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Î n patrimoniul Secţiei de artă decorativă a Muzeului de artă al R . S. H.omânia., care conţine o
bogată şi valoroasă colecţie de porţelanuri din diferite ţări ale lumii, piesele provenite din manufacturile
franceze ocupă u n loc de frunte. Datorită operelor lucrate în centrele mai însemnate şi în perioadele de
înflorire ale acestor manufacturi, putem trasa - în linii mari - istoricul activităţii centrelor de fabri
care a porţelanului din Franţa, porţelan renumit atît pentru calitatea pastei, cit şi pentru frumuseţea
formelor, ornamentelor si coloritului.
Î n istoria porţelan � lui francez, manufactura Vincennes, întemeiată î n 1 738, leagăn al manufacturii
regale cc se va muta la Se\Tcs, este bine cunoscută pentru piesele lucrate în tehnica aşa-numitului porţelan
fragi/, pr0<lus anterior descoperirii caolinului şi a cărui materie de bază o constituiau diferitele marne calca
roase. La început, se lucreaz;t la Vincennes o pastă. uşoară. cu un smalţ neuniform, dar curînd pasta va
dtpăta o culoare albă, smalţul dc\·enind transparent, cu o strălucire nemaiîntîlnită pînă atunci. Î n ciuda
dificultăţilor de a obţine o bună calitate a pastei, abilitatea lucrătorilor creşte.
Ca o caracteristică a acestei manufacturi menţionăm folosirea cu precădere a fondurilor colorate,
dintre care albastrul siniliu va constitui u nu l din tonurile de bază ale paletei ; de asemenea, albastrul
peruzea („blcu-turquoise") alături de galbenul tare („jaune-citron") vor fi culori folosite cu predilecţie
de către pictorii angajaţi de manufactura Vincennes.
Decorul este la început inspirat din stilul chinezesc, reprezentînd flori şi păsări, importul masiv
de porţelan din Extremul Orient trezind un \·iu interes nu numai la. curţile regale europene, dar şi printre
conducătorii de manufacturi.
,\ceste trăsături specifice manufacturii Vincennes le exemplificăm prin vasul în formă de cup;t
cu capac (fig. 1 ) , sprijinit pc un picior scurt, circular, cu d ouă toarte mici, de formit inelară. Fondul
de culoare albastră este decorat cu medalioane de diferite mărimi, mărginite de un chenar format din
frunzuliţe aurii ; cimpul medalioanelor este de culoare albă şi cuprinde cite un trandafir în nuanţe diferite
ele roşu, cu cite patru grupuri de frunzuliţe verzi. Piciorul, toartele şi butonul de la capac au striaţiuni
aurii pc fond alb, ceea cc creeaz'1. un contrast armonios cu culorile de baz'1..
Piesa se încadreaz;t în grupa vaselor lucrate din porţelan fragil, avînd o pastă de o deosebită
transparenţă şi strălucire. La \"incennes, aurul vine să îmbogăţeascit motivele decorative fie prin alternări
de aur şi culori în desen, fie prin aplicarea florilor aurite, creînd astfel un uşor relief. Această modă a flo
rilor explică succesul manufacturii la începutul existenţei sale, cind producea piese decorative în chip
de buchete de flori în cele dou{t tehnici : biscuit şi porţelan, acesta din urm;t putînd fi alb sau policrom.
:\[uzeul manufacturii din Shres deţine două frumoase şi rare exemplare de acest fel.
În 1 756, cind atelierele sînt mutate de la Vincennes la Sevres - localitate în apropierea Parisului
- manufactura era în plin;t deZ\"oltarc tehnidt şi artistică. Anumite greuUtţi financiare, care ameninţau
buna dcsfaşurarc a producţiei, vin s;t explice intervenţia regelui şi a marchizei de Pompaclour, care vor
prelua atît cheltuielile ele funcţionare ale atelierelor, cît şi beneficiile lor. Se instituie astfel u n monopol
absolut al producţiei de porţelan francez, la adăpost de orice concurenţ{t străină. Aci, la Sevres, vor
lucra artişti modelatori, pictori şi argintari de renume ca : Pajou, Falconet. Claude l\Iichcl (cunoscut sub
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numele de Clodion) sau Dupl c ssis, cărora li se asociază cei mai vestiţi c !·. i mişti ai timpului, care contrib:.i i�
la perfecţionarea pastei şi a culorilor folosite în decorarea pieselor. O întreagă gamă de tonuri şi nuanţ�
de mare rafinament îmbogăţc·ştc paleta meşterilor, dind o ,-arietate remarcabilă şi o deosebită elcganţ ;\.
pieselor realizate în această. manufactură.
În evoluţia ei se disting patru perioade dintre care trei sînt sub influenţa unor personalităţi fe mi 
nine care au dictat în Franţa şi anume : în prima perioadă - Doamna ele Pompadour, în a doua - Doamna.
du Barry, în a treia, regina .:\fari:i. Antoaneta. ntima p e rioadă este cunoscută sub denumirea de „perioada.
revoluţionară" deoarece este epoca în care se execută piese cu inscripţii patriotice. Produsele realizate
poartă pecetea stilurilor la modă dar, ca o particularitate semnificativi°l, se regăse sc aproape permanent
motivele florale sub formă ele buchete, de ghirlande cu funde, sau, în multe cazuri, scene pastorale sau
războinice (acestea din urmă se in s piră din motivele faianţelor olandeze) . La începutul secolului al X I X-iea,
apar motivele în stil pompeian ca şi cele de inspiraţie etruscft, specifice pentru arta Primului I mperiu.
\"arietatea şi cantitatea produselor este de-a dreptul uimitoare ; servicii de masă, de ceai, de
cafea, ele toaletă, Yase, jardiniere, colivii pentru păsfui, tablouri cc reprezintă viaţa curtenilor şi cîtcodată.
