EXPOZIŢIA

„CHIPURI DE ALTADATA -

PORTRETISTICA

IN SECOLUL AL XIX-LEA ROMÂNESC"

.\DIII.\\-SII,\.\\ 10:\Esl:U

salutară

fructuoasă

si
colaboO
rare în trc il uzeul de Istoric si Art[1
al J\îunicipiulu i Bucureşti şi Muze~l i\ ational de Istorie a României s-a concretizat într-o amrlă cxr,cziţie de pictură
şi sculptură intitulată „CHIJ>URJ IJI~
AITÂDATA - portrctfrtica in secolul
at XI X-lea românesc".
Titlul ales Pste sugestiv pentru obiectul acestei manifestări dedicată cxclusi\' portrPtului, lucrat în di,·crsc maniere
şi tehnici de-a lungul unui întreg Ycac.
l!itatc in depozite, neglijate şi ignorate
Jm;l';,11i din n:p ,zi\i<· (p, 20

aproape 50 de ani atît din punct de vedere
al comer\'ării, cit şi al studierii personalităţilor pc care le reprezentau,
aceste
tablouri au fost, practic, restituite unui
public dornic să-şi cunoască rădăcinile
istorice si strămosii atîta ncme tinuti,
în mod d~·liberat, i~ umbră ele o p~liti~ă
cultural;i manipulat[1 cu abilitate de
factori de decizie cu educaţie marxistft.
Piesele pro,·in din colecţiile :\Iuzcului
de Istoric şi Artă al :\Tunicipiului Bucureşti (in spcţ[t, din cele extrem de bogate
şi pîn[t acum neexpuse Yreoclat;1) ale
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muzeelor sale afiliate (.,Theodor Aman",
,.Gheorghe Tattarcscu", .,Frederic şi Cecilia Cuţescu-Storck") şi din Muzeul
Naţional de Istoric - care, de altfel,
a pus la di spoziţie şi vastele ~i elegantele
săli de expunere de la etajul al II-iea .
Tot Muzeului :'.\aţional i se datorează ş i
tipărirea catalogului, prin forţe proprii.
Acest catalog - chiar neilustrat, dar conţinînd fişele tuturor pieselor prezentate,
o prefaţii şi un studiu introductiv - este,
poate, cca mai marc realizare a acestei
manifestări, clacă ne gîndim că atitca
alte expoziţii importante nu au lăsat nici
o nrmfL din cauza dificultftţilor de tipă
rire şi a scumpetii cxccsi,·c a oricărei
lucrf1ri poligrafice într-un moment de
explozie ş i liberalizare pulilicisticft.
Expoziţia a fost structurati't în douft
pf1rţi: prima sală pentru autorii anonimi
sau pictorii itineranţi din intîia jumă
tate a secolului, iar a doua salft pentru
maeştrii consacraţi ai penelului, de duprt
1850 (în prezentări „monografice", pc
panouri pc care erau grupate lurrrtri de
Johann Frankenbergc-r, Constantin Lccca,
Carol Szathmari, Sa,·a Henţia, Akxan-

