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“...am fost o instituţie care a dat
la începuturile ei tonul în artă,
a creat atmosfera şi a stimulat
pasiunea iubitorilor de frumos”
~ Constantin Artachino

Tinerimea
A
rtis
ticã
a Principe sei Maria

M acrina O proiu

I. CONTEXT EUROPEAN

A

doua jumătate a secolului al XIX-lea, exprimă în
plan artistic nevoia de modernitate a unei lumi
marcate de transformări politice şi ideologice.

Europa îşi schimbă înfăţişarea după evenimentele
revoluţionare din anul 1848. Franţa cunoaşte răsturnări
spectaculoase: Napoleon al III-lea, prinţul-preşedinte,
prin lovitura de stat din noiembrie 1852, se autoproclamă
împărat şi pune bazele celui de-al doilea Imperiu.
Germania demarează acţiunile de unificare în jurul celui
mai puternic stat german, Prusia, în timp ce Imperiul
habsburgic se confruntă cu violente mişcări revoluţionare.
Efervescentă, reacţionară şi însufleţită de ideile revoluţiei
paşoptiste, intelectualitatea europeană îşi manifestă plenar
adeziunea faţă de idealurile naţionale. Purtătoarea valorilor
ei, arta reflectă din plin noile ideologii. Refractari la vechile
realităţi statale, artiştii denunţă ideile academiste, în care
întrevăd reflecţia vechii stări de lucruri. Graba cu care
istoria îşi ia revanşa se transmite artei: republicanii francezi
triumfă pe ruinele Imperiului, Italia revoluţionară îşi unifică
provinciile sub conducerea Piemontului, iar Germania lui
Wilhelm I devine liderul politic şi militar al momentului.
Uniţi în jurul coroanei Hohenzollern-ilor, germanii
tutelează o Europă măcinată de lupte interne şi mişcări
naţionaliste.
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Noua ordine europeană conduce la apariţia
filozofiilor naţionaliste, a ideilor extremiste şi
deci, la schimbarea opticii asupra artei. În ceea
ce priveşte artele plastice, ele înregistrează o
evoluţie fără precedent. Pictorii şi sculptorii
momentului se adresează unui public tot mai
variat, din care nu mai sunt excluse categoriile
defavorizate. Mai mult decât atât, odată cu
apariţia Realismului în Franţa, artişti precum
Gustave Courbet, J. François Millet sau Honoré
Daumier îşi populează tablourile cu personaje
periferice.
Această democratizare a artelor a stârnit
consternare în rândul înaltei societăţi şi a

mediilor academice, dar şi adeziunea burgheziei
şi a maselor largi. Coborârea artelor plastice în
mijlocul ţăranilor şi a peisajelor rurale a condus la
apariţia Şcolilor de pictură. Cea mai celebră dintre
toate, Şcoala de la Barbizon a fost frecventată
şi de artiştii români, Nicolae Grigorescu şi Ion
Andreescu. Mai puţin avântată, Germania
cunoaşte Realismul artistic într-o variantă aflată
la limita academismului, prin opera artiştilor
Adolf Menzel şi Wilhelm Leibl.
Însă cea mai mare revoluţie în artă a reprezentat-o
apariţia Impresionismului, în anii ’60 ai secolului
al XIX-lea, datorită geniului artistic al lui
Ēdouard Manet. Eliberată de constrângerile
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vechii picturi de atelier, Impresionismul a
modificat profund viziunea asupra picturii,
pornind de la procedeele tehnicii picturale
până la perspectivă şi cromatică. În anul 1874,
în casa fotografului Nadar este vernisată prima
expoziţie a Impresioniştilor, respinşi constant de
Salon. Considerat momentul oficial al debutului
mişcării, evenimentul trezeşte din letargie arta
europeană. Influenţaţi de cei doi mari peisagişti
englezi, Constable şi Turner, de Şcoala de la
Barbizon, de arta japoneză şi de fotografie,
impresioniştii - Ēdouard Manet, Claude Monet,
Alfred Sisley, Edgar Degas, Auguste Renoir,
Camille Pissaro şi Frédéric Bazille -, creează opere
rezultate din contactul nemijlocit cu natura.

