările lui Corregio. Antiope, o regină a
amazoanelor, a fost iubită de către eroul Tezeu, care a răpit-o și a adus-o cu el la Atena. Ea a
avut un fiu,Ipolit. A fost ucisă de Molpadia, o amazoană sau de către Tezeu însuși
9
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O ordine logică se impune istoricului care asamblează și racordează
elementele împrăștiate de o evoluție dependentă de puterea intelectuală a
inovatorilor. Unii s-au impus. Preocupată de a stabili o sinteză, critica de artă a
căutat în încâlceala și complexitatea unei producții, imaginile stadiului afectiv
și meditativ reprezentând etapele cuceririi spiritului împotriva materiei.
Dezvoltarea creațiilor estetice se efectuează într-o ordine discontinuă și inegală
supusă variațiilor de temperamente care le exprimă. Cercetarea fondului
maselor și atenția la posibilitățile luminoase răspândește în câmpul gravurii în
aquaforte efecte până atunci proprii picturii.
CLAR-OBSCURUL PICTURAL AL LUI ANDREA ANDREANI
După exemplul suprapunerilor xilografice a lui Ugo da Carpi discipolii
săi sfârșesc prin a doza și a filtra lumina gradat fără să atingă sobra simplicitate
a maestrului. Tăiate în lemn, în lovituri largi și puternice, clar-obscur-urile
lui Andrea Andreani interpretează liber modelele cărora gravorul le întărește
aspectul sculptural. El nu inventează subiectul. El interpretează după Giovani
bolognezul ronde-bosse-ul Pilat spălându-se pe mâini și grupul în laviu Răpirea
sabinelor. Vizitatorul se poate plasa sub câteva unghiuri diferite sau se așează
la marginea Logiei Lanzi. Cele trei corpuri formează o piramidă echilibrată de
un joc al proeminențelor și retragerilor modelate pe cerul Florenței. Planșa 11
(LII )- Andrea Andreani, Răpirea sabinelor, Biblioteca Albert I și Planșa
12 (LII )- Andrea Andreani, Prezentarea la templu, detaliu, Biblioteca
Albert I
Andreani profită de procedeu pentru a pune în lumină Punerea în mormânt
de Raffaellino del Regio, utilizând abil 4 planșe. Meșterul ridică o dală pentru
a lumina torsul lui Iisus susținut pe sub umeri de Nicomede. În prim plan,
leșinul Mariei servește de vehicol motivului plastic. Efectele sale calculate nu
ating grandoarea aproape monocromă a lui Ugo da Carpi, însă artistul ajunge
la o anume virtuozitate ca în Sfântul Sebastian, după Barocci, în Prezentarea
copilului Iisus la templu, după Salviati amintind de Circumcizia lui Meldolla.
Libertatea de interpretare dă impresia unui crochiu în peniță. Planșa 13 (LI) Andrea Andreani, Punerea în mormânt, Biblioteca Albert I.
Desenele garvate în linie continuă, după pavimentul de marmură albă
și neagră de la catedrala din Siena, nu au decât o valoare documentară. Fără
îndoială că în timpul sejurului la curtea lui Vincenzio de Gonzaga, la sfârșitul
secolului, Andreani reproduce suita sa Triumfurile în 9 planșe . Dar în
încărcătura de linii amorțite, elefanții și hamalii, trasați în brun închis sau brun
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nu și-au regăsit virilitatea originală. Noblețea lui Mantegna face greșeli. Arta
acestui mantuan înclină spre facilitate, cum a spus deja profesorul protestant
John Ruskin, în cursul dedicat artei florentine: ”Engraving is a pictorial
art”(gravura este o artă picturală).
Întoarcerea la lemn și la a sa sensibilitate, la suprapunerea planșelor
tăiate cu cuțitul, apariția culorii acuarelate, vederea nuanțelor, umbrele purtate
și demi-tentele unui peisaj miraculos ca Pescuitul au fost tot atâtea elemente
propice fuziunii formelor în spațiu. Simultan, conturul pierde din rigoare și
din duritate pentru a face loc impresiei de moliciune.
Receptivitatea vizuală a acqafortistului Parmigianino alăturată
tendințelor xilografului Ugo da Carpi permite instaurarea efectelor de umbră și
de claritate până atunci inedite. Aceste camaieuri pot fi asemănate cu picturile
lui Anton Maria Zanetti din preajma anilor 1724. Cu mijloace simple școala
de clar-obscuriști dau limbajului grafic o proiecție nebănuită.
CAPITOLUL III
GRAVORII MANTUANI
Descinzând din Verona sau Padova, pelerinul de artă, care, în câteva
ore, sosește în fața Mantovei descoperă orașul mai jos de Mincio, încins de
centura de trandafiri. Acest călător traversează podul mergând pe jos de la
Turnul lui Gonzaga, ce se deschide în piața din fața palatului cu arcade, unde a
trăit Mantegna. În cursul timpului liniștit al Renașterii în care trăiește, primul
maestru al stampei pictează aici Parnasul pentru studioul intim al Isabelei
d`Este, în timp ce, îl flata pe Duce, prin introducerea Truimfului Cezarilor.
Gravorii de mai mică anvergură îi vor urma în virgiliana Mantuă.
Gian Battista Scultori ( Mantua,1503-1575) debuteză ca ajutor a lui Julio
Romano la palatul Té, apoi lucrează la Roma, unde Michelangelo influențează
pe academiștii, umflați, burzuluiți. Cultul liniei plastice, care încifrează
seninătatea lui Raphael se atenuează și face loc domniei forței al cărei simbol
este Hercule, învingătorul Hydrei.
Calcografia romană conservă arama atletului al cărei caracter amplu
se regăsește în David tăind capul lui Goliath, gravură din 1540 după Julio
Romano. Înaltele fresce ce decorează lambriurile unei săli a palatului Gonzaga
permit Dianei Scultori, fiica lui Gian Battista să reproducă imaginile Nopților
lui Psyhé, Banchetul zeilor ca și galanta Baia lui Marte și Venus, producții
comerciale.
Giorgio Ghisi ( Mantua, 1520-1582) începe cariera în anturaj roman,
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fără să urmeze traseurile sobrului Marc-Antonio. Michelangelo va domina tot
sfârșitul de secol, dând naștere stilului baroc. Desenator conștiincios, Ghisi
reproduce, în 12 planșe, Judecata de apoi, la scară redusă, aceea frescă pe care
fumul lumânărilor și trecerea timpului n-a obstrucționat legătura corpurilor
marcate de puternice racourçi-uri. A grava Judecata în umbre transparente
era o încercare de lungă respirație din care artizanul culege fructele. El își
complectează formația, reproducând, după desenele sale, executate în Capela
Sixtină, Profetul Joel, în 1549 și două Sybile, cea mai bătrână, Persica,
ghemuită la baza unei coloane. Apoi, restitue mii de detalii devenite invizibile
:”astfel, în vânt se pierdeau foile lejere pe care Sybila scria oracolele”. Gravorul
completează o muncă mecanică despuiată de sensul creator. Portretul lui
Michelangelo rămâne un document pe măsura unui talent fără geniu.
CONSIDERAȚII ESTETICE ȘI UMANISTE LA MANTUA
Acest gravor fidel popularizează ultimile fresce ale lui Michelangelo
pictate vis-ȧ-vis în Capela Paulină: Crucificarea Sfântului Petru și Convertiea
Sfântului Paul. Însă, vizitatorii Vaticanului vor să ia o amintire din Stanzele
lui Raphael, Giorgio Ghisi consacră o planșă dublă : Disputa asupra Sfintelor
Sacramente, unde doctorii bisericii, câțiva literați și seducătorul nepot al Papei
de la Rovere, discută despre ceea ce ei adoră: Sfântul Sacrament. Gravorul
este deprimat, neputând să dea imaginii divinității lejeritatea aeriană care ar fi
convenit poziției sale celeste, în inima soarelui. Raphael nu mai este acolo ca
să poată grada lumina și umbrele.
La Anvers H. Cock cu titlul de editor s-a asigurat de un privilegiu asupra
versiunii din 1552. Gravată după Lucas Penni, planșei Apolo cântând la un
instrument de coarde, îi lipsește suplețea, desenul nerespectând valorile care
trebuiau să distingă fresca Parnasului și Muzelor înaintea restaurării. Plecând
la Anvers, la chemarea lui Jerome Cock, după 1551, Ghisi stă câtva timp la
Fontainebleau, unde gravează 9 piese, după decorurile palatului. Format la
școala lui Julio Romano, mantuanul se simte printre ai săi, cei trei italieni care
au creat, după construirea palatului și au animat atelierul din Fontainebleau, în
timpul lui Francisc I și a succesorilor săi.
Din această epocă datează Diana la vânătoare purtată pe umeri de
Orion. Mai cunoscută este lucrarea lui Caraglio Forja lui Vucan, ce reia
motivul incizat în metal. Ilustrația concepută pentru colecționari frivoli, cu
scene amoroase, a rămas ca săgețile căzute în neant. Făcând striații pe fond,
după regula sa, el reia de la Primaticio trei Sibyle, sever drapate.
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Trecerea prin atelierul din Fontainebleau întărește afectarea manierei în
același timp cu esoterismul formei. Ghisi se apucă să facă și Visul lui Raphael
asamblând simbolurile fricii. Această planșă denumită de toți Săgeata arată
că, omul înconjuarat de animale răufăcătoare, trăind într-o natură bulversată
poate să triumfe, prin inteligența sa, asupra forțelor obscure care-l mânuiesc. În
ultimul poem clasic, după Lucas Penni, Ghisi se întoarce la femeie, la principiul
frumuseții și descoperă o ”Venus care se rănește dă naștere trandafirului”. Arta
redă omagiul zeităților care contribuie la fericirea omului.
DE LA GIORGIO GHISI LA ENEA VICO DIN PARMA
Oamenii Renașterii credeau în nemurirea sufletului dar nu și în
reâncarnarea sa în corpuri perisabile. Planșă din 1554. Planșa 14 (LII) Giorgio Ghisi, Învierea morților, Colecția Pierre Poirier. Calomnia trăgând
Inocența în fața magistratului, cu toate că e limitată în expresie denotă plăcerea
plastică a desenării corpurilor în mișcare. Ghisi trebuia să sosească cu al său
grup de Sclavi conduși în triumf pentru redarea staticii nervoase a omului.
Aportul mantuanului la republica cărților este inspirat din primele
versiuni ale lui Homer. Se știe că Boccacio a recopiat pentru Petrarca un
Homer latin. Căderea Troiei comentează momentul când așezată, pe umăr,
Afrodita îl protejează pe Enea care evadează, cu tatăl său bătrân și fiul. În
ciuda supraîncărcării hașurilor, carnația rămâne nudă. În jurul lor, liniile
se întorc și însoțesc volumele pe care le îmbrățișează. Înfloritoare, gravura
mantuană frizează academismul, ea este expresia scriitorilor care practică un
stil oratoric. Acești gravori sunt umaniști, pentru că, zice Pitagora, ”omul este
măsura tuturor lucrurilor”. Planșa 17 (LV) – Giorgio Ghisi, Enea părăsind
Troia, Biblioteca Albert I.
Parafrazând o reverie demnă de Raphael, văzută prin discipolul său
Penni, Ghisi pune în negru a sa Melancolia lui Michelangelo și reprezentarea
elementelor distructive a omului. În mijlocul flotelor, carcasa unei epave
plutind în derivă poartă în centru o dată gravată: 1561. Pe marginea unui râu
unde cresc palmieri, Sibyla din Cume înaintează pentru a-l primi pe Enea.
Alegoria slăbește în elocvență prin excesele de emfază.
În general, seducția lui Julio Romano și ”carpe diem” marchează esența
și spiritul artiștilor din Mantua ducală. Oare de ce Ghisi nu a fost tentat de
imaginea lui Psyhé și Amor, întinși în pat, încoronați de ora fericirii ?. Pe
peretele palatului Té, familia Gonzaga au făcut să fie reprezentat, în preludiu,
un sacrificiu lui Pan. Alesul vieții și a naturii convenționale Venus și Vulcan

