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~ntre dou[ culturi
A

urel Popp apare `n peisajul artistic al
Transilvaniei la pu\in[ vreme dup[ sf]r;itul
Primului R[zboi Mondial. Se n[scuse `n 1879, o
localitate de ;es str[b[tut[ de un r]ule\ cu nume de
Iordan< Ier, Ieriu, nu departe de mla;tina Eced,
peste care, `n anumite momente ale zilei, str[lucea
o stranie lumin[ olandez[. Nu a pictat-o niciodat[
`n mod expres, dar a r[mas toat[ via\a fascinat de
lumin[ ;i culoare, `n cel mai curat ;i „pictoricesc“
sens al cuv]ntului.... „îmi place lumina și îmi place
să se simtă lumina soarelui și prin umbră... culorile
mele sunt altfel față de cele ale altora... De ce? Știe
naiba... Totul depinde de cum suntem noi creați.“
Atras de pictur[ prin `nclina\ie ;i instinct, Aurel
Popp, artistul, se las[ mai greu definit, iar omul,
av]nd un caracter ;i un temperament ie;ite din
comun, se las[ cu at]t mai pu\in descifrat. :i omul
;i opera s-au format respect]nd cu stricte\e
canoanele, pentru ca apoi, neg]ndu-le, s[ se
`ncorseteze – ;i omul ;i artistul – `n propriile
canoane ;i reguli, mult mai stricte dec]t cele ale
lumii cazone `n care i-a fost dat s[ se formeze. „Am
abandonat și acele principii și reguli pe care le-am
considerat demne de urmat la alții! Am păstrat
numai una singură< LUMINA, care strălucește peste
tot, atât peste părțile luminate, cât și peste cele
aflate în umbră!“

Nedezv[luindu-;i niciodat[ g]ndul ;i inten\ia
p]n[ la cap[t, c]nd omul Aurel Popp afirma ceva
cu t[rie, din `nc[p[\]nare, la r]ndul lui, artistul, cu
aceea;i `nc[p[\]nare, \inea s[-l contrazic[.
Provenea dintr-o familie de preo\i grecocatolici, aflat[ la a patra genera\ie. Tat[l s[u moare
c]nd avea 5 ani, l[s]nd `n urm[ o v[duv[ cu patru
b[ie\i. Niciunul din b[ie\i nu va continua buna
tradi\ie a familiilor de preo\i ardeleni. Lui Aurel,
sortit preo\iei, datorit[ talentului precoce la desen,
soarta avea s[-i rezerve un alt drum, o lung[, dar
parc[ fulger[toare carier[ de artist, cu multe
izb]nzi, dar ;i cu mai multe poticneli.
Avea 42 de ani, `n 1921, c]nd `;i prezenta un
num[r semnificativ de lucr[ri `n fa\a unui public
mai mult curios dec]t exigent. Ie;i\i din vertijul
Primului R[zboi Mondial, arti;tii ardeleni –
rom]ni, maghiari, sa;i, evrei – `;i c[utau un nou
drum, o nou[ identitate, un nou rost `n noua
Rom]nie. ~ntreaga lume artistic[ ardelean[, total
dezorganizat[, a;tepta de la noul stat, un nou statut.
Ocazia de a se cunoa;te, sau mai precis, de a se
revedea dup[ ani de zile, s-a ivit odat[ cu
organizarea la Cluj a primei expozi\ii de dup[
r[zboi. Pentru a nu r[ni sensibilit[\ile, pentru a nu
crea niciun fel de reticen\[ din partea pictorilor de
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Budapesta, 1901, cu colegii de la :coala Superioar[ de Desen. Aurel Popp – nr. 6. Cu fostul s[u coleg, Gustav Kollar – nr. 2, va purta o
ampl[ coresponden\[ `n anii ’50. 1. Hajdu Béla, 3. Klein Jávor, 4. Somogyi Guszti, 5. Rakssanyi Dezso, 7. Beer Zsiga 8. Tscheik Ernő, 9.
Jávorek 10. Por Bertalan 11. Karácsonyi Géza 12. Nagy Lajos

alte etnii, `nc[ neadapta\i la noua situa\ie a
Transilvaniei unite cu Rom]nia, organizatorii,
uz]nd de un artificiu lingvistic, s-au oprit la
latinescul COLLEGIUM ARTIFICUM
TRANSILVANICORUM. Catalogul, invita\iile,
prezent[rile s-au f[cut `n trei limbi, rom]n[,
maghiar[ ;i german[. Noua Rom]nie se preg[tea s[
asimileze o Transilvanie multilingvistic[, mai pu\in
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multicultural[. Va reu;i? Avea s[ fie un proces greu.
Dup[ marele r[zboi, trec]nd prin criza de dup[
r[zboi, chiar ;i pictura p[rea s[ se fi `ndep[rat de
limbajul universal al artei.
Nu se uscase `nc[ cerneala de pe tratatul de la
Trianon c]nd intelectualitatea din Transilvania se
`ntreba unde ;i cum ar trebui a;ezat[ arta ardelean[
`n cultura na\ional[ rom]neasc[.

Fie c[ era vorba despre politic[, fie c[ era vorba despre
literatur[, muzic[ sau art[, noua societate avea nevoie de
lideri, de purt[tori de mesaj. :i `n pictur[ se c[uta un
artist reprezentativ. Numi\i cu un termen peiorativ,
„reg[\enii“, dup[ entuziasmul de la sf]r;itul anului 1918,
;tiau c[ va urma o perioad[ dificil[, pe care ;i-o doreau
c]t mai scurt[, de adaptare, de recalibrare a talentelor, de
decantare a valorilor ;i c[ acest lucru nu se va face f[r[ o
competi\ie dur[ cu „ardelenii“. Marea expozi\ie de la Cluj
era un simplu exerci\iu de preg[tire. Emil Isac, unul
dintre organizatori, al[turi de Aurel Popp, Thorma János
;i colonelul Gheorghe Bacaloglu, deconspir[ scopul
expozi\iei< selectarea ;i prezentarea celor mai bune lucr[ri
`n fa\a publicului de la Bucure;ti. „Bucure;tii vor avea
ocazia s[-l cunoasc[ pe Aurel Popp. P]nzele lui,
entuziasm]nd public ;i pres[, vor trece `n cur]nd
Carpa\ii, ca s[ expun[ la Salonul de art[ ardelean[ ce se va
deschide ;i la Bucure;ti.“ Nu se va realiza acest lucru.
Arti;tii ardeleni, printre care ;i Aurel Popp, vor fi
dezam[gi\i. Fiecare, pe r]nd, `n anii urm[tori, va `ncerca
s[ treac[ mun\ii spre noua Capital[. Unii vor reu;i, cei

1908 – Aurel Popp, `ntr-o postur[ mai pu\in obi;nuit[
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1910 – Aurel Popp
`nainte de a pleca
la Paris
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mai mul\i nu se vor adapta niciodat[ ;i vor r[m]ne
captivi `ntr-un Ardeal al c[rui soare nu mai r[s[rea
de la Budapesta ;i Viena, ci de la Bucure;ti.
Dar Aurel Popp `;i ocupase locul `n fruntea
arti;tilor ardeleni. Era rom]n, era talentat, era
dornic de afirmare, combativ. Probabil o fi prins el
ceva din spiritul vremii din moment ce este
considerat cel mai important pictor al momentului.
I se anun\a un viitor promi\[tor. Lucra `ns[ cu
simboluri proaspete, greu de acceptat – s]rm[
ghimpat[, atacuri cu gaze, ciori, cranii, hoituri de
animale, oameni sf];ia\i, `n pozi\ii nefire;ti.
De;i scopul expozi\iei era preg[tirea arti;tilor
ardeleni pentru confruntarea cu Bucure;tiul, ecoul
expozi\iei din 1921 s-a f[cut sim\it doar `n plan
regional. Arti;tii ardeleni, `n ciuda unor mici
ne`n\elegeri, se vor recunoa;te `ntre ei, se vor
constitui `n grupuri, se vor respecta unii pe al\ii `n
func\ie de valoarea operei, nu de limb[. Pentru c[
devenise un lider al arti;tilor ardeleni, Murádin
Jenő vede `n Aurel Popp produsul conspira\iei unui
grup de intelectuali – rom]ni, maghiari ;i evrei –
care aveau nevoie de un pictor reprezentativ al
Ardealului<
„Popp Aurel a beneficiat de avantajul acestor
vremuri... succesul expoziției sale s-a datorat ;i
aportului lui Emil Isac, Ion Agârbiceanu, Lucian
Blaga, Thorma János, Ligeti Ernö ;i al altora.“
Ob\in]nd aceast[ pozi\ie, „el ar fi putut contribui la
înființarea Asociației Arti;tilor, care, fără deosebire
de naționalitate, i-ar fi adunat laolaltă pe toți arti;tii
plastici, pe scriitori ;i compozitori.

Din toate aceste planuri au rămas numai
visurile. Cu toate acestea, succesul Expoziției de la
Salonul din Ardeal a fost unul de netăgăduit ;i a
deschis calea organizării arti;tilor în mod
democratic.“ ~ntr-adev[r, Aurel Popp se profileaz[
drept personalitatea care putea crea `n jurul s[u o
mi;care cultural[, un curent artistic favorabil ;i
echitabil pentru to\i. El avea `ns[ alte g]nduri.
Recomandat `nc[ din 1919 lui Tiberiu
Brediceanu, directorul Departamentului Cultelor ;i
Instruc\iunii Publice din cadrul Consiliului
Dirigent de la Sibiu, remarcat de Octavian Goga,
cel care `l va sus\ine necondi\ionat p]n[ la sf]r;itul
vie\ii, va r[m]ne un respectat pictor, `ns[ cariera sa
artistic[ va fi un lung ;ir de e;ecuri, dezam[giri,
necazuri. Incidente, c[deri nea;teptate `i vor
pigmenta biografia cu o ritmicitate sus\inut[ de un
orgoliu personal ie;it din comun, alimentat de
`ncrederea-ne`ncrederea ciclic[ `n propria sa
valoare. :i de ne`ncrederea-`ncredere `n oameni.
~ntruc]t nu a expus sistematic, este destul de
greu, dac[ nu cumva imposibil, s[ ai un plan
desf[;urat nu doar al operei, ci ;i al biografiei sale.
Operei lipsindu-i caracterul expozi\ional, iar
omului o biografie verificabil[ cronologic, cu
excep\ia acelor prime 32 de piese expuse la Cluj, nu
se poate face o selec\ie riguros exact[ a lucr[rilor
sale dec]t cu riscul de a amesteca perioadele de
crea\ie, `ncadr]ndu-le inexact `n spa\iu ;i timp.
„Acum recent – `i scria el `n 1950 unui prieten –
am primit o solicitare de la Uniune ca să scriu date
exacte despre soarta tablourilor pictate de-a lungul
existenței mele, pe care unde le-am expus, apoi
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dacă am fost decorat și alte tâmpenii de acest fel...
Această solicitare este deja a doua în această
chestiune al dracului de serioas[... Am `ncropit
cumva totuși un fel de răspuns, pentru că de unde
naiba să scot eu acele date, când niciodată nu
mi-am notat niciun fel de date?“
Salvarea vine din faptul c[ opera lui este unitar[,
el reu;ind s[-;i dezvolte, `n mod programatic, un
stil propriu, inconfundabil, ocolind c[ile facile,
deseori rat]ndu-;i ;ansele ivite din `nc[p[\]narea
de a nu fi „la mod[“, dar fiind totu;i reprezentativ,
`n alt mod dec]t pictorii din colonia de la Baia
Mare. Cu care, de altfel, s-a certat, pentru c[, `n
opinia lui, „nu pot picta natura numai cu catran. La
ei în umbră nu se simte soarele, ei cunosc numai
umbre negre și violet închis, ochii lor nu văd umbre
verzi și roșii...“
Dar la expozi\ia din 1921 Aurel Popp nu se
prezenta cu peisaje. Poate din aceast[ cauz[ Kós
Károly intuie;te printre primii valoarea ;i
originalitatea operei lui Aurel Popp. Scris la cald, pe
c]nd `nc[ nu-l cuno;tea, prezent]ndu-l ca pe cel
mai `nzestrat pictor prezent `n expozi\ie, articolul
lui Kós Károly `l urc[ pe Aurel Popp pe un piedestal
de pe care nu-l va da jos nimeni p]n[ la sf]r;itul
vie\ii. Dar nici nu va culege vreodat[ roadele acelor
aprecieri unanime.
„Azi scriem 1921 și suntem în Ardeal. Prin
urmare, eu nu caut ornamente cu un stil anume
pentru pereții camerei. Caut, `n schimb, și pretind
insistent arta lui 1921. Baia Mare, Cluj, Sibiu,
Brașov, Târgu-Mureș, Oradea, Arad< ceva art[ vine
de acolo, îns[ eu trebuie s[ caut mai departe. Satu
Mare. S[ ne oprim aici. Simt c[ aici îmi bate inima
și știu c[ a b[tut aici inima multora. Aici este ceva,
totul este gri, îngrozitor de gri< cerul, p[mântul,
gardurile torsionate de sârm[, soldatul mort și
ciorile, aceste ciori îngrozitor de gri. De ce dintrodat[ ți se strânge pumnul și de ce spui așa tu,
românule, ungurule, sasule din Ardeal c[ acest
tablou spune ceea ce știu și eu, și ceea ce este și în
mine< tot blestemul și disperarea, nedreptatea și
am[r[ciunea celor ;ase ani. Apoi< o roab[ cu un
mort și totul este gri din nou. Mai departe
Monstrul din orient și Egalitate, și îmi aduc aminte
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~n mijlocul elevilor s[i de la Liceul Regesc din Satu Mare, `n anul 1908. Printre ei se afl[ ;i fra\ii Tatz,
care vor avea un destin incredibil. Kalman, evad]nd dintr-un lag[r din Siberia, va ajunge `n China.
Laszlo, un pictor de portrete, va pleca `n c[utarea lui, dar se va pierde el `nsu;i. Moare `n 1953, `n
Insulele Filipine. Se face cunoscut pict]nd 100 de portrete ale celor mai frumoase femei din Asia, la
comanda unui mandarin. Erau cei mai buni elevi ai s[i.
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de Totentanz de Holbein. Îns[ datarea esta alta, iar
acestea de aici înseamn[ 1921, chiar dac[ nu este pe
ele anul. Apoi Ocnașul din salin[ și Crucea vieții.
Ad[ugând și Autoportretul, avem în faț[ o munc[
artistic[ înc[ neterminat[, îns[ de o concepție
uriaș[. Nici nu e important numele< Aurel Popp. Se
spune c[ este român. Îns[ sigur nu este un pictor
român. Nici ungur, nici sas. Deocamdat[ nici
ardelean în sine. Dar ne prezint[ ceea ce este și în
noi toți și ceea ce vrea s[ fie exprimat de noi toți,
numai c[ el are curajul s[ spun[ și poate spune, iar
noi toți, care vrem s[ construim turnul Babel,
înțelegem deja limba lui. Își cunoaște pe deplin
meseria, nu se bâlbie, mai mult, e un virtuoz./.../ Eu
nu laud și nu pun piedici. Îns[ arta lui Aurel Popp
m-a consternat și m-a zguduit. Poate el este
singurul care se afl[ deja dincolo de c[ut[ri< își
vede clar ținta și înainteaz[ drept pe drumul s[u
c[tre monumentalitate, ceea ce este la urma urmei
țelul adev[rat al fiec[rei arte.“ Mai t]rziu, c]nd se
vor cunoa;te mai bine, se va vedea c[ Aurel Popp
`ncerca s[ pun[ `n practic[ ideea lui Kós Károly
potrivit c[reia monumentul de art[, arta
monumental[, d[ m[sura exact[ a nivelului valoric
al culturii unui neam, fiind, `n acela;i timp, un
eficient mijloc de educa\ie artistic[ a societ[\ii.
Presa de limb[ rom]n[ nu se l[sa mai prejos.
Emil Isac public[ `n Universul din 26 martie 1921
un articol mai mult dec]t elogios, edificator pentru
starea de spirit de dup[ Unire, dintr-o Transilvanie
care-;i selecta elitele pentru a le prezenta `n fa\a
noii Rom]nii<
„Pentru noi, Rom]nii din Ardeal, Expozi\ia ne-a
dat un prilej fericit de a scoate la suprafa\[ talentul
viguros ;i impun[torul rezervor artistic al unui
popor rom]n< Aurel Popp... Artistul Aurel Popp a
ap[rut `n Expozi\ia ardelean[ ca o impetuoas[
putere de concentrare a talentului ;i ca un serios
argument pentru o c]t mai grabnic[ retu;are a
vechii noastre politici artistice< c[ci datoria noastr[
este s[ pretindem ca talentului rom]nesc s[ i se
deschid[ toate binefacerile acestui Stat rom]nesc...
Aurel Popp este un argument pentru oamenii
moderni ai |[rii Rom]ne;ti. Aurel Popp este un
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Aurel Popp, `n grupul de studen\i,
majoritatea americani de la
Academia Julian, Paris, 1912.
~n mijloc, modelul
Marcelle Guilhaume.
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protagonist al Rom]niei moderne care dore;te<
pace, iubire ;i frumuse\e.
Bucure;tii vor avea ocazia s[-l cunoasc[ pe
Aurel Popp.“
Acelea;i lucr[ri care l-au cucerit pe maghiarul
Kós Károly, pe rom]nul Emil Isac, pe Octavian
Goga, care vizitase expozi\ia `nso\ind-o pe regina
Maria – puternic impresionat[ mai ales de lucrarea
P[cat... p[cat... pe care ;i-o dore;te `n colec\ia ei – ,
trezesc ;i entuziasmul presei de st]nga. Banner
Zoltán citeaz[ `ntr-un articol pe care-l public[ `n
Korunk, `n anul 1958, un pasaj din publica\ia
Küzdelem (Lupta), ce i se pare semnificativ pentru
presa de st]nga a anului 1921< „Artişti socialişti în
expoziţia transilvană se ocupă de aceast[ expozi\ie
de fapt din cauza prezenţei lui Aurel Popp. Putem
constata – scrie autorul necunoscut al articolului –
că scopul pentru care s-a adunat această expoziţie
este fără îndoială unul cinstit, şi reprezintă primul
pas serios ca excesele naţionaliste să fie eliminate
din arta transilvană, care, dacă ar dăinui mai
departe... degradează de tot viitorul construcţiei
literare şi artistice a Ardealului... Elita artiştilor
Ardealului a muncit pentru această expoziţie (aici,
autorul enumeră participanţii) – însă totuşi nouă
ne stă cel mai aproape tovarăşul nostru Aurel Popp,
care, pe lângă faptul că este un artist mare, de un
nivel înalt, este şi al nostru. Tablourile, desenele
sale sunt câte o imortalizare a luptei gigantice a
muncitorimii, din care, asemeni unui program sau
unui manifest strigător se aude concepţia despre
viaţă şi viziunea despre lume a artistului. Picturile
sale cu tematica războiului sunt cele mai chibzuite
şi simţite documente umane, cu o valabilitate
eternă, care îşi au locul în muzeele viitorului, la
acele expoziţii, pe care şi adevăratul public al
tovarăşului Popp, muncitorimea, le va înţelege.“
De aici s[ fi ap[rut germenii ideologiz[rii artei lui
Aurel Popp? Astfel de articole, izolate, azi
nesemnificative, ap[rute `n general `n presa
cotidian[, nespecializat[, reluate, scoase din
context, vor fi preluate de biografii s[i din perioada
proletcultist[. Prin Raoul :orban ;i Banner Zoltán
aceste texte vor deforma p]n[ la caricatur[
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imaginea artistului. Prin preluarea lor excesiv[,
monografia din 1968 va fixa portretul schematizat
;i schematizant al unui „revolu\ionar `n art[ ;i `n
via\[“. Textul monografiei `i fusese prezentat
artistului `nc[ din 1957. ~l dezavua total.
Nemul\umirea ;i-a ar[tat-o `ntr-o scrisoare c[tre
Banner Zoltán din 22 decembrie 1957<
„Această formă a biografiei nu o pot accepta...
Iar dacă și celelalte biografii care au apărut sunt la
fel, e bai mare. Eu nu am citit niciuna, de aceea
poate că greșesc... să pictezi plaiuri, portrete, natură
moartă etc. etc. poate fi o muncă bună, dar nu este
artă. Arta începe cu crearea a ceva nou, deci cu
compoziția... O viață, care a trecut pentru a crea
lucruri noi, și anume în spiritul noutății gândirii
artistice ;i sociale, nu poate fi înghesuită cu forța în
acel șablon în care probabil se poate înghesui viața
altor artiști. Nu se poate! Nu, pentru că astfel nu ar
spune nimic despre toate acele lucruri pentru care
această viață a fost jertfită!!
Apoi ați trecut aici și altceva. Ceea ce lipsește
din această biografie, și anume că viața mea,
această viață creatoare niciodată nu a avut alt țel,
decât crearea și înțelegerea frumosului în tematici
noi... și chiar dacă ici-colo sclipește c]te o sugestie...
în realitate, întreg textul este o adunătură săracă de
date, adunate foarte, foarte schematic.“
Din p[cate pentru postumitatea artistului ;i
receptarea operei sale, monografia va ap[rea `n
forma care `i displ[cea total lui Aurel Popp. Dup[
moartea artistului, Banner Zoltán ;i Raoul :orban
nu au \inut seama de opinia lui. Au publicat
monografia care-l nemul\umea profund. Trecem
peste aceast[ parantez[, de;i, odat[ ;i odat[, ar
trebui clarificat acest lucru. Aceast[ abordare va
crea un tipar fals, va distorsiona imaginea unui
artist care a tr[it a;a cum au tr[it to\i arti;tii c[rora
le-a fost dat s[ treac[ prin dou[ r[zboaie mondiale,
prin dou[ revolu\ii, care au v[zut pr[bu;indu-se
imperii ce p[reau ve;nice, din cenu;a lor ren[sc]nd
\[ri, care, la r]ndul lor, se vor ridica ;i se vor
pr[bu;i, vor urca ;i vor cobor`, la discre\ia unui
carusel al istoriei ce-;i schimb[ masca de pe fa\[
mult prea des pentru a fi recunoscut[, din mers,
cea adev[rat[.

Salonul de art[ ardelean[ din Cluj, deschis la 23 februarie 1921

Gheorghe Bacaloglu, unul dintre organizatori, `;i exprim[ punctul de vedere despre expozi\ie `n revista Cele trei Cri;uri,
num[rul din 15 februarie 1921, pag. 102-103<
„La 20 Februarie c. Salonul de artă ardeleană cu scopul creerei unei case a artiștilor ardeleni, își deschide porțile în saloanele
Prefecturii din Cluj.
Aici își dau întâlnire prin atingerea gingașe a sufletelor pictori, sculptori și muzicanți ardeleni, români, maghiari, sași, evrei>
este atingerea delicată a acelor oameni care pun în balanță mai presus forța morală a unui talent drept bogăție sublimă a naturii
decât patimile omenești, rămășițe ale răsboiului pe care numai timpul le va risipi.
Mergând alături, oamenii de știință și artiștii, contribuind împreună prin darul lor universal la progresul general al omenirii,
va putea răsări din interes comun, un început de bună înțelegere.
Prin felul calm și interesat pentru toate părțile, de a înfățișa lucrurile, nu prin amenințări care, să îndepărteze prietenia - ceea
ce nu stă nici în firea românului - dimpotrivă, vorba caldă și împăciuitoare care să inspire încredere, poate da naștere acelor
începuturi bune și sănătoase, care depun la masa comună munca, talentul și gustul fiecăruia, fără deosebire de naționalitate.“
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~n 1931, Aurel Popp este vizitat la Satu Mare de pictorii Perlrott Csaba Vilmos ;i
Kmetty János, fost coleg la Academia Julian din Paris

Din 1907 p]n[ la izbucnirea r[zboiului, Aurel
Popp era un obi;nuit al saloanelor de pictur[ de la
Budapesta. Expune la Műcsarnok ;i Nemzeti
Szalon, al[turi de arti;ti maghiari consacra\i. Luase
contact nemijlocit cu arta Vienei Secessioniste `n
1904-1905. Dup[ stagiul de doi ani de la Paris, `ntre
1911-1913, ;i c[l[toriile de studiu prin capitalele
artistice ale Europei, avea s[ se confrunte, dup[
r[zboi, cu un loc cu totul necunoscut pentru el<
Bucure;tiul.
Nu avea amintiri foarte pl[cute din perioada de
preg[tire budapestan[. ~;i amintea cu nepl[cere
cum `i obligau profesorii de la Budapesta pe
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studen\i s[-;i grunduiasc[ p]nzele `n gri. El se va
feri de „sosul de München“, acel amestec de marouri ;i griuri, foarte specifice picturii istorice
promovate cu os]rdie la sf]r;it de secol 19, cu
prec[dere de grupul pictorilor de la München.
Istoricismul, pe latura sa romantic[, gründerzeit-ul,
`;i pusese deja amprenta pe g]ndirea
contemporanilor s[i austro-ungari. Secession-ul a
venit ca o desc[tu;are, `ns[ Aurel Popp a fost mai
degrab[ adeptul unei mari restaur[ri pseudorenascentiste, `ntr-o nou[ viziune, dec]t
promotorul curentelor ce abia se iveau. Aparent nu
le agrea, dar le p]ndea, le urm[rea cu aten\ie

evolu\ia. Caietele sale cu schi\e de la Paris sunt
pline de `nsemn[ri ;i schi\e pe marginea unor
lucr[ri de Cézanne, Manet, Monet, Van Gogh,
Gauguin, Pissarro, Henri Rouseau le Douanier,
Renoir, Degas, Wistler, Alfred Sisley, Jean François
Raffaëlli, Armand Guillaumin, Georges Rouault,
Benjamin Constant, Paul Laurens etc. etc., ultimii
doi afl]ndu-se ;i printre profesorii s[i parizieni,
al[turi de Paul Landowski. Nu intr[ `ns[ `n nicio
grupare, nici `n str[in[tate, nici `n \ar[. Nu-i pl[cea
s[ fie `ncartiruit, `ns[, totodat[, are intense
preocup[ri de organizare a breslei.
P]n[ la plecarea `n Paris cunoa;te foarte pu\in
arta rom]neasc[. Singura lui rela\ie cu arti;tii
rom]ni o va fi avut `n periplul s[u european, unde

se va fi `nt]lnit cu Br]ncu;i, Pallady, Tonitza... O
parte dintre contemporanii s[i au studiat `n
Germania. Ressu, Tonitza, Vorel, Marius Bunescu
au studiat la München, al\ii la Berlin, precum Segal.
Dar punctul de `nt]lnire este Parisul. Petrece
Cr[ciunul anului 1910 la Paris. La Academia Julian
din Paris, unde se `nscrie `n 1911, `l are profesor pe
Jean Paul Laurens, `n atelierul c[ruia studiaser[
rom]nii Jean Al. Steriade, Nicolae D[r[scu, Ion
Theodorescu-Sion, Ion Andreescu, :tefan Luchian,
Camil Ressu ;i al\ii. Aurel Popp are `n comun cu
arti;tii rom]ni preg[tirea teoretic[ ;i tehnic[.
Traverseaz[ acelea;i experien\e artistice ;i de via\[
ca reprezentan\ii genera\iei sale< cursurile unei
academii de art[ `n \ar[, la Ia;i, Bucure;ti sau

La Congresul Arti;tilor de la Baia Mare, din 1936, c]nd este rugat s[ preia conducerea
coloniei de pictori, aflat[ `n mare dificultate
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Budapesta `n cazul ardelenilor, urmate de c[l[torii
de studiu ;i documentare prin marile centre
artistice ale Europei. Evident, cu un stagiu
obligatoriu la Paris.
Era la curent cu ce se `nt]mpla `n materie de
experimente artistice la `nceputul secolului 20 mai
ales `n mediul german. Primind o burs[ de studii `n
str[in[tate de doi ani, trebuie s[ se hot[rasc[ `n ce
direc\ie s[ mearg[. „~nainte de toate a trebuit s[
hot[r[sc `ncotro s[ o iau `n Europa? :coala de la
München o cuno;team `nc[ din timpul studen\iei
mele la Budapesta, c]nd ml[di\e de viitori pictori
circulau ici-colo ;i aduceau ;tiri de la toate
academiile de pictur[ din Europa. Doar academiile
din Madrid ;i Stockholm ne-au r[mas
necunoscute... Am decis s[ merg la Paris, iar de
acolo s[ fac excursii de documentare la muzeele ;i
academiile din Apus.“ Ceea ce s-a ;i `nt]mplat.
Timp de doi ani a cutreierat toat[ Europa. A lucrat
dou[ luni la fabrica de por\elan din Meissen.

„Iubeam lumina mat[ a por\elanului ;i-mi
`nchipuiam cum ar fi dac[, `n locul figurilor rococo
;i biedermeier, a; modela statuete de por\elan,
structurate pe suprafe\e netede.“ Este entuziasmat
de ce vede la Madrid. „Era un `nceput de var[, iar
copacii Pirineilor str[luceau `ntr-un verde aprins de
parc[ cineva le-ar fi pictat frunzele.“
Se bucur[ c[ prinde o vreme f[r[ cea\[ la
Londra, dar regret[ c[ a stat prea pu\in. De ajuns
pentru a vizita galeriile ;i muzeele ca s[-;i fac[ o
idee despre direc\ia `n care se `ndreptau c[ut[rile
arti;tilor britanici. La Grafton Galleries,
interesantul critic Roger Fry deschisese `nc[ din
1910 expozi\ia „Manet and the Post-impressionists“
`n care publicul londonez vedea pentru prima oar[
lucr[ri de Cézanne, Gauguin, Van Gogh, Matisse,
Manet, ale mult mai t]n[rului Picasso, precum ;i
ale tinerilor cubi;ti ;i fovi. Reac\ia publicului a fost
cea a;teptat[, ostil[ ;i poate violent[. Aurel Popp
cuno;tea deja lucr[rile acestor pictori de la Viena ;i

Legitima\ia
de student
pentru
c[l[torie pe
calea ferat[
la jum[tate
de pre\
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Paris. Din principiu, Aurel Popp respingea ismele,
`ns[ le cerceta cu aten\ie. ~;i dorea ca prin tehnic[,
prin virtuozitate ;i superioritate compozi\ional[,
prin folosirea adecvat[ a culorii s[ ajung[ la un soi

de eclectism critic de o c]t mai des[v]r;it[ calitate
artistic[.
Expune la Salonul Independen\ilor din Paris din
1912, dup[ cum f[cuse ;i Alexandru Ziffer `n 1906,

Aurel Popp `;i petrece Cr[ciunul
anului 1910 la Paris, `mpreun[ cu
un grup de prieteni
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Schițe pentru procesul lui Reinitz, acuzat c[ a omor]t
6 persoane. Particip[ la procesul acestuia din 1923-1924
de la Satu Mare ;i execut[ peste 20 de desene.
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c]nd a fost remarcat de Matisse. La aceea;i
expozi\ie, din 1912, era prezent ;i Constantin
Br]ncu;i cu lucr[rile Muza adormit[, Prometeu ;i
S[rutul.
Lucr[rile lui Br]ncu;i vor trezi entuziasmul lui
Bölöni György, biograful poetului Ady Endre.
Scriitorul maghiar este ;i prietenul lui Aurel Popp.
Lui i se datoreaz[ popularizarea operei inovatoare a
lui Br]ncu;i `n cultura maghiar[, iar lui Aurel
Popp, transformarea casei natale a lui Ady Endre
din satul Mecen\iu, din apropierea localit[\ii C[ua;,
unde s-a n[scut pictorul, `n complex muzeal.
Noteaz[ c[ ;i-a f[cut intrarea la Salon ;i c[ ;i-a
s[rb[torit succesul cu un grup de prieteni. S[ fi fost
printre ei ;i Constantin Br]ncu;i? Nu consemneaz[
`n paginile de jurnal. A;a cum nu-;i noteaz[
niciuna dintre multele `nt]lniri cu Nicolae Tonitza.
Sau se vor fi pierdut? Poate c[ a considerat prea
`nsemnate astfel de `nt]lniri ;i le-a pus `n alt
registru, care, din nefericire, nu s-a p[strat? Poate
sunt `n sertarele vreunui colec\ionar.
~n timpul stagiului de la Paris a frecventat
cercurile artistice la mod[, dar f[r[ s[ ias[ prea
mult `n eviden\[. T]rziu, `ntr-o scrisoare c[tre
Gustav Kollar, poveste;te despre Picasso, care i-a
r[mas dator cu 10 franci. Acestuia i-a trimis ;i un
tablou de-al s[u pentru a-i demonstra ce poate face
un valah. ~n niciun caz nu a r[mas departe de
fr[m]nt[rile, de c[ut[rile celor peste o sut[ de mii
de arti;ti care se g[seau la Paris `n perioada ;ederii
sale `n ora;ul de pe Sena. Cu ocazia vizitei `n casa
lui Virgil Cioflec aminte;te c[ locuin\a „acestui
boier rom]n“ seam[n[ cu castelul baronului-pictor
Munkacs pe care `l vizita la Paris. Acesta fiind
croat, probabil acolo se `nt]lnea cu Ivan Mestrovici,
coleg cu el, pe care-l pomene;te cu mare respect,
consider]nd c[ dintre to\i cei care lucrau `n
atelierul de sculptur[ de la Academia Julian „numai
el s-a desprins din r]ndul categoriilor mijlocii“.
Avea la Paris un mic cerc de cunoscu\i. Ady
Endre, cu care plecase `mpreun[ din Carei, Otilia
Cosmu\a Marchi;, vecina lui Constantin Br]ncu;i,
secretara lui Anatole France ;i a sculptorului
Antoine Bourdelle, ziaristul ;i scriitorul Bölöni
György, biograful poetului Ady Endre.

~n acela;i an, 1912, expunea ;i Marcel
Duchamp, Nud cobor]nd pe scar[. La fel ca
Alexandru Ziffer, la `ntoarcerea sa de la Paris, va
vedea cu triste\e c]t de dep[;i\i erau pictorii din
colonia de la Baia Mare. C[utau ceva ce fusese
demult g[sit ;i deja abandonat. Acesta este ;i unul
dintre motivele pentru care Aurel Popp r[m]ne
relativ departe de colonia de la Baia Mare.
Dac[ Parisul `i va fi l[sat un gust amar, poate de
neputin\[, nu va ezita s[ utilizeze experien\a
acumulat[. Atunci c]nd picteaz[ peisaje din Oa; `l
evoc[ pe Cézanne. Marea lui pasiune r[m]ne `ns[
linia expresionist[, mai aproape de sensibilitatea
lui, nu `ns[ ;i de concep\ia lui artistic[. Aurel Popp
nu a fost un pictor de direc\ie, dar sufer[ atunci
c]nd aude c[ profesorii de la Cluj `i ceart[ pe
studen\ii „care picteaz[ ca Aurel Popp“.
Prin lucr[rile pe teme forestiere, prin recursul la
o foarte evident[ rusticizare a unor subiecte, foarte
la `ndem]n[, a `ncercat s[ autohtonizeze o anumit[
latur[ a expresionismului german. A `nlocuit cu
succes C[l[re\ul albastru, Der Blaue Reiter-ul
expresioni;tilor germani cu `ntunecatul, greoiul,
negru-alb[striul bivol autohton, at]t de `ndr[git de
pictorii din colonia b[im[rean[.
Are aceea;i tendin\[ de a fugi de figurativ ;i
cognoscibil ca to\i expresioni;tii. ~n :i ei lupt[ nu
;tii dac[ bivolii se lupt[ `ntre ei sau se bat b[rba\ii
`narma\i cu b]te ;i furci. C]t[ diferen\[ fa\[ de
bivolii lui Ziffer, care, de;i trata\i expresionist, se
scald[ lini;ti\i, netulbura\i de prezen\a omului, ca
adev[ra\i st[p]ni ai peisajului. Sau de bivolii
fostului s[u elev Alexandru Mohi, din Odihn[ la
amiaz[.
A existat o obsesie pentru bivol, ca element
autohton original, ca o t]rzie contrapondere la
faimosul c[l[re\ albastru? F[r[ `ndoial[. ~ns[, spre
deosebire de calul albastru al expresioni;tilor
germani, bivolul b[im[rean nu a fost transpus
`ntr-un manifest de tipul Der Blaue Reiter sau Die
Brücke. A r[mas acela;i animal greoi, lene; ;i bl]nd
la Ziffer, agresiv ;i tumultuos `n p]nzele lui Aurel
Popp. Dac[ admitem c[ cei doi, Ziffer ;i Popp, sunt
cei mai reprezentativi pictori din ceea ce se

Atelierul pictorului din Baia Sprie, pe care l-a scos la v]nzare
`n 1943 pentru a-;i putea pl[ti p]nzele ;i ramele comandate la
Budapesta. Nu a reu;it s[-l v]nd[, astfel c[ `n anul 1949 `l
punea la dispozi\ie pictorilor care doreau s[ picteze la Baia
Sprie. L-a v]ndut dup[ 1950.
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~n atelierul din Baia Sprie. Aici au lucrat numero;i pictori, printre care< Vilmos Aba-Novák, Ernő Bánk, Balla Béla, István Boldizsár,
Pál Borgida, László Félegyházi, Valér Ferenczy, Miklós Fleischer, Lajos Fonó Fleischer, György Florián, Ferenc Gáll, Oszkár Glatz,
Sándor Irányi Iritz, Emil Kelemen, József Koszta, Albert Kristóf-Krausz, Ilona Litteczky-Krausz, Litteczky Endre, Romulus Ladea,
Corneliu Liuba, Alfréd Macalik, Alexandru (Sandor) Mohi, Laura Mándy, Emmi Karácsony, Suba Dani, András Mikola, Oszkár Nagy,
Ilona Nagy-Hajós, Amália Nyisztor, Sándor Pataky, Jenő Pászk, Eugen Pascu, János Pirk, Károly Patkó, Olivér Pittner, Ferenc Róth,
Sebestyén Shakirov, Ernő Tibor, Gyula Tóth, Ignác Udvardy ;i al\ii.
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nume;te :coala b[im[rean[, cei doi nu au tras
niciodat[ `n acela;i jug, de;i au tins s[ mearg[ `n
aceea;i direc\ie. Bivolul unuia era prea n[r[va;,
nedomesticit, al altuia era prea lini;tit, de;i
transpus `n culori foviste. Din p[cate, nu i-a unit
niciun manifest, coloniei de la Baia Mare, de fapt,
lipsindu-i componenta teoretic[, nu s-a
transformat `ntr-o „;coal[“, r[m]n]nd la stadiul de
„centru artistic“. F[r[ scriitorii iubitori de art[,
deveni\i critici ad-hoc, nu s-a lansat niciun curent
artistic. T]rziu, `n 1936, c]nd era rugat s[ preia
conducerea coloniei b[im[rene, depl]ngea lipsa
criticilor de art[.
Lucrarea unui alt fost elev al s[u, Incze Iános
Dés, intitulat[ Doi bivoli, tr[g]nd pa;nici o c[ru\[,
duios acompania\i de un b[rbat ;i o femeie, ca
`ntr-o icoan[ pe sticl[, ar putea fi adus ca argument
c[ motivul bivolilor a fost un e;ec, o simpl[
reprezentare grafic[. ~n Iarna cu bivoli a lui Kádár
Géza, peisajul de iarn[ ca ;i bivolii, sunt ;i mai
alba;tri. Dar tot degeaba. Cu toate c[ Bivolii lui
Alexandru Ziffer, din 1931, tind s[ fie un punct de
referin\[ `n istoria coloniei de la Baia Mare, ca
model de lucrare postimpresionist[, fovist[, sau,
pur ;i simplu, expresionist[, ea nu a produs reac\ii
;i, prin urmare, nici consecin\e `n plan istoric.
Pictorii din colonia de la Baia Mare au lucrat
`mpreun[, `ns[ nu au avut capacitatea de a se
constitui `ntr-o ;coal[. Este opinia lui Aurel Popp,
opinie ai c[rei germeni apar `n perioada parizian[
;i se des[v]r;e;te dup[ `ntoarcerea `n \ar[,
prelungindu-se p]n[ spre sf]r;itul vie\ii. Dup[
expozi\ia de la Cluj frecventeaz[ sporadic colonia
de la Baia Mare, unde-;i `nt]lne;te mul\i dintre
arti;tii pe care-i cuno;tea de la Budapesta.
Format `n climatul Imperiului Austro-Ungar,
Aurel Popp avea s[ cunoasc[ arta ;i cultura
rom]neasc[ prin intermediul unor intelectuali,
scriitori, arti;ti, actori, care-l vor vizita la Satu Mare
cu ocazia trecerii lor prin ora;ul de pe Some;.
Atelierul s[u avea deja un renume c]nd `l viziteaz[
Nicolae Tonitza, Octavian Goga, dr. Petru Groza,
Liviu Rebreanu, Ion Minulescu, Victor Eftimiu,
Br[tianu etc. Tonitza scrie primul articol care-l va

face cunoscut publicului rom]nesc de peste
Carpa\i. ~n urma acestui articol, mai mult dec]t
elogios, din Artele Frumoase nr. 3/4, martie-aprilie
1922, Emil Isac se simte obligat s[-i mul\umeasc[
autorului< „Drag[ domnule Tonitza, Am citit
luminosul d-tale articol asupra lui Aurel Popp, pe
care l-am vizitat `n zilele din urm[, ;i-\i mul\umesc
`n numele ardelenilor c[ glasul d-tale civilizat a
putut s[ sar[ `n ajutorul acestui mare pictor“.
Avea din acest moment Aurel Popp un nou
statut de artist rom]n, recunoscut de Bucure;ti?
Aventura sa artistic[ era abia la `nceput. Vor urma
`n[l\[ri ;i pr[bu;iri, mici salturi de brot[cel furios
urmate de c[deri spectaculoase. Rela\ia cu Nicolae
Tonitza nu va fi una lipsit[ de dramatism. Are
sus\in[tori puternici, Octavian Goga, Alexandru
Vaida-Voevod, Virgil Cioflec, regina Maria, Ion
Minulescu, Liviu Rebreanu, G. M. Zamfirescu,
Dariu Popp, Ion Chinezu ;i al\i c]\iva oameni
politici ;i intelectuali, dar nu se va folosi de ei.
Fratele s[u, Mihai, era deputat \[r[nist `n
Parlamentul de la Bucure;ti. A fost primul ;ef al
poli\iei jude\ului Satu Mare dup[ Unire. Un alt
frate, Octavian, devenise director de banc[. El
`nsu;i, ca membru PN|, era `n str]nse rela\ii de
prietenie cu primarul din Satu Mare, Augustin
Feren\iu, pre;edintele organiza\iei \[r[niste. Dintre
noii s[i colegi arti;ti rom]ni, datorit[ rela\iei cu
Tonitza, pe care-l cuno;tea foarte probabil de la
Paris, s-ar p[rea c[ a fost foarte apropiat doar de
grupul celor patru.
~ntr-o prim[ scrisoare p[strat[, din 1921, din
care reiese c[ se cuno;teau de mult, Tonitza `i cerea
lui Aurel Popp s[ intervin[ pentru el la prim[ria
din Satu Mare pentru a i se acorda execu\ia unor
tablouri oficiale. Rela\ia lor, dincolo de o
recunoa;tere reciproc[, este dominat[ de
preocuparea de a primi comenzi. Este o goan[
nebun[ dup[ comenzi, dup[ munc[. Pentru
supravie\uire. Vasta coresponden\[ purtat[ de artist
cu diferite personalit[\i din epoc[ dezv[luie o
realitate< arti;tii, robi ai propriilor lor abilit[\i
profesionale, au traversat prima jum[tate a
secolului 20 `ntr-o continu[ goan[ dup[ comenzi,
de stat sau particulare. Aurel Popp, arta lui, nu
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Autoportret, din revista lui Dimitrie :eptilici „Nord-Vestul“

Fotografie din 1919

poate fi `n\eleas[ f[c]nd abstrac\ie de acest aspect.
Munca face parte din personalitatea lui.
„Eu nu am nevoie de niciun ajutor, dac[ e vorba
de lucru. Sunt `n stare s[ pictez chiar ;i `ntreg cerul
dac[ a; primi comand[ pentru pictarea lui.“
Sunt cunoscute `ncerc[rile lui de a `nfiin\a o
fabric[ de por\elan de lux.
„~n 1921, Tonitza a pictat mai multe prototipuri
de ceramic[ pentru fabrica «Dac» a pictorului
Aurel Popp din Satu Mare, precum ;i la Bucure;ti
pentru Troi\a `mpreun[ cu C. Ressu, :t.
Dumitrescu, Petru Remus Troteanu ;i Gheorghe
Ionescu Doru“, noteaz[ Barbu Brezianu.
Nu doar vor furniza modele, ci vor `ncerca s[
mute fabrica de la Satu Mare la Bucure;ti. Nicolae
Tonitza `i scrie< „Mo;u `mi comunic[ s[ ;tii c[ a
sondat terenul `n Bucure;ti, `n ceia ce prive;te
g[sirea unor capitaluri mai mari pentru o eventual[
str[mutare a ceramicei voastre `n capital[. Sunt
sor\i de izb]nd[. Numai c[, pentru a hot[r` pe
capitali;ti s[ subscrie la o asemenea `ntreprindere, e
nevoie s[ trimi\i c]teva mostre din cele mai bune ;i

mai rafinate produse ale fabricei Dac ca s[ poat[
intra – dup[ un examen serios al tehnicei voastre –
`n tratative definitive.“
De;i o duc greu, de;i fac tot felul de
aranjamente, o afacere de „export“ la Cluj, o
`ncercare de a organiza o expozi\ie la cazinoul din
Constan\a, unde „se ruleaz[ sume fabuloase de
bani“, arta r[m]ne, `n aceast[ perioad[,
preocuparea principal[ a celor doi arti;ti. Se
viziteaz[, `;i scriu, fac planuri de viitor. ~n 1924,
Tonitza `l `ndeamn[ s[ se `nscrie `n Sindicatul
Arti;tilor. ~n 1926, `i trimite regulamentul
Salonului Oficial ;i `l roag[ s[ participe cu cinci
lucr[ri, s[ ias[ din izolarea provincial[. Prietenia
lor putea s[ devin[ legendar[, `ns[ tot `n 1926
intervine o ruptur[ iremediabil[.
Adopt]nd revolta expresionist[, totu;i
improprie revendic[rilor politice ;i sociale radicale,
Aurel Popp propune formule noi pe teme vechi,
tradi\ionale, dar, spre deosebire de al\i pictori ai
genera\iei sale, se `nc[p[\]neaz[ s[ cread[ c[ `n arta
sa primeaz[ mesajul. Are dreptate doar pe
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jum[tate. ~i pl[cea s[ pretind[ c[ a fost revolu\ionar
;i `n via\[, ;i `n art[, `ns[ reu;e;te s[ demonstreze
c[ a fost revolu\ionar doar `n art[.
Revolu\ionarismul s[u `n art[ este strict estetic, iar
cel social, doar de parad[. Revolu\iile d[r]m[. El a
construit. Dar nu `n grup, ci de unul singur, ie;ind
rareori din b]rlogul atelierului s[u, ca un lup
fl[m]nd de cunoa;terea extins[ a lumii. A ignorat
faptul c[ lupii atac[ `n hait[. Nu s-a al[turat nici
grupului celor patru, de;i era foarte bun prieten cu
Tonitza ;i cu :tefan Dimitrescu. Era, de asemenea,
`n bune rela\ii cu :irato, iar Oscar Han, la fel ca
Aurel Popp, realizase lucr[ri inspirate din Primul
R[zboi Mondial, ceea ce `i unea. :tefan Dimitrescu
l-a vizitat la Satu Mare. S-au fotografiat `n parc, sau plimbat pe malul Some;ului, dar Aurel-bacsi a
continuat s[ lucreze de unul singur, expun]nd

sporadic, nel[s]ndu-se convins s[ se al[ture
vreunei grup[ri. Tonitza `l ruga insistent s[ vin[ la
Bucure;ti. „Drag[ prietene, am primit epistola ta
din 9 octombrie, ca r[spuns la cartea mea po;tal[.
Te a;tept[m cu to\ii s[ vii la Bucure;ti... vom
`mp[r\i camaradere;te divanul din atelierul meu...
;i vom sta de vorb[ ca `n\elep\ii.“
Grupul celor patru a expus `n 1925, f[r[ Aurel
Popp. Evident dup[ modelul Der Blaue Vier (Cei
patru alba;tri), `nfiin\at `n 1924 format din
Kandinsky av]ndu-i al[turi pe Paul Klee, Lyonel
Feininger ;i Alexei Jawlensky, i-a inspirat pe
rom]nii deja foarte sincroniza\i. Aproape
concomitent cu Caii alba;tri ai lui Franz Marc,
Alexandru Ziffer executa `n 1924 lucrarea Caii.
Aurel Popp executa ;i el calul s[u albastru,

~n biroul fabricii de por\elan de lux DAC, 1923
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expresionist, `ns[ pe o cutie de ciocolat[, numit[
`nt]mpl[tor Reiter.
Tonitza era un bun cunosc[tor al picturii
germane, f[c]ndu-;i studiile la München. Acela;i
insistent Nicolae Tonitza `i scrie c[ „ar fi nevoie de
o revist[ care, oric]t de modest[ la `nceput, s[
`ndeplineasc[ func\iunea de c]mp de `nt]lnire a
arti;tilor“. Tendin\a de apropiere a existat, ca ;i
nevoia de organizare ;i promovare. Aurel Popp nu
`ndr[znea s[ treac[ Carpa\ii. Se formase `n climatul
austro-maghiar, sistemul s[u de referin\e era din
r]ndul arti;tilor din monarhie. Se sim\ea complexat
la Bucure;ti. Nu cuno;tea „`n am[nunt“ arta, ;i mai
ales evolu\ia artei rom]ne;ti moderne. ~nv[\ase
compozi\ie cu Székely Bertalan, un pictor maghiar
de anvergur[, dar cine `l cuno;tea la Bucure;ti?
Acolo se sim\ea la fel de singur ca la Paris sau ca `n
orice alt[ metropol[ european[. Noteaz[ `n jurnal
`nt]lnirile cu pictori maghiari de m]na a doua, dar
nu noteaz[ `nt]lnirea cu Liviu Rebreanu ;i Ion
Minulescu. Era prieten cu G. M. Zamfirescu,
George A. Petre, traduc[torul lui Ady `n rom]n[,
cu Octavian Goga, dar nu-i vom reg[si printre cei
pe care-i evoc[ `n amintiri.
Fotografie din anii 1919 - 1921

***
Al doilea moment crucial pentru receptarea
critic[ a operei lui Aurel Popp< SALONUL
OFICIAL, Bucure;ti, 1926. La cinci ani de la
expozi\ia arti;tilor ardeleni de la Cluj, invitat de
Nicolae Tonitza, va prezenta la Salonul Oficial din
1926 cinci lucr[ri. „Drag[ Aurel, Dup[ telegrama
ce \i-am expediat azi, imediat ce am primit
scrisoarea ta, `\i scriu ;i aceast[ epistol[, cu
am[nunte< 1. Lucr[rile pentru «Salonul Oficial»
trebuie depuse la Ateneu (s[lile Grigorescu) `n
Bucure;ti, cel t]rziu p]n[ `n seara de 16
(;aisprezece) april.
2. Ai libertatea de a trimite c]te 5 buc[\i de
fiecare specialitate< adic[ cinci picturi, cinci desene,
cinci gravuri etc. Nu po\i trimite mai mult de cinci
buc[\i din aceea;i specialitate...“
Aurel Popp va trimite cinci lucr[ri. Se afla la
prima sa confruntare cu publicul, cu presa ;i critica
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;i, nu `n ultimul r]nd, cu arti;tii rom]ni de dincolo
de Carpa\i. I se face o primire c[lduroas[, cu mici
excep\ii. De pild[, Rampa `l prime;te cu ironie.
„Pictorul Aurel Popp din Transilvania ocup[
aproape un perete `ntreg cu lucr[rile lui de
dimensiuni mari pline de literatur[ ;i de un dulce
romantism care ar fi avut mare succes acum zece,
cincisprezece ani, pe vremurile de mare glorie ale
domnului Kimon Loghi c[ruia i-ar fi f[cut o
concuren\[ sim\itoare.“ Descalificant[ `n sine,
compara\ia cu Kimon Loghi, tindea s[-l
minimalizeze ;i pe un Lucian Grigorescu, de pild[.
Aurel Popp va fi primit `ns[ cu entuziasm. Se
bucur[ de o serie de articole elogioase. Dar oare
cucerise Bucure;tiul cu cinci lucr[ri? „~n «Salonul
Oficial» expune anul acesta ;i d. Aurel Popp din
Satu Mare cinci tablouri demne de a fi v[zute ;i de