Impregnaţi de ideile filozofiei dualiste a lui
Bergson, de empirismul lui Locke şi de literatura
lui Marcel Proust, impresioniştii introduc în arta
lor cele mai noi teorii ale fizicii optice şi utilizează
complementar culorile primare pentru a crea
efectul de lumină. Apariţia lor atrage după sine
evoluţia picturii peisagistice, în detrimentul
picturii istorice şi religioase.
După cele opt expoziţii de mare ţinută, deschise
între anii 1874 şi 1886, impresioniştii abandonează
crezul artistic comun. Degas se lasă influenţat
de fotografie, de arta japoneză şi se axează pe
portretistică. Renoir se apropie de arta italiană,
iar Alfred Sisley pune bazele mişcării Pointiliste,
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alături de Paul Signac şi de Georges
Seurat. În anul 1886, pe lângă pictorii
consacraţi, apar nume noi, ca Odillon
Redon şi Paul Gauguin. Se naşte astfel
Postimpresionismul, manifest până la
apariţia Fauvismului şi Cubismului, la
începutul secolului al XX-lea.
Cristalizat pe teoriile Impresionismului
şi Simbolismului romantic, prefigurat
de artişti precum, Odillon Redon, Puvis
de Chavannes şi Gustave Moreau şi
de prerafaeliţi, Postimpresionismul
cunoaşte varianta picturii divizioniste,
dar şi Expresionismul avant la lettre, în
maniera lui van Gogh şi Munch. Un loc
distinct în istoria artei îl ocupă creaţia
lui Paul Cézanne, care revine la teoriile
consacrate ale picturii, la perspectivă,
desen şi volum, fără a ignora însă
cuceririle modernităţii. El mizează
pe formele geometrice şi renunţă la
clarobscur. Creaţia sa duce la apariţia
Cubismului şi influenţează artişti ai
curentului suprarealist.
Cât despre Simbolism, el definea o nouă
estetică, derivată din Romantismul
european al secolului al XVIII-lea.
Cea mai autentică mişcare simbolistă
a epocii a constituit-o fără îndoială,
,,Frăţia prerafaelită”, fondată în anul
1848, la Londra. Fascinaţi de opera
lui Shakespeare, de pictura italiană
timpurie, ca şi de legendele medievale
şi reuniţi sub semnul fidelităţii faţă de
catolicism, W. H. Hunt, Dante Gabriel
Rossetti şi J. E. Millais creează o pictură
distinctă, salutată de critica vremii prin
vocea autorizată a lui John Ruskin.
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Simbolismul francez se naşte în jurul
figurii lui Charles Baudelaire şi se
revendică de la poezia lui Mallarmé şi
Verlaine. Gustave Moreau, mentorul
mişcării, promovează o pictură inspirată
din mitologie, din literatura medievală şi
din temele biblice. Puvis de Chavannes
întreţine atmosfera misterioasă, printr-o
pictură sobră, cu volume simplificate şi
cromatism rece, în timp ce Odillon Redon
explorează lumea oniricului, dominată
de apariţii enigmatice.
Din anul 1888, Gauguin creează tablouri
incluse de critica de artă în curentul
Simbolismului sintetic, model pentru
gruparea ,,Les Nabis”. Cromatismul ireal,
compoziţia de tip japonez şi temele
fantastice recompun o operă în care
accentul cade pe semnificaţie. Călăuzit
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de ideile filozofiei lui J. Jacques Rousseau,
Gauguin introduce în pânzele sale scene şi
personaje exotice, simboluri ale paradisului
pierdut de umanitatea tot mai tehnologizată.
La rândul lui, van Gogh, fuge de civilizaţie în
căutarea unui stil personal, încărcat de simboluri
religioase şi sociale. El creează o tehnică picturală
originală, derivată din Divizionism.
În Germania, Simbolismul se manifestă pe un
teren pregătit de ideile Şcolii de filozofie de la
Jena, reprezentată de Fichte şi Hegel, precum şi
de poezia lui Novalis. Revival al evului mediu şi al
valorilor sale, simbolismul german se defineşte
prin detaşarea faţă de Şcoala de la Weimar,
conservatoare şi clasicistă, dominată de figura
lui Goethe. Cei mai cunoscuţi promotori ai
simbolismului german, Arnold Böcklin, Franz von
Stuck, Wilhelm Trübner, Max Klinger, Hermann
Obrist şi August Endell mizează pe efectul
dramatic provocat de sondarea subconştientului,
sub influenţa ideilor freudiene. Prin opera lor, ei
prefigurează Jugenstil-ul. Gustav Klimt (18621918), părintele Secesiunii vieneze şi unul dintre
cei mai valoroşi pictori ai lumii, având comenzi
artistice din partea Casei regale române, a creat
o operă influenţată profund de Simbolismul
german.
Considerat adeseori stil exclusiv decorativ, stilul
Art Nouveau se manifestă şi în artele plastice,
prin îmbinarea simbolismului şi a estetismului
aristocratic cu tendinţele funcţionaliste ale artei.
Artiştii perioadei 1890-1910, concep tablouri,
decoruri de teatru, ilustraţii de carte şi afişe, a
căror valoare artistică le garantează perenitatea.
Cele trei mari Secesiuni în artă au fost cele de la
München (1892), Viena (1897) şi Berlin (1898).
II. CONTEXT NAţIONAL

Eşecul revoluţiei paşoptiste din Principatele
române determină reorganizarea mişcării
revoluţionare în capitala Franţei: C.A. Rosetti
pune bazele Comitetului Democratic Român,
în iunie 1849, iar Nicolae Bălcescu creează
Asociaţia română, la sfârşitul aceluiaşi an. În iulie
1850, revoluţionarii români aderă la Comitetul
Democratic European, cu sediul la Londra,
condus de Giuseppe Mazzini.
Eforturile conjugate ale paşoptiştilor europeni
sunt zădărnicite însă de lovitura de stat a lui
Napoleon al III-lea şi de izbucnirea războiului
Crimeei (1853-1856), cu consecinţe nefaste asupra
Principatelor. În septembrie 1854, domnitorii
Barbu Ştirbey şi Grigore Ghica îşi recuperează
tronurile, pe fondul ocupaţiei militare turceşti
şi austriece. Doi ani mai târziu, încep la Paris