https://biblioteca-digitala.ro

(17)

Pierre Poirier, Estetica gravurii italiene...

215

sunt așezați pe un pat de paradă fără a justifica mișcările lor orchestrate
armonios. Plastica umanului închide în ea imaginea lumii. Atunci când, sub
suflul Zefirului, Marc Antonio desenează și umflă voalul unei zeițe, el o arată
exprimându-se cu un gest, alături de Marte imobil, ca pentru a lăsa să se
ghicească o forță gata de acțiune.
După Virgiliu, fiu al Mantovei, arta are limbajul său. Ilustratorul
urmează feeria. În fața Căderii Troiei, el gravează momentul intrării grecilor
invingători. Sub ocrotirea Afroditei care-i protejează viața pentru destinul său
italic, Enea fuge, cu tatăl său Anchise, ducându-și fiul și Palladiumul10, pentru
că religia și dragostea pentru cetate vor deveni virtuți romane ( Homer cântul
XI). Planșa reprezintă exemplul mantuan al meseriei bine făcute, o retorică a
dăltiței, în epoca decadenței clasice.
O comparație cu Enea Vico se impune, pentru a judeca puritatea unei
opere. Luând în mână un libret prețios, consacrat Vieții Împărăteselor, cine a
văzut profilul de camée greacă, făcut de nobilul medailist, va înțelege înalta
delicatețe a discipolului lui Marc-Antonio și continuitatea istoriei. Clasicul
Vico încarnează spiritul de curte atunci când reprezintă pe Marte și Venus,
războinicul cu armură și pe schimbătoarea sa amantă.
Suplețea dăltiței reușește să scuze prezența unei pisici și a unui câine,
ce atrag atenția atunci când, catârcile abandonate la picioarele patului sunt de
ajuns lor înșiși, lăsă să se ghicească instantaneul acestei întâlniri ilustrate prin
porumbei.
Buriniștii mantuani disprețuiau severitatea predecesorilor lor. Alternanța
senzațiilor echilibrate, mergând de la stoicismul lui Seneca, la severitatea
lui Epicur, amestecând austeritatea, cu debordantele jocuri pământești,
morala stampei merge de la despuierea socratică a lui Mantegna, la excesele
istoriografilor din Mantua: Scultori și Ghisi.
Creștină, la începuturile sale, gravura ilustrează contribuția arhitecților,
a pictorilor și sculptorilor la umanismul renașterii și în timpul când se
instaurează religia artei, savanții sunt filozofii, care, după exemplul grecilor
readuc în actualitate problema sufletului.
GRAVORUL FRANCEZ NICOLAS BÉATRIZET
Originar din provincia Lorena, devine italian, prin adopție, Nicolas
Béatrizet lucrează la Roma între 1540-1565, asimilează toate caracterele
Palladium era statuia sacră a zeiței Atena aflată în orașul Troia considerată ca salvatoarea
acestui oraș.
10
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romanității de atunci. Plastica sa leagă elementele din Căderea lui Phӕton11,
tratată în planuri suprapuse, după un desen de Michelangelo. Apărând pe un
nor, Jupiter precipită cvadriga curajosului care a vrut să braveze în cer, în timp
ce, pe pământ, un profil de oraș, schițat în inima unui peisaj posibil marchează
valoarea muncii omului dependent de natură. Zeul fluviului și trei femei
urmează acțiunea astronautului care a încercat să conducă carul Soarelui,
aventură pe care Pausanias, apoi Lucrețiu, le descrie în versuri.
Mama și frații lui Meleagru plâng eroul mort , victimă a dragostei sale
pentru Atalanta (1543). Atunci când unii artiști își propun să redea lamentarea
ca paroxism a durerii, Béatrizet imortalizează păstorul încă adolescent,
alunecând în moartea în care el nu crede și continuă să-și urmărească, în vis,
iubirea a cărei imagine o păstrează cu ochii închiși.
Béatrizet sau Beautrizet, devenit Nicolo Beatricetto, comentator docil a
lui Baccio Bandinelli, gravează Lupta Amorului și a Rațiunii (1545). Jupiter,
Mercur și Diana încurajează în luptă pe Apolon al cărui arc tocmai lansează o
tragere împotriva fiilor Terrei conduși de Venus. Supuși unei continue revoluții,
cu greu fac pace, oamenii se grăbesc să distrugă armonia care ar trebui să
domnească în lume. Revoltat împotriva lui însuși efemerul nu satisface,
întreținând o speranță fugitivă. În ciuda soluțiilor înțelepte, Rațiunea însăși
face în așa fel, ca rațiunea să domine sentimentul și abandonul. Această temă
permite gravorului mânat de rațiune, să aplice știința sa de a modela imaginea
cu o tandrețe măsurată prin inteligență. Un sentiment de reflecție ia locul lui
Amor învingătorul.
Același exercițiu de o voință rece se regăsește într-un subiect mergând
de la plastica femeii la brutalitatea oamenilor cuprinși de spiritul răului,
în Masacrul Inocenților. Béatrizet reia de la Marco Dente o vastă operă
calcografică pe desenul aceluiași Baccio Bandinelli. Istoricul Vasari raportează
prezența acestui gravor francez în Italia. Béatrizet va exercita o mai mică
influență decât artiștii italieni din atelierul de la Fontainebleau.
Gravorii acestui secol ilustrează renașterea spiritului critic în manieră
antică. Priza conștiinței umaniste conduce la lărgirea cunoașterii omului și a
Faeton, a cerut zeului soarelui, Helios, permisiunea de a-i conduce carul ca un semn al
originii sale divine. Helios cedează și îi oferă fiului său carul, nu înainte de a-i fi dat o mulțime
de recomandări și sfaturi. Faeton urcă în carul solar și se înalță pe cer, dar este înspăimântat
de înălțime și pierde controlul asupra cailor albi ai lui Helios. La început se ridică prea sus
răcind peste măsură pământul, apoi se coboară prea jos, arzând vegetația și aducând secetă.
Din greșeală el transformă o mare parte din Africa în deșert. Zeus, văzând acestea și vrând să
oprească și alte dezastre mai mari ce ar fi putut urma, l-a trăsnit, aruncându-l mort în apele
râului Eridan.
11
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universului în lumea mediteraneană. Aristot nu a epuizat argumentul. Francesco
Veniero pune întrebări și dă răspunsuri, așa cum făceau, cu naturalețe filozofii