Portretul artistului Aurel Popp realizat de Alexandru Ziffer `n 1936
ulei pe p]nz[
0,570 x 0,670
semnat, datat st]nga sus
Muzeul de Art[ Satu Mare
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oficialitate, ;i de amatorii de art[. Aceasta pentru c[
sunt compozi\ii excelente sub raportul concep\iei,
al ideii ;i reu;ite sub raportul execu\iei.“
Sau< „Se `ncepe epoca rena;terei Ardealului.
Virtu\i ;i talente necunoscute p]n[ azi `ncep s[ ias[
la iveal[ – Contribu\ia Ardealului la «Salonul
Oficial» al picturii< Pictorul ardelean Aurel Popp“.
Zi de zi, Ardealul `ncepe s[ se afirme tot mai
mult `n via\a rom]neasc[.
„Marile virtu\i ale Ardealului \inute p]n[ mai
ieri `n[bu;ite `ntr-o condamnabil[ pasivitate au
`nceput s[ ias[ la lumin[, s[ mi;te, s[-;i spun[
cuv]ntul, s[ se afirme, `n tot cazul, s[ se supun[
controlului opiniei publice a `ntregii \[ri
rom]ne;ti.“

Lovitura n[prasnic[ vine de unde se a;tepta mai
pu\in< de la Nicolae Tonitza.
„Ne mir[ `nc[p[\]narea sa de a propaga
generoasele comandamente ale interna\ionalei
printr-un uria; ;i costisitor exemplar, care nu poate
sta la `ndem]na maselor proletare, `nsetate dup[
`nv[\[tura vie, `n imagini, a crezului interna\ionalei
republici.
Socotindu-l nu ca pe un simplu pictor – ceea ce
i-ar displace p]n[ la jignire lui Aurel Popp – , ci ca
pe un activ propagandist al marxismului, ne
`ng[duim a-i da un sfat tovar[;ului r[t[cit pentru o
clip[ `n Salonul eminamente burghez al \[rii
noastre<

Autoportret, 1907
creion pe h]rtie
semnat datat dreapta jos

Autoportret, 1920
ulei pe carton
semnat, datat dreapta sus
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~n atelierul de sculptur[, 1919

Autoportret (1926?)
ulei pe carton
0,490 x 0,320
nesemnat, nedatat
Muzeul de Art[ Cluj-Napoca

Cel mai sigur ;i mai rapid mijloc de propagand[
revolu\ionar[ este – dup[ pres[ ;i bro;ura ieftin[ –
numai stampa gravat[ sau litografiat[, care
multiplicat[ la nesf]r;it, ;i necostisitoare, poate s[
p[trund[ ad]nc `n valurile mul\imii de
pretutindeni, s-o instruiasc[, s-o mi;te ;i s-o
r[scoleasc[...
Iat[ de ce ni se pare `nc[ o dat[ bizar[ st[ruin\a
lui Aurel Popp, care este ;i un excelent gravor, de a
persista `n c]mpul picturii de mare anvergur[,
unde perspectivele unui real contact cu masele
interna\ionale nu-i pot fi dec]t `nchise, pentru
pricinile mai sus ar[tate...“
~n urma acestui articol din „Universul literar“
din 23 mai 1926 „Salonul Oficial (Sala Hans Eder)“
rela\ia lor se r[ce;te. Se `ncheie schimbul de

scrisori. Fiecare a luat-o pe drumul propriu.
Prietenia lor a `ncetat. Lui Aurel Popp nu-i va fi
sc[pat nuan\a ironic[ a celui pe care `l considera
singurul s[u prieten din Regat. Noti\a, p]n[ la
urm[ nedreapt[... „Aurel Popp este un foarte bun
gravor, de ce s[ nu-;i multiplice lucr[rile `n mii de
exemplare pentru masele interna\ionale...“ a fost
c]t se poate de crud[.
Mai pu\in zgomotos, Aurel Popp va persista `n
direc\ia care i-a displ[cut p]n[ la irascibilitate lui
Tonitza. Dup[ descinderea la Bucure;ti, la Salonul
Oficial, s-a concentrat mai pu\in pe pictura de
;evalet, angaj]ndu-se la lucr[ri monumentale.
Cum a reac\ionat la acest articol care l-a
zdruncinat suflete;te?
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Scrisoarea lui Dumitru Pavlu, un prieten
comun, un om de cas[ a lui N. Tonitza, l[mure;te
impactul pe care l-a avut acest nedrept articol
asupra pictorului ardelean. F[c]ndu-l „marxist“,
pentru a-i da dreptate, din „r[zbunare ;i revolt[
sufleteasc[“ Aurel Popp face un gest de t]n[r rebel<
accept[ s[ fie trecut pe listele electorale ale unei
alian\e de st]nga din care f[ceau parte ;i
comuni;tii. „... `ncurajat ;i iubit, a;a cum nu s-a
bucurat nimeni `n Ardeal, ;i fiindc[ nu \i-a mers `n
plin, a;a dup[ cum ai fi dorit, – c[ci rea voin\[ nu a
fost din partea nim[nui – (cunosc de la persoane
foarte apropiate de domnul Goga modul cum ai
fost `mbr[\i;at ) – `n o bun[ zi tu ai sup[rat pe to\i
acei care voiau s[ te serveasc[ ;i `\i doreau numai
binele, te-ai pus pe tren ;i ai plecat la Satu Mare,
lans]ndu-te a fi candidat ca deputat comunist.“
Dumitru Pavlu scrie mai departe< „~mi explic
aceast[ manifestare a ta, ca un fel de r[zbunare ;i
revolt[ sufleteasc[ contra burgheziei de aici, pentru
c[ n-ai fost denumit de director, fiindc[ Ministerul
Artelor nu te-a `ncurajat fiindc[ canaliile simpatice

;i literare \i-au f[cut o primire pu\in colegial[ a;a
dup[ cum \i se cuvenea, dup[ cum meri\i ;i dup[
cum te-ar fi `mbr[\i;at `n alt[ parte `ntr-un mediu
europenesc. :i fiindc[ toate se fac la noi nu `n
virtutea unui drept, talent sau merit, ci numai prin
protec\ii ;i st[ruin\i puternice (put]nd a fi ultima
nulitate de pe p[m]nt) fiindc[ n-ai fost `n\eles de-ai
no;tri ;i n-au vrut s[ te `n\eleag[ fiindc[ vedeau un
concurent, un pericol pentru existen\a lor
pipernicit[, s[ dai cu piciorul `n tot ce creiase;i ;i `n
mediul ;i dragostea de care te bucurai pe l]ng[
domnul Goga ;i s[ te arunci `n bra\ele
comuni;tilor? Dar pe a cui socoteal[ ai f[cut-o, ai
rupt prin aceasta pielea burgheziei rom]ne, contra
cui te-ai r[zbunat?! :i cine te va ajuta, cine va da
p]inea de toate zilele copiilor ;i familiei tale?...
... :i toate acestea fiindc[ s-a g[sit un Tonitza, –
pentru un c[cat de articol – s[ rupi orice rela\iuni
cu societatea actual[, pentru a te arunca `n bra\ele
comuni;tilor, ;i care m]ine, poim]ine te vor trage
pe sfoar[?!“

 Pe malul Some;ului,
cu pictorul Litteczky

Satu Mare, 1923,
pe vremea c]nd „ie;ea la peisaj“
pe malul Some;ului `mpreun[ cu pictorul Andrei Litteczky
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Plecarea intempestiv[ din Bucure;ti a fost
modul `n care a `n\eles Aurel Popp s[ se r[zbune pe
singurul lui prieten din Vechiul Regat, dar ;i pe
„Capital[“, `n ultim[ instan\[.
Dup[ aceast[ dat[, traiectoria artistic[ a lui
Aurel Popp ia o nou[ direc\ie. Se `ndreapt[ spre
arta monumental[. Va `ncepe s[ lucreze, `mpreun[
cu sculptorul Ferdinand Gallas, la Monumentul
Unirii pentru Bucure;ti, la proiectul de monument
al dr. Vasile Lucaciu la Satu Mare, precum ;i la
ample lucr[ri de arhitectur[, fresce. Ca pictor
r[m]ne `ns[ `n continuare `n aten\ia colegilor,
colec\ionarilor, publicului `n general.
Articolul devastator al lui Nicolae Tonitza `l va
marca toat[ via\a. Nu-l va vorbi niciodat[ de r[u pe
fostul s[u prieten, singurul din sud, dar se r[zbun[
`n felul s[u pentru „acel articol de c....“, l[s]ndu-se

`nscris pe listele unei alian\e politice de st]nga.
Odat[ trecut[ furtuna, se reapuc[ de munc[.
Dac[ Bucure;tiul l-a primit cu ostilitate, se
`ndreapt[ spre Viena. Nu se poate vorbi despre o
influen\[ direct[ a vreunui pictor anume, despre o
descenden\[ direct[, `ns[, cu siguran\[, lucr[rile lui
pot sta al[turi de cele ale unui Egon Schiele, Albin
Egger-Lienz sau Anton Kolig f[r[ s[ fac[ not[
discordant[. Face demersuri pentru organizarea
unei expozi\ii la Viena, ;i nu la o galerie oarecare, ci
la Wiener Secession. ~nclina\ia, sl[biciunea sa
pentru expresionismul austriac `;i spun cuv]ntul.
~n martie 1928, face o prim[ vizit[ la Viena, iar `n 7
august `i scrie secretarului general al Wiener
Secession, c[ nu poate participa la expozi\ia
colectiv[ din acel an, fiind prea costisitoare, dar
preg[te;te circa 200 de lucr[ri, din care 20-30
format mare, pentru o personal[ pentru c]nd vor fi
libere s[lile.

Aurel Popp obi;nuia s[ se `mbrace
la fel ca \[ranii c]nd pleca
„la peisaj“ `n Oa;

 Pictorul :tefan Dimitrescu, `n vizit[ la Satu Mare `n 1929.
De la st]nga la dreapta< :tefan Dimitrescu, Aurel Popp,
Balla Béla
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1928 – Pagini din coresponden\a cu Wienner Seccession
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Satu Mare, la 7 august, 1928
Mult stimate domnule secretar!
Probabil vă aduceți aminte de vizita mea la
dumneavoastră pe care am făcut-o la mijlocul lunii
martie a.c. v-am cerut atunci lămuriri în legătură
cu posibilitățile privind organizarea unei expoziții a
tablourilor mele la „Secession“.
Ați fost amabil să-mi oferiți informații în acest
sens, în urma cărora mă adresez iarăși
dumneavoastră – în ciuda faptului că am întârziat
puțin – pentru aflarea altora.
Din motive tehnice vă pot trimite acum doar
niște reproduceri. Vă rog să înaintați acestea
juriului amintit de dumneavoastră și să vă interesați
dacă și când aș putea obține spațiile dumneavoastră
pentru tablouri de acest gen pentru o expoziție
individuală.
Probabil vă aduceți aminte și de cele relatate de
mine despre condițiile mele de aici. Din păcate, nici
condițiile noastre sociale, nici unele motive
financiare nu permit să prezint tablourile mele aici
în cadrul unei expoziții colective.
Tocmai aceste circumstanțe mă fac să execut
marea parte a compozițiilor mele numai în formă
de schițe sau în format mic. Pentru o expoziție din
Viena aș dori însă să-mi execut tablourile terminate
și cele mai recente în format original, mare.
Tot materialul pentru expoziție ar conține cca 200
de tablouri, între ele 20-30 compoziții de format
mare. Pregătirea tuturor acestor tablouri pentru
expoziție se merită bineînțeles numai în cazul dacă
am la dispoziție spații cum sunt cele ale
dumneavoastră.
În cazul în care dumneavoastră îmi puteți
asigura acestea, atunci eu aș fi în măsură să-mi
asigur suportul material necesar acestei munci de
mare anvergură. Accentuez că după părerea mea
aceste tablouri, tocmai prin tematica lor, ar putea
trezi într-un mod deosebit interesul cercurilor
artistice, sociale și politice din Viena, și din această
cauză eu consider această expoziție ca și o sarcină
de viață.

Dacă cele două condiții< 1. spații asigurate la
Viena, 2. suportul material (a cărui asigurare o leg
tocmai de acordul dumneavoastră) există, atunci eu
sper ca în 2-3 ani să execut întreg materialul gata
pentru expoziție, în așa fel încât și dumneavoastră
veți fi mulțumiți de succesul expoziției.
Vă rog deci să vă ocupați de această chestiune în
măsura dacă, după studierea reproducerilor atașate
și pe baza explicațiilor de mai sus, găsiți că merită
osteneala.
Vă rog să-mi transmiteți în răspunsul
dumneavoastră fără menajamente părerea
adevărată a juriului dumneavoastră, precum și
impresiile dumneavoastră, pașii următori necesari,
cu un cuvânt, tot ce este în orice fel de legătură cu
această chestiune.
(Vă rog ca după folosire să-mi trimiteți înapoi
reproducerile, pentru că și eu am nevoie de ele.)
Vă mulțumesc anticipat pentru strădaniile
dumneavoastră amabile și vă asigur de respectul
meu sincer<
Aurel Popp
La scrisoarea lui de inten\ie din 7 august i se
r[spunde `n 28 august. Secretarul general `l anun\[
c[ a primit reproducerile ;i c[ `n septembrie se va
`ntruni comisia.

Secretariatul „Wiener Secession“
Viena, IV a Karlsplatz
Uniunea Arti;tilor Plastici „Wiener Secession“
28./VIII. 1928
Mult stimate domn
~n urma înscrisului dumneavoastră din 7. l. c., la
care sunt atașate fotografii despre lucrările
dumneavoastră, am onoarea să vă comunic că
următoarea ședință a comisiei va avea loc în a doua
parte a lunii septembrie, domnii fiind plecați peste
vară. Atunci veți primi o nouă înștiințare privind
expoziția.
Cu respect deosebit
(Semnătură indescifrabil[)
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~n septembrie, planurile de a-;i organiza
expozi\ia la Viena sunt date peste cap.
Dup[ o `nt]lnire cu Octavian Goga se ive;te o
ocazie, considerat[ de el unic[< posibilitatea de a
ridica un Monument al Unirii la BUCURE:TI. Este
at]t de entuziasmat de idee, `nc]t scrie numele
Capitalei cu majuscule.
~l anun\[ pe sculptorul Ferdinand Gallas, `ntr-o
scrisoare din 22 septembrie 1928, c[ Octavian
Goga ;i regina Maria sus\in realizarea unui
Monument al Unirii la Bucure;ti.
„Părerea lui Goga a fost una elogioasă la adresa
acestor proiecte, prin urmare, a avut o cu totul altă
poziție privind executarea lor. El respinge categoric
proiectul de la Sibiu. Nici el nu îl consideră ca fiind
unul serios. Nici nu ne-a permis să ne ocupăm de
acel proiect. El a oferit un plan cu posibilități mult
mai pozitive privind statuia Unirii pe baza
proiectelor mele și privind persoana mea, în așa fel
încât proiectele mele să fie și realizate. A spus că
regina Maria, care mi-a văzut tablourile, a și
cumpărat tablouri de la mine, mă apreciază foarte

~n atelier, `n timp ce lucra la bustul lui I. G. Duca
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mult, iar el speră că, dacă eu fac proiectele
împreună cu modelele, cu un buget privind
întreaga execuție, adică cu toate datele, atunci le
vom duce toate la el și le prezentăm în fața
Consiliului regal, iar el este absolut sigur că unul
dintre planuri va fi realizat la BUCUREȘTI!“
Execut[ schi\e, machete, face calcule inginere;ti
pentru un colos din piatr[ sau marmur[ de 16-18
metri, pe trei etaje. Goga va pierde alegerile, va veni
criza, monumentul va r[m]ne `n faza de proiect.
Pentru acest proiect renun\[ la o proiectat[
expozi\ie la Wiener Secession. ~n perioada
interbelic[, dup[ Bucure;ti, consacrarea venea `n
urma expozi\iilor din str[in[tate. Arti;tii rom]ni
reu;iser[ s[ participe doar la c]teva expozi\ii de
anvergur[, la Bienala de la Vene\ia (1924)
expozi\iile rom]ne;ti din 1930 din Olanda ;i
Belgia, Expozi\ia Interna\ional[ de la Paris (1937),
c]teva ie;iri r[zle\e. Fiecare artist era pe cont
propriu. Aurel Popp, cu o dorin\[ de independen\[
mult mai mare dec]t al\ii, `ncerca prin expozi\ia
din Viena, din 1928, s[ compenseze lipsa de interes

Model]nd bustul lui I. G. Duca

din \ar[ fa\[ de arta sa. Dup[ 1930 se va retrage la
Mla;tina Ecced, apoi la Baia Sprie. Din c]nd `n
c]nd vor ap[rea articole elogioase la adresa sa.
Toate din partea ardelenilor. :i a doua `ncercare a
sa de a trece Carpa\ii s-a soldat cu un e;ec.
Monumentul Unirii de la Bucure;ti ;i niciuna
dintre cele dou[ variante ale unui monument la
Sibiu nu se vor realiza niciodat[. Va pierde ;i
licita\ia pentru monumentul dr. Vasile Lucaciu, `n
favoarea lui Corneliu Medrea. Sute de schi\e,
machete, planuri inginere;ti. O munc[ titanic[, de
ani de zile, s-a risipit.
~n lucr[rile de sculptur[ monumental[, datorit[
exceselor `ntr-o direc\ie sau alta, pl[te;te un pre\
mare dorin\ei de originalitate. Ca un adev[rat
renascentist, vrea s[ pun[ `ntr-o rela\ie armonioas[
comanda social[ cu realizarea artistic[, lovindu-se
de lipsa de finan\are pentru proiecte grandioase,
considerate prea costisitoare. Rom]nia avea o alt[
mentalitate, o alt[ viziune, dec]t Ungaria despre

~n atelier, `n jurul anului 1923
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arta monumental[. O exprim[ foarte tran;ant, ;i
polemic, Kós Károly<
„Monumentul de artă este un document al
nivelului valoric al culturii de creaţie artistică
(arhitecturală), al unui neam şi deopotrivă un
eficient mijloc educativ de cultură artistică şi
estetică a societăţii. Este o valoare care păstrează
pentru noi spiritul constructiv creator al unei
epoci, concepţia despre viaţă a societăţii respective.
Pieirea sa înseamnă deci o pierdere irecuperabilă
nu numai pentru posteritatea societăţii respective,
ci pentru întreaga umanitate.“
Sintez[ a unui impresionism niciodat[ pe deplin
asumat ;i a unei linii expresioniste u;or
recognoscibile, Aurel Popp a fost un artist mereu `n
c[utarea unei picturi c[reia se str[duia s[-i ascund[
r[d[cinile. Vedea o pr[pastie `ntre c[utarea `n sine
a formei ;i realizarea final[. Uneori, este drept, a
ajuns la solu\ii inadecvate, binemeritat tribut pl[tit
convingerilor eronate c[ doar dintr-o inten\ie

„corect[“ se poate na;te art[ adev[rat[. Dar nu a
dep[;it niciodat[ o anumit[ limit[ „teoretic[“, fiind
totu;i de p[rere c[ arta `nseamn[ mai mult dec]t a
lucra respect]nd toate canoanele morale. Demersul
pictural al lui Aurel Popp este liniar, dar cu multe
ie;iri `n decor. Experimenteaz[ mult, `ns[ nu
suficient pentru a putea fi introdus `n cercul
avangardi;tilor. Face multe incursiuni `n trecut,
`mprumut[ tehnici ;i teme, dar nu devine un
tradi\ionalist. Niciodat[ nu ;i-a schimbat brusc nici
maniera, nici viziunea.
Aurel Popp nu a pendulat doar `ntre dou[
culturi, etnicizate excesiv, `ntre dou[ lumi, ci ;i
`ntre dou[ curente artistice, `ntre impresie ;i
expresie, neput]ndu-se decide vreodat[ `n favoarea
uneia sau alteia.
Este un cuminte peisagist sau un expresionist
furios? Prin spiritul s[u iscoditor, prin nerv, mai
degrab[ era un s[lbatic incurabil. Gustul pentru
culoarea proasp[t[, pentru violetul care trebuie s[
fie „unul al ra\iunii“, pentru lumina difuz[, pentru
perfec\iunea compozi\iei las[ impresia c[ picta
pentru a picta ;i nimic mai mult.
Traverseaz[ impresionismul pentru a ajunge,
prin expresionism, la un realism halucinant. Nu
exist[ o singur[ p]nz[, un singur desen, o singur[
tu;[ prin care s[ nu `ncerce s[ se `ndep[rteze de
impresionismul primar, care i se p[rea dominant,
ap[s[tor ;i simplificator.
Mai mult dec]t prin localizarea culorilor,
compozi\iile barbizonienilor exploatau contrastul
dintre lumin[ ;i umbr[. Manet poten\a
luminozitatea cu un fundal `nchis, neutru.
Constable, la fel ca to\i barbizonienii, plasa un
frunzi; `ntunecat pe fundalul cerului, d]ndu-i astfel
un plus de str[lucire ;i luminozitate.
Doar Cézanne – obi;nuia s[ spun[ Aurel Popp –
a reu;it s[ integreze luminozitatea `n jocul lumin[umbr[ f[r[ s[ utilizeze zone de umbre contrastante.

Aurel Popp cu bustul lui Dariu Popp, `n atelierul din Gr[dina
Romei din Satu Mare

~n atelierul de sculptur[ al fabricii de ceramic[ de lux DAC
`n 1923-1924
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Concentr]ndu-se pe suprafa\[, pe `nveli;, nu pe
structur[, pe compozi\ie, nu era interesat dec]t s[
prezinte o manifestare cromatic[ a unui col\ din
natur[.
Ochiul lui Cézanne, hipersensibil la nuan\e, la
culoare, descompune culorile `ntr-o mul\ime de
nuan\e cromatice ;i tonale. La fel ;i „ochiul“ lui
Aurel Popp descompunea culorile. Furtun[ `n
p[dure pare un detaliu din Castelul negru. Ca ;i
Cézanne, ;i el a reu;it s[ dep[;easc[ rigiditatea
imaginii prin linii transversale, prin `ntret[ieri ;i
suprapuneri repetate, a;a cum va observa ;i la
Degas.
Dac[ `n vechea pictur[ se ob\inea o str[lucire
cromatic[ folosind un fond `nchis, neutru, gri, a;a

cum `nv[\au ;i studen\ii la academia din
Budapesta, armonia fiind realizat[ prin temperarea
culorilor prin glasiuri, prin suprapunerea unor
straturi sub\iri de culori grase sau lacuri
transparente, Aurel Popp ajunge la concluzia c[
fondul alb este solu\ia perfect[ pentru a reda
str[lucire culorilor, ob\in]nd efectul de
transparen\[ nu prin suprapunerea culorilor, ci
prin al[turare.
A `nv[\at s[ foloseasc[ fondul alb urm]nd un
curs de studiul materialelor la München ;i lu]nd
noti\e dup[ cursul lui Dorner. Nu folosea ;paclul,
considera c[ „tehnica fiec[rui pictor este pe fa\[“ ;i
se recunoa;te din modul `n care `;i preg[te;te
fondul. ~;i preg[tea singur culorile ;i liantul, pentru

Aurel Popp, `n atelierul
construit dup[ 1934
din Satu Mare
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~n fa\a lucr[rii Ecce Homo
(1939-1940?)

~n gr[dina atelierului din Satu Mare
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c[ „fabricile de culori se `mbog[\eau pe seama
am[r]\ilor de pictori v]nz]ndu-le culori murdare,
pe care bie\ii de ei le amestec[ pentru a ob\ine
culori curate. Amestec]nd culori murdare, cum s[
ob\ii culori curate? Din amestecul a trei culori,
chiar dac[ sunt curate, rezult[ o culoare murdar[.“
Pentru un fond ALB ca laptele folosea alb de
zinc, cret[ n[moloas[, praf de ghips nears,
procentele modific]ndu-le de la tablou la tablou, `n
func\ie de c]t de absorbant dorea s[ fie fondul.
Pentru a ob\ine mai mult alb, ungea p]nza sau
sc]ndura cu o solu\ie de clei de aur. Dup[ uscarea
fondului mai ungea o dat[ p]nza, lemnul sau h]rtia
cu solu\ia de clei de aur sau renun\a dac[ dorea ca
fondul s[ fie foarte absorbant. Folosea vopsele de
praf, pe care ;i le cump[rase din Germania, Anglia
;i mai t]rziu din Belgia. Dup[ ce i s-a terminat
stocul, cerea cu disperare culori str[ine de la UAP
;i Fondul Plastic pe motiv c[ pe cele rom]ne;ti „nu
le pot m]nui“. Folosea pensule de 8-10 cm pe care
;i le comandase singur direct de la fabric[. Pentru
suprafe\e late folosea o c]rp[, dar l[sa libere
suprafe\e din fond pentru ca str[lucirea albului s[
ajute la str[lucirea culorilor. „Eu aplic separat
fiecare culoare ;i niciodat[ nu amestec nimic cu
nimic“. Cum `;i preg[tea singur culorile, avea
nevoie de foarte multe culori pentru amestec,
pentru probe. Culoarea final[ era rodul muncii sale
de cercetare de mul\i ani.
Amestec]nd doar dou[ culori „adecvate ;i
permise“, era convins c[ culorile lui nu se vor oxida
niciodat[, pentru c[, fondul fiind alb, chiar dac[ ar
fi penetrat stratul de culoare nu f[cea dec]t s[-i dea
str[lucire. Pe c]nd grunduirea `n gri, cum `nv[\au
studen\ii la Budapesta, `n timp nu f[cea dec]t s[
strice culorile.
Aurel Popp era un desenator analitic.
Reschi\]nd dansatoarea lui Degas, cel care desena
zeci ;i zeci de variante ale aceleia;i dansatoare,
t]n[rul pictor `ncerca s[ surprind[ schemele sale
compozi\ionale, la baza c[rora nu sta simetria, ci
`ntret[ierile, suprapunerile, acestea, prin repeti\ie,
d]nd impresia de mi;care continu[. La Courbet, de
exemplu, de;i dorea s[ reprezinte mi;carea

~n atelier, dup[ ce termin[ autoportretul (1941)

sp[rg[torilor de piatr[, pun]nd al[turi lucr[rile lui
Aurel Popp, totul pare `ncremenit.
Dansatoarele pictorului rom]n vor deveni
muncitorii forestieri opintindu-se, lu]ndu-;i elan s[
doboare copacii cu securea, sunt caii tr[g]nd din
greu sub biciul C[ru\a;ului o;an, sunt bivolii din
Aratul greu sau din :i ei lupt[. C[ru\a;ul O;an al
lui Aurel Popp polemizeaz[, intr[ `n dialog
cromatic, cu Carul de f]n (The Hay Wain) al lui
John Constable. Dinamismul, impresia de c]mpuri
cromatice care se deplaseaz[, `n cazul lui Aurel
Popp provine din dungile v[rgate intens colorate
ale \oalelor \[r[ne;ti care, reverber]nd pe trupurile
cailor, poten\eaz[ at]t efectul de mi;care, c]t ;i

str[lucirea culorilor. Muncitorii s[i forestieri,
bivolii ;i caii vor fi `nv[\at s[ se mi;te, s[ nu stea
`ncremeni\i pe p]nz[, de la dansatoarele lui Degas
dup[ care t]n[rul Aurel Popp lua noti\e.
Cu Degas, de altfel, pictorul are `n comun
izolarea, ciud[\eniile ;i `nc[p[\]narea, atitudinea
rigid[ fa\[ de oameni, ironia, sarcasmul, dar ;i
munca foarte grea, exigen\a, severitatea fa\[ de sine
;i colegi. „Firea mea are tendințe de individualism
excesiv, care nu poate suporta niciun fel de munc[
`n colectiv sau lucruri asemănătoare...Viața mea
este o lume aparte, pe care am făurit-o eu pentru
mine însumi, și care este altfel față de cea a altor
oameni“, scrie el `n 1951. Obsesia de a surprinde
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Cu bustul dr. Lükő Béla

trupurile oamenilor ;i animalelor `n mi;care se
transform[ `n art[ `n urma unor exerci\ii
nesf]r;ite. Dac[ Degas avea o sensibilitate `n exces
la form[, Aurel Popp avea o hipersensibilitate la
culoare, `ntins[ direct pe structura compozi\ional[.
P]n[ ;i naturii „trebuie s[-i faci nudul... s[-i
reliefezi mu;chii, oasele ;i formele“, `l sf[tuia el pe
un t]n[r pictor.
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Tabloul de compozi\ie este esen\ial `n crea\ia lui
Aurel Popp. Desprinz]ndu-l, totodat[, de
impresionism, devine ;i un criteriu de diferen\[
fa\[ de restul pictorilor din plutonul s[u b[im[rean,
;i, `n general, fa\[ de congenerii s[i. ~n p]nzele
pictate var[ de var[ la Baia Sprie, unde `n mod
demonstrativ `;i cump[rase o cas[ pentru a fi clar
c[ nu se include `n colonia de la Baia Mare ;i unde

;i-a petrecut verile din 1930 p]n[ t]rziu, dup[
r[zboi, porne;te de la dialogul cu natura ;i sf]r;e;te
prin a dialoga numai cu culorile sale.
Ca majoritatea invita\ilor s[i `n atelierul de la
Baia Sprie, ace;ti pictori erau impresioni;ti `n zilele
cu soare ;i expresioni;ti `n zilele `ntunecate.
„Impresioni;tii“ de var[ deveneau „expresioni;tii“
de iarn[ c]nd se retr[geau `n atelierele lor
ne`nc[lzite ;i `ntunecoase de la ora;. Ceea ce `i unea
era modul `n care vedeau lumina, ca element
esen\ial al a;ternerii culorilor pe p]nze. Ceea ce `i
diferen\ia era tehnica. Ca s[ fii pictor impresionist
sau peisagist de Baia Mare nu era necesar s[ fii
foarte dotat intelectual. Era de ajuns instinctul de a
sim\i fream[tul naturii convertindu-l apoi `n linie ;i
culoare.
Pictura `n care crede Aurel Popp este una a
construc\iilor bazate pe desen, pe fermitatea
liniilor, pe deformarea brutal[ care d[ expresivitate
;i sens, `ntr-o prim[ faz[ culoarea juc]nd doar un
rol secundar. Caut[ compara\iile brutale,
contrastele scr];nitoare, de sorginte expresionist[,
ale c[ror origini s-au pierdut, `ns[ u;or
recognoscibile `n studiile preparatoare, de
inspira\ie renascentist[, pe filier[ german[. Se vede
lec\ia bine `nv[\at[ de la profesorul s[u de
compozi\ie, devenit prietenul s[u, Székely Bertalan.
C]nd p[r[se;te peisajul, `;i introduce personajele
`ntr-un v]rtej baroc, cre]nd `n jurul lor o atmosfer[
de co;mar ;i catastrof[ iminent[, pe linia
Capriciilor lui Goya, `ns[ preferin\ele sale converg
`nspre mae;tri germani, Dürer, Grünewald,
Goltzius, prin ei pictorul transilv[nean ajung]nd la
o destul de personalizat[ linie expresionist[.
C[l[toria de studiu din Madrid, unde `l caut[ pe
Velázquez, ca de altfel toate c[l[toriile sale de
studii, mai cu seam[ din Viena secessionist[, au
l[sat urme mai ad]nci `n crea\ia sa dec]t a dorit s[
se vad[.
Aglomera\ia personajelor, mereu `n mi;care,
drapajele bogate, umbririle uniforme, marile
suprafe\e luminate, `n vecin[tatea unor zone
`ntunecate, atmosfera `nchis[, f[r[ orizont, ca ;i
tematica arat[ o profund[ familiarizare cu arta ;i

1959 – ~n timpul c[l[toriei de documentare pentru Execu\ia lui
Horea
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tehnica unui Albrecht Dürer. Calea Crucii, Ecce
Homo sunt motive pe care le va duce `n alt[
direc\ie, dar cu o tehnic[ bine `nsu;it[ de la
maestrul german. De la m]inile lui Dürer ;i
Grünewald, intuind ;i expresivitatea acelor m]ini
`ncle;tate ale lui Goltzius, la m]na dr. Lükő Béla,
comprim]nd distan\a temporal[, prin tematic[,
prin tehnic[, tinde s[ ajung[ la o nou[
expresivitate. Chipul acelui Isus singuratic,
melancolic, a lui Dürer, se va reg[si `ntr-un
monument funerar realizat de Aurel Popp, o
lucrare simpl[ care ar putea fi foarte bine numit[
Singur[tatea lui Isus. Pe aceea;i filier[ german[, un
posibil model ar putea fi Hans Rottenhammer, mai
aproape de idealul de compozi\ie pe care `l preda
Székely Bertalan la Budapesta, cu picturile sale
ample, cu aceea;i aglomera\ie de personaje, dar f[r[

Aurel Popp analiz]nd roata pe care a fost chinuit Horea
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finalitatea pe care le-o confer[ Aurel Popp. A fost
preocupat, `n egal[ m[sur[, de tehnica lui
Hieronymus Bosch, dar se str[duie;te s[ descopere
;i secretele tehnicii lui Rembrandt, Rubens,
Leonardo da Vinci, Caravaggio, Perugino, nume
des `nt]lnite `n carnetele sale. Face schi\e dup[
Corot, Courbet, Delacroix. S-au pierdut acele
urme? Sunt recognoscibile `n opera sa elementele
dintr-un Tratatto della Pittura din Floren\a
secolului 13 din care conspecta cu scrupulozitate?
Giotto, Titian, De Luca sunt nume frecvent
`nt]lnite `n notele sale. ~n art[, credea Aurel Popp,
dac[ vrei s[ faci un mare pas `nainte, trebuie s[
prive;ti cu aten\ie spre trecut.
Pict]nd peisaje, mereu cu teama c[ va fi
considerat demodat, c[ va fi acuzat c[ „picteaz[
bujori“, Aurel Popp a demonstrat ca pu\ini al\ii c[

rela\ia dintre culoare ;i lumin[ poate produce
capodopere dincolo de orice curent artistic.
„Barbizonienii, care cu mare bucurie au
descoperit c[ natura nu este a;a de `ntunecat[ cum
au v[zut-o predecesorii lor, totu;i n-au avut
`ndr[zneala s[ picteze culorile `n a;a m[sur[ de
deschise cum vreau s[ le pictez eu... Da,
`ntr-adev[r, a;a trebuie s[ fie pentru c[ pe ei foarte
mult i-a fascinat albul, culoarea alb[, care, de fapt,
niciodat[ nu este alb[, ;i totodat[ `\i dicteaz[ tonul
culorilor, deoarece albul nu-l po\i ridica s[ fie ;i
mai alb.... Cu ce piedici trebuie s[ dai seam[ c]nd
vrei s[ imi\i puterea, str[lucirea razelor soarelui!
Apoi trebuie s[ ;tii `nc[ ;i despre aceea c[ Arta
atunci `i este `nceputul, c]nd se desparte de Natur[!
Adic[ niciodat[ nu e;ti artist adev[rat dac[ doar
din sim\[minte copiezi Natura, adic[ dac[ nu e;ti

poet `n pictur[!... N-am nevoie de clasicism, ci
numai ;i numai de poetism, de frumuse\e... O via\[
`ntreag[ am `ncercat s[ pot ajunge m[car cu un
milimetru aproape de culorile paletei Naturii!! :i
trebuie s[ m[ `n\elegi c]nd `\i spun sincer c[ nu am
reu;it deloc. ~n compara\ie cu culorile Naturii,
culorile mele sunt aproape negre. Ici-colo se mai
poate c[ am nimerit ceva, dar `n compara\ie cu
timpul care l-am folosit pentru acest rezultat jalnic
aproape e egal cu nimica.“
Pentru el peisajul se reduce la culoare ;i lumin[,
cu condi\ia ca fiecare culoare ;i mai ales verdele „s[
fie f[cut cu ra\ionalitate“. Nu va fi uitat niciodat[
frunzele din Madrid care str[luceau ca ;i c]nd ar fi
fost pictate. Ia subiecte de la impresioni;ti ;i, cu
lec\ia bine `nv[\at[ de la clasici, le trateaz[, pe
ascuns, cu instrumentele `mprumutate de la

~n c[l[toria de documentare pentru Execu\ia lui Horea (1959-1960)
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postimpresionism ;i expresionism. Pe elevul s[u,
Alexandru Mohi, `n timpul peregrin[rilor prin
|ara Oa;ului, `l sf[tuia s[ trag[ contururi groase,
ap[sate, dup[ teoria lui Cézanne, `ndemn]ndu-l, de
fapt, s[ fac[ pasul de la impresionism la
neoimpresionism.
„Poți picta cum vrei, dar numai așa cum nu s-a
mai pictat! Nu tot linge suprafața! Cu cât e mai
zdrențoasă cu atât e mai interesantă. Cine nu știe să
deseneze, să nu deseneze! Ori știm să pictăm
dintr-una, ori niciodată. Contururile pot fi groase
cât un deget, dacă așa trebuie să fie. Dacă pictezi o

~n fa\a casei din Mecen\iu `n care s-a n[scut poetul Ady Endre, 1956
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luptă pe ocean... bagă-ți picioarele într-un ciubăr ca
să simți puterea apei!“
„La v]rsta mea, de aproape 70 de ani, scria
Cézanne, senza\iile colorate provocate de lumin[
;terg imaginea, `mpiedic]ndu-m[ s[ urm[resc
contururile. De unde rezult[ c[ imaginea ;i tabloul
meu sunt incomplete. Pe de alt[ parte, planurile
tind s[ cad[ unele peste altele, de unde a ie;it
neoimpresionismul care traseaz[ contururile cu o
linie neagr[, efect ce trebuie comb[tut din
r[sputeri.“ Invers]nd planurile, aceea;i lec\ie i-o
preda elevului s[u, dar totodat[ ;i lui `nsu;i.

Uimitor este cum a reu;it s[ dea unitate stilistic[
unor preocup[ri at]t de diferite. Reu;e;te s[ a;eze
`n acela;i tipar stilistic pictura, sculptura, lucr[rile
de art[ aplicat[. :i-a dorit s[ devin[ un model
pentru tinerii care i-au stat `n preajm[ ;i s[ impun[
un statut de artist care tr[ie;te `ntr-un mediu
provincial. „Lumea se mir[ nu pentru ce am f[cut
eu, ci pentru c[ am reu;it s[ fac asta `ntr-un ora;
mic ca Satu Mare.“
Cultura rom]n[ nu l-a integrat `ntru totul, iar
cultura maghiar[, `n ciuda serviciilor imense, cum
ar fi `nfiin\area Muzeului Ady Endre, nu i-a
r[spuns pe m[sura efortului s[u. ~i scria unui
prieten< „Pe tine te love;te doar un neam, pe mine
m[ lovesc ambele neamuri.“ De;i s-a \inut departe
de colonia artistic[ din Baia Mare, pictorul, izolat la
Satu Mare, este destul de bine ancorat `n ;coala
local[. Nemul\umit de faptul c[, `nc[ de la
`nceputuri, colonia de la Baia Mare accepta cu o
prea mare deschidere deopotriv[ pictori mari ;i
minori, tineri ;i b[tr]ni, rom]ni, maghiari, evrei,
germani, slavi, p]n[ la urm[ istoria l-a integrat, f[r[
voia lui, `n aceast[ mi;care artistic[. Umbla vorba
c[ era suficient s[ treci prin gara din Baia Mare
pentru a fi considerat pictor b[im[rean. ~n schimb,
`ncadrarea sa `n cultura na\ional[ \ine doar de
repere cronologice. Nici el `nsu;i nu mai ;tia la un
moment dat dac[ fiind ardelean este un bun rom]n
;i dac[, din moment ce s-a format ;i a admirat arta
maghiar[, poate fi acceptat de cultura maghiar[.
Nu a ales calea de mijloc, ci extremele, risc]nd s[
r[m]n[ `ntre dou[ culturi, risc]nd s[ nu se
integreze `n nicio mi;care artistic[ maghiar[ sau
„reg[\ean[“. A r[mas un neadaptat ;i un neadoptat.
~n jurul s[u, ca ;i `n jurul altor pictori din fosta
Transilvanie imperial[, plute;te un sentiment de
ambiguitate ;i confuzie.
La fel cum prietenul s[u Ady Endre se `ntreba
„Eu nu v[ sunt maghiar?“, Aurel Popp `;i f[cea o
problem[ de con;tiin\[ din c[utarea r[d[cinilor
proprii. La fel cum s-ar putea spune c[ uneori era
total rom]n, iar alteori total maghiar, Aurel Popp
nu este pe deplin nici rom]n, nici maghiar. Este o
sintez[ ;i deopotriv[ o contradic\ie a dou[ culturi.
Culturi care, de;i complementare, se afl[ ele `nsele

`ntr-o competi\ie istoric[, mai degrab[ s[lbatic[,
„fovist[“, dec]t armonioas[. Arta lui este o sintez[ a
mai multor experimente ;i curente artistice, `ns[
una contradictorie, o sintez[ din care el `nsu;i se
for\eaz[ s[ `nlocuiasc[ armonia cu lupta
contrariilor. Cu tot tragismul ;i riscul care decurge
de aici.
P]n[ la urm[, cel care dorea s[ `mpace capra ;i
varza, mixtura rom]no-maghiar[, devine o victim[
a multiculturalit[\ii, mai exact a multilingvismului,
;i, nu `n ultimul r]nd, a pluralismului politic.
Na\ional \[r[nist c]nd la guvernare se aflau
liberalii, progresist, simpatizant al st]ngii, devine
anticomunist dup[ 1950. S-a `nh[mat la c[ru\a
revolu\iei proletare ungare c]nd Imperiul AustroUngar se pr[bu;ea, iar rom]nii ardeleni se
`ndreptau spre unirea cu Rom]nia. :i-a ap[rat
prietenii maghiari sub administra\ia rom]neasc[ ;i
a fost acuzat de antimaghiarism `n timpul ocupa\iei
maghiare din 1940-1944.
Dar ;i aceast[ variant[ `;i are contra-varianta sa.
Maghiarul Kós Károly, `n 1928, `n primul num[r al
revistei Erdély Helikon s[rea `n ap[rarea rom]nului
Aurel Popp, pictorul despre care credea c[ nu are
pereche `n Rom]nia Mare<
„Este de la sine înţeles, pe de altă parte, că Aurel
Popp nu este un om c[utat, că nu este la modă, că
nu izbuteşte. Cu toate acestea, eu nu ştiu dacă
pictorul Aurel Popp are pereche în România Mare!
Un lucru însă este cert, acela că românul Aurel
Popp până în ziua de azi nu a putut obţine un post
de profesor de desen de care ar fi demn.“ Raoul
:orban, dimpotriv[, demonstreaz[ c[ nu a fost
primit ;i a fost refuzat `n mod brutal de breasla
Barabas, condus[ de acela;i Kós Károly, format[
exclusiv din arti;ti maghiari.
A fost mereu contra curentului general, ;i, p]n[
la urm[, `mpotriva istoriei. Dar ;i a propriului
destin. Cazul s[u nu este singular, dar este totu;i,
unul fericit< opera lui a refuzat s[ se pun[ `n slujba
biografiei. :i-a obstruc\ionat propria oper[ printr-o
biografie pe care s-a `nc[p[\]nat s[ cread[ c[ ;i-o
pune `n slujba celor mul\i. Aurel Popp este, f[r[
`ndoial[, o victim[ a utopiilor, a ideilor care i-au
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intrat `n cap din fraged[ tinere\e ;i l-au urm[rit
toat[ via\a. Poate c[ acestea l-au men\inut t]n[r ;i
dornic de munc[ p]n[ `n ultimele clipe de via\[.
Exist[ o explica\ie a ;irului de contradic\ii care
i-au jalonat via\a? Contradic\ia lui Aurel Popp nu
este de suprafa\[. Contradic\ia lui vine dintr-un
lung ;ir de contradic\ii, din ciocnirea celor dou[
culturi pe care le-a `ntruchipat, dar nu a reu;it s[ le
`ngem[neze. Totodat[, le-a refuzat tocmai pentru
c[ erau contradictorii, de;i uneori i se p[rea c[ se
`nt]lnesc `n des[v]r;ita armonie a inten\iilor. :i
una ;i alta `l bulversau pentru c[ aveau at]t de
multe lucruri `n comun ;i totu;i se deosebeau
radical.
~n lucr[rile pe care le putem integra f[r[ rezerve
`n categoria picturii grele, `nc[rcate expresionist,
Aurel Popp ;i-a a;ezat personajele pe propria lui
Golgot[, privindu-le `ntotdeauna umil, dar cu furie,
de jos `n sus, cu m]nie ;i dragoste. Dac[ Móricz
Zsigmond scria „Fii bun p]n[ la moarte“, varianta
aurelpoppist[ sun[ antinomic< „Fii furios p]n[ la
moarte!“
„Oric]t a; p[rea de ciudat, orice p[rere `;i face
lumea despre mine, `i scrie el lui Andrei Litteczky,
lucr[rile mele nu pot fi privite cu r[utate.“
Dar apar\ine Aurel Popp cu adev[rat artei
rom]ne;ti de prim[ m[rime sau este doar un
provincial pe c]t de talentat pe at]t de `nc[p[\]nat,
prizonier `ntre dou[ culturi? Revendicat ;i ignorat
deopotriv[ de cultura rom]n[ ;i maghiar[, Aurel
Popp a r[mas suspendat `ntre ele, f[r[ putin\a de a
fi pe deplin `n\eles ;i total asumat nici de una, nici
de alta.
La Satu Mare, Cluj, Baia Mare, Oradea, T]rguMure;, `n `ntreaga Transilvanie, puteai fi, `n acela;i
timp ;i `n acela;i loc, `n Est, Vest ;i Nord. Ziarele
rom]ne;ti se autointitulau „de Nord“ sau „de Vest“
iar cele maghiare „de Est“. Printre publica\iile de
limb[ maghiar[ care l-au sus\inut, un loc aparte
ocup[ Keleti Újság (Ziarul de Est), cu suplimentul
cultural Napkelet (R[s[rit de soare). Ambele erau
adev[rate tribune ale radicalismului mic-burghez,
de orientare literar-artistic[ european[, acestea
asum]ndu-;i, de fapt, mo;tenirea lui Ady Endre. Új
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Aurel Popp `n 1943

Aurel Popp, fotografie din 1956-1957

Kelet (Noul Orient), purt]nd sub frontispiciu
precizarea „revist[ s[pt[m]nal[ de politic[
evreiasc[“, `l sus\inea, de asemenea. ~n acela;i timp,
publica\ia de limb[ rom]n[, ~nfr[\irea, publica\ie
cu accente antimaghiare, principala tribun[ de
lupt[ a socia-democra\ilor ardeleni, se entuziasma
`n fa\a artei „progresiste“ a pictorului. Avea `ns[ ;i
presa de limb[ maghiar[ publica\iile ei de st]nga,

Korunk (Epoca noastr[) era deschis[ spre arta lui
Aurel Popp. Contrabalansat[ `ns[ de Heliconul
Ardelean (Erdély Helikon) `n care publica frecvent
Kós Károly, unul dintre bunii prieteni ai lui, dar
considerat de Raoul :orban, de pild[, un radical ce
excludea arti;tii de origine rom]n[ prin `nfiin\area
Breslei Barabas. Alte publica\ii care promovau
pictura lui Aurel Popp, Új Genius (Noul Genius)
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~n atelier,
`n halat
de lucru

era deschis[ spre experimentele avangardiste din
Europa, la fel ca Periszkóp (Periscop) sau Zord Idő
(Vremuri aspre) de la T]rgu-Mure;. Brassói Lapok
(Pagini bra;ovene) cu extensia sa la Bucure;ti
(Bukaresti Lapok) urm[reau cu aten\ie evolu\ia
pictorilor ardeleni, printre care pictorul din Satu
Mare ocupa un loc aparte. Aurel Popp considera
Transilvania „o tulbure albie a Europei de Apus ;i
R[s[rit“. :i se `ntreba, `n ianuarie 1944, de ce,
dep[;ind piedicile celor o mie de ani de
convie\uire, nu pot tr[i „cu bun[-credin\[ ;i
`ncredere reciproc[“ rom]nii ;i maghiarii?
Dac[ omul a fost fr[m]ntat de `ndoieli, artistul
Aurel Popp pare s[ fi avut dintotdeauna doar
convingeri ferme. Schemele cromatice, voit
complicate, permit distingerea celor mai fine
nuan\e. Peisajele mai mult dec]t banale sunt
animate de pensula\ia agitat[, nelini;tit[, niciodat[
;ov[ielnic[. Profilurile viguroase, mereu `n mi;care,
prind via\[ ;i consisten\[ sub paleta sa. Chiar dac[
combinarea culorilor complementare, de esen\[
neoimpresionist[, este folosit[ `n exces, nu se
ajunge niciodat[ la satura\ie. Deseori
experimenteaz[ varia\iile unei singure culori, nu
`ntotdeauna violetul face trecerea dintre cald ;i
rece, cu inten\ia v[dit[ de a ajunge la armonii mai
calde, pentru ca apoi, pe nea;teptate, s[ se
dezl[n\uie `n linii ;i culori de o diversitate
debordant[. Orice ar face, oric]t de simplist
trateaz[ o tem[, la final ajunge la un limbaj plastic
extrem de variat, cu tu;e ;i planuri schimb[toare,
de o modernitate incontestabil[.
Pentru c[ nu expunea, nu avem date despre
modul `n care recepta Aurel Popp arta la zi.
Oricum, Kós Károly constata c[ `;i ;tia ascunde
me;te;ugul<
„~n fa\a tablourilor lui Aurel Popp, nu ne vin `n
minte niciun fel de isme, nu ne g]ndim cu ce
me;te;ug, cu ajutorul c[ror teorii ;i tehnici
picturale, cu ce culori ;i linii ne spune ce are de
spus. Trebuie s[ constat[m un singur lucru< ;tie s[
deseneze excep\ional ;i ;tie s[ spun[ ce are de spus
`n a;a fel `nc]t nu vedem, nu sim\im lupta lui cu
materia ;i cu me;te;ugul.“

