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Punerea în valoare a patrimoniului de excepţie (peste 60.000 de piese) al cabinetului 
de desen şi gravură din cadrul Muzeul Naţional de Artă al României se continuă cu 
publicarea volumului VII, litera S (dedicat în întregime creaţiei lui Jean Al. Steriadi) al 
monumentalei lucrări Repertoriul graficii româneşti din secolul al XX-iea. 

Veritabil instrument de lucru ce facilitează deschiderea unor inepuizabile terne de 
cercetare în domeniu, întreg acest corpus se constituie într-o frescă netrucată a unui 
secol dintre cele mai traumatizate ideologic şi nu numai - poate, tocmai pe aceste 
considerente, atât de divers şi generos în plan artistic. 

Sub aspectul valorificării documentare, considerăm a fi utilă o cât mai judicioasă 
identificare, acolo unde este posibil, a locului şi persoanei din terna abordată, 
conştientizând faptul că acest demers devine inevitabil, în timp, tot mai dificil. 
Şi nu ne referim aici la lucrări de genul Peisaj cu mănăstire (voi. V, pag. 266) de 
fapt mănăstirea Cozia, respectiv Portret de turnător/pescar/maistru fruntaş, ci la 
personalităţi ale culturii şi artei româneşti ce nu de puţine ori se ascund sub un titlu 
echivoc - Portret de bărbat. Am întâlnit, după 1989, în manifestări expoziţionale 
organizate de instituţii muzeale de nivel naţional erori de genul: portretul generalului 
medic (în civil) Carol Davila cu titlul- istoricul -A. D. Xenopol, respectiv o caricatură 
din preajma primului război mondial - primul-ministru Ion I.C. Brătianu în postură 
de Sfinx (apropo la atitudinea acestuia pe timpul celor doi ani de neutralitate) - cu 
titlul Iuliu Maniu. 

În acest context, unele precizări, se impun: 
Dirnitriu Horaţiu (1890 - 1926) - voi. II, pag. 525: 2875. Portret (linogravură, 

inv. 35070/267) Alăturăm o altă lucrare a pictorului D.H. - Portretul compozitorului 
Casta/di (Alfonso) -din colecţia Muzeului de Artă Craiova [Rezeanu, 2009]. Alte 
două caricaturi ale compozitorului, semnate Camil Ressu, 8868 respectiv 8874, sunt 
reproduse în voi. VI la pag. 26 - 27. 

www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro



250 MUZEUL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI - XXVI 

2875 . .__......._~~~~---' 

Don - voi. II, pag. 563: 3078. Portret de bărbat- caricatură (tuş şi tempera, inv. 
31572/6976). Personajul se regăseşte şi la Aurel Dragoş - 3114. Portret de bărbat -
caricatură (voi. II, pag. 570), losiflser - Vasile G. Mortun [vezi „Îndreptări utile"] 
- 4637, 4639, 4642, respectiv 4645 (voi. II, pag. 879 - 881,), Ary Murnu - 6822, 
6823, 6824, 6826 (voi. III, pag.1339). 

3114. 
3078. 

Dragoş Aurel (1894 - 1961) - voi. II, pag. 571: 3117. Bărbat cu lavalieră -
caricatură (tuş ... , inv. 31579/6983).Alăturăm caricatura lui l.G.Duca, semnată I. Iser. 

3117. 
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Jiquidi Aurel (1896 - 1962) - vol. II, pag. 968: 5127. Portret de bărbat (pastel..., 
inv. 27883/3285). Poet imortalizat şi de către: Ştefan Dimitrescu - 2749. Portretul 
lui Dimitrie Nanu (voi. II, pag. 505), respectiv Arthur Mendel - 6329.Portret de 
bărbat (voi. III, pag. 1240). 

„ 

5127. 6329. 
MendelArthur (1872 - 1945)-vol. III, pag. 1238: 6319. Portret de bărbat (tuş 

roşu, 28075/3477). Lucrarea ne aminteşte .de portretul sculptorului G. Canisius -
1439, 1440, 1441 (vol. II, pag. 437) datorată lui Richard Canisius (1872 - 1934) . 

..-..--~~--" 6319. 

Narcis - vol. III, pag. 1353 - 1354: 6898. Profil de bărbat - Caricatură( tuş cu 
peniţă). Alăturăm o altă caricatură a aceluiaşi personaj 8047.C.I.Stăncescu (voi. V, 
pag. 105) semnată N. Pertescu-Găină. 

6898. 
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Paciurea Dimitrie (1873-1932) - voi. IV, pag. 44: 7285. Portret de bărbat 
(cerneală cu peniţă şi laviu; Carnetul nr. III, f 87 r, respectiv f 87 v, inv. 25012/423). 
Inventarul „colecţiunii Al.Bogdan-Piteşti" ( 1922) [Enescu, 2003] cuprinde un număr 
însemnat de sculpturi semnate D. Paciurea printre care şi portrete ale proprietarului 
şi fiicei acestuia (la poziţia 64: Al.B-P. - bronz; poziţia 911: Al.B-P. - 5 mulaje gips, 
mărime naturală, repectiv 912: Al.B - P. 4 mulaje gips, de 3 ori mărime naturală), 
lucrări ce presupun şi schiţe prealabile. Alăturăm caricatura lui Iosif Ross: 9050. 
Colecţionarul Alexandru Bogdan-Piteşti (voi VI, pag. 61). 