greci: care este originea materiei, care este consistența sa și cum se distruge
?. În tratatul său din 1574, venețianul Veniero reia argumentele lui Polidoro
Virgiliu din Urbino a cărui De Inventoribus Rerum a fost ilustrată cu gravuri în
lemn în 1499. Perfecțiunea imprimeriei lui Aldo Manutius la Veneția și Junte
la Florența contribuie la dezvoltarea imaginii.
CAPITOLUL IV
GRAVORII DIN ȚĂRILE DE JOS LA ROMA ȘI VENEȚIA
Câțiva gravori belgieni se înscriu în istoria artei italiene în a doua
jumătate a secolului al XVI-lea Artiștii din provinciile septentrionale aveau
motive puternice să facă un voiaj în Italia, nu numai pentru instruire.
Atras de viața din peninsulă, Jerome Cock din Anvers era deja
un gravor împlinit când, spre 1548 aduce de la Roma o manieră a lui de a
trasa un peisaj, fără a avea impresia de apăsare a dăltiței. El mânuiește lejer
instrumentul, desenând pe aramă în modul cel mai simplu. Artistul acordă
fantezia inspirației sale cu respectul realității, în momentul când arta grafică
degenerează în conturele baroce. (Serie completă la: Cabinetul de stampe de
la Uffizi-Academia dei Lincei din Roma-Biblioteca San Lorenzo del EscorialBritish Museum).
Primul album e consacrat ruinelor romane și a apărut în 1550 și 1551.
Antichități din Roma sunt dedicate ministrului regelui Carol Quintul, Antoine
Perenot de Granvelle, care va deveni episcop de Atrebates. Emoționantă prin
vibrația traseurilor, aceste planșe marchează stadiul de ”amfiteatru” prin
perspectivă, de o dăltiță alertă condusă de mișcare. O lovitură asemănătoare
unui simplu crochiu construiește pe blocuri de travertin, arcurile suprapuse.
Cel care notează tot observă cuburile de tuf vulcanic și cărămizile ce formează
pereții pe care se întind mușchii și alte plante agățătoare. Cock situează Coliseul
în scobitura colinelor care le înconjoară și îi servesc ca fond. Palatinul, din
flanc, descoperă stâlpii tăiați, statui mutilate, arcuri rupte. Barbarii au trecut
deja pe acolo. Această planșă definește arhitectura romană în spațiu. Planșa
18 (LVI) - Jerome Cock, Coliseumul din Roma, Cabinetul Național de
Stampe, Roma).
Reporterul desenează pe tabletele sale vestigiile sacre ale templelor
(Templul Păcii, Templul lui Jupiter) peste ale căror coloane sunt montate
frize. Printre arcurile de triumf, Arcul lui Septimius Severus este redus la un
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incident, în campusul abandonat unde o tânără femeie, așezată pe iarbă și-a
pus coșul alături și supraveghează jocul copiilor săi. Peisajul plin de viață este
același pe care-l descrie Stendhal. Palatinul amintește că romanii construiseră
bolți de beton acoperite de stuc cu decor în relief.
După ce a gravat Albumul roman, Cock revine la Anvers unde după
exemplul editorilor italieni, deschide un boutique. Prăvălia, în sensul său
original este atelierul unde gravorul-editor se comportă ca și cum ar lucra
la firma franceză La cele patru vânturi. Gravorul trasează sub o planșă
”Excudebat Hieronimus Cock apud Bursam sun insigne quator ventorum”.
JEROME COCK, EDITORUL LUI BRUEGHEL AERIANUL
Doi ani târziu, Pieter Breughel face același pelerinaj la sursele civilizației
greco-latine-creștine. El coboară până la Neapole, între 1552 și 1553. El
trimite lui Jerome Cock la Anvers desene cu peisaje alpine mari care permit
să i se dea titlul de ”Breughel aerianul”. La o vârstă matură, acești doi artiști
colaborează la execuția peisajului panoramic pentru care Fuga în Egipt este
folosită ca pretext. Ei se influențează reciproc și continuă asocierea în căutarea
valorilor luminoase. Stampele valorează prin delicatețea umbrelor rare, în
treseuri încrucișate și prin profilul ramurilor de arbori decupați pe un cer vast.
Contemporanul lor, Frans Floris, un maestru italienizat, care-l întâlnește, în
imaginație pe Aristot, îl roagă pe Jerome Cock să reprezinte pe fiul Lui Apollo
îngrijindu-și pliseurile de albină și recoltând mierea.
Marile peisaje panoramice emoționează prin sensul naturii, fixând
particularitatea așezărilor de munte. Ele servesc drept cadru eroilor pentru
metamorfoze, unind existențele și pământul, sub un cer frământat. Daphné
transformată în laur, Mercur și Argus, Mercur tăind capul lui Argus, Cefalos,
care inconștient lansează săgeata care o omoară pe Procris, soția sa. Atâtea
scene bucolice figurate. Junona, trasă de doi păuni traversează un unghi al
cerului, fără a deturna interesul care provoacă schimbările între pământuri și
aer. Omul în reprezentarea sa este redus la a nu fi decât un grăunte de nisip
supus mișcării eterne a creației. Influența păgână accentuează delicatețea
peisajelor virgiliene servind de decor evocării legendelor creștine.
Cock și Brueghel au reprezentat peisaje umanizate. Înțelepciunea
poporului roman le-a inspirat Triumful carnavalului în ținutul Cucagna.
Numele lui Cock se leagă de reproducerea unei fresce de Bronzino, din
Palatul Vechi din Florența, Trecerea peste Marea Roșie, motiv pentru a descrie
anatomiile modelate cu finețe și atenție. El ilustrează, de asemeni, operele lui
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Jan van der Straet devenit, la Florența, Ioannes Stradanus. Nu este deloc ușor
să identifici la o planșă autorul și data tirajului.
Nu întotdeauna se află numele creatorului original, acela al gravorului
și al editorului. Numeroase piese poartă inscripția ”excudit” de J. Cock, ca
ieșind din atelierul său. Astfel, în 1553, el gravează atriumul unui bogat
colecționar de statui antice, imagine care amintește locul unde, la Roma,
cardinalul Vallé asamblează colecțiile sale. Gravorul-editor a lui Brueghel și
a proverbelor sale, Cock reproduce satirele lui Jerome Bosch și o ”grămadă
de invenții capricioase, plictisitor de enumerat”, spune Vasari. Este cert că
