EXPOZIŢIA DE GRAFICA MILITANTA AUREL POPP
IUDITA E RDQS

i\Iuzcul, ca instilu \i e de cultură cu cc· I mai comp lex profil, arc pc lîngă
nobila sarrină dl' t.'czaurizare ş i conservare şliin~ifică a obiectelor şi documentelor cu valoare deosebită şi acea de a fi, prin c>..poziţii l e sale de bază şi prin
expoziţii l e temporare organiznle (în cazul de fată cele de arlă plaslică), propaga tor şi parlicipan L activ la ed urarea estetică, în spirit socialist umanist,
a marelui public căruia i se adresează .
Prin cxpoz iti ile sale temporare, tematice sau retrospectiv<', secţia de artă
a muzeului sătmărean urmăreşte, printr-o prezentare cît mai atrăgătoare şi
după critrrii muzeografice şi csielice bi ne determinate, să aducă în faţa publicului opere valoroase ale rreaţi c' i artistice locale, care, în cazul moştenirii
artistice a pictorului sătmărean Aurel Popp, fac parte integrantă din tezaurul
artistic national. In cadrul cxpozi\ii lor dr arlă organizate şi în prezent de
muzeul clin Salu i\larc, se urm ăreş lt• prezentarea cu prrcftderc a acelor opere
de artă din tezaurul artistic local care corespunde crileriilor de selecpe ale
muzeului şi planului de activi tale educalivfl a accsluia. Sînt prezenlale puh licului acele opere de arlr1 care lransmil cele mai bune tradiţii ale crealit'i
arlislice locak, care prin măiC's lria arlislică, prin mesajul unor idei de libertate,
de dreptate socia l ă, de pace ş i progr<'S, se înscriu în is toria ~n lei romane!;ili.
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ln acest context, expoziţia de grafică militantă .\urci Popp, organizată
în decembrie l 972, închinată aniversării Republicii, a fosL prikjul cunoaşl erii
de către publicul iubitor de artă, a unui aspec l mai puţin cunoscut a l acti\· ilă~u
artistice a lui Aurel Popp ş i anume preocupările sale grafice, dar mai aks.
continulul profund militant al lucrărilor aparţ inînd acestui gl'D al creatiei
artistului.
Aurel Popp, aparţinînd gt'nera!iei dt• mari maeştri ai artei romârw~li
din prima jum ă tat<' a secolului nostru. cunoscut mru·ctui public in primul
rîncl ca pictor, se dovedeşte a fi prin malNialul expoziţiona l prezeontat cu
ocazia acestei l'xpozitii şi trn virtuoz al dest•nului. Lucrările expuse fiind în
cca mai mare parte studii şi schiţe ş i adnd o deoseb il ă valoare documenlaristorică, mărturisesc substrntul mesajului mililant, umanitarist, caracteristic
celor mai semnificali\'C lucrări d<' pictură ale artist ului.
Jn organizarea expoziţiei, prin cele 100 de Lu crări de grafică prezentate fie compoziţii propriu-zise, fie studii ş i schiţe la lucrări în prcgut.irc, (provenite
din colecpa muzeului şi din colecţia familiei artistului) - ne-am slrăduiL să
alcătuim un ansamblu retrospecliv cît mai complet al aclivilăţii de grafician
a lui Aurel Popp.
La întocmirea tematicii expoziţiei s-a considerat necesar să ţinem seamă.
alîL de etapele de creaţie ale arlistului şi tematica abordatft cît şi de faptul
că o mare parle din lucrările expuse au îndeosebi o \'aloare documenlară.
Expoziţia a oferit în felul acesta vizilatorului posibilitatea ele a cunoaşte o
seric de desene, studii şi schiţe neprezentate îo faţa publicului în nici o expoziţie. Datorită caracterului lor documentar şi mai cu seamă a aspectului sobru.
mai puţin spectaculos (studii, schiţe în creion, cărbu n e, pe hîrlie) aceste lucrări - suferi nd din pricina unei păstrări nu suficient de atente - au necesitat
o mi găloasă muncă de recondi\,ionare, pentru a putea fi expuse.