scene şi tipuri populare.
Prima perioadă a acestei manufacturi, cuprinsă intre anii 1 757 - 1 769, oglindeşte gusturile artistice
ale marchizei de Pompaclour. Piesele continuă sit fie lucrate în porţelan fragil, avînd fie pe fond alb motive
decorative policrome, fie, şi aceasta se întîmplă mai des, pe fond de o singură culoare (roz Pompadour,
albastru regal, Ycrde, galben sau violet) motive policrome, subliniate cu aur. l-rmaşă credincioasă a manu
facturii din \" incennes, manufactura Sevres, la acest început al său, Ya produce piese cc imită porţelanul
chine zesc şi cel saxon.
Anul 1 760 c onstituie pentru S ev res anul de apogeu, faima porţelanului francez ajungînd pînă în
Suedia şi Rusia, care comandă, pe lingă altele, şi numeroase sen·icii de masă. Această primă perioadă a.
manufacturii o exemplificăm prin farfuria cu margine festonată (fig. 2) din colecţia muzeului. Bordura.
are pe fondul albastru deschis, caracteristic manufacturii Sevres, trei medalioane, dispuse distanţat, cu
buchete de flori de cîmp multicolore ; fiecare medalion este subliniat printr-un motiv de flori aurii. Cîmpul
este ocupat în întregime de o scenă de gen în stilul picturii secolului al X\" I I I -lea, înfăţişînd într-un peisa j
convenţional cu arbuşti, o tînărft pereche. Graţia mişcării este accentuată de faldurile veşmintelor colo
rate în albastru, în roz liliachiu, verde şi galben. Cromatica scenei este în perfectă armonie cu cea de pe
bordură, care la rindul ci are spre c e ntru o bandă destul de lată aurie.
Caseta hexagonală, datată 1 757 (fig. 3), est e un exemplar tipic pentru celăl a lt aspect al primei peri 
oade, fondul albastru fiind înlocuit de unul alb. Decorul policrom prezintă u n moti,· continuu de romburi,
avînd laturile form ate din frunze albastre.stilizate, conturate cu aur. Romburile se leagă între ele prin
puncte roşii, marcate la rîndul lor cu aur. In interiorul romburilor se văd buline verzi înconjurate de u n
mic motiv punctiform albastru . ..\cest procedeu ornamental este potrivit dimensiunilor mici ale casetei.
În cca de-a doua perioadft a manufacturii, cuprinsă între anii 1769 - 1 77·!. porţelanul fragil care
constituie renumele manufacturii \"incennes este înlocuit cu porţelanul dur, fabricat pc bază de caolin
(acesta fusese recent descoperit la Saint-Yrieux în provincia Limousin ) . Pc lingă partea poziti\·ă a acestei
descoperiri se obscrvft şi un uşor declin, întrucît porţelanul fragil fiind greu de obţinut, cerind multă
atenţie şi îndemînarc din partea meşteşugarilor, acesta este părăsit, fiind înlocuit cu cel dur care, din
cauza riscurilor minime ce se i\·esc î n timpul arderii, este mai uşor accesibil cumpărătorilor, fiind şi mult
mai ieftin.
Primele piese din porţelan dur sînt concepute cu precădere în stilul „rocaille", în care predomină
linia curbă şi formele contorsionate. l"rmînd exemplul marchizei de Pompadour, dar cu mai puţină fineţe
şi gust, Doamna du Uarry influenţează forma şi motiYclc decoratiYe ; acum apar combinaţii de porţelan
cu bronz auriu cizelat.
l "na dintre piesele din colecţia muzeului (fig. 4) , anume un platou dreptunghiular susţinut de un
suport de bronz formînd ghirlande şi diferite frunze, cuprinde o scenă galantă reprezentînd un nobil înge
nunchiat lingă. o tînftră ce stă în apropierea unui boschet ; în al doilea plan se văd un vas pe un posta
ment, o vegetaţie abundentă şi în dreapta un lac. Scena romantică este specifică secolului al XVI II-iea.
france z , ilustrată prin pictori de marc renume ca Fragonanl şi Boucher, de la care, probabil, s-a inspirat
şi cel care a creat motivul piesei (scena este semnată jos cu liliachiu „ F. Jla11gin" ) .
\"asul în form fi de amforă cu capac (fig. 5) al cărui corp din porţelan poartă pc umeri două toarte
din bronz cizelat, alcătuite din frunze şi ghirlande, se sprijină pe u n postament circular tot di n bronz .
avînd patru picioruşe compuse dintr-o frunză polilobată terminată în volută . Gîtul, piciorul şi capacu l
au pc fond albastru de cobalt ornamente aurii : ghirlande de frunze, instrumente muzicale şi motivul
„lambrequin" (motiv amintind draperiile terminate cu ciucuri ) . Pe cor p , cele două scene pictate în ton u r i
pastel, despărţite prin toarte, reprezintă o tînără femeie învcşmîntată în alb ş i albastru, schiţînd un pas
de dans şi ţinînd în mina stingă capătul unei ghirlande pc care i-o întinde un amoraş drapat sumar cu un
văl transparent. Scena se d esfăşoară într-un peisaj de primăvară , a dnd în prim plan flori de cîmp .
Pe cealaltă faţă a vasului (fig. 6) este pictat un peisaj romantic care aminteşte într-o oarecare măsură
concepţia pictorilor din Extremul Orient. Elementele componente, arbuştii şi păsările , sînt sugerate prin
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lirui de o sobră eleganţ>L, în degradeuri tonale. Paleta se bazează pc nuanţe de verde şi albastru, repartizate
în egală măsură, şi subliniate de galben şi de brun. Armonia cromatică este aliată formei alungite a vasului,
care este unul dintre cele mai de preţ exemplare clin colecţia muzeului.
În perioada următoare, cuprins�L între anii 1 77-! - l 792, în registrul de ornamente se resimte şi

