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Secolul XX reprezint� o perioad� în care, într-un ritm accelerat, s-au produs 
multe descoperiri �i progrese tehnice. Principalele preocup�ri artistice din aceast� 
perioad� se încadreaz� într-un curent „modernist1” 

Forme noi de art� �i concepte artistice au început s� conteste valorile 
trecutului, tradi�ia marilor clasici români din secolul trecut a fost uitat�, Aman, 
Grigorescu �i Andreescu fiind considera�i învechi�i2.  

Cel mai mult de pe urma acestei invazii a modelelor occidentale în �ara 
noastr� au suferit sculptura �i arhitectura. Domeniul sculpturii s-a îmbog��it cu 
monumente de for public, care au fost plasate în pie�ele publice, în locurile de unde s� 
fie v�zute cât mai mult. O mare dezvoltare a cunoscut în special sculptura funerar�.  

În ceea ce prive�te pictura, se cerea ca pictorii români s� picteze precum 
pictorii str�ini pe care-i cunoscuser� în c�l�toriile lor în str�in�tate. S-au înfiin�at 
societ��i de promovare a gustului estetic pentru a înl�tura aceast� situa�ie �i pentru a 
promova valoarea româneasc�. 

 Câteva lucr�ri realizate de mari talente în sculptur� care s-au remarcat �i au 
contribuit la men�inerea �i consolidarea viziunii realiste în aceea perioad�, se 
reg�sesc în cadrul Muzeului de Art� „Casa Simian” din Râmnicu Vâlcea. 

Dimitrie Paciurea (1875-1932)3 – este primul sculptor român cu o viziune 
monumental�, iar opera sa constituie un punct culminant în arta româneasc�. N�scut 
într-o familie de oameni s�raci,4 î�i începe primele studii la �coala de Arte �i Meserii 
din Bucure�ti, la început inten�ionând s� devin� un meseria� specializat �i nicidecum 
un artist.  

Nefiind destul de con�tient de talentul s�u, iar s�r�cia fiind un obstacol în 
planurile sale ambi�ioase, Paciurea nu ar fi realizat opere de valoare dac� profesorul 
s�u de la �coala de Arte �i Meserii, Hegel, un om luminat �i generos, nu i-ar fi condus 
primii pa�i �i nu l-ar fi îndrumat pe calea înv���mântului artistic. Sus�inut de Hegel, 
Paciurea a plecat la Paris pentru a-�i continua �i perfec�iona studiile. Înc� din primii 
ani de activitate a creat �i a expus lucr�ri de o valoare impresionant�. În 1906 a 
expus5 una din operele capitale ale sculpturii române�ti, „Gigantul”, lucrare aflat� 
ast�zi în Parcul Libert��ii (o copie se afl� la Galeria na�ional�), care prin concep�ia 
formei �i prin expresia plastic�, manifestare a unei energii latente, ne duce cu gândul 
la „Sclavii” lui Michelangelo.  

În anul 1909 este numit profesor la catedra de sculptur� a �colii de arte 
frumoase din Bucure�ti6, fiind foarte iubit �i respectat de elevii s�i asupra c�rora a 
exercitat o mare influen�� stimulatoare prin admirabilele sale calit��i. În sens strict 
didactic, ca profesor, într-o �coal� f�r� o îndelungat� tradi�ie artistic� �i care nu-i 

                                                
1 Arthur F. Jones, Introducere în art�, Bucure�ti., 1992, p. 237 
2 G. Oprescu, Sculptura româneasc�, Bucure�ti., 1965, edi�ia a II-a rev�zut�, p. 82 
3 Marin Nicolau-Golfin, Istoria Artei, vol. II, Bucure�ti, 1970, p. 93 
4 G. Oprescu, op. cit ., p. 93 
5 Ibidem 
6 Ibidem, p. 95 



298 

putea oferi nici un fel de satisfac�ie pentru a putea s� î�i continue activitatea, i-au lipsit 
spiritul de ordine �i disciplina necesar� pentru a ob�ine rezultate.  