lucrările Congresului de Pace, unde este supusă
dezbaterii chestiunea unirii.
Tratatul de pace prevedea menţinerea regimului
de suzeranitate al Porţii, cu amendamentul
trecerii Principatelor sub garanţia colectivă a
Marilor Puteri. După tribulaţiile anilor 1857-1858,
Convenţia de la Paris netezea drumul unirii. La
24 ianuarie 1859, adunările elective din Iaşi şi
Bucureşti împlinesc dezideratul naţional prin
numirea la conducerea celor două Principate a
lui Alexandru Ioan Cuza.
Epocă de mari reforme, dar şi moment istoric
definit prin tensiuni politice şi sociale, domnia
lui Cuza prefigura venirea pe tronul României
a domnitorului străin. Carol de HohenzollernSigmaringen ajunge la Bucureşti, la 10 mai 1866
şi domneşte autoritar timp de aproape cinci
decenii, garantând Independenţa de stat (1878) şi
proclamând Regatul (1881). La 11 octombrie 1914,
al doilea rege, Ferdinand I, depunea jurământul
de credinţă în faţa Parlamentului şi guvernului,
devenind rege ,,prin graţia lui Dumnezeu şi
voinţa naţională”. Doi ani mai târziu, România se
angajează în Război, de partea Antantei.
În plan artistic, aşa cum era de anticipat, se
înregistrează un decalaj semnificativ faţă de arta
europeană. Revoluţia paşoptistă impulsionează
totuşi pictura şi sporeşte numărul comenzilor, fie
ele portrete sau scene istorice grandioase. C. D.
Rosenthal şi Gheorghe Tattarescu monopolizează
domeniul cu lucrări romantic-revoluţionare.
Artiştii din Principate se raportează la pictura
angajată a lui Délacroix, ca şi la exotismul lui
Ingres.
Anul 1864 reprezintă un moment de referinţă
al artei autohtone, prin inaugurarea primei
Şcoli de Belle–Arte şi prin deschiderea primei
pinacoteci din România. Debutează, de
asemenea, expoziţiile de stat, la Bucureşti şi Iaşi,
culminând cu participarea artiştilor români la
Expoziţia Internaţională de la Paris, în anul 1867,
echivalentul unei recunoaşteri oficiale. Timid,
dar sigur, pictura românească se racordează la
valorile europene prin nume noi, ca Theodor
Aman, Sava Henţia şi Nicolae Grigorescu,
devenite în deceniile următoare repere ale
aspiranţilor la gloria artistică.
Sfârşitul secolului al XIX-lea stă sub semnul lui
Nicolae Grigorescu, artistul care a revoluţionat
pictura naţională. El se bucură de o popularitate
neegalată până atunci, ca şi de recunoaşterea
Curţii regale, grăbită să-i achiziţioneze lucrările.
Exponent al curentului realist, şcolit în atmosfera
idilică a Barbizonului, influenţat de pictura lui
Millet, dar original prin tematica tradiţională
abordată, Nicolae Grigorescu rămâne pictorul
naţional prin definiţie, până la începutul Primului
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Război Mondial. Invitat de onoare în
cadrul Expoziţiei Amicilor Belle-Artelor
din 1873, Grigorescu impune o nouă
viziune artistică. Pânzele sale onorează
saloanele Societăţii ,,Intim”, deschise
publicului în anii 1885 şi 1886.
Ultimul deceniu al secolului al XIX-lea
marchează un salt calitativ în artele
plastice prin studiile şi specializările
tinerilor artişti în marile centre culturale
ale Europei, Paris, Roma, Viena şi
München. În anul 1890, sculptorul Ion
Georgescu înfiinţează ,,Cercul artistic”,
iar în anul 1896, se pun bazele Societăţii
,,Ileana”. Artişti precum, Ştefan Luchian,
Nicolae Vermont, Constantin Artachino
participă la expoziţia internaţională a
Societăţii, din anul 1898. Deşi tranzitorie,
Societatea ,,Ileana” a jucat un rol
determinant în traiectoria ,,Tinerimii
artistice”. Pentru prima dată, arta se putea
exprima în paginile revistei ,,Ileana”,
creată prin eforturile de colecţionar şi
mecena ale lui Alexandru Bogdan-Piteşti.
Concepută după modelul publicaţiei
müncheneze ,,Die Jugend”, cu un design
modern şi atrăgător, revista ,,Ileana”
îşi consumă vremelnic existenţa după
numai patru apariţii (1898-1901).
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Articulat în jurul ideii de promovare a
artei româneşti în ţară şi peste graniţe,
programul Societăţii ,,Ileana” viza
organizarea de expoziţii cu participarea
artiştilor români şi străini, a seratelor
muzical-literare şi a conferinţelor
despre artă. De asemenea, membrii
semnatari îşi propuneau să supervizeze
restaurarea monumentelor istorice
naţionale, prin intermediul unui comitet
special. Entuziasmul debutului artistic
al ,,Ilenei” se regăseşte însă cu greu la
începutul secolului al XX-lea. Orgoliile
de breaslă şi imixtiunea forurilor oficiale,
nemulţumite de ideea emancipării artei,
conduc la destrămarea Societăţii. Ca
o contrapondere a acţiunilor lor, din
anul 1894, Statul îşi asumă patronajul
,,Salonului expoziţiei operelor artiştilor
în viaţă”, încurajând arta prin achiziţia
de lucrări şi prin promovarea artiştilor
aserviţi puterii.
La 1900, artiştii români participă la
Expoziţia Universală de la Paris, pe
fondul unor vii dispute interne. Prezent la
eveniment, Al. Tzigara-Samurcaş analiza
cu ochi critic prestaţia autohtonă: ,,[...]
arta noastră cu greu putea concura, mai
ales că lipseau operele lui Grigorescu,
Mirea şi Andreescu”. Aflată într-un
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moment de răscruce, arta plastică românească trebuia să facă un gest hotărâtor.

III. TINERIMEA ARTISTICĂ ŞI PRINCIPESA MARIA

Întemeiată pe ruinele fostei Societăţi ,,Ileana”, ,,Tinerimea artistică” a fost, fără îndoială,
cea mai coerentă şi cea mai longevivă grupare artistică din România primei jumătăţi a
secolului al XX-lea. Proaspăt reveniţi de pe băncile şcolilor şi academiilor de artă pariziene,
cinci tineri artişti, Kimon Loghi, Ipolit Strâmbu, Gheorghe Petraşcu, Ştefan Popescu şi
Frederic Storck adresează o provocare mai vechii gărzi artistice, la 3 decembrie 1901.
Reuniţi în cadrul boem al Berăriei Gambrinus din capitală, după modelul impresioniştilor
şi nabiştilor, ei cooptează în rândurile nou proclamatei societăţi pe Ştefan Luchian,
Nicolae Vermont, Arthur Verona, Constantin Artachino, Nicolae Grant, Oscar Späthe
şi Demetrescu Mirea. Conducându-se după deviza, ,,Buni artişti, buni camarazi”,
elaborează Statutele, sensibil modificate la 24 ianuarie 1908 şi care prevedeau la articolul
I: ,,Se înfiinţează în Bucureşti o societate cu numele ,,Tinerimea artistică”. Scopul ei
este: a) Dezvoltarea pe orice cale a artelor plastice în ţară; b) Înfiinţarea de expoziţii în
ţară şi străinătate; c) Participarea în grup la expoziţiile străine [...]”. Prin gestul lor, cei
doisprezece ,,apostoli ai artei” se racordează la fenomene similare din Polonia, Cehia,
Finlanda şi Rusia, înscriindu-se astfel în zona de iradiere a marilor culturi europene.
Articolul doi al Statutelor oferea schema completă a componenţei Societăţii, împărţită
strict între membrii societari, cu drepturi de decizie şi membrii expozanţi, în timp ce
celelalte categorii sunt clasate în membrii asociaţi, sponsori ai artei sau colecţionari şi
în sfârşit, membrii onorifici, desemnaţi ,,dintre persoanele marcante ale ţării, care vor
fi adus vreun serviciu artelor sau Societăţii”. Unui consiliu de administraţie compus din
şapte personalităţi îi revine sarcina de a delega preşedintele şi casierul Societăţii. Un
juriu competent, alcătuit din preşedinte şi patru societari garanta asupra valorii artistice
a operelor expuse. Competent elaborate, Statutele includ eventualele chestiuni de ordin
financiar şi litigios. În acelaşi an, Societatea primeşte personalitate juridică, prin legea
din 1 aprilie, publicată în Monitorul oficial.
Totodată, este elaborat ,,Regulamentul”. Conştienţi de erorile trecutului, membrii
Societăţii îşi propun ca virtuţi cardinale, perseverenţa şi măsura: ,,Societatea Tinerimea
artistică organizează în fiecare an două expoziţii de artă în Bucureşti, una primăvara
şi alta toamna” (art.1) ,,Ea va căuta să aranjeze sau să participe şi la expoziţiile de artă
din străinătate” (art.2) ,,Expoziţiile din ţară ale Societăţii sunt deschise tuturor artiştilor
români şi străini” (art.3). Pentru a evita disputele interne, numărul lucrărilor desemnate
era redus la trei, în cadrul Salonului de primăvară şi la cinci, la Salonul de toamnă,
perioadă favorabilă vânzărilor. Fiecare expoziţie dispunea de cataloage detaliate, în care
numele artiştilor expozanţi erau înregistrate după criteriul alfabetic pentru a degonfla
orgoliile.
Mutarea de maestru, decisivă pentru prestigiul Societăţii, o face însă Oscar Späthe. La
începutul anului 1902, sculptorul merge în audienţă la Principesa moştenitoare, căreia
îi oferă în numele Societăţii preşedenţia onorifică a ,,Tinerimii artistice”.
V I EMăgulită,
WPOMaria
INT
acceptă cu entuziasm invitaţia fostului său profesor. Obiectiv vorbind, propunerea venea
ca o continuare firească a activităţii artistice atât de variate a Mariei. Ultima romantică
a secolului a cochetat deopotrivă cu artele plastice şi decorative. Pe de altă parte,
Principesa Maria aducea în planul vieţii artistice un suflu înnoitor şi prestigiul poziţiei
sale sociale.
Fină cunoscătoare a fenomenului artistic de la sfârşitul secolului, Maria întreţine contacte
culturale cu personalităţi de seamă, precum arhitectul şi designerul Mackay Hugh Baillie
Scott (1865-1945), conaţionalul său, care decorează interiorul ,,Cuibului”. În aceeaşi
perioadă, la invitaţia Marii Ducese von Hessen, Victoria-Melita, Principesa Maria petrece
vacanţe de neuitat în mediul artistic al coloniei de la Mathildenhöhe. Fondată de Ernst
Ludwig von Hessen, Şcoala de la Darmstadt joacă un rol esenţial în promovarea noului
curent. Neobosită căutătoare, Maria experimentează cu imaginaţie şi curaj creând un
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stil de mare eclectism, pe care îşi pune amprenta
personală.
La curent cu cele mai noi cuceriri artistice,
propagate prin intermediul revistei londoneze
,,The Studio”, ea implementează în mediul
Curţii regale arta occidentală. Lecţiile de pictură
desfăşurate în cadrul regal al castelului Peleş, în
compania Reginei Elisabeta, a pictoriţelor Ruth
Mercier şi Ottilia Mihail Oteteleşanu o transformă
într-o acuarelistă talentată, specializată în pictura
florală.
Angajamentul total faţă de Societatea ,,Tinerimea
artistică” îi deschide porţile lumii artistice
autohtone, care o primeşte cu încredere: după
1906, Mariei i se încredinţează patronajul secţiei
de artă decorativă a Şcolii de Belle-Arte din
Bucureşti şi cel al Societăţii Domniţa Maria. Până
atunci însă, Principesa are de înfruntat ostilitatea
academiştilor, care percep prezenţa aripii tinere
a Casei regale în rândurile artiştilor răzvrătiţi
drept un afront adus artei oficiale. Martor
rigid şi prudent al experimentelor artistice de
la răscrucea celor două secole, Regele Carol I
acceptă nu fără ezitare implicarea Principesei
moştenitoare. Atitudinea sa se va relaxa în anii
următori, Regina Elisabeta fiind inclusă cu lucrări
de artă decorativă în rândul expozanţilor.