Cock întâlnește primul istoric de artă flamand, Giorgio Vasari, care în tratatul
său vorbește de Jeronimo Cocca a cărui mână ”mândră, sigură și voioasă” a
gravat, după Martin van Heemskerck, o planșă în folio reprezentând Dalila
tăind părul lui Samson. Cabinetul de stampe din Bruxelles posedă o planșă a
cărui desen poate să fie de Vasari (1510-1570). Cock imortalizează scrisorile
florentine care au stabilit limba toscană să fie limba oficială italiană Amintim în
acest sens pe : Dante, Guido Cavalcanti, Petrarca, Angelo Poliziano, Marsilio
Ficino etc. Savanții noștri râvnesc la școala lor.
CORNEILLE CORT, GRAVORUL LUI TIZIAN LA VENEȚIA
Un elev de-al lui Cock, născut la Hoorn, în 1533, Corneille Cort urmează
exemplul maestrului său și se înscrie în Ghilda Sfântului Luca din Anvers, în
1551. Își latinizează numele în Cornelius Curtius. Sosit la Veneția, spre 1565,
Cort semnează planșe din an în an, până la moartea sa, la Roma, în 1578.
Născut în Țările de Jos, înainte de separarea lor în 17 provincii, el face caz de
calitatea sa de belgian și uneori sub semnătura sa apare titlul de Belga ceea
ce ar fi egal cu Bos de Bois-le-Duc. Fără a avea originalitatea lui Cock, el
adoptă prezentarea clasică a figurii integrate în peisaj. Când a părăsit orașul
Anvers, el a realizat deja Muncile lui Hercule , în 10 planșe ( 1563) și Artele
liberale, în 7 planșe, după italienizantul Frans Floris. Retorica și Dialectica
stau de mărturie pentru știința sa. Sosit la Veneția umanistul a avut noroc să
devină interpretul lui Tizian. Tizian dobândise o, tehnică adaptată impresiilor
picturale. Fără îndoială că maestrul nu a văzut lucrul gravorului. Venețianul a
cerut și a obținut privilegii pentru a-și proteja operele împotriva reproducerilor
abuzive.
Recensământul planșelor lui Cort arată că a transpus lucrările lui Jacopo
Palma, a renascentistului Paris Bordone și a lui Paolo Caliari, zis Veronese.
Corregio îi deschide vocile cerului. Exemplul lui Parmigianino îl lasă
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indiferent. Rosso Rosi din Florența îl familiarizează cu deliciile atelierului din
Fontainebleau. Manierismul fraților Zuccari îl tentează. Iată destule chemări
pentru un singur artist.
Pe de altă parte, modelele lui Raphael și Andrea del Sarto amintește de
clasicism. Legislatorul Parnasului florentin, Vasari, notează prezența sa și îi
arată pictura. În timpul celui de-al treilea sfert a secolului al XVI-lea, Cort
navighează pe lângă corifeii artei italiene. Din 1565, el rămâne și lucrează
la Veneția, când realizează Bunavestire. Cort, gravor atras de Tizian reduce
cele 13 opere la formatul plăcii de aramă. Printre acestea, Iosif scăpând de
femeia lui Putifar, Sfântul Ieronim în deșert, ne îndeamnă la meditație. Mai
comercială, deoarece fiecare gravor trebuia să trăiască este imaginea amanților
tineri Roger și Angelica . Ei sunt situați într-un peisaj alpestru agrementat cu
accesorii inventate, cu scopul de a asocia omul, pitorescului naturii (1565).
Gravorii sfârșesc prin a se identifica cu pictorul pe care-l servesc. Uneori Cort
nu ajunge la redarea seducției carnalității Magdalenei învăluită de părul său
blond arămiu.
În 1566, Tizian obține privilegiul, ca nimeni altul, decât el, să imprime
sau să vândă desenul intitulat Paradis. Din linia orizontului, de abia fluturată
urcă puterea corpurilor modelate în argilă care constituie spațiul ambiant.
Ridicându-se din grisaille spre eter, ființele se multiplică pe măsură ce se
dizolvă, absorbite de zonele ce le reflectă și le retrimit în cerul gloriei.
Toate hașurile gravate paralel conduc privirea spre foc, focul incandescent
unde planează porumbelul. Zborul vast, din ce în ce mai lejer, din ce în ce
mai puțin material sugerează integritatea tuturor lucrurilor. Spațietatea și
profunzimea tăieturilor marchează valoarea umbrelor în marja formelor.
Căderea damnaților realizează amalgamul carnalității și al spiritului redus la
materie. În același an, când Tizian încredințează neerlandezilor al său Prometeu
înlănțuit , el le explică mitul celui care a vrut să fure focul zeilor, pentru a-l
duce oamenilor. În 1571, gravorul traduce stângaci Tarquin vrând să o violeze
pe Lucreția, pânză lăsată în stadiul de eboșă ca și tentativa seducătorului.
CORT ȘI PICTORUL ÎN CĂUTAREA ADEVĂRULUI
Titlul operelor nu au alt scop decât de a sugera reprezentarea lor. Filip
al II-lea comandă lucrarea Sfântul Laurențiu ars pe rug , ceea ce dă artistului
ocazia să delimiteze focul pământului și al cerului. La sfârșitul vieții, Cort
termină alegoria lui Zuccaro, Pictorul în căutarea adevărului , stampăprogram amestecând estetica cu plastica. Această ultimă pagină îl prezintă pe
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Zuccaro într-o voalată nemurire.
Cercetarea adevărului merită să fie atașat unei epoci când se pare că el a
dispărut. Cu paleta în mână, pictorul galant figurează îmbrăcat în maniera unui
prinț al formelor. Văzut din spate, Adevărul e desenat în traseuri susținute,
urmărindu-se învelișul formelor și transfigurarea lor. Lumina generează un
adevăr, care, dacă urcă la nori, recoboară pe pământ unde se răspândește. Un
amoraș poartă balansurile inspirației, nimic mai mult. Pe o masă se înalță,
redusă, o statuie de ipsos destinată elevilor Academiei de desen.
Lupta este sensibilă între natural și artificial. Ca urmare a unei realități
imaginative, din 1578, imaginea frumosului filozofic acordă forma cu rațiunea.
Guvernarea acestei rațiuni primează asupra fanteziei.
Gravorul se exprimă cu mai mare ușurință când desenează sarcofagul
de bronz a lui Cosmo de Medici, decât atunci când încearcă să facă în bronz
mormântul lui Iuliano și Laurențiu de Medici. El nu este atunci decât un om