dru Ellicscu, Gheorghe Tattarcscu, Theodor Aman, Nicolae Grigorescu, Tadeusz
von Ajdukiewicz) .
Cei portretî21ţi erau , cu mici excepţii,
în exclusivitate români din protipendadă,
personalităţi politice, militare, culturale
etc. Nu acelaşi lucru se poate spune despre
semnatarii lucrărilor, unii, artisti străini
aflaţi în trecere prin Ţările R~mâne în
căutarea norocului,
alţii,
tot străini,
care însă nu ne-au cunoscut niciodată
ţinuturile dar care au avut oaspeţi în
atelierele lor europene diverse personalităţi de la noi . Din prima categoric putem
cita pe sîrbul Paulus Petrovits, năs cut la
Timişoara în 1819 şi adjudecat de şcoala
ungară de pictură, care a cutreierat
întreaga Europă, India şi America (ajungînd în California în 1852, în plinfL
goanrt dup;1 aur); el l-a imortalizat în
mod admirabil pe Gheorghe Vodă Bibcscu. Pc lingă mult e chipuri de jupîncsc şi
domniţe, !\Jihail Tcipler a executat şi
portretul generalului rus Mihail Andrccvici Miloradovici (1771-1825), botezat
de notabilităţile Capitalei „Le Sauveur
de Bucarest", pentru că l-a eliberat de
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turci în 1806. Această pînză care a făcut
parte din patrimoniul fostului Muzeu
Româno-Ifos (găzduit acum vreo treizeci de ani în palatul neoclasic al familiei
Creţulescu de pe str. Fundaţiei, unde se
află acum Muzeul Literaturii Române),
nu a mai fost expus de la desfiinţarea
acestei instituţii hibride, în deceniul şase
al secolului nostru.
O lucrare de excepţie o reprezintă
portretul lui Ioan Vodă Caragea. El
este reprezentat trîntit pe o canapea
verde şi asistat de doi arnăuţi ce stau,
cu respect. la distanţă, la începutul unei
colonade. Caragea este îmbrăcat cu ~iubeaua albă. domnească, îmblănită cu
samur. pusă peste un caftan roşu. brodat
şi închis pe piept cu mari nasturi din
perluţe, cusute unele lîngă altele; este
încins cu un preţios şal persan, iar capul
îi este înfăsurat într-o cealma de casmir.
După inscr.ipţia în franţuzeşte, aşte(nută
în creion pe şasiu, în care este identificat,
împreună cu anii domniei şi morţii, se
precizează autorul în persoana fiicei sale:
,Jean Caradia pri11ce rcgnant de valachie
7812-1818, 78M, portrait execute a Florence par sa fille Ralou Argyropoulo".
Să fie
aceasta chiar opera domniţei
Ralu? 1Iultiplele talente cu care era
dotată şi pasiunea pentru arte - ce a
culminat cu înfiinţarea primei săli de
teatru din Bucuresti la Cismeaua Rosie
_:_ ne fac să credeni că ar· fi putut ·să
stăpînească şi măiestria penelului chiar
dacă siguranţa facturii, cunoştinţele anatomice şi cromatice, uşurinţa exprimă
rii şi rafinamentul finisării, ne pun în
faţa creaţiei unei mîini foarte exersate,
de profesionist cu experienţă îndelungată
în materie de pictură, ceea ce nu prea
era compatibil cu statutul unei domniţe,
ce nu se cădea să se ostenească în vreun
meşteşug, fie el şi artistic, nici măcar
pentru propria plăcere.
Din a doua categorie trebuie menţionat
pictorul de origine germană F. Zahn (pe
care nu l-am putut găsi menţionat în
nici un dicţionar de artişti). realizatorul
portretului soţiei generalului Gheorghe
Magheru. Apoi, portretele de mari dimensiuni ( 150 X 110 cm) a două membre
ale familiei Lens: Zoe Lens si sora ei,
căsătorită cu ba~onul de H~a~, semnate