Odat[ cu drama r[zboiului, Aurel Popp
descoper[, `n fond, drama omului strivit de istorie.
~n numele acestei ideologii, `n numele omului
strivit de istorie se na;te Noul Christ. El nu se
confund[ cu niciun zeu. Pentru c[ `nainte de orice
este om. El ar putea fi ;i ADEV{RATUL
~NVING{TOR. Dar exist[ un `nving[tor? De fapt,
Aurel Popp nu s-a speriat atunci c]nd a descoperit
groz[viile r[zboiului, ci c]nd a descoperit marea
art[. La Paris fiind, c]nd vede demisolul Louvreului, unde era expus[ arta veche, greac[, egiptean[
etc., r[m]ne ;ocat< „...m-am `ngrozit cu adev[rat,
g]ndindu-m[ ce m-a apucat, c]nd, cu capul
buim[cit, f[r[ s[ ascult de sfatul nim[nui, mi-am
consacrat via\a artei“.
S-a `ncet[\enit ideea c[ Aurel Popp s-a str[duit
din r[sputeri s[ demonstreze c[ arta lui are caracter
de clas[, c[ este o expresie a luptei de clas[. ~ntr-o
scrisoare din 1958, `l certa pe Banner Zoltán
tocmai pentru c[ acesta credea c[ exist[ lupt[ de
clas[. Pentru el nu exista a;a ceva, exista doar
munc[ ;i at]t. Prin munc[ glorific[ mizeria uman[.
Prin tonalitatea `nchis[, prin triste\ea descurajant[
ce eman[ din fiecare personaj ;i pat[ de culoare.
Acest gen de pictur[ `l plaseaz[, teoretic, `n grupul
pictorilor care se reg[sesc ideologic `n manifestele
ce veneau cu duiumul la `nceputul secolului 20. Dar
pictorul rom]n ignora ismele. Aparent nu-l
interesau experimentele ;i tendin\ele din arta
european[. Dar le urm[rea pe ascuns. ~ncerca s[ le
`n\eleag[ ;i s[ le prind[ secretele, a;a cum f[cea ;i
`n atelierul fostului s[u profesor de compozi\ie
Székely Bertalan sau c]nd studia tehnica pictural[,
orient]ndu-se dup[ Dorner, cu creionul `n m]n[.
S-a oprit `ndelung asupra picturii lui Hieronymus
Bosch. Dar vedem vreun semn c[ l-a urmat? Pare
s[ fi urmat preceptele unei religii `ntoarse. Noul s[u
Crist se `nt]lne;te, prin mesaj, ;i nu doar prin
mesaj, ;i cu, s[ zicem, Cristul lui Georges Rouault.
Sunt apropia\i ;i tematic, `i une;te nu doar mizeria
;i r[zboiul, pasiunea pentru artele aplicate, ci ;i
c[utarea culorii pure, str[lucitoare. Liber-cuget[tor
prin structur[, era profund credincios. Un alt
paradox al s[u. Aurel Popp nu s-a `ndep[rtat, mai
precis nu ;i-a putut plasa arta dincolo de
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Dumnezeu ;i de simbolurile cre;tine nici `n plin[
epoc[ proletcultist[.
„Dumnezeul cel bătrân – după biserica catolică
de milioane de ani, după savanți nu știu de câte
milioane de ani, trăim noi pe acest pământ – încă
mai vrea să creeze ceva nou.
– Dumnezeul vrea să creeze ceva nou?
– Păi da. Nu asta face? Păi el încruci;ează mereu
plantele.
– Vă rog, asta fac Miciurin și colegii lui, nu
Dumnezeu.
– Nu, asta o face Dumnezeu (râde). Sau fluturii,
însă cineva face aceste lucruri, pentru că ele se
întâmplă și flora și vegetația sunt în schimbare
continuă (...).“
Pentru o mai adecvat[ `n\elegere a devenirii sale
artistice este necesar s[ facem o scurt[ trecere `n
revist[ a c]torva `nt]lniri admirabile, cum ar spune
filosoful, dar din perspectiva unui critic de art[
rom]n, minore. Sau, s[ zicem, nesemnificative.
~nainte de a pleca la Paris, urm]nd un tur de
for\[ pe la muzeele, galeriile ;i academiile de art[
din Anglia, Spania, Olanda, Germania, Belgia,
Aurel Popp a `nt]lnit o serie de oameni care i-au
cizelat opiniile despre art[.
Profesor la Huedin, intr[ `ntr-o societate foarte
select[. Face cuno;tin\[ cu pictorul KörösfőiKriesch Aladár, pictor ;i artist de arte decorative,
reprezentant de frunte al secessionismului maghiar,
autorul frescelor din Palatul Culturii din T]rguMure;. Este coleg ;i cutreier[ satele din jurul
Calatei cu scriitorul Rózsa Miklós, care lucra atunci
la cartea Pictura impresionist[ maghiar[, ce ap[rea
`n 1913, ;i pictorul Edvi Illés Aladár, ;i el trecut
prin atelierul lui Székely Bertalan de la Budapesta.
Am]ndoi vor ajunge la concluzia c[ metoda
profesorului lor era u;or dep[;it[ „dup[ plein-airul barbizonian.“ Mai degrab[ `nclinau spre metoda
lui Hegedűs László, care punea accent pe
constructivitate, nu pe am[nunt, pe desen, pe
preg[tirea culorilor ;i pensulelor, pe grunduirea `n
gri, care, `n fond, deturnau aten\ia de la subiectul `n
sine `nainte de a trage prima pat[ de culoare pe
p]nz[. Unul insista pe mig[leal[, altul recomanda
pensula\iile largi. Arta, arta adev[rat[, crede Aurel
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Popp, este dincolo de dezbaterea acestor probleme
de tehnic[. ~;i va da seama de acest lucru ;i atunci
c]nd, printre lucr[rile premiate la Academia Julian
din Paris, la concursul de nuduri, vede ;i un desen
al fostului s[u profesor Hegedűs László, at]rnat
stingher pe un perete. Nu observ[ `ns[ nicio lucrare
a lui Andreescu sau Luchian, care trecuser[ ;i ei pe
la Academia Julian. Dac[ arta nu \ine nici de
tehnic[, nici de teme, atunci de ce \ine? Aurel
Ciupe observ[ o influen\[ a lui Hegedűs asupra
picturii lui Aurel Popp, dar nicio influen\[ a
vreunui pictor rom]n.
~n perioada petrecut[ la Huedin realizeaz[ o
serie de pasteluri, care, din nefericire, au fost
„despr[fuite de tot“ de o femeie pe care mama lui o
pusese s[ fac[ cur[\enie ;i ordine `n camera lui.
Totu;i, s-au p[strat cel pu\in dou[. Mai t]rziu,
mamei `i va scrie o poezie `n care o aseam[n[ cu
binecuv]ntata Marie, uit]nd cu totul de pierderea
pastelurilor.
De;i dureaz[ o perioad[ scurt[, profesoratul de
la ;coala Rákospalota din Budapesta ;i la liceul
Wagner reprezint[ o etap[ important[ din biografia
;i devenirea artistic[ a lui Aurel Popp. „1905-1906
este una dintre cele mai frumoase perioade din
via\a mea.“ Practic, atunci a p[truns esen\a artei
din capitala Ungariei, ;i mai pu\in `n timpul
studiilor de la :coala Superioar[ de Desen. Preda
geometrie ;i desen, dar intr[ `ntr-un cerc select de
arti;ti cu care va dezbate probleme de art[. :i mai
ales de tehnic[ pictural[. ~l re`nt]lne;te pe b[tr]nul
s[u profesor de compozi\ie, b[tr]nul Székely
Bertalan, „care nu r]dea niciodat[ ;i `;i scotea
trabucul dintre din\i numai c]nd avea ceva foarte
serios de spus“. ~n cercul s[u de prieteni arti;ti se
afla ;i Rakssany Dezsö, realizator de fresce,
membru al ;colii lui Benczúr Gyula, precum ;i Lotz
Karl, maestru al picturii monumentale
budapestane. „Discutam despre multe lucruri,
despre acele secrete care sunt ca o comoar[ pentru
fiecare artist, ;i din cauza c[rora sufer[ cei
nechema\i.“ Lucra `n atelierul lui Székely Bertalan,
„nu ca elev, ci ca oaspete, gr[bindu-m[ s[ nu pierd
niciun minut petrecut `n compania me;terului

meu“. Acolo `nva\[ cum se deseneaz[ un cartof.
„Pentru c[ spune\i c[ ;ti\i desena, desena\i fiecare
c]te un cartof, picioici, cum se spune la noi `n
Ardeal.“ Privindu-le desenele b[tr]nul le explic[<
„Ei, vede\i, eu am presupus c[ nu ;ti\i desena
niciun cartof... Ia privi\i, b[ie\i, dac[ v[ spuneam s[
face\i o pietricic[, voi tot la fel o f[cea\i ca un
cartof. Dac[ pietricica `;i are caracterul `n conturul
s[u, `n cazul cartofului, caracterul se afl[ `n acei
mici ochi de `ncol\ire, ceea ce nu se afl[ pe
pietricic[, dar f[r[ de care nu-\i po\i imagina
cartoful“. Cu siguran\[, acela;i gen de lec\ii le preda
elevilor s[i din atelierul de la Satu Mare sau din
Baia Sprie, Nagy Oszkár, Alexandru Mohi,
Gheorghe Florian, François Gall, Incze János,
Emmy Karácsony.
Tehnica, priceperea, m[iestria le datoreaz[ unui
efort, unei dorin\e aproape patologice de a munci.
Aurel Popp a fost un artist serios, care `;i respecta
meseria ;i pretindea s[ fac[ la fel to\i cei cu care
intra `n rela\ii, fie de la profesor la elev, fie de la
pictor la pictor. Datorit[ profesionalismului s[u era
respectat ;i, totodat[, temut. Prin ironie ;i sarcasm,
prin comportamentul ce p[rea al unui excentric,
poate fi comparat cu un Theodor Pallady, sau, `n
cazul coloniei de la Baia Mare, cu Alexandru Ziffer.
Ultimul, tot un artist, c[zut `ntre dou[ culturi.
Aurel Popp a fost unul dintre rarii pictori care
avea o temeinic[ preg[tire teoretic[< „C]nd la Satu
Mare m[ plimbam serile prin `mprejurimi, `n
ploaie, `n frig, pe vreme mohor]t[ sau `nsorit[, `n
urma lecturii unor studii de art[, `mi puneam
`ntreb[ri una dup[ alta< ce este corect, ;i care este
acel \el artistic pentru care omul merita s[-;i
sacrifice toate, chiar ;i via\a?“ De aceea, c]nd
ajunge `n casa „boierului“ rom]n din Bucure;ti,
Virgil Cioflec, ;tie aprecia colec\ia acestuia. Le
f[cuse cuno;tin\[ Octavian Goga. Pictorul se g[sea
la Bucure;ti, invitat de Goga, pe atunci ministrul
culturii, pentru a i se comanda o lucrare. „Am
cump[rat ni;te culori, ;i pensule, ;i vopsele ;i
m-am dus la locuin\a lui Cioflec. Era o adev[rat[
cas[ boiereasc[. O mic[ cl[dire cu etaj, cochet
`ngrijit[, `n mijlocul unei gr[dini. Poarta, o
lucr[tur[ frumoas[ de feronerie. Am sunat. M-a

primit Cioflec `nsu;i. Social, amabil, cu o manier[
adev[rat european[. Acum am v[zut pentru prima
oar[ locuin\a unui suflet artistic rom]n. Locuin\a
unui `nst[rit, boier, iubitor de art[. Un hol mare,
din care urcau la etaj trepte de lemn cioplit. Pere\ii
plini de tablouri. Tablouri bune! C]teva capodopere
ale artei franceze. Pe stative, sculpturi, iar pe pere\ii
de sub trepte, lucr[ri `n acvatint[, gravuri, desene
originale... Bun-gust ;i ;tiin\[, `n fiecare col\.
Ne-am `nc[lzit repede. Intelectualul pl[cut, `naltul
nivel al gazdei m-au fermecat. M-am sim\it ca
odinioar[, la Paris, `n locuin\a baronului Munkacs,
coleg artist, emigrant croat, din strada Rue de
Seine.“ Entuziasmat peste m[sur[, se `ntreab[<
„Care va fi sf]r;itul acestei colec\ii?“ Atunci, prin
1921-1922, nu ;tia. Colec\ia, donat[ de „boierul“
rom]n avea s[ ajung[ la Cluj, constituind baza
acestui muzeu al Transilvaniei prin cele 31 de
lucr[ri semnate de Nicolae Grigorescu, din
perioade diferite, prin cele 18 lucr[ri de :tefan
Luchian, prin lucr[rile semnate de Dimitrie
Paciurea, Ion Andreescu. Nicolae Tonitza, Iosif Iser,
Theodor Pallady, Nicolae Vermont, Rodica Maniu,
Nicolae D[r[scu etc.
Acestea ;i multe alte capodopere ale artei
franceze le-a admirat Aurel Popp `n casa lui Virgil
Cioflec ;i nu le-a uitat niciodat[, aduc]ndu-;i cu
pl[cere aminte p]n[ la ad]nci b[tr]ne\i.
Nu numai c[ s-a preg[tit s[ fac[ „o art[ mortal
de serioas[“, dar a fost ;i un fin ;i bun cunosc[tor
de art[. A;a c[ nu este de mirare c[ a ajuns s[-;i
fixeze singur pre\urile lucr[rilor, la un nivel care
sfidau pia\a. Voia s[ nu mai fie confundat cu
„micii“ pictori foarte cunoscu\i `n epoc[,
considera\i egalii s[i, de;i nu sem[na cu niciunul.
Aurel Popp a fost totu;i un pictor bine v]ndut
`n epoc[. Stau m[rturie contractele cu diver;i
colec\ionari. Medici, bancheri, industria;i `i
cump[rau tablourile deseori la pre\uri comparabile
cu cele pl[tite pictorilor sa;i.
~n 1930 trimite c]teva lucr[ri la
„Expozi\ia arti;tilor plastici ardeleni“ de la Cluj.
Deschis[ `ntre 30 noiembrie ;i 6 decembrie 1930, `n
Pia\a Unirii nr. 9, expozi\ia d[ o idee despre grupul
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pictorilor ardeleni, neafilia\i la un curent anume,
dar foarte apropia\i. Asupra acestei expozi\ii merit[
s[ z[bovim, nu at]t pentru calitatea lucr[rilor
expuse, c]t pentru o analiz[ a cotei la care ajunsese
Aurel Popp, `n compara\ie, s[ zicem, cu Aurel
Ciupe ;i cu al\i pictori ardeleni recunoscu\i.
Aurel Popp este cap de afi;. Dac[ lucr[rile
Sf]nta familie ;i Primul foc sunt re\inute, Iuda;ii
este v]ndut[ cu 80 000 lei, Degeaba – cu 40 000 lei,
iar Furnici – cu 60 000 lei. Szolnay Sandor expune
trei lucr[ri, una cu 7 000 lei, iar dou[ cu c]te 8 000
bucata. Autoportretul lui Ziffer este re\inut, f[r[ a
se preciza pre\ul. Cea mai scump[ lucrare a lui Jenő
Szervátiusz, intitulat[ Lucre\ia are un pre\ de
25 000 lei. Aurel Ciupe expune Timi;ul, la 18 000
lei, Cactus, la 10 000 lei ;i Sat, la 12 000 lei. Romul
Ladea prezint[ un Simion B[rnu\iu ;i un
Autoportret fiecare la c]te 15 000 lei. Litteczky
expune cinci lucr[ri, cea mai scump[ fiind T[ietor
de lemne, 12 000 lei, `n vreme ce Mam[ b[tr]n[
este oferit[ pentru 7 500 lei. Mattis Teutsch are
patru lucr[ri, Erwachen (Trezire), evaluat[ la 22
000 lei, Arbaiter (Muncitori), tot 22 000 lei, o
sculptur[ de lemn, la 18 000, ;i Badende (La baie)
cu 16 000 lei. Catul Bogdan prezint[ trei lucr[ri,
Biseric[ din Cluj fiind evaluat[ la 15 000 lei.
Alexandru Popp, cu care adesea este confundat
Aurel Popp, expune cinci lucr[ri, cea mai scump[
fiind So\ia mea, 30 000 lei. Szopos Sándor are, de
asemenea, pre\uri bune, lucrarea Delia fiind
evaluat[ la 40 000 lei. Nagy Imre are un Nud la 25
000 lei, `n vreme ce Dans grotesc de Gallas Nándor
se ridic[ la 15 000 lei. (...) Pentru Bil\iu Traian,
prezent ;i el `n expozi\ie, din p[cate nu avem
pre\urile. La fel pentru Mikola András ;i Kós
Károly. ~n total, expun 52 de arti;ti, un num[r
impresionant de lucr[ri... Dup[ cum se vede,
lucr[rile sale se ofertau la pre\uri de c]teva ori mai
mari dec]t ale celorlal\i expozan\i. De;i un
eveniment cultural important, presa de limb[
rom]n[ l-a ignorat, `n vreme ce `n presa maghiar[
au ap[rut o mul\ime de cronici, din care se remarc[
cea a lui Kós Károly din Erdély Helikon. Publica\ia
din Bra;ov, Brassói Lapok, o salut[ ca fiind „prima

60

expozi\ie colectiv[ a arti;tilor ardeleni“, dup[ cea
din 1921.
Dup[ aproape zece ani de la expozi\ia din 1930,
Ion Chinezu `l invita la Cluj, la o expozi\ie
organizat[ de ASTRA. ~n 1943, Ha\eganu ;i Raoul
:orban se ofer[ s[-i organizeze o personal[. A
prezentat la expozi\ia colectiv[ din 1949 c]teva
lucr[ri cu titluri de propagand[, pentru a-;i aranja
biografia `n vederea ob\inerii unei pensii. :tim cu
siguran\[ c[ `n perioada respectiv[ lucra la ciclul
Cina de tain[.
F[r[ s[ se poat[ spune c[ nu a existat un proiect
cultural na\ional de integrare dup[ 1918, o serie
`ntreag[ de arti;ti ardeleni au r[mas `ncartirui\i `n
provincialismul ardelenesc. De aici convingerea c[
;i Aurel Popp, la fel ca al\i arti;ti ardeleni, a r[mas
`ntre dou[ culturi. El mai mult dec]t al\ii.
Un posibil r[spuns al e;ecului recuper[rii ;i
integr[rii arti;tilor ardeleni `n cultura na\ional[ `l
ofer[ V. Bene;. Avem o list[ a „nerecupera\ilor“ `n
G]nd Rom]nesc din 1939.
Lista „nerecupera\ilor“ `ncepe cu Aurel Popp.
„La fel vom insista asupra următorilor pictori<
Aurel Popp, Alexandru Pop, Cornel Codreanu, Rea
Radu Silvia, C. Liuba, Matei Russu, G. A. Mathey,
Aurel Dionisie Pop, Aurel Simonescu, Duma,
Toader, Laurenţiu Moldovan, Liviu Bordeaux,
Jeaneta Scăueru-Teclu, I. Teclu, V. Maximilian, I.
Trucinsky, Maria Drăgan-Cabadaieff, D.
Cabadaieff, O. Branişte, Deacu Horaţiu Cocles,
Eugen Pascu, Ion Isac, Gh. Matei-Dragoste şi a
sculptorilor< C. Moga, Ferghete, Gh. Mânu şi Victor
Olteanu.“
De ce nu au fost integra\i? Explica\ia< „Deoarece
aceştia, fie că sunt personalităţi fixate, evoluate
într-o altă lume decât a ultimei generaţii a cărei
verificare interesează în momentul de faţă, fie că
prin arta lor sunt integraţi unui stil eclectic,
academic, sau personal, însă de-o viziune prea
inedită spre a putea viza norma valabilă punctului
nostru de vedere, fie că pregătirea lor s-a făcut între
canoane de artă care nu lăsau să intervină o
părticică cât de mică din elementele de sens
autohton, fie că evoluţia lor este definitivă, neîndreptăţindu-ne să găsim virtualităţi noi, care-n

devenire să evolueze `n direcţia unui alt crez de
artă“.
Doar c]\iva arti;ti ardeleni au devenit nume
„definitiv fixate ;i unele chiar definitiv `ncadrate `n
istoria artelor plastice rom]ne;ti< TheodorescuSion, Sabin Popp, Rodica Maniu, I. Jalea ;i C.
Mirea“.
Autorul are o explica\ie a inadapt[rii arti;tilor
ardeleni `n cultura rom]n[ dup[ Unire. Arta este,
p]n[ la urm[, apanajul criticilor ;i exper\ilor. Exist[
un public, exist[ consumatori ;i cump[r[tori care
`n\eleg arta `n felul lor. ~n acela;i articol-sintez[,
„20 de ani de via\[ spiritual[ `n Ardeal“, V. Bene;,
tributar unor opinii care circulau `n epoc[, explic[
fenomenul artistic din Transilvania, dup[ 20 de ani
de la unirea din 1918 prin lipsa unei burghezii
rom]ne;ti, a unei clase politice `nst[rite, care s[-;i
permit[ s[ cumpere art[. Dac[ lucr[rile unui pictor
sas se vindeau cu 120-200 000 de lei, lucr[rile unui
artist rom]n abia dac[ se ridicau la 20 000 de lei.
Pare o explica\ie simpl[, chiar simplist[, dar c]t se
poate de adev[rat[.
„~n Ardeal însă, societatea românească n-a avut
până la r[zboi o burghezie. Unirea a găsit Ardealul
fără o burghezie şi deci o clasă pregătită receptiv
pentru arta plastică. Starea de neorientare a clasei
culte ardeleneşti, a acestei burghezii fără tradiţie şi
de primă generaţie, este uneori dureroasă. Se pot
cita cazuri dramatice în care nepriceperea, orbită
de ambiţie şi vanitate, avea să dea naştere la situaţii
penibile. Prea puţine sunt cazurile care printr-o
intensificare mai mare a culturii s-au putut apropia
de opera de artă. Dar şi aceste sporadice excepţii
sunt atât de izolate, încât nu pot determina nicio
sugestionare a altora. Şi cine a avut de suferit de pe
urma lipsei acestei clase au fost artiştii. Un pictor
sas vinde la o expoziţie, în anii buni, de câte 50120.000 lei, un pictor român în Ardeal de la
10-20.000 lei, şi aceasta cu concursul binevoitor al
unor autorităţi înţelegătoare. Pentru ca arta să-şi
găsească mediul ei prielnic de dezvoltare, este
nevoie de-o clasă burgheză, care oricând să aibă o
disponibilitate sufletească şi materială pentru
achiziţionarea unei opere de artă. Oricum, această
clasă nu se poate înjgheba în pripă, trebuie să lăsăm

timpului desăvârşirea acestei opere. Până atunci să
cultivăm cu evlavie generozitatea celor câţiva care o
au şi să încercăm o forţare lentă, prin informare şi
culturalizare, a gesturilor largi şi gusturilor subtile a
celor în devenire. Şi-n ziua în care la Cluj vom avea
din nou Şcoala de Arte Frumoase, scoasă din acea
Timişoara plină de negustori şi oameni puţin
receptivi la artă, vom putea spera într-o
reîntoarcere a atmosferei dintre anii 1927-1933, ca
prin ea, arta ardeleană plină de virtualitate, alături
de personalităţile ei formate şi de marcă, să poată
să-şi valorifice toate resursele, aşa cum este menită
să fie, în acest Ardeal de-o frumuseţe naturală
plastică, variată şi neîntrecută în mozaicul
peisajului românesc.“
Oric]t ar p[rea de inadecvat[ o asemenea
opinie, realitatea rom]neasc[ interbelic[ trebuie
privit[ ;i din acest punct de vedere ;i acceptat[ cu
rezerva cuvenit[. Peste ani, `n 1963, Aurel Ciupe
prezenta la Conferin\a pe \ar[ a UAP lista “unor
arti;ti care nu demult au jucat un rol `n dezvoltarea
artei nostre moderne ;i care sunt prea pu\in
pomeni\i sau chiar da\i uit[rii ca< Baltazar, Mirea,
Francisc :irato, Teodorescu Sion, Aurel Popp, Elena
Popea, Sabin Popp, Aurel B[e;u, Alexandru
Szolnay, Iorgulescu-Yor, Nicolae D[r[scu, Tasso
Marchini, Constantin Br]ncu;i, Alexandru Ziffer,
Nu\i Acontz ;i mul\i al\ii“. Alte vremuri, alt[ list[ a
marginaliza\ilor, a exclu;ilor, printre care reg[sim,
;i de data aceasta, numele lui Aurel Popp, al[turi de
alte nume din lista lui V. Bene;. Desigur, motivele
erau altele, dar finalitatea aceea;i.
F[r[ s[ poat[ fi depistat[ nicio filia\ie,
con\inutul social al operei `ntunecate, expresioniste
a pictorului Aurel Popp este, la origine, pe linia
unui Van Gogh `ntunecat, care la `nceputul carierei
se definea ca un pictor al \[ranilor. Sensibilizat
p]n[ la traum[ de via\a grea a muncitorilor din
minele de la Borinage, `n care vede suferin\ele lui
Isus, la r]ndul s[u, Aurel Popp a devenit un
adev[rat profet al moralit[\ii `n art[, invoc]nd
mereu un Isus suferind, cu prec[dere dup[ ce intr[
al[turi de minerii de la Slatina ;i Co;tiui `n
m[runtaiele p[m]ntului ;i-i deseneaz[ muncind.
Cuno;tea bine opera lui Van Gogh, pe care-l pune
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mereu al[turi de Paul Gauguin, atunci c]nd face
schi\e dup[ lucr[rile lor.
A cunoscut bine ;i a aprofundat arta pictorului
olandez. De la M]nc[torii de cartofi la Stoguri de
f]n l]ng[ cas[. Cultivatorii de cartofi pare s[ fie o
replic[ peste timp a Sem[n[torului, `n vreme ce `n
Plimbarea de\inu\ilor va fi v[zut o form[ extrem[
de opresiune a celor mul\i ;i oropsi\i.
Are similitudini tematice cu pictorii francezi, `n
timpul stagiului parizian urm[rind cu aten\ie
evolu\ia ;i revolu\ia artei moderne. Lista sa de
preferin\e cuprinde nume mari ale artei moderne.
~n sculptur[, parc[ merg]nd pe urmele lui
Br]ncu;i, noteaz[ c[ s-a s[turat de „lucr[rile mult
prosl[vite ale lui Rodin“. Dar acest lucru nu-l
`mpiedic[ s[ realizeze schi\e dup[ lucr[rile lui.
Pictura lui Aurel Popp nu este un produs al
ideologiei, ci o sintez[ a artei cu care a intrat `n
contact, mai cu seam[ `n timpul stagiului vienez,
apoi parizian, precum ;i `n urma c[l[toriilor de
studiu ;i documentare. Nu ;i-a extras arta din
ideologia al c[rui sclav s-a dorit a fi sau din
cronc[nitul ciorilor de pe un fost c]mp de lupt[
`nainte de a fi fost `ngropa\i mor\ii. Nici din
sudoarea minerilor pe care i-a v[zut la munc[ sau a
muncitorilor forestieri din |ara Oa;ului. Nu a
`nv[\at s[ picteze la ;coala de desen ;i arte grafice
de la Budapesta, acolo `nsu;indu-;i doar o tehnic[
destul de precar[ ;i o oarecare dexteritate de a
g]ndi dincolo de canoane. Pentru devenirea
artistic[ a pictorului s[tm[rean decisiv a fost
contactul direct cu lucr[rile pictorilor care se
impuneau `n primii ani ai secolului 20. Kós Károly
scrie c[ Aurel Popp a plecat la Paris ca profesor de
desen ;i s-a `ntors pictor. „A primit bursă şi
concediu. A plecat la Paris pe un an. După aceia iar
pe un an. Şi din profesorul de desen a înflorit un
pictor.“
Ajunge `n Paris la c]\iva ani de la marea
retrospectiv[ Paul Cézanne din 1907, considerat de
el unul dintre p[rin\ii artei moderne, dar nu-l pune
pe primul loc. Lista lui `ncepe cu Renoir, Monet,
Sisley, Manet, Raffaëlli, Pissarro ;i continu[ cu Van
Gogh, Gauguin, Degas... Este adev[rat c[ ajunge
t]rziu la verdele impresionist, dup[ ce se retrage
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var[ de var[ la Baia Sprie, dar cu siguran\[ l-a
`nv[\at de la Cézanne ;i impresioni;ti. Pe urmele
-ismelor pe care retoric le respingea, ajunge la
virtuozitatea cromatic[ a verdelui, merg]nd p]n[ `n
pragul abstrac\iunii, prag pe care `ns[ nu-l trece
niciodat[. Construia un univers cromatic din linii
verticale albastru-verzui, `nchise. Nu-i este str[in
nici violetul cézannian. Preia motivul femeii cu
umbrel[, Fata cu umbrel[ trat]ndu-l mai degrab[
`n maniera lui Renoir, `n Femeie cu umbrel[ `n
gr[din[. ~ns[ `;i exprimase admira\ia pentru
Femeia cu umbrel[ a lui Monet. Are alte tu;e, alt[
pensula\ie, alt[ concep\ie cromatic[, alt[ viziune.
Tematic `ns[ pornea de la Femeie cu p[l[rie,
lucrare expus[ de Matisse la salonul din 1905, care
a scandalizat publicul f[c]ndu-l pe un jurnalist s[
exclame `n b[taie de joc „fauves“, (bestii s[lbatice).
Deseori, pictorul s[tm[rean \intea o reeducare
vizual[, abord]nd teme similare din repertoriul
marilor pictori care s-au lansat la `nceputul
secolului 20. Repulsia lui fa\[ de isme venea totu;i
`ntr-un moment nepotrivit, crucial pentru viitorul
artei moderne. ~n 1909, Marinetti tocmai lansase
manifestul futurist, `n Le Figaro. ~n timp ce Aurel
Popp executa cuminte nuduri la Academia Julian,
urm]nd `ns[ linia unui Edvard Munch, Picasso ;i
Braque lansau cubismul sau prezentau primele
colaje.
Nici edi\ia din 1912 a Salonului Independen\ilor
la care a expus Aurel Popp nu a fost lipsit[ de
obi;nuitul scandal. Ba dimpotriv[. Notele din
carnetele lui de student parizian cuprind numele
celor despre care se scria „... une bande de
malfaitreurs qui se comportent dans la monde des
arts comme des apaches dans la vie ordinaire“ („O
band[ de r[uf[c[tori care se comport[ `n lumea
artelor ca ni;te apa;i `n via\a obi;nuit[“).
Futurismul, suprarealismul, constructivismul ;i alte
experimente fuseser[ lansate. La aceea;i edi\ie,
Duchamp expunea Nud cobor]nd o scar[, Jean
Metzinger – La Femme au Cheval, Juan Gris,
prezenta scandalosul portret al lui Picasso.
Parisul anilor 1911-1912 nu era un loc `n care
un artist putea sta lini;tit. ~n 1911, Matisse va mai
;oca o dat[ comunitatea artistic[ expun]nd

Atelierul ro;u. Departe `n timp, `n 1941, Aurel
Popp executa Pianina ro;ie, care nu va mai deranja
pe nimeni, ci dimpotriv[, va `nc]nta privirea,
amintind de maniera deja clasicizat[,
nespectaculoas[ a artei moderne. Nu `ntotdeauna
Aurel Popp `;i f[cea din pensul[ o arm[. Ceea ce a
v[zut la Paris ;i `n ora;ele pe care le-a cutreierat `n
c[utarea adev[rurilor artei l-a cutremurat mai mult
dec]t groz[viile r[zboiului ce urma s[ vin[.
Re`ntors acas[, va organiza, `n 1913, o expozi\ie
`n atelierul s[u de la Satu Mare. Prezenta c]teva
lucr[ri ce prefigurau un realism mizer, provocator,
dar nimic mai mult. Era `nc[ un pictor neformat.
Dup[ contactul traumatizant cu noua art[
european[, pictorul s[tm[rean t]njea dup[ o
armonie ce se dorea perfect[ dac[ nu era at]t de
riguros ancorat[ `ntr-o manier[ clasic[,
nespectaculoas[. Dup[ primele contacte cu colonia
de la Baia Mare, era cople;it de sentimentul c[ ar
putea deveni unul dintre „simplii imitatori ai
Barbizonului“.
De;i el `nsu;i a revenit mereu la peisaj, ca la o
fericit[ ;i lini;titoare form[ de art[
neconstr]ng[toare ;i dincolo de orice compromis,
le repro;eaz[ pictorilor din colonia de la Baia Mare
c[ repet[ la nesf]r;it acelea;i formule de succes
facil. La fel considera nudul, ceea ce `l va fi deranjat
;i pe un Nicolae Tonitza. ~i repugn[ s[ mearg[ `n
aceste direc\ii, consider]ndu-le superficiale ;i
compromi\[toare. ~;i g[se;te o scuz[ `n faptul c[
este `ntr-o ne`ntrerupt[ c[utare de formule noi.
Spirit cartezian, este convins c[ ;i pictorii
viitorului „vor transpune pe p]nz[ culorile ;i
formele mai perfec\ionate tot cu ra\ionament, ;i nu
`n lipsa lui, expresivitatea cromatic[ necesit[, ba
chiar pretinde ra\ionalitate“.
Uneori, modul `n care pui `ntrebarea este mai
derutant dec]t r[spunsul. Scrie< „Ce ar determina-o
pe o vac[ sau pe un bou s[ pasc[ dintr-un tablou o
iarb[ verde pictat[?“
Fie c[ se aflau la ;coala superioar[ de desen din
Budapesta sau `n colonia de la Baia Mare, `n casaatelier din Baia Sprie, `ntr-un cerc mai redus sau

mai larg, `ntotdeauna re`ncepeau discu\iile despre
art[. C]nd Béla Czóbel adusese cu el de la Paris,
prin 1905-1906, o mul\ime de lucr[ri curioase,
Aurel Popp frecventa colonia de la Baia Mare. A;a
cum preciza :tefan Borghida, Czóbel este „cel ce `l
convinsese ;i pe Ziffer s[ nu persiste `n ideea de a-l
urma pe Hollósy, ci s[ lucreze independent“.
Czóbel adusese cu el portrete, naturi moarte,
compozi\ii, cu pete vii, pointilizante, cuprinse `ntre
contururi groase, colorate, av]nd mult[ for\[ de
caracterizare `n desenele p[r\ilor figurative. Czóbel,
scrie :tefan Borghida, `n monografia Alexandru
Ziffer, „r[sp]ndea cu `nsufle\ire admira\ia pentru
Cézanne, Van Gogh, Gauguin, dar mai ales pentru
Matisse...“ Dar Aurel Popp cuno;tea lucr[rile
acestora de prin 1904, din perioada milit[riei de la
Viena, pentru ca mai t]rziu s[ cunoasc[ ;i mediul
`n care tr[iau acei arti;ti care aveau s[ pun[ primele
pietre la temelia artei moderne.
R[zboiul ;i mai ales amintirea r[zboiului, nu
i-au `ntrerupt c[ut[rile, ci dimpotriv[, le-a dat
consisten\[ ;i direc\ie. Aurel Popp nu a fost un
simplu spectator al acestor muta\ii `n arta
`nceputului de secol 20, dar niciun participant
foarte activ. M[iestria ;i me;te;ugul ;i le-a dezvoltat
lent, insist]nd pe o arie tematic[ relativ `ngust[.
Pentru o mai profund[ `n\elegere a artei sale,
probabil ar fi indicat s[ se invoce numele c]torva
arti;ti care au avut un apetit special pentru
problematica social[. Nu sunt pu\ini, dar nimic nu
ne `ndrept[\e;te s[ credem c[ a fost influen\at de ei
sau m[car i-a avut `n vedere. De pild[, ;i un Chaïm
Soutine sau un Marc Chagall au abordat teme
sociale, `ns[ nu au fost cataloga\i drept „marxi;ti“.
Oskar Kokoschka a participat la mi;c[rile socialiste
din Germania anului 1918, dar arta lui nu este
deloc revolu\ionar[ `n sens ideologic. Aurel Popp
introduce `n discursul s[u cromatic elemente
exotice cu o nou[ ;i puternic[ `nc[rc[tur[
dramatic[, reu;ind s[ monumentalizeze omul prin
suferin\[ mai bine dec]t orice alt pictor rom]n. La
fel ca Marc Chagall, merge `ntr-o direc\ie pe care
nu-l va urma nimeni. La fel ca un Ion Andreescu, a
r[mas f[r[ elevi ;i, prin urmare, ;i f[r[ epigoni. Ca
Andreescu, se deta;eaz[ de inova\iile
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1959 – Aurel Popp, desen]nd roata pe care a fost executat Horea
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impresioni;tilor ;i refuz[ experimentele
expresioniste, dar le accept[ tacit.
Sintez[ artistic[ dublat[ de apartenen\a la dou[
culturi, opera lui Aurel Popp nu a ajuns la
manierismul obosit al pictorilor ;colii b[im[rene,
nici nu s-a devalorizat prin imita\ie, datorit[ lipsei
epigonilor.
Tinz]nd spre un paroxism al pl[cerii de a for\a
limitele suferin\ei umane, Aurel Popp scoate fiara
din om ;i o a;terne pe p]nz[, `n toat[ goliciunea ei.
Omul este fiar[ fa\[ de om, dar numai `n cazul
b[rba\ilor. Femeia este la ad[post. C]nd apare
personajul feminin, drama este eliminat[. Vedem
un cu totul altfel de pictor c]nd `n peisaj apare
femeia. Decorativul pune st[p]nire pe p]nz[.
Femeile de la \ar[ stau la poart[ sau `n gr[din[, se
odihnesc, privesc lung pe uli\[. Cele de la ora; se
dezbrac[ ;i stau goale la soare. Femeile citesc, `;i
beau lini;tite ceaiul, c]nt[ la pian. Uneori mai
`ntunecate, ca `n Meli\[toarele, b[tr]nele par ni;te
ursitoare care privesc spre un r[u iminent, dar la
care nu particip[, ele r[m]n]nd ad]ncite `n munca
lor mig[loas[. Meli\[toarele este unul dintre cele
mai tulbur[toare tablouri ale lui Aurel Popp.
Din motive de concep\ie artistic[, poate ;i
pentru a nu fi confundat cu peisagi;tii b[im[reni,
refuz[ cu obstina\ie peisajul, dar atunci c]nd `l face
pictorul se las[ `nvins de personajele aflate `n
elementul lor, de b[rba\ii care str]ng f]nul, culeg
merele, dar ;i de lini;tea mic-burghez[ a femeii
emancipate. Ca `n lucrarea ~n gr[din[, aflat[ `ntr-o
colec\ie din Ungaria. Sau ca `n Femeie citind.
Expus[ la Muzeul Na\ional de Art[ din capitala
Rom]niei, a ars `n focul revolu\iei anticomuniste
din 1989. Ca o ultim[, t]rzie ;i inutil[ obsesie a
pictorului pentru Bucure;tiul care nu-l va primi
niciodat[ cu bra\ele deschise.
Dac[ arta plastic[ a secolului 20 nu se mai poate
asocia cu valoarea muncii, cu lupta `mpotriva
r[zboiului sau lupta pentru pace – de;i acestea
r[m]n valori umane universal valabile – , cu at]t
mai pu\in pictura istoric[ ;i cea religioas[ fac parte
din arsenalul artistului plastic contemporan. Pot
r[m]ne criterii majore de ierarhizare a valorilor
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umanit[\ii c];tigate `n timp, nu `ns[ criterii de
evaluare artistic[.
„Acest realism care se vrea arătat pe tablouri nu
este acela care trebuie arătat în artă, de exemplu
munca! Munca în sine nu face parte din tematica
artei, însă rolul omului în executarea muncii, da.
Dar trebuie avut grijă, că degeaba pun figurile pe
un tablou, așa cum fac pictorii de azi cu figurile
expuse în fața unei case, dacă ele nu fac nimic care
să se refere la simțămintele de viață obi;nuite ale
oamenilor sau la binele moral sau material.“
Dup[ participarea la „Expozi\ia pentru pace“ de
la Cluj, din 1955, va observa c[ nici pacea nu mai
este un motiv artistic onorabil<
„Într-o astfel de stare sufletească /.../ am primit
prima înștiințare cum că ați expus numai unul
dintre tablouri. M-am gândit la ceva ciudat, dar
când am citit relatările din Utunk, am aflat și alte
ciudățenii! Păi, este vorba de o expoziție-albastru?
Citind cronica, aproape inconștient o întreb pe
soția mea de ce dracu’ mă ambiționez eu cu această
expoziție-albastru? S-a meritat să mă amestec eu
între fețele de copii dormind și imagini de fântâni
cu... Pacea? Mă simt de tot râsul, unul care merită
umilință, și-mi este rușine că am participat la
această expoziție. Mi-e rușine pentru că am înțeles
fals ținta, pe care am vrut să o slujesc cu mult suflet
și cu toată puterea mea, pe care acum am înțeles-o
greșit, mi-e tare rușine. (...) în mine nu există nicio
pace, numai minciună este peste tot, pentru pace se
fac și alte lucruri. Pe de altă parte, ar fi trebuit să
știu asta. Dar buna mea credință și dorința mea
sfântă de pace adevărată propagă mai mult defetism
și astfel ce caut eu acolo unde doar se vorbește de
pace, dar nimeni nu vrea să facă cunoștință cu
ororile războiului. Mai mult, azi a venit la mine o
cunoștință care mi-a adus Scânteia, din al cărui
articol am înțeles și faptul că lucr[rile mele nu au
fost bine văzute la Cluj, pentru că – și asta spune
expresis verbis articolul – scopul a fost o evaluare a
artei din Cluj... Întorcându-mă la expoziție, îți
mulțumesc că te-ai ocupat atât de mult de
interesele mele. Sper că și tu ți-ai dat seama că nu
merită niciun efort să te poți pișa împotriva
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vântului. Dezorientarea din toate direcțiile,
căutarea permanentă a adevărului, nu este
caracteristic oricui. Este un lucru oribil, dacă
cineva ia în serios căutarea adevărului și facerea de
lucruri corecte“, `i scrie el cu am[r[ciune lui :tefan
Borghida la 24 iunie 1955, `n urma „Expozi\iei
pentru pace“.
~n ultimul s[u deceniu de via\[, care coincide cu
`ntunecatul ;i de trist[ amintire deceniu ;ase, Aurel
Popp se va `ndrepta spre pictura religioas[ ;i
istoric[. Aleas[ `n mod programatic, va persevera
cu `nc[p[\]nare pe tematica lui. Pe de alt[ parte,
;i-a epuizat temele proletare mult mai devreme
dec]t orice alt pictor rom]n. ~n 1927, propunea
pentru fresca de la Camera de Comer\ din
Timi;oara, teme precum Florile muncii, Munca `n
Uzin[, Produc\ia casnic[, Produc\ia Capitalist[,
|ara `n munc[, Madona Proletar[ (1939). ~n 1948,
se concentreaz[ pe o serie de desene ;i schi\e
pentru Cina cea de tain[. Titluri ce nu cadreaz[ cu
noul realism socialist. ~n 1946, picteaz[ Foamete, `n
1947, o lucrare simbolic[, Furtun[ `n p[dure. Dup[
1950, ca majoritatea pictorilor interbelici, revine la
teme vechi. Tema forestier[, munca `n p[dure, i se
p[rea c[ poate fi acceptat[. Din 1950-’53 dateaz[
Ridic[torii de Bu;teni, Rostogolirea trunchiului,
Pescarii, C[ru\a;ul o;an, Dobor]torii de copaci,
Moartea regelui p[durii etc.
~n 1953, anul mor\ii lui Stalin, era concentrat pe
o lucrare de ampl[ respira\ie biblic[, Punerea `n
morm]nt. De altfel, `n acel an i-a murit un fiu,
Aca\iu, la v]rsta de 43 de ani. Vor urma
Denun\[torii (1959), Cogito (1959), C]nd va arde
lumea (1959), Savonarola (1959), Sf]r;itul lumii,
Apocalipsa, Via Apia, Gladiatorii (1959) etc.
Compozi\ia Horea, Clo;ca ;i Cri;an, r[mas[ `n faza
de proiect, o lucrare monumental[, `nchide un
capitol, ;i, totodat[, ;i o via\[, pe care ;i-a dorit-o
„simpl[ ;i creatoare“. O g]ndea ca pe o posibil[
capodoper[ a sa, rod al muncii sale de patru ani,
care-i `nchidea cercul vie\ii printr-un omagiu adus
unui sacrificiu al unui om simplu< Horea.
Dar sunt acestea simple mofturi? O simpl[
neadaptare a vitezei la condi\iile de drum istoric ;i

vizibilitate artistic[ ale primei jum[t[\i de secol 20?
La care mai trebuie s[ ad[ug[m cei zece ani, p]n[ la
8 august 1960, c]nd va `nceta din via\[.
Tratarea `n acela;i plan a eroismului ;i temelor
biblice cu munca de zi cu zi a omului obi;nuit a fost
o realizare de mare curaj a artei secolului 19. Aurel
Popp `l picteaz[, `n 1928, pe Iosif ca pe un t]mplar
plecat `n c[utare de lucru, pe Maria cu pruncul `n
bra\e ca pe o \[ranc[. Umanizarea sacrului din
Sf]nta Familie nu provine din devo\iune, din
credin\[. La Aurel Popp nu credin\a umanizeaz[
sacrul, ci munca, suferin\a, oboseala dup[ truda de
zi cu zi.
Cui i se putea adresa Cina cea de tain[ `n 1948?
Nu era un tablou de cult, uza de simbolurile
religioase formale. ~n niciun caz nu se adresa
credincio;ilor pentru care `ncepea calvarul
comunist. Cu at]t mai pu\in oficialit[\ilor. Poate
`nainte de 1940 o astfel de lucrare ;i-ar fi g[sit locul
pe peretele unei institu\ii publice, `ntr-o expozi\ie
tematic[. Nu `ns[ dup[ 1948. Amatorul de art[ din
`ntunecatul deceniu ’60 era dispus s[ cumpere
tablouri religioase? ~n mod nea;teptat g[se;te un
cump[r[tor, `n 1950-1951. Doamna Maria
Antonescu continu[ s[ achizi\ioneze lucr[rile
pictorului s[tm[rean p]n[ ora;ul s[u `;i schimb[
numele din Bra;ov `n Ora;ul Stalin, iar h]rtia fin[ a
primelor scrisori este `nlocuit[ cu h]rtia ca de
ambalaj scoas[ din caietele ;colare. Din banii
respectivi reu;e;te s[-;i repare atelierul distrus de
bombardamentele din 1944.
~nceput `n 1948, ciclul Cina cea de tain[,
continuat cu Punerea `n morm]nt din 1953,
Apocalipsa etc. nu erau dec]t replici laice ale picturii
religioase consacrate. Pictura religioas[ pentru Aurel
Popp nu `nsemna dec]t un stagiu de preg[tire
pentru pictura istoric[. Format la ;coala clasicilor
picturii istorice maghiare ;i germane, ;tia c[ ele nu
pot fi desp[r\ite. Desigur, nu era `n consonan\[ cu
arta plastic[ din Rom]nia anilor ’60, ;i nici cu
pictura contemporan[. Pictura istoric[ cu caracter
monumental, de;i desuet[ `n rela\ie cu arta
contemporan[, revenise la mod[ `ntr-o Rom]nie
proletcultist[ ce dorea s[ ridice revoltele populare
din Evul Mediu la rangul de simboluri ale luptelor

popoarelor pentru libertate ;i o via\[ mai bun[. :i
totu;i, el a perseverat `n aceast[ direc\ie, de;i ;tia c[
drumul se termina `ntr-o `nfund[tur[.
Nici Execu\ia `mp[ratului Maximilian a lui
Manet nu mai era `n consonan\[ cu plastica
modern[, dar r[m]ne o oper[ artistic[ de referin\[
`n domeniu. Predarea cheilor ora;ului Breda a lui
Velázquez, pe care `l c[utase `n mod expres la
Madrid, la fel ca ;i pe Goya, pe care-l consider[ „bun
cunosc[tor al omului“, r[m]ne un model de pictur[
istoric[ tratat[ `n spirit modern. Teoretic, puteau
deveni un model pentru Horea, Clo;ca ;i Cri;an,
pentru Gheorghe Doja sau Avram Iancu vorbind
mo\ilor. Dar Aurel Popp avea alte inten\ii.
Divinul se manifest[ prin omenesc, iar
spiritualitatea prin cele mai insignifiante materiale,
prin cea mai banal[ materialitate. Pictura
contemporan[ fiind mai degrab[ alegoric[ dec]t
simbolic[, simbolul continu[ s[ fie nucleul `n jurul
c[ruia se `ntrupeaz[ ideea, nara\iunea artistic[.
Recurg]nd la figuri celebre, de mare notorietate, cu o
simbolistic[ de net[g[duit, la eroi bine fixa\i `n
mentalul colectiv, `ngem[n]nd pictura religioas[ cu
pictura istoric[, Aurel Popp face mai mult dec]t s[-;i
g[seasc[ un refugiu, mai mult dec]t s[-;i
exteriorizeze o form[ de rebeliune interioar[. Dar
care este drumul artei sale?
Nu se poate, totu;i, face abstrac\ie de faptul c[
Aurel Popp s-a format `n mediul academic al
vechiului Imperiu Austro-Ungar. ~n timp ce fra\ii s[i,
Ioan, Octavian ;i Mihai, `;i fac studiile `n limba
rom]n[, Aurel, dup[ ;coala elementar[ `n limba
rom]n[, `;i continu[ studiile `n limba maghiar[, la
Carei, unde este coleg cu poetul Ady Endre. Mama,
v[duva unui preot greco-catolic, vrea s[-l fac[ preot,
`ns[ el dore;te s[ se fac[ pictor. Episcopul Mihail
Pavel `l `n\elege pe t]n[rul care deja d[duse semne
c[ are talent la desen ;i o sf[tuie;te pe mam[ s[-l lase
s[-;i continue studiile la Academia de Art[ din
Budapesta. Se `nscrie la :coala Superioar[ de Arte ;i
Desen ;i devine un student con;tiincios. Se
`ncadreaz[, a;adar, `n canoanele epocii ;i are o
nedisimulat[ admira\ie pentru profesorii s[i
budapestani. Aurel Ciupe, peste ani, `n 1929,
depisteaz[ `n pictura lui Aurel Popp o filia\ie a
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Iosif Fekete – Portretul pictorului Aurel Popp, ghips, 1955
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artistului `n direc\ia fostului s[u profesor, pictorul
Hegedűs László. Criticul maghiar Kós Károly
consider[ c[ Aurel Popp merge `n direc\ia tradi\iei
picturii istorice ardelene, pe linia fostului s[u
profesor de compozi\ie Székely Bertalan. El `nsu;i,
`n perioada c]nd era profesor la Rakospalota, l]ng[
Budapesta, `;i aminte;te cu bucurie c[ a fost primit
;i a lucrat `n atelierul fostului s[u profesor Székely,
unde lucrase ;i pictorul de origine german[ Karl
Lotz, maestru al artei monumentale. Punerea `n
rela\ie a artei lui Aurel Popp cu pictura
budapestan[ este des `nt]lnit[ `n articolele de
expresie maghiar[. :i G. Oprescu face o interesant[
analogie `ntre cuplul Grigorescu – Andreescu ;i
maghiarii Pall Szinyei Merse – Ladislau Paal, pe
filiera Lieberman, Courbet, cu plecarea de la o
paralel[ `ntre Aman ;i Munkácsy. Nu acela;i lucru
se petrece pe filia\ia Hegedüs László – Székely
Bertalan – Aurel Popp. El `nsu;i nu recuno;tea
astfel de influen\e, limit]ndu-se s[ spun[ c[ admira
doar tehnica, m[iestria ;i omenia fo;tilor s[i
profesori. Le-a r[mas recunosc[tor p]n[ la
b[tr]ne\e, evoc]ndu-i cu stim[, dar de fiecare dat[
depl]ng]ndu-le soarta de arti;ti r[ma;i `nchista\i `n
;abloane academice sterile, f[r[ orizont ;i viziune.
Acesta este drumul s[u< C[ua; – Carei – Budapesta
– Viena – Paris – Satu Mare. Simplu? Complicat?
Artistul ambi\ioneaz[ s[ transforme roata pe
care a fost fr]nt trupul lui Horea `ntr-o cruce a
suferin\ei, iar locul `n care a avut loc execu\ia,
`ntr-o Golgot[ a Transilvaniei. De la roata de tun
`mpotmolit[ `n noroiul Primului R[zboi Mondial,
transformat[ apoi `n roata industriei capitaliste pe
care o `mpingeau la deal armatele de nenoroci\i,
p]n[ la roata lui Horea strivitoare de speran\[ ;i
via\[, artistul a parcurs un drum metaforic,
secundar ce-i drept, f[r[ s[ ajung[ `n mod
conving[tor la o finalitate artistic[ a motivului.
Pictura sa istoric[, din ultima etap[ a vie\ii, va
r[m]ne `n stadiul de proiect, dar efortul s[u este
meritoriu, iar, pe fragmente, rezultatele sunt
remarcabile.
~l intereseaz[ modul `n care erau „crucifica\i“ pe
roat[ condamna\ii. C[l[tore;te prin Transilvania
c[ut]nd locurile `n care au avut loc luptele \[ranilor

r[scula\i `n 1784 ;i mai ales cerceteaz[ locul `n care
a avut loc execu\ia. Vrea s[-l transpun[ pe p]nz[ c]t
mai exact, astfel `nc]t s[ fie u;or de recunoscut.
„În această privință aș avea nevoie de poze despre
acea parte a cetății din Alba Iulia unde s-a petrecut
execuția lui Horea etc. Despre această cetate și acest
loc nu am niciun fel de date, iar am impresia că
reproducerea din cartea lui Marki intitulată „Cetatea
din Jula“ ar fi vrut să fie probabil chiar cetatea din
Alba Iulia. Însă, nefiind istoric, nu pot decide dacă
chiar așa este. Pentru asta ar fi foarte important să
văd eu pozele referitoare la această cetate, adică să le
am. Datele topografice ale celorlalte două, respectiv
trei, ba mai mult, patru compoziții, le am deja.“
C]nd abordeaz[ tema r[scoalelor \[r[ne;ti avea
deja o viziune a patimilor lui Horea. Face dou[
c[l[torii de documentare, `n 1959 ;i 1960. Citise ;i
cercetase documente. I se recomandase profesorul
Magyarosi, care cuno;tea am[nun\it istoria
execu\iilor cu roata. Primise o descriere c]t se poate
de exact[ de la Banner Zoltán<
„În primul rând, vă transmit descrierea exactă a
tragerii pe roată, mai bine zis a zdrobirii cu roata.
Cel condamnat la moarte este culcat sau legat de un
fel de scară, sau un fel de grapă din bârne, în așa fel
ca părțile dintre încheietura mâinii și cot, cot și
umeri, în cazul picioarelor părțile dintre gleznă și
genunchi, dintre genunchi și pulpă să fie așezate
peste golurile dintre două trepte, bineînțeles în stare
încordată. Apoi este și o roată, cu cuțite ascuțite
montate pe exterior, cu acestea se lovesc pe rând
membrele fixate ca să se zdrobească pe rând. Tot așa
se zdrobește și coșul pieptului. Când leșină,
condamnatul este stropit cu apă rece, ca să simtă
chinurile în continuare, până când moare din cauza
hemoragiei sau a chinurilor.“
Picturile, g]ndite la scar[ monumental[, nu vor fi
finalizate, dar schi\ele r[m]n ca un document despre
modul `n care putea fi g]ndit `n secolul 20, `n plin
comunism, un proiect de inspira\ie renascentist[.
Dac[ ar fi s[ raport[m pictura istoric[, ;i nu
numai istoric[, dar ;i biblic[, a lui Aurel Popp la
reprezentan\ii de v]rf ai picturii b[im[rene – Simon
Holóssy, István Réti, Károly Ferenczy, János Thorma
– , mai degrab[ s-ar putea vorbi despre o
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anterioritate dec]t despre un raport `n termeni de
descenden\e ;i succesiuni.
Pictura istoric[ a lui Aurel Popp – mai cu seam[
Horea ;i Clo;ca, Avram Iancu vorbind mo\ilor – nu
intr[ `n polemic[, `ns[ rivalizeaz[ ;i tinde s[ prind[
contur arhetipal, rareori m[rturisit, prin rela\ionarea
cu Mar;ul lui Rákóczi a lui Holóssy, cu
~nmorm]ntarea unui honved ;i Portretul lui Kossuth
Lajos a lui István Réti sau cu Martirii de la Arad ;i 15
Martie 1848 ale lui János Thorma.
Proiectele lui sunt grandioase. Nerealizabile `n
parte din cauza costurilor uria;e necesare pentru
lucr[ri at]t de mari, dar ;i din cauza obtuzit[\ii
beneficiarilor. Schi\ele ;i machetele acestor proiecte
impresionante dau m[sura ambi\iosului artist care a
fost Aurel Popp. La b[tr]ne\e, `n plin comunism, se
dovede;te un adev[rat ctitor de institu\ii culturale.
A;a cum `n 1925 reu;ise s[ `nfiin\eze un muzeu
etnografic la Satu Mare, se zbate pentru
transformarea casei `n care s-a n[scut poetul Ady
Endre `n cas[ memorial[ ;i `nfiin\eaz[ Muzeul de
Art[ din Satu Mare. Cel care `i va g[zdui lucr[rile.
Arhiva, aranjat[ cu grij[ ;i p[strat[ la Arhivele
Na\ionale Satu Mare, arat[ c[ avea con;tiin\a valorii
sale. Credea `n recunoa;terea postum[ a artei sale.
~ntr-un fel, ;i-a aranjat posteritatea mai atent, cu mai
mult[ ra\iune ;i grij[, dec]t via\a. Nu `ns[ p]n[ la
cap[t. Chiar ;i dup[ moarte destinul a continuat s[-i
joace feste.
~n 1968 ap[rea monografia semnat[ de Raoul
:orban ;i Banner Zoltán. Despre textul scris `n urm[
cu peste zece ani, `i scria lui Banner Zoltán< „Această
formă a biografiei nu o pot accepta... în realitate
întreg textul este o adunătură săracă de date, adunate
foarte, foarte schematic.“ ( 22 decembrie 1957)
Biografii nu au ținut seama de avertismentul
autorului.
Opera lui trebuie reevaluat[ dup[ criterii strict
estetice, iar via\a, repus[ `ntr-un cadru normal, s[
prezinte omul `n datele sale esen\iale, f[r[ exager[ri,
dincolo de orice constr]ngere ;i inten\ie ideologic[.
Pentru c[, realmente, omul nu este nici pe departe
„revolu\ionarul“ care „dup[ Eliberare se sim\ea
confirmat de istorie“ bucuros c[ „republica noastr[ a
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creat arti;tilor plastici condi\ii elizeice“. Nu, opinia
lui Aurel Popp este alta<
„Văd foarte bine totul, văd întunericul pe creațiile
plastice și în toate cele ce le trăim. Însă acest
întuneric l-ai putut vedea și tu, la expoziția aceea.
De-ai avea mai multe ocazii să-l vezi și în instituțiile
publice, în învățământul public, în sănătatea publică,
ca să amintesc numai tărâmurile care ne interesează
cel mai mult, apoi în moravurile publice, în
umanism, în neglijarea sufletească a maselor... Vai,
nici nu este bine să te gândești la toate acestea,
pentru că acum, când am venit din casa lui Kondor
către acasă, am văzut afișele noi, care toate propagă
pacea și îndeamnă la vot cu singurul partid care
aduce fericirea...
Însă aceste lucruri nu prea mă mai interesează,
numai să pot munci în pace... Dar de cinci luni nu
mi se mai trimite ajutorul de creație, adică avansul
de creație, cum se numește acum. Cum să pictezi
fără bani, când și ouăle se vopsesc în roșu cu ricin?“
Cum s-a reu;it o ideologizare at]t de profund[ a
operei lui Aurel Popp? Greu de `n\eles. Raoul :orban
spune undeva c[ Aurel Popp ar fi zis despre opera lui
Simon Holossy c[ are o „func\ie arhetipal[“.
P[str]nd propor\iile, ;i despre monografia de doar
70 de pagini semnat[ de Raoul :orban ;i Banner
Zoltán, se poate spune c[, pentru receptarea critic[ a
operei lui Aurel Popp, ea a avut o „func\ie
arhetipal[“. Dar `n sens negativ, de;i era necesar[.
Paradoxul vie\ii sale, ca `ntr-un cult voodoo, s-a
r[sfr]nt, tot ca un paradox, ;i asupra singurilor s[i
biografi.
Nici pe deplin uitat, nici `n totalitate „redat
actualit[\ii“, Aurel Popp continu[ s[ penduleze `ntre
admira\ie ;i indiferen\[, `ntre uimirea spontan[ `n
fa\a lucr[rilor sale neobi;nuite, ;ocante la prima
vedere, ;i indolen\a perpetu[ ce acoper[ opera lui ca
`ntreg, ca exemplu de bun cultural ce poate servi ca
model de artist complet, profesionist ;i
profesionalizat, apt s[ r[spund[ unor comenzi
sociale, culturale ;i artistice extrem de complexe ;i
diversificate.
~n cazul lui Aurel Popp ne afl[m `n fa\a unui
portret schematizat, redus la c]teva tu;e, din care
transpare figura unui artist ambivalent care `ns[ a

sucombat sub greut[\ile vie\ii. Repet]nd c]teva
;abloane, critici de ocazie ;i istoriografi, unii cu
onestitate, al\ii din mimetism, au continuat s[-i
`ntregeasc[ imaginea, prin noi ;i noi relu[ri ale
aceleia;i note, `ns[ f[r[ s[ se `ntrebe dac[ acea
imagine creionat[ de primii s[i biografi era corect[.
I s-a fixat ;i o cronologie `n consens cu marile
evenimente ale secolului 20, cronologie ce pare
veridic[ din moment ce este extras[ din substan\a
acelora;i schematizate ;i schematizante fapte de
via\[, neverificate, repetate la nesf]r;it. Nu lipsite de
glorie `n anumite circumstan\e, semnificative la un
moment dat, devalorizate prin repeti\ie, au devenit
desuete din perspectiva timpului ;i simbolisticii lor.
G]ndind mari proiecte, de la monumente ;i
complexe memoriale la biserici ;i construc\ii civile,
de la design la minu\ioase lucr[ri de art[ decorativ[
;i ceramic[ por\elanat[, r[m]n]nd `n primul r]nd
pictor, opera lui Aurel Popp nu pare s[-;i fi g[sit `nc[
locul definitiv, bine determinat ;i binemeritat, `n
cultura rom]n[. Opera, ca ;i via\a lui, transcend
formul[rile comode. Opera sa trebuie evaluat[ dup[
criterii estetice, `n consens cu realitatea istoric[, dar
;i cu g]ndirea ;i con;tiin\a artistic[ a neobi;nuitului
personaj ap[rut la crepusculul ;i r[s[ritul a dou[
lumi, a dou[ culturi, complementare `n datele lor
esen\iale, contradictorii `n manifestare.
~ntruc]t nu a expus sistematic, este destul de
greu, dac[ nu cumva imposibil, s[ ai un plan
desf[;urat al vastei sale activit[\i artistice. Lipsindule caracterul expozi\ional, nu se poate face o selec\ie
cronologic[ a lucr[rilor sale dec]t cu riscul de a
amesteca perioadele de crea\ie, de a le plasa gre;it `n
spa\iu ;i timp.
Mai mult inventariat[ dec]t aprofundat[, este azi
opera lui Aurel Popp „`n actualitate“? Sau, mai este