De�i a lucrat numeroase monumente r�mase în form� de studii (Mihai 
Eminescu, Monumentul Unirii), Paciurea nu a mai primit comenzi importante7. 
Descurajat, sculptorul a tr�it din ce în ce mai retras, ducând o existen�� solitar�, 
evitând societatea, cu excep�ia câtorva amici. Crea�iile sale sunt mai ales alegorii, cu 
forme stilizate (Sfinxul, Himera apei, Himera p�mântului), dar a realizat �i portrete 
bust, care se disting prin sentimentul adânc de simpatie omeneasc� �i au contribuit la 
dezvoltarea sculpturii române�ti. 

A realizat portrete ale contemporanilor (pictorul �tefan Luchian, actorul 
Paciurea – fratele sculptorului, actorii Constantin Nottara �i Iancu Brezeanu) �i ale 
unor personalit��i din cultura româneasc� �i universal�. O alt� serie de portrete, în 
care se resimte m�iestria artistic� a lui Paciurea, este cea dedicat� personalit��ilor 
�tiin�ifice: Spiru Haret, Petre Poni ori pe cel al tat�lui pictorului E. Stoenescu. 

În colec�ia de art� a Muzeului Jude�ean Vâlcea se g�sesc dou� lucr�ri 
realizate de Dimitrie Paciurea. 

Cap de fat�,8 este o lucrare din gips patinat, realizat� de sculptor la sfâr�itul 
secolului XIX. Personajul feminin având o coafur� specific� modei din perioad� 
respective, care încadreaz� fa�a cu tr�s�turi fine, este reprezentat frontal, într-o 
atitudine u�or romantic�, accentuat� de modul expresiv de tratare al detaliilor 
fizionomice. (foto. 1)  

Portretul pictorului Eugeniu Voinescu9, realizat tot din ghips, a fost tratat într-o 
manier� mai impetuoas�, cu un modelaj de umbre �i lumini în sens impresionist, care 
i-a conferit personajului un aer impun�tor. (foto. 2). 

Frederic Storck (1872-1942)10 – sculptor cu o activitate excep�ional�, a fost 
al treilea membru al familiei Storck care s-a consacrat artei. Arta lui Frederick Storck 
s-a întemeiat pe profesionalism �i studii des�vâr�ite chiar înainte de a intra la �coala 
de Arte frumoase din Bucure�ti �i apoi la M�nchen, unde s-a perfec�ionat din punct de 
vedere tehnic. 

Pentru a-�i îmbog��i �i consolida cuno�tin�ele, artistul a c�l�torit pe jos din 
ora� în ora�, din Italia de nord pân� la Floren�a11, intrând în contact direct cu mari 
mae�trii ai sculpturii din trecut �i prezent. Dorea nu numai s� guste pl�cerea 
contactului cu minunile artei Rena�terii, dar �i s� mediteze asupra lor, s� înve�e ceva 
ce i-ar putea fi de folos toat� via�a. A exersat chiar �i t�ierea pietrei ca �i fratele s�u 
Carol, sau ca sculptorul Tronescu �i Brâncu�i 

Înc� de la primele opere el apare ca un profesionist preocupat de am�nunte, 
de precizia formelor �i de elegan�a compozi�iei. În anul 1899 la întoarcerea în �ar�, a 
primit comenzi pentru realizarea unor busturi: al lui Eliade R�dulescu (pentru 
Târgovi�te), Ion Ghica, Spiru Haret, Anastasie Simu, al compozitorului Castaldi (aflat 
la Muzeul Storck). 

În anul 1906, Frederic Storck a fost numit profesor de desen �i modelaj la 
�coala de Arte frumoase unde, dup� m�rturia fo�tilor s�i elevi, s-a distins prin firea sa 
serioas�, con�tiincioas�, metodic� �i prin însu�irile artistice. 

                                                
7 Marin Nicolau-Golfin, op. cit., p. 274 
8 Nr. inventar 39; dimensiuni 0,470x0,250x0,240 cm; stare bun� de conservare 
9 Nr. Inventar 40; dimensiuni 0,380x0,220x0,240 cm; stare bun� de conservare 
10 Octavian Barbo�a, Dic�ionarul arti�tilor români contemporani, Bucure�ti, 1976, p. 21 
11 G. Oprescu, Sculptura româneasc�, Bucure�ti, 1965, edi�ia a II-a rev�zut�, p. 85 
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Storck nu a avut ocazia s� execute monumente de mari dimensiuni, de�i a 
avut comenzi pentru pie�e publice, dar a realizat un num�r foarte mare de portrete, de 
mici dimensiuni, de plachete �i medalii.  