Debutul oficial al mecenatului artistic al
Principesei însemna începutul unei epoci de
mare efervescenţă, în care slujirea Artei devine
deziderat naţional. Prezenţa electrizantă a
frumoasei Principese, atrage tot mai mult
atenţia protipendadei bucureştene. Treptat,
vernisajele ,,Tinerimii” se transformă în veritabile
evenimente mondene. Aşteptate cu înfrigurare
de lumea înstărită a capitalei, ele ajung să
eclipseze Balurile şi tombolele Reginei Elisabeta.
Pe măsură ce prestigiul Societăţii creşte
odată cu numărul membrilor ei, se dezvoltă
colecţionismul, iar preţul de vânzare al lucrărilor
atinge plafonul mediu al celor vehiculate de
cataloagele pariziene ale epocii. Printr-o politică
financiară abilă, un procent de zece la sută din
încasări este reţinut pentru cheltuielile curente.
În câteva cuvinte, Constantin Artachino sintetiza
peste ani, rolul jucat de ,,Tinerime” în viaţa
culturală a momentului şi mai ales, în statutul
artiştilor: ,,De fapt – îşi aminteşte Artachino
-, am fost o instituţie care a dat la începuturile
ei tonul în artă, a creat atmosfera şi a stimulat
pasiunea iubitorilor de frumos pentru a deveni
colecţionari. A impus rubrica de artă şi a creat un
statut social favorabil artiştilor, care au început să
fie apreciaţi pentru profesia lor nobilă”. Expoziţiile
sunt onorate de prezenţa suveranului României,
care impune un protocol rigid de participare la
vernisaje. În deplin acord cu lozinca democratică
a Societăţii, talentatele Principese regale expun
alături de artişti.

La 1 martie 1902, în cadrul elegant al Sălii Exarcu a
Atheneului, se vernisa prima expoziţie a Societăţii
,,Tinerimea artistică”, în prezenţa Reginei
Elisabeta a României. Anunţată de către ziariştii
de la ,,Adevărul” încă din 28 februarie, expoziţia
se bucura de concursul ministrului Instrucţiunii
publice de atunci, Mihai Haret. Primită cu vie
curiozitate de marele public, deschiderea
oficială face deliciul jurnalelor din epocă. Revista
,,Literatura şi arta română” saluta evenimentul şi
ura Societăţii, ,,[...]cu o vie mulţumire succesele
cele mai frumoase”. A. Costin, autorul articolului,
remarca cu plăcere nivelul ridicat al exponatelor,
fără a trece cu vederea minusurile inerente.
Câteva zile mai târziu, la 8 martie 1902, ,,La
Roumanie” revine asupra evenimentului cu o
rubrică de artă detaliată, în care elogiile stau
alături de critici.

A doua expoziţie a ,,Tinerimii artistice” îşi vede
lucrările pe simezele de la Atheneu la 9 martie
1903. În deschidere, sculptorul Fritz Storck se
adresează oficialităţilor şi publicului, salutând
frumuseţea ,,stilului Prinţesa Maria”, ca şi
strădania artiştilor de a pune bazele ,,unui nou
Art Nouveau”. În semn de solidaritate artistică
şi, fără îndoială, la intervenţia Principesei Maria,
Nicolae Grigorescu expune două din tablourile
sale, ,,Ciobanul din Valea Prahovei” şi ,,Peisaj de
toamnă”. Pe lângă artiştii fondatori sunt invitate
nume noi, precum Abgar Baltazar, J.A. Steriadi,
Pericle Capidan, Constantin Milles, Alexandru
Satmari şi Tini Rupprecht.