„de actualitate“? Merit[ repus[ `n circula\ie `ntr-un
alt context cultural ;i istoric, eventual pe o alt[ orbit[
;i, lucru esen\ial, `n fa\a unui nou public, poate mai
exigent, sau, cine ;tie, mai pu\in familiarizat cu tipul
acesta de artist?
A `ncerca o dezideologizare a operei sale, o
dezintoxicare ideologic[, dup[ mai bine de o
jum[tate de secol de la moartea sa ;i la mai bine de
un sfert de secol de la c[derea regimului care a
`ncercat s[ ;i-l aroge postum, este o ac\iune pe c]t de
naiv[, pe at]t de inutil[. Aurel Popp s-a „ideologizat“
;i a fost ideologizat datorit[ opiniilor sale, prost
`n\elese, scoase din context, ;i nicidecum a operei
sale.
Dac[ p]n[ la urm[ a c[zut pe jum[tate ;i el `n
groapa pe care i-au s[pat-o al\ii, `n continuare exist[
riscul s[ ne trag[ dup[ el `ntr-un h[u ideologic? |ine
s[-;i precizeze tematicile sale – munca ;i r[zboiul –
;i insist[ ca opera s[-i fie interpretat[ `n func\ie de
ele. Cu siguran\[, nu aceasta este calea spre
`n\elegerea operei sale. ~n acela;i timp, nu am putea
preciza nici care anume este calea spre o mai
adecvat[ ;i rapid[ `n\elegere a operei sale.
Aurel Popp s-a `n\eles greu ;i pe sine. Avea 81
de ani, rememora perioada petrecut[ la Paris ;i,
f[c]ndu-;i ordine `n atelier, privindu-;i lucr[rile,
`ntreb]ndu-se cu triste\e „cine ;i cum le va purta de
grij[“, `;i punea ;i urm[toarea `ntrebare< ce voia
oare s[ zic[ poetul Ady Endre, c]nd, aflat la Paris,
nota< „Napoleon venea din Corsica, de unde, de
altfel, veneau ;i cei mai frumo;i m[gari de lux“?
Un frumos paradox al pictorului Aurel Popp.
~n perioadele sale de gra\ie creatoare, atins de
aripa melancoliei ;i metafizicii, devenea un ironic
de lux.

*

* *
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Anii de preg[tire

A

ventura artistic[ a lui Aurel Popp `ncepe `n
momentul `n care se decide, `mpotriva voin\ei
mamei sale, s[ se fac[ pictor, nu preot.
Elev la Liceul Piarist din Carei, deseneaz[
portretele unor scriitori maghiari, Arany, Petőﬁ,
Vörösmarty, Tompa, Madách etc., drept pentru care
are un motiv temeinic de a nu c[lca pe urmele
tat[lui s[u. Cei trei fra\i mai mari aleseser[ alte
meserii, iar `n buna tradi\ie a preo\imii ardelene,
unul dintre ﬁi trebuia s[-i urmeze tat[lui. Dus de
mam[ `n fa\a episcopului Mihail Pavel de la Oradea
pentru ca acesta s[-l conving[ s[ urmeze teologia,
ea are surpriza s[ constate c[ `naltul ierarh grecocatolic s-a l[sat convins mai degrab[ de t]n[r c[
adev[rata lui voca\ie este arta, nu preo\ia. Spre
necazul mamei, `l `ndeamn[ s[-;i urmeze
chemarea. Mai mult, `l va ajuta ;i cu bani `n timpul
studiilor de la Academia de art[ din Budapesta.
V[zuse pentru prima oar[ capitala Ungariei `n
timpul serb[rilor Mileniului, `n 1896-1897. Era
fascinat.
Ca student, `ntre 1899 ;i 1903, se supune
canoanelor unei ;coli de mod[ veche. ~nva\[
compozi\ie cu Székelyi Bertalan, un maestru al
picturii istorice maghiare. La zi cu noile curente din

Europa, `l va ;oca pe profesorul Aggházy Gyula
c]nd `i va prezenta un tablou neobi;nuit, o femeie
cu obrajii ro;ii. „Nimeni nu ar putea spune c[ ceea
ce pictam eu pe cartonul preparat nu este un peisaj
secession.“ Era atras de pictura plein air despre care
nu doar c[ auzise c[ se practic[ la Paris, dar v[zuse
c]teva dintre cele mai `ndr[zne\e expozi\ii chiar la
Budapesta<
„C]nd eram `n anul patru, am v[zut expozi\ia
retrospectiv[ Szinyei Merse Pál, dar ;i lucr[rile lui
Segantini, pictorul mun\ilor italo-elve\ieni, care
utiliza deja destul de curajos verdele smarald ;i
albul de \inober. Dar pictorilor no;tri oﬁciali le era
`nc[ groaz[ de culori ;i aer. Auzisem deja de
barbizonieni ;i plein-air. Atunci am `nceput s[
gonim dup[ culori.
Dorin\a noastr[ cea mai mare era s[ pict[m
compozi\ii plein-air. Cei care nu se str[duiau spre o
crea\ie inteligibil[, vedeau `n plein-air-ism doar
art[ pentru art[ ;i apreciau `n egal[ m[sur[ temele
u;oare ce necesitau cuno;tin\e mai pu\ine dec]t
cele pentru care era nevoie de preg[tire temeinic[,
claritate ;i multe cuno;tin\e.“
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T]rziu, la maturitate, `;i va aduce aminte de
aceast[ perioad[ ;i `;i va exprima opiniile despre
barbizonieni<
„Vai c]t de mult se chinuiesc pictorii... p]n[
c]nd ajung la acest lucru simplu! Barbizonienii,
care cu mare bucurie au descoperit c[ natura nu
este a;a de `ntunecat[ cum au v[zut-o anteriorii lor,
totu;i n-au avut `ndr[zneala s[ picteze culorile `n
a;a m[sur[ de deschise cum vreau s[ le pictez eu...
Da, `ntr-adev[r, a;a trebuie s[ ﬁe pentru c[ pe ei

1902, Carei, cu colegul Orosz György
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foarte mult i-a fascinat albul, culoarea alb[, care, de
fapt, niciodat[ nu este alb[, ;i totodat[ `\i dicteaz[
tonul culorilor, deoarece albul nu-l po\i ridica s[ ﬁe
;i mai alb... Cu ce piedici trebuie s[ dai seam[ c]nd
vrei s[ imi\i puterea, str[lucirea razelor soarelui!
Apoi trebuie s[ ;tii `nc[ ;i despre aceea c[ Arta,
atunci `i este `nceputul, c]nd se desparte de Natur[!
Adic[ niciodat[ nu e;ti artist adev[rat dac[ doar
din sim\[minte copiezi Natura, adic[ dac[ nu e;ti
poet `n pictur[! Las[, drag[ prietene clasicismu’...

1903, la Budapesta, cu un grup de colegi, printre care se g[sea ;i Corneliu Liuba (primul din dreapta, l]ng[ Aurel Popp)

dracului. N-am nevoie de clasicism, ci numai ;i
numai de poetism.“ (Scrisoare c[tre
P. Constantinescu, 1954)
Profesorul de arhitectur[, apreciindu-i talentul
la desen, `i propune s[-;i perfec\ioneze studiile `n
str[in[tate, apoi s[ revin[ ca profesor la ;coala de
meserii, care urma s[ se `nﬁin\eze, ;i se c[utau
profesorii potrivi\i. Refuz[, cu g]ndul c[ el trebuie
s[ r[m]n[ pictor.
~ntr-o efuziune romantic[, evoc[ t]rziu, spre
anii b[tr]ne\ii, perioada aceasta. Se plimba prin
Budapesta, hoin[rind pe cheiul de la Lagymanios,

pe muntele Gellert, privind ruinele de la
Aquincum, de-a lungul r]ului Rákos, p]n[ la
Rákospalota, „`nv[\]nd multe despre natur[,
supremul maestru“.
Vacan\ele anilor de studen\ie ;i le petrecea la
Ciarda, l]ng[ Sighet, unde fratele s[u Ioan fusese
numit profesor. Acolo, `n Maramure;, i se a;ternea
`n fa\a ochilor o alt[ lume. Este impresionat de
oameni, \[rani maramure;eni, evrei, t]rgove\i, o
lume amestecat[ care se `mbulzea `n t]rguri, la
cr];me, pe str[zile unui Sighet aglomerat ;i
cosmopolit. Este impresionat de c]ntecele de o
deosebit[ frumuse\e pe care le c]ntau tinerii care se
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Viena, 1904, Aurel Popp, la o bere cu camarazii (`n dreapta)

plimbau, `n general s]mb[t[ seara, `n `mprejurimile
Sighetului. ~n vacan\a anului doi face un drum
p]n[ la T[;nad, pentru `ncorporare, unde `;i
`nt]lne;te fo;tii camarazi din copil[rie, din C[ua; ;i
Craidorol\, unde f[cuse ;coala. Este ;ocat de
ﬁgurile lor slabe, g[lbejite, curg]nd hainele de pe ei,
zdren\[ro;i, ca `n ~nmorm]ntarea proletarului.
~n ultimul an, `n 1903, vede pentru prima oar[
Italia. Istoricul de art[ Pasteiner Gyula, autorul
capitolelor de istoria artei din volumele Monarhia
austro-ungar[ `n scrieri ;i imagini (OsztrákMagyar Monarchia írásban és képben), organiza,
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pe cheltuiala statului, pentru cei mai buni studen\i,
o excursie `n nordul Italiei.
„Vrednicul nostru profesor voia s[ ne prezinte
monumentele ;i muzeele din Siena, Perugia ;i
Assisi. Ceea ce a ;i reu;it, mai cu seam[ c[ to\i
r[m]neam cu gura c[scat[ privind vreun
monument sau tablou `n fa\a c[ruia `;i etala
cuno;tin\ele sale extraordinare. Dar acest lucru pe
mine, sincer s[ ﬁu, nu m[ prea interesa, deoarece
valorile artistice interioare ale majorit[\ii acestor
monumente nu se pot povesti, ele se pot numai
sim\i.“

T]n[rul Aurel Popp se desprinde de grup cu
g]ndul s[ vad[ capodoperele lui Michelangelo.
Ajunge la Orvieto. Vede Judecata de Apoi ;i este
at]t de impresionat, `nc]t uit[ c[ frescele nu-i
apar\in acestuia. Va scrie<
„O zi am stat `n Orvieto, dar ;i aceasta `n
catedral[, unde, `n sf]r;it, am putut s[ m[ minunez
`n fa\a uria;ei picturi a lui Michelangelo, Judecata
de Apoi. Ce a r[mas `n mine din cele pictate de
Michelangelo pe perete nu pot s[ spun.“
Mai t]rziu `;i va ﬁ dat seama c[ s-a entuziasmat
`n fa\a altei Judec[\i de Apoi, cea a lui Signorelli.
Unui t]n[r entuziast i se poate ierta aceast[
nevinovat[ confuzie. Biograﬁi s[i, Banner Zoltán ;i
Raoul :orban, poate dintr-o anumit[ decen\[, nu
au f[cut cuvenita rectiﬁcare. Cine ;tie, poate c[,
pentru devenirea lui artistic[, va ﬁ fost mai beneﬁc
contactul cu arta unuia dintre cei mai importan\i
precursori ai lui Michelangelo, Luca Signorelli.
Cele v[zute `n muzeele ;i ora;ele din nordul
Italiei l-au impresionat peste m[sur[. Atunci a
ajuns la concluzia c[ ceea ce `i putea oferi
Budapesta nu este suﬁcient pentru preg[tirea unui
artist.
Prin urmare, imediat ce-;i va termina studiile,
dup[ c]teva luni de hoin[real[ prin Satu Mare,
unde se mutase mama lui, dup[ c]teva excursii la
colonia de la Baia Mare, se va `nrola voluntar `n
armata imperial[. Va intra `ntr-o nou[ etap[ de
preg[tire.
Aﬂase c[ regimentul 51 Cluj, av]nd ;i rol de
garnizoan[, va ﬁ mutat la Viena. F[r[ s[ stea pe
g]nduri, `n toamna anului 1903 pleac[ `n armat[.
Scopul lui declarat era s[ vad[ `n original lucr[rile
de art[ din muzeele imperiale ;i s[ `nve\e limba
german[. Ajuns la Viena, se `nscrie la Academia de
art[, cursurile serale, sec\ia nuduri.
„La Viena am fost `ncartirui\i `ntr-o cazarm[ pe
Sti, de pe Maria Hilfe-Strasee, aproape de manejul
Burgului. Deoarece `n muzeele imperiale am v[zut
;i am `nv[\at multe, m[ g]ndesc cu pl[cere la acei
ani de c[t[nie. Frecventam cursurile serale de nud
de la Academia de Art[ ;i acest lucru `l datoram
sublocotenentului meu Nagy Gustav. Pe l]ng[
multele sale calit[\i, Nagy avea ciud[\eniile lui. De

pild[ de;i era maghiar, nu vorbea dec]t nem\e;te ;i
rom]ne;te. Se spune c[ so\ia lui era din Rom]nia,
iar el era originar din secuime.“ Noteaz[ mai
departe<
„Majoritatea timpului liber l-am petrecut `n
muzee. Nu aveam nicio cuno;tin\[ `n acel ora;
imens, numai lucr[rile lui Rembrandt, Rubens,
Velázquez ;i noii arti;ti pe care a;teptam demult
s[-i pot vedea `n original. Aici am `nceput s[
`n\eleg greut[\ile chem[rii mele, aici au `nceput
suferin\ele chinuitoare atunci c]nd nu-mi reu;ea
ceva. De ce a trebuit s[ aleg o carier[ at]t de grea
c]nd mai bine a; ﬁ r[mas s-o ajut pe mama ;i pe
fra\ii mei? Aceast[ carier[ artistic[ este numai
pentru cei care-;i pot permite s[ ajung[ nu numai
la Viena, dar ;i la München, Berlin, Paris, Madrid ;i
`n toate locurile din lume unde poate cunoa;te cele
mai minunate realiz[ri ale spiritului uman.“
Avea 24 de ani. Stagiul vienez va `nsemna o
adev[rat[ „secesiune“ fa\[ de canoanele ;colii
budapestane. Aici, `n Viena, nu mai trebuia s[
asculte „de diminea\a p]n[ seara aprecierile ;ablon,
despre una-alta, despre pictorii Cimabue, Giotto,
Perugino ;i mul\i al\ii, fa\[ de aptitudinile c[rora
`mi scot p[l[ria, da... dar eu nu de ace;tia aveam
nevoie, ci de altceva, ce se aﬂa mai aproape de
suﬂetul meu, de con;tiin\a mea, de marile mele
visuri, pe care nici nu le puteam exprima“.
Ce `i oferea Viena?
Ofert[ variat[, stiluri diferite. Toate converg]nd
spre ruperea de pictura tradi\ional[, obosit[,
dep[;it[ de spiritul noului secol.
Pentru a `n\elege ce a `nsemnat pentru Aurel
Popp perioada petrecut[ la Viena, ar trebui s[
facem un salt `n timp ;i s[ ne oprim la anul 1928.
~n luna martie se deplaseaz[ la Viena pentru a
discuta termenii unei expozi\ii personale la Wiener
Secession. ~ntr-o scrisoare din 7 august `l anun\[ pe
secretarul general c[ se va prezenta cu circa 200 de
lucr[ri, dintre care 20-30 ﬁind de mari dimensiuni,
pentru acestea ﬁind nevoie de s[li adecvate. I se
r[spunde foarte prompt, la 28 august c[ `n
septembrie se va `ntruni comisia. ~ns[ la sf]r;itul
lunii septembrie 1928, sus\inut de Octavian Goga ;i
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regina Maria, se angajeaz[ la realizarea unui
monument al Unirii `n Bucure;ti. Expozi\ia nu mai
are loc, dar episodul ne arat[ ce a `nsemnat Viena,
arta din capitala Imperiului, pentru devenirea
artistic[ a pictorului ardelean. Peste ani, s-a re`ntors
acolo unde sim\ea c[ este locul artei sale, puternic
inﬂuen\at[ de primele manifest[ri ale
secessionismului, de expresionismul care `i venea
ca o m[nu;[, mai ales dup[ experien\a r[zboiului.
Dar s[ trecem `n revist[ c]teva din expozi\iile
g[zduite `n Viena, mai cu seam[ cele din noul sediu
al Wiener Secession. Nu `nainte `ns[ de a face o
scurt[ parantez[. ~n drum spre Paris, t]n[rul
Constantin Br]ncu;i se decide s[ se opreasc[, `n
1904, c]teva luni `n capitala Secessionismului.
Astfel, cine ;tie, `n 1904, pa;ii celor doi tineri se vor
ﬁ `nt]lnit `n muzeele vieneze, dar mai ales la
expozi\iile g[zduite de noile galerii.
~n 1903 expune Claude Monet, la Wiener
Secesssion. La sf]r;itul anului 1903, `n noiembrie ;i
decembrie, are loc o mare expozi\ie Gustav Klimt.
Tot `n 1903 erau prezen\i impresioni;tii< Eduard
Manet, Claude Monet, Edgar Degas, Cézanne,
Camille Pissarro> Alfred Sisley, Berthe Morisot,
James Whistler, Charles Cottet, Lucien Simon,
Gaston la Touche, Forain, Maxx Liebermann, Max
Slevgot> neoimpresioni;tii< Georges Seurat,
Rysselberghe. Sculptur[< Auguste Rodin, C.
Meunier, Jules Desbois, Marc-Antoine Charpentier,
Emile Bourdelle, F. R. Carabin, Rosso Medardo,
Camille Lefevre, Fix Maseau, Gaston Touissaint.
Apoi, Vincent van Gogh, Toulouse Lautrec,
Vuillard, Pierre Bonnard, Denis Maurice, Felix
Vallotton, Roussel, Odilon Redon, Gauguin, Gustav
Vigeland.
Din 22 ianuarie p]n[ `n 6 martie 1904, `n s[lile
Wiener Secesssion are loc o mare expozi\ie
interna\ional[< Ferdinand Hodler, Edvard Munch,
Axel Gallén, Hans von Marées, Ludwic von
Hofmann, Wilhelm Laage, Cuno Amiet, Emil
Rudolf Weis, orn Prikker.
Edvard Munch va expune, `n sala 2 un num[r
de 20 de lucr[ri.
Aurel Popp, 1906 (sus), 1908 (jos)

~n aceea;i perioad[ `n Viena Imperial[, devenit[
capitala artei europene moderne, expozi\iile se
\ineau lan\. Un t]n[r artist avea ce s[ vad[.
1903-1904 este perioada `n care inﬂuen\a lui
Ferdinand Hodler este uria;[, cucerind Viena cu
nudurile sale. A;adar, nu `nt]mpl[tor, Aurel Popp
se `nscrie la sec\ia nuduri a Academiei, a;a cum
\ine s[ precizeze `n jurnalul s[u. Inﬂuen\a
desenelor lui Hodler se va face sim\it[ mai t]rziu `n
portretele pe care Aurel Popp le va realiza `n r[zboi,
apoi `n portretele lui Reinitz, s[tm[reanul acuzat c[
a omor]t ;ase oameni.
Dar spre deosebire de arta unui Klimt sau
Hodler, nudul lui Aurel Popp nu este senzual,
tocmai pentru c[ tinde s[ ating[ perfec\iunea prin
exactitatea anatomic[. Idealul lui de frumuse\e are
o u;oar[ tendin\[ spre ur]t. De dragul adev[rului,

sacriﬁc[ senzualul. Femeia lui Aurel Popp nu are
gra\ie, pentru c[ nu vrea s[ cucereasc[. Este
cus[toreas[, mam[, st[ de vorb[, `mbr[cat[ decent.
Prezen\a chipului feminin `n economia unui tablou
este o re`ntoarcere la tradi\ie, un semn al revenirii
la normalitate, un simbol al ordinii restabilite, dar
`n perioada secessionismului nudul reprezenta o
form[ de protest fa\[ de vechea pictur[, dulceag[,
conven\ional[. Aurel Popp era un revoltat, nu `ns[
;i un pictor subversiv.
Ocole;te c[ile u;oare. Va r[m]ne un „clasic“,
trec]nd cu timiditate spre impresionism ;i dup[
cunoa;terea ;colilor de pictur[ europene `n mod
nemijlocit, la ele acas[ ;i `n Viena secessionismului
;i dup[ experien\a parizian[ ;i turul de for\[ prin
marile ora;e ale Europei.

Aurel Popp, so\ia ;i fiul Aurel `nainte de a pleca la Paris
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~;i dorea ca arta lui s[ ﬁe ;tiin\[. Dup[ el, arta
era produsul ra\iunii, al preg[tirii profesionale ;i
acumul[rilor culturale.
At]t `n Viena secessionismului, c]t ;i `n Parisul
tuturor experien\elor, de;i urmeaz[ cursurile de
nud ale Academiei de Art[ din Viena, apoi, la Paris,
deseneaz[ nuduri p]n[ se plictise;te, devenind unul
dintre cei mai buni desenatori din Paris, Aurel
Popp refuz[ nudul, ca form[ de art[ ﬁnal[,
consider]ndu-l doar o faz[ intermediar[, o simpl[
lec\ie de anatomie care trebuie s[ ﬁe `nv[\at[ foarte
bine pentru a putea merge mai departe. Are
credin\a c[ ;i peisajului „trebuie s[-i relief[m
mu;chii, oasele ;i formele“. Nu ;tim ce impresie `i
vor ﬁ f[cut cele v[zute la Viena, `ns[ datoreaz[
acestei perioade des[v]r;irea stilului propriu pe
care ;i l-a dezvoltat mai t]rziu, dup[ traversarea
altor experien\e. Este foarte probabil ca la Viena, la
Academia de Art[, s[-l ﬁ avut profesor pe
Alexander Demetrius Goltz. N[scut `n Ungaria,
Demeter Goltz cuno;tea ;i spa\iul rom]nesc, el
ﬁind cel care pictase `n 1896 Cortina de ﬁer ;i
plafonul de la Teatrul Na\ional Vasile Alecsandri
din Ia;i.
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Atunci c]nd t]n[rul student `;i exprima
nemul\umirea fa\[ de arta veche, pe care o admira,
dar `;i dorea altceva, el nu f[cea altceva dec]t s[
mearg[ pe urmele unui Apollinaire care nota<
„p]n[ la urm[ e;ti dezgustat de aceast[ lume
`nvechit[.“ La Viena, doi ani mai t]rziu, `n fa\a
capodoperelor clasice, va avea aceea;i senza\ie, c[
arta veche este admirabil[, dar este nevoie de ceva
nou. Nu ;tie `nc[ ce vrea. Era convins `ns[ c[ arta
trebuie s[ ﬁe „mortal de serioas[“.
~n aceast[ perioad[, refuz[ experimentul `n
toate formele sale. Deocamdat[, pentru el arta nou[
nu este dec]t arta veche, reinventat[. Dar revela\ia
nu-i ofer[ nimic. Cotitura radical[ `n domeniul
viziunii sale se va petrece undeva `ntre 1918 ;i
1921. Nu `n Viena tuturor posibilit[\ilor, tuturor
rupturilor, nu `n Parisul ce descoperea marea art[
modern[, nu `n plin[ ascensiune a -ismelor, s-a
n[scut pictura lui Aurel Popp, ci `n criza de dup[
criza r[zboiului. Acesta a fost destinul s[u. S-a
format greu, ;i a `naintat ;i mai greu prin lumea
care i-o oferea secolul 20.
Spre sf]r;itul anului 1904 noteaz[ c[ se
re`ntoarce la Satu Mare, unde `l a;tepta familia.

St]lpi funerari. Aurel Popp realizeaz[ zeci de schi\e ;i desene, detalii de arhitectur[ popular[, schi\eaz[ zeci de cruci din cimitirele din
zona Satu Mare, Carei, Ardud, Huedin ;i `n alte localit[\i
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Din caietele de la Paris, lista arti;tilor pe care Aurel Popp `i
urm[rea cu aten\ie `nc[ din timpul stagiului de la Viena (19031904)

Ora;ul, `ngrozitor de plictisitor, nu-i va oferi
g[zduire pentru mult[ vreme, g[sind un loc de
profesor `ntr-un or[;el cochet.
~n completarea preg[tirii sale profesionale vine
;i stagiul de profesor la Huedin. ~n micul or[;el,
`nt]mpl[tor se aﬂa Aladár Körösfői-Kriesch,
autorul frescelor de la Palatul Culturii din T]rgu
Mure;, reprezentant de seam[ al secessionismului
maghiar. Acesta este, probabil, ;i cel ce, `n anul
urm[tor, `l recomand[ pentru un post de profesor
la Rákospalota, l]ng[ Budapesta. Körösfői-Kriesch
organiza o colonie artistic[, dup[ modelul celei a
lui Simon Holóssy de la Baia Mare, `n ﬁecare var[ la
Gödöllő, nu departe de Rákospalota.
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Tot la Huedin se aﬂa ziaristul ;i criticul de art[
Rósza Miklós, care preg[tea lucrarea Pictura
impresionist[ maghiar[ care va ap[rea `n 1913. El
este ;i autorul unui interesant studiu despre
japonism ;i impresionism ap[rut `n 1907. Din
micul grup de arti;ti f[cea parte ;i pictorul Edvi
Illés Aladár. ~mpreun[ f[ceau excursii `n jurul
Calatei. Aurel Popp lucreaz[ aici o serie de
pasteluri, care, din p[cate, s-au pierdut.
„La Huedin se adunase o societate foarte select[,
care aduna minunatele culegeri folclorice ale acelui
\inut. Acolo am f[cut cuno;tin\[ cu pictorii Aladár
Körösfői-Kriesch, Edvi Illés Aladár ;i publicistul
Rósza Miklós. Cu Edvi Illés Aladár f[ceam

numeroase excursii `n satele din \inutul Calatei.
Unele pasteluri pe care le-am f[cut acolo au avut o
soart[ nefericit[...“ Adic[ s-au pierdut.
Din noiembrie 1905 p]n[ la sf]r;itul lunii iulie
1906, pred[ desen la gimnaziul lui Wágner Manó.
Noteaz[ c[ perioada respectiv[ o consider[ una
dintre cele mai frumoase din via\a lui< „De la 1
noiembrie 1905 ;i p]n[ la 30 iulie 1906 am predat
la Rákospalota ;i aceast[ perioad[ am considerat-o
una dintre cele mai frumoase din via\a mea. Aveam
timp berechet ;i astfel puteam s[ m[ duc pe la

atelierele mae;trilor, la bunul meu profesor Székely
Bertalan, al c[rui elev bursier a fost colegul meu
Rakssanyi Dezsö. B[tr]nul meu profesor m[
primea `ntotdeauna cu pl[cere `n atelierul s[u din
strada Bajza, mai t]rziu strada Munkácsy Mihály,
unde `mpreun[ cu prietenul s[u Lotz obi;nuiau s[
dialogheze `n contradictoriu. Aici, `n atelierul lui
Székely, puteam veni `n timpul liber ;i puteam
lucra.“
Este momentul s[ rememoreze ;i s[ analizeze
metodele de lucru ale profesorilor s[i de la
Academia din Budapesta.

Schi\e dup[ Francisco de Goya

Schi\e dup[ tablourile lui Van Gogh
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Schi\e dup[ tablourile lui Paul Gauguin

Schi\e dup[ tablourile lui Camille Pissaro
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„O urm[ trist[ ;i ad]nc[ a l[sat `n mine moartea
lui Hegedűs László. Mi-a fost profesor `n trimestrul
`n care Székely Bertalan s-a mutat la Muzeul Lotz,
el ﬁind acela sub inﬂuen\a c[ruia am p[r[sit multe
dintre metodele ;i tehnicile mele dogmatice, ﬁxate
`n subcon;tient. Adev[rul este c[ metoda lui
Székely Bertalan – din punctul s[u de vedere –
avea dreptate, dar dup[ plein air-ul barbizonian,
vechea mig[leal[, metodele ce destr[mau aten\ia,
alegerea adecvat[ a culorilor ;i pensulelor,
amestecul culorilor, grunduirea `n gri etc. toate
acestea apar\ineau unei preg[tiri tehnice temeinice,
f[r[ `nv[\area c[rora – acesta era crezul – nu se
putea picta, mai ales bine, un tablou, dar ele `n acea
vreme erau dep[;ite. Conﬂictele au `nceput deja la
tehnica desenului, care nici p]n[ ast[zi nu s-au
terminat ;i nici nu se vor termina vreodat[, ele au
continuat la tehnica picturii, la fel ca ;i `n cazul
desenului, deci trebuie s[ spun c[ deja aici au ie;it
la iveal[ diferen\ele de metod[ dintre cei doi
mae;tri, Székely Bertalan ;i Hegedűs László. S-ar
putea caracteriza mai pe scurt ;i mai plastic `n felul
urm[tor< metoda lui Székely Bertalan te str]ngea `n
chingi, era o metod[ ce tindea c[tre sintez[, pe
c]nd metoda didactic[ a lui Hegedűs László tindea
;i ea c[tre sintez[, dar punea mai mare accent pe
constructivitate. Deci profesional s-ar spune c[ una
propov[duia «mig[leala», iar cealalt[, metoda unei
pensula\ii largi.
Este adev[rat c[ atunci parc[ arta plastic[ n-ar ﬁ
avut nicio alt[ problem[ dec]t aceea de a decide
asupra acestor dou[ metode de exprimare. Vai,
mult mai multe `ntreb[ri nerezolvate stau ;i azi `n
fa\a artei. Dar c]nd ;i cum se poate imagina c[
problemele artei se pot rezolva c]ndva, de cineva?
Aceasta nu se va `nt]mpla niciodat[, pentru c[
lumea `n care s-a n[scut ;i s-a dezvoltat arta, cu
multe mii de ani `n urm[, nu va supravie\ui, nu i se
va p[stra nici amintirea...
Am fost la `nmorm]ntarea dragului meu
profesor Hegedűs László. Pu\ini au venit dintre
elevii s[i, c[ci marea lor majoritate s-au risipit prin
lume – s[-;i c];tige o p]ine. Iar c]nd `n 1911 la
Academia Julian din Paris, c]nd am c];tigat pentru
prima oar[ un premiu la «concursul de nuduri»,

atunci am v[zut desenul s[u at]rnat printre
lucr[rile premian\ilor de odinioar[ ;i l-am pl]ns a
doua oar[ pe Hegedűs László.“

3 aprilie 1907
Este numit profesor la Satu Mare. Picteaz[ o
serie de tablouri pe digul din josul Some;ului, spre
Veti;, localitate unde era `nv[\[toare t]n[r[ lui
so\ie, Irina Madzar. Tablouri „cu care am avut
succes la expozi\iile de la Műcsarnok ;i la Salonul
Na\ional / Nemzeti Szalon“. ~n 1907 am participat
pentru prima oar[ la expozi\ia de toamn[ de la
Műcsarnok ;i de atunci `n ﬁecare an. :i, de
asemenea, la expozi\iile de la Salonul Na\ional.“
Expune `n 1908 trei lucr[ri< Lini;te deasupra
mla;tinii, Dup[-amiaz[ ;i Soare de dup[-amiaz[.
C]nd ocup[ catedra de desen de la Liceul
Regesc din Satu Mare, Aurel Popp avea deja o vast[
cultur[ artistic[. Trecuse prin :coala de la
Budapesta, cunoscuse Italia, studiase la Academia
de Art[ din Viena, tr[ise `ntr-o societate select[,
cunoscuse arti;ti importan\i, nume care vor
r[m]ne `n istorie ca mari arti;ti, deschiz[tori de
drumuri `n arta modern[.
Dac[ stagiul vienez a `nsemnat o adev[rat[
„secesiune“ fa\[ de canoanele ;colii budapestane,
dac[ rela\ia direct[ cu unii dintre cei mai
reprezentativi arti;ti maghiari, printre care se aﬂau,
desigur, Székely Bertalan, Hegedűs László, Lotz, dar
;i Aladár Körösfői-Kriesch, unul dintre cei mai
cunoscu\i secessioni;ti maghiari, cu siguran\[
profesoratul de la Satu Mare i se va ﬁ p[rut
t]n[rului Aurel Popp o stagnare. De aceea, va face
tot posibilul s[ plece. Public[ `n 1908 o lucrare
despre via\a artistic[ ;i de artizanat din ora;ul Satu
Mare, `n care explic[ pe larg ce ar trebui s[ se fac[
pentru schimbarea situa\iei ;i locuitorii s[ ating[
un nivel ridicat de cultur[ general[. Autorit[\ile
sunt `nc]ntate, elevii c[rora le preda aveau rezultate
bune. Datorit[ acestui proiect, rodul experien\ei
sale, va primi o burs[ de studiu. Dar `nainte de a
p[r[si Satu Mare, avea s[ cunoasc[ o lume care l-a
fascinat< a minerilor de la Slatina ;i Co;tiui.

Schi\e dup[ tablourile lui Claude Monet

Schi\e dup[ lucr[rile lui Constantin Meunier
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Continua s[ lucreze mici peisaje, scene de pe malul
Some;ului. Tematica lui se diversiﬁc[ dup[ un prim
contact cu lumea dur[ a celor care lucreaz[ `n
ad]ncurile p[m]ntului, la lumina slab[ a
l[mpa;elor.
„~n prim[vara lui 1911, cei doi copii au f[cut
tuse convulsiv[ ;i medicul a recomandat urgent
schimbarea de aer. ~n primii ani am f[cut c]teva
studii `n galeriile ocnei din Slatina. ~n general,
ocnele dau o impresie maiestuos de impun[toare.
Mai ales acestea pe care `nc[ romanii au `nceput s[
le exploateze. Al[turi de lumina electric[ ce lumina
`ntreaga galerie, p]lp]iau ﬂ[c[rile micilor lum]n[ri
primitive, asemenea lumini\elor «de Bethlen», iar
trupurile descoperite ale muncitorilor constituiau
dovada vie a mizeriei de sute de ani. Deasupra
p[m]ntului locuiesc `n case mici, cur\i mici doar de
c]\iva pa;i, iar `nspre strad[ cu o gr[din[ mic[.
Minerii erau p[zi\i stra;nic de conducere, \in]ndu-i
departe de orice inﬂuen\[ a vreunui str[in. De
aceea, nici mie nu mi-a fost u;or s[ ajung `n min[
la Slatina. Aici am avut prima oar[ contact cu
minerii, aici a; ﬁ avut ocazia s[ valoriﬁc `n interesul
acestei mase de oameni p[r[si\i tot ce am `nv[\at de
la Bokor ;i tovar[;ii s[i `n atelierul de cioplitori ;i
`n Városliget (Parcul ora;ului). Deoarece nu am
ob\inut aprobarea de a cobor` `n min[ la Slatina,
am hot[r]t ca `n interesul vindec[rii copiilor mei s[
aleg localitatea Co;tiui, mai cu seam[ c[ printre
elevii mei erau ;i copiii `nv[\[torului de aici, care
m-a asigurat c[ voi putea cobor` `n min[ s[ lucrez.
Dup[ dou[ luni de munc[ asidu[ la Co;tiui,
m-am `ntors la Satu Mare, unde deja m[ a;tepta
`n;tiin\area ministerului, prin care mi se aproba un
concediu pl[tit, pentru anul ;colar 1911/1912, `n
vederea continu[rii studiilor mele `n str[in[tate,
\in]nd seama de perfec\ionarea pe mai departe a
talentului meu dovedit.“
P]n[ la urm[, a reu;it s[ plece din Satu Mare. Se
va `ndrepta spre Paris, cu o burs[ pe doi ani.
„~nainte de toate a trebuit s[ hot[r[sc `ncotro
s-o iau `n Europa? :coala de la München o
cuno;team `nc[ din timpul studen\iei mele la
Budapesta, c]nd ml[di\ele de viitori pictori
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circulau ici-colo ;i aduceau ;tiri de la toate
academiile de pictur[ din Europa, dar academiile
din Madrid ;i Stockholm ne-au r[mas
necunoscute. Despre Rusia nici nu putea ﬁ vorba.
Am decis deci s[ m[ duc la Paris, iar de acolo s[ fac
excursii de documentare la muzeele ;i academiile
din Apus.
~n octombrie 1911, `ntr-o dup[-amiaz[ `nsorit[,
am pornit spre Paris. Inten\ia mi-a fost s[ m[
opresc la Budapesta, s[-mi caut fo;tii profesori, s[
le cer sfatul, dar acest plan, din p[cate, nu mi-a
reu;it. La Carei privind `n vagonul-restaurant, l-am
v[zut pe Ady Endre st]nd `n fa\[ cu o sticl[ de vin.
Firesc, m-am a;ezat l]ng[ el, am `nceput s[
discut[m ;i ﬁecare `;i spunea ale lui.“
C]nd Aurel Popp ajungea la Paris, nu-i erau cu
totul necunoscute numele arti;tilor `n vog[. V[zuse
la Viena, ;i chiar la Budapesta, numeroase expozi\ii
ale impresioni;tilor. V[zuse lucr[rile lui Cézanne,
Monet, Renoir, Seurat, Van Gogh `nc[ de la Viena.
Avea ;i un ghid prin Parisul artistic, Otilia
Cosmutza, ﬁica unui preot greco-catolic din Carei,
vecina lui Constantin Br]ncu;i.
~n timpul stagiului de la Paris, avem pu\ine date
c[ ar ﬁ frecventat cercurile artistice la mod[. ~ntr-o
scrisoare c[tre pictorul Gustav Kollár poveste;te c[
Picasso, „un spaniol ;mecher“ (o spune admirativ),
i-a r[mas dator cu 10 franci. Noteaz[ c[ i-a trimis
prin cineva o lucrare.
„Iar eu, așa cum \i-am și scris, corespondez cu
multă lume, începând cu foștii mei elevi până la
academia maghiară, chiar și cu Picasso, care îmi
este dator până-n ziua de azi cu zece franci, lucru
pe care nu vrea să-l recunoască și să-mi trimită acei
bani! A fost un spaniol ;mecher și așa rămâne până
la sfârșitul vieții...
Nu demult m-a vizitat un fost elev care
domiciliază în Elveția și soția lui este ﬁica
ambasadorului Elveției la Paris. Amândoi au fost la
mine, și eu i-am dat un tablou cu rugămintea să-l
arate lui Picasso. Într-adevăr, i-au arătat acel tablou
lui Picasso, care nu a vrut să creadă că eu, un valah
mizerabil, fac asemenea lucruri aici în Ardealul, pe
care Picasso `l crede alipit de mult la Uniunea

Sovietică! Și acest tablou prezenta niște tăietori de
lemne, unul dintre tablourile pentru care am
umblat prin păduri și am tăiat lemne împreună cu
acei oameni...“

Aurel Popp, pe un balcon la Paris, Cr[ciunul anului 1910

„Anii din jurul anului 1910 este o dat[ deosebit de
important[ `n evolu\ia picturii secolului 20 ;i `n formarea
artei contemporane, numit[ «modern[». Ace;ti ani
marcheaz[ sf]r;itul ;colii impresioniste. Ea este
transformat[ `n momentul acela de c[tre neoimpresioni;ti
(Seurat, Signac, Henri-Edmond Cross) pictori divizioni;ti,
care `mbin[ analiza culorii cu arhitectura tabloului. Tot
c[tre 1910 – fovi;tii, ultime ecouri ale artei lui Van Gogh –
`ncep s[ se domoleasc[ ;i o iau ﬁecare `n direc\ii diferite.“
(André Dunoyer de Segonzac).

~n niciun caz nu a r[mas departe de
fr[m]nt[rile, de c[ut[rile celor peste o sut[ de mii
de arti;ti care se g[seau la Paris `n perioada ;ederii
sale `n ora;ul de pe Sena. Cu ocazia vizitei `n casa
lui Virgil Cioﬂec, `;i aminte;te c[ locuin\a
„boerului rom]n“ seam[n[ cu castelul baronuluipictor Munkács pe care `l vizita la Paris.
Prin Otilia Cosmutza Marchi;, este foarte
posibil ca Aurel Popp s[ ﬁ intrat `n acela;i cerc de
arti;ti pe care-l frecventa Constantin Br]ncu;i.
Fiic[ de preot greco-catolic, corespondenta revistei
Luceaf[rul de la Sibiu `n care scrie excep\ionale
articole despre tinerii arti;ti din Paris, cu o intui\ie
a valorii rar `nt]lnite, Otilia Marchi;, secretara
scriitorului Anatole France, apoi a sculptorului
Antoine Bourdelle, ea este cea care `i face
cuno;tin\[ lui Br]ncu;i cu domni;oara Pogany, o
unguroaic[ din Oradea.
Prieten[ ;i cu Ady Endre, c[s[torit[ cu scriitorul
Bölöni, era o obi;nuit[ a saloanelor ;i cafenelelor
artistice pariziene. Corneliu, ﬁul ei ;i al ziaristului
maghiar Bölöni, este modelul dup[ care Br]ncu;i
va executa `n 1911 sculptura Prometeu, expus[ la
Salonul Independen\ilor din 1912, la care particip[
;i Aurel Popp cu o lucrare.
Otilia este cea care `l va prelua ;i `l va plimba
prin Paris ;i pe Ady Endre, `n perioadele
escapadelor pariziene ale poetului maghiar. Porni\i
`mpreun[ spre capitala cultural[ a lumii, `n chip
diferit, Parisul i-a cople;it pe am]ndoi. Ady Endre
se va `mboln[vi grav, iar Aurel Popp va rezista
tuturor tenta\iilor ;i va folosi aceast[ oportunitate
preg[tindu-se temeinic pentru meseria sa de
„pictor ;i sculptor“, a;a cum s-a prezentat de-a
lungul `ntregii sale vie\i.
C[ era la curent cu ce se `nt]mpla `n materie de
experimente artistice la `nceputul secolului 20, `n
mediul german nu exist[ nicio `ndoial[. Primind
bursa de studii `n st[in[tate pentru doi ani,
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Schi\e dup[ tablourile lui Edmond Aman Jean

Schi\[ dup[ tabloul Mama lui Whistler

1910 -1912, trebuie s[ se hot[rasc[ `n ce direc\ie s[
mearg[. Timp de doi ani, a cutreierat toat[ Europa.
A stat ;i a lucrat, dou[ luni, la fabrica de por\elan
din Meissen.
„Iubeam lumina mat[ a por\elanului ;i-mi
`nchipuiam cum ar ﬁ dac[, `n locul ﬁgurilor rococo
;i biedermeier, a; modela statuete de por\elan,
structurate pe suprafe\e netede.“ Este entuziasmat
de ce vede la Madrid. „Era un `nceput de var[, iar
copacii Pirineilor str[luceau `ntr-un verde aprins de
parc[ cineva le-ar ﬁ pictat frunzele.“ Mergea la
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Madrid mai ales pentru Goya, El Greco ;i
Velázquez. Se bucur[ c[ prinde o vreme f[r[ cea\[
la Londra, dar regret[ c[ a stat prea pu\in. De ajuns
pentru a vizita galeriile ;i muzeele ca s[-;i fac[ o
idee despre direc\ia `n care se `ndreptau c[ut[rile
arti;tilor britanici. La Graon Galleries,
interesantul critic Roger Fry deschisese `nc[ din
1910 expozi\ia Manet and the Post-impressionists
`n care publicul londonez vedea pentru prima oar[
lucr[ri de Cézanne, Gauguin, Van Gogh, Matisse,
Manet, a mult mai t]n[rului Picasso, precum ;i a

tinerilor cubi;ti ;i fovi. Reac\ia publicului a fost cea
a;teptat[, ostil[ ;i poate violent[. Poposea `ntr-o
Londr[ `n care arti;tii `;i c[utau drumul c[tre
modernitate. Aurel Popp era familiarizat cu multe
dintre aceste nume `nc[ de la Viena.
~n Anglia, Olanda sau Belgia, el `;i c[uta
propriul drum, convins ﬁind c[ prin tehnic[, prin
virtuozitate ;i superioritate compozi\ional[, prin
folosirea adecvat[ a culorii va ajunge la un stil
propriu de o c]t mai des[v]r;it[ calitate artistic[.
R[mas un „clasic“, `n fapt un adept al trainicilor
metode tradi\ionale, Aurel Popp prinde la Paris
(1912) noua manier[ de a lucra, colajul, practicat
de un Picasso ;i Braque. Ca adept al seriozit[\ii `n
art[, va ﬁ fost ;ocat, dar preocuparea lui major[ era
preg[tirea profesional[, ﬁind deschis la orice
experiment.
Se `nscrisese la Academia Julian. Lucra dup[
model. Desena nuduri, la fel ca restul colegilor. Nu

o ducea prea bine, banii de burs[ r[m]neau acas[,
unde avea o so\ie ;i doi copii. „Dar ;i a;a am ajuns
s[ ﬁu cel mai bun desenator din Paris ;i luam
premii cu compozi\iile mele...“
(Scrisoare c[tre Gheorghe Florian).
Dup[ c]teva luni trece de la pictur[ la sculptur[.
Lucreaz[ la clasa profesorului Paul Landowski, cel
dup[ macheta c[ruia se va ridica statuia lui Isus de
la Rio de Janeiro. Printre desenele sale, din aceast[
perioad[, se aﬂ[ un Isus f[r[ cruce, `n aceea;i
pozi\ie impresionant[, cu m]inile `ntinse, neb[tute
`n cuie, precum Cristo Redentor. Simpl[
coinciden\[.
~n aceast[ perioad[ probabil cunoa;te arti;ti
rom]ni aﬂa\i `n Paris. eodor Pallady locuia `n
aceea;i cl[dire cu Br]ncu;i ;i Otilia Cosmutza. Tot
pentru doi ani, din 1909 p]n[ `n 1911, se aﬂa la

Schi\e dup[ Kemmerich Joseph – Le coupe de collier
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Aurel Popp a studiat cu mare aten\ie
lucr[rile lui Degas pentru a surprinde
„mi;carea“. Figurile `n mi;care,
mi;carea din av]nt, au devenit o
adev[rat[ obsesie a sa. Niciun artist
rom]n, cu excep\ia lui Br]ncu;i `n sculptur[, nu a reu;it s[ surprind[ ideea de
„mi;care“, de „av]nt“ at]t de expresiv ca
Aurel Popp.
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Paris ;i Nicolae Tonitza, care lucra `n atelierul lui
Pierre Laprade.
~n 1910 se `nﬁin\ase „Asocia\ia amical[ a
rom]nilor din Paris“. Din ea f[ceau parte George
Enescu, eodor Pallady, :tefan Popescu,
Constantin Br]ncu;i... Va ﬁ avut Aurel Popp vreun
contact cu arti;tii rom]ni aﬂa\i la Paris? Nu ;tim.
La Salonul Independen\ilor din Paris din 1912
expune o lucrare. La expozi\ia din 1912 era prezent
;i Constantin Br]ncu;i cu lucr[rile Muza adormit[,
Prometeu, `n marmur[, ;i S[rutul, `n piatr[. Marcel
Duchamp expunea Nud cobor]nd o scar[.
Expozi\ia avea s[ ﬁe considerat[ prima
demonstra\ie public[ a cubismului.