În colec�ia de art� din cadrul Muzeului Jude�ean Vâlcea se g�se�te o lucrare a 
sculptorului Frederic Storck. 

Portretul Ceciliei12 este o sculptur� din bronz, ce dateaz� din anul 1908, care 
o reprezint� pe so�ia sa, în perioada anilor de tinere�e, cu o figur� senin�, plin� de 
elegan��, încadrat� de plete ondulate. Atitudinea personajului care a fost pus� în 
valoare prin modul de tratare clasic, sintetic, al formei. (foto. 3.). 

 Oscar Han (1891-1976)13 - s-a n�scut la Bucure�ti, la 3 decembrie 1891 
dintr-un tat� de origine german� �i o mama românc� din Vrancea. Înc� de la începutu-
rile activit��ii, lucr�rile lui au purtat semnele unei incontestabile individualit��i 
creatoare. 

În anul 1909 a intrat prin concurs la Academia de Arte frumoase din 
Bucure�ti14 unde a studiat cu Dimitrie Paciurea (sculptura) �i cu Frederic Storck 
(desenul). A expus înc� de când era student în anul III �i a fost premiat la Salonul 
Oficial. De�i tot în primii ani de activitate �i-a f�cut cunoscute mai ales calit��ile de 
portretist �i de autor ale unor lucr�ri cu inten�ii compozi�ionale, Oscar Han a fost 
înclinat spre monumentalism. 

În anul 1917 a f�cut parte dintre cei 30 de arti�ti, pictori �i sculptori trimi�i pe 
front de Marele Cartier General al Armatei15, pentru a realiza lucr�ri inspirate din 
luptele purtate de armata român�. Cu aceste opere, statuete �i schi�e, care poart� 
pecetea emo�iei directe resim�ite de artist în experien�a r�zboiului, Oscar Han a 
participat, în anul 1918, la expozi�ia deschis� la Ia�i în str. L�pu�neanu. Dup� mai 
mul�i ani, aceste lucr�ri erau apreciate de Cezar Petrescu, care spunea despre ele c� 
„vorbesc despre r�zboiul autentic mai mult decât atâtea monumente care pâng�resc 
în aceea�i vreme �i pie�ele noastre publice �i amintirea osta�ilor care au luptat �i murit 
altfel decât în atitudini de operet�16”. 

La 1 ianuarie 1927, a fost numit profesor suplinitor la catedra de sculptur� a 
�colii de Arte frumoase din Bucure�ti, unde a împ�r�it singurul atelier de sculptur� cu 
fostul s�u profesor D. Paciurea17, dup� moartea c�ruia, r�mâne profesor titular pân� 
în anul 1946. Oscar Han �i-a creat o aur� de om respectuos, pedant, ordonat, dorind 
s� dobândeasc� un anumit prestigiu.  

Din anul 1911 �i pân� în 1976, anul mor�ii sale, a participat statornic la 
expozi�ii oficiale, cât �i la unele manifest�ri peste hotare, unde a prezentat împreun� 
cu al�i creatori de prestigiu, arta ��rii noastre. 
Socotind nudul drept baz� a sculpturii �i r�mânând preocupat, de-a lungul anilor, de 
reliefarea plasticit��ii trupului omenesc, Oscar Han �i-a relevat viziunea clasic�.  

 Dominate de tendin�a spre tipizare �i simbol, numeroasele portrete pe care 
le-a realizat se caracterizeaz� prin formele simplificate, monumentale, urm�rind 
concentrarea �i re�inerea esen�ialului. 

Un num�r de 4 lucr�ri realizate de Oscar Han se reg�sesc în colec�ia de art� 
din Muzeul Jude�ean Vâlcea. 