de meserie. Istoricul care stabilește sinteza operei sale constată că pictorii în
viață nu-i lasă indiferenți pe gravori. El simpatizează cu aceștia pentru că-i
stimează și pentru că-i cunosc. Gravorul reproduce pânzele lor, le transpune
în traseuri durabile căutând să sugereze culoarea. La rândul său gravorul Cort
ridică la ajustarea italiană o zonă importantă a acestui meșteșug.
Numeroși romaniști își caută norocul în Italia. Patru gravori din familia
Galle, patru din familia Collaert, trei din familia Wierix își deschid ateliere de
gravură în țara lor natală, precum și cei șase din familia Sadeler care vor avea
o influență considerabilă asupra contemporanilor lor. Frații Jean și Raphael
Sadeler și nepotul lor Gilles formează o colectivitate de artizani lăsând o
moștenire considerabilă: peisaje, marine, subiecte sacre din Vechiul Testament
și Noul Testament, imagini din Viața Fecioarei, frontispicii și vigniete, plante
și flori, fără să uităm portretele de mecenați, cum ar fi cele ale Casei de Austria
și Gonzaga, în albume fastuoase.
Membrii familiei Sadeler sunt înainte de toate oameni de meserie
practicând în tehnica taille-douce. Reținem câteva exemple create în timpului
sejurului în Italia. Născut la Bruxelles, în 1550, Jan Sadeler, care semneză
”Joannes Sadeler Bruxellensis” , primul dintr-o familie de gravori, mai scrie
sub numele său ”Belga”. El sosește la Veneția în 1595 și moare aici în 1600,
după ce i-a chemat pe ai lui la el. Fiul său, fratele și mulți cunoscuți apropiați
lui rămân să-și ducă viața la Veneția.
Înainte de plecarea în Italia, gravorul a realizat mai multe albume
reproducând desene după Martin de Vos, care se afla atunci în atelierul lui
Tintoretto. Este probabil că autorul crochiului original încetează să rămână un
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canavas, lăsând practicianului grija de a lustrui subiectul. Executantul reglează
eclerajul spațiind tăierile. Debutând cu ilustrarea Genezei, Sadeler continuă cu
Istoria lui David, în 16 planșe, Viața Patriarhilor, în 15 planșe, Planetele, în
7 planșe.
În 1583, fecundul Martin de Vos face să devină la modă, emblemele
gravate și încredințează artistului gravor suitele consacrate aspectelor vieții
umane. Lecțiile de morală sunt la modă. Așa este Știința binelui și a răului
însoțită de un gând moral proclamă că: ”Prinții domnesc și distribuie Justiția,
( imago bonitatis illius). Joan Sadeler Belga author et sculp”.
După ce stă câtva timp la Colonia, Frankfurt și München, gravorul
sosește la Veneția spre 1595. Din instinct, el va merge spre fiii maestrului
care au mai multă afinitate cu școala flamandă, cu rusticul Jacopo da Ponte
a cărui familie era rezidentă lângă fluviul Brenta, la Bassano. Atelierul din
Bassano furnizează lui Jan Sadeler câteva din subiectele care formează centrul
operei sale venețiene. Peisagistul animalier practică o robustă ” manieră”
pastorală, care îi aparține, la propriu. El transmite colectivității artistice un
desen personal.
La Bassano, tabloul obiceiurilor țărănești, reprezintă într-o vale alpină,
pe fermierul ghemuit, văzut din spate, mulgând o vacă. Sadeler are norocul
de a da corpurilor un realism idealizat al vieții publice extrase din viața
venețiană. Gravorul fasonează o bucățică a cărei vigoare nu exclude finețea.
Pielea animalului este redată cu linii paralele, dispunând masele din sus în jos.
După exemplul pictorului, el transformă o scenă câmpenească într-o seară de
Crăciun, în momentul când Îngerul anunță păstorii adormiți în munte, nașterea
Copilului Sfânt.
Planșa, in quarto este gravată pe toată suprafața scăldând în penumbră
corpurile animalelor și a păstorilor, pentru a sugera mai bine masele. Spațiile
lăsate vide pornesc de la striuri care, la distanță se încrucișează în umbre
translucide. Așa se petrece în tema Adorației păstorilor. Mama ridică haina
care învăluie pe noul-născut, printr-un miracol natural, micul corp devine
lumină. Interpretarea leagănului iradiant, în mijlocul nopții găsește o
demonstrație de putere în dubla planșă inspirată de Polydoro da Caravagio și
în planșa gravată de J. Sadeler după un tablou din Galeria Borghese. Planșa
21 (LIX)- J. Sadeler, Adorația păstorilor, Academia dei Lincei.
Fontana este primul care a gravat luminoasa Adorație, după Polidoro
da Caravagio. La rândul său Corneille Cort gravează și el scena. Jean Sadeler
regravează aceeași scenă, dar cu mai multă duritate. În secolul al XVIII-lea,
Maratta însoțește Nativitatea sa cu o parafrază a gândirii divine alungând
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tenebrele.
În 1599, Jean Sadeler obține un privilegiu papal și imperial care-i asigură
dreptul de a reproduce operele sale gravate după maeștrii italieni. Capodopera
maestrului este reprezentarea repaosului unui om bogat din Veneția, așezat la
masă, alături de bucătărie unde se află servitoarele care fac pui rotisat ( Sf. Luca
- Alegoria bogatului rău). Evadarea spre coline luminează centrul compoziției
gurmande. Planșele 19 și 20 (LVII) – J. Sadeler, Alegoria bogatului rău,
Cabinetul Național de Stampe. Mai puțin reușită este Iisus în casa Martei
și Mariei. Succesul gravorului bruxellean a fost considerabil. Reprezentarea
unei garderobe-sufragerii în etaje rămâne una din paginile cele mai savuroase
ale vieții provinciale venețiene din secolul al XVI-lea.
SADELER, SUB ARIPA SFÂNTULUI MARCU
Raphael Sadeler, fratele lui Jean Sadeler a realizat după același Bassano,
Iisus la masă cu discipolii din Emaus. Era acolo pretextul de a așeza în fotoliu
pe proprietarul locuinței de țară. Un armator norocos veghind asupra fiicelor
din serviciul său și asupra curții, la vârsta când omul a ajuns a se stăpâni pe
sine și pe alții.
Jean Sadeler își pune personalitatea în serviciul artiștilor italieni.