C]t de dureros de departe era atunci Aurel Popp
fa\[ de modul acela de a face art[. Pentru moment
i-a trecut prin minte s[ se lase de pictur[. Era
cople;it. Noutatea absolut[ `i d[dea un sentiment
de neputin\[.
Despre pictorul Aurel Popp s-a scris at]t de
pu\in, `n raport cu arta sa divers[, `nc]t orice noti\[
trebuie inventariat[ ;i luat[ `n calcul pentru
`ntregirea portretului s[u. Noteaz[ c[ ;i-a s[rb[torit
intrarea la Salon, dar, din p[cate, nu d[ prea multe
am[nunte despre cei cu care ;i-a s[rb[torit succesul
la deschiderea expozi\iei. S[ ﬁ fost printre ei ;i
Constantin Br]ncu;i? Nu avem date. Nu
consemneaz[ `n paginile autobiograﬁce nimic.
Trebuie s[ \inem seama de faptul c[ `;i

Schi\e dup[ lucr[rile lui Gustave Courbet
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Schi\e dup[ lucr[rile lui Velázquez

rememoreaz[ tinere\ea dup[ 1948, c]nd avea
nevoie de o biograﬁe curat[ pentru a ﬁ primit `n
noua Uniune a Arti;tilor Plastici ;i a primi pensie ;i
ajutoare de crea\ie. Nu a primit nimic din toate
acestea. ~n timp ce-;i scria autobiograﬁa ;i `;i
inventaria lucr[rile noteaz[<
„Nu puteam l[sa sub t[cere lucrurile ce-mi
adevereau s[r[cia... La reformarea mea suﬂeteasc[ a
contribuit ;i g]ndirea mea social[, dar ;i
sensibilitatea mea fa\[ de mizerie ;i s[r[cie,
sentimente ce nu s-au atenuat odat[ cu starea mea
mai bun[, ci dimpotriv[, s-au accentuat.“ ~n UAP
avea s[ ﬁe primit abia dup[ 1955.

94

Fiind destinat[ oﬁcialit[\ilor, `n autobiograﬁe nu
noteaz[ niciuna dintre multele `nt]lniri cu Nicolae
Tonitza, Octavian Goga, :tefan Dimitrescu, Ion
Minulescu etc., dar nici numele arti;tilor cu care a
venit `n contact la Paris. Poate c[ a considerat prea
`nsemnate astfel de `nt]lniri admirabile ;i le-a pus
`n alt registru. Dac[ exist[, se aﬂ[ `n sertarele
vreunui colec\ionar ori s-au pierdut deﬁnitiv.
Conteaz[ mai pu\in. Important este c[ a r[mas
opera.
Din p[cate, au r[mas foarte pu\ine lucr[ri din
prima perioad[. La prima expozi\ie, de dup[
`ntoarcerea de la Paris, va prezenta peste 250 de
exponate. Multe dintre ele s-au pierdut.

Aurel Popp, schi\a unui monument care seam[n[
uimitor cu Isus de la Rio de Janeiro, Cristo Redentor, realizat de profesorul s[u de sculptur[,
Paul Landowski

Schi\[ din Paris, 1911-1912 (familia artistului)

Schi\e dup[ lucr[rile lui
Pierre Laurence,
unul dintre profesorii lui Aurel Popp
de la Academia Julian
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Schi\e dup[ lucr[rile lui Alfred Sisley
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Schi\e dup[ tablourile lui Henri Rousseau (Vame;ul)

Un col\ din atelierul lui Aurel Popp din anul 1913 `n care lucra cel mai bun elev al s[u, Kalman Tatz. Prizonier `n Siberia,
evadeaz[, dar ajunge `n China, de unde `i va scrie fostului s[u maestru.

File din „Caietele de schi\e“, cuprinz]nd diverse note, schi\e, desene dup[ lucr[rile vechilor mae;tri, dup[ cei mai ➣
importan\i arti;ti care se impuneau `n capitalele europene la `nceputul secolului XX
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Lucr[rile lui Aurel Popp expuse `n 1913
47 picturi în ulei<
„În tablourile lui din natură nu găsim melodrame, ci soare incandescent, aer
incandescent, culori minunate... Splendoare în simplitatea puritană a naturii.
Arta lui parcurge nenumăratele teme artistice ale căminului, ale naturii și
omului.“
Temele lui „după studiile din Paris sunt căminul sătmărean, vatra familială.
Acest artist nu minte, cum nici natura nu minte.“
„O impresie puternic[ au creat tablourile din ocna de la Coștiui, «Tăietori de
sare». Prin mânuirea largă a pensulei se manifestă o personalitate cu cunoștințe
totale despre construcția omului.“
7 plachete<
„Dintre plachetele sale se remarcă dintre cele mai vechi «Cap de femeie» (Nr.
153), și dintre cele mai noi «Portretul lui dr. R. V.» (Nr. 158) prin forme line,
bogate și totuși uniforme.“
80 desene ;i lucrări graﬁce<
„Desenele, operele graﬁce se caracterizează printr-o științ[ adâncă a desenului,
printre ele ie;ind `n eviden\[ «Bachanalia»“.

10 statui<
Se remarca IOV „un b[tr]n cu o siluet[ interesant[ ;i neobi;nuit[“. „Plăcile de
cupru, aquatintele, desenele lui cu ace reci sunt tot atâtea semne ale capacității sale
artistice și graﬁce sigure.“ (dr. Merker Márton)

„A plecat la Paris... ;i din profesorul de desen a `nﬂorit un pictor.“
Kós Károly

~n tablourile lui nu g[sim melodrame

Soare incandescent, aer incandescent,
culori minunate – acesta este impresionismul s[u

Nud, ulei pe carton, 70 x 50 cm, Colec\ia Pavel :u;ar[

Nud, schi\e Paris
Muzeul de Art[ Satu Mare

Nud, 1910, datat dreapta sus, din Paris, Muzeul de Art[ Satu Mare
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Nud, 1910, schi\e, Paris, datat dreapta sus, Muzeul de Art[ Satu Mare

Nud, 1910, datat dreapta sus, schi\e Paris, Muzeul de Art[ Satu Mare
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Centrul vechi la Satu Mare, 1911, ulei pe p]nz[, 0,425 x 0,590, Muzeul de Art[ Satu Mare

1913, PRIMA exPOzI|Ie PeRSONALă
Aurel Popp s-a format ca artist `n mediul academic al vechiului
Imperiu Austro-Ungar. Dup[ ;coala elementar[ `n limba rom]n[, din
clasa a patra urmeaz[ ;colile `n limba maghiar[. ~n timp ce unul
dintre fra\ii s[i, Ioan, studiaz[ la Blaj ;i devine profesor de limba
rom]n[, dup[ terminarea gimnaziului de la Carei, unde este coleg cu
poetul Ady Endre, este trimis la studii `n Budapesta. Se `ncadreaz[ `n
canoanele epocii ;i are o nedisimulat[ admira\ie pentru profesorii s[i
budapestani. Aurel Ciupe g[se;te (Korunk, februarie, 1929) o ﬁlia\ie a
artistului `n direc\ia fostului s[u profesor Hegedűs László. Criticul
maghiar Kós Károly consider[ c[ Aurel Popp merge `n direc\ia
tradi\iei picturi istorice ardelene, pe linia fostului s[u profesor de
compozi\ie Székely Bertalan. El `nsu;i, `n perioada c]nd era profesor
la Rákospalota, l]ng[ Budapesta, `;i aminte;te c[ a lucrat `n atelierul
fostului s[u profesor Székely, de data aceasta ca prieten. Tiberiu Alexa
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Strad[ din eger, 1918, ulei pe p]nz[
semnat, datat st]nga jos, Colec\ie privat[

Prizonieri, 1916 (iunie)
ulei pe carton, 0,410 x 0,340
semnat, datat st]nga jos, cu creion negru
inscrip\ie autograf[ st]nga jos<
Olasz front (frontul italian)
Kőtörő orosz fogjak (Prizonieri ru;i
sp[rg[tori de piatr[), Muzeul de Art[ Satu Mare

propune o repunere `n scen[“, o reevaluare comparativ[ a operei lui
Aurel Popp `n rela\ie cu congenerii s[i rom]ni. Punerea `n rela\ie a
artei lui Aurel Popp cu pictura budapestan[ este des `nt]lnit[ `n
articolele de expresie maghiar[. G. Oprescu (Manual de istoria artei,
vol. 4, pag. 211, 2102, Editura univers, 1946), pornind de la AmanMunkácsy, face o interesant[ analogie `ntre cuplul GrigorescuAndreescu ;i maghiarii Pál Szinyei Merse - Ladislau Paal, pe ﬁliera
Lieberman, Courbet, cu plecarea de la o paralel[ `ntre Aman ;i
Munkácsy. Nu acela;i lucru se petrece pe ﬁlia\ia Aurel Hegedűs
László, Székely Bertalan, Aurel Popp. El `nsu;i nu recuno;tea astfel
de inﬂuen\e, limit]ndu-se s[ spun[ c[ admira doar tehnica,
m[iestria ;i omenia fo;tilor s[i profesori.
Dup[ prima expozi\ie, singura de altfel, organizat[ `n atelierul
s[u de la Satu Mare, dup[ revenirea din periplul s[u parizian, apare
un articol `n Heti Szemle, despre primele sale lucr[ri, pictur[,
desene, sculpturi. Dr. Merker Márton, la curent cu noua direc\ie a
artei europene noteaz[ „Recreând totul prin văzul și simțămintele
sale, aceasta este arta, sau, dacă vreți, impresionismul său.“
Opiniile primului s[u critic al primei sale expozi\ii sunt `n
consens cu ceea ce `nv[\ase p]n[ atunci s]rguinciosul student Popp
Aurel. Era un impresionist, `ns[ unul nemul\umit. Refuza s[ se
integreze `n ceea ce era `naintea primului r[zboi mondial `n plin[
expansiune, cunoscut[ ca „;coal[ b[im[rean[“. Este perioada sa
romantic[, de lup singuratic, dar refuza, `n pictur[, s[ ﬁe un fov.
Aproape nimic nu tr[deaz[ direc\ia de mai t]rziu pe care o va lua
pictura sa. Dar germenii sunt aici. Va renun\a la malurile Senei
pentru malurile Some;ului, la Notre Dame pentru Casa omului, casa
Domnului, la Roaba cu nisip prin Paris pentru C[ru\a din Oa;. Va
trece prin experien\a r[zboiului, mult exacerbat[, dar deocamdat[,
`n 1913, expune primele lucr[ri din minele de sare, ;i se bucur[ de
bl]nde\ea c[minului, `n atmosfera atelierului. „În tablourile lui din
natură nu găsim melodrame și altele asemenea, ci soare
incandescent, aer incandescent, culori minunate“.
Aceast[ prim[ cronic[ are, `nainte de toate, o importan\[
documentar[. Ea marcheaz[ un drum pe care t]n[rul pictor, `n mod
programatic, va refuza s[ mearg[. Zece ani mai t]rziu va conveni cu
Nicolae Tonitza c[ arta nu trebuie „f[cut[ pentru bucuriile grase ale
buricului“.
Opt ani mai t]rziu, `n 1921, „Aurel Popp ap[rea `n Expozi\ia
ardelean[ ca o impetuoas[ putere de concentrare a talentului ;i ca un
serios argument pentru o c]t mai grabnic[ retu;are a vechii noastre
politici artistice“. (Emil Isac, 1921)
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Minerii, 1912
0,690 x 0,500
ulei pe placaj
semnat ;i datat dreapta jos, zg]riat `n past[< (Co;tiui)
Muzeul de Art[ Satu Mare

Miner din ocn[, 1912
ulei pe carton
0,400 x 0,325
semnat, datat st]nga jos, zg]riat `n past[
Muzeul de Art[ Satu Mare
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Tablourile lui aurel PoPP
HeTI SzeMLe- 17 DeCeMBRIe, 1913
(Expoziția s-a deschis în 7 a lunii curente în Casa-atelier din Grădina Kossuth)

Ca introducere trebuie să mărturisesc, că expozi\ia lui Aurel Popp m-a interesat
atât de mult, a lăsat în mine impresii atât de adânci și urme atât de durabile, încât
relatez greu despre această experien\ă, despre cele văzute, încerc să judec toate
acestea, dar este vorba de o judecată care poate ﬁ numai rezultatul studierii estetice,
al simțului, al criticii independente.
Aurel Popp cunoaște bine natura. Acea natură care este numai materie, totuși
plină de poezie, care în sine este neutră și nepăsătoare față de moravuri, de societate,
de micul burghez, de artiști și de artă, natur[ care are miros de pământ, de iarbă, de
putrezire și de înﬂorire, care se compune de milioane de materii, `n milioane de
forme și - se prezintă în milioane de culori.
Cele mai frumoase lucrări ale lui sunt concepute sub semnul simplității
grandioase.
Ce vioaie este acea culoare verde, și ce aer adevărat și proaspăt, dătător de via\ă
plutește deasupra lui. Numai și numai putere și simplitate grandioasă, totul încadrat
larg, cu un avânt admirabil. Suﬂetul artistului a umblat acolo, în natură, are o putere
impunătoare pentru că știe câtă putere, bogăție, fertilitate, câtă creștere și câtă
reverbera\ie, palpitație, ritm, dulce odihn[ se aﬂă în pământul ei. Este important că
un petec larg de verde și câteva forme de ondula\ie a solului sunt suﬁciente pentru
redarea întregii poezii a naturii celei mari, dacă cineva este un artist ca el. În
tablourile lui din natură nu găsim melodrame și altele asemenea, ci soare
incandescent, aer incandescent, culori minunate. Apoi găsim în aceste tablouri
artistul însuși, suﬂetul lui, personalitatea lui, a cărei excelen\ă constă tocmai în
calitatea lui, `n faptul că a putut descoperi atâtea bogă\ii nelimitate și at]ta
splendoare în această simplitate puritană a naturii.
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Aceste tablouri sunt atât de grăitoare, atât de adevărată este natura `n ele.
Personalitatea artistului se manifestă în ele cu atâta pondere și putere, încât nimeni nu
poate evita să evoce în minte aceste două cuvinte< natură și personalitate.
Nu port grija acelora care au ochi și suﬂet și a celor care au privit natura în ochi< ei vor
înțelege ce vrea acest artist și vor sim\i sim\ămintele sale. Se vor lămuri în privin\a
personalității și artei lui. Aceste lucruri nu pot ﬁ descrise în rânduri ca cele de față<
această pictură este chiar pictură și nu literatură. Ea trebuie văzută și nu descris[ prin
cuvinte. Dar să nu caute aici nimeni probleme și mistere mari, căci nu va găsi așa ceva.
Găsește în schimb confesiuni simple, impresionante, dar pline de dragoste și încântare,
uneori chiar monumentale prin mărea\a și adevărata natură. Aici se vorbește simplu,
deschis, fără ocolișuri, cu toată lumea. Acest artist nu minte, cum nici natura nu minte.
Pot să aﬁrm cu curaj, că o etap[ semniﬁcativă a dezvoltării și activit[\ii artistice a lui
Aurel Popp, după studiile din Paris, este căminul sătmărean, vatra familială. Acest lucru
nu se poate învă\a, neexistând niciun fel de codex artistic, vechi sau nou. Independent
de patrie sau societate, acest lucru este numai și numai al lui, iar acea mare și adâncă
dragoste poate umple în așa fel spa\iul dintre patru pere\i albi `nc]t tot ce pare a ﬁ un
obiect mort, se transformă, ca prin vrajă, în câte un suﬂet iubitor, capabil de comunicare
și de înțelegere.
A trăi momente intime, nevăzut de nimeni, printre obiectele și cărțile tale, între
patru pere\i, când razele soarelui năvălesc înăuntru, prin geam, sau când se înserează și
clarobscurul apare pe furiș printre țesătura lină a perdelelor. A tr[i `ntre patru pere\i
unde nu intră niciun fel de zgomot, unde în liniștea cea de moarte încep să vorbească
obiectele, iar culorile de pe fa\a de masă, sau ale ﬂorilor de pe masă, încep să intoneze
melodii, și unde timpul nu răpește nimic de la noi, pentru că suntem ;i tr[im pentru
noi, doar pentru noi. Aceste clipe, astfel de clipe, sunt momentele crea\iei la Aurel Popp.
Acest lucru nu se poate căuta nicăieri, acest lucru nu se poate inventa, pentru c[ nu are
un Paris sau un Sătmar al s[u. Acest lucru se poate găsi numai acolo unde este sinele s[u
;i numai de către unul care are un suﬂet și o artă care este demn[ de aceste clipe și ore
ale căminului propriu și singurătă\ii. Acest loc l-a găsit Aurel Popp în splendidul s[u
atelier din Grădina Kossuth.
~n tablourile sale omul este parte a naturii. Omul singuratic sau cel care face parte
din grupuri, omul care trăiește cu tot trupul său, sau omul din care el are nevoie numai
de cap, cu trăsăturile fe\ei și cu via\a interioar[ care se revarsă din forme. Trupul uman
în mișcare este mișcarea însăși. Asemeni copacului aplecat de vânt, ;i omul muncind
este munca însăși, energie ;i tensiune, care se descătușează în mii și mii de forme pe
p]nz[. Omul, trupul său viu este o linie vie, un petec viu de culori, a cărui situare `n
spa\iu și valoare pictural[ are strânse leg[turi cu tot ce-l înconjoară. Dacă își ridică
bra\ul, perspectiva se schimbă cu totul și o serie de forme noi se dezvoltă în fa\a
privitorului, ;i capul, fa\a omului, este altceva, ;i con\ine mai mult decât culori și forme.
Printre culori și forme pe fa\a omului se aﬂă acel drum care conduce către suﬂet. Un
drum pe care se poate ajunge în adâncurile omului. Câte un cap uman este o deschidere
mare și simpl[, ca și natura cea mare care își dezvăluie enigmele.
Arta lui parcurge nenumăratele teme artistice, ale căminului, ale naturii și ale omului
care trăiește printre acestea. Printre cele imortalizate de el nu este nicio impresie bruscă,
de moment sau superﬁcială. La el vedem lucruri trăite, din tot ce cunoaște foarte bine el
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alege momentele adecvate crea\iei ;i suﬂetului său, alege ce-i convine, ce simte la
modul cel mai direct, ce este în armonie cu personalitatea lui, recreând totul prin
ochiul și simțămintele sale. Asta este arta, sau dacă vreți, impresionismul său.
Operele lui Aurel Popp, picturi în ulei (sub nr. 103-150), plachete (151-158),
desene, lucrări graﬁce, (159-239), și statui (sub nr. 240-250), sunt expuse în Casaatelier frumos amenajat în Grădina Kossuth.
Între tablourile în ulei, pe cel cu nr. 107, În «Notre Dame», se observă un
tratament larg, se poate observa redarea ﬁdelă a aerului din Paris, foarte colorate,
calde, de toamnă. «Natura moartă cu castrave\i», cu nr. 114, are o concep\ie
adecvată, consistentă, caracterizată prin culori puternice, care devin și mai vioaie
datorită fundalului negru.
O redare cu dragoste a tematicii eterne a malului Senei este «Roaba de nisip din
Paris» (Nr. 121). Este o schi\ă excelentă a coloraturii, de care are parte rar chiar și
pictorul cu cea mai mare rutină, pentru că rar se `nt]lne;te imaginea, vederea, cu
tematica pe care ar vrea să o picteze, cu razele soarelui, care o face colorată,
atractivă, adecvat[ pentru pensula pictorului.
Jos, în mină, deci sub o impresie directă, s-au lucrat tablourile din ocna de la
Coștiui «Cuhajtolas» (Nr. 106), «Tăietori de sare» (Nr. 115, 131 și 148). Prin
mânuirea largă a pensulei se manifestă o personalitate cu cunoștințe totale despre
anatomia omului. (Dintre acestea 2 lucr[ri s-au vândut imediat pentru 4000 de
coroane.)
Printre plachete se remarcă dintre cele mai vechi «Cap de femeie» (Nr. 153), iar
dintre cele mai noi «Portretul dr. R. V.» (Nr. 158) prin forme line, bogate și totuși
uniforme.
Desenele, operele graﬁce, se caracterizeză printr-o științ[ adâncă a desenului,
care face posibilă aplicarea ușoară a petecelor caracteristice, care aduc un suﬂu de
mișcare și de via\ă în detaliile din pia\ă sau din desenele de pe malul Senei. Plăcile
de cupru, aquatintele, desenele, sunt tot atâtea semne ale capacității sale artistice și
graﬁce sigure. În «Bachanalia» (Nr. 195) artistul își arată sim\ul său special pentru
petele albe.
În cazul statuilor sale domină stăruința către perfec\iune și simplitate. Într-un
cuvânt, Aurel Popp este maestru și pe acest tărâm. «Iov», cu nr. 250 , este un corp de
bărbat bătrân mai mare, format dintr-o viziune largă, în care formele vii se
concentrează într-o siluetă interesantă și neobișnuită, în ciuda caracterului
nedetaliat al acestora. Sunt foarte drăgu\e și realizate artistic portretele «Szabolcs și
Ákos».
Acestea sunt impresiile mele, pe care le-am sim\it după expozi\ia din atelierul lui
Aurel Popp. Prezentând în numărul nostru următor tablourile lui Litteczky Endre,
dorim, ca noii locatari ai Casei-atelier să producă încă mult timp multe lucruri
frumoase și artistice, s[ aibă parte de beneﬁciile morale și materiale, pe care arta lor
o merită.
Dr. Merker Márton
(Apărut în num[rul din 17 decembrie 1913 al săptămânalului Heti Szemle din Satu
Mare, rubrica Foileton.)
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~n gr[din[, 1920
ulei pe p]nză, 1,150 x 1,450, semnat ;i datat
dreapta jos, cu negru, inscrip\ie autograf[ `n
st]nga jos, negru< ...INTERROMPU LE 1 ER
AOUT 1914, AU SON DESCLOCHES MIDI,
LORSQUE J’AI RECU MA CONVOCATION
POUR LA GUERRE MONDIALE...
(~ntrerupt la 1 august 1914, la sunetul clopotului
de amiaz[, c]nd am primit ordinul de chemare
pentru r[zboiul mondial...)
Muzeul de Art[ Satu Mare

~n gr[din[, 1920 (detaliu) ➣
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~n gr[din[
1920
(detaliu)

~n gr[din[
1920
(detaliu)

Femeie citind
ulei pe p]nză
0,700 x 0,880
semnat dreapta jos, cu negru
(Reproducere din „Aurel Popp Catalog patrimonial“, 1979)
(Distrus la revolu\ie `n decembrie 1989, la Muzeul Na\ional de Art[ Bucure;ti)

Femeie cu umbrel[, 1939 ➣
ulei pe p]nză
1,110 x 0,890
nesemnat, nedatat
Colec\ie privat[

128

Pianina ro;ie (detaliu)
Pianina ro;ie, 1941
ulei pe p]nză
1,170 x 0,930
semnat ;i datat st]nga jos, cu ro;u
Muzeul de Art[ Satu Mare
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Viena, prima expozi\ie de r[zboi, 15 octombrie 1915, Künstlerhaus
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Pictor de r[zboi `n Kriegspressequartier

1914-1918
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~n zgomotul asurzitor al
r[zboiului, arta `;i urmeaz[
drumul spre modernitate
A

bia ajuns `n toamna anului 1910 la Paris, dup[
ce se `nscrie la cursurile Academiei Julian,
t]n[rul artist, vizit]nd muzeele, ajunge la concluzia
c[ ;i-a ales cea mai grea meserie din lume.
Descoper[ c[, `n pictur[, `nt]mplarea joac[ un rol
determinant, dar ;i c[ „pensula trebuie s[ fie mai
de;teapt[ dec]t artistul“. Fuge de desen la sculptur[,
apoi dup[ o lung[ c[l[torie prin capitalele culturale
ale Europei – Londra, Madrid, Bruxelles, Köln – ,
dup[ un stagiu de c]teva luni la fabrica de por\elan
de la Meissen, revine la pictur[. Adic[ la model.
Izbucnirea Primului R[zboi Mondial `l va readuce
din nou `n fa\a modelului. Un altfel de model.
Timp de patru ani, din 1914 p]n[ `n 1918, pe `ntreg
parcursul r[zboiului, armele sale vor fi creionul ;i
c[rbunele, uneori ;i aparatul de fotografiat. Lumea
veche se pr[bu;ea, arta „nemobilizat[“ `;i urma
netulburat[ drumul spre modernitate. Doar grupul
arti;tilor mobiliza\i s[ zugr[veasc[ faptele de vitejie
ale solda\ilor au intrat `ntr-o bucl[ a timpului. Unii
au evadat destul de repede ;i ;i-au adaptat
instrumentele noului tip de model< soldatul
av]nt]ndu-se `n lupt[, mor\ii, r[ni\ii, mizeria de pe
front. Destul de pu\ini dintre ei au r[mas „prin;i `n

tem[“ mult[ vreme dup[ terminarea r[zboiului.
Pentru Aurel Popp sosise probabil momentul
crucial, cel al `nt]mpl[rii care declan;eaz[ pictura.
R[zboiul s[ fi fost elementul declan;ator al unei
atrac\ii aproape patologice spre suferin\[? Prea
orgolios s[ se aplece spre sine, spre propria
suferin\[, `;i `ndreapt[ aten\ia spre suferin\a
semenilor. Ajuns pe front, va executa la fel de
s]rguincios ca la Paris sute ;i sute de desene, schi\e,
fotografii. Ridic[ desenul la rangul de art[, prin
ritmul liniar nu doar al jocului dintre alb ;i negru,
ci ;i dintre via\[ ;i moarte. O parte din desene,
compozi\ii, preg[tite s[ fie acoperite cu culoare, vor
r[m]ne modele de me;te;ug liniar ;i
compozi\ional. Pentru mul\i arti;ti care ;i-au
petrecut ani `ndelunga\i pe front, aceast[ perioad[
poate fi trecut[ cu vederea. ~n cazul lui Aurel Popp,
singular prin re`ntoarcerea obsesiv[ la tem[,
perioada r[zboiului nu poate fi ignorat[.
C]\i arti;ti au cunoscut `n mod nemijlocit
experien\a Primului R[zboi Mondial? Mul\i, foarte
mul\i. Moda mobiliz[rii arti;tilor a fost lansat[ de
Cancelaria Imperial[ de la Viena. La 17 august
1914, imediat dup[ izbucnirea r[zboiului, se
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`nﬁin\eaz[ Cartierul Imperial ;i Regal de Pres[
(Kriegspressequartier), comandat de colonelul Max
Ritter von Hoehn, cunoscut de maghiari sub
numele de Hoehn Miksa. ~mp[r\i\i `n 12 grupe ;i
trei categorii – art[, foto ;i ﬁlm – , aveau sarcina de
a imortaliza momentele glorioase. Pictorii ;i
sculptorii intrau pentru prima oar[ `n competi\ie
direct[ cu fotograﬁa ;i ﬁlmul. :i aveau s[ se
foloseasc[ de ele.
Pe teren, li se permitea s[ stea la „peisaj“ 10-12
minute pentru un desen, urm]nd s[-l deﬁnitiveze
mai t]rziu. La Budapesta, primii arti;ti trimi;i pe
front au fost Kandó László, Mednyánszky László,
Vadász Miklós ;i Vaszary János. P]n[ la urm[,
ﬁecare mobilizat cu preg[tire artistic[ din `ntregul
imperiu a devenit artist de r[zboi, astfel c[ num[rul
lor a trecut bini;or de 200. Lucr[rile terminate erau

trimise la Viena. Predate la Bildersammelstelle, la
ﬁecare dou[ s[pt[m]ni Arhivele Imperiale ;i
Regale se `mbog[\eau cu c]te o lucrare a ﬁec[rui
artist. Asta era regula.
Prima expozi\ie de r[zboi s-a organizat la Viena
`n octombrie 1915, Künstlerhaus, iar `n Ungaria,
expozi\ia, cuprinz]nd 802 lucr[ri, s-a organizat `n
ianuarie 1916. A urmat, la Budapesta, o a doua
expozi\ie `n februarie 1917, iar `n mai 1918, a treia.
Fiecare artist era obligat s[ prezinte cel pu\in o
lucrare, dup[ cum scria Hoehn Miksa `n prefa\a
catalogului de la expozi\ia de r[zboi din 1917.
Printre aceste lucr[ri se vor reg[si ;i cele semnate
de Popp Aurel. C[r\i po;tale ilustrate cu lucr[rile
sale circulau `n timpul r[zboiului dinspre front spre
popula\ia civil[. Dovad[ c[ pictorul s-a integrat `n
program.

C]nd va arde lumea, 1959, c[rbune pe h]rtie de calc, 0,690 x 0,850, semnat, datat dreapta jos, inscrip\ia
autograf[ dreapta jos „C]nd va arde lumea“, Muzeul de Art[ Satu Mare
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~nainte de a ﬁ chema\i la r[zboi, `narma\i cu
creioane, c[rbune, cartoane, carne\ele, majoritatea
arti;tilor exersaser[, aproape obsesiv, `n pas cu
moda timpului, autoportrete, portrete de b[tr]ni,
de meseria;i, ;i nu `n ultimul r]nd, o serie de
caricaturi publicate `n presa vremii. Acestea pot ﬁ
considerate ca una dintre caracteristicile
expresionismului. R[zboiul le-a pus `n fa\[
arti;tilor un peisaj expresionist cum nici nu
visaser[ c[ exist[. Tinerii din genera\ia lui Aurel
Popp, la cursuri sau `n atelierele proprii, aveau `n
fa\[ modele, femei sau b[rba\i, c[rora le trasau
contururile cu g]ndul la corectura profesorului,
eventual cu g]ndul la o laud[ sau la un premiu de
`ncurajare. Aurel Popp, la fel ca to\i arti;tii
`ncartirui\i pe toate fronturile, a urmat `n linii
generale traseul pe care l-au urmat colegii lui de
genera\ie. :coala superioar[ de desen de la
Budapesta, Academia de Belle Arte din Bucure;ti,
academiile din Germania ;i Fran\a, vizitele de
studiu din marile centre culturale ale Europei. I-a
fost dat acestei genera\ii s[ asiste la pr[bu;irea
lumii vechi ;i s[ treac[ prin examenul celei mai
violente confrunt[ri dintre oamenii care tr[iser[
`mpreun[, `ntr-o lume a p[cii care p[rea etern[.
Au fost `nrola\i `nt]i arti;tii din \[rile care au
declan;at r[zboiul, Austro-Ungaria ;i Germania.
Rom]nia va intra `n hora mor\ii mai t]rziu, `n
1916. Aurel Popp era deja de doi ani pe front.
Odat[ cu intrarea Rom]niei `n r[zboi, sunt
mobiliza\i 30-35 de arti;ti de Marele Cartier al
Armatei ;i trimi;i de Marele Stat Major s[
zugr[veasc[ `n „tablouri tricolore“ faptele de vitejie
ale solda\ilor. ~n acest grup, sau `nrola\i `n alte
regimente, se aﬂ[ Nicolae Tonitza, :tefan
Dimitrescu, Oscar Han, Francisc :irato, c]\iva
dintre pu\inii arti;ti de peste Carpa\i cu care Aurel
Popp se va `mprieteni dup[ 1921. Indiferent unde
se aﬂau, arti;tii aveau `n fa\[ aceea;i realitate. Camil
Ressu, Corneliu Medrea, Aurel B[e;u, Ion
eodorescu-Sion, Grigore Nego;anu ;i mul\i al\ii
vor traversa ;i ei aceea;i experien\[, f[r[ `ns[ ca
r[zboiul s[ lase urme at]t de ad]nci ca `n cazul
pictorului din Ardeal.

Rom]nul Aurel Popp lupta pe alt front. El se va
num[ra printre zecile de arti;ti maghiari< Vadász
Miklós, Bató József, Sidló Ferenc, Vidovszky Béla,
Zádor István, Vaszary János, József Rippl-Rónai,
Herman Lipot, Rudnay Gyula (`l va anun\a Banner
Zoltán `ntr-o scrisoare din 19 aprilie 1960 despre
moartea lui< „Ați auzit că a murit săracul Rudnay
Gyula? Precis l-ați cunoscut și personal.“), Egry
József, Aba-Novak Vilmos, Nagy István (cel despre
care Lucian Blaga `n 1926 va scrie c[ „a prins `n
c[rbune sau pastel materia descompus[ de
fatalitate“). Lui Aurel Popp parc[ i se potrive;te ;i
mai bine formula lui Blaga. De asemenea, au fost pe
front sculptorul timi;orean Gallas Ferdinand,
pictorii s[tm[reni Toth Gyula, Andrei Litteczky,
fra\ii Tatz László ;i Kalman, cei mai buni elevi ai s[i
de la Satu Mare. Cel din urm[ va ajunge prizonier
`n Siberia, apoi evad]nd va ajunge `n Manciuria.
Plecat `n c[utarea lui, László se va pierde, la r]ndul
lui, `n imensitatea Asiei. Este povestea unor ucenici
de-ai s[i care `l va m[cina pe pictorul s[tm[rean
p]n[ la moarte. Rom]ni, maghiari, evrei, secui,
germani, cehi, slovaci au fost trimi;i pe front s[
zugr[veasc[ `n culori nemuritoare faptele de vitejie
ale bravilor solda\i care mureau la datorie `n
numele Maiest[\ii Sale Imperiale.
~n prima linie sau `n spatele frontului, f[c]nd
saltul de la boem[ la rigorile militare, `nlocuind
cafenelele artistice cu popotele improvizate `n
corturi, arti;tii `;i proiecteaz[ `n desene, schi\e,
gravuri propria con;tiin\[, propria team[ `n fa\a
mor\ii. ~n fa\a realit[\ii crude, p[lea chiar ;i
proverbiala bun[tate a lui Dumnezeu despre care
vorbe;te, post factum, Kurt Pinthus, `n 1919, c]nd
descoper[ c[, prin expresionism, „universul ;i
Dumnezeu cap[t[ chip de om“. Trist[ concluzie
pentru cei care au tr[it pe viu ororile Primului
R[zboi Mondial, arti;ti care, prin for\a
`mprejur[rilor, se vedeau obliga\i s[ trateze tema ce
li se a;ternea `n fa\[ `n mod „expresionist“. Mul\i
dintre ei vor ﬁ pus la `ndoial[, m[car pentru o
clip[, existen\a „dumnezeului-om“.
~n urma celor patru ani, nu va ap[rea nicio
capodoper[, nici m[car copii palide ale celebrelor
b[t[lii de la Anghiari, de la Trafalgar sau Grünwald.
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Ar[t]ndu-;i mapa cu pu\inele desene, unul dintre
colegii lui Aurel Popp punea, la sf]r;itul r[zboiului,
o `ntrebare cinic[< merita efortul? R[zboiul a fost o
parantez[ artistic[ ur]t[. Lucr[rile nu s-au ridicat la
nivelul a;tept[rilor oﬁciale. Nici pictura istoric[
maghiar[, nici rom]neasc[ nu s-a `mbog[\it cu
capodopere comparabile cu cele din secolele
trecute. Prada artistic[ de r[zboi p[rea s[rac[.
Dac[ realiz[rile artistice nu se ridic[ la nivelul
sacriﬁciului uria;, experien\ele de r[zboi s-au
constituit peste tot `n Europa `ntr-un uria; rezervor
de inspira\ie, de substan\[ artistic[, care, `n timp, la
unii dintre arti;ti s-a convertit `n art[ polemic[, iar
la al\ii, mai cu seam[ pe direc\ia teoreticienilor
expresionismului german, `ntr-o adev[rat[ art[
revolu\ionar[.
Aurel Popp \ine s[ marcheze momentul
mobiliz[rii l[s]nd un tablou neterminat, ~n
gr[din[, 1914. Dar perioada „r[zboinic[“ a lui se
`ntinde pe o durat[ nedeterminat[. Primul studiu
pentru Atacul este datat 1917, iar lucrarea va ﬁ
terminat[ `n 1937. Primele schi\e pentru Cine-l
;tie, din 1916, se vor ﬁnaliza `n 1935. Eroul
Necunoscut, schi\[ din timpul r[zboiului, se va
transforma `n Noul Crist `n 1922, 1927.
R[zboiul a l[sat urme mai ad]nci sau mai
superﬁciale, `n mod diferit, de la artist la artist.
Muta\iile, acolo unde s-au produs, s-au f[cut `n
con;tiin\[, ;i mai pu\in `n tehnic[. Mai mult dec]t
la al\ii, la Aurel Popp amintirile r[zboiului s-au
transformat `n obsesii `n mod programatic. El s-a
str[duit s[ transforme o simpl[ experien\[
personal[ `n ceva care s[-l deﬁneasc[, s[-l
individualizeze. La Andrei Litteczky, colegul s[u
din Satu Mare, trecut prin aceea;i experien\[, pe
deasupra ;i r[nit, r[zboiul nu a l[sat urme `n
pictura lui. Nici János Krizsan, participant la
primul r[zboi, nu a abordat tematica r[zboiului. Pe
alt front, lupt]nd sub alt steag, Oscar Han, Nicolae
Tonitza, :tefan Dimitrescu, Camil Ressu ;i al\i
arti;ti rom]ni traversau aceea;i experien\[, dar
odat[ calvarul `ncetat, s-a ;ters din preocup[rile lor,
iar amintirile s-au manifestat periferic. De pild[,
Francisc :irato, dup[ o prim[ expozi\ie `n 1922 cu
desene ;i schi\e din r[zboi, dup[ trei ani, trecea
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Aurel Popp, pictorul Marton Ferenc ;i
sculptorul Sidló Ferenc

„Dorm mai tot timpul, mai puțin când mănânc. Mâncarea – ca în campanie. Avem zilnic o por\ie de ½ litri coniac. Țigări,
cașcaval, din belșug. Primim și mâncare caldă, avem bucătărie de campanie. Din asta îți poți închipui c[ situația noastră va ﬁ și mai
strălucită dacă ajungem pe front. C]nd am venit, ni s-a spus că vom rămâne aici trei - patru săptămâni pentru instrucție. Oamenii învață de toate aici printre munți și stânci. Dacă socotesc timpul, poate vom mai ﬁ aici și de Crăciun.“
(Scrisoare c[tre so\ie, 1 decembrie 1915)

141

deja la tema \iganilor. Peste doar c]\iva ani, uit]nd
cu totul de r[zboi, va prezenta lucrarea care `l
reprezint[, poate, cel mai bine, ~ntoarcerea de la
t]rg.
Tonitza cade prizonier la Turtucaia, apoi,
internat `n lag[rul de la Kardjali, `mpreun[ cu
pictorul Constantin Vl[descu ;i inginerul silvic
Corneliu Bunescu, scoate o revist[ de m]n[, ﬁecare
num[r purt]nd subtitluri mobilizatoare< Nu te l[sa!
Nici mort!, S[rb[tori etc. Schi\ele ;i desenele vor ﬁ
utilizate mai t]rziu ca elemente `n caricaturi,
ilustra\ii de carte ;i doar tangen\ial `n picturi.
:tefan Dimitrescu, unul dintre pu\inii pictori
rom]ni care `l vor vizita pe Aurel Popp la Satu
Mare, realizeaz[ indiscutabil o capodoper[ pornind

1917 – Pe front, `mpreun[ cu c]\iva camarazi
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de la c]teva schi\e pe care le realizeaz[ `n c]teva
etape, minu\ios descrise de Nicolae Tonitza.
Remarcat[ la Salonul Oﬁcial din 1926, lucrarea
Mor\ii de la Ca;in, mor\i civili, victime colaterale,
va ﬁ considerat[ de :irato „cea mai emo\ionant[
lucrare produs[ `n acele vremuri“. Ca impact vizual,
nu prin complexitate, are un corespondent `n
lucrarea lui Aurel Popp Atacul. Mai pu\in conteaz[
c[ diferen\a de viziune ;i concep\ie artistic[ o fac
alte lucr[ri secundare, gen ~nmorm]ntarea
proletarului. Victimele colaterale, f[r[ s[ ocupe un
loc secundar `n preocup[rile lui Aurel Popp, sunt
„transferate“ la tematica social[. Oscar Han,
sculptorul cu care Aurel Popp are, probabil, cele
mai mari aﬁnit[\i, expunea `n 1918, la :coala de

1917 – Pe front, s[rb[torindu-;i ziua de na;tere

Arte Frumoase din Ia;i, lucr[ri inspirate din
experien\a r[zboiului, Solda\i rom]ni, Patrula,
Exandematicul, P[duchiosul, Arunc[torul de
grenade. Körösfői-Kriesch Aladár, prietenul ;i
colegul lui Aurel Popp din timpul scurtei sale ;ederi
la Huedin, va realiza ;i el o sculptur[ intitulat[
Arunc[torul de grenade, tot `n urma experien\ei
directe. Dar ;i ei merg mai departe, l[s]nd `n urm[
amintirile r[zboiului. Dintre to\i, doar Aurel Popp
r[m]ne prizonierul propriei sale experien\e,
demult consumate.
Departe de a avea aceia;i profesori, departe de
c[ut[rile arti;tilor rom]ni, f[r[ a `mp[rt[;i `n
perioada de formare aceea;i experien\[, `nt]lninduse doar incidental prin marile centre artistice de la
München, Paris, Viena cu c]te un artist rom]n,
ardeleanul Aurel Popp avea s[ intre `n v]rtejul

Primului R[zboi Mondial al[turi de pictori,
sculptori, arhitec\i, fotograﬁ, ziari;ti austro-ungari.
~n 1926, pe marginea expozi\iei Salonului
Oﬁcial, cronicarul „Vie\ii artistice ;i culturale“ nota<
„~nainte de Unire, adic[ pe vremea c]nd Ardealul
f[cea parte integrant[ din Ungaria, aceast[ \ar[ de
trist[ memorie se l[uda `n toate ocaziile cu doi
MARI DESENATORI< Marton Ferenc, secui, ;i
Aurel Popp, rom]n.“
F[c]nd aceea;i ;coal[, av]nd acela;i profesor,
Székelyi Bertalan, Aurel Popp ;i Marton Ferenc au
petrecut `mpreun[ ;i anii r[zboiului. C]teva
fotograﬁi `i `nf[\i;eaz[ `n momente de destindere.
Marton Ferenc c]nt[ la chitar[ av]ndu-l al[turi pe
c[pitanul Aurel Popp, care ciocne;te un pahar cu
sculptorul Sidló Ferenc, cu ;eful de stat-major Olah
Gyula ;i al\i camarazi. Cei doi arti;ti ;i-au g[sit ;i
momente pentru lucr[ri „civile“. Marton Ferenc
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~n atelierul `n care lucra `mpreun[ cu Marton Ferenc ;i Sidló
Ferenc

picteaz[ un lini;tit tablou Artilerie `n repaos, iar
Aurel Popp va realiza lucrarea Strad[ din Eger
(1917). Dar nu aici, nu `n astfel de lucr[ri, se
`nt]lnesc cei doi arti;ti. Similitudinile `ncep de la
Hábórus jelenet (Ágyúvontatók), Solda\i tr[g]nd
un tun, care se va transforma la Aurel Popp `n
Moartea capitalismului. Cei doi arti;ti vor ﬁ fost
martorii aceleia;i scene< un tun `mpotmolit pe care
solda\ii se chinuiesc s[-l scoat[ din noroi. Aproape
aceea;i imagine la unul va r[m]ne un tun
`mpotmolit `n noroi, iar la altul va deveni un
simbol al mor\ii capitalismului din cauza epuiz[rii
la care este supus omul. Aurel Popp a fost un
maestru al ideologiz[rii prin titlurile date lucr[rilor
sale. O groap[ pe care ;i-a s[pat-o singur.
~ntre Aurel Popp ;i Marton Ferenc, peste ani,
Banner Zoltán vede o apropiere, `n primul r]nd,
pentru c[ trateaz[ aceea;i tem[, a muncii. Leg[tura
lor este `ns[ mai profund[, av]ndu-;i r[d[cinile `n
trecutul `ndep[rtat comun, al Primului R[zboi
Mondial.
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„Nimeni nu a mai pictat at]t de monumental, în
afară de Marton Ferenc din Ciuc (Defrişare de
păduri din Ciuc), ca Aurel Popp. ~n Ultima lovitură
sau coloşii de basm din Alunecarea lemnului şi
Tăietorii de lemne care se luptă, cu un efort
supraomenesc, cu străjerii pădurilor, care cad, însă
cu demnitate. Cu o demnitate provocatoare,
impun]nd respect şi după pr[bu;irea lor. De multe
ori, copacii primesc o înfăţişare umană, artistului
p[r]ndu-i rău de moartea lor. Se îngroapă regele
pădurilor este o lucrare plină de amărăciunea
provocat[ de distrugerea inuman[ a pădurii.“
Av]nd o viziune uimitor de asem[n[toare, peste
timp, am]ndoi vor transfera imaginile din timpul
r[zboiului `nspre muncile dure care presupun
acela;i efort ﬁzic. Solda\ii lui Marton Ferenc care se
opintesc s[ scoat[ o c[ru\[ din n[mol se vor reg[si
ca muncitori forestieri sau la construc\ia c[ilor
ferate. Transferul dinspre solda\ii din tran;ee `nspre
b[rba\ii care muncesc `n timp de pace la fel de greu
se face ﬁresc. Deosebirea este una de substan\[<

Moment liric `n plin r[zboi

Marton Ferenc surprinde solda\i r[ni\i, dar `nc[ `n
via\[, `n vreme ce desenele lui Aurel Popp `i vor
surprinde `n clipa mor\ii. Unicitatea lui Aurel Popp
const[ `n faptul c[ ;i-a luat ca model victimele,
mor\ii, unii intra\i deja `n putrefac\ie, iar peisajul
din jurul acestor portrete grote;ti ﬁind gropile
comune `nc[ neacoperite, trupurile sf]rtecate,
l[sate pe c]mp, devorate de corbi. Am]ndoi
transform[ scenele r[zboiului `n art[. Fiecare
fr[m]nt[ realitatea `n felul s[u, f[c]nd-o mai
dureroas[, urm[rind efecte dramatice intense, greu
de reg[sit altundeva dec]t `n confruntarea pe via\[
;i pe moarte dintre oameni. Unul surprinde `n
c[rbune via\a, cu tot ce are ea mai neobi;nuit, altul,
moartea, cu tot ce are ea mai `nsp[im]nt[tor.
Tot ca un paradox, deopotriv[ al istoriei, omului
;i destinului, Aurel Popp, mobilizat `n armata
austro-ungar[, va realiza `n 1935, la Lipova,
Monumentul eroilor dedicat celor c[zu\i, desigur,
de partea cealalt[ a beligeran\ilor, acolo unde
luptaser[ prietenii s[i de dup[ Unire ;i Trianon,
marii arti;ti Tonitza, Dimitrescu, :irato, Han… Cu
grupul celor patru a avut Aurel Popp cele mai
str]nse leg[turi de prietenie.
Convin;i c[ r[zboiul nu va dura mult, plec]nd
pe front `n taxiuri, ;i solda\ii francezi aveau s[ aﬂe
foarte cur]nd c[ r[zboiul nu era deloc glorios. La
15 septembrie 1915, printre cei mobiliza\i `n divizia
de arti;ti se g[sea ;i fostul profesor de sculptur[ al
lui Aurel Popp de la Paris, Paul Landowski, din
regimentul 13 Infanterie. Numero;i arti;ti francezi
au fost mobiliza\i sau doar preocupa\i de tematica
r[zboiului. Jean-Louis Forain, Jaques Villon,
Charles Despiau, Paul Albert Laurens, André
Dunoyer de Segonzac, Maurice Denis, Edouard
Vuillard, Felix Vallotton, Henri-Achille Zo, André
Lhote etc. Fiecare a v[zut r[zboiul `n felul s[u. Paul
Landowski a \inut un jurnal, a f[cut numeroase
schi\e dup[ care, `ntre 1920 ;i 1935 a realizat circa
25 de monumente dedicate Primului R[zboi
Mondial. :i pentru fostul s[u profesor, printre altele
;i autorul celebrei cruci de pe muntele Colcovado,
Cristo Redentor, r[zboiul a l[sat urme care i-au
marcat profund crea\ia. Aurel Popp schi\eaz[ un

De pe frontul italian, 1917

Crist uria;, necruciﬁcat, cu m]inile `ntinse. Schi\a
seam[n[ uimitor de mult cu schi\a fostului s[u
profesor care va sta la baza monumentului de pe
muntele Colcovado. Un Cristo Redentor `i va ﬁ
b]ntuit pe am]ndoi, student ;i profesor, `n nop\ile
`ntunecate ;i „zilele ;i mai `ntunecate dec]t o
noapte cu lun[ plin[“, cum scrie undeva Aurel
Popp.
Numero;i arti;ti din `ntreaga Europ[ `ncartirui\i
`n diviziile artistice speciale cu scopul declarat de
propagand[, unii pleca\i voluntari, vor gusta din
ororile Primului R[zboi Mondial. De vreme ce ;i
Aurel Popp a fost participant direct, este un gest de
prost gust s[-i cau\i precursori. Pur ;i simplu se
integreaz[ `n tematic[ datorit[ experien\ei
nemijlocite pe care a tr[it-o.
Considera\i precursori ai lui Aurel Popp, de;i
este pu\in probabil ca pictorul din Ardeal s[ ﬁ
cunoscut opera lor, George Grosz ;i Otto Dix vor
pleca voluntar pe front. Am]ndoi, `n mod diferit,
vor realiza o serie de lucr[ri reprezentative pentru
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„Modelul“ lu]nd pozi\ie de lupt[

arta n[scut[ `n urma experien\elor tr[ite `ntre 1914
;i 1918. Ei nu difer[ `n mod fundamental de restul
arti;tilor care au participat la Primul R[zboi
Mondial. Otto Dix ;i Aurel Popp v[d `n atacul cu
gaze o tem[ nou[ ce putea ﬁ exploatat[ artistic. Otto
Dix d[ varianta ﬁnal[ a Atacului cu gaze `n 1924, `n
timp ce Aurel Popp expuse lucrarea cu acela;i titlu
`n 1921. Belgianul Pierre Paulus va ﬁ, de asemenea,
mobilizat ;i va activa `n Divizia artistic[ a armatei
belgiene. Este deplasat[ ;i punerea operei lui `n
descenden\a unui Robert Sterl. Prin prelungirea
obsesiei r[zboiului, artistul ardelean mai degrab[
are un corespondent `n germanul Max Beckam.
Aﬂat pe frontul belgian, ca inﬁrmier, va suferi `nc[
din primul an o puternic[ depresie ;i va ﬁ trimis
acas[, `n 1915, `ns[ experien\a va l[sa urme ad]nci
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`n arta sa antir[zboinic[, moralizatoare mul\i ani
dup[ terminarea r[zboiului. ~n plan poetic, aceea;i
experien\[ avea s[ o traverseze ;i poetul Georg
Trakl, care `ns[ se va sinucide din disperare.
Inﬁrmier ﬁind, nu reu;ea s[ salveze prea numero;ii
r[ni\i adu;i din linia `nt]i. Pu\ini pictori au reu;it
s[ transpun[ `n culoare poezia carnajului universal
care li se a;ternea `n fa\[ cu at]ta furie ;i
dezn[dejde ca Aurel Popp. El este, `n plan pictural,
un Georg Trakl care s-a `nc[p[\]nat s[ tr[iasc[,
de;i, la fel ca poetul damnat, nu a reu;it s[-;i
salveze camarazii.
~n zona german[, Paul Klee `;i pierde chiar `n
primul an al r[zboiului unul dintre prieteni,
fondator al Der Blaue Reiter. August Macke moare

carnajul artistic al Primului R[zboi Mondial v[zut
din perspectiva arti;tilor austrieci.
Austriecii, prin;i printre primii `n hora nebun[ a
r[zboiului, scot art[ adev[rat[ `n urma experien\ei
tr[ite sau observ]nd de departe spectacolul mor\ii.
Oskar Kokoschka putea evita aceast[ experien\[,
`ns[, dintr-un impuls interior, face rost de un cal ;i se
av]nt[ `n b[t[lie ca un cavaler medieval. Egon Schiele
va ajunge s[ p[zeasc[ un lag[r de prizonieri ru;i
realiz]nd o serie de portrete. De pe front `i va scrie
mamei sale c[ a ajuns la concluzia c[ ar ﬁ nevoie de o
nou[ organizare politic[ prin `nﬁin\area Statelor
Unite ale Europei. Integrat `n divizia de propagand[ a
arti;tilor mobiliza\i s[ prezinte `n culori luminoase
victoriile armatei, Albin Egger-Lienz va deveni un
activist antir[zboi. Herbert Boeckl, Hans Bohler,
Rudolf Wacker ;i al\ii s-au aﬂat printre cei 26 de
arti;ti austrieci care participaser[ la prima expozi\ie a
expresioni;tilor `n 1898. Ei se vor re`nt]lni `n divizia
de pres[ ;i propagand[ a armatei austro-ungare.
Murind `n 1918, Gustav Klimt nu va apuca s[ vad[
consecin\ele r[zboiului, dar stilul s[u s-a impus ;i pe
durata r[zboiului. Egon Schiele va muri ;i el tot `n

„Modelul“ la atac

la 26 septembrie 1914. Plecat ;i el voluntar pe front,
Franz Marc, alt cofondator al secesionistului Cal
Albastru, moare `n 1916. Paul Klee, mobilizat `n
1916 `ntr-o divizie de rezerv[, demonstreaz[ c[ ;i
`n timpul r[zboiului se poate face art[ de
avangard[, chiar av]nd idei socialiste. ~n 1917, deci
`n plin r[zboi, se va organiza o expozi\ie la Berlin ;i
va avea un mare succes, cel mai mare succes din via\a
lui. ~n 2014, Tunisia organiza o mare expozi\ie
comemorativ[, „Klee-Macke-Moillet“, `n memoria
celor care luptaser[ pe frontul tunisian. Pictorul
ardelean `;i are ;i el calul s[u albastru, `ns[ pe cutia
de ciocolat[ Reiter.
F[r[ `ndoial[, pictura de r[zboi a lui Aurel Popp
`;i aﬂ[ locul cuvenit, cu sau f[r[ voia autorului, `n

„Modelul“ arunc]nd grenada
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1918, la doar 28 de ani, la trei luni dup[ ce `i va face
portretul lui Klimt pe patul de moarte. Aurel Popp,
de;i mobilizat `n armata ungar[, integrat `n
canoanele ;colii budapestane, prinde „culorile
r[zboiului“ cu ochiul unui expresionist austriac. S-ar
p[rea c[ r[zboiul s-a mulat pe temele ;i linia
„expresiv[“ a expresionismului austriac, poate tocmai
pentru a-;i asuma vina de a-l ﬁ declan;at. ~n 19041905, deci `n plin[ ofensiv[ a expresionismului, Aurel
Popp se aﬂa `n Viena, ca militar, dar urm]nd ;i
cursurile Academiei de art[. R[zboiul i s-a potrivit ca
o m[nu;[ expresionismului austriac, iar Aurel Popp
poate ﬁ integrat fr[\iet[\ii artistice expresioniste
Schiele-Egger Linz-Kolig f[r[ probleme. ~ns[ spre
deosebire de ace;tia, el nu ;i-a g[sit congeneri `n
peisajul artistic rom]nesc. Aﬂate `n depozitele
muzeelor vieneze, operele celor trei arti;ti austrieci
constituie coloana vertebral[ a expozi\iilor av]nd
ca tematic[ r[zboiul, ca punct ﬁnal al omenirii.
Trianonul ;i Unirea din 1918 au f[cut imposibil[ o
fr[\ietate artistic[ dup[ modelul antebelic. Pe de
alt[ parte, arti;tii ardeleni, rom]ni, maghiari, sa;i
r[ma;i `n Rom]nia Mare nu au `mp[rt[;it aceea;i
soart[ comun[ cu arti;tii din Vechiul Regat. Schiele
- Egger Lienz - Kolig pot ﬁ cuprin;i `ntr-o „Artist’s
Fates“, nu `ns[ ;i un Aurel Popp - :tefan Dimitrescu
- Oskar Han sau al\i pictori ;i sculptori rom]ni
participan\i la Primul R[zboi Mondial.

artist, `n dou[ \[ri mici ;i dezorientate. Ungaria, ce
abia `;i s[rb[torise mileniul, mai orgolioas[, a
compensat `nfr]ngerea prin numeroasele
monumente ridicate `n perioada imediat urm[toare
r[zboiului, amintind de o trecut[ perioad[ de
glorie. Sidló Ferenc, cel care sta la un pahar de vin
`n moment de destindere al[turi de camarazii
pictori Aurel Popp ;i Marton Ferenc, va realiza
dup[ r[zboi o serie de lucr[ri monumentale. Aurel
Popp, cu intempestive tenta\ii spre arta
monumental[, nu a reu;it s[-;i pun[ `n practic[
proiectele monumentale, Unirea, Apotheoza
p[rintelui Lucaciu etc. Nu s-a putut adapta pe
deplin noii culturi, din care f[cea parte prin
originea sa rom]neasc[. Bucure;tiul i-a refuzat `n
mod sistematic ofertele, iar Viena ;i Budapesta
f[ceau deja parte dintr-o lume `n care nu mai avea
ce c[uta. A r[mas blocat `ntre dou[ culturi, pe care
credea c[ le-a aprofundat, c[ le `n\elege, una prin
na;tere, alta prin formare cultural[. ~n mod
evident, at]t Unirea, c]t ;i Trianonul au produs o
ruptur[ `n arta sa, tulbur]ndu-i percep\ia artistic[
despre noua realitate a Europei. ~ntr-o discu\ie cu
Mircea Zaciu, t]rziu, `n 1957, pictorul care nu
reu;ise s[ fac[ saltul de la ardelean la rom]n `ncerca
s[ demonstreze c[ marea ruptur[ `n art[, `n
general, ;i `n mod particular `n cazul s[u, a
produs-o Primul R[zboi Mondial.