de C. Bower în ann 1856, şi, respectiv
I 862. O cunoscu tă pictoriţă franţuzoiacă
Anna Pincl, expozantă la Salonul Oficial
din Paris în 1859. 1868 si 1869, realizează
în 1877 portretul plin de sensibilitate şi
extrem ele „în caracter" al generalului
doctor Carol Davila, îmbrăcat civil si nu
în uniformă, cum apărea de obicei.
Scarlat Creţulescu i-a pozat, în 1872.
americanului George Peter Alexander
Hcaly (1868- 1894) cc, mai toată viaţa,
a trăit la Paris unde se stabilise din 1836.
Medaliat la mai multe saloanr, el era un
portretist de renume al protipendadei
şi oamenilor politici ai vremii. De pildă,
la Expoziţia Universală de la Philadelphia din 1876, a expus portretele lui
E. B. Washburne, Lord Lyon, Adolphe
Ttiers şi al principesei Elisabeta de
Wied, sotia domnitorului Carol I. Existînd relat ii la acest nivel cu tara noastră
era fires~ să facă apel şi a Iţi români d~
vază la serviciile sale. în sfîrsit Andreea
Sacco execută un portret dest~1l de rece,
probabil inspirat de o fotografie, arhitectului Alexandru Orăscu, în vîrstă de
66 de ani la acea dată (deci în 1883).
Expoziţia nu-şi propune doar o prezentare cronologică a evoluţiei portretisticii în veacul trecut ci si a felului de
receptare a acesteia, fe~omdn direct legat
de formarea şi dez,·oltarea gustului estetic al societăt1i românesti. Crmărind simeza, vizitat~rul pătru nde cu uşurinţă
mentalitatea celor portretizaţi şi relaţia lor
cu opera de artă ce-i reprezenta.
Domnitorilor si boierilor români de la
finele se_colului ~I XVIII-iea şi începutul
secolulm al XIX-lea nu le era străină
portretistica: portretele votive de pe
peretele de vest al bisericilor ridica te
prin grija şi pe cheltuiala lor, executate
de meşteri zugravi renumiţi, într-o manieră naturalistă, pornind de la o atentă
observare a trăsăturilor ctitorilor, erau
imagini frecvent admirate de acestia în
zilele de sărbătoare, cînd vene~u să
se închine şi să se roage.
~ouă era însă portretistica în ulei pe
pînză menită să decoreze nu lăcaşurile
de cult, ci propria casă. Cum, la fel, neobişnuit era şi faptul de a poza, nemişcat,
în fata ochiului incomod de scrutător al
cîte 'unui venetic îmbrăcat în „haine
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ncrn ţcşti", cc stătea ascuns în spatele
unei pînzc întinse pc saşiu şi ridicată
pe şe\'alct.
Moda tablourilor prinse pc pereţii
camerelor a fost introdusă de ofiţerii imperiali austrieci şi ruşi, YCniţi la di\'crsc
intcr\'ale, cu trupele de ocupaţie, .în
Tă rile Române ( 1787- 1791, 1806-1812,
1828-1834). Şi, ca orice modă, a fost
adoptată de unii mai repede şi cu entuziasm, de altii cu rczerYă si chiar cu
teamă, sfîrşin~l prin a se gene~aliza la un
inter\'al de 20-30 de ani de la apariţie.
(l'i mai bfttrîni si conserYatori erau stftpiniţi de eresul' popular, că, o dată cu
trft~ftturile fetei ce le erau imortalizate
de penelul sa{1 creionul artistului străin,
le era furată şi o parte din suflet, aceasta
avind repercusiuni asupra propriei \'ieţi
cc, astfel, era considerabil scurtatft cu
fiecare tuse sau linie as ternu tă cc repn zcnta ~ zi în minus_:_ aşa cum relatează, plin de umor, doctorul Eugen
Leger 1 . Totuşi, oameni luminaţi, şcoliţi
:în apusul Europei, unde vftzuseră mulU
pictură de şe\'alet în muzee şi colecţii,
se debarasaseră demult de asemenea
anxietăţi, şi, cu un gust deja format,
puteau aprecia la justa valoare o lucrare
bunft.
Analizînd situaţia Tărilor Române la
1834-1835, fostul consul francez AdricnLouis Cochelet relatează că icscnii, desi
mai puţin franţuziţi decit bucu{·eştenii ...'....
care frecventaseră cu obstinaţie colegiile
şi pensioanele ţării sale - erau, totuşi,
mai legaţi de modele pariziene. Spre
pildă, el putuse admira frumoasa galerie
de tablouri a prinţului Mihail Sturdza ce
fusese achiziţionată la un preţ modic
de la un negustor eneu cc i-o procurase
din Polonia 2 •
Panotarea portretelor stăpînilor la loc
de cinste, în salon, încadrate în rame
aurite şi bogat decorate cu sculpturi,
era un atribut al statutului social al
gazdei şi ţinea de reprezentare, la fel ca şi
caleaşca (ori caleştile), numărul arnău
ţilor în fustanele albe, cepchene muiate
'in fir de aur şi înarmaţi pînă în dinţi, al
feciorilor (mai tîrziu numiţi „valeţi" şi
îmbrăcaţi în livrele) şi al ciubucciilor
ce păstrau şi pregftteau ustensilele de fumat
(ele însele de mare valoare, pentru a

marca a\'erca posesorului, a\·înd hornul
di'1 spumft de marc, îmbr;icat în metal
preţios şi bătut în 1wstematc, tija din
lemn dt' cirl's ori iasomie si mustiucul din
chihlim lJar).' Ik aceea, pictu~a trebuia
să fie în concordanţft cu poziţia modelului,
arătîndu-1 acoperit de toate însemnele cu
care fusese onorat de domnitor sau de
puterile vecine pc care le slujise: lente
din mfttase moaratft, ordine si dccoratii la
git şi pc piept, c\'cntual u~ blazon' mai
mult sau mai puţin fictiv (dat fiind
faptul că, cxccptîml armele ţării, la noi
heraldica nu fusese culti\·ată aproape
deloc pînft în secolul al XIX-lca - decît
poate de puţinii moldo-,·alahi cc fuseseră
înnobilaţi în imperiul habsburgic). Costumaţia pentn1 care se opta pentru poză era
aleasă cu multă grijă dintre piesele cele
mai luxoase şi pretenţioase ale vestimentaţiei, aranjate în combinaţii sofisticate
pînă la îngreunare: mătăsuri, blănuri,
şaluri
indiene, bijuterii cu diamante,
perle şi peruzele.
Pentru a se da nişte minime informaţii
asupra identităţii celui portretizat, se
recurgea la o modalitate foarte naivă
în ex pozitivismul ei: în mînă i se aşeza
o epistolă, încă nedeschisă, poziţionată,
astfel încît inscripţia să fie întoarsă
către privitor, spre a fi mai uşor lizibilă;
acolo erau consemnate numele, rangul
şi adresa. Pentru a fi evidentă ocupaţia
şi funcţiile deţinute, se recurgea la o
metodă mai subtilă, personajul fiind
înconjurat de tomuri de legi, dacă era
vorba de un magistrat, de planurile
moşiilor, dacă era mare proprietar, de
iOtuli cu partituri şi un instrument
muzical, dacă era muzician ori simplu
meloman, de volume cu mărimi variabile, dacă era un literat sau om de stiintă
(aici adăugindu-se şi diversele i~str~mente folosite în cercetările sale - rigle,
echere, compase, hărţi, globuri terestre
sau ceresti - si busturile de marmură
ale vreurÎor ilu ştri înaintaşi în materie).
Din cauza cererii de a apărea foarte
vizibile şi în egală măsură toate detaliile ce
compuneau portretul social şi nu neapărat
cel fizic şi psiholo6 1c al modelului, picturile
rezultate erau narative, lipsite de vioiciunea si vibratia unei asterneri libere
epurată de a~ănunte, î'n spiritul neo~
0
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clasicismului si al romantismului contemporan. pc ·care ar fi fost normal sft
le urmeze. Dar aceasta nu deranja deloc
pe cel portretizat pentru că gustul S[lll
încă neformat, ori în totală derivă, nu
ţinea la calităţile plastice ale reprezentării, ci doar la satisfacerea vanităţii
de a se vedea în toată splendoarea dată
de averea şi demnitatea cu care era
investit.
Pictorii din Europa Centrală, nu prea
talentaţi dar buni meseriaşi,
împinşi