influenţa reginei Maria A n toaneta, care impune ca moti,· clecorati,· florile albastre cunoscute sub numele
ele „albăstrel e " . Cu toată concurenţa atelierelor particulare, care copiau produsele ma nu facturii, atrăgînd
u neori şi lucrătorii acesteia, piesele sînt ele calitate bună ; e extinde producţia prin fabricarea unor mici
plăci de formă ovală sau rotundă, cu diferite motive (scene sau buchete ele flori) pentru ornamentarea mobi
lierului ele forme reduse, destinat încăperilor clin castelele regale sau nobiliare.
Se copiază tablouri celebre, mai ales scenele galante, semnate ele Oudry, Van Loo etc. De ase
menea, monarh u l , favoritele ş i curtenii sînt reprezentaţi aşa cum se vede în platoul circular din fig. 9.

Pe fond albastru cele nouă medalioane cu portretul regelui L u lovic al X V I -iea în centru, iar spre bordură
cu al Mariei Antoaneta şi ale altor femei ce au j ucat un rol ele seamă în viaţa l u i , sînt încadrate ele o
bancl>L lată aurie, subliniată ele o banderolă cu numele fiecărui personaj reprezentat. Un motiv „ lambre
quin" auriu, continuu, în care revine ca un leit-moti,· floarea de cri n , emblema regalităţii franceze, leagă

