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Prefață

Modernizarea societății românești în a doua jumătate a secolului 
al XIX‑lea a încurajat apariția unei piețe de artă la gurile Dunării, 
după un model de tip occidental pe care elita epocii l‑a copiat și l‑a 
transplantat, cu reușitele, eșecurile, particularitățile inerente.

În literatura de specialitate de la noi se discută mai puțin despre 
acest sistem care este piața de artă din secolul XIX. Privilegiate sunt 
analizele referitoare la rolul unor personalități artistice sau la carac‑
teristicile stilistice ale unor curente, la influențe care s‑au manifestat 
în formarea unor artiști sau la preeminența unor aspecte ce țineau 
de natura națională a artei. Nu s‑a vorbit până acum aproape deloc 
despre rolul colecționarilor în lumea culturală românească de până la 
Primul Război Mondial, sau despre rolul criticii de artă în formarea 
gustului public față de un fenomen totuși recent în România.

Piața de artă presupune existența atât a unui producător, artis‑
tul, a unui cumpărător, colecționarul privat și statul prin interme‑
diul Pinacotecii naționale, cât și a unui intermediar, fie el negustor 
de artă sau galerist. Toate aceste elemente au o importanță egală și 
au contribuit la organizarea unui sistem care utiliza ca valori pentru 
realizarea unei mai bune omogenități, plăcerea personală și loisir‑ul 
petrecerii timpului liber, curiozitatea științifică și imaginația lipsită 
de constrângeri, interesul național, pragmatismul cât se poate de clar 
al investiției. De la artiști precum Nicolae Grigorescu sau Theodor 
Aman până la mai puțin conformiștii pictori și sculptori din jurul 
Societății Ileana și al lui Ştefan Luchian, de la colecționari cum au 
fost Mihail Kogălniceanu și Alexandru‑Bogdan Pitești, la cronicari 
astăzi uitați, toți ilustrează același fenomen.



12 Cronica de artă

Lidia Trăușan‑Matu ne propune prin paginile de față o recuperare 
necesară a cronicii de artă din a doua jumătate a epocii menționate. 
Rândurile respective, împrăștiate printr‑o presă culturală eterogenă 
și, uneori, efemeră, reconstituie biografii, trasee și destine profesio‑
nale, mecanisme de promovare și excludere profesională, legături din 
interiorul unei bresle și încă ceva, care apare printre rândurile croni‑
cilor: drumul european al unei societăți care începuse să descopere 
cu deplină curiozitate Europa și să se integreze în cadrul cosmopolit 
al acesteia. Ele au fost identificate și alăturate cu acribie, puse în con‑
textul epocii și oferite specialiștilor a căror cercetări vor beneficia de 
susținerea acestui prețios volum.

Profesionalizarea domeniului artei moderne românești nu putea 
să întârzie și era fără îndoială consonantă cu o evoluție similară a 
altor domenii, de la politică și economie, până la sistem medical, 
școlar, administrativ și multe altele. Dacă prima generație care a pus 
bazele României moderne, cea pașoptistă, era obligată să‑și asume 
o misiune totală și nediferențiată, generațiile a doua și a treia, cea a 
întemeietorilor Junimii și aceea a lui Ion I.C. Brătianu și Alexandru 
Marghiloman, de exemplu, preluau obiectivul integrării în Europa. 
Una nu doar politică și instituțională, ci și la nivelul manifestărilor 
artistice.

Cronica de artă marchează, suntem de părere, nu doar o evoluție 
profesională specifică, ci și maturizarea unui mediu cultural, apariția 
unui public, chiar dacă puțin numeros, pregătit să aprecieze în 
cunoștință de cauză operele pe care era chemat să le admire și să le 
achiziționeze. Cronicarii erau uneori personalități direct legate de 
lumea artistică, alteori erau profesioniști ai altor domenii pasionați 
de artă, dar toți întrețineau un dialog fără de care astăzi istoria artei 
nu ar fi posibilă.

Lectura volumului ne îndeamnă spre un nou dialog, pus în pagină 
de data aceasta de interesul cercetărilor noastre și de aceea vom 
urmări cu fidelitate firul lui.

dr. Alin Ciupală