· . 
...... ·~ ,,,. 

7285. 

Pallady Theodor ( 1871-1956) - voi. IV: 
- pag. 135: 7445. Portretul unui bătrân (tuş cu peniţa ... , inv. 32725/8131), 

respectiv 7544. Portret de bărbat-(pag. 153; cerneală cu peniţa ... , inv. 76356/10051) 
- la reverul hainei se observă rozeta unei decoraţii: Henri Matisse a fost distins cu 
ordinul Cavaler al Legiunii de Onoare în anul 1925. Un portret al pictorului H.M. 
semnat Theodor Pallady (colecţia Muzeului Zambaccian) consfinţeşte amiciţia dintre 
cei doi artişti [Brezianu, 1970]. 

7445. 7544. 
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- pag. 150: 7523. Portret de bărbat (creion, inv. 76337/10032). Tot Th. Pallady 
semnează un alt portret al arhitectului Nicolae Ghika-Budeşti [Ghica-Budeşti] 

7523. 

- pag. 155: 7555. Bărbat văzut din profil (creion, acuarelă, „„ inv 76369/l 0064) 
Alăturam o schiţă de C. Ressu: Ion Pi/lat citind 

7555. 

- pag. 170: 7615. La restaurant (creion„„ inv. 76612/10097). Personajul cu ochii 
migdalaţi din stânga desenului spre care sunt aţintiţi ochii tuturor celorlalţi comeseni, 
şi nu în ultimul rând remarca ironică: ,,A! sijeunesse savait!"1 (consemnată la mijloc 
jos, pe desen) ne duc cu gândul la piesa de teatru - Tinereţe fără bătrâneţe şi viaţă 

for de moarte şi la autorul acesteia Victor Eftimiu. 

1. În original: Si jeunesse savait, si vieillesse pouvait (trad. : Dacă tinereţea ar ştii, dacă bătrâneţea ar putea) 
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Panţu Stelian (1914 - 1975)-vol. V, pag. 17: 7723. Nea Iancu (litografie, inv. 
52718117936). Flancat de lucrările 7722. Bunica, respectiv 7724. Fruntaşa în muncă 
Maria Ciucă - cu un titlu echivoc - ar putea fi un „nea Iancu" oarecare al perioadei 
(datată 1952) sau „nenea Iancu Caragiale", al cărui centenar Partidul îl „sărbătorise" 
cu mult fast în acel an. Personajul este actorul nea Iancu Clon) Brezeany, omniprezent în 
caricaturile lui N. Petrescu- Găină, Ary Murnu şi Iosif Ross, cu apropouri explicite nu 
doar la rolul din cetăţeanul turmentat, ci şi la ipostazele bahice din viaţa de zi cu zi. 

7723. 
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Petrescu-Găină Nicolae S. ( 1871 - 1931) - vol. V: 
- pag. 102: 8030. Al.Constantinescu (Porcul) 

(acuarelă, tuş ... inv. 28014/3416). Dincolo de asemănare, 
lavaliera tipică boemei artistice, prezenţa profesorului 
C. I. Stăncescu (directorul şcolii de Belle-Arte) în plan 
secund, interpus între pictor şi silueta Ateneului din 
fundal (unde, la 1900, a avut loc prima sa expoziţie 
personală [Rusu Dorina, 1999]), îl indică pe Gh. 
Petrascu - membru fondator al societăţii „Tinerimea 
artistică" (oponenta academismului, sugerat de C.I. 
Stăncescu); 

- pag. 104: 8040. Serenadă (Al. Bogdan-Piteşti 

şi arhitectul I.D.Berindei)2 (acuarelă, guaşă... inv. 
28200/3603). Arhitectul este G.Davidescu. În caricatura 
- Arhitecţi diplomaţi de guvernul francez, din: Albumul 

255 

meu [Petrescu-Găină,], se regăsesc atât arh. G. Davidescu cât şi arh. I.D. Berindei, 
elucidându-se astfel confuzia; 

- pag. 115: 8091. Virgil C. Arion (creion, acuarelă ... inv. 31770/175). Lucrarea 
face parte dintr-un ciclu dedicat membrilor fondatori ai societăţii „Tinerimea 
artistică": 8089.Nicolae Vermont, 8090.Jean Al. Steriadi, 8092.0scar Spaethe, 8093. 
Ştefan Luchian, 8094. Autoportret (N. Petrescu-Găină), 8095. Frederic Storck, 8096. 
/polii Strîmbu precum şi Constantin Artachino, context în care 8038. Virgil C. Arion, 
deputat conservator şi profesor universitar, nu îşi are locul. 