Lucrările au fost grupate în cinci mari capilole. fiecare dintre ele oglindind preocupările tematice ale artistului: a) lucrări cu tematică antimilitaristă
ş i antirăzboinică (inspirate clin primul război mondial), b) lucrări cu tematică
socială, c) lucrări avînd ca tematică munca (ciclul Dobori/orii de copaci),
d) lucrări cu tematică istorică , e) schiţe ş i proiecte de monumente. O asemenea
grupare a lucrăril or a avut în primul rînd scopul mărturisit de a sublinia
mesajul militant al întregii creaţii artistice a lui Aurel Popp, precum ş i de
a demonstra inepuizabilele rezerve de interpretare a moştenirii artisLului,
care, deşi revine în mod obsesiv asupra ace l uiaşi subiect, descoperă de fiecare
datu noi modalilăţi de expresie.
Ordonarea lucrărilor în capiLolele respective a permis o mai mare apropiere a artistului de public, facilitînd totodată comunicarea mesajului lor
adînc progresist. Un exemplu concludent în acesl sens îl constituie ciclul de
studii şi sc hiţe executate în anii petrecuţi pe front în primul război mondial,
ani care au lăsat o amprentă sumbră asupra crea\iei lui Aurel Popp. Fiecare
dintre aceste lucrări, purtătoare ale sentimentelor de profundă revoltă faţă
de ororile războiului, exprimă frămîntări l e artistului, conştient de jertfa
omenească adusă în acest război, au un profund caracter protestatar. Numr1ru l
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Fig. 2. Sl11diu de pc rrunl.

mare dr '>l11dii ~i ~chi\e, p•.• u1:1rgi11t•a c·ărora arlii,lul i~i uotraza adeM':t direct
zbuciumul su rte1 l'SC izvoriL clin scC'm„le clramalic1• pc care Ir iniorlalizl'ază,
pn.'\'<•stcsc impresionantul ciclu de Jucriiri c·u mcsa.i :intimililarist <'l' av1•n sil
se materializeze în anii imcdiaL următori războiului. Rccunoa~tcm în <•ceste
~tudii rigurile tragice ele solcla!i din Yt.'Slitele lucriiri Alacul. Brou llCl'LlllUS1'111, Pro patria, Cine-l ştie'? sau pcrsonajPlt• din lu crarea /)11tii omul 11rca sc'i
piar<I ... Toate aceste studii, oglindind fidel rcalila l1•n necr11\iiloare din Lrani:;re. druma frontului. d ovedesc faptul că o operă de artă în anumite împrejurări dobîndeşle şi valoarea particulară ele document isloric.
Paralel cu LernaLica an limilitarisli'\, pentru Aurel Popp o prl'ucupare
pt'rmanenl5 au tonstituit realili'i\ilc vie\ii sociale. În cadrul cxpozi\ici s-au
prczcnlat în conlinuare lucrtiri cu tcmalică soci ală. Studiile şi schi ţel e e:-..puse
la acest capitol al expoziţi ei - fi<• figuri de muncitori din ocnele de sare
(f>rolelar11l. Triielor de sare), fie lucrări avîncl un caract er a legoric - rertectă
cruda rcalilale a unei societăli nedrepte, avînd un caracter denun\ător.
Lucrări cu: F.xcluşii, Co111er/ul, Produc/ia casnică, prin mesajul lor completează
~i subliniuzf1 în acela şi timp scopul iostrucl iv educativ a l cxpozi\iei.
Urm51orul capitol al cxpozi~ici a cuprins studii şi schi~e care au stal la
baza ciclului Doborî/orii ele copaci, ciclu apreciat ca fiind un elogiu închinat
muncii. puterii şi voi n\ci omului io luptă cu natura. t>rcocupftrile lui A. Popp
Ul - Sludll
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faţă de lema muncii datează încă din anul 1924, cind arlislu l ajunge în contact cu Lăietorii de lemne din munţii Oaşului. l\funca p lin ă de trudă a accslor
ţărani din inima munţilor, şi măiestria acestor lucrăLori, rtimînc un fertil
izvor de inspiraţie pentru Aurel Popp, pînă în anul 1950. Această perioadă
couslituie una dintre cele mni importante etape diu crca\i::i artistului, de care
se leagă un număr impresionant de s ludii şi schi!c. Dintre accslen, printr-o
selectare atentă şi riguroasă, în expoziţie au fost prezentate cele mai remarcabile, fiecare lucrare constituind dovada admirabilei exigen\e cu care artistul
işi pregătea ciclul. to studiile, sau schitele la lucrări ca Elanul, Rostogolirea
lrnnchiului, Oşenii, Aurel Popp revine deseori în mod s tăruitor la ace laşi
moliv a l mişcării , definiliYindu-şi, cu o deosebită meliculozilule, compozi\iilr.