Într-un decor elegant Art Nouveau, la aranjarea
căruia contribuise nemijlocit, Principesa expune
acuarele – irişi şi nuferi – într-una din sălile
expoziţiei, reunind piese de mobilier lucrate după
designul personal. Banii rezultaţi din vânzarea lor
sunt oferiţi cu generozitate proaspăt înfiinţatei
Societăţi. Acelaşi jurnal felicita, la 2 martie 1902,
atât organizatorii, cât şi participanţii şi remarca
prezenţa în număr foarte mare a publicului.
Lucrările Principesei sunt salutate cu entuziasm:
[...]pictează flori aproape la fel de bine ca bunul
Dumnezeu”.

Influenţate în proporţie covârşitoare de
impresionismul francez, lucrările se bucură de
primirea entuziastă a publicului şi presei. Pentru
prima oară, evenimentul captează interesul
lumii artistice de peste hotare. Presa italiană,
întotdeauna reverenţioasă la adresa Mariei,
transmite semnale pozitive prin glasul revistei
,,L’Arte”. Citate întregi sunt transcrise în paginile
cotidianului ,,La Roumanie”, din 30 martie 1903.
,,Zână cu degete de aur”- aşa cum o numeşte
,,L’Arte” -, Maria este creatoarea unui ansamblu
decorativ de mare impact în cadrul princiar al
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GEORGE CATARGI
Peisaj nocturn cu biserică şi chiparoşi, detaliu
Ulei pe carton
63 X 52,5
Semnat, nedatat
Colecţia Muzeului Naţional Peleş

Palatului Cotroceni, reunit sub semnul ,,graţiei,
fineţii şi eleganţei”.
Acelaşi cotidian publica la 18 martie 1903
o recenzie laudativă la adresa operei
pictorului Kimon Loghi, autorul unei ,,[...]
arte cvasidecadente prin raţinea sa de a fi”, în
armonie deplină cu mobilierul ,,Modern Style”
conceput de Principesa Maria. Două zile mai
târziu, ,,La Roumanie” constata progresele artei
lui Gheorghe Petraşcu, orientarea spre tradiţie
a lui Ştefan Popescu, ca şi valoarea deosebită a
lucrării ,,Tânără gânditoare” a lui Ipolit Strâmbu.
La 27 martie 1903, jurnalul comentează
implicaţiile sociale ale operei lui Nicolae
Vermont. Paginile aceluiaşi cotidian român de
limbă franceză oferă ample informaţii despre
catalogul expoziţiei, etichetat cu apelativul de
,,inovaţie”, datorită formatului inedit, ilustrat cu
douăzeci şi cinci de reproduceri color. Alături de
artiştii români, sunt invitaţi să expună sculptorii
Carl Millès (1875-1955) şi Gustav Gurschner (18731971). În colecţiile Muzeului Naţional Peleş se
păstrează câteva piese de artă decorativă, ce
poartă semnătura celui din urmă.

18

La 18 martie, ,,Adevărul” dedica un vast articol
expoziţiei ,,Tinerimii artistice”, insistând asupra
modului rafinat de expunere, cu mare accent
pe detalii (ancadramente, rame, postamente
etc). Ca şi în cadrul expoziţiei precedente, un
spaţiu distinct reuneşte obiectele de mobilier
ale Principesei Maria, ,,artistă de talent şi mare
pricepere”: ,,Un divan acoperit cu o splendidă
cuvertură, admirabil brodată în violete de d-na
Anna Roth se află în fund. Dulap, scaune, fotolii:...
totul pretat în acelaşi gen, perdele splendid
ţesute în pene de păun – o oază (?) de culori
în care natura a pus toată arta-i neîntrecută şi
pentru care prinţesa pare a avea o deosebită
admiraţiune completează aranjamentul acestei
camere, în care un clar obscur te face să visezi de
castele artistice”. Articolul insistă asupra creaţiei
Mariei: ,,Mobilele prinţesei se deosebesc prin
simplitatea liniilor, prin adaptarea perfectă la
scopul cărora sunt destinate şi prin modul discret
şi distins prin care sunt întrebuinţate podoabele
artistice – mai ales florile”. La 22 martie, tot
,,Adevărul” oferă recenzii cuprinzătoare despre
lucrările lui Arthur Verona, Kimon Loghi, Ştefan
Luchian, Gheorghe Petraşcu şi Ştefan Popescu.
Anul 1904 marchează un moment special în
destinul artistic al Societăţii. Prin invitaţia
venită din partea autorităţilor din Atena, arta
plastică românească depăşeşte din nou graniţele
naţionale. Deja netezit de recenziile încurajatoare
ale presei occidentale, ca şi de celebritatea
Mariei, drumul Societăţii părea să aibă un curs
ascendent. Expoziţia regală internaţională de la
Atena oferă României şansa de a se afirma alături
de cele mai mari nume ale artei mondiale.

GEORGE CATARGI
Peisaj după apusul soarelui, cu biserică şi chiparoşi
Ulei pe carton
87 X 66
Semnat, nedatat
Colecţia Muzeului Naţional Peleş