2. titlu preluat eronat şi la Rezeanu Paul, 2008. Caricaturistul N.S. Petrescu-Găină. Edit. Alma, Craiova 
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8091. 

Poitevin-Skeletti Alexandru (1879 - 1959) - vol. V, pag. 152: 8255. Piaţă 
în Italia (litografie ... , inv. 50105/15324). O reproducere a gravurii este inclusă în 
albumul de autor ,,Bucureştii" Pitoresc (editat de Luna Bucureştilor, 1938) cu titlul 
Piaţa de flori. Biserica Sf.Anton. 

Popescu Gabriel (1866 - 1937) - vol. V, pag. 195: 8426. Portret de bărbat 
(cerneală .. , inv. 76675/10131). Alăturăm portretul lui Carol Davila semnat de A. 
Elliescu din Colec/ia de portrete şi busturi a Facultă/ii de Medicină. 
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Ressu Camil (1880 - 1962) - vol. VI: 
- pag. 22: 8855. Portret de bărbat (creion, inv. 25215/625), fizionomie şi atitudine 

cu care suntem familiarizaţi din schiţele dedicate compozitorului Dimitrie Cuclin de 
către Emil Damian (donaţia Zoe şi Dimitrie Cuclin) - vol. II, pag. 460. 

8855. 

- pag. 23: 8860 Portret de bărbat (creion, inv.25221/631). Alăturăm caricatura 
9029. Scriitorii Tudor Arghezi si Ioan Slavici( vot.VI, pag. 57) semnată I. Ross. 
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- pag. 29: 8883. Caricatură (tuş, inv. 31869/7274). Politicianul liberal, deputat şi 
senator Emil Costinescu [Mamina, 1994] se regăseşteîn lucrările altor autori: Iosiflser 
(4604. vol. II, pag.874); Ary Mumu (6819 respectiv 6822. vol III, pag.1338 - 1339). 

- a-

Ross Iosif (1899 - 1976) - vol. VI: 
- pag.52: 8999. Scriitorul N Dunareanu (creion, ... , inv. 34059/747). Se pare că 

este un portret din profil al poetului 9003. A. Margul Sperber. 

8999. 

- pag. 78: 9 I 43. Portret caricaturizat (tuş, acuarelă, inv. 101584/12999). Alăturăm 
o caricatură a generalului Ion Argetoianu de N. Petrescu-Găină din Albumul nostru. 

9143 
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- pag. 77: 9140. Militar (tuş ... , inv. 94040112425). Caricaturile din epocă ale 
generalului Eracle Nicoleanu speculau fizionomia acestuia corelată cu funcţia pe 
care o deţinea - Prefect al Poliţiei Capitalei (1918 - 1930) [Şinca, 2007]. 

9140. 

Steriadi Jean Al. (1880 - 1956) - vol. VII, pag. 81: 982 7. Portret de bărbat 
(cărbune .. , inv. 101928/13174). Printre portretele confraţilor de breaslă - Eustaţiu 

Stoenescu, Theodor Pallady, N. Peterscu-Găină, Hrandt Avachian, Ştefan Popescu, 
Wladimir Siegfried, Gabriel Popescu, Vasile Velisaratu - se regăseşte şi cel al lui 
Ion Theodorescu-Sion [Autoportret reprodus în Amelia Pavel, 1967]. Camil Ressu 
semnează şi el o lucrare 8875. Theodorescu Sion (vol. VI, pag. 27). 

9827. 

Îndreptări utile: 
- în cazul lucrărilor ( 463 7; 4639; 4642 - vot. II, pag. 879-880) cu titlul Vasile V. 

Morţun iniţiala tatălui politicianului trebuie modificată din V. în G. (Gheorghe); 
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- la lucrarea 7441. Profesor dr. Ernest Djuvara (voi.IV, pag. 134) de Th. Pallady 
ortografierea acreditată este Ernest Juvard - vezi 5353. Autoportret (vol. II, pag. 1007); 

- titlul lucrării 8049. V.Lascu şi doctorul Manolescu (vol. V, pag. 106), semnată 
N. Petrescu-Găină trebuie să concorde cu personajele: Vasile Lascăr şi doctorul 
Manolescu. 

În abordarea studiului am încercat să ţinem cont nu doar de aspecte antropometrice, 
respectiv date biografice/biografii ci şi de afinităţile spirituale dintre personalităţi -
acolo unde era cazul. Interpretările noastre nu sunt infailibile - în cazul lucrărilor 
lui Th. Pallady cu atât mai puţin - spre regretul nostru nu sunt nici riguros ştiinţifice 
atâta timp cât nu am studiat originalele; nu ne rămâne decât să ne declarăm mulţumiţi 
în cazul în care vor fi luate în considerare ca bază de discuţii ulterioare. 
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SUMMARY 
The article refers to the 20th Century Romanian Graphics Repertoire, issued by 

the Romanian National Art Museum. 
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