                                                
12Nr. inventar 785; dimensiuni 0,330x0,250x0,210 cm; stare bun� de conservare 
13 Octavian Barbosa, op. cit, p. 225 
14 Marin Mihalache, Oscar Han, Bucure�ti., 1985, p. 15 
15 Marin Mihalache, op. cit., p. 89 
16 Cezar Petrescu, Evoc�ri �i aspecte literare, Timi�oara, 1974 
17 Marin Mihalache, op. cit., p. 90 
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Sculptura în bronz Elegie18 dateaz� din anul 1935. Compozi�ia rezum� 
aproape toate calit��ile de concep�ie �i de realizare monumental� ale artei sculptorului 
din perioada maturit��ii. Reduc�ia stilistic� a formelor naturale se îmbin� cu grija 
pentru redarea detaliilor anatomice, întreaga lucrare fiind str�b�tut� de c�ldura 
sentimentului, emo�ia particip�rii efective. (foto. 4) 

Realizat� tot în bronz, compozi�ia Eden19 (foto. 5) dateaz� din anul 1935, se 
remarc� prin stilizarea expresiv�, particularizant�, a celor dou� forme umane, 
masculin� �i feminin�. A�ezate simetric, cu rotunjimi mai ferme sau mai pronun�at�, 
cele dou� nuduri, cu capetele sprijinite, unul pe um�rul celuilalt, formeaz� un tot ritmic, 
unitar, gra�ios. 

Constantin Brâncoveanu20– sculptura din bronz, reprezint� macheta statuii 
monumentale aflat� în fa�a bisericii Sf. Gheorghe din Bucure�ti. Înf��i�at în picioare, 
într-o atitudine fireasc�, cu capul pu�in plecat, voievodul poart� costumul oriental 
specific epocii, cu tunic� lung�, mantie �i c�ciul� cu �urgiuc. În mâna stâng� �ine 
cartea, simbolul preocup�rilor sale culturale. Sculptorul l-a investit cu însu�iri plastice 
remarcabile, care sugereaz� st�pânirea de sine �i demnitatea, întreaga sa �inut� fiind 
de o impresionant� distinc�ie �i con�inând o not� de dramatism. (foto.6) 

Vasile Lupu21 – sculptur� în bronz, reprezint�, de asemenea, macheta 
monumentului închinat lui Vasile Lupu, ambi�iosul voievod moldovean, iubitor de 
cultur�. Înf��i�at în picioare, voievodul, aflat într-o atitudine dinamic�, are mâna stâng� 
arcuit�, iar în dreapta �ine un hrisov f�cut sul. Voievodul are o privire impun�toare, 
este îmbr�cat într-un costum specific boierimii din perioada respectiv�. Peste tunica 
lung�, poart� caftan, iar pe cap o c�ciul�. (foto.7) 

Acestea sunt câteva lucr�ri care ne fac s� credem c� în urma succeselor ob�i-
nute pân� acum, preluând �i dezvoltând în continuare mo�tenirea realist� l�sat� de 
sculptorii no�tri din trecut, sculptura româneasc� va cunoa�te în viitor o mare înflorire. 

 
 

Summary 
 
In this study we attempted to survey some artworks done by several sculptors 

noted in the interwar period, becoming some of the highlights figures of the Romanian 
sculpture (Dimitrie Paciurea, Frederic Storck �i Oscar Han) with the contribution they 
have made to art. The sculptors submitted to this article have a unique and well 
defined vision. 

Dimitrie Paciurea is remarkable by creations, which are especially allegories, 
with stylized forms, while carrying bust- portraits. 

Frederic Storck has made a very large number of small portraits, of plaquettes 
and medals, although he had the opportunity to make large pieces. 

Oscar Han prefers the simplified forms, monumental, seeking to concentrate 
and retain the essential. 

The text seeks to show an overall image which is current committed our 
sculpture. 
 
 

                                                
18 Nr. inventar 781; dimensiuni 1,200x0,800x0,750 cm; stare bun� de conservare 
19 Nr. inventar 780; dimensiuni 0,600x0,720x0,600cm; stare bun� de conservare 
20 Nr. inventar 761; dimensiuni 0,120x0,370x0,410 cm; stare bun� de conservare 
21 Nr. inventar 762; dimensiuni 0,830x0,320x0,290cm; stare bun� de conservare 
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Foto. 1. Cap de fat� Foto. 2. Portretul pictorului  

Eugeniu Voinescu 
  

 

 
Foto. 3. Cecilia Foto. 4. Elegie 

  

 

 



302 

 

 

 

 
Foto. 5. Eden 

  

  
Foto. 6. Constantin Brâncoveanu Foto. 7. Vasile Lupu 

 