Mai mult, el ilustrează opera compatriotului său Denis Calvaert, trecând
prin Bologna. La Florența, el se întâlnește cu flamandul Van der Straeten.
Acest Stradanus îi furnizează câteva desene, dintre acestea, unul evocă o
mare și onestă doamnă înaitând pe un drum pietruit între arhitecturi înalte,
locuințele nobililor florentini. La Roma, reproduce pânzele cavalerului
Giuseppe d’Arpino. După ce a gravat portretele prinților palatini, Jan Sadeler
lasă neterminat un profil al lui Martin Luther. Pe locul inscripției scrie că el
”servește pe Christ în voința sa divină”, ceea ce a fost de ajuns să-l împiedice
pe Sadeler să se întoarcă în orașul său natal, Bruxelles. Jan Sadeler gravează
portretul Maestrului din Capela Ducelui de Baviera, Orlando Lasso, atunci în
vârsta de 61 de ani.
În anul următor, Raphael Sadeler portretizează pe Philippe de Monte,
prefectul curții împăratului Maximilian al II-lea.
RAPHAEL SADELER ȘI NEPOTUL SĂU GILLES
Raphael Sadeler era și el născut la Bruxelles, în 1555, dacă ne luăm după
portretul gravat de la Biblioteca Națională din Paris. Dicționarele menționează
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nașterea lui în 1550. Fecioarele înțelepte, separate de Fecioarele nebune au
fost gravate de umanistul Cock. Acesta a reprezentat într-o ghirlandă de nimfe,
virtuțile femeiești și virtuțile academicienilor: Perseverența, Sobrietatea,
ținând cheia Științei, Memoria, ținând în frâu ogarul gata să fugă. Pentru
Aristotel, exercițiul virtuților conduc la fericire. Gravorul îi consacră imagini
adorabile: o sirenă iese din apă pentru a oferi omului flegmatic pești pe care
i-e frică să-i păstreze. Atâtea pretexte pentru a figura nuduri ale căror curbe
se întorc la model. Practicianul diminuează densitatea tăieturilor, urmând
cerințele eclerajului subiectului.
În secolul al XVI-lea stampa a fost vehicolul estetic care a contribuit la
difuzarea artei italiene în Țările de Jos. Ultimul gravor din familia Sadeler,
Egidius numit și Gilles Sadeler, s-a născut la Anvers, în 1570 și a murit la Praga
în 1629, lasă opere tot atât de remarcabile. ”Egidius, scrie Baldinucci a fost
un geniu particular în frumoasa artă de a tăia arama. El folosește traseuri pline
permițându-i să proiecteze claritatea, ceea ce a servit revalorificării picturii”.
La începutul tratatului său, istoricul Baldinucci se referă la Carl van Mander. El
a împrumutat numeroase informații de la Vasari. Astfel, el hotărăște să judece
planșele, cercetând probele originale conservate în cabinetele de stampe.
Viața și operele celor șase Sadeler se înlănțuie. Producția lor din
perioada italiană se atașează subiectului acestei cărți. Ridicați la ordinea
clasică, imaginația lor limitată îi mențin în formula academică. Modul de a
reda luminile marchează stadiile dezvoltării gravurii. Reluând cuceririle lui
Barocci, Egidius livrează o versiune clară a Punerii în mormânt a acestui
maestru din Bologna. Planșa sa in folio pune în valoare cadavrul purtat pe
brațe, culcat pe un lințoliu, în timpul transportului de la Muntele Măslinilor
la Mormânt. În plină lumină, fața Magdalenei nu este decât un profil pierdut
al modelului, prin curbe spațiate, sub un păr lung, ondulat. Barocci își
influențează interpreții prin darul său de a menaja și a răspândi zonele solare.
Însă numai Tintoretto va purta pe culmi ”patosul” născut din contraste de
umbră și lumină. Planșa 22 ( LX ) – G. Sadeler, Punerea în mormânt,
detaliu, Colecția Pierre Poirier.
Sadelerii s-au așezat la masa pe care Jacopo Tintoretto tocmai o
părăsise. Sosind la banchetul evanghelic din Joia-Sfântă, pâinea a fost ruptă. Ei
absorb influențele lui Tintoretto respirând aerul atelierului său. Asimilarea
substanțelor creatoare și transfuzia viziunii plastice se împlinește atât prin
privire, cât și prin însușirea temeinică a meseriei.
Adoptarea tăieturilor variate urmărind intensitatea efectului luminos
este notabil în stampa pe care Egidius o consacră Cinei de taină , după
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Tintoretto. Fresca subzistă încă în lumina slabă a bisericii San Trovaso: masa,
pusă oblic grupează bătrânii marinari, așezați în jurul șefului lor, la acest sfârșit
de repaos fugitiv, văzut în penumbră, într-o sală de piatră, la începutul dramei.
De fiecare dată ne întrebăm dacă gravorul n-a lucrat după un desen pierdut.
Geniul lui Tintoretto amestecă realitatea carnală și materia spirituală
asemeni gravorului care va lucra cu dăltița în aramă elementele vieții. Patriarhul
pictorilor venețieni abolește conturul sensibil prin penetrarea atmosferică,
dar, gravorul nu dispune decât de linii mai mult sau mai puțin adâncite, pentru
a stabili sinteza sa și a reda game cromatice înviorate de vibrațiile spiritului.
Gravorii belgieni țin seamă de viziunea maestrului venețian din
Bunavestire care prefigurează viitorul. Astăzi ne întrebăm în ce măsură munca
lor este originală?. Ruinele romanistului Coch sânt opere proprii, iar Cort
se întoarce spre tradiția italiană prin maniera de a-l interpreta pe Tizian.
Pe de altă parte, clanul Sadeler12 e compus din virtuoși ai dăltiței în
serviciul geniilor venețiene. Ei își aduc aportul la opera colectivă a gravurii
prin trăsături particulare, în primul rând prin stăpânirea perfectă a luminozității
peisajului.
Contribuția gravorilor din Țările de Jos este aceea de a pregăti apariția
școlii lui Pieter Paul Rubens, fiul spiritual și ereditar al italienilor. Pe direcția
geniilor din Anvers va merge Veronèse și Tintoretto ”maestrul barocului
european”. Între 1550 și 1600 gravorii belgieni care intră în contact cu arta
italiană servesc de fundament și totodată de ferment pentru școala de gravori
cu dăltița din Anvers, în secolul dominat de personalitatea lui Rubens.