tantului. unele chipuri sînt de-a dreptu
plate, fără modeleu. abia decupate de
pe fondul neutru de cite un contur cc
plasează lucrarea în sfera stilului grafic
şi nu în cel plastic sau pictural, cum ar
fi fost normal pentru o lucrare în ulei.
Asemenea situaţii se întîlnesc în pînzcle
lui Anton Chladek (1794-1882), uncie
bibilurile testemelului, fundele crinolinei,
ciucurii salului, cerceii, colierele si inelele
sînt m~i importante decît fi;ionomia
palidă a purtătoarei, ce rămîne minorft,

Ralu Argyropulo (?), Portrel11l lui Johann Frankenberger, Porlnt11l Paulus Petro·,its, Portretul lui
Ioan Vodă Caragca
Elisabetei Hagi Tudorache (1856)
Gheorghe Vodă Bibesw

de mari ambiţii de realizare şi de mirajul
unei îmbogăţiri rapide, au găsit o piaţă
pe placul lor în Ţările Române. în primele patru decade ale veacului al XIX-lea.
Apariţia unui pictor peregrin - mai ales
dacă era însoţită şi de o oarecare reclamft
ori de recomandarea unei persoane serioase şi sus-puse - era salutată printr-o
profunzie de comenzi cărora acesta cu
greu le putea face faţă. Memoriile lui
Barabas Miklos ( 1810-1898) stau mărtu
rie în acest sens 3 • De aici şi marile
concesii făcute materialelor si tehnicii de
lucru, spre a nu mai spune ~imic despre
modul defectuos de impostare, eclerajul
neuniform sau. dimpotrivă, prea otova,
ce lipsea modelul de volumetria firească,
de umbre şi de profunzime. Pentru a
satisface plăcerea prntru detalii a soliei-

undeva la nivelul fundalului, cgalrt în
intensitate cu acesta, în vreme cc rochia
şi auxiliile vestimentare şochează prin
concreteţea ŞI forţa lor de a sparge
planimetria ŞI a veni, agres!V, spre
privitor.
Cneori. trăsăturile de rccongnoscibilitate nu erau aprofundate datorită cererii
speciale a modelului ce se voia reprezentat
la cu totul altă vîrstă <lecit cea la care
pozase. Solicitarea de a părea mai tînăr
decît în realitate, nu cu mai muH de
10 sau 20 de ani, era ceva frecvent
într-o societate care, cu atîta uşurinţă,
obţinea, în schimbul unui ducat, modific are a vîrstei în actele parohiei. pcn tru
a facilita o căsătorie avantajoasă dar
nepotrivită ca etate 4 •
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Purtarea uniformelor rezolva cel mai
problemele de statut şi reprezentare
pentru pictorul executant, solicitantii
fiind încadraţi unei matrici prestabilite.
Uniforma - militară sau civilă, de diplomat sau magistrat - impunea o anumită
prestanţă modelului şi, de aceea, toţi
cei care beneficiau, prin natura ocupaţiei,
de uniformă, o preferau celorlalte veşminte
pe care le aveau spre a fi imortalizaţi
într-un portret de aparat cu atributele
uşor