spre bordură aceste medalioane. Datorită măiestriei ele care a dat dovadă pictorul ceramist,
s e pot compara cu miniaturile pe fildeş sau pergament caracteristice secolului al X V [ I l -lea.
Către

1 785,

stilul pieselor se resimte ele o influenţă puternică

portretele

antichizantă, formele devenind mai

severe şi avînd motive inspirate clin arta clas ică. Sculptori Yestiţi - Paj o u , C !oclion, Falconet - mode
lează pentru manufactură statuete sau grupuri cu diferite personaje alegorice sau in pirate clin realitate.

Între anii 1802 - 1 8 15 , perioada Primului I m periu, manufactura s-a reorganizat. Acum, pasta
este indiscutabil ele o mare fineţe. Se lucrează setTicii ele ceai sau ele cafea ele formă simplă ş i armonioasă
(de cele mai multe ori cil indrică) a căror caracteristică o constituie minerul ceştilor cu extremitatea supe

rioară îndoită ca o cîrjă. U ncie dintre ele sînt decorate cu lujere ele plante şi cu flori stilizate care se
repetă şi pe farfurioară, altele primesc ca decor medalioane cu diferite portrete sau iniţiale, pictate frec
vent pe un fond albastru-cobalt, culoare folosită cu predilecţie ele artiştii acestei manufacturi.

