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Secolul XX reprezint o perioad în care, într-un ritm accelerat, s-au produs
multe descoperiri i progrese tehnice. Principalele preocupri artistice din aceast
perioad se încadreaz într-un curent „modernist1”
Forme noi de art i concepte artistice au început s conteste valorile
trecutului, tradiia marilor clasici români din secolul trecut a fost uitat, Aman,
Grigorescu i Andreescu fiind considerai învechii2.
Cel mai mult de pe urma acestei invazii a modelelor occidentale în ara
noastr au suferit sculptura i arhitectura. Domeniul sculpturii s-a îmbogit cu
monumente de for public, care au fost plasate în pieele publice, în locurile de unde s
fie vzute cât mai mult. O mare dezvoltare a cunoscut în special sculptura funerar.
În ceea ce privete pictura, se cerea ca pictorii români s picteze precum
pictorii strini pe care-i cunoscuser în cltoriile lor în strintate. S-au înfiinat
societi de promovare a gustului estetic pentru a înltura aceast situaie i pentru a
promova valoarea româneasc.
Câteva lucrri realizate de mari talente în sculptur care s-au remarcat i au
contribuit la meninerea i consolidarea viziunii realiste în aceea perioad, se
regsesc în cadrul Muzeului de Art „Casa Simian” din Râmnicu Vâlcea.
3
Dimitrie Paciurea (1875-1932) – este primul sculptor român cu o viziune
monumental, iar opera sa constituie un punct culminant în arta româneasc. Nscut
într-o familie de oameni sraci,4 îi începe primele studii la coala de Arte i Meserii
din Bucureti, la început intenionând s devin un meseria specializat i nicidecum
un artist.
Nefiind destul de contient de talentul su, iar srcia fiind un obstacol în
planurile sale ambiioase, Paciurea nu ar fi realizat opere de valoare dac profesorul
su de la coala de Arte i Meserii, Hegel, un om luminat i generos, nu i-ar fi condus
primii pai i nu l-ar fi îndrumat pe calea învmântului artistic. Susinut de Hegel,
Paciurea a plecat la Paris pentru a-i continua i perfeciona studiile. Înc din primii
ani de activitate a creat i a expus lucrri de o valoare impresionant. În 1906 a
expus5 una din operele capitale ale sculpturii româneti, „Gigantul”, lucrare aflat
astzi în Parcul Libertii (o copie se afl la Galeria naional), care prin concepia
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 Bucureti6, fiind foarte iubit i respectat de elevii si asupra crora a
exercitat o mare influen stimulatoare prin admirabilele sale caliti. În sens strict
didactic, ca profesor, într-o coal fr o îndelungat tradiie artistic i care nu-i
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putea oferi nici un fel de satisfacie pentru a putea s îi continue activitatea, i-au lipsit
spiritul de ordine i disciplina necesar pentru a obine rezultate.
Dei a lucrat numeroase monumente rmase în form de studii (Mihai
Eminescu, Monumentul Unirii), Paciurea nu a mai primit comenzi importante7.
Descurajat, sculptorul a trit din ce în ce mai retras, ducând o existen solitar,
evitând societatea, cu excepia câtorva amici. Creaiile sale sunt mai ales alegorii, cu
forme stilizate (Sfinxul, Himera apei, Himera pmântului), dar a realizat i portrete
bust, care se disting prin sentimentul adânc de simpatie omeneasc i au contribuit la
dezvoltarea sculpturii româneti.
A realizat portrete ale contemporanilor (pictorul tefan Luchian, actorul
Paciurea – fratele sculptorului, actorii Constantin Nottara i Iancu Brezeanu) i ale
unor personaliti din cultura româneasc i universal. O alt serie de portrete, în
care se resimte miestria artistic a lui Paciurea, este cea dedicat personalitilor
tiinifice: Spiru Haret, Petre Poni ori pe cel al tatlui pictorului E. Stoenescu.
În colecia de art a Muzeului Judeean Vâlcea se gsesc dou lucrri
realizate de Dimitrie Paciurea.
8
Cap de fat, este o lucrare din gips patinat, realizat de sculptor la sfâritul
secolului XIX. Personajul feminin având o coafur specific modei din perioad
respective, care încadreaz faa cu trsturi fine, este reprezentat frontal, într-o
atitudine uor 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 impuntor. (foto. 2).
Frederic Storck (1872-1942)10 – sculptor cu o activitate excepional, a fost
al treilea membru al familiei Storck care s-a consacrat artei. Arta lui Frederick Storck
s-a întemeiat pe profesionalism i studii desvârite chiar înainte de a intra la coala
de Arte frumoase din Bucureti i apoi la Mnchen, unde s-a perfecionat din punct de
vedere tehnic.
Pentru a-i îmbogi i consolida cunotinele, artistul a cltorit pe jos din
ora în ora, din Italia de nord pân la Florena11, intrând în contact direct cu mari
maetrii ai sculpturii din trecut i prezent. Dorea nu numai s guste plcerea
contactului cu minunile artei Renaterii, dar i s mediteze asupra lor, s învee ceva
ce i-ar putea fi de folos toat viaa. A exersat chiar i tierea pietrei ca i fratele su
Carol, sau ca sculptorul Tronescu i Brâncui
Înc de la primele opere el apare ca un profesionist preocupat de amnunte,
de precizia formelor i de elegana compoziiei. În anul 1899 la întoarcerea în ar, a
primit comenzi pentru realizarea unor busturi: al lui Eliade Rdulescu (pentru