Theodor Aman, Portretul primului
mi11islru Barbu Catargiu (1862)

şi
şi

cu gugiumanul domnesc, cu egretă
fund de postav alb - aşa cum Carol I
nu a purtat niciodată. dar care aparţineau decorului precedentei lucrări).
După mijlocul secolului, pictura de
şevalet începe să depăşească limitele
elitiste ale claselor superioare şi să-şi:
facă loc în casele familiilor bogate din
starea a doua. ";\egustorii avuţi ţin sft
fie reprezentaţi la fel ca boierii de altrtdată al căror costum îl adoptaseră, în
giubea îmbl[mită peste anteriu, cu brîtt

Carol Szathmari, Portretul J\l ariticăi Bibesw
'

ele rigoare: decoraţii, epoleţi, mina sprijinită pc garda sabiei, căciula, ceacoul.
bicornul sau chipiul aşezat alături. Alura
demnă şi marţială, ce inspira siguranţă
şi putere. o regăsim la toţi bărbaţii în
uniformă, fie ci domnitori, fie simpli
ofiţeri sau funcţionari. Aşa este cazul
cu portretul lui Vodă Bibescu, datorat
lui Paulus Pctrovits. cit si cu acela al
Linui demnitar pictat de Con°stantin Daniel
Roscnthal (1820-1851), sau cele ale
lui Vodă Cuza si Vodă Carol, icsitc,
1proapc identice: de sub penelul· lui
=arol Szathmari ( 1812-1887) (pentru
:el de-al doilea este evidentă folosirea
pozei deja testate pentru compoziţia
:clui <lintîi, tot într-o uniformă de cavaeric, cu aceeaşi pelerină albă pc umeri

Carol Szathmari, Portretul pri11cipelui Carol I (circa 187-i)

lat de caşmir, fes pc cap şi mătănii în
mma. Într-o atitudine prestantă. sigur
pe bogi"tţia şi pe antrepozitele pline pc
care le deţinea, apare Tudor Hagi Tudorache în pictura lui Johann Franken bergcr (1807-1874). Alţi negustori, încercîn<l să pară moderni, pozează descoperiţi sau schimbă fesul cu o şapcă.
dar îşi păstrează cu sfinţenie costumul
bfttrîncsc. Cei mai emancipaţi însă adopt[L
redingota, vesta albă şi cămaşa cu plastron tare şi guler înalt, pentru a-i poza
aceluiaşi Frankenberger - cc parc să fi
avut o deschidere specială spre casta
negustorească, pe care a servit-o cu
multft dăruire ; aşa îi vom vedea pc
marii comercianţi Gheorghe Coemgiopolu. Hagi Vasile Frigator, Nicolae Hagi
25,
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Stoica, Gheorghe Hagi Tudorakv (fiul
lui Tudor Hagi Tudorachc). "\"icolae de
\Yoikovitz (de fapt, Voicu) şi Ilie Zamfire~cu 5 •
Se întîmpla îns;1, uneori. şi reversul:
persoane din înalta societate s;1 dorcasc;i
a fi imortalizate nu în rochii la mod{t,
ci in port tradiţional ţ;1r{inesc. precum
AJariţica Bihescu, frumoasa soţie a domnitorului Gheorghe Bibcscu. care pozeazft
~tit lui Constantin Lccca (1807-1877).
cit şi lui Carol Szathmari îmbrăcată cu
ic cu altiţă, catrinţă, salbă de galbeni
~i o splendidă maram;1 pe cap, mimînd
torsul sau depănatul caerului, ori într-o
atitudine delicată. de cochetărie urbană,
cc contrasta cu vcsmîntul. Ana Davila
mare colectionară ~i iubitoare a costu~
mului pop~lar, est~ surprinsă pe pînză
de penelul lui Sava Henţia ( 18481904) purtîndu-1 cu multă naturaletc,
vreme ce-şi alinta unul dintre copii.
Dacă în prima jumătate a secolului
se făcea apel la convenţii care corespundeau dorinţelor de validare a statutului social al comanditarului, de la
-care pictorii arareori se abăteau, într-a
doua sînt introduse alte convenţii legate
de impostarea modelului şi decuparea
sa pe un fond întunecat. Niccolo Livaditti
{1804-1860). în deceniul patru, apela
la cîte o deschidere spre peisaj în vederea
luminării spaţiul uiprintr-o fereastră, o
draperie ridicată sau o loggia ce revela
o pajişte verde şi un cer albastru. Lecca
preia şi el această metodă romantică
în următoarea decadă, uneori dînd impresia chiar că şi-a aşezat personajul în
mijlocul naturii, făcîndu-1 să se profileze
pe un cer înnorat sau o coroană de vcr<leată; efectul este însă factice si modelul
pri~eşte lumina din cu totul a'ită parte
<lecît dacă s-ar fi aflat în t>lein-air, astfel
că acel peisaj joacă rolul unei simple
-cortine ce ofer{1 un fond repoussoir
potrivit. De aceea, efectele de clarobscur preferate de Theodor Aman
{1831-1891) sînt mult mai potrivite
pentru evidenţierea trăsăturilor modelelor
sale. De la etericul dantelelor, voalurilor
şi penelor din vestimentaţia doamnelor,
la sobrietatea jocului de alb-negru din
hainele domnilor, penelul său exersat
ştie să redea cu uşurinţă fiecare textură