N.T., Wikipedia: Familia Sadeler a fost compusă din: Jan de Sadeler care a avut trei fii:  Jan
I (1550Bruxelles - 1600 ,Veneția), Aegidius I (. C . 1555 Bruxelles - c 1609 Frankfurt am
Main ) Rafael I (1560-1561 Anvers - 1628 sau 1632). Jan I a fost tatăl lui Justus (circa 1572
Anvers - c . 1620) și Marcus Christoph ( München , activ la 1614 și după 1650). Aegidius
I a fost tatăl lui Aegidius al II - lea (c 1570 Anvers. - 1629 Praga ). Rafael I a fost tatăl lui
Rafael al II-lea (1584 - 1627 sau 1632 Antwerp), Jan II (c 1588 -. 1665 sau mai târziu) și Filips
(c. 1600, activ la 1650). Aegidius al II - lea a fost tatăl lui Tobias, care a fost activ 1670-75
la Viena .
12
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Planşa 1 (XXXVIII) - Mazzuola zis
Parmigianino, Păstorul şi bătrânii. Colecţia
Pierre Poirier.

Planşa 2 (XXXIX)-Parmigianino, Învierea lui
Iisus, Colecţia Pierre Poirier.
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Planşa 3 ( XL) - Parmigianino, Punerea în
mormânt, Colecţia Pierre Poirier.