Caracte ristid1 acestei perioade este ceaşca cu mîner, stil Primul I mperiu (fig. 7) avînd pe fondul
albastru-cobalt un medalion ce reprezintă bustul u ne i femei îmbrăcată într-o rochie de culoare liliachie
după moda ultimelor decenii ale secolului al X\' I l I -lea. Farfuria arc în centru
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din trandafiri roz. iar deasupra literei - o coroană terminată cu o cruce, ambele pictate în aur. B:>rdurn
este albastră cu dungi aurii. Din inscripţia aflată pe spatele farfuriei reiese c;\ persoana portretizată face
parte clin familia Cantacuzino, ceea ce ne face să creclcm că piesele au fost o comandă specială făcută
manufac turii Sevres.
În numeroase cazuri, scenele care împodobesc \·asele decorative reprczinU momente din luptele
lui Napoleon, avîndu-1 pe împărat ca personaj central. un exemplu ele acest fel este urna pc piedestal,
clin porţelan albastru-cobalt, cu motive aurii, care poartă litera � şi emblemele imperiale - albina
şi lebăda. Urna este de forma unei amfore cu corpul bulbar şi cu gîtul prelung, lăr)(it spre gurft : piciorul
destul de scund, cu o protuberanţă aurie, se termină printr-o talpă circulară, mărginită de un şirag de
buline din bronz. Scena pictată pc gîtul vasului, care poartă semnătura H. De spres, îl reprezintă pe Na
poleon călare în fruntea trupelor pe un cimp de luptă. Pe restul suprafeţei urnei, toate motivele aurii,
pictate într-un uşor relief. sînt pe fond albastru (fig. 8). Coloana zveltă din porţelan se sprijină pc un posta
ment cubic de marmură, terminat cu patru picioruşe de bronz. La extremitatea superioară, o mică tă
blie tot d i n marmură foloseşte ca suport urnei. Pe coloană este pictat portretul împăratului în costum de
mare ţinută, încadrat de motivul „lambrequin" ; î n partea superioară se află coroana imperială, iar
în cea inferioară iniţiala N "fig. JO.).
După 1 82 1 , sub influenţa şcolii romantice de pictură, clecoratorii de la Senes folosesc teme inspi
rate din Evul Mediu, înfăţişînd personalităţi şi eroi ai acestei perioade de mari frămîntări.
Muzeul ele artă posedă un platou de mari dimensiuni, care înfăţişează într-un medalion circular,
î n prim plan, pc Ioana el' Arc (fig. I I. ) într-o atitudine plină de avînt, călare pc un cal a cărui înfăţişare
c redată cu adevărată măiestrie. Î ntreaga compoziţie este realizată într-o gamă de culori surde, bazate
pe beige-maro şi albăstrui, înviorate de albastrul de cobalt al fondului borclurii. :\lotivcle pictate cu aur,
care mărginesc medalionul, constituie o trăsătură de unire între cimp şi bordură.
Alteori, vasele de proporţii mari sînt decorate cu scene mitologice înscrise în peisaj e : nimfe, fa
uni, alaiuri ele clivinităţi şi scene de tip bacanală. ..\ceastă categoric este reprezentată prin vasul de formă
cilindrică (fig. 12) terminat cu un bulb turtit, sprij init pc un picior circular care se lărgeşte spre bază.
Gîtul are, pc fondul albastru, motive albe într-un uşo r relief amintind camcelc, care înfăţişează alterna
tiv cite o tînără femeie drapată în văluri transparente şi încadrată ele cite un amoraş în diferite atitudini.
Pe bulb se află şase ca-;ete ovoidale, care, p e fondul negru, c:>nţin clif3rite sim'nluri : art'i., drago
ste, muzică, vînătoarc etc. Ele alternează cu alte şase medalioane cu portrete de personaje tratate
în stil roman. Restul cimpului are motive decorative caracteristice celebrului ornamentist Berain. Vasul
aflat în colecţia muzeului este tipic pentru sfî rşitul secolului al XI X-iea, cind motivele antichizante şi
cele ale Renaşterii erau deosebit de preţuite. Rafinamentul cromatic subliniază şi ci eleganţa formei,
contribuind astfel la reuşita piesei, care dovedeşte perfecţiunea atinsă de manu factura Sevres.
Similar acestuia ca formă, vasul decorat cu o scenă de dans, aparţine aceleiaşi perioade (fig. 1 3 . ) .
Scena de bacanală. este formată din patru grupuri distincte, situate într-un peisaj de primă
vară, cerul ocupînd un loc important. Restul vasului are pc fond alb sau pe un fond verde, motive de
corative diferite ca palmete, volute şi motivul „lambrcquin". Diversitatea mişcărilor şi a atitudinilor
sînt puse în valoare de un colorit bogat, formînd contraste îndrăzneţe.
Deşi reduse ca număr, exemplificările vădesc creaţia valoroasă a manufactu rii Sevrcs, varietatea
stilurilor, originalitatea formelor şi a ornamentaţiei, bogăţia cromatică confcrincl pieselor un loc de cinste
în istoria porţelanului francez. Ele sînt o adevărată oglindă a gustului şi simţului decorativ al acestui
popor.
Privind un vas care foarte adesea este un ade,·ărat obiect de artă, putem, parafrazînd pe Pablo
Picasso - vestitul pictor şi ceramist - să spunem că şi vasul de porţelan „îşi trăieşte viaţa ca o fiinţă
vie, suferind schimbările pe care viaţa cotidiană i le impune. A.cest lucru este de fapt natural, fiindcă arta
nu trăieşte decît prin cel care o pri1·eşte".
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