19

NICOLAE DĂRĂSCU
Peisaj citadin veneţian
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Colecţia Muzeului Naţional Peleş
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Drept recunoaştere, pictorul Kimon Loghi este
delegat să amenajeze Secţiunea Belle-Artelor
româneşti şi totodată, să facă parte din Juriul
superior internaţional. Cu acordul regelui Carol
I, Regina Elisabeta expune o cupă decorativă
şi pagini pictate de Biblie. În rândul artiştilor
Societăţii apar nume importante, precum
gravorul Gabriel Popescu, arhitectul Petre
Antonescu şi pictoriţa Cecilia Cuţescu-Storck, iar
secţiunea primeşte medalia de aur.
În acelaşi an, Nicolae Grigorescu figurează din
nou ca invitat de onoare în cadrul expoziţiei din
capitală, iar sculptorul Oscar Späthe prezintă
publicului bustul Art Nouveau din marmură,
numit ,,Sfântă bizantină”. Achiziţionată de
către Principesa Maria, piesa figurează şi azi în
inventarul castelului Pelişor.
Succesul deosebit înregistrat la Atena deschidea
calea prezenţelor româneşti în Germania, din
anii 1904 şi 1905. În numărul din 5 martie 1904,
jurnalul ,,Epoca” anunţa pregătirea în capitala
Marelui Ducat de Hessen a trei săli dedicate
expoziţiei de pictură, sculptură şi artă decorativă
a Societăţii ,,Tinerimea artistică”. ,,[...] O atracţiune
deosebită a acestei expoziţii va fi faptul că au
nevoit a expune admirabile lucrări şi M.S. Regina
[Elisabeta]”, care a adus [...]broderii încântătoare
[...]”.
Victoria-Melita se alătură cauzei artiştilor
români, conştienţi de necesitatea achiziţionării
unui spaţiu adecvat prezentării lor de grup.
Evenimentul aduce România în paginile revistei
londoneze de artă, ,,The Studio”, care subliniază
aportul artistic al Principesei. Maria a contribuit
cu mobile şi draperii şi ,,a trimes şi opere de
artă lucrate de dânsa, nişte mostre frumoase
de olărie”. Pentru prima dată, creaţia artiştilor
români este încadrată în două mari curente:
şcoala naturalist-realistă, reprezentată de
Artachino, Grant, Luchian, Vermont şi Verona şi
curentul secesionist, cu Loghi, Petraşcu şi Ştefan
Popescu.
Sub înaltul patronaj al A. S. R., Prinţul regent,
Leopold al Bavariei şi sub preşedenţia de onoare
a A. S. R., Prinţul Ludwig, în perioada 1 iunie-30
octombrie 1905, se desfăşura a noua ediţie a
Expoziţiei Internaţionale de Arte-Frumoase de
la München. Organizată de Societatea Artiştilor,
în colaborare cu Secesiunea müncheneză, ea
reunea sub cupola generoasă a Palatului de
Cristal, creatori de valoare din întreaga Europă.
Invitaţia oficială, semnată de comisarul superior
al guvernului regal, baronul Julius von der
Heydte, se adresa ,,domnilor şi confraţilor”
de pretutindeni. Confruntaţi cu probleme de
logistică, artiştii români nu ratează participarea
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şi revin în ţară cu o binemeritată medalie de aur.
În acelaşi an, ,,Tinerimea” participă în plen la
Bienala de la Veneţia.
Anul 1906 este captivat la nivel înalt de pregătirile
sărbătorilor Jubileului regal. După o domnie de
patru decenii, Regele Carol I acceptă flatanta
propunere a lui Take Ionescu de a organiza o
Expoziţie Naţională. Deschisă publicului larg în
perioada 6 iunie-23 noiembrie 1906, în Parcul
,,Carol I”, ea a reprezentat cel mai spectaculos
eveniment desfăşurat vreodată sub auspiciile
Casei regale. Cu peste 40.000 de expozanţi şi
nu mai puţin de 165 de obiective, Expoziţia
Naţională a demonstrat potenţialul organizatoric
al conservatorilor aflaţi atunci la putere.
Demersurile în vederea participării ,,Tinerimii
artistice” cu un Pavilion special demarează încă
din decembrie 1905, printr-o scrisoare adresată
comisarului general al expoziţiei de către
Kimon Loghi şi Fritz Storck. Profitând de ocazie,
artiştii readuc în discuţie problema spaţiului
expoziţional în Palatul Artelor şi garantează
cu o prezenţă memorabilă: ,,Vă rugăm să fiţi
încredinţaţi că vom da aranjamentului secţiunii
noastre o îngrijire deosebită şi vom alege foarte
scrupulos numai lucrările cele mai bune ale
membrilor societăţii, dorind ca prin această
manifestaţiune să dovedim seriozitatea activităţii
şi tendinţelor [...] Societăţii Tinerimea Artistică
şi să dăm totodată o imagine cât mai perfectă
a muncii pe terenul artelor unei mari părţi din
artiştii săi [...]”.
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Cu un design Art Nouveau de mare impact,
Pavilionul se bucură de un succes deosebit,
trezindu-i sculptorului Fritz Storck amintiri
nostalgice. Într-o scrisoare adresată lui Al.
Tzigara-Samurcas, artistul face bilanţul scurtei
existenţe a ,,Tinerimii”: ,,De cinci ani de la
înfiinţarea societăţii, expoziţiile de pictură şi
sculptură se urmează regulat în primăvara
fiecărui an, în Ateneul Român şi dintre cele ce
le-am urmărit am văzut un progres crescând în
fiecare an şi un număr crescând de expozanţi [...].
pe lângă membrii fondatori ai acestei societăţi se
adaug[ă] alţii noi şi, unde la început societatea
s-a format cu 12 membri, astăzi numără 25”.
În aprilie 1907, porţile Atheneului român
se deschid unui nou vernisaj al Societăţii
,,Tinerimea artistică”. Marcat de tensiuni sociale
fără precedent, anul 1907 a rezonat şi în creaţia
artiştilor angajaţi. După demersuri susţinute din
partea lui Nicolae Vermont, Constantin Artachino
şi Ipolit Strâmbu, în săli sunt găzduite lucrările
pictorului, gravorului şi acuarelistului galez, Frank
Brangwyn. Încurajată de succes, anul următor,
Societatea ,,Tinerimea artistică” organizează
o mare expoziţie, cu amplă participare străină.
Alături de Iosif Iser, Camil Ressu etc se găsesc