Planşa 4 ( XLI) – Guido Reni, Femeie în bucătărie,
Colecţia Pierre Poirier.
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Planşa 5 ( XLII) – A. Fantuzzi,
Circe şi Ulise, Colecţia Pierre
Poirier.

Planşa 6 ( XLIII) – D. del Barbiere, Banchet în stil antic, Colecţia Pierre Poirier.
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Planşa 7 ( XLIV) - Ugo da Carpi, Raphael şi
amanta sa, Biblioteca Albert I.

Planşa 8 (XLVI) - Ugo da Carpi, Iisus și Maria Magdalena, Biblioteca Albert I.
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Planșa 9 ( XLVII) - N. Boldrini, Venus și
Amor, Biblioteca Albert I.

Planșa 10 ( XLVIII) - N. Boldrini, Episod din
Potop, Colecția Pierre Poirier.
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Planșa 11 ( LII) - Andrea Andreani, Răpirea sabinelor,
Biblioteca Albert I.

Planșa 12 (LI) - Andrea Andreani,
Prezentarea la Templu, Biblioteca Albert
I.
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Planșele 13 (L ) - Andrea Andreani,
Punerea în mormânt , Biblioteca Albert I
.

Planșa 14 (LII) - Giorgio Ghisi, Învierea morților, Colecția Pierre Poirier.
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Planșa 15 (LV) - Giorgio Ghisi, Calomnia
și Inocența, Biblioteca Albert I.

Planșa 16 ( LIV) - Giorgio Ghisi, Sclavi
dansând, Biblioteca Albert I.
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Planșa 17 ( LV) – Giorgio Ghisi, Enea
părăsind Troia, Biblioteca Albert I.

Planșa 18( LVI) - Jerome Cock, Coliseumul din
Roma, Cabinetul Național de Stampe, Roma.
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Planșa 19 (LVII) – J. Sadeler, Alegoria
bogatului rău, Cabinetul Național de Stampe.

Planșa 20 (LVII) – J. Sadeler, Alegoria
bogatului rău, detaliu, Cabinetul Național de
Stampe.
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Planșa 21 ( LIX) - J. Sadeler, Adorația păstorilor, Academia dei Lincei.

Planșa 22 ( LX) – G. Sadeler, Punerea
în mormânt, detaliu, Colecția Pierre
Poirier.
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