C[zut `ntre fronturi, a r[mas un izolat,
prelungita lui obsesie antir[zboinic[ trezind o
repulsie chiar ;i din partea unor prieteni. Nicolae
Tonitza vedea `n `nc[p[\]narea lui de a picta
„generoasele comandamente ale interna\ionalei
republici“, insist]nd pe tematica antir[zboinic[ o
activ[ „propagand[ a marxismului“. Aurel Popp `i
ap[rea lui Tonitza, la Salonul Oﬁcial din 1926 ca
„un tovar[; r[t[cit pentru o clip[ `n Salonul
eminamente burghez al \[rii noastre“. Tematica
r[zboiului nu a prins la rom]ni. De ce s[ te
re`ntorci la ororile Primului R[zboi Mondial de
vreme ce Rom]nia nu a avut dec]t de c];tigat de pe
urma lui, spre deosebire de Ungaria ;i Austria?
Fiecare \ar[, cum era ;i ﬁresc, `;i lua revan;a ;i `n
art[. Trianonul a transformat Austria ;i Ungaria
din imperiul `n care Aurel Popp s-a format, ca

Avea Aurel Popp o predilec\ie spre morbid ;i
suferin\[? Dup[ experien\a r[zboiului, pe care nu a
putut-o dep[;i, deseori exager]nd, `n 1936, avea s[
traverseze una dintre marile sale experien\e de
via\[< `;i va dezgropa tat[l, mort de t]n[r, pentru a-i
transfera r[m[;i\ele p[m]nte;ti `n noua capel[ a
familiei pe care o proiectase p]n[ `n cele mai mici
am[nunte. Lu]ndu-i craniul `n m]n[, m]ng]indu-i
„fruntea `nalt[ ;i neted[“ `;i spune c[ ;i-a `mplinit
visul vie\ii sale< „S[-l v[d pe tata… visul vie\ii mele,
el t]n[r de 36 de ani… eu c[runt, b[rbat de 57 de
ani...“
Dac[ arti;tilor din Primul R[zboi Mondial li se
cerea s[ imortalizeze faptele de vitejie, ei
dimpotriv[, tr[ind doar partea ur]t[ a r[zboiului,
peste ani, o parte dintre ei aveau s[ se `nt]lneasc[
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Azi, m]ine, poim]ine, 1949 (Ieri, azi, m]ine), triptic[, creion pe h]rtie,
3 desene `ntr-un passe-partout, 0,275 x 0,195, semnat st]nga sus, Muzeul de Art[ Satu Mare

relativ cu aceea;i situa\ie. Pentru genera\ia lui Aurel
Popp, cercul istoriei se `nchidea la fel de ur]t, `n
realismul socialist. Cei care au supravie\uit celor dou[
mari conﬂagra\ii mondiale, ;i nu numai ei, odat[
intra\i `n comunism aveau s[ se confrunte cu acela;i
gen de cereri, ilustrarea festivist[ a istoriei.
Aurel Popp `;i intituleaz[ multe dintre studii
Osta; mort. Eroul s[u necunoscut devine Noul
Christ. Kós Károly, cunoscutul critic maghiar, face
portretul pictorului obsedat de r[zboi< „Apoi a venit
războiul şi s-a înrolat. Ca artist, a fost repartizat întâi
pe frontul rusesc, apoi pe cel italian. Militarul Aurel
Popp i-a desenat timp de patru ani din obligaţie pe
vitejii generali, colonei, oﬁţeri şi soldaţi. Dar peste
acestea, în primul rând, artistul şi omul a văzut
războiul, milioanele de oameni ﬂămânzi, chinuiţi şi
muribunzi care se omorau îndeplinind ordinele.
Apoi a început să picteze.
Şi a;a s-au născut acele pânze, care-l deﬁnesc pe
Aurel Popp cel de azi, pe omul care a privit războiul
aşa cum este el. Nu acel război, despre care timp de
patru ani a urlat în urechile noastre ﬁecare ziar,
ﬁecare carte, despre care a minţit şcoala în copilăria
noastră, ci celălalt război, pe cel groaznic, pe cel
oribil, despre care `ndr[zneam să vorbim atunci
numai în şoapte, pentru c[ puteai ﬁ aruncat `n
temniţă sau trimis la spânzurătoare dacă ai avut
curajul să vezi acel război care a însemnat mizerie şi

omor în masă, negarea calităţii noastre de om şi a lui
Christos al nostru. Acest război a fost pictat de Aurel
Popp. Şi i-a pictat pe acei anonimi, care muncesc pe
veci şi a căror viaţă între naştere şi moarte este numai
muncă, mizerie şi nesf]r;ite boli.
Dezmo;teni\ii de la marginea societ[\ii, masa
amorfă de oameni ai fabricilor, copii condamnaţi la
moarte, oameni care-;i cară crucea vieţii până la
epuizare şi Christoşi plângând ne afectează, ne sufoc[
suﬂetul doar privind aceste pânze, precum faţa plină
de sudoare a Omului-Dumnezeu luptându-se cu
moartea de pe năframa Veronicăi.“
Banner Zoltán, biograful s[u, atent, din cauza
cenzurii, la aspecte de natur[ ideologic[, tribut pl[tit
epocii pentru a putea scrie despre Aurel Popp, descrie
astfel perioada r[zboiului< „El s-a aﬂat în tranşeele de
foc, când, în 1916, puterile beligerante au făcut uz
prima dată de cea mai temută armă a războiului
mondial, şi pictează ca un memorandum zguduitor
Atacul cu gaze. S-a oprit între oamenii zăcând la
pământ, din ale căror antebraţe prinse în sârmă
ghimpată au mâncat vulturii (Păcat, p[cat…). Pe
acelaşi motiv compune stolurile de păsări ﬂămânde
care se năpustesc peste cadavrele din Asalt.
Groaza în sine, un strigăt împotriva războiului.
Cum să explice oamenilor că nu pentru patrie a curs
atâta sânge? ~n Pro patria spulberă cu o amărăciune

Fotograﬁe de la pr[bu;irea unui
zeppelin

152

adâncă şi amarnică iluziile mincinoase ale gloriei, o
secţiune de front sfârtecată de gloanţe, praful ridicat
din rănile pământului proaspăt şi moale abia se
aşterne asupra verdelui arbuştilor şi al ierbii. Fire de
sârmă rupte se înfăşoară pe nişte ţăruşi `ntr-un
echilibru demult pierdut. Printre ele zace trupul unui
bărbat tânăr şi musculos. Porthartul lui este un obiect
oﬁţeresc strălucitor. În trăsăturile lui îngheţate şi în
ochii lui s-au înţepenit pe veci mirarea, durerea şi
devotamentul soldăţesc. Această scenă nu are niciun
gest eroic, nici braţele sale nu sunt deschise `n niciun
fel de patos al învingătorului gloriﬁcat, doar pierirea
fără rost face o cruce călcată în picioare din victima
sa. Calul lui se apleacă parcă cu o întrebare
omenească, dezorientat, cu ochii plângând asupra
feţei stăpânului său `ntreb]ndu-l „de ce?“ Răspunsul
fără echivoc este dat de titlu< „Pro patria!“
Schi\a dup[ care a realizat acest tablou se nume;te
simplu, Om ;i cal. R[zboiul care a cuprins lumea
civilizat[ `ntre 1914 ;i 1918 a fost ultimul `n care
omul ;i calul au luptat `mpreun[. Aurel Popp `;i va
aduce acas[, `n rani\[, un ultim trofeu de r[zboi,
c[p[\]na calului s[u, iar `n suﬂet convingerea c[ a
g[sit, sau a fost g[sit, de „`nt]mplarea“ care, dup[
cum nota `n 1911 la Paris, are un rol esen\ial `n
pictur[. R[zboiul a fost, oare, ~NT}MPLAREA lui?
O lung[ perioad[ de timp a crezut acest lucru. Dar
evenimentele care vor veni peste el – `nc[ un r[zboi,
tot mondial, `nc[ o revolu\ie bol;evic[ – `i vor
zdruncina aceast[ convingere. Dup[ 1948 ajunge la
concluzia, amar[, c[ r[zboaiele ;i revolu\iile nu au
f[cut altceva dec]t s[ aduc[ la suprafa\[ o lume mai
rea, chintesen\[ a violen\ei ;i r[ut[\ii omului.
R[zboiul `n sine, temele antir[zboinice mai mult
sau mai pu\in explicite, unele c[zute `n desuetudine,
altele de o prospe\ime mereu actual[, se reg[sesc `n
numeroase lucr[ri realizate de mari arti;ti europeni
trecu\i prin experien\a r[zboiului. Al[turi de lucr[rile
care au trecut proba timpului, devenite piese de
rezisten\[ `n diversele expozi\ii de art[ modern[ ;i
contemporan[, pot ﬁ a;ezate, oric]nd ;i oriunde, ;i
c]teva dintre multele schi\e, desene, studii, picturi
semnate de Aurel Popp.

Aurel Popp, 1917

Scrisoare trimis[ de pe front de c[pitanul Aurel Popp so\iei
sale `n care o anun\[ c[ „`ncepe r[zboiul adev[rat“, dar c[ el
r[m]ne `n spate s[ deseneze. Scrisoarea nu este datat[.
Luni, după prânz, la ora 2
Dragii mei,
Acum trebuie să mă duc mai aproape de front într-un
sat care se numește Marcotini, unde va ﬁ cazat batalionul.
De poimâine începe războiul adevărat. Eu rămân în spate să
desenez. Să-mi ții pumnii! Mă rog la bunul Dumnezeu să
vă ocrotească de toate necazurile. Te iubesc nespus de mult,
draga mea. Voi sunte\i totul pentru mine și v[ sărut în gând
pe toți.
Să vă gândiți la cel care vă iubește foarte mult, la
tăticul vostru.“
P.S. Așa arăt eu acum. (Trimite familiei o fotograﬁe)
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Pro Patria, 1925?, ulei pe p]nz[, semnat dreapta jos, cu negru (din arhiva artistului)

Pro Patria, 1927?, ulei pe p]nz[, 0,350 x 0,500 (din arhiva artistului)
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P[cat... P[cat... 1922, ulei pe p]nz[, Casa Regal[ a Rom]niei

Osta; mort, 1917 februarie, creion pe h]rtie 0,310 x 0,430, semnat, datat dreapta jos
(studiu pentru „P[cat... P[cat...“), Muzeul de Art[ Satu Mare
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~n tran;ee, 1916
creion pe h]rtie
semnat și datat dreapta jos
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~n tran;ee, 1916
creion pe h]rtie
semnat și datat dreapta jos
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Scen[ de pe front, 1916
creion pe h]rtie
semnat, datat st]nga jos
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Transportul muni\iei, 1916?
creion pe h]rtie
0,450 x 0,315
nesemnat, nedatat
Muzeul de Art[ Satu Mare
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~n tran;ee (studiu de pe front), 1916
creion pe h]rtie
0,450 x 0,320
nesemnat, nedatat
Muzeul de Art[ Satu Mare
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De pe front, 1916
creion pe h]rtie
0,450 x 0,320
nesemnat, nedatat
Muzeul de Art[ Satu Mare
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Tran;ee, 1916, c[rbune pe h]rtie, 0,275 x 0,445
semnat, datat dreapta jos
Muzeul de Art[ Satu Mare

Tran;ee, 1916
c[rbune pe h]rtie
semnat, datat st]nga jos
Muzeul de Art[ Satu Mare

Tran;ee, 1916, c[rbune pe h]rtie, 0,275 x 0,445
semnat, datat dreapta jos
Muzeul de Art[ Satu Mare

~n tran;eele din Wolhynia
1916
sepia pe h]rtie
0,280 x 0,440
semnat ;i datat dreapta jos
inscrip\ie autograf[<
Futó árok Walhyniai
állásokban (tran;ee pe
pozi\iile din Wolhynia)
Muzeul de Art[ Satu Mare

De pe front, 1916, c[rbune pe h]rtie, semnat, datat dreapta jos

Tran;ee, 1916, c[rbune pe h]rtie, semnat, datat dreapta jos

Capela unit[\ii, 1916, creion pe h]rtie, 0,270 x 0,365, semnat, datat st]nga jos. Inscrip\ie autograf[< Capel[ de campanie Septin

Buc[t[rie de campanie (studiu), 1916, sepia pe h]rtie,
0,295 x 0,460, semnat, datat st]nga jos, frontul italian,
Muzeul de Art[ Satu Mare
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Popota ofi\erilor, 1916, de pe frontul italian, nesemnat,
nedatat

De pe front, 1916, c[rbune pe h]rtie, semnat, datat dreapta jos, Muzeul de Art[ Satu Mare

Buc[t[rie de campanie, 1916, c[rbune pe h]rtie
0,240 x 0,265, semnat, datat dreapta jos, frontul italian
Muzeul de Art[ Satu Mare

Buc[t[rie de campanie, 1916, c[rbune pe h]rtie
0,245 x 0,310, semnat, datat dreapta mijloc, frontul italian
Muzeul de Art[ Satu Mare
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Portrete de ofi\eri (tran;ee), 1916, creion pe h]rtie,
0,230 x 0,250, semnat, datat dreapta jos, frontul italian,
Muzeul de Art[ Satu Mare
Portrete de ofi\eri, 1916, semnat, datat dreapta sus,
frontul italian, Muzeul de Art[ Satu Mare

Portrete de ofi\eri, 1916, semnat, datat dreapta sus
frontul italian, Muzeul de Art[ Satu Mare
Portrete de ofi\eri, 1916, semnat dreapta sus,
frontul italian
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Portrete de ofi\eri, 1916, semnat, datat st]nga sus, frontul italian, Colec\ia familiei Popp

Portrete de ofi\eri, 1916, semnat, datat dreapta sus,
frontul italian, Colec\ia familiei Popp

Portrete de ofi\eri, 1918, semnat, datat dreapta sus,
frontul italian, Colec\ia familiei Popp
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Adev[ratul `nving[tor, 1921?
ulei pe p]nz[
semnat st]nga jos
(reproducere din Erdély Helicon 1928, pagina 486)
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„Totul este gri, îngrozitor de gri< cerul, pământul, gardurile
de s]rm[ torsionate, soldatul mort și ciorile, aceste ciori
îngrozitor de gri... Apoi< o roabă cu un mort și totul este gri
din nou. Monstrul din Orient și Egalitate îmi aduc aminte de
Totentanz (Dansul mor\ii) de Holbein. Apoi Ocnașul din salină
și Crucea vieții. Adăugând și Autoportretul, avem în față o
muncă artistică încă neterminată, însă de o concepție uriașă.
Nici nu e important numele< Aurel Popp. Se spune că este
român. Însă sigur pictorul nu este nici român, nici ungur, nici
sas. Deocamdată, nici ardelean în sine.“
Kós Károly, 1921

„~n umbra atelierului se ivi deodat[ o ar[tare< cu fa\a de
cear[ ;i bra\ele crispate, parc[ `n cea din urm[ rug[ciune, un
soldat t]n[r sta `n\epenit ;i rece `n cle;tii s]rmelor ghimpate,
pe marginea tran;eii p[r[site... ~n jurul capului aceluia palid –
era poate capul unui alt Christos? – soarele muribund punea o
aureol[ cr]ncen[, ca discul unui g]t ghilotinat…“
Nicolae Tonitza, 1922

Aurel Popp `;i numea pictura de r[zboi „tematic[ antir[zboinic[“

R[zboiul ;i antir[zboiul lui Aurel Popp

O criogenie a putrefac\iei

Aurel Popp se remarc[ `n urma
expozi\iei de la Cluj din 1921 ca unul dintre
cei mai reprezentativi pictori din Ardeal

~

n 1920, Flaviu C. Dom;a `l anun\a pe Aurel Popp
c[ se preg[te;te o mare expozi\ie la Cluj ;i `l
sf[tuie;te s[ se preg[teasc[ pentru c[ vor fi selec\ionate
cele mai bune lucr[ri pentru a fi expuse ;i la Bucure;ti.
Emil Isac insist[ ;i el de mai multe ori pe faptul c[
lucr[rile celor mai buni pictori ardeleni vor fi trimise
`n noua capital[ a \[rii, care, evident, trebuia s[ devin[
;i o capital[ a culturii ;i artei din Ardeal ;i Banat. Flaviu
Dom;a avea dreptate. Expozi\ia a avut loc, mai mult
dec]t at]t, Aurel Popp a f[cut parte dintre organizatori,
al[turi de Ioan Thorma, Emil Isac ;i colonelul
Bacaloglu.
Cunoscut doar `n cercurile de arti;ti din colonia
din Baia Mare, de care `ns[ se deta;eaz[ foarte repede
consider]nd c[ sunt „simpli imitatori ai
Barbizonului“, odat[ cu expozi\ia arti;tilor ardeleni
de la Cluj, la care se prezentase cu 32 de lucr[ri, Aurel
Popp devine unul dintre cei mai reprezentativi arti;ti
din Transilvania. Considerat liderul genera\iei sale,
era a;teptat s[ expun[ la Bucure;ti. Cum de altfel
a;teptau to\i arti;tii transilv[neni.
Emil Isac noteaz[< „Bucure;tii vor avea ocazia s[-l
cunoasc[ pe Aurel Popp. P]nzele lui care au
emo\ionat aici `ntreaga ob;te, entuziasm]nd public ;i
pres[, vor trece `n cur]nd Carpa\ii, ca s[ expun[ la
Salonul de art[ ardelean[ ce se va deschide ;i la
Bucure;ti.“ Evenimentul mult a;teptat nu a avut loc.
Murádin Jenő crede c[ Aurel Popp a fost lansat ca
un pictor reprezentativ al Transilvaniei „cu aportul
lui Emil Isac, Ion Ag]rbiceanu, Lucian Blaga, orma
Ioan, Ligeti Ernő ;i al altora“, iar „succesul expozi\iei
de la Salonul din Ardeal a fost unul de net[g[duit,
deschiz]nd calea organiz[rii arti;tilor, f[r[ deosebire
de na\ionalitate“.
1921 este anul intr[rii sale `n scen[, `n lumea
artistic[ rom]neasc[. Va ﬁ primit cu o mare
deschidere ;i curiozitate. Va rezista `ns[ competi\iei
cu arti;tii din Vechiul Regat? Se va adapta noii lumi?



Sunt `ntreb[ri la care nu va putea r[spunde nici el
`nsu;i. Articolele ap[rute `n presa vremii, `ntre 1921
;i 1926, `i vor ﬁxa noului sosit imaginea unui artist
serios, talentat, cu o viziune nou[, proasp[t[, `ns[
despre om se spune c[ este greu accesibil. Nu se
integreaz[ niciunei grup[ri. Cele mai apropiate
leg[turi le va avea cu Nicolae Tonitza, :tefan
Dimitrescu, tangen\ial cu Francisc :irato ;i Oskar
Han. Grupul celor patru `l vor sim\i ca pe unul de-al
lor, `ns[ Aurel Popp refuz[ s[ p[r[seasc[ provincia.
Nu se simte apropiat nici de colonia de la Baia Mare,
`ns[ are rela\ii de prietenie cu c]\iva dintre pictorii
coloniei, Ioan orma, Alexandru Ziﬀer, chiar Ioan
Cri;an. Este sus\inut ;i este `n rela\ii de prietenie cu
Octavian Goga, Emil Isac, Alexandru Vaida Voevod.
~i vor cunoa;te lucr[rile Liviu Rebreanu, Ion
Minulescu, G. M. Zamﬁrescu, Alfred Mo;oiu ;i mul\i
al\i intelectuali `n trecere prin Satu Mare. Va r[m]ne
`n bune rela\ii cu arti;tii maghiari ;i sa;i. Presa de
limb[ maghiar[ ;i german[ va consemna succesul
s[u la expozi\ia de la Cluj. Dup[ 1923 va face v]lv[
atelierul s[u de ceramic[ de lux. 1926 va ﬁ anul `n
care lucr[rile lui Aurel Popp vor trece pentru prima
oar[ Carpa\ii. Va expune la Salonul Oﬁcial din 1926
;i 1927. Cel care `l va `ndruma `n noua lume artistic[
a Bucure;tiului va ﬁ Nicolae Tonitza. El `i va da sfatul
s[ se `nscrie `n Sindicatul Artelor, `n 1924, `i va
transmite regulile care trebuia s[ le respecte pentru
participarea la Salonul Oﬁcial. Are parte de critici
elogioase. Este considerat cel mai reprezentativ pictor
rom]n din Ardeal. Unul dintre ziare titra< „Aurel
Popp, noua solie ardelean[ `n materie de pictur[ ;i de
compozi\ie…“
Iat[ c]teva articole din presa vremii, ap[rute `n
urma expozi\iei de la Cluj din 1921 ;i, dup[ cinci ani,
`n urma particip[rii sale la Salonul Oﬁcial din 1926.

173
Cine-l ;tie? (1916-1933) (detaliu)

NOTI|E DIN ARDEAL< AUREL POPP
Emil Isac



Exclu;ii (1928), ulei pe p]nză, 2,000 x 1,520, semnat dreapta jos, cu negru, Muzeul de Art[ Satu Mare



Expozi\ia „Salonului de art[ ardelean[“, deschis[ zilele trecute `n
cl[direa Prefecturii de Cluj a reabilitat talentul rom]nesc. „Salonul de
art[ ardelean[“ a izbutit s[ adune la un loc diverse na\ionalit[\i, pictori
rom]ni, sa;i ;i unguri ;i-au dat `nt]lnire. Vernisajul a fost s[rb[toare
pentru Cluj< oamenii cei mai sub\iri s-au `nt]lnit ;i, al[turi de
aristocratul intelectual rom]n, am putut vedea ;i fe\ele caracteristice ale
con\ilor unguri, cu suita lor de secretari ;i lachei. :i ciudat< `n
administrarea artei au r[mas au-dessus de la mêlée.
Argumentele ;ovini;tilor profesioni;ti c[ n-a sosit timpul pentru
astfel de manifesta\ie s-au pr[bu;it imediat, c[ci arta va exista totdeauna,
oricare politic[ r[m]ne `nving[toare.
Pentru noi, rom]nii din Ardeal, expozi\ia ne-a dat un prilej fericit de
a scoate la suprafa\[ talentul viguros ;i impun[torul rezervoriu artistic al
unui popor rom]n< Aurel Popp, cunoscut p]n[ azi numai `n cercurile
intime din S[laj ;i persecutat de evenimentele zilei. Artistul Aurel Popp
a ap[rut `n expozi\ia ardelean[ ca o impetuoas[ putere de concentrare a
talentului ;i ca un serios argument pentru o c]t mai grabnic[ retu;are a
vechii noastre politici artistice< c[ci datoria noastr[ este s[ pretindem ca
talentului rom]nesc s[ i se deschid[ toate binefacerile acestui Stat
rom]nesc.
S[ se `n\eleag[ odat[ c[ `n ministere nu se creeaz[ bugetul pentru
satisfacerea unui mecanism de stat, ;i ca din acest buget s[ beneﬁcieze
acel ce `ntr-adev[r merit[ ajutorul ;i `nainte de toate< arti;tii.
La noi, politica a absorbit `ntreaga activitate public[ ;i ac\iunile
politice ;i-au imprimat caracterul asupra progresului nostru social.
Aurel Popp este parc[ ;i aici un argument pentru oamenii moderni
ai |[rii Rom]ne;ti< fantezia lui de artist duce r[zboiul `mpotriva
societ[\ii actuale, exploatare a individualit[\ii – Aurel Popp este un
protagonist al Rom]niei moderne, care dore;te< pace, iubire ;i
frumuse\e.
Bucure;tii vor avea ocazia s[-l cunoasc[ pe Aurel Popp. P]nzele lui
care au emo\ionat aici `ntreaga ob;te, entuziasm]nd public ;i pres[, vor
trece `n cur]nd Carpa\ii, ca s[ expun[ la „Salonul de art[ ardelean[“ ce
se va deschide ;i la Bucure;ti. Atunci, acei ce `n noi, transilv[nenii, nu
v[d dec]t un element sectarist ;i sistematic ironizat de du;manii
uniﬁc[rii culturale a neamului rom]nesc, vor putea vedea c[ `n Ardealul
roman\ios sunt `nc[ mari ;i nesecate izvoare de inspira\ie cultural[ care
vor re`mprosp[ta suﬂetul rom]nesc.
:i Aurel Popp m[ va scuza c[ `nainte de a se prezenta `n Capitala
rom]neasc[ `l prezint eu publicului nostru prevenind poate astfel ;i
unele meschin[rii care au `ncercat s[ dea br]nci marelui pictor din
Ardeal.
(UNIVERSUL, 26 martie 1921)
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„~ndeosebi va face senza\ie apari\ia marelui pictor rom]n Aurel Popp,
ale c[rui lucr[ri au fost comentate elogios de `ntreaga pres[ din Ardeal.“
PICTURA LA CLUj
„Salonul de art[ ardelean[“, care s-a deschis `n
Cluj la 23 februarie `n s[lile Prefecturii, reu;ind s[
uneasc[ pictorii diverselor na\ionalit[\i ;i
impun]ndu-se prin `nalta valoare estetic[ ce
reprezint[, va ﬁ transportat, dup[ cum ni se
comunic[, ;i la Bucure;ti. Salonul va ﬁ `nchis la 1
aprilie `n Cluj. Din lucr[rile expuse s-au re\inut pe
seama Prim[riei din Cluj, iar `n ziua de 15 martie
salonul a fost vizitat de domnul ministru al cultelor
;i artelor Octavian Goga, care a promis comitetului
c[ va cump[ra ;i pe seama Statului din lucr[rile
admirabile ce au fost expuse. Comitetul expozi\iei a
\inut s[ fac[ din expozi\ia „Salonului de art[
ardelean[“ un eveniment artistic. Expozi\ia,
aranjat[ `n stil european, prev[zut[ cu un catalog
alc[tuit ;i scris cu m[iestrie, cum se face la marile
expozi\ii din Apus – aranj]nd o serie de concerte ;i
matineuri muzicale, care ar face onoare oric[rui
Salon de art[ –, a putut aduna `n s[lile Prefecturii
din Cluj cel mai distins public ardelean ;i nu ne
`ndoim c[ expozi\ia adus[ la Bucure;ti va da
dovad[ c[ Ardealul are talente distinse care vor l[\i
faima artistic[ a noastr[. ~ndeosebi va face senza\ie
apari\ia marelui pictor rom]n Aurel Popp, ale c[rui
lucr[ri au fost comentate elogios de `ntreaga pres[
din Ardeal. Comitetul „Salonului de art[ ardelean[“
se `ntrune;te zilele acestea, c]nd se vor lua hot[r]ri
deﬁnitive cu privire la aducerea expozi\iei la
Bucure;ti. Dup[ cum ni se scrie, „Salonul de art[
ardelean[“ va ﬁ deschis la Bucure;ti la `nceputul
lunii aprilie `n Ateneu – ;i concomitent cu
deschiderea expozi\iei se pl[nuie;te un mare
Congres al arti;tilor, la Bucure;ti la `nceputul lunii
aprilie, cu asocia\iile arti;tilor din `ntreaga
Rom]nie. ~n fruntea acestei mi;c[ri stau< scriitorul
Emil Isac, inspector al teatrelor din Ardeal,
colonelul Bacaloglu, directorul revistei „Cele trei
Cri;uri“, ;i un comitet compus din reprezentan\ii
distin;i ai vie\ii artistice ;i culturale din Ardeal.
(UNIVERSUL, 24 martie 1921)
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COLLEGIUM ARTIFICUM TRANSYLVANICORUM
Kós Károly
„Eu nu laud și nu pun piedici. Însă arta lui Aurel Popp m-a consternat și m-a zguduit.“

Nu scriu critică, nu vreau. Nu compar dou[ obiecte de artă, ca să le măsor apoi cu un al treilea,
din afară. Nu clasiﬁc marfa< aceasta este de clasa întâi, aceasta de clasa a doua, aceea de a treia clas[.
Nu zic în legătură cu unul „vivat“, în legătură cu celălalt „pereat“. Nu stabilesc școli, direcții, nu
constat efecte, inﬂuențe, imitații de aiurea. Acestea nu sunt lucruri importante. Mai ales nu sunt
importante azi și nu sunt importante pentru noi.
Nu-l prea caut nici pe artistul creațiilor< nu mă interesează persoana, creatorul, nu îl critic, nu îl
categorisesc ca ﬁind unul mare sau unul neînsemnat, nu-i pun piedici și nu îl elogiez, nici măcar nu
îl încurajez. Nu îl îndemn să-și aleagă altă cale, nu vreau să arăt niciun drum, nicio direcție la cei
nehotăr]ți.
Astăzi mă consider incompetent pentru așa ceva.
Însă, astăzi, eu, cel care sunt un ﬁu al Ardealului vechi de o mie de ani, aﬂându-mă într-un
mediu nou, între legături noi, într-o societate nouă în ﬁerbere, ﬁind cetățean al unui stat nou, vreau
să caut și aștept răspunsuri de la mulțimea culorilor, liniilor și formelor adunate aici. Eu, cel care
acum nu sunt nici român, nici ungur, nici sas, sunt numai un ardelean.
Să-mi răspundă deci această expoziție care zice despre sine că este „Salonul artei plastice
ardelene“. Vorba culorilor, a liniilor și formelor este sinceră, mai sinceră și mai dreaptă ca vorba
rostită sau scrisă. Și răspund celui care întreabă. Nu! Noi nu suntem încă culori, linii și forme
ardelene, noi suntem numai creații ale unor artiști, care întâmplător locuiesc pe teritoriul
Ardealului, sau care eventual sunt originari din Ardeal... Nu, nu suntem neamuri, cel mult, unele
dintre noi ne cunoaștem, însă cele mai multe suntem străine unele de altele. Nici nu știm cum
ne-am adunat atâtea într-o singură sală. Mai mult, una aproape de cealalt[. Cele mai multe dintre
noi nici nu putem vorbi una cu cealalt[. Abia-abia înțelegem vorba celuilalt...
Îmi aduc aminte de povestea străveche despre construirea turnului Babel și despre constructorii
lui, care nu-;i `n\elegeau vorbele... Și totuși, turnul Babel s-a construit! Înainte însă constructorii și
muncitorii trebuie să se ﬁ înțeles între ei.
Ce imagine ﬁdelă este această expoziție a Ardealului de azi, care ieri încă nu a fost, însă alaltăieri
da, și care probabil mâine încă nu va ﬁ, ca să ﬁe cu siguranță poimâine...
Această expoziție sigur reprezintă arta plastică a Ardealului de azi, cu aspectul negativ al ei, care
azi este ceva pozitiv.
Culorile, liniile și formele povestesc și altceva<
– Iacătă, noi suntem aici împreună, maghiari, români și sași. Iacătă, acea anumit[ caracteristică
de rasă nici nu se remarcă pe ﬁzionomia noastră, numai ici-colo, abia-abia observabil. E drept, nu
ne înțelegem bine reciproc vorba, însă nici nu prea reprezentăm aici rase. Suntem (noi culorile)
numai cele care am fugit aiurea în lume și cele care ne-am adunat întâmplător aici. Orfane toate,
singuratice toate, și în această privință toate rude unele cu altele...
Școli, orientări? Nicicum nu simt așa ceva aici. Nici măcar Baia Mare nu reprezintă astăzi nimic.
Și asta este singura dezamăgire a mea la această expoziție. Vechea Baia Mare a murit, a trecut, azi
ﬁind doar un nume geograﬁc, însă nu o noțiune artistică, și în niciun fel o calitate aparte.
Cei trei frați Ferenczy reprezintă poate cel mai puțin din ceea ce așteptam de la Baia Mare. Și nici
Ziﬀer Sándor nu este încă Baia Mare, cu toate că el este singurul care reprezintă un drum aparte, o
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căutare individuală, o străduință serioasă. Și ceva nou, care probabil va caracteriza c]ndva pe
mai mulți.
Ici-colo mă oprește câte o culoare, câte o linie, câte o formă. Îmi reține ochii, se mișcă ceva
în suﬂet< câte un acord vesel sau trist, rime blânde, muzicale, câte un cântec, elegie, ba mai
mult, romanță, sau câte o nuvelă corect prezentată. (Sunt aici și versuri proaste, rime
șchioape, mai mult, și greșeli de ortograﬁe.)
Jeddy Sándor, care este deja mai mult decât „decorator“, peisajul furtunos al Elenei Popea,
elegia largă și tihnită a contelui Teleki, rutina conoscută a lui Ernő Tibor, doamna Dóczy,
portretul foarte serios al lui Demeter Róbert, Andor Boldizsár. Numai întâmplător am luat așa
aceste nume, însă sunt mai mulți care sunt buni, cinstiți și corecți, sau eleganți, și care
înseamnă muncă și seriozitate.
M-am oprit separat la Daday, despre care nu știu dacă vrea ceva, sau numai glumește?
O lume întreagă ﬁerbe, se frământă de șase ani de zile, milioane și milioane se atacă, pier și se
atacă țări și națiuni, se nasc noi credințe din cadavrele vechilor credințe zdrobite și căzute la
pământ.
Arta nu este un scop în sine, l’art pour l’art este o minciună, în schimb, tragedia omului
este artă și artă este și E liniște în strâmtoarea Șipka de Vereșciaghin, cum este un monument
al lui 1918 și Satul dus de vâltoare al lui Dezső Szabó. Azi scriem 1921 și suntem în Ardeal.
Prin urmare, eu nu caut ornamente cu un stil anume pentru pereții camerei. În schimb, caut
și pretind insistent arta lui 1921. Baia Mare, Cluj, Sibiu, Brașov, Târgu-Mureș, Oradea, Arad<
ceva artă vine de acolo, însă eu trebuie să caut mai departe.
Satu Mare. Să ne oprim aici. Simt că aici îmi bate inima și știu că a bătut aici inima
multora. Aici este ceva, totul este gri, îngrozitor de gri< cerul, pământul, gardurile torsionate
de sârmă, soldatul mort și ciorile, aceste ciori îngrozitor de gri. De ce dintr-odată ți se strânge
pumnul și de ce spui așa tu, românule, ungurule, sasule din Ardeal, că acest tablou spune ceea
ce știu și eu, și ceea ce este și în mine< tot blestemul și disperarea, nedreptatea și amărăciunea
ultimilor 6 ani. Apoi< o roabă cu un mort și totul este gri din nou. Mai departe, Monstrul din
orient și Egalitate, și îmi aduc aminte de Totentanz de Holbein. Însă datarea esta alta, iar
acestea de aici înseamnă 1921, chiar dacă nu este pe ele anul. Apoi Ocnașul din salină și
Crucea vieții. Adăugând și Autoportretul, avem în față o muncă artistică încă neterminată,
însă de o concepție uriașă. Nici nu e important numele< Aurel Popp. Se spune că este român.
Însă sigur nu este un pictor român, nici ungur, nici sas. Deocamdată, nici ardelean în sine.
Dar ne prezintă ceea ce este și în noi toți și ceea ce vrea să ﬁe exprimat de noi toți, numai că el
are curajul să spună și poate spune, iar noi toți, care vrem să construim turnul Babel,
înțelegem deja limba lui. Își cunoaște pe deplin meseria, nu bâlbie, mai mult, e un virtuoz.
Eu nu laud și nu pun piedici. Însă arta lui Aurel Popp m-a consternat și m-a zguduit. Poate
el este singurul care se aﬂă deja dincolo de căutări. ~și vede clar ținta și înaintează drept pe
drumul său către monumentalitate, ceea ce este, la urma urmei, țelul adevărat al ﬁecărei arte.
Pe alt drum, însă tot către orizonturi largi, înaintează și Litteczky Endre, care a venit aici tot
din Satu Mare. Este simplu și larg, are culori curate, uneori aproape brutale, însă, de exemplu,
pe tabloul său cu nr. 308 (Înainte de furtună) aproape că se regăsește monumentalitatea.
Nu scriu cronică, nici critică. Am zis de la început. Însă am pus întrebări, iar culorile,
liniile ;i formele vorbesc.
Ceea ce acestea toate au spus împreună este mai mult negativ, lucruri pozitive au spus
numai doi artiști prin creația lor< Aurel Popp și Litteczky Endre. Rețin numele lor. Poate altora
au spus și alții ceva, sau numai alții. Însă eu nu sunt un critic profesionist, numai un om din
Ardeal. Nimic altceva.

Napkelet, 1921, nr. 5-6

183

184

Cine-l ;tie? 1916-1935, ulei pe p]nz[, 1,150 x 2,000, semnat, datat st]nga jos cu brun, Muzeul de Art[ Satu Mare

186

Atacul (1916-1935), ulei pe p]nză, 1,170 x 2,000, semnat, datat st]nga jos, cu brun,
(acela;i motiv se reg[se;te `ntr-o lucrare datat[ `n 1937), Muzeul de Art[ Satu Mare


Atacul (1916-1935) (detaliu)

PICTORUL AUREL POPP
Nicolae Tonitza
„Aurel Popp este un olar? A;a l-am cunoscut< l]ng[ roata pe care o `nv]rtea un bulg[re cleios,
de lut, ce lua forme bizare sub degetele nervoase ale me;terului.
~n semiobscuritatea modestei fabrici de ceramic[ din S[tmar, `n huruiala aceia surd[ a muncii
umile ;i spornice, `n atmosfera de vecernie a hrubei, `n care muncitorii se confundau cu materialul,
de p[reau ei `ns[;i de piatr[, de ciment sau de clis[, Aurel Popp mi s-a `nf[\i;at ca un apostol `n
mijlocul mul\imei trudnice ;i n[d[jduitoare.
Nu sunt deloc un entuziast, iar scepticismul m[ ademene;te grav ca o femeie pasionat[ care
agoniseaz[ pe genunchii unui b[tr]n.
Auzisem de pictorul-sculptor Aurel Popp ca de un personagiu ;i aveam acuma `n fa\a mea un
lucr[tor, dar un lucr[tor cu o senin[ siluet[ nazaritean[.
Tr[im `ntr-un secol de fariseism feroce, ;i pentru asta toate atitudinile ce ies din „banal“ m[
intimideaz[ sau m[ dezgust[, ﬁindc[ b[nuesc sub ele minciuna care ;tie s[ speculeze calda
sentimentalitate a celor mul\i ;i pro;ti.
Dar Aurel Popp, – cu ﬁgura de bronz sub p[l[ria mare de postav negru, p[tat[ de uscate urme
argiloase, - m-a impresionat ca o vedenie, care ne revine de pe \[rmurile unui imperiu al p[cii, al
muncii, al iubirei de aproapele ;i al respectului religios pentru Art[.
~n atelierul lui, care nu mai era acela al olarului – un vast atelier, unde lumina larg[ ;i molcom[
muia p]nzele `ntr-o baie de argint mat –, Aurel Popp `mi dest[inui, cu lini;tea ad]nc[ a omului
care a suferit `ntre oameni ;i pentru oameni, de c]te n[zuin\i uria;e `i este m[cinat suﬂetul ;i de
zv]cnirea c]tor planuri nebune stau s[-i plesneasc[ t]mplele<
– Nu sunt pictor. Nu sunt deloc artist. Am crezut c[ sunt. Vremea m-a desmin\it – ;i m-am
`ntors, nu umilit, dar ren[scut, acolo unde trebuie s[ se `ntoarc[ toat[ lumea< la munca umil[ ;i
cinstit[.
O astfel de Art[ – adic[ o Art[ care s[ aib[ av]ntul unei predici, ori netezimea t[ioas[ a unei
spade – nu putem face ast[zi. Ne-ar `nchide. :i predica, ;i spada sunt deopotriv[ de primejdioase
pentru „siguran\a statului“ – c]nd nu sunt puse `n serviciul bandelor organizate care exploateaz[
norodul.
Avem a;a de mul\i arti;ti `n \ara aceasta ;i pretutindeni. A;a de mul\i – ;i at]tea slugi! ~n ﬁecare
artist, o slug[! F[uritori de sosuri agreabile ;i picante pentru stomacurile putrede ale nababilor
tr]ndavi.
Avem o art[ corupt[ ;i corup[toare, o art[ a parazitismului suprasatisf[cut. Ne-ar trebui una,
profund[, tumultuoas[, vajnic[> o art[ `n care s[ se oglindeasc[ formidabila fr[m]ntare intim[ din
suﬂetul noroadelor toate, `n care s[ clocoteasc[ strig[tul dup[ dreptatea cea mare, de mult
a;teptat[, ;i vuetul n[praznic al for\ei curate ce st[ `ntemni\at[ `n ad]ncuri.
Eu am `ncercat.
Societatea actual[ nu prime;te `ns[ o asemenea art[, care-i tulbur[ tihna intestinului gros ;i-i
strecoar[ `n suﬂet o spaim[ stupid[. Arta mea nu era f[cut[ pentru bucuriile grase ale buricului ;i
nici nu se punea `n slujba `ntunericului, savant distribuit ca un narcotic necesar st[p]nirii, `n
ob;tea credul[ ;i bun[ ca o vit[.
:i iat[-m[ re`ntors la munca cea simpl[, cea curat[, cea f[r[ nebunie< la munca muncitorului de
str[chini, pentru trebuin\ele imediate ale vie\ii...
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~n felul acesta `mi ajut efectiv semenul. C[ci toat[ satisfac\ia omului `n aceasta se rezum[< s[ ﬁe
de folos aproapelui...
***
Priveam cu ochii umezi `n ochii aceia negri, ad]nci ;i buni, ca ochii unei lehuze, ;i m[ sim\eam
dobor]t ca `n fa\a unei drame...
Soarele `mi sf];ia obrajii `ns]ngera\i, dincolo de fereastra mare, `n salc]mii negri ;i schilavi din
gr[din[...
~n umbra atelierului se ivi deodat[ o ar[tare< cu fa\a de cear[ ;i bra\ele crispate, parc[ `n cea din
urm[ rug[ciune, un soldat t]n[r sta `n\epenit ;i rece `n cle;tii s]rmelor ghimpate, pe marginea
tran;eei p[r[site... ~n jurul capului aceluia palid – (era poate capul unui alt Christos?) –, soarele
muribund punea o aureol[ cr]ncen[, ca discul unui g]t ghilotinat...
A; putea oare s[ spun pentru ce am pl]ns `n noaptea aceea...?“
(Artele frumoase, Nr. 3-4, martie-aprilie 1922)

Acest articol avea s[ contribuie la ﬁxarea cli;eului artistului s[rac, a lupt[torului pentru
emanciparea celor umili\i ;i obidi\i. „Aurel Popp este un olar“, se `ntreab[ Nicolae Tonitza
v[z]ndu-l la lucru, `n atelierul fabricii de ceramic[. ~l impresioneaz[ „roata pe care o `nv]rtea un
bulg[re cleios, de lut, ce lua forme bizare sub degetele nervoase ale me;terului...“ El `nsu;i un om
de st]nga, lui Nicolae Tonitza i se `nf[\i;eaz[ Aurel Popp „ca un apostol `n mijlocul mul\imii
trudnice ;i dezn[d[jduitoare“. Desigur, o frumoas[ gratuitate. Dar atmosfera se schimb[ `n
atelierul pictorului. „~n atelierul lui, care nu mai era acela al olarului – un vast atelier, unde lumina
larg[ ;i molcom[ muia p]nzele `ntr-o baie de argint mat –, Aurel Popp `mi dest[inui, cu lini;tea
ad]nc[ a omului care a suferit `ntre oameni ;i pentru oameni, de c]te n[zuin\i uria;e `i este
m[cinat suﬂetul.“ Cei doi arti;ti ajung la concluzia c[ „Arta e un lux, deci o inutilitate d[un[toare,
at]ta timp c]t nu ajut[, direct ;i imediat, la sporirea ;i cristalizarea con;tiin\ei `n r]ndul maselor
omene;ti”. „O astfel de Art[ – adic[ o art[ care s[ aib[ av]ntul unei predici, ori netezimea t[ioas[ a
unei spade – nu putem face ast[zi. Ne-ar `nchide. :i predica, ;i spada sunt deopotriv[ de
primejdioase pentru siguran\a statului c]nd nu sunt puse `n slujba bandelor organizate care
exploateaz[ norodul.“
~i uneau pe cei doi mari arti;ti nu doar arta, ci ;i op\iunile lor de st]nga, deseori p[guboase
pentru art[. Articolul lui Tonitza se `ncheie apoteotic< „Priveam cu ochii umezi `n ochii aceia
negri, ad]nci ;i buni, ca ochii unei lehuze, ;i m[ sim\eam dobor]t ca `n fa\a unei drame... Soarele
`mi sf];ia obrajii `ns]ngera\i, dincolo de fereastra mare, `n salc]mii negri ;i schilavi din gr[din[...
~n lumina atelierului se ivi deodat[ o ar[tare< cu fa\a de cear[ ;i bra\ele crispate, parc[ `n cea din
urm[ rug[ciune, un soldat t]n[r sta `n\epenit ;i rece `n cle;tii s]rmelor ghimpate, pe marginea
tran;eei p[r[site... ~n jurul capului aceluia palid – (era poate capul unui alt Christos?) –, soarele
muribund punea o aureol[ cr]ncen[, ca discul unui g]t ghilotinat...“
E ca un poem de Trakl, poetul damnat care, trecut ;i el prin experien\a r[zboiului, nu a reu;it
s[-i supravie\uiasc[. Lu]nd cu titlu de inventar romantic sf]r;itul articolului despre pictorul
s[tm[rean „A; putea oare s[ spun pentru ce am pl]ns `n noaptea aceia...?“, trebuie s[ recunoa;tem
c[ Nicolae Tonitza, bun cunosc[tor al picturii germane, a intuit printre primii dramatismul, latura
expresionist[ a lucr[rilor lui Aurel Popp, dar ;i imposibilitatea de a merge p]n[ la cap[t pe acel
drum.
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SALONUL OFICIAL
- Ateneu Sub auspiciile d-lui director general al artelor, cu
aceea;i v[dit[ tendin\[ de sugrumare a vechii ;coli, cu
aceea;i inten\ionat[ rea `n\elegere a frumosului ;i a
bunului-gust, cu acela;i `nc[p[\]nat `nclin spre
descriere ;i cu aceea;i p[tima;[ goan[ `mpotriva celor
ce vor ;i pot s[ vad[ cu ochii lor, ;i-a deschis por\ile
Salonul Oﬁcial.
Ca ;i anul trecut, s-a dat loc de cinste ;tiu\ilor
favori\i a c[ror oper[ trecut[ prin sita celei mai
indulgente judec[\i constitue o revolt[toare sﬁdare a
desenului ;i a culorii, o pronun\at[ ofens[ adus[
no\iunii de frumos ;i de estetic, o vinovat[
desconsiderare a legilor sub imperiul c[rora s-au creat
p]n[ ast[zi operele nepieritoare, c[ci o ;tie toat[
lumea, ;i prin urmare, ;i domnul director general al
monopolului artelor din \ara noastr[, c[ nic[ieri
nimic nepieritor n-a fost creat de ;coala
modernismului exagerat. :i s[ nu se cread[ c[ ne
l[s[m convin;i de reeditarea aceluia;i vechi argument
ce sistematic ni se opune< Cézanne sau al\ii de aceea;i
talie. Cine a v[zut opera lui Cézanne bine reprodus[ –
ﬁindc[ original[ e greu s[ ﬁe v[zut[ – a `n\eles-o ;i cu
ochii, ;i cu suﬂetul, ﬁindc[ nu e descreierat[,
dimpotriv[, modernismul ei are armonie `n tot, `n
dispozitiv, `n desen, `n culoare, `n mi;care ;i de aceea
produce efect, place ;i impresioneaz[ puternic. Dar
chiar aici la noi cine a r[zbit pe culme din adep\ii
;colii bol;eviste?... Cu ea s-au nemurit Andreescu,
Grigorescu, Aman, Luchian sau T[tt[rescu? Ei `i
datoreaz[ reputa\ia de ast[zi :tefan Popescu, Verona,
Vermont, eodorescu Sion, Grant sau al\ii c]\iva ca
ei?
Cel[lalt argument c[ totu;i ;i ;coala aceasta
g[se;te cump[r[tori este ;i el destul de fragil c]t ;tiut
e c[ ;i `n art[ exist[ gusturi pervertite, c[ nu to\i
amatorii cump[r[ p]nze, ci sunt dintre ei care
cump[r[ de preferin\[ rame ce `ncadreaz[ luxos
aceste p]nze< dar pe pere\ii c[rui cunosc[tor, c[rui
om de gust v[zut-a\i vreo abera\ie constructivist[ sau
suprematist[?
:i dac[ v[ `ndoi\i de p[rtinirea acestei ;coli `n
Salonul de estimp, opri\i-v[ v[ rog la feti\a `n ro;u de
la 8, la sticla cu otrav[ ;i paharul cu spini de la 68 ;i

 Atacul (1916-1935) (detaliu)
 Cine-l ;tie? 1916-1933 (detaliu)
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69, la natura moart[ ;i la nudul 81 ;i 82, la sat de munte ;i la natura moart[ 84
;i 85, la autorul dramatic 93, la Estera 102, la nudul 140, la Angheiu;, la dup[
bal (156 ;i 157), la copilul 108, la numerele 197, 198, 199, 200, la cele de la 270273, `n portretul 302 ;i la toat[ marfa aceasta croit[ dup[ aceea;i nenorocit[
mentalitate ;i m[rturisi\i drept, dac[ nu e scandalos s[ al[turi aceast[
monstruoas[ maculatur[ pictural[ de opera de art[ cinstit[ ;i ad]nc sim\it[ ce
ﬁgureaz[ `n acest Salon?
Am r[m]ne foarte `ndatora\i d-lui director general al artelor ;i pre;edinte
al juriului dac[ ar binevoi s[ ne explice rostul corpurilor m[slinii ca bolnave de
icter, al vi\eilor care ﬁgureaz[ `n primele planuri ca sperietori de copii, al
tuturor inﬁrmit[\ilor a;ternute pe p]nz[ ;i a;ezate la loc de cinste `n acest
Salon.
:i atunci `ntrebarea ﬁreasc[< ce caut[ `n acest sanctuar al ridicolului opera
merituoas[ ;i vrednic[ de toat[ cinstea a me;terului :tefan Popescu, a lui
B[e;u, a lui Popp Aurel cu cele trei splendide compozi\ii, a lui Popp Alexandru
;i Popp Sabin, a lui Bunescu, Burada, Chirovici George, Cre\ulescu,
Dimitrescu :tefan, Isachie, Molda, Maniu, Pejin, Str]mbu, Tonitza, Visconte,
Burc[, Dimitriu, Faur, Pl[m[deal[, Storck, Temelie ;i a altora ca ei?
Salonul este, cu rezerva de mai sus, o reeditare a celui de anul trecut, este alt
izvor ce opre;te intrarea celor care muncesc s[ ridice arta noastr[, este o sﬁdare
azv]rlit[ `n obrazul muncit ;i talentului ;i o g[zduire scandaloas[ acordat[
nechema\ilor.
:i totu;i, Ministerul Artelor a g[sit nimerit ca peste aceast[ exhibi\ie s[
arunce 300 mii lei distribuind urm[toarele premii< d-lor . Pallady, pictor,
marele premiu de 100 mii lei> . Soroceanu, pictor, burs[ de voiaj 25 mii lei>
C. Baraschi, sculptor burs[ de voiaj 25 mii lei> Petre Iorgulescu, pictor, 20 mii
lei> Mihail Onofrei, sculptor, 20 mii lei, Ionescu-Sin, pictor, 20 mii lei, Vasile
Popescu, pictor, 20 mii lei, d-nei Céline Emilian, sculptori\[, 15 mii lei, T.
Papatriandaﬁl, pictor, 15 mii lei, Adam B[l\atu, pictor, 15 mii lei, Moscu A.,
pictor, 15 mii lei, d-nei Elena Medreu Sbrova, sculptori\[, 10 mii lei, Leon
Viorescu, pictor, 10 mii lei, Phoebus Alex, pictor, 10 mii lei, :tefan
Constantinescu, pictor, 10 mii lei, Aurel Kesler, pictor, premiul „A. Simu”, 5000
lei, Victor Olteanu, sculptor, premiul „A. Simu“, 5000 lei.