In marea lor majoritale aceste lu crări sr remarcă prin ' ' irluozilatea şi dinamica
liniei. Unele deşi simple sc hiţe cuceresc prin for\a şi monumentaliLatcn lor,
aducînd în atenţi:. publicului şi mai mult lrăsălurile caracteristice ale opl·rei
lui Aurel Popp. în ansamblul lor, accsle studii comunică un profund optimism,
o robustă vitalitate, dovedind deosebitele ca lităţi grafice ale artistu lui.
Acest capilol al temei muncii este urmat de cel dedicat lucrărilor de inspira\je isto ri că. lncă din 1922 dalează un studiu pentru o lucrare comandată
de către stat (însă refuza tă apoi de oficiali tă \i), in Li Lulală M oarlea Iui Decebal,
lucrare riimasă nematerializată. Mereu :idinc ancorat în evenimentele vremurilor sale, precum ş i interesant de trecutul istoric, lema istorică devine o preocupare stăruitoare :i artistului în spcci:il după anul 1950. Acum începe să
lucreze la o seric ele compozi!ii referitoare la Horea, Cloşca şi Crişan, Doja,
Avram Iancu, Spartacus, compoziţ ii care din păcate au rămas la faza de
studii. Dintre studiile exislen l c în număr marc (mai alrs pentru compoziţia
Doja), în expozi~ie nu fost cuprinse acelea care se remarcă în primul rind
printr-o închegare reuşită a compoziţiei, în acest sens de o imporlan\ă deoscbiUi
fiind studiul i1 uram Iancu vorbeşte mo/ilor ~i schi ta P1 inderea lui lJorea. La
toate aceste studii se remarcă aspira !ia a rlistului spre grandoare, in lcn \ia
sa de a sugera măreţia faptelor islorice, de a preamiiri jerlfa acestor eroi
rare au luptat pentru binele şi libertall•a poporului. Cu toalr acestea, vigurozitalea alît de caraclerislică operelor lui Aurel Popp, 11u mui este în cazul
acestor lucrări aceraşi, privitorul prcsim(ind în studiile amintite un Aurel
Popp aproape de amurgul vieţii.
în cele din urmă expoziţia a prezentat cîteva studii la proiecle de monumrnle. Preocuparea lui Aurel Popp pentru arta monumenl:ilă poate fi înc<1drală intre anii 1927- 1935. Din această perioadă dalcaz[t sludiile pentru un
monumenl închinal Unirii (1928 - 1929), apoi studiile la monumentul l ui
Va!>ile Lucaciu (193~) ş i alle cîlcva studii rămase neterminale la un monument
B ă lcesc u. la monumentul Eminescu, dar a căror valoare nu o inlrcce pc cea
de document. Includerea în expozi\ie a acestor lucrări, mai mull cu uu caracter
documentar, avea d rept i.cop de a face cunoscută publicului complexi tatea
a rl1sLici:i a piclornlui, preocupările sale rnullilalcralc.
Prin intermediul expoziţiei ct.r1:: 1 concculrat exclusiv grafica lui Au rel
Popp, construită in ordine re!_tiv c.v nologică, ret rospectivi:i, s-a căulal io-

Lroducerca publicului vizitator în Lainele de aleli er ale arlistului, oferind
posibilitatea de a cunoaşte numeroasele studii ş i schiţe care au stat la baza
unor lucrări semnificalive din creaţia sa şi bine cunoscute de marele public,
precum şi acele studii care au conslituit faza de pregătire a unor compoziţii
de amploare ce nu au mai fost materializate. ln acelaşi limp, deşi aceste lucrări, în marca lor majoritate, nu depăşesc faza de sc hiţe sau sludii, pe lingă
valoarea lor arlislicrt de nccontesLaL, prezintă o imp ortanţft deosebită prin
mesajul lor, dovadă a l egăturii profunde a arlislului cu realiLăţi l e vremii
sale, ridicindu-le la rangul de document istoric ş i imprimînd astfel expoziţiei
un accenluat caracler militant şi mobrnzator, corespunză1or scopului de
educa!ic esteti că şi palriolică urmărit el e muzeu în organizarea acestei expozi!i i.
Dată fiind amploarea expoziţ i ei , dar mai ales originalitatea ei, aLîl prin caracterul lu crărilor expuse, cit ş i prin mesajul viguros umanisl şi revoluţionar
transmis de fiecare lucrare în parte, expoziţia s-a bucurat de în Lcres şi apreciere
deosebită din partea publicului viziLator. Acesl fapt a îndreplăţit colectivul
muzeului să o considere această expoziţie una dintre reuşitele sale acţiuni
cultural-educative.