in

in Jiartc şi ~ft o raporteze una faţft de
alta, pentru a obţine ma:--.:ima picturalitate. Daci"'t în pînzclt· sale istorice rămînc
incf1 înrobit detaliilor cc puteau conferi
pecetea wridici tă ţii obţinu t;1 dintr-o
serioas{1 documentaţie de arhi,·:t, în comenzile de portrete contemporane Iasă
drum liber sugestiei, nonfinitnlui, vibraţiei. El este, indiscutabil. cel mai mare
portretist român din secolul al XIX-lea.
~ici unul dintre contemporani nu I-a
putut egala. Carol Szathmari, aparţinînd
altei generaţii, era mai legat de stilul
minia turistic. sufocat de amănunte, pe
care l-a transpus în puţinele portrete
in ulei de mari dimensiuni pc care le-a
lucrat. Cam Ia fel stăteau lucrurile si
cu Lccca. deşi acesta a an1t o prodigioas;-1
activitate, fiind mai multe decenii portretistul en titre al Olteniei si Bucurestilor
deopotrivă. El nu a\'ea prejudecăţi în
privinţa felului de tratare a modelelor,
f;tcînd mari sărituri de la o viziune
naivă la una foarte realistă si în caracter - probabil în funcţie d~ onorariul
primit, pentru că ambele genuri subzist;1
de-a lungul întregii sale cariere. Petre
Alexandrescu (1828-1899). deşi un talent promiţător, nu a avut vreme să
şi-l cizeleze şi desăvîrşească pentru că.
un viitor socru, autoritar si insensibil
la artă, i-a condiţionat acordarea mîinii
fiicei sale de abandonarea pensulelor
şi paletei în fa,·oarea unei ocupaţii
burgheze, prozaice dar sigure. De aceea,
portretele sale sîn t destul de rare si
îngheţate în acea stereotipie de poză,
specifică mijlocului wacului. :Mihail Dan
( 1836-1885) nu a putut depăşi im poziţiile solicitanţilor executînd nişte portrete corecte dar plate, lipsite de Yibraţie şi strălucire în dominanţa acromatimpului.
tismelor specifice
modei
Gheorghe Tattarescu (1820-1894) acaparat. în a doua parte a Yicţii. de activitatea sa didactică şi de cea de muralist
şi iconar. nu a lucrat decît rareori portrete. şi atunci a făcut-o fără a depăşi
conwnţiik prestabilite. Confratele său
întru picturft bisericească. :'.'ilişu Popp
(1827-1892) a lucrat multe portrete
sîrguincioasc. dar cu aceeasi detasarc si
ncparticipativitatc din pa~tca autorul~i
pe care o impunea erminia în tematica
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religioasft, reznltînd nisk chipuri reci
di'°tantc. din punct de' ~-L,derc ;t! dectelo~ pasticL'. SaYa Hl'nţia, pn·a preocupat
de mulţimea clienţilor sfti bogaţi, nu a
-dat atenţie dl' cit ascmăn[1rii, nu şi vieţii
spirituale a modddor, înscriindu-şi astfel
opera portretisticft în preccptl'le generaţil'i antcrioan· lui. t·n nO\·ator a fost
George Demctrescu }lirea ( 1852- 1934)
care, ca portretist al •·otipendadL'i, şi-a
acordat stilul cu ac,·la al pictorilor mondenităţii occidentale- contemporane
lui,
James Tissot .. John Singcr Sargcnt sau
Alfred Emile Leopold Sten'ns, cu absorbţii puternice în umhrft. irizări ale carnaţiei şi fulguraţii ale metalelor preţioase
foiositc la garniturile wşmîntului; dar
şi ei a căzut în greşeala edulcorării tră
sftturilor si a înfrumusetării fizionomiilor.
În anii' 80-90 ai se.colului începe să
fie folosită şi fotografia ca motiv de
pornire pentru realizarea de portrete
în ulei. E. Pesky - un cunoscut fotograf
1rncurestean. realizator al unei scrii de
Ycderi
Capitalei - era şi pictor, folosind camera de luat vederi pentru a
reduce la minimum numărul sedintelor
<k poză. Activitatea sa a fost p~odigioasă şi extrem de lucrativă pentru că
toti solicitantii erau nrnltumiti cu mim:·sisul pur ai creaţiilor saic. 1~ lucrările
lui se întîlnesc personalităţi foarte diverse,
de la regele Carol I şi regina Elisabeta
(ale căror replici, datate 1882, se află
expuse şi la Askeri ~liize din Istanbul),
la miniştri, militari, profesori, ajungînd
pînă la simpli burghezi înstăriţi. Tadeusz
von Ajdukiewicz
(1852-1915) - cunoscut autor de scene militare şi de
portrete ale capetelor încoronate ale
Europei, ajuns pictor de curte al lui
Franz Joseph - după stabilirea sa în
România, în 1897, în scurtele pauze
cînd nu executa comenzile casei regale,
se achita şi de alte solicitftri şi, pentru
a nu fi dependent de şedinţele de poză,
prefera să lucreze dupf1 fotografic, aşa
cum a procedat cînd l-a reprezentat Pc'
ministrul Dimitrie A. Sturdza sau liLrarul I. Y. Socec. Şi nu erau rare cazurile
cînd, chiar şi pictori mari. ca Aman sau
Grigorescu, acce_ptau sfi lucreze aşa:

ale

cel dintîi face astfel 11ortrctul micului si,
poate. neastîmpi'"tratului George Capş a,
fim celebrului cofetar bucurcstcan. după
o poză lucrată în atelierul· lui Franz
Mandv. iar cel din urmă, la cererea unor
părinţi neconsolaţi, redă trăsăturile unei
fetiţe care murise. Fotograful braşovean
Samuel Hertcr. pornind de la producţiile camerei obscure. pictează portretul
Carolinei Oppler, soţia primului fabricant
de berc din Bucureşti. Dacă portretistica
de şevalet şi-a făcut loc relativ repede
în conştiinţa publicului înc[t de la începutul veacului, cea sculptura!rt a avut o
soartft mai nefericitft din cauza lipsei
de artişti dedicaţi acestei tehnici, a
dificultăţii execuţiei şi a scumpetii. Abia
întoarcerea în ţară a lui Karl Storck
(1826-1887) de la studiile de la \'iena
şi Miinchen, în 1858, şi apoi numirea
sa la catedra de sculptură a Şcolii de Belle
Arte, în 1864, impun statuaria în România.
Pînă la acea <latri. sculptura era eminamente ornamentală, afcctatft fatadclor
de clădiri, grădinilor şi parcurilo~ aferente acestora, sau monumentelor funerare. Karl Storck este acela cc va forma
gustul pentru portrete în rondbossc după
model viu ce puteau fi expuse, la loc
de cinste, în interioare, alf1turi de reprezentările bidimensionale prinse pe pereţi.
El începe să lucreze, la comandft sau
din proprie iniţiativă. busturi ale unor
personalităţi culturale şi politice ale vremii, atrăgînd astfel atenţia asupra calităţilor deosebite de redare a caracteristicilor de recognoscibilitatc si tridimensional. Cei doi fii ai macst;ului, Carol
(1854-1926) şi Frederic Storck (18721942) îi vor urma exemplul, formînd
astfel o adevărată dinastic de sculptori
şi portretişti de marcă.
Cn alt pionier al portretului sculptat
a fost Ion Georgescu ( 1856-1898). El
stăpînca de minune secretele expresivită
ţii volumetrice, fie că era
vorba de
modelaj, fie de cioplirea în piatră. De un
deosebit efect plastic se bucură lucrările
in teracotrt ce pftstrcazft în nuanţa lor
roscată ceva din gamele carnatiei si din
paipitaţia vieţii. Acestea nu ·sînt · nicidecum schiţe pentru vreo comandă în
material nobil, ci lucrări definitive, demne
de a sta alături de marmură ş1 bronz.
0
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În orice material. însă. Ion Georgescu
putea sugera moliciunea obrazului. asprimea bărbii, tăria plastronului şi a gulerului. maleabilitatea mîngîioasă a postaYului hainei. pentru că el poseda ·un înalt
simţ al tactilităţii, cultiYat cu gnJa
prin obscrYarca şi analizarea diferenţelor
de contexturi.