(UNIVERSUL, Nr. 103, Vineri 7 mai 1926)

Balaurul (Moartea Capitalismului), 1930
ulei pe p]nz[, 1,800 x 1,250, semnat, datat st]nga jos
Muzeul de Art[ Satu Mare
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Atacul, 1937, ulei pe p]nz[, 0,260 x 2,000, semnat, datat st]nga jos, Muzeul Jude\ean T]rgu-Mure;
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Protest `mpotriva r[zboiului, 1925, ulei pe p]nz[, 1,120 x 0,560, semnat st]nga jos, Muzeul Memorial „Octavian Goga“, Ciucea
(~n revista Luceaf[rul din ianuarie 1936, anul II, nr. I, lucrarea apare sub titlul Cine ;tie de el)

CONTRIBU|IA ARDEALULUI LA
„SALONUL OFICIAL“ AL PICTURII<
AUREL POPP
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To\i intelectualii ;i arti;tii Vechiului Regat care
`nt]mpl[tor se r[t[ceau pe la Satu Mare nu puteau
p[r[si ora;ul p]n[ nu vizitau „Atelierul pictural“ al
lui Aurel Popp.
~n 1923 ;i 1924, acest atelier a fost vizitat de
domnii I. I. C. Br[tianu, Alexandru Vaida Voevod,
Octavian Goga, Petre Groza, actuali mini;tri> Gh.
T[t[rescu fost ministru> Minulescu, |igara Samurca;
etc., cu to\ii atra;i de curentul de admira\ie de care
era `nconjurat artistul ardelean.
Am remarcat toate aceste am[nunte din via\a
d-lui Aurel Popp, pictorul Ardealului, pentru a-l face
s[ ias[ din pasivitatea `n care tr[ie;te ca pictor de 20
de ani, s[ nu mai \in[ ascunse `n c[su\a lui de la Satu
Mare at]tea opere frumoase ;i s[ deschid[ o expozi\ie
proprie `n capitala \[rii.
Ca `ncheiere, \inem s[ atragem aten\ia d-lui
ministru Goldi; asupra acestui „Aport Pictural” al
Ardealului, n[d[jduind `ntr-o `ncurajare a lui.
CUV}NTUL, 10 mai 1926

Exclu;ii, 1921, ulei pe p]nz[, 0,865 x 0,630, semnat dreapta jos, Muzeul de Art[ Satu Mare



Am vizitat „Salonul Oﬁcial“ al picturii, unde au
expus tablouri cei mai de seam[ pictori ai \[rii.
Despre valoarea p]nzelor expuse `n acest salon,
vom avea prilejul s[ ne spunem `n cur]nd cuv]ntul.
Deocamdat[, \inem s[ remarc[m un fapt care,
dup[ p[rerea noastr[, merit[ oarecare aten\ie. Este
vorba de o nou[ contribu\ie a Ardealului sub raportul
realiz[rilor artistico-picturale ale \[rii.
~n „Salonul Oﬁcial“ expune anul acesta ;i domnul
Aurel Popp din Satu Mare cinci tablouri demne de a
ﬁ v[zute ;i de oﬁcialit[\i ;i de amatorii de art[.
Aceasta pentru c[ sunt compozi\ii excelente sub
raportul concep\iei, al ideii ;i reu;ite sub raportul
execu\iei.
Pictorul Aurel Popp este ardelean rom]n din S[laj.
:i-a `nceput studiile la Budapesta, termin]ndu-;i-le la
Paris, unde a stat doi ani.
Au fost foarte bine apreciate expozi\iile deschise
de el `nainte de r[zboiul la Budapesta, München,
Viena ;i Paris.
Toate lucr[rile d-lui Aurel Popp expuse `n 1921 `n
„Salonul ardelean“ din Cluj au fost cump[rate `n
prima s[pt[m]n[ a „Salonului“.
~nainte de Unire, adic[ pe vremea c]nd Ardealul
f[cea parte integrant[ din Ungaria, aceast[ \ar[ de
trist[ memorie se l[uda `n toate ocaziile cu doi
„MARI DESENATORI“< Marton Francisc, secui, ;i
Aurel Popp, rom]n.
Casa de Habsburg `n galeria de pictur[ a ei are trei
compozi\ii ale lui Aurel Popp.
Toate aceste am[nunte din trecutul artistic al d-lui
Aurel Popp mi-au fost povestite de un octogenar
prelat ardelean, el `nsu;i sculptor ;i amator de art[.
Dup[ Unire, Aurel Popp reu;ise s[-;i `njghebeze
un atelier de pictur[ donat de Prim[ria Satu Mare.
De la 1920-1925, acest artist al Ardealului,
modest, timid ;i st]ngaci `n materie de via\[ actual[ a
fost asaltat de to\i amatorii de art[ pe care i-a avut
Vechiul Regat.

O `nmorm]ntare de prizonieri `n Siberia, 1919
ulei pe p]nz[
reproducere din revista Transilvania, Banatul, Cri;ana, Maramure;ul, 1918-1928, volumul II, Bucure;ti, 1929, plan;a VIII, Colec\ia
Onisifor Ghibu (Acela;i motiv este tratat `ntr-o lucrare cu titlul Ultima parad[ aﬂat[ la Muzeul Jude\ean de Art[ «Centrul Artistic
Baia Mare»)
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Atacul cu gaze
ulei pe p]nz[, 1,000 x 1,200, nesemnat, nedatat
Muzeul Jude\ean de Art[ «Centrul Artistic Baia Mare»
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SE ~NCEPE EPOCA RENA:TERII ARDEALULUI
Cirus
Virtu\i ;i talente necunoscute p]n[ azi `ncep s[ ias[ la iveal[
Contribu\ia Ardealului la „Salonul Oﬁcial“ al picturii< Pictorul ardelean Aurel Popp.

Zi de zi, Ardealul `ncepe s[ se aﬁrme tot mai
mult `n via\a rom]neasc[.
Marile virtu\i ale Ardealului \inute p]n[ mai ieri
`n[bu;ite `ntr-o condamnabil[ pasivitate au `nceput
s[ ias[ la lumin[, s[ mi;te, s[-;i spun[ cuv]ntul, s[
se aﬁrme, `n tot cazul, s[ se supun[ controlului
opiniei publice a `ntregii \[ri rom]ne;ti.
F[r[ `ndoial[, acest eveniment este o admirabil[
contribu\ie la reabilitarea Ardealului, compromis
;apte ani de zile de ac\iunile fo;tilor conduc[tori ai
Partidului Na\ional ;i un nou impuls spre asanarea
vie\ii publice a Rom]niei `ntregite.
Goldi;, Lapedatu ;i Lupa; sunt autorii acestei
dezmor\iri, acestei treziri, acestei re`nvieri a
virtu\ilor tradi\ionale ale Ardealului.
Contribu\ia valoroas[ a acestor provincii `n
via\a politic[ ;i economic[ a \[rii va `ncepe c]t de
cur]nd s[ se aﬁrme. ~n ;irul marilor oratori ai
neamului, a ﬁxat un loc de frunte Ardealului, prin
magistralul s[u discurs de la Sibiu.
Sub raportul contribu\iei literare, nemaivorbind
de domnul Octavian Goga, de mult consacrat,
domnii Rebreanu, Z. B]rsan ;i :tefan Cacoveanu de
la Alba Iulia etc. au `nceput s[ se aﬁrme deﬁnitiv
printre litera\ii \[rii.
~n muzic[, un Vidu, un Brediceanu ;i Gh. Dima
au dovedit c[ melodia rom]neasc[ original[ este
susceptibil[ de respectul ;i admira\ia oric[rei \[ri
str[ine din Occident.
Zilele de azi – zile `n care se petrece sub ochii
no;tri re`nvierea Ardealului – ne aduc o nou[ solie
din Ardeal care ne `nﬁoreaz[ suﬂetul de o nou[
bucurie ;i de o nou[ m]ndrie na\ional[, pornit[
din provincia tuturor martirajelor noastre milenare.
De data aceasta, PICTURA.
S-a deschis Salonul Oﬁcial. S-au expus acolo
operele cele mai de seam[ ale celor mai valoro;i
pictori ai \[rii.
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Sunt acolo p]nze de o valoare artistic[ surprinz[toare. Vechiul Regat este admirabil
reprezentat ;i sub raportul num[rului de p]nze ;i de pictori. Ardealul este mai modest
sub acest raport al num[rului.
Am descoperit acolo `ns[ p]nzele cu compozi\iile picturale ale lui Aurel Popp din Satu
Mare. Sunt numai cinci – ;i anume< Ultima parad[ (nr. 211) compozi\ie. Este un car
`nc[rcat cu cadavre de-ale prizonierilor ajun;i `n Siberia ;i secera\i acolo ﬁe de boli, ﬁe de
ne`ngrijirea r[nilor c[p[tate pe front.
E viscol, carul cu ro\ile str]mbe ;i hodorogit, caii `ncovoia\i de trud[ ;i de ger, cu
capetele plecate ;i obosite, se silesc dezordonat s[ t]rasc[ spre groapa comun[ trupurile
aruncate unul peste altul `n carul funebru.
Atitudinea chinuit[ a animalelor, dezordinea macabr[ a cadavrelor goale, `ngr[m[dite
`n car, carul `nsu;i hodorogit ;i murdar, viscolul cumplit care biciuie;te aceast[
`ngr[m[dire de st]rvuri omene;ti, de animale epuizate de putere ;i chinuite de gerul
siberian `\i rostogolesc `n suﬂet un formidabil dispre\ pentru via\[, dar ;i o minunat[
admira\ie pentru eroismul ei.
Aurel Popp, noua solie ardelean[ `n materie de pictur[ ;i de compozi\ie, a reu;it, prin
talentul, cultura ;i imagina\ia lui, s[ fac[ pe privitor s[ `n\eleag[ `n Ultima parad[ ce a
`n\eles el c]nd a conceput-o ;i prin execu\ie s[ fac[ pe privitor s[ plece mul\umit c[ ideea
este tradus[ `n tablou p]n[ `n ultimele am[nunte.
Al doilea tablou, tot o compozi\ie, este intitulat P[cat... p[cat..., ;i reprezint[ un
cadavru peste care au n[v[lit ﬂ[m]nde ciorile, `n c]rduri.
Bietul soldat luptase nebune;te, se aruncase s[lbatic la atacuri ca `nving]nd du;manul
s[-;i salveze patria. A suferit ;i foame, ;i sete, ;i r[ni, ;i dorul de acas[, ;i grija c[ ai lui
poate n-au ce m]nca sau poate au murit. Deodat[ `ns[, un glon\ uciga; r[t[ce;te `n
fruntea lui ;i-l d[r]m[ `n ve;nicia mor\ii. Nebunia luptei alearg[ mai departe ;i el r[m]ne
pustiit pe c]mpul de b[taie – cadavrul. Noaptea, pe lun[, dup[ ce b[t[lia trecuse ;i
c]mpul de b[taie ajunsese populat numai de cadavre, cioclii r[zboinicilor mor\i n[v[lesc
ﬂ[m]nzi `n carne de om de cur]nd ucis ;i `ncep ciop]r\irea.
Aceasta e ideea ;i mai ales acesta este momentul prins de domnul Aurel Popp `n
P[cat... p[cat... Toat[ truda ;i sacriﬁciile lui au fost zadarnice. Rezultatul lor a fost c[ a
ajuns intr]nd `n ve;nicia mor\ii ciop]r\it de ciori.
Aurel Popp mai are alte trei compozi\ii expuse `n acest salon< Atacul, reprezent]nd un
c]rd de ciori arunc]ndu-se asupra cadavrelor unui c]mp de b[t[lie> Egalité, reprezent]nd
moartea care ia ;i pe s[rac, ;i pe `mp[rat cu aceea;i atitudine ;i-l duce `n aceea;i
`mp[r[\ie a mor\ii> ;i Noul Christ, reprezent]nd un soldat murind `nc]lcit deasupra
tran;eelor `ntr-o re\ea de s]rm[ ghimpat[.
Noul Christ reprezint[ eroismul, puterea de sacriﬁciu pentru o idee, care era
„PATRIA“, celui care moare lupt]nd.
Aceasta este anul acesta cea mai de seam[ contribu\ie a Ardealului sub raportul
picturii `n „Salonul Oﬁcial“.
Am \inut s[ remarc[m mai pe larg acest fapt pentru a atrage aten\ia oﬁcialit[\ilor ;i a
opiniei publice asupra talentelor ce `ncep s[ r[sar[ `n Ardealul nostru eliberat.
~NDREPTAREA, Anul VIII, Nr. 105
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„:I TOATE ACESTEA FIINDC{ S-A G{SIT UN TONITZA...“
„Aurel Popp< ne mir[ `nc[p[\]narea sa de a propaga generoasele comandamente ale interna\ionalei printr-un uria;
;i costisitor exemplar, care nu poate sta la `ndem]na maselor proletare, `nsetate dup[ `nv[\[tura vie, `n imagini, a
crezului interna\ionalei republici.
Socotindu-l nu ca pe un simplu pictor – ceea ce i-ar displ[cea p]n[ la jignire lui Aurel Popp –, ci ca pe un activ
propagandist al marxismului, ne `ng[duim a-i da un sfat tovar[;ului r[t[cit pentru o clip[ `n Salonul eminamente
burghez al \[rii noastre< cel mai sigur ;i mai rapid mijloc de propagand[ revolu\ionar[ este – dup[ pres[ ;i bro;ura
iein[ – numai stampa gravat[ sau litograﬁat[, care, multiplicat[ la nesf]r;it, ;i necostisitoare, poate s[ p[trund[ ad]nc
`n valurile mul\imii de pretutindeni, s-o instruiasc[, s-o mi;te ;i s-o r[scoleasc[... Iat[ de ce ni se pare `nc[ o dat[ bizar[
st[ruin\a lui Aurel Popp, care este ;i un excelent gravor, de a persista `n c]mpul picturii de mare anvergur[, unde
perspectivele unui real contact cu masele interna\ionale nu-i pot ﬁ dec]t `nchise, pentru pricinile mai sus ar[tate…“
(Nicolae Tonitza, Universul Literar, 23 mai 1926)

Aceast[ noti\[ a lui N. Tonitza, ap[rut[ `n
„Universul literar“ din 23 mai 1926, (Sala Hans
Eder), pe marginea expozi\iei Salonului Oﬁcial, este
cu totul nea;teptat[, dat[ ﬁind vechea rela\ie de
prietenie dintre el ;i Aurel Popp. Ce s-a `nt]mplat
`ntre ei? Cert este c[, dup[ apari\ia acestui articol

r[ut[cios ;i nedrept, rela\ia dintre cei doi pictori se
va `ncheia deﬁnitiv ;i iremediabil. Dumitru Pavlu,
un prieten comun, d[ o explica\ie `n scrisoarea lui
din 29 iulie 1926 c[tre Aurel Popp. Cum s-a r[zbunat
Aurel Popp pe Nicolae Tonitza?
Explic[ Dumitru Pavlu<

„Drag[ Aurel, acum s[-mi dai voie s[-\i vorbesc ca «frate» mai mic ce-mi e;ti ;i prieten pentru care am avut o deosebit[
considera\iune din ziua `n care ne-am cunoscut ;i asupra c[rei prietenii constante cred c[ n-ai a te pl]nge. ~n virtutea
acestui drept `mi permit s[-\i scriu ;i s[ te dojenesc.
Ai venit la Bucure;ti, ai stat aproape dou[ luni, ai cheltuit ;i 50.000 lei pe care i-ai `mprumutat, ai cerut ;i vorbit cu
domnul Goga de chestiuni care priveau cariera ta de artist, ai fost primit de Domnia Sa, `ncurajat ;i iubit, a;a cum nu s-a
bucurat nimeni `n Ardeal, ;i ﬁindc[ nu \i-a mers totul din plin, a;a dup[ cum ai ﬁ dorit – c[ci rea-voin\[ nu a fost din
partea nim[nui – (cunosc de la persoane foarte apropiate de dl. Goga modul cum ai fost `mbr[\i;at ) –, `ntr-o bun[ zi tu ai
sup[rat pe to\i acei care voiau s[ te serveasc[ ;i `\i doreau numai binele, te-ai pus pe tren ;i ai plecat la Satu Mare, lans]ndute a ﬁ candidat ca deputat comunist.
~mi explic aceast[ manifestare a ta ca un fel de r[zbunare ;i revolt[ suﬂeteasc[ contra burgheziei de aici, pentru c[ n-ai
fost numit de director, ﬁindc[ Ministerul Artelor nu te-a `ncurajat, ﬁindc[ canaliile simpatice ;i literare \i-au f[cut o
primire pu\in colegial[ dup[ cum \i se cuvenea, dup[ cum meri\i ;i dup[ cum te-ar ﬁ `mbr[\i;at `n alt[ parte `ntr-un mediu
europenesc. :i ﬁindc[ toate se fac la noi nu `n virtutea unui drept, talent sau merit, ci numai prin protec\ii ;i st[ruin\i
puternice (put]nd a ﬁ ultima nulitate de pe p[m]nt), ﬁindc[ n-ai fost `n\eles de-ai no;tri ;i n-au vrut s[ te `n\eleag[ ﬁindc[
vedeau `n tine un concurent, un pericol pentru existen\a lor pipernicit[, s[ dai cu piciorul `n tot ce creiase;i ;i `n mediul ;i
dragostea de care te bucurai pe l]ng[ domnul Goga ;i s[ te arunci `n bra\ele comuni;tilor? Dar pe a cui socoteal[ ai f[cut-o,
ai rupt prin aceasta pielea burgheziei rom]ne, contra cui te-ai r[zbunat?! :i cine te va ajuta, cine va da p]inea de toate zilele
copiilor ;i familiei tale? Comuni;tii ;i... (ilizibil) din Satu Mare care s-au servit de numele t[u, ﬁindc[ ei n-au curajul, s[
tip[reasc[ `n numele lor, toate balivernele ;i revolta lor suﬂeteasc[?!
:i s-aib[ to\i dreptul, p]n[ ;i Foc;a, s[ dea crezare c[ tu e;ti un element periculos existen\ei \[rii acesteia, ;i ﬁecare
nemernic o arunc[ at]t de puternic contra ta? :i toate acestea ﬁindc[ s-a g[sit un Tonitza – pentru un c[cat de articol – s[
rupi orice rela\iuni cu societatea actual[, pentru a te arunca `n bra\ele comuni;tilor, ;i care m]ine, poim]ine te vor trage pe
sfoar[?! Drag[ Aurel, pe mine s[ m[ ier\i de aceast[ moral[ ce-\i fac, dar crede-m[ c[ m[ doare `n suﬂet de prostia pe care
ai f[cut-o, e o copil[rie ce ai f[cut, ;i m]ine-poim]ine vei regreta. Nu \i le spun cu r[utate, ;i cred c[ vei ﬁ at]t de inteligent
pentru a nu lua `n nume de r[u tot ceea ce g]ndesc eu pentru fericirea ;i prosperitatea ta. (Dumitru Pavlu, 29 iulie 1926)

Cain, 1940, ulei pe placaj, 0,577 x 0,398 cm, semnat dreapta jos cu negru, Muzeul de Art[ Cluj-Napoca
pe verso, cu creionul< Dragul ;i bunul meu prieten Nicolae Vamfalvi cu sincer[ afec\iune
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Tr[d[torii, 1921
ulei pe carton, 0,735 x 0,605, semnat, dreapta jos, zg]riat `n culoare
(Reproducere din albumul „Aurel Popp“ de Raoul :orban ;i Zoltán Banner, 1968)
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Sf]nta familie, 1928 (pe verso cu creionul 1937)
ulei pe placaj, 0,480 x 0,570, semnat st]nga sus, cu creionul
Colec\ia familiei artistului
(Reproducere din albumul „Aurel Popp“ de Raoul :orban ;i Zoltán Banner, 1968)
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~nmorm]ntarea proletarului
1925-1926?
ulei pe p]nz[
semnat, datat dreapta jos 0,735
x 0,965
Muzeul de Art[ Cluj-Napoca
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Scaie\ii, 1921, ulei pe p]nz[
(Reproducere din albumul „Aurel Popp“ de Raoul :orban ;i Zoltán Banner, 1968
~n revista Luceaf[rul din ianuarie 1936, anul II, nr. I, lucrarea apare sub titlul Goni\i de soart[)
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Egalité, 1925, ulei pe p]nz[
(Reproducere din albumul „Aurel Popp“ de Raoul :orban ;i Zoltán Banner, 1968)
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Setea, 1943, ulei pe p]nz[, 0,840 x 0,700
(Reproducere dup[ fotografii din colec\ia artistului)
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Denun\[torii, 1959, c[rbune pe calc, 0,415 x 0,320, semnat, datat st]nga jos
Muzeul de Art[ Satu Mare
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Primul foc, 1924
ulei pe p]nză
0,730 x 1,050
semnat, datat
st]nga jos
cu negru,
Muzeul de Art[
Satu Mare
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:i str[mo;ii no;tri, 1924
ulei pe p]nză
0,740 x 0,940
semnat, datat st]nga sus
cu negru,
Muzeul de Art[ Satu Mare
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Munca, `n viziunea lui Aurel Popp `nseamn[ efort, elan ;i tot ceea ce cuprinde
deﬁni\ia de dic\ionar a acestor substantive< strădanie, străduință, silință, s]rguință,
caznă, sforțare, forță, opintire, opinteală, asiduitate, tenacitate, trudă, r]vnă, zel,
pasiune, ardoare, av]nt, luptă, întrecere, competiție, dar ;i muncă forțată,
corvoadă, muncă grea, sudoare, sudoare de s]nge. Se pot invoca ;i muncile lui
Hercule. Chinurile lui Tantal, ale lui Sisif, Abel ;i Cain, „iuda;ii“ se reg[sesc `n alt[
parte. Extenuarea, oboseala, osteneala, istovirea, sleirea, epuizarea sunt prezente ;i
ele, dar `n alt registru, `n ~nmorm]ntarea proletarului, de exemplu. Adjectivele care
deﬁnesc nara\iunea sa vizual[ se reg[sesc tot `n apropierea deﬁni\iei de dic\ionar a
muncii, a efortului, a elanului< greu, diﬁcil, istovitor, obositor, extenuant, epuizant,
trudnic, aspru, brutal, chinuit, violent, cople;itor etc. La fel este ;i artistul< truditor,
muncitor, laborios, harnic, silitor, s]rguincios, activ, perseverent, energic, hotăr]t,
zelos, insistent, stăruitor, tenace, dar nel[s]nd s[ se vad[ c[ este obosit, extenuat,
epuizat, trudit, istovit, cum sunt ;i personajele sale< minerii din m[runtaiele
p[m]ntului, t[ietorii de lemne din v]rful muntelui, bivolii, caii, pescarii tr[g]nd
n[vodul, c[ru\a;ii...
Cum transpune expresia mi;c[rii pe p]nz[? Sec\iunile t[iate `n culoare ;i linii
prin corpurile deformate de efort sunt perfect explicate `n deﬁni\ia de dic\ionar a
verbului „a face (efort), a(\i) lua (elan)“< a depune efort, a se sfor\a, a se for\a, a se
str[dui, a se opinti, a pune osul (la treab[), a munci (ca un animal), a se chinui, a se
c[zni, a trage `n ham, a trage la jug, a se zbate ca pe;tele pe uscat, a se zbate ca
musca `n p]nza de p[ianjen, a se bate pe via\[ ;i pe moarte, ca bivolii din „:i ei
lupt[“. Artistul a muncit cu tragere de inim[, a f[cut tot ce i-a stat `n putin\[, ;i-a
dat toat[ osteneala, a insistat, a perseverat, a riscat, uneori p[zit de oameni cu furci,
st]nd `n mijlocul animalelor furioase pentru a prinde din mers ﬁecare mi;care,
pentru a reda c]t mai expresiv imaginea, a bivolilor furio;i atac]ndu-se cu coarnele
`n „p[r\ile moi, neprotejate“, a celor din „Arat greu“, a cailor `mpin;i la vale de
c[ru\a prea `nc[rcat[.
Deﬁnindu-i arta `n foarte mare m[sur[, „tematica muncii“, cum simplu o numea
el `nsu;i, pictorul trateaz[ `n aceea;i manier[ at]t omul ;i animalul, c]t ;i tot ce-i
`nconjoar[, piatr[, ap[, lemn, iarb[, lumin[, umbr[.
De aici `nainte, pentru o mai adecvat[ `n\elegere a operei sale, nu ne mai este
suﬁcient[ deﬁni\ia de dic\ionar, nici a substantivelor derivate din munc[, efort ;i
elan, nici a verbului a munci, chiar dac[ `l lu[m `n sensul cel mai larg. De aici
`nainte `ncepe adev[rata art[, adev[ratul „Elan“ creativ. Cuvintele tac. Vorbesc
culorile, armonizate, liniile, de for\[, neascunse, vibrante, tu;ele expresive, sigure,
a;a cum sigur[, f[r[ cusur, se vrea a ﬁ ;i compozi\ia.

Mi;c[rile „din av]nt“ sau muncile lui Aurel Popp

Sec\iuni t[iate `n culoare ;i linii de for\[
prin corpuri deformate de efort

ArTA Lui AurEL POPP
Kós Károly

A

cum cincizeci de ani s-a născut acel fiu al
preotului greco-catolic român din Căuaş, care
la botez a primit numele de Aurel. Şi nu este
întâmplător, dacă notez aici imediat, că abia cu un an
mai devreme s-a născut în satul vecin, la Menţenţ,
acel fiu al domniei sale Ady Lőrinc, care la botez a
primit numele de András. Amândoi sunt copii
bruneţi, bondoci, cu ochii negri şi strălucitori, iar
soarta le-a trasat acelaşi drum< cel mai abrupt, cel mai
frumos şi cel mai necruţător, soarta de artist
adevărat.
Preotul român din Căuaş a fost un om fără avere
şi a avut mulţi copii, şi din toţi trebuia să facă
domni prin educaţie. Şi astfel, când ﬁul său Aurel a
absolvit şcolile medii, iar în gara de la Carei a
cumpărat biletul de clasa a III-a până la Pesta, abia
i-au rămas în buzunar câţiva forinţi de argint, însă
cea mai valoroasă parte a bagajului său au fost două
pâini şi o tablă de slănină.
A studiat patru ani la institutul de profesori de
desen şi îl consideră p]n[ în ziua de azi ca maistru
pe Székely Bertalan. A muncit, a predat şi de acasă
a sosit la intervale regulate pachetul< pâinea şi
slănina.
A terminat. A căutat o slujbă. Şi după căutări
grele şi lungi, a primit numai aşa un post de
profesor de desen plătit cu ora la Huedin, că
profesorul de desen titular de acolo a plecat `ntr-un
concediu de un an. Postul a fost unul provizoriu,
iar după un an şi-a putut lua şandramaua. Acum a
avut mai mult noroc< a primit un post de profesor
de desen la Liceul Catolic din Satu Mare. El priveşte
Sătmarul ca şi locul unde este acasă. S-a căsătorit.
Profesorul fără protecţie a fost răsfăţat acum de
noroc< a primit bursă şi concediu. A plecat la Paris

pe un an. După aceea, iar pe un an. Şi din
profesorul de desen a înﬂorit un pictor.
Apoi a venit războiul şi s-a înrolat. Ca artist, a
fost repartizat întâi pe frontul rusesc, apoi pe cel
italian. Militarul Aurel Popp a desenat timp de
patru ani din obligaţie pe vitejii generali, colonei,
oﬁţeri şi soldaţi. Dar peste acestea, şi în primul
rând, artistul şi omul au văzut războiul, pe
milioanele de oameni ﬂămânzi, chinuiţi şi
muribunzi care se omorau îndeplinind ordinele. E
adevărat! Între timp, la invazia rusească peste
Ungaria de Sus, Sătmarul este evacuat, iar soţia lui
Aurel Popp împreună cu copiii mici, în vreme de
iarnă aspră, se duc într-un vagon de vite deschis la
Budapesta, pentru că aşa poruncesc comandanţii
militari. Fetiţa lui Aurel Popp moare din cauza
pneumoniei…
Se termină războiul, iar domnul locotenentmajor Aurel Popp ajunge acasă. Este revoluţie.
Aurel Popp se alătură, bineînţeles, proletariatului,
obţine rol de conducere în oraşul său, iar cetăţenii
Sătmarului trec prin vremea dictaturii proletare, că
aproape nici nu au ştiut de ea.
A intrat armata română şi a preluat imperiul la
Satu Mare< comisarul popular Aurel Popp a ajuns la
închisoare…
Apoi a fost lăsat liber şi a început să picteze.
Şi s-au născut acele pânze care `l reprezint[ pe
Aurel Popp de azi, pe omul care a privit războiul
aşa cum este el. Nu pe acel război, despre care timp
de patru ani a urlat în urechile noastre ﬁecare ziar,
ﬁecare carte, despre care a minţit şcoala în copilăria
noastră, ci pe celălalt război, pe cel groaznic, pe cel
oribil, despre care am îndrăznit să vorbim atunci
numai în şoapte, pentru care puteai primi temniţă
sau la\ de spânzurătoare dacă ai avut curajul să-l

Elanul, ulei pe pânză, 1,250 x 1,000, semnat, datat st]nga jos, MNAR, Galeria de Artă Românească Modernă
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vezi> pe acel război care a însemnat mizerie şi omor
în masă, negarea calităţii noastre de oameni şi a lui
Christos al nostru. Acest război a fost pictat de
Aurel Popp. Şi i-a pictat pe acei anonimi care
muncesc pe veci şi a căror viaţă între naştere şi
moarte este numai muncă, mizerie şi boli.
Mizerabilii de pe marginile oraşelor, masa
amorfă de oameni ai fabricilor, copii condamnaţi la
moarte, oameni care cară crucea vieţii până la
epuizare şi Christoşii plângând ne afectează grav
suﬂetul privind aceste pânze, precum faţa plină de
sudoare a omului-dumnezeu luptându-se cu
moartea de pe năframa Veronicăi.
Şi, bineînţeles, aceste tablouri nu sunt
cumpărate de ﬁlistinii de rând, de capitalişti serioşi,
ei nu-;i pun aşa ceva pe pereţi `n camerele lor…
Cu decadenţa severă a ultimelor decenii se
explică (dar nu se justiﬁcă) acea percepţie artistică,
că tabloul este ceva pentru sine, că nu este relevant
ce redă el, ce îmi spune mie, ci numai felul
armoniei produse de relaţia interactivă jucăuşă şi
de meşteşug a liniilor, formelor şi culorilor. Mai
mult, pictura nici nu are voie să spună ceva, iar
obligaţia pictorului este numai rezolvarea
problemelor pictoriceşti. Această teorie aproape că
s-a strecurat şi în arta scrisului şi s-au născut acele
artiﬁcii raﬁnate, care sună tare complicat şi foarte
frumos, dar nu spun nimic. Toate astea sunt ca acea
maşină minunată şi ingenioasă în care se regăseşte
totul ce a fost născocit de mintea umană, numai că
maşina nu funcţionează…
Este o înşelătorie grosolană această teorie, care
îşi stipulează meşteşugul ca scop în sine> este vorba
de zvârcoleala artistului fără talent şi impotent, care
nu are ce spune. Este o teorie care este inﬁrmată
fără drept de apel de către creaţia ﬁecărei epoci de
cultură care a fost într-adevăr creatoare. De la Cina
cea de Taină a lui Leonardo până la fresca Kalevala
a lui Gallen, de la reliefurile de stâncă din Asia de
Mijloc până la fresca lui Székely Bertalan de la
Hunedoara. Aşa cum pretindem de la artistulscriitor, prin mijlocirea limbii umane, conţinutul,

tot aşa trebuie să pretindem şi de la artistul plastic
conţinutul povestit prin mijloacele limbajului său
de formă. Iar armonia formelor, liniilor şi culorilor
reprezintă numai rezolvarea părţii de meşteşug,
ceea ce în cazul unui pictor adevărat şi al unui
produs artistic serios este ceva de sine înţeles.
Aurel Popp are ceva de spus, şi aceasta este
epopeea enormă, colectivă, a maselor de oameni.
Poate un pic articol de fond, poate un pic predică,
dar înainte de toate este monumental şi un adevăr
sângeros şi trist. Christosul lui nu este un
conducător glorios de suﬂete, ci un martir
plângând care se prăbuşeşte sub crucea lui.
Războiul său nu este bătălia glorioasă, cel al
asalturilor romantice, al comandanţilor îngâmfaţi –
în războiul său, victoria ﬁnală aparţine ciorilor şi
vulturilor, al bătrânului mobilizat, repezindu-se
către moarte, al soldatului mort şi rămas agăţat de
sârma ghimpată. Oamenii lui nu sunt burghezi
joviali, cupluri de tineri îndrăgostiţi, nici copii
jucându-se> oamenii lui reprezintă muncitorul
zdrobit de muncă, mama ﬂămândă şi copilul născut
pentru moarte.
Iar în faţa tablourilor lui Aurel Popp nu ne vine
în minte absolut deloc, prin ce fel de isme, cu ce fel
de ma;inaţii de meşteşug pictoricesc, cu ajutorul
căror teorii de culori şi linii ne spune ce are de
spus. Trebuie să constatăm un singur lucru< ştie să
deseneze excepţional şi ştie să spună ce are de spus
în aşa fel încât nu vedem, nu simţim lupta lui cu
materia şi cu meşteşugul.
Este de la sine înţeles, pe de altă parte, că Aurel
Popp este un om sărac, este de la sine înţeles că nu
este la modă, este de la sine înţeles că nu izbuteşte.
Cu toate acestea, eu nu ştiu dacă pictorul Aurel
Popp are vreo pereche demnă în România Mare?
Un lucru însă este cert, acela că românul Aurel
Popp, până în ziua de azi nu a putut obţine un post
de profesor de desen de care ar ﬁ demn.
(Articol apărut în revista Erdélyi Helikon, Anul I,
Num[rul 6, 1928, pp. 480-481)

Dobor]rea copacului, 1940-1953?, ulei pe placaj, 1,500 x 1,250, semnat st]nga jos
(Reproducere din albumul „Aurel Popp“ de Raoul :erban ;i Zoltán Banner, 1968)
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„Voi acolo, în orașul Stalin, nu înțelegeți anatomia bivolului,
că sunteți atât de superﬁciali la privirea unor lucruri, încât nu
vedeți în mișcarea unui animal «totul», ci numai «detaliul», lucru
care conduce pe căi greșite văzul vostru. Iar eu aș putea ﬁ
înțelegător față de acest aspect, dacă nici eu nu aș cunoaște
anatomia animalelor, așa cum voi nu o cunoașteți. Aici este
baiul, crede-mă, și nu acolo unde voi ați văzut ceva cu o vedere
strâmbă, pentru că voi nu ați trăit împreună cu animalele și nu
ați observat că, dacă bivolul împunge, atunci caută întotdeauna
burta celuilalt, și nu caută cu capul partea laterală sau părțile
nevulnerabile ale adversarului, ci părțile cele mai vulnerabile<
testiculul și burta, acolo unde corpul nu este ocrotit de oasele
toracelui. Gâtul taurului care împunge, cel din stânga, care se aﬂă
în poziție de atac, se întoarce către testiculul adversarului, ca
apoi, prin rotirea capului, să-și agațe cornul în partea de burtă
neocrotită din jurul testiculului. Aceasta este acea mișcare pe
care un privitor superﬁcial nu o cunoaște.
Eu am trăit săptămâni în șir acolo, afară, în ciurda de bivoli și
patru oameni cu furca în mână m-au păzit în jur să fac schițe
despre bivolii cu diferitele mișcări ale lor, și consider ceva
normal că voi, cei care ați văzut bivoli numai în jug, nu aveți de
unde cunoaște mișcările de acest gen.
Dacă eu aș ﬁ încă la nivelul de a nu ști, mai bine zis, nu aș
«simți» ﬁgura completă a animalului… atunci, eu nu aș face
compoziții. :i nici măcar natură moartă, și nici aia nu aș da-o
din mână!“
(Scrisoarea lui Aurel Popp c[tre Gustav Kollar)

Intitulat :i ei... sau :i ei lupt[... tabloul este realizat `n 1940,
dup[ izbucnirea celui de-al Doilea R[zboi Mondial. Era modul
lui Aurel Popp de a protesta `mpotriva r[zboiului. Este Guernica
lui rom]neasc[. Cei patru oameni `narma\i cu furci mai degrab[
`i `nt[r]t[ pe cei doi bivoli furio;i dec]t `ncearc[ s[-i despart[.

:i ei... (Lupt[ pe via\[ ;i pe moarte), 1953?, ulei pe p]nz[, nesemnat, nedatat, 1,440 x 1,700, Muzeul de Art[ Satu Mare

:i ei... 1953? (Schi\[)
creion pe h]rtie
0,085 x 0,145
nesemnat, nedatat
Muzeul de Art[ Satu Mare
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:i ei lupt[, ulei pe carton, semnat st]nga jos, Colec\ie privat[

Bivolii, 1953, c[rbune ;i creion pe h]rtie, nesemnat, nedatat (Din caietele artistului)

Caii, 1958, semnat, datat dreapta jos, reproducere dup[ fotografiile artistului

Cai speria\i, 1945, cărbune și ulei pe p]nză, 0,800 x 1,000, Muzeul de Art[ Satu Mare
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Cai speria\i, 1945?, cărbune și ulei pe p]nză, 0,800 x 1,900, semnat, datat dreapta jos, Colec\ie privat[

C[ratul bu;tenilor, ulei pe placaj, 0,650 x 0,960, nesemnat, nedatat
(Reproducere din albumul „Aurel Popp” de Raoul :erban ;i Zoltán Banner, 1968)

Curs[ de cai 1953? (~ntrecere de cai pe Pusta Hortobágy?)
0,470 x 0,370, semnat, datat st]nga jos
ulei pe p]nz[ lipit[ pe carton
Colec\ia dr. Viorel Ciubot[
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Din ciclul lucr[rilor cu cai, pierdute, mai fac parte Curs[ de cai pe pusta de la Hortobágy (colec\ia
fostului primar din Satu Mare Augustin Feren\iu), dar ;i o compoziție cu titlul Dansul de nuntă la cai,
despre care, `ntr-o scrisoare din 1955, artistul spune c[ nu ;tie cum a disp[rut din atelier

Muncitori forestieri, 1952
ulei pe carton
0,670 x 0,827
semnat, datat st]nga jos
Colec\ia Pavel :u;ar[
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Tăietorii de lemne, 1928
(rostogolirea trunchiului)
ulei pe pânză
0,738 x 0,935
semnat dreapta jos cu negru,
Muzeul de Art[ Cluj-Napoca

239

Butinarii
ulei pe placaj
0,940 x 0,740
nesemnat, nedatat
Muzeul Jude\ean de Art[ «Centrul Artistic Baia Mare»
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Bolovanul (unde-s doi puterea cre;te), 1950
ulei pe p]nz[
1,240 x 1,190
semnat dreapta jos cu negru
(Reproducere din albumul „Aurel Popp“ de Raoul :erban ;i Zoltán Banner, 1968)
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Furnici (detalii)

242

Furnici, 1928
ulei pe p]nz[
Colec\ia privat[ Rene Triebl

Cu p]rghii, 1951-1952?
c[rbune pe placaj
1,280 x 2,050
nesemnat, nedatat
Muzeul de Art[ Satu Mare

➣
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Cu p]rghii (rostogolirea trunchiului)
ulei pe p]nz[
0,375 x 0,675
semnat ;i datat dreapta jos cu creion chimic
(Fotografie din colec\ia artistului)

Cu p]rghii, 1951-1952? (detaliu)

Transportul buştenilor, 1950 ➣
ulei pe placaj
0,825 x 1,220
MNAR, Galeria de Artă Românească Modernă
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➣

ridic[tori de bu;teni (ridicarea bu;teanului), 1955
ulei pe p]nz[
semnat ;i datat dreapta jos
(Reproducere din „Aurel Popp Catalog patrimonial“, 1979)
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Moartea p[durii
c[rbune ;i ulei pe p]nz[
2,300 x 1,800,
nesemnat, nedatat
Muzeul de Art[ Satu Mare
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Moartea p[durii, 1945?
ulei pe placaj
0,940 x 0,740
semnat st]nga jos
(Fotografie din colec\ia artistului)
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ultima lovitur[
reproducere dup[ colec\iile de fotografii alb-negru ale artistului, realizate de :erban Constantin
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Edecarii
1926
ulei pe p]nz[
0,385 x 0,535
semnat, datat st]nga jos
Muzeul |[rii
Cri;urilor, Oradea
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Pescari scot n[vodul, 1926
ulei pe p]nz[
0,420 x 0,610
semnat ;i datat st]nga jos cu negru
(Din albumul „Aurel Popp“, Corvina Kiadó, 1978)

Studii

256

Mi;c[rile din av]nt (studii)
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C[ru\a;ul o;ean, 1928?
ulei pe p]nz[
1,250 x 1,500
nesemnat, nedatat
Muzeul de Art[ Satu Mare

➣

C[ru\a;ul o;ean, 1928? (detaliu)

258

Car cu bivoli
1926
ulei pe placaj
0,680 x 0,480
semnat dreapta sus,
Colec\ie privat[
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Aratul greu, 1920
tempera ;i cărbune pe p]nză
1,395 x 1,680
nesemnat, nedatat
Muzeul de Art[ Satu Mare
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Car cu bivoli, 1959
ulei pe placaj
0,350 x 0,750
semnat ;i datat st]nga jos cu negru
Muzeul de Art[ Satu Mare
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Car cu bivoli, 1959 (detaliu) ➣

Saci de gr]u, 1936
ulei pe placaj
0,940 x 0,740
semnat ;i datat st]nga jos cu negru
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Seceri;ul, 1940-1946?
ulei pe p]nză
0,840 x 0,700
nesemnat, nedatat
Muzeul de Art[ Satu Mare
Seceri;ul, 1940-1946? (detaliu) ➣

Transportul snopilor pe arie, 1944
ulei pe p]nz[
0,845 x 0,705
semnat, datat st]nga jos cu creion negru
Muzeul Jude\ean de Art[ «Centrul Artistic Baia Mare»
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Secer[torii, 1952
ulei pe placaj
0,600 x 0,700
semnat st]nga jos cu negru
(Reproducere din albumul „Aurel Popp“ de Raoul :erban ;i Zoltán Banner, 1968)
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Meli\[toarele, 1926
ulei pe p]nză
0,850 x 0,750
semnat ;i datat st]nga jos,
Colec\ie privat[

Meli\[toarele, 1926 (detalii) ➣
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Culeg[tori
1942-1943?
ulei pe placaj
semnat dreapta jos
Colec\ie privat[
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Sic itur ad astra, 1936-1948?
ulei pe placaj
1,250 x 0,460
nesemnat, nedatat, neterminat
Muzeul de Art[ Satu Mare

Electrificarea, 1946-1948?
ulei pe p]nz[
2,010 x 0,960
nesemnat, nedatat
Muzeul de Art[ Satu Mare

~nalt[ tensiune, 1942 (Baia Sprie)
ulei pe placaj
1,070 x 0,720
semnat ;i datat dreapta jos cu negru
Muzeul de Art[ Satu Mare

Electrificarea (detalii), 1946-1948

Culesul merelor (detaliu)
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Secer[torii, 1938
ulei pe placaj
semnat, datat st]nga jos cu negru
Muzeul de Art[ T]rgu-Mure;

➣

Culesul merelor, 1935 (Baia Sprie)
ulei pe p]nză
1,240 x 0,950
semnat ;i datat st]nga jos cu creion negru
Muzeul de Art[ Satu Mare

PiCTur{, SCuLPTur{, ArHiTECTur{,
GrAFiC{ ~N TrANSiLVANiA DuP{ uNirE
:i Pu|iN ~NAiNTE
Emanoil Bucu\a
Dintre pictorii vechi trebuie scos `n `nt]iul plan Aurel Popp
~ntre pictorii mai vechi ardeleni, r[ma;i credincio;i marii tradi\ii, colori;ti de neoromantism, p[sto;i ;i grei,
`nt]rziind prin cheile de bas ale paletei, `ntre culorile prime, trebuie scos `n `nt]iul plan Aurel Popp sau Aurel Papp. El se
\ine deoparte, `n S[tmarul lui, deoparte poate `n aceea;i m[sur[ de oameni ;i de noile curente ale artei. Desenul, incizia,
marea compozi\ie `n ulei, de at]tea ori de caracter social ;i de lupt[ `l arat[ un st[p]n al me;te;ugului ;i un om care a
tr[it din plin cu vremea lui. Capul soacrei, at]t de stilizat, cu `ncordarea din p[ienjeni;ul negru al peni\ei ;i cu
`ntoarcerea, ;i a ei, de la fr[m]ntarea lumii, cu o privire `ntr-o parte, `n jos, ca s[ nu vad[, dar nu din `nfr]ngere, ci din
s[turare ;i plictis, e bogat c]t o biograﬁe. Desenele din timpul r[zboiului, cu mizeria istoriei, ﬁec[rui ins `n parte ;i
comunit[\ilor absurde, pus[ violent `ntr-un mediu natural meschinizat sau nep[s[tor, l-au ajutat ;i mai mult s[ se
cunoasc[ ;i s[ se realizeze. Aurel Popp nu e un uitat, de;i toate semnele ar putea s[ `n;ele. Vechiul Ardeal n-a lichidat, cu
toate v]nturile de modernism care-l suﬂ[ prin toate ferestrele uitate vrai;te. El n-are s[ se `ntoarc[ la ce-a fost, pentru c[
nici n-are nevoie< `n ad]ncul lui, `nc[ e nesim\it acel lucru, bun, patriarhal ;i poate pu\in cam `napoiat, cum ni se par
p[rin\ii, dar p[str[torul ;i creatorul tuturor bunurilor pe care le risipim larg r]z]ndu-l. Cu tendin\ele lui plastice, nu
numai prin ani ;i nostalgie, Aurel Popp e al acestui timp ;i mediu. Timpul ;i mediul `l cer. El se poate valoriﬁca f[r[
team[ de sc[dere ;i anacronism. Via\a vie nu e niciodat[ anacronic[.
***
Voi ﬁ silit, `n al doilea r]nd, ;i tot de porunca mai tare dec]t mine a realit[\ii, eu, care a; dori s[ m[ p[strez mereu `n
unitate, pentru ca, `n\eleg]nd `nsu;i s[ m[ pot face mai u;or `n\eles s[ grupez dup[ crea\ie, ;i pe creatori potrivit unui
criteriu exterior. Arti;tii rom]ni ardeleni sunt de trei categorii, cu `nsu;iri ;i dezvoltare deosebit[< unii propriu-zi;i
ardeleni, n[scu\i, tr[itori ;i lucr]nd `n Transilvania> al\ii n[scu\i sau nu `n Transilvania, numai de origine, dar tr[ind ;i
lucr[tori `n \ara veche> ;i cei din urm[, a;eza\i sau r[t[citori prin str[in[tate. Num[r pe Demian, Ciupe, Aurel Popp,
Alexandru Popp, Ladea, sau pe Russu ;i Matei, sau pe Popea, Rodica Maniu, Teodorescu-Sion, Jalea, Medrea. Lumea e
alta dec]t a noastr[, precum se va vedea, ;i un pictor de-al nostru, care are `n acela;i timp, atelier `n Bucure;ti ;i atelier la
Paris `nseamn[ cu totul altceva dec]t un artist ardelean care a `ncercat jocul expatrierilor vremelnice. Omul e prea ad]nc
;i ne`nduplecat, ca s[ nu se cunoasc[. De at]tea ori ;i din aceea;i pricin[ a ﬁrii, mult mai mult dec]t `mprejur[rilor
schimb[cioase plecarea lui e f[r[ `ntoarcere, pe drumurile p[m]ntului ;i pe drumurile artei.