nume celebre ca A.L. Derain (1880-1954), D.A.
Galanis (1880-1966) şi J.-L.Forain (1852-1931).
Cu această ocazie, Principesa Maria expune,
din creaţia personală, un dulap pirogravat şi o
masă. În anul 1909, printre invitaţi se număra
gravorul german, Heinrich Haberl (1869-1934),
care prezintă publicului douăsprezece lucrări
simboliste, în maniera lui Max Klinger (18571920).
Succesele repurtate până atunci şi prestigiul
tot mai ridicat al artiştilor vin, din păcate, pe
fondul unor tensiuni interne în creştere. Cei care
dau startul nemulţumirilor sunt cuplul Cecilia
Cuţescu-Storck - Fritz Storck şi pictorul Camil
Ressu. Ameninţând cu un adevărat scandal de
presă, soţii Storck demisionează într-un gest
public de dezaprobare, la 27 mai 1910, dar revin
ulterior asupra deciziei. Etichetat ca ,,membru
expozant”, Camil Ressu îşi vede descalificată
activitatea sa artistică de până atunci. J. A.
Steriadi, Arthur Verona şi Kimon Loghi încearcă,
printr-un schimb susţinut de scrisori, să calmeze
spiritele. Spre stupoarea generală, după mai
puţin de un deceniu de la întemeiere, ,,Tinerimea
artistică” risca să repete experienţa tristă a
Societăţii ,,Ileana”.
Cu toate acestea, în anul 1910, printr-un efort de
regrupare, artiştii onorează memoria pictorului
Ion Andreescu, dispărut prematur în urmă cu
şaizeci de ani, prin douăzeci şi şase de lucrări.
Un an mai târziu, George Petraşcu, preşedintele
desemnat, continuă eforturile oficiale în vederea
obţinerii unei locaţii. Într-o epistolă adresată
ministrului Domeniilor, Ion Kalinderu, pictorul
denunţa lipsa condiţiilor optime de expunere
şi invoca rolul marcant jucat de ,,Tinerimea
artistică” în destinul artei naţionale: ,,Acum
zece ani de zile, un mănunchi de artişti grupaţi
în jurul A.S.R. Principesa Maria, au întemeiat
Societatea ,,Tinerimea artistică”, având drept
scop dezvoltarea artelor plastice în ţară [...]”.
Artistul intenţiona să achiziţioneze cu sprijinul
Statului un teren aflat în centrul capitalei, în
vecinătatea Muzeului de Istorie Naturală şi a
Muzeului Geologic. Deschisă la 23 aprilie 1911
şi dispunând de un catalog detaliat, expoziţia
Societăţii compuse din 22 de membrii societari
şi 60 de expozanţi, incluzând-o desigur, pe
Principesa Maria, prezintă publicului peste 200
de lucrări. În deplină concordanţă cu momentul
vernisajului, Maria aduce frumoase acuarele
reprezentând flori de primăvară, crini şi ghiocei.
După ce în anul 1910, Oscar Späthe se prezentase
cu un bust academist al Elisabetei, sculptorul
revine acum cu o lucrare dedicată aceleiaşi figuri
regale. Intitulată ,,Quies”(,,Linişte”) şi realizată
la propunerea Regelui Carol I, ea face parte
din patrimoniul actual al Muzeului Naţional
Peleş. În linii mari, expoziţia merge pe direcţia

trasată de Impresionism, cu accente ale picturii
grigoresciene, dar şi cu profunde influenţe
simboliste târzii şi ale Artei 1900. Printre
invitaţii străini se numără pictorul francez,
Henri Martin (1860-1943), care expune lucrarea
neoimpresionistă, ,,Vara”.
Anii de dinainte de intrarea României în război vin
ca o încununare a activităţii Societăţii, mai ales
că pentru prima oară, după demersuri obstinate,
Societatea dobândeşte în sfârşit, un sediu în
localul fostei ,,Panorama Griviţei”. Situat lângă
Universitate, spaţiul generos permitea expunerea
a peste 400 de lucrări de pictură, sculptură,
gravură şi desen. Totodată, o parte importantă
a tablourilor devin obiecte de patrimoniu în
cadrul Pinacotecii Muzeului Aman. Minată din
interior de dispute, acutizate de evenimentele
militare europene, ,,Tinerimea artistică” continuă
să fiinţeze din inerţie şi în timpul Primului Război
Mondial. Pe fondul agitaţiei naţionaliste, dar şi
din consideraţie artistică, în anul 1912, Societatea
a comemorat cinci ani de la moartea pictorului
naţional, Nicolae Grigorescu, printr-o expoziţie
reunind un număr de treizeci de lucrări de autor.
Scindaţi între susţinătorii şi adversarii ocupaţiei
Puterilor Centrale, artiştii se reunesc sub aceeaşi
titulatură şi în tragicii ani 1916 – 1918. Alături
de numele consacrate, în rândurile Societăţii
apar sculptorul Dimitrie Paciurea, în 1907, Ion
Theodorescu-Sion, în 1909 şi Theodor Pallady, în
1911. Războiul însă a uzat spiritele şi a temperat
elanurile unei generaţii, care depăşise perioada
entuziasmului tineresc. Maturizaţi de noile
realităţi socio-politice şi sărăciţi de război, recurg
la antetul ,,Tinerimii artistice” mai mult din reflex
decât din convingere.
În anul 1917, se pun bazele Societăţii ,,Arta
română”, la Iaşi. În anul 1926, Nicolae Tonitza,
Ştefan Dimitrescu, Oscar Han şi Francisc Şirato
părăsesc rândurile Societăţii şi se constituie
în ,,Grupul celor patru”. Inflaţia de grupuri şi
asociaţii artistice din epoca interbelică, foarte
active în plan cultural, plasează ,,Tinerimea” întrun con de umbră. Agitaţia crescândă din jurul
cotidianelor ,,Contemporanul” şi ,,Integralul”
impulsionează mişcarea de Avangardă. Depăşiţi
de agresiunea unei noi generaţii, hotărâtă ,,să
reînceapă actul creaţiei pornind de la o tabula
rasa”, cum radical se exprima Marcel Iancu,
,,Tinerimea artistică” cade în desuetudine. Priviţi
cu neîncredere de adepţii curentelor mai noi, ca
Postimpresionismul şi Cézannismul, Societatea
e percepută, tot mai frecvent, ca o grupare
conservatoare, cantonată în formele şi structurile
depăşite ale artei.
Fidelă mecenatului ei artistic, Principesa
Maria expune constant şi după război, până
în încercatul an 1937, epoca frecventelor
îmbolnăviri şi convalescenţe. Dovadă a legăturii