* * *
Portrctistii care au activat în România secoluiui al XIX-lca au fost înaintemergătorii şcolii naţionale de pictură
modernă căci. prin operele lor - uneori
naive. alteori închistate în anumite canoane de reprezentare - ci au contribuit
la cizelarea gustului publicului pentru
arta de şeYalct şi l-au pregătit pentru
receptarea altor genuri ce erau incluse

în compunerea personajului (precum peisajul şi natura statică). facilitîndu-i astfel
accesul la valorile perene ale culturii
universale.

1 Dockur Eugt·nr Li·gcr, Trois mois de siJ·cur
en ,'\Ioldavi,·, Paris, 1861, p. 105- 106.
2 Adricn-Louis Cochclet, ltinfrail-e des l'rincipautis de l'alachie et de Jloldavia. ExtraiJ d'un
journal de voya~e Jait m 1834 el 1835, Extrait <lu
Bulletin de la Socicte <le Geographi(•, (f.a.), p. 22
3 Dr. Andrei \"(•rcss, Piciorul Barbds si românii
(ctt însem11ările sale din 1833 despre i-iaţa burnrcş
tca11ă ), în „Academia Română, Memoriile Sectiunii
Literare", scria III, tom I\", l\lcmoria 8, 1930
4 Doctt>ur
Eugen,.. Lcger,
op. cit.,
p.62
5 Dr. Xicolae I. Angelescu, ,Yc~ustori de ndi11ioară, Institutul tic ..\rtc Grafice „Luccaf{trul"
S . .-\. Bucureşti 1931.

HESU:UE

L'cxposition „Figures <l'autrefois - le gcnrc du
portrait roumain au XIXc siecle " s'cst proposc
de prcscnter chronologiqucmcnt J'c·,olution de
l'art du portrait au sieclc passc et, cn memc tcmps,
la fai;on dont celui-ci a ete accueilli, phcnomcne
indissolublement lic au dbeloppemcnt du g01lt
csthetique de la societe roumaine. Les artistes
itinerants venus de !'Europe Centrale, meme
n'etaient pas dC's l\laîtres, mais sculement de l>ons
artisans, s'acquittaient honnetement des commandes tres nombreuses, satisfaisant la vanitc des
solliciteurs en Ies presentant plus jeunes et plus
beaux qu'ils ne l'etaient en realite, vetus des
costumes Ies plus fastueux et portant Ies marques
des honneurs et des charges qu'ils dctenaient. La
ressemblance restait toujours au second plan, car
le portrait a•rait en premiC'f lien le role de rcpresenter, c'C'st pourquoi il etait mis en place d'honneur
dans le salon, ou l'on recc·,ait Ies hâtcs, afin de
pouvoir etre vu par tous. Pour indiquer l'identite
du personnage, 1'011 mettait a sa main une lettre
dans laquelle on pouvait lire son nom, son rang
et son adrcsse et, autour de lui, l'on disposait des
elements gui trahissaient son occupation C't ses
passions (des livres-s'il etait hommes de leltres
ou sa·,ant, des plans de terres - s'il etait proprietaire, ainsi de suite). Le souci pour Ies dMails
nuisait cependant a l'approfondissement de la phy-

sionomie ct de la psychologie dn rnnlcle, dont IPs
traits ctaicnt tcrncs ct froids.
Dans la dcuxieme partie · du siecle la chromatiquc est de plus en plus eteinte Pt basce sur Ic constraste blanc-noir qui dorninait lcs vetcnwnts
de l'epoque. Le clair-obscur fondu dans l'ombrc
etait frequemment utilise par Ies grands peintrcs
tels Theodor Aman, qui n'a pas C'n son parei! parmi
ses conternporains. Carol Szathmari et Constantin
Lccca, appartenant a une autre gencration, ont
garde dans leurs toiles la vision des rniniaturistes;
Gheorghe Tattarescu et Mi~u Popp, infiuenccs par
Ia peinture religieuse, ont crec dC's po, traits denucs
de scntimC'nt; Petre Alexandrescu ('t Mihail Dan
ont utilisc dPs positions stcrfotypees. Yers 1890,
la photographie commC'nce a etw utilisee comme
point de depart pour Ies pcrtraits afin d'abr(·gC'r
au maximum l('s seancC's de pasc -· c'etait Ia
maniere de tra·,ailler de Tadeusz ·rnn Ajdukil'wicz, d'E. l't•,k\·, clC' Samuel HC'rler et d' Al.
Elliescu.
·
Le portrait scnlpturc-1 ~·('st imposc plus difficilernent au public du sic'cle passe. Cc n'est qu'apres
que Karl Storck s'etablit chez nous cn 1858 que
celui-ci a trom,e sa place dans Ies salons de Bucarest. Ses fils, Carol et Frederic, ainsi que Ion Georgescu ont etc des portraitistes rcmarquables en
terre cuite, en bronzc et en marbre.
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