Târgovite), 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 mrturia fotilor si elevi, s-a distins prin firea sa
serioas, contiincioas, metodic i prin însuirile artistice.
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Storck nu a avut ocazia s execute monumente de mari dimensiuni, dei a
avut comenzi pentru piee publice, dar a realizat un numr foarte mare de portrete, de
mici dimensiuni, de plachete i medalii.
În colecia de art din cadrul Muzeului Judeean Vâlcea se gsete o lucrare a
sculptorului Frederic Storck.
Portretul Ceciliei12 este o sculptur din bronz, ce dateaz din anul 1908, care
o reprezint pe soia sa, în perioada anilor de tineree, 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 nscut la Bucureti, la 3 decembrie 1891
dintr-un tat de origine german i o mama românc din Vrancea. Înc de la începuturile activitii, lucrrile lui au purtat semnele unei incontestabile individualiti
creatoare.
În anul 1909 a intrat prin concurs la Academia de Arte frumoase din
Bucureti14 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. Dei tot în primii ani de activitate i-a fcut cunoscute mai ales calitile de
portretist i de autor ale unor lucrri cu intenii compoziionale, Oscar Han a fost
înclinat spre monumentalism.
În anul 1917 a fcut parte dintre cei 30 de artiti, pictori i sculptori trimii pe
front de Marele Cartier General al Armatei15, pentru a realiza lucrri inspirate din
luptele purtate de armata român. Cu aceste opere, statuete i schie, care poart
pecetea emoiei directe resimite de artist în experiena rzboiului, Oscar Han a
participat, în anul 1918, la expoziia deschis la Iai în str. Lpuneanu. Dup mai
muli ani, aceste lucrri erau apreciate de Cezar Petrescu, care spunea despre ele c
„vorbesc despre rzboiul autentic mai mult decât atâtea monumente care pângresc
în aceeai vreme i pieele noastre publice i amintirea ostailor care au luptat i murit
altfel decât în atitudini de operet16”.
La 1 ianuarie 1927, a fost numit profesor suplinitor la catedra de sculptur a
colii de Arte frumoase din Bucureti, unde a împrit singurul atelier de sculptur cu
fostul su profesor D. Paciurea17, dup moartea cruia, rmâne 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 morii sale, a participat statornic la
expoziii oficiale, cât i la unele manifestri peste hotare, unde a prezentat împreun
cu ali creatori de prestigiu, arta rii noastre.
Socotind nudul drept baz a sculpturii i rmânând preocupat, de-a lungul anilor, de
reliefarea plasticitii trupului omenesc, Oscar Han i-a relevat viziunea clasic.
Dominate de tendina spre tipizare i simbol, numeroasele portrete pe care
le-a realizat se caracterizeaz prin formele simplificate, monumentale, urmrind
concentrarea i reinerea esenialului.
Un numr de 4 lucrri realizate de Oscar Han se regsesc în colecia de art
din Muzeul Judeean Vâlcea.
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Sculptura în bronz Elegie18 dateaz din anul 1935. Compoziia rezum
aproape toate calitile de concepie i de realizare monumental ale artei sculptorului
din perioada maturitii. Reducia stilistic a formelor naturale se îmbin cu grija
pentru redarea detaliilor anatomice, întreaga lucrare fiind strbtut de cldura
sentimentului, emoia participrii efective. (foto. 4)
Realizat tot în bronz, compoziia Eden19 (foto. 5) dateaz din anul 1935, se
remarc prin stilizarea expresiv, particularizant, a celor dou forme umane,
masculin i feminin. Aezate simetric, cu rotunjimi mai ferme sau mai pronunat,
cele dou nuduri, cu capetele sprijinite, unul pe umrul celuilalt, formeaz un tot ritmic,
unitar, graios.
Constantin Brâncoveanu20– sculptura din bronz, reprezint macheta statuii
monumentale aflat în faa bisericii Sf. Gheorghe din Bucureti. Înfiat în picioare,
într-o atitudine fireasc, cu capul puin plecat, voievodul poart costumul oriental
specific epocii, cu tunic lung, mantie i cciul cu urgiuc. În mâna stâng ine
cartea, simbolul preocuprilor sale culturale. Sculptorul l-a investit cu însuiri plastice
remarcabile, care sugereaz stpânirea de sine i demnitatea, întreaga sa inut fiind
de o impresionant distincie i coninând o not de dramatism. (foto.6)
Vasile Lupu21 – sculptur în bronz, reprezint, de asemenea, macheta
monumentului închinat lui Vasile Lupu, ambiiosul voievod moldovean, iubitor de
cultur. Înfiat în picioare, voievodul, aflat într-o atitudine dinamic, are mâna stâng
arcuit, iar în dreapta ine un hrisov fcut sul. Voievodul are o privire impuntoare,
este îmbrcat într-un costum specific boierimii din perioada respectiv. Peste tunica
lung, poart caftan, iar pe cap o cciul. (foto.7)
Acestea sunt câteva lucrri care ne fac s credem c în urma succeselor obinute pân acum, preluând i dezvoltând în continuare motenirea realist lsat de
sculptorii notri din trecut, sculptura româneasc va cunoate 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.
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Foto. 1. Cap de fat

Foto. 2. Portretul pictorului
Eugeniu Voinescu

Foto. 3. Cecilia

Foto. 4. Elegie
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Foto. 5. Eden

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