strânse dintre artişti şi suverană este şi scrisoarea
deschisă din 8 decembrie 1937, semnată de
Iosif Iser, Ştefan Popescu, Nicolae Dărăscu,
J.A. Steriadi, Gh. Petraşcu şi E. Stoenescu, care
sintetizează rolul mecenatului Mariei în destinul
artistic al generaţiei antebelice: ,,Majestate,
Fiecare dintre noi îşi aminteşte cu emoţie pe
tânăra Principesă de altădată, care a prezidat
începuturile artei noastre [...]. Fala noastră va fi
că am trăit vremurile acestea mari, că am lucrat
şi ne-am format sub domnia Majestăţei Voastre,
că facem parte din marele cortegiu al vieţii şi
domniei Majestăţei voastre” [...]”.
După dispariţia Mariei, conducerea Societăţii
este trecută regilor Carol al II-lea şi Mihai I. Până
la intrarea României în cel de-al Doilea Război
Mondial, în iunie 1941, ,,Tinerimea artistică”
continuă să organizeze expoziţii de grup, cu
succes moderat. Epoca de glorie a Societăţii
apusese odată cu cea care i-a dat girul prestigiului
său artistic.
Baza colecţiei de artă plastică reunită sub
titulatura generoasă a ,,Tinerimii artistice”
din patrimoniul Muzeului Naţional Peleş s-a
constituit din achiziţiile Principesei Maria.
Devotată artei naţionale, Maria agrementează
interioarele reşedinţei particulare de la Pelişor cu
pânze ale artiştilor români. Preferinţele sale merg
către Ştefan Popescu, Arthur Verona şi Kimon
Loghi. Un număr foarte mic de piese – în special
portrete şi busturi regale - au fost comandate de
către Regele Carol I. Familiarizat cu arta locală,
Regele Carol al II-lea face achiziţii valoroase
pentru castelul Foişor în anii ’30.
Devenit Casă de creaţie pentru artişti, castelul
Pelişor trece în proprietatea Statului, odată cu
lucrările sale de artă plastică. O parte dintre ele
ajung în recuzita Teatrului Naţional din Bucureşti,
până în anii ’70-’80, când, printr-o amplă acţiune
de recuperare se reîntorc la vechea lor adresă.
Lor li se adaugă pânze ale colecţiei Simu, donate
Muzeului în anii ’70.
Expoziţia ,,Tinerimea artistică a Principesei
Maria” cuprinde, pe lângă lucrări ale Muzeului
Naţional Peleş, pânze valoroase din pinacoteca
Muzeului Judeţean de Artă, Ploieşti. Printre ele,
nume de referinţă ale picturii autohtone: Ştefan
Luchian, Francisc Şirato, Nicolae Vermont, Arthur
Verona, Ipolit Strâmbu, J. A. Steriadi. Ocazionată
de împlinirea a 110 ani de la debutul oficial
al mecenatului artistic al Principesei Maria,
expoziţia aduce un binemeritat omagiu artei
plastice româneşti antebelice şi ,,îngerului ei
păzitor”.

25

NICOLAE GRANT
Fetiţă în peisaj
Ulei pe pânză
62 X 75
Semnat, nedatat
Colecţia Muzeului Naţional Peleş

26

27

IOSIF ISER
Peisaj oriental
Ulei pe carton
54 X 72
Semnat, nedatat
Colecţia Muzeului Naţional Peleş

28

29

ŞTEFAN LUCHIAN
Albăstrele
Pastel pe carton
60 X 44,5
Semnat, nedatat
Colecţia Muzeului de Artă Prahova

30

ŞTEFAN LUCHIAN
Vas cu flori
Ulei pe pânză
36 X 43
Semnat, nedatat
Colecţia Muzeului de Artă Prahova

31

32

ŞTEFAN LUCHIAN
Autoportret
Ulei pe carton
52 X 36
Nesemnat, nedatat
Colecţia Muzeului de Artă Prahova

33

34

KIMON LOGHI
Casă
Ulei pe pânză
64 X 55
Semnat, nedatat
Colecţia Muzeului Naţional Peleş

35

36

37

SAMUEL MŪTZNER
Femeie la malul mării
Ulei pe pânză
72 X 58
Semnat, datat 1927
Colecţia Muzeului Naţional Peleş

38

39

40

SAMUEL MŪTZNER
Peisaj
Ulei pe pânză
50 X 62
Semnat, nedatat
Colecţia Muzeului Naţional Peleş

41

COSTIN PETRESCU
Interior de mănăstire cu călugăriţe
Ulei pe pânză
40 X 24
Semnat, nedatat
Colecţia Muzeului Naţional Peleş

42

43

44

GHEORGHE PETRAŞCU
Interior
Ulei pe pânză
55 X 65,5
Semnat, datat 1931
Colecţia Muzeului de Artă Prahova

GHEORGHE PETRAŞCU
Marina
Ulei pe pânză
46 X 55
Semnat, datat 1930
Colecţia Muzeului de Artă Prahova

45

ŞTEFAN POPESCU
Peisaj din Transilvania cu mănăstire
Ulei pe pânză
86 X 117
Semnat, datat 1927
Colecţia Muzeului Naţional Peleş

46

47

48

49

50

ŞTEFAN POPESCU
Casă de ţară
Ulei pe pânză
49 X 65
Semnat, nedatat
Colecţia Muzeului Naţional Peleş
51

52

ELENA POPEA
Clădiri în Sighişoara
Ulei pe pânză
71 X 55
Nesemnat, nedatat
Colecţia Muzeului Naţional Peleş

53

54

TINI RUPPRECHT
Principesa Maria
Pastel pe pânză
58 X 48
Nesemnat, datat 1906
Colecţia Muzeului Naţional Peleş

55

56

CAMIL RESSU
Cosaşi odihnindu-se
Ulei pe pânză
81 X 121
Semnat, datat 1925
Colecţia Muzeului Naţional Peleş

57

58

JEAN ALEXANDRU STERIADI
Bărci cu pânză la mal
Ulei pe panel
32,5 X 41,5
Semnat, datat 1912
Colecţia Muzeului Naţional Peleş

59

JEAN ALEXANDRU STERIADI
Peisaj marin
Ulei pe carton
57 X 65
Semnat, nedatat
Colecţia Muzeului de Artă Prahova

60

Francisc Şirato
La sfat
Ulei pe pânză
40 X 50
Semnat, nedatat
Colecţia Muzeului de Artă Prahova
61

62

FRANCISC ŞIRATO
Balcic
Ulei pe carton
44 X 35
Nesemnat, nedatat
Colecţia Muzeului de Artă Prahova

63

64

Ipolit Strâmbu
Cineva
Ulei pe carton
60 X 50
Semnat, datat 1931
Colecţia Muzeului de Artă Prahova

65

66

NICOLAE TONITZA
Cetatea din Balcic
Ulei pe carton
30 X 20
Semnat, nedatat
Colecţia Muzeului Naţional Peleş

67

68

NICOLAE VERMONT
Interior de biserică
Ulei pe carton
50 X 37
Semnat, nedatat
Colecţia Muzeului Naţional Peleş

69

NICOLAE VERMONT
Femeie cu copil
Ulei pe carton
69 X 49,5
Semnat, datat 1918
Colecţia Muzeului de Artă Prahova

70

71

ARTHUR VERONA
Femei la sfat
Ulei pe carton
52 X 71
Semnat, nedatat
Colecţia Muzeului de Artă Prahova

72

73

74

ARTHUR VERONA
Troiţe
Ulei pe pânză
50 X 69
Semnat, datat 1913
Colecţia Muzeului Naţional Peleş

75

76

77

COPERTA 4 >>
FRITZ STORCK
Tentaţiunea
Bronz
75 X 31 X 15
Semnat, nedatat
Colecţia Muzeului Naţional Peleş
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