(Transilvania, Banatul, Cri;ana, Maramure;ul, 1918-1928, vol. ii, Bucure;ti, 1929)

Aurel Ciupe
O personalitate cu totul aparte este Aurel Popp, care trăieşte la Satu Mare şi care a stârnit atenția multora
chiar înaintea războiului. Temperamentul său, sensibil la problemele sociale, îl m]na spre temele sociale.
Aceste tablouri sunt foarte sugestive, cu toate că culorile sale sunt monotone. Prin maniera sa academică ne
amintește oarecum de Hegedűs László.
(Korunk, februarie, 1929)
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„O via\[ `ntreag[ am `ncercat s[ pot ajunge m[car cu un
milimetru aproape de culorile paletei Naturii!! :i nu am
reu;it deloc. ~n compara\ie cu culorile Naturii, culorile mele
sunt aproape negre. Ici-colo se mai poate c[ am nimerit ceva,
dar, `n compara\ie cu timpul pe care l-am folosit pentru acest
rezultat jalnic, aproape este egal cu nimica.“
Aurel Popp

Aurel Popp a ie;it „la peisaj“ `ntr-un spa\iu strict
delimitat< malul Some;ului − Oa; − Baia Sprie.

„Nu e;ti artist adev[rat dac[ nu e;ti poet `n pictur[!“

„Barbizonienii cu mare bucurie au descoperit c[ natura nu
este a;a de `ntunecat[ cum au v[zut-o predecesorii lor. Totu;i,
n-au avut `ndr[zneala s[ picteze culorile `n a;a m[sur[ de
deschise cum vreau s[ le pictez eu... Pe ei foarte mult i-a
fascinat albul, culoarea alb[, care, de fapt, niciodat[ nu este
alb[. ~\i dicteaz[ doar tonul culorilor, deoarece albul nu-l
po\i ridica s[ ﬁe ;i mai alb... Cu ce piedici trebuie s[ dai
seam[ c]nd vrei s[ imi\i puterea, str[lucirea razelor soarelui!
Artei atunci `i este `nceputul c]nd se desparte de Natur[!
Nu e;ti artist adev[rat dac[ nu e;ti poet `n pictur[!“

Casa omului, casa Domnului, 1926 ulei pe p]nz[, 0,645 x 0,825, semnat st]nga jos
(Reproducere din albumul „Aurel Popp“ de Raoul :erban si Zoltán Banner, 1968)

La aproape zece ani dup[ succesul lui Aurel Popp de la Bucure;ti, c]nd expunea la Salonul Oﬁcial din
1926, pictorul Andrei Litteczky `i trasa un portret `n revista Luceaf[rul de la Timi;oara.
Aurel Popp `i mul\ume;te pentru articol, `ns[ nu-;i ascunde nemul\umirea c[ se insist[ prea mult pe
elemente de biograﬁe< „Am primit «Luceafărul». Nu știu de ce au fost accentuate în articol circumstanțele
mizere de care am avut eu parte în viață. Mă și «bucur» că în legătură cu mine s-a scris numai despre mizerie
și nu se enumeră câte tablouri am făcut până-n ziua de azi. Acum râd de mine și mai mulți, ca de turcul
care-și fură lebenița.“
Litteczky d[ vina pe dr. Cosma, directorul publica\iei, care „a mai schimbat ici-colo c]te ceva în articolul
meu ;i astfel a făcut cumva mai sec textul.“
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PICTOruL :I SCuLPTOruL AureL POPP
Andrei Litteczky
Unul dintre cei mai geniali g]nditori ai artei rom]ne;ti
este ast[zi pictorul ;i sculptorul Aurel Popp, care, prin
profundele sale concep\ii despre via\a social[, a ajuns s[
dea o not[ caracteristic[ compozi\iilor de mari propor\ii.
~n general, acest Aurel Popp a devenit cel mai puternic
creator dintre pictorii contemporani ai Ardealului.
Acum, c]nd are `n urma sa 56 de ani de zbuciumat[
via\[, poate privi cu mul\umire spre succesele pe care i le-a
dat str[lucita sa carier[ artistic[. S-a n[scut `n anul 1879 `n
comuna C[ua; din jude\ul S[laj. Moartea prematur[ a
tat[lui s[u, care era preot greco-catolic, a l[sat-o pe v[duv[
cu patru copii mici, `n cele mai grele condi\ii de lupt[
pentru existen\[. Aurel Popp, ﬁind talentat ;i `nzestrat cu
un bogat suﬂet de artist, s-a dus mai t]rziu la Budapesta,
unde, ca bursier al Statului, a urmat cursurile de profesor
de desen, ﬁind elevul preferat al mae;trilor Bertalan
Székely ;i Ladislau Hegedűs.
Greut[\ile n-au `ncetat dup[ luarea diplomei. Abia
atunci a `nceput s[ se loveasc[ de realit[\ile ;i diﬁcult[\ile
nepl[cute pe care le oferea via\a. Nu ;i-a g[sit nicio slujb[.
Ani de-a r]ndul, a lucrat `n birourile de inginer, dup[ ce a
g[sit un loc de profesor la Gimnaziul Catolic din Satu
Mare. Eminentele sale calit[\i de profesor Statul i le-a
onorat prin trimiterea sa `n 1910 `ntr-o c[l[torie de studii
`n Paris, unde a stat un an de zile recolt]nd, `n afar[ de
premiile Institutului Julien pentru lucr[rile sale, ;i o mare
experien\[. S-a `ntors la Satu Mare cu multe cuno;tin\e de
technic[ pictural[ ;i ;i-a ocupat din nou postul de profesor,
duc]nd o via\[ lini;tit[ ;i familiar[. R[zboiul mondial l-a
smuls de l]ng[ so\ia ;i cei doi copii ai s[i. A plecat pe
c]mpul de lupt[, unde a fost angajat s[ picteze scene de
r[zboi. Dup[ pr[bu;irea fronturilor, a fost r[pit de
v]ltoarea evenimentelor ;i mi;c[rilor revolu\ionare din
1918. Inﬂuen\a acestora se resimte mai t]rziu `n pictura sa.
A tratat pe p]nze de dimensiuni mari mai ales subiecte
din via\a social[ ;i din timpul luptelor. Astfel, a creat o
serie de compozi\ii zguduitoare ca< Hristosul Nou, Cine
;tie de el, Goni\i de soart[, ~nmorm]ntarea siberian[ ;i
multe altele.
A expus ;i la Bucure;ti, unde a fost admirat de toat[
lumea. Scriitorii de seam[ ;i arti;tii Capitalei l-au
s[rb[torit zile de-a r]ndul, dar dup[ expozi\ie, cea mai
mare parte a minunatelor sale opere au fost readuse la Satu
Mare, `n atelierul s[u din gr[dina Romei. ~ncearc[ apoi s[
tr[iasc[ izolat de lume, dar nu reu;e;te. Pavilionul de
ateliere pe care `l construise ora;ul Satu Mare `n parcul
Romei pe seama arti;tilor s[i se v[zu transformat `ntr-o

uzin[ de ceramic[, ﬁindc[ Aurel Popp lu[ conducerea
tehnic[ ;i artistic[ a unei `ntreprinderi de exploatare a
caolinei din jude\ul Satu Mare, creat[ acolo de institutul
bancar «Casa Noastr[». Pictorul Aurel Popp `ncepe s[
creeze o serie de obiecte de art[ din ceramic[.
~ntreprinderea aceasta, numit[ «Dac», a prezentat dup[
c]\iva ani de activitate `n cadrul unei expozi\ii organizate
la Cluj sub conducerea artistic[ a pictorului Aurel Popp o
mul\ime de modele frumoase. Plasarea acestor obiecte n-a
reu;it ﬁindc[ erau prea scumpe. Consecin\a a fost c[
fabrica de cheramit[ ;i-a sistat func\ionarea ;i `n locul ei,
`n fostul pavilion artistic, s-a instalat o alt[ fabric[ pentru
tr[suri de copii.
Pictorul Aurel Popp `;i pierdu atunci credin\a `n
izb]nda idealurilor sale ;i intr[ `n v]ltoarea politic[,
depun]ndu-;i chiar ;i candidatura pentru un mandat.
Via\a politic[ `ns[ nu era pentru suﬂetul lui de artist. Iar[;i
lu[ penelul `n m]n[ ;i pict[. Lucr[rile sale nu le mai
expuse. N-a v]ndut dec]t admiratorilor ;i prietenilor s[i.
Cei doi fra\i ai s[i, cu bogate resurse materiale, i-au
cump[rat mai multe p]nze, d]ndu-i astfel posibilitatea s[
tr[iasc[ o via\[ lipsit[ de griji.
S-a apucat ;i de sculptur[, pe care o neglijase at]ta
vreme, de;i era foarte talentat ;i `n arta de modelare.
~ntre timp, accept[ postul de director al unei societ[\i
din Careii Mari ;i pe l]ng[ noile sale `ndatoriri de ordin
administrativ, lucreaz[ ;i `n domeniul artistic. Atunci a
f[cut cele dou[ portrete mai mari ale regelui Carol al II-lea,
care se aﬂ[ la Prefectura Jude\ului Timi; - Torontal.
Firea lui nu se `mp[ca cu slujba pe care o avea, ;i
renun\]nd la ea, plec[ din Careii Mari ;i se restabili la Satu
Mare, unde se consacr[ numai artei, dar mai ales
sculpturii. A f[cut bustul lui Vincen\iu Babe;, care este
a;ezat `n parcul Scudier din Timi;oara, precum ;i bustul
lui I. G. Duca, ce urmeaz[ s[ se dezveleasc[ tot `n
Timi;oara.
~n ultimul timp, a primit s[ picteze noua Catedral[
Greco-Catolic[ din Satu Mare. ~nainte de a `ncepe `ns[
aceast[ lucrare, s-a dus nu demult s[ viziteze diferitele
biserici pictate de N. Grigorescu.
:coala de Arte Frumoase din Timi;oara, care l-a avut
pu\in[ vreme profesor, a pierdut mult prin faptul c[ nu i-a
reu;it pictorului Aurel Popp s[ se reactiveze `n `nv[\[m]nt.
El `ns[ ;i-a asigurat independen\a ;i va putea `n viitor crea
`nc[ multe opere frumoase.
(Luceaf[rul, anul II, Nr. 1, ianuarie 1936, Timi;oara)
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Plopii, 1937
ulei pe p]nză
1,111 x 1,000
semnat, datat dreapta jos cu negru
Muzeul de Art[ Satu Mare
Plopii (Detaliu)
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➣

exploatarea nisipului (C[ru\e `n ap[), 1936
ulei pe p]nz[
1,000 x 0,900
semnat, datat st]nga jos cu negru
Muzeul de Art[ Satu Mare
exploatarea nisipului (C[ru\e `n ap[), 1936 (detaliu)
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➣

Peisaj din Baia Sprie, 1941 (detaliu)

Peisaj din Baia Sprie, 1941
ulei pe p]nz[
1,220 x 1,610
semnat, datat dreapta jos
Muzeul de Art[ Satu Mare

➣

Strad[ din Baia Sprie, 1938 (detaliu)

Strad[ din Baia Sprie, 1938
ulei pe p]nz[
0,950 x 1,230
semnat, datat dreapta jos cu negru
Muzeul de Art[ Satu Mare
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➣

Duminec[ dup[ mas[, 1940?
ulei pe p]nz[
1,130 x 1,280
nesemnat, nedatat
Colec\ie privat[ familia Sasu

Duminec[ dup[ mas[, 1940? (detaliu)
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➣

MAeSTruL AureL POPP
Nicolae Brana
~mprejur[rile ne fac de multe ori s[ cunoa;tem
locuri dorite ;i nedorite, s[ pribegim ;i s[ lu[m
contact cu fel ;i fel de persoane, cu diferite
concep\ii ;i apuc[turi `n via\[. :i de multe ori, cu
c]t `mprejur[rile sunt mai ocrotitoare cu noi `n
pribegie, cu at]t mai mult avem ocazia s[
cunoa;tem calit[\ile semenilor, cele mai multe
persoane se conduc `n via\[ dup[ principii
`nvechite, mediocre ;i f[r[ niciun sens mai `nalt,
mai ales `n provincie.
:i ne mir[m c]nd, `n mijlocul acestei societ[\i
burgheze, lipsa de tumultul creator al unei vie\i mai
interioare, se mai g[sesc ;i persoane care-;i
consacr[ via\a `ntreag[ ;i unor scopuri mai `nalte
ob;te;ti.
:i aici e locul s[ amintesc pe profesorul pictor
Aurel Popp. Pribegia mi-a stat `n ajutor pentru a-l
cunoa;te personal ;i mai bine `n atelierul s[u. Ca
artist, l-am cunoscut ;i `nt]lnit de multe ori prin
fr]nturile de g]nd ;i suﬂet l[sate `n diferite reviste
;i ziare din \ar[. L-am cunoscut ;i nu l-am
cunoscut. ~l cunosc ;i nu `l cunosc pe acest colos al
artei, `n fa\a acestui om m[ simt mic ;i mi-e team[
s[ aﬁrm< `l cunosc – da ce? – e at]t de mare ;i
complex, `nc]t mi-e cu putin\[ s[-l cuprind `n
`ntregime. Desigur, mul\i se vor `ndoi de cele
aﬁrmate aici, ba mai mult, `l vor huli cum l-au mai
hulit.
Hulitorii sunt mul\i ;i mai ales `n ziua de azi. La
noi, hula face parte din interioritatea noastr[.
Istoria artei ;i spiritului ne arat[ c[ aproape to\i
oamenii mari au fost ne`n\ele;i ;i huli\i `n timpul
lor. Da, ;i acesta este un argument `n plus pentru
cazul de fa\[. „Nimeni nu-i perfect `n \ara lui.“
Maestrul Aurel Popp este ne`n\eles de mul\ime
tocmai pentru c[ este mare ;i adev[rat creator de
valori.
El nu este pl[m[dit din acel p[m]nt al tuturora.
Mediul `n care tr[ie;te este inferior `n[l\imii sale.
Este s[rac cu duhul `ntr-at]t `nc]t l-a silit pe acest

artist s[ se retrag[ `n lumea atelierului s[u at]t de
bogat suﬂete;te.
Arta ;i via\a ce o concepe acest titan al artei nu
pot ﬁ `n\elese de colectivitatea provinciei. Distan\a
spiritual[ este prea mare. Acest om nu face
compromisuri. Este condus de principiile cele mai
s[n[toase ale artei ;i pentru executarea lor nu se
`n\elege a ceda cu nimic. Z[vor]t `n sanctuarul
artei ;i `n concep\iile sale creatoare, lucreaz[ cu o
febrilitate ;i inspira\ie `nsp[im]nt[toare.
Concretizarea ideilor ;i g]ndurilor sale te
cucere;te ;i te transpune pe piedestalul unei vie\i cu
totul noi. ~n fa\a compozi\iilor (de dimensiuni à la
Rubens) `nf[ptuite parc[ prin o for\[ divin[, te
pierzi, ui\i de prezen\a ta pe p[m]nt, e;ti r[t[citor
cu g]ndul, iei parte cu toat[ ﬁin\a la redarea ;i
zbuciumul ﬁgurilor ce tr[iesc `n p]nzele
nemuritoare ale maestrului.
Nu ;tii ce s[ admiri mai mult< mijloacele de
exprimare> tehnic[, linie, form[, etc. sau idealul ;i
suﬂul de via\[ nou[, ce \];ne;te puternic din ﬁecare
p]nz[. Mai presus de toate, artistul este mare
desenator ;i compozitor.
~nzestrat cu o for\[ supraomeneasc[, cu
concep\ii superioare despre art[ ;i sensul artei `n
via\[, a `n\eles la timp s[-;i manifeste tot talentul
compozi\iilor umane.
Compozi\iile sale at]t de tulbur[toare ;i
dureroase izvor[sc dintr-un suﬂet ;i o lume nou[
superioar[ ;i necunoscut[ mul\imii de r]nd.
Exist[ o lume ;i un sens nou al vie\ii, unde nu
pot intra ;i tr[i dec]t adev[ra\ii consacra\i ai artei.
:i maestrul Aurel Popp s-a consacrat cu totul artei,
`n dosul c[reia se ascund at]tea mistere.
A p[truns acele mistere, le-a `n\eles ;i a dat la
iveal[ cr]mpeie de via\[ nou[ ;i plin[ de umanitate.
Acest om este o m]ndrie pentru arta
rom]neasc[ ;i cu care S[tmarul se poate m]ndri.
(GAZeTA, 1936)

~n dosul ;urii, 1925-1926?, ulei pe carton, 0,680 x 0,480, semnat, datat st]nga jos, cu negru, Muzeul de Art[ Satu Mare
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➣

De vorb[ (`n dosul ;urii)
nesemnat, nedatat
(Din albumul „Aurel Popp“, Corvina Kiadó, 1978)
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Peisaj din Baia Sprie, 1939, semnat, datat dreapta jos
(Din albumul „Aurel Popp“, Corvina Kiadó, 1978)

Spre cas[ (De la lucru), 1940-1946? ulei pe placaj, 0,850 x 0,700, nesemnat, nedatat
(Din albumul „Aurel Popp“, Corvina Kiadó, 1978)
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Vedere din Bucovina, 1916
ulei pe carton
0,450 x 0,330
semnat, datat st]nga jos
Muzeul Memorial „Octavian Goga“ din Ciucea
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Peisaj cu copaci (Pe malul Some;ului), 1921
ulei pe carton
semnat, datat st]nga jos
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~N ATeLIeruL MAeSTruLuI AureL POPP
Dimitrie :eptelici
C]nd ai fericita ocazie s[ treci pragul atelierului maestrului Aurel Popp `\i pare c[ un col\ din Luvru s-a mutat la
Satu Mare `n strada Petru Maior nr. 11.
Pentru un artist o vizit[ la maestrul Aurel Popp este o reconfortare. Pentru un admirator al artelor plastice
impresia profund[ las[ amintiri care nu se ;terg niciodat[.
C]nd vrei s[-l descrii pe maestrul Aurel Popp nu ;tii cui s[-i acorzi `nt]ietatea< omului sau artistului. ~n ﬁin\a
lui complex[ omul ;i cu artistul s-au unit p]n[ la contopirea total[. El este un om-artist sau un artist-om.
~n ﬁecare din lucr[rile sale ridicate p]n[ la valoarea de capodoper[ ;i-a rupt c]te o f];ie din suﬂet `n care se
cristalizeaz[ suferin\a uman[.
~n compozi\iile sale artistul n-a `n\eles pe om ;i omul pe artist. Nu fac aici biograﬁa maestrului Aurel Popp.
N-are biograﬁe. Sau dac[ o are aceasta o las[ `n seama istoriograﬁilor artei rom]ne;ti.
Eu mi-am luat sarcina s[ descriu omul, artistul, opera, cu un cuv]nt pe maestrul Aurel Popp pictor ;i sculptor.
M[ str[duiesc s[ conturez o icoan[ c]t mai vie ;i c]t mai real[ a maestrului.
Un cap, turnat din bronz, ornat de un p[r din argint.
Culoarea ochilor s[i nedeﬁnit[, ca ad]ncurile m[rilor. Privirea sa, de o triste\e majestuoas[, este raza aruncat[
prin fereastra ochilor, larg deschis[ asupra durerii ;i mizeriilor omene;ti.
A;a a `n\eles natura maestrul-mae;trilor s[-l `ntruchipeze pe omul-artist.
Dac[ am reu;it s[ imaginez o c]t de palid[ icoan[ a ﬁgurii sale, `mi pot permite s[ p[trund `n comoara artei
sale< atelierul.
Pentru a nu ;tiu c]ta oar[ pa;ii mi se `ndreapt[ c[tre atelierul maestrului Aurel Popp. Ori de c]te ori vin la Satu
Mare nu-l pot ocoli. Merg acolo ca la o biseric[ s[ m[ `nchin. S[ m[ reculeg pentru c[ atelierul pictorului Aurel
Popp este un templu al artei. Zi de prim[var[ timpurie. C]nd am deschis poarta casei, maestrul robote;te prin
gr[din[ printre arbu;ti.
S[ tr[ie;ti maestre!
Bine ai venit! Nu te-am mai v[zut de mult[ vreme!
:i continu]nd discu\ia p[trundem `n atelier.
E cam deranjat pe aici. Uite aici fac un iconostas pentru capela familiei noastre, dincolo lucrez la planurile
pentru decorarea Bisericii Rom]ne Unite ;i... `i fur vorba din gur[.
:tii pentru ce am venit maestre? Vreau s[ scot o gazet[ ;i `n primul num[r vreau s[-\i consacru o pagin[.
Foarte frumoas[ ini\iativ[ dar pe mine las[-m[ de-o parte. Arta ast[zi a ajuns obiect de batjocur[ ;i artistul la
fel.
~ncerc o reabilitare maestre.
Nu te po\i lupta cu nechema\ii ;i neispr[vi\ii. Totu;i...
Faci o \igare?
A;ezat pe un taburete `ncerc s[ continui ﬁrul discu\iei.
Cum poate crea sau concepe un artist, maestre?
Un artist nu poate s[ dea lucr[ri de o valoare deﬁnitiv[ dac[ nu ;tie ce vrea, dac[ nu e p[truns de o concep\ie,
dac[ `n suﬂetul s[u nu arde ﬂac[ra unei idei iconare. Acesta este ;i adev[rul `n art[.
Dup[ terminarea discu\iei rotesc ochii pe pere\i. Lucr[rile sale de dimensiuni impun[toare unele gata, altele pe
jum[tate terminate `mi st]rnesc din nou admira\ia.
~n col\ul din st]nga celebra compozi\ie Cruciﬁcarea. Iat[ o p]nz[ demn[ ;i de semn[tura unui Rubens.
Vis-a-vis pe un perete `ntreg domin[ m[rea\a compozi\ie Prigoni\ii soartei reprodus[ `n aceast[ pagin[. ~n faza
primar[ Crucea vie\ii las[ s[ se `ntrevad[ o capodoper[.
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R[zboiul l-a zguduit profund pe artistul Aurel Popp. ~n operele sale se vede groz[via carnajului, a m[cel[riei
umane, r[zboiul. Atacul din urm[, Gazele, Ultima parad[ sunt opere de o m[re\ie des[v]r;itoare care nu pot ﬁ
descrise, ci numai v[zute.
Maestrul Aurel Popp este ast[zi cel mai mare compozitor al nostru. E al nostru, `ns[ nu ne apar\ine numai
nou[, ci lumii `ntregi.
Sunt sigur, cum sunt sigur de anonimatul meu `n art[, de celebritatea mondial[ a maestrului Aurel Popp.
:i prev[d c[ Ateneul Rom]n va avea odat[ o sal[, sala Aurel Popp, unde vor odihni de-a pururi operele sale
nemuritoare.
Al[turi de aceste opere va tr[i ;i maestrul Aurel Popp, pentru c[ suﬂetul s[u nu va zbura niciodat[ la Domnul.
Suﬂetul s[u este turnat `n pasul acestor capodopere.

Admirativ ;i, totodat[, naiv, un
articol dintr-o revist[ obscur[, NordVestul, ap[rut[ `ntr-un ora; de
provincie, este edificator pentru
modul `n care era privit `n epoc[ de
admiratorii de r]nd, scriitori, tineri
arti;ti, colec\ionari. Red[m un astfel
de articol pentru savoarea desuet[,
dar ;i pentru c[ descrie atmosfera
din atelierul pictorului. Este atelierul
`n care `;i primea prietenii, \in]ndu-i
astfel la curent cu ceea ce lucra. ~n
acela;i atelier, cu ani `n urm[,
primise scriitori, arti;ti, oameni
politici `n trecere prin Satu Mare.
Atelierul s[u devenise un loc sacru
`n care pictorul `;i juca `n fa\a
vizitatorilor rolul s[u de sacerdot.
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Pe prisp[, 1928
pastel pe h]rtie
0,800 x 0,900
semnat, datat dreapta jos
Muzeul de Art[ Satu Mare

Pe prisp[, 1928 ➣
(detaliu)
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~n sat (Baia Sprie), nesemnat (Din albumul „Aurel Popp“ de R. :orban ;i Z. Banner, 1968)

La poart[, 1926 (Din albumul „Aurel Popp“, Corvina Kiadó, 1978)

~n sat (Baia Sprie)
ulei pe carton
0,340 x 0,220 cm
semnat st]nga jos
Colec\ia dr. Cornel Palfi

Peisaj din Baia Sprie
1935
ulei pe p]nz[
0,620 x 0,500
semnat st]nga jos
(Din albumul „Aurel
Popp“ de R. :orban
;i Z. Banner, 1968)
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Peisaj din Baia Sprie (detaliu)

Peisaj din Baia Sprie
ulei pe placaj
0,490 x 0,690
nesemnat, nedatat
Muzeul de Art[ Satu Mare

➣

r]ul S[sar, 1939, (Baia Sprie)
ulei pe p]nz[
1,300 x 1,100
semnat dreapta jos
(Din albumul „Aurel Popp“ de R. :orban ;i Z. Banner, 1968)
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Peisaj din Baia Sprie
ulei pe p]nz[
semnat dreapta jos
(Din albumul „Aurel Popp“ de R. :orban ;i Z. Banner, 1968)
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~n poart[, 1936?
ulei pe p]nz[
nesemnat, nedatat
(Din albumul „Aurel Popp“ de R. :orban ;i Z. Banner, 1968)
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Peisaj cu c[pi\e, 1927
ulei pe carton
0,450 x 0,580
semnat, datat st]nga jos cu negru
Casa memorial[ Ady Endre Satu Mare

~n frunzi; (F]nt]na mea) 1939 (detaliu)

~n frunzi; (F]nt]na mea)
1939
pastel pe h]rtie
0,720 x 1,010
Muzeul de Art[ Satu Mare
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➣

La soare, 1939 (detaliu)

La soare, 1939 (Baia Sprie)
ulei pe placaj
0,900 x 0,600
semnat, datat st]nga jos, cu negru
Muzeul de Art[ Satu Mare

➣

Nori, 1939
ulei pe placaj
0,580 x 0,660
semnat, datat dreapta jos
Muzeul de Art[ Satu Mare

328

Cer `nnorat, 1930
ulei pe placaj
semnat, datat dreapta jos
Muzeul de Art[ Satu Mare
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Furtun[ `n p[dure, (detaliu)

„Cu ceva vreme în urmă c]nd s-a dezlănțuit o furtună foarte puternică, m-am ridicat repede și m-am dus pe malul
Someșului să văd ce face această furtună cu Natura. eu am văzut multe furtuni, însă una ca asta mai rar. Pe vremuri când
mi-am petrecut nopțile printre stâncile lui Ivan Pop am trecut prin multe furtuni și trăsnete… Și amintindu-mi de astea
m-am grăbit să ies din patul cel cald, pentru că m-a deranjat ceva pe care nu l-am observat la vremea respectivă ca să pot
picta «Furtuna». Atunci am observat bine. :i pentru că am păstrat ad]nc în suﬂetul meu pădurea, m-am și apucat să
pictez ceea ce nu v[zusem la vremea respectiv[. Pentru c[ mi-au lipsit c]teva elemente, nu am avut curajul să mă apuc de
pictatul tabloului .“ (Aurel Popp, 16 martie 1956)
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Furtun[ `n p[dure, 1947?
ulei pe p]nză
1,200 x 0,900
nesemnat, nedatat
Colec\ie privat[

Despre pictura sa religioas[, dar ;i istoric[, Aurel Popp ar ﬁ
putut spune la fel ca Marc Chagall< „Cruciﬁc[rile pictate au
pentru mine mai mult semniﬁca\ia unei dec[deri umane
dec]t o semniﬁca\ie dogmatic[“.
„Fiecare popor să-și poată cultiva cultura proprie. Deci, să
nu se mai întâmple că românul va face cultura maghiară,
maghiarul, cultura română, evreul, cultura șvăbească, șvabul,
cultura săsească, așa de anapoda, că, de fapt, nimeni nu face
cultura propriului popor.
Va ﬁ un lucru lipsit de modestie ceea ce spun acum, pentru
că nu este alt exemplu în apropiere. Nu eu, valahul, ar trebui să
fac acest tablou, cu titlul «În umbra crucii», ci un evreu.
El ar trebui să simtă asta mai bine ca mine. Eu, de fapt,
m-am uitat atunci neputincios la acea întâmplare, pentru că
nu am putut face nimic. Deci, pictorul Aurel Popp să se
prezinte cu tablouri cu teme românești pentru că așa s-a
născut și tematica asta îi este în sânge. Și ungurul să le facă pe
cele ungurești, secuiul pe cele secuiești, șvabul pe cele șvăbești
și așa mai departe. Eu așa interpretez eliberarea, eliberarea
suﬂetelor.“
(Aurel Popp, 1959)

Pictura istoric[ ;i religioas[

~ntre pictura istoric[ ;i pictura religioas[
nu exist[ grani\e

Crucea vie\ii
1955?
cărbune pe p]nză
2,000 x 3,200
nesemnat, nedatat
Muzeul de Art[
Satu Mare

Crucea vie\ii ➣
1955? (detalii)
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Crucea Vie\ii, 1954-1955?, studiu
nesemnat, nedatat
(Reproducere dup[ fotografii din colec\ia artistului)
Arhivele Na\ionale Satu Mare
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Crucea Vie\ii, 1954-1955?, studiu
nesemnat, nedatat
(Reproducere dup[ fotografii din colec\ia artistului)
Arhivele Na\ionale Satu Mare
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R[stignirea
ulei pe p]nz[
(Reproducere din albumul „Aurel Popp“ de Raoul :erban ;i Zoltán Banner, 1968)

Ecce Homo, (1939-1940?) ➣
cărbune și ulei pe p]nză
2,000 x 2,800
nesemnat, nedatat
Muzeul de Art[ Satu Mare
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Punerea `n morm]nt, 1953
ulei pe p]nz[
0,700 x 0,845
semnat ;i datat dreapta jos
(Reproducere dup[ fotografii din colec\ia artistului)
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Cobor]rea de pe cruce, 1935
ulei pe p]nz[
0,840 x 0,700
semnat, datat st]nga jos
(Reproducere dup[ fotografii din colec\ia artistului)
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Cina cea de tain[, 1949?
ulei pe p]nză
0,425 x 0,890
semnat, datat st]nga jos, cu negru
Muzeul de Art[ Satu Mare
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Cina cea de tain[, 1949? (detaliu) ➣
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Cina cea de tain[ 1948 (detaliu)

Cina cea de tain[ 1948 (studiu pentru Isus, Petru ;i Iuda)
creion pe h]rtie, semnat, datat st]nga mijloc
Colec\ie privat[

Cina cea de tain[, c[rbune pe p]nz[, 0,900 x 0,550, nesemnat, nedatat
Muzeul de Art[ Satu Mare
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➣

Savonarola, 1959? (detaliu)

Savonarola, 1959?
pastel pe h]rtie
1,160 x 0,800
nesemnat, nedatat
Muzeul de Art[ Satu Mare

➣

Vasile Lucaciu, 1935?
c[rbune pe h]rtie
0,270 x 0,195
nesemnat, nedatat
Muzeul de Art[ Satu Mare
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Vasile Lucaciu, 1935 ➣
ulei pe p]nză
0,830 x 0,620
nesemnat, datat pe verso dreapta sus
Muzeul de Art[ Satu Mare

Scen[ biblic[ (studiu), 1933-1948?, creion pe h]rtie, nesemnat, datat dreapta jos. Inscripție autografă jos< ~n adunarea din...
(indescifrabil) Răstigniți-l! Răstigniți-l!... Pilat vrea să-l scape pe Isus, din poporul aț]țat de Sinhedron... (indescifrabil).
(Studiu pentru ~naintea Sinedriului)

Scen[ biblic[ (studiu)
c[rbune pe h]rtie
nesemnat, nedatat
Din caietele artistului

Scen[ biblic[ (studiu)
c[rbune pe h]rtie
nesemnat, nedatat
Muzeul de Art[ Satu Mare
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Scen[ biblic[ (studiu), 1933-1948?, creion pe h]rtie, nesemnat, datat dreapta jos.
Inscripție autografă jos< ~n adunarea din... (indescifrabil) Răstigniți-l! Răstigniți-l!...
Pilat vrea să-l scape pe Isus, din poporul aț]țat de Sinhedron ... (indescifrabil).
(Studiu pentru ~naintea Sinedriului

Madona proletară
1939?
c[rbune pe p]nz[
0,390 x0,540
nesemnat, nedatat
Muzeul de Art[
Satu Mare

R[stignirea
(studiu)
creion pe h]rtie
nesemnat, nedatat
Muzeul de Art[
Satu Mare
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Apocalipsa, 1955?
(studiu)
c[rbune pe h]rtie
1,020 x 1,050
nesemnat, nedatat
Muzeul de Art[ Satu Mare
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~mp[rat ;i proletar
1954 (studiu)
c[rbune pe h]rtie
semnat, datat
dreapta jos
Muzeul de Art[
Satu Mare
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Sf]r;itul lumii (studiu)
creion pe h]rtie
nesemnat, nedatat
Muzeul de Art[ Satu Mare

Lovitura `n plin (schi\[)
c[rbune ;i ulei pe tabl[
0,490 x 0,590
nesemnat, nedatat
Muzeul de Art[ Satu Mare
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Dac[ omul vrea s[ piar[, 1929, ulei pe p]nz[, 1,810 x 2,000, semnat ;i datat dreapta jos cu negru
Inscrip\ie autograf[ pe verso, dreapta jos< Hoo vult decipi, ergo decipietur... (Dac[ omul vrea s[ piar[)
Reproducere dup[ fotografii din colec\ia artistului

Dac[ omul vrea s[ piar[...
(studiu)
Muzeul de Art[ Satu Mare
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Dac[ omul vrea s[ piar[, 1920
ulei pe placaj
0,690 x 0,570
semnat ;i datat st]nga jos `n past[
Colec\ie privat[
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C{TRE ONORATUL FONDUL PLASTIC
Subsemnatul Aurel Popp, pictor, artist, cu onoare V[ rog s[ binevoi\i
a-mi aproba un ajutor de materiale, pe de o parte pentru a-mi termina
lucr[rile `ncepute, c]t ;i pentru a putea executa noi compozi\ii…

Pentru a putea termina lucr[rile
`ncepute, pictorul cerea insistent
culori str[ine Mussini, motiv]nd c[
pe cele noi, din tuburi, nu le putea
„m]nui“. De la Fondul Plastic i se
r[spundea c[ nu se mai aduc culori
str[ine `n \ar[.
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Cogito..., 1959
creion ;i cret[ neagr[ pe h]rtie
0,415 x 0,355
semnat, datat dreapta jos cu creion
Muzeul de Art[ Satu Mare
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Execuția lui Doja
1954
ulei pe pânză
0,632 x 0,890
semnat st]nga jos
cu creion negru
Muzeul de Art[
Cluj-Napoca
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Execuția lui Horia
1957?
laviu ;i c[rbune pe calc
0,840 x 1,040
nesemnat, nedatat
(Fr]ngerea cu roat[ a lui
Horea ;i Clo;ca)
Muzeul de Art[ Satu Mare

Execuția lui Horea ➣
1957? (detaliu)
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Via Appia, 1953-1959
c[rbune pe h]rtie
semnat ;i datat, st]nga jos
Muzeul de Art[ Satu Mare
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Execu\ia lui Doja (studiu), 1956, c[rbune pe h]rtie, semnat, datat dreapta jos, Muzeul de Art[ Satu Mare

Moartea lui Doja (studiu), 1957
c[rbune pe h]rtie
Muzeul de Art[ Satu Mare

„Acum mă chinui cu tabloul «~ncoronarea lui Doja», însă
îl fac numai ca desen, pentru că degeaba am tot solicitat o
pânză de 6-8 m de la Uniune. Eu aș vrea să fac acest tablou în
așa fel ca pe ﬁgurile din amândouă taberele să ﬁe vizibile toate
amărăciunile și caracterul de animal al omului, atât pe obrazul
lui Doja și al țăranilor lui, cât și pe obrazul nobililor care i-au
învins, exact așa cum se observă acest lucru și azi pe obrazul
celor care reprezintă două tabere care se luptă una cu
cealaltă… Asta este acea trăsătură cumplit de dumnezeiască a
Omului cu care a fost înzestrat când – cum Biblia spune – a
fost creat după «chipul lui Dumnezeu». Da, eu aș vrea să-l
pictez pe acest Dumnezeu cumplit!“ (1 octombrie 1955)
„Atât de departe sunt modalitățile de exprimare de
imaginația artistului. Revoluția lui Doja a avut un efect peste
secole, deci să redai acest lucru excepțional trebuie s[ \i-l
închipui cu multă, multă bunăvoință, pentru că în epoca lui
Doja mintea umană nu a văzut și nu a putut considera fapta lui
ca ﬁind una atât de importantă cum o vedem noi astăzi. Este
foarte greu, printr-o scenă cum este a mea, să redai acest lucru.
Și totuși, trebuie să existe această modalitate, o posibilitate de
exprimare și pentru asta.“
(Aurel Popp, 1956, 9 septembrie, s]mb[ta)
Execu\ia lui Doja (studiu), 1955 ➣
c[rbune pe h]rtie, semnat, datat dreapta jos
Muzeul de Art[ Satu Mare
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Destinul
lui Avram Iancu
1951-1952?
(Avram Iancu
vorbind mo\ilor)
c[rbune cu cretă
albă pe pânză
0,720 x 1,080
MNAR,
Cabinetul de Desene
şi Gravuri
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1957- 1958, dou[ articole, doi autori,
dou[ viziuni diferite despre pictura lui Aurel Popp
Dup[ 1945, Aurel Popp intr[ `ntr-un con de
umbr[. Are p]n[ la stingerea din via\[, `n 1960,
aproximativ acela;i statut ca majoritatea arti;tilor
consacra\i `n perioada interbelic[. Revine la vechile
teme, continu[ seria tablourilor cu tematica
muncii, spun]nd de ﬁecare dat[ c]nd avea ocazia,
c[ munca `n sine nu este art[, pentru ca apoi s[
abordeze lucr[ri quasi istorico-religioase, crez]nd
c[ acestea se `ncadreaz[ `n ceea ce se numea
„realism socialist“.
Magda C]rneci, cit]nd lucrarea lui Dr[gu\,
Florea, Grigorescu ;i Mihalache, 1976, capitolul
„Pictura rom]neasc[ contemporan[“, pp. 265-351,
`l include pe Aurel Popp `n r]ndul pictorilor care,
revenind la vechile lor teme, `;i reluau stilul de
dinainte de r[zboi.
„Ce se `nt]mpl[ cu adev[rat `n pictur[?
Problema general[ a momentului r[m]ne dep[;irea
vetustului realism socialist, naturalist ;i «erotizant»,
prin apelul la c]teva ﬁloane stilistice distincte.
Astfel, arti;tii genera\iei consacrate revin la
colorismul postimpresionist hr[nit de c]teva
inova\ii moderniste, at]t de tipic pentru ;coala
rom]neasc[ a primei jum[t[\i de secol XX. Ressu,
Bunescu, Lucian Grigorescu, Catul Bogdan, Aurel
Ciupe, Henri H. Catargi, Aurel Popp, Dumitru
Ghia\[, Rudolf Schweitzer-Cump[na ;.a. `;i reiau
stilul de dinainte de r[zboi sau `ncearc[ formule
u;or «modernizate», prin recursul la stiliz[ri
geometrice ;i la un colorit decorativ aplatizat. Al\ii
r[m]n ﬁdeli poeticii lor vizuale dintotdeauna, pe
care o aplic[ la teme depolitizate, neutre (Corneliu
Baba, Lucia B[l[cescu-Demetriade, Micaela
Eleutheriade, de pild[). Fo;tii avangardi;ti de
alt[dat[, trecu\i prin proba realismului socialist –
Maxy, Perahim, Geza Vida,Vasile Kazar etc. –,
`ncearc[ s[ re`nnoade leg[tura cu propria tinere\e
prin formule hibride, semirealiste ;i
semiconstructiviste sau semisuprarealiste”. Am
ad[uga c[ Aurel Popp face c]te ceva din toate,
`ncearc[ s[ re`nnoade leg[tura cu opera din
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tinere\e, `;i continu[ stilul de dinainte, evident,
apel]nd la ﬁloanele, la tematicile lui din trecut. ~n
scrisorile c[tre cei `n care avea `ncredere, face saltul
de la „un vehement critic al societ[\ii capitaliste“,
cum `l caracterizeaz[ Raoul :orban, la un ;i mai
vehement critic al societ[\ii conﬁscate de „brokerii
sociali;ti“. ~i scrie biografului s[u, Banner Zoltán<
„Văd foarte bine totul, văd întunericul care se
a;terne pe creațiile plastice și în toate cele ce le
trăim… Nici nu este bine să te gândești la toate
acestea, pentru că ;i acum, venind către casă, am
văzut aﬁșele noi, care toate propagă pacea și
îndeamnă la vot cu singurul partid care aduce
fericirea… Însă aceste lucruri nu prea mă mai
interesează, numai să pot munci în pace…“
Dac[ `n 1954, a;a cum `l anun\a Aurel Ciupe, la
Bucure;ti a g[sit `n ceea ce-l prive;te „o atmosfer[
nefavorabil[“, `n 1955, la interven\ia lui Vida Geza,
este primit `n UAP. Un an mai t]rziu, `n 1956, apare
un prim articol `n Előre, o publica\ie de limb[
maghiar[. Autorul, Banner Zoltán, se va trezi cu un
potop de critici din partea artistului, total
nemul\umit de felul cum a fost prezentat.
Un alt t]n[r critic, :tefan Borghida, este
interesat s[ scrie o monograﬁe Aurel Popp. Sub
semn[tura lui ap[ruser[ monograﬁile a doi pictori
b[im[reni, Alexandru Ziﬀer ;i Janos Krizsan. ~;i
dorea s[-l readuc[ `n actualitate ;i pe Aurel Popp.
Nu reu;e;te. Reapare `n peisaj Raoul :orban, cel
care `ncercase s[ scrie o monograﬁe a pictorului ;i
`n 1943. Primind textul unei biograﬁi, la care
lucrase ;i Raoul :orban, b[tr]nul pictor `i scrie lui
Banner Zoltán `n decembrie 1957< „Aceast[ form[
a biograﬁei nu o pot accepta“.
A devenit frecventabil `n 1957, dup[ ce primise
;i titlul de artist emerit. Public[m dou[ articole ce
ni se par deﬁnitorii despre modul `n care a fost
receptat[ opera acestui artist, pe de o parte `n
literatura de expresie maghiar[, pe de alt[ parte `n
cultura rom]n[.

Dac[ articolul lui Mircea Zaciu din Tribuna
poart[ un titlu care nu las[ loc la niciun fel de
interpret[ri< ~N ATELIERUL UNUI MARE
ARTIST, cel al lui Banner Zoltán ap[rut `n Korunk
poart[ un titlu neutru< PICTURA LUI AUREL
POPP. Preg[tite am]ndou[ cam `n acela;i timp,
dup[ prelungite discu\ii cu pictorul, `n atelierul s[u
de la Satu Mare, avem doi autori tineri, ﬁecare
av]nd o alt[ viziune despre arta lui Aurel Popp.
Nu sunt doar simple `ncerc[ri de reabilitare a
unui mare artist interbelic. Aceste articole
reprezint[ dou[ moduri diferite de receptare critic[
a operei pictorului care se `nc[p[\]nase toat[ via\a
s[ locuiasc[ `ntr-un ora; care nu-i oferea nicio
perspectiv[.
Banner Zoltán `l plaseaz[ pe Aurel Popp `n
tradi\ia picturii istorice din Transilvania, pe linia
lui Székely Bertalan, fostul s[u profesor
budapestan. |ine s[ remarce c[ pictorul ardelean
;i-a `nsu;it ;i ideile sociale ;i politice ale
profesorului s[u.
Cel care va semna al[turi de Raoul :orban
monograﬁa din 1968, textul refuzat de pictor `n
1957, nu-l va analiza pe Aurel Popp `n contextul
artei ;i culturii rom]ne sau maghiare, ci `l va
integra `n mi;c[rile politice progresiste, st]ngiste,
ale secolului 20.
Circumscris unui cerc de prieteni maghiari,
Aurel Popp are mereu o anumit[ rezerv[ fa\[ de ei,
la fel cum va avea ;i fa\[ de prietenii rom]ni. Din
cercul prietenilor maghiari se remarc[ pictori ;i
scriitori, fo;ti colegi din Budapesta, pictori din
colonia b[im[rean[, pictori maghiari, evrei ;i sa;i
transilv[neni, dar ;i o seam[ de tineri talenta\i.
Natura rela\iilor sale rezult[ mai degrab[ din
scrisori dec]t din ie;irile publice. Iar `n aceste
scrisori nu se arat[ deloc a ﬁ un „progresist” `nr[it.
~;i `mparte prieteniile doar `n func\ie de talentul,
preg[tirea intelectual[ ;i cultural[, de tehnica ;i
st[p]nirea me;te;ugului. Omagiul suprem adus
unui coleg era „te consider egalul meu“.
Dac[ Banner Zoltán nu este preocupat de o
integrare a pictorului `ntr-un grup, `ntr-o tipologie
artistic[, articolul lui Mircea Zaciu trece dincolo de

simpla `ncercare de reabilitare ideologic[ a
pictorului. Scriitorul clujean elibereaz[ opera
pictorului de zgura politizant[ ;i o a;az[ `n
contextul cultural, artistic ;i spiritual al secolului
20. Neﬁind nici pe departe un critic improvizat,
t]n[rul scriitor st]nd de vorb[ cu pictorul, privind
lucr[rile sale, trage concluzia c[ se aﬂ[ `n atelierul
unui mare artist. Prin urmare, titlul articolului s[u
este f[r[ drept de apel< ~N ATELIERUL UNUI
MARE ARTIST.
Trece cu lejeritate peste „circumstan\ele
mizerabile de via\[“ care `l scoteau din s[rite pe
artist. Re\ine lucrarea neterminat[ din 1914, nu
r[zboiul care avea s[ urmeze, `;i concentreaz[
aten\ia pe femeile din lucrarea neterminat[ care nu
se vor mai reg[si niciodat[ `n aceea;i ambian\[
familiar[, nu pe „epica pictural[ a r[zboiului”.
Re\ine „lipsa lui de poz[ ;i emfaz[, bonomia lui
ardeleneasc[, humorul lui frust, vorba pi;c[toare
spus[ pe ;leau“ cu g]lg]iri de r]s s[n[tos „homeric“
cum ar zice Ibr[ileanu g]ndindu-se tot la cei vechi
;i la Hoga;, ca la un ultim descendent al lor.“
Pictorul, sedus ;i de ideea de a scrie, `l evoc[ pe
un George Bernard Shaw, pe un omas Mann,
Anatole France, dar ;i pe Gala Galaction.
Vizitatorul este izbit de asem[narea dintre pictor ;i
Emil Isac. „Povestind, `l aud parc[ pe poet, aceea;i
verv[, aceea;i continu[ efervescen\[, aceea;i limb[
ardeleneasc[ u;or de ;uet[, (;i desuet[), u;or
ridicol[ pe alocuri, dar mereu `nduio;[toare ca un
bunic `n redingot[.“ Pictorul, scrie Mircea Zaciu,
l-a cunoscut pe Emil Isac. Au fost prieteni. Au
schimbat scrisori. Dintre pictorii acelei epoci l-a
pre\uit `ndeosebi pe Tonitza. Dar c]nd aduce vorba
despre el, pictorul o taie scurt< „A fost de mai multe
ori `n atelierul meu. A ;i scris despre mine.“
Scriind `ntr-o alt[ manier[, Mircea Zaciu
reu;e;te s[ cure\e opera de excesele ideologizante,
lu]nd o grea ;i nedreapt[ povar[ de pe umerii
b[tr]nului pictor, `n vreme ce criticul maghiar,
crez]nd c[ procedeaz[ corect `n circumstan\ele
istorice date, continu[, f[r[ niciun temei artistic, s[
ideologizeze opera celui pe care dorea s[-l
favorizeze, s[-l readuc[ `n actualitate, din p[cate, pe
un drum plin de capcane.
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~N ATELIERUL UNUI
MARE ARTIST

Mircea Zaciu

C]nd am p[;it `n atelierul lui, privirea mi-a fost
atras[ de un tablou at]rnat `n st]nga, `ntr-un
ungher p[r[sit. S-ar ﬁ putut intitula Dejunul< dou[
femei, cu piept[n[tura ;i rochiile la mod[ `n primul
deceniu al acestui veac, stau `n jurul unei mese,
`nv[luite `ntr-o lumin[ cald[, de diminea\[
v[ratic[. :i totu;i, `n intimitatea scenei, `n aerul ei
familiar, de mic[ `ndeletnicire diurn[ cu repeti\ia ei
mecanic[, dar ;i cu tabieturile ei, deci cu m[runtele
ei delicii, str[bate o und[ de nelini;te. ~n primul
moment, te `ntrebi de unde vine? Ce poate tulbura
acest moment de intimitate casnic[? Observi atunci
c[ tabloul nu e terminat ;i jos, la dreapta, o
inscrip\ie `n care se spune a;a< „lucram la acest
tablou `n momentul c]nd am primit, la 12 august
1914, ordinul de chemare. Am plecat apoi pe front.”
Tabloul nu va ﬁ niciodat[ terminat, a;a cum
atmosfera calm[ a acelei dimine\i de var[ 1914 nu
se va mai putea `nchega> a;a cum tinerele femei
care se preg[teau s[ ia micul dejun nu se vor mai
reg[si `n jurul mesei, frumos `nf[\ate> a;a cum
lini;tea lor s-a spart `n mii de cioburi la vestea
n[prasnic[ a r[zboiului> a;a cum via\a lor tihnit[
nu s-a putut reface din acele cioburi> a;a cum at]\ia

oameni intr]nd `n furtun[ nu se mai pot reg[si
aceia;i, la cap[tul ei.
C]nd a venit pictorul, vastul atelier `n\esat de
p]nze deveni deodat[ str]mt ;i ne`nc[p[tor. Carura
puternic[ a omului, felul seme\ `n care-;i \inea
capul leonin, av]ntat mereu, b[t[ios f[r[ odihn[,
tr[dau prezen\a unei energii extraordinare.
P[rul lui alb cade `n ;uvi\e, amintind un portret
din c[r\ile de francez[ ale liceului, al lui Leconte de
Lisle, dar un de Lisle `n care dezordinea romantic[
a geniului hugolian ar ﬁ r[v[;it pedanteria
parnasian[.
O ﬁgur[ dramatic[, mimic[ `n permanent[
mobilitate> trecere f[r[ tranzi\ii de la aprobare la
nega\ie, de la indignare la `nduio;area emo\ionat[,
de la ;ﬁchiul ironiei la cuv]ntul de `mb[rb[tare
patern[. Dar nimic din toate acestea nu afecteaz[
dec]t mu;chii obrazului ;i buzele. Ochii p[streaz[ o
constant[ triste\e, o permanent[ privire scrut[toare
`n ad]nc, `nc]t privirea lor te s[geteaz[ ;i te
cutremur[ asemenea orbitelor goale din m[;tile
tragice ale Antichit[\ii, dincolo de ele durerea lui
Oedip, sf];ierea l[untric[ a unui erou.
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Locvacitatea, caracteristic[ celor care, claustra\i
de bun[voie, caut[ totu;i societatea, impresioneaz[
deopotriv[ cu deplina sinceritate a omului, cu lipsa
lui de poz[ ;i emfaz[, cu bonomia lui ardeleneasc[
a;a cum o aveau cei b[tr]ni ;i cum poate c[ s-a
pierdut `n genera\iile mai noi. Umorul lui apoi,
frust, cu vorba pi;c[toare ;i „pe ;leau“ cu g]lg]iri
de r]s s[n[tos „homeric“, cum ar zice Ibr[ileanu,
g]ndindu-se tot la cei vechi ;i la Hoga;, ca la un
ultim descendent al lor. Nimic grandilocvent.
Nimic retoric. Totul e privit drept `n fa\[ ;i explicat
cu simplitate, analizat p]n[ la r[d[cini. Nicio idee
nu e `nsu;it[ dec]t dup[ str[baterea unui complex
drum de `n\elegere ;i analiz[. Numai dup[ aceea
artistul o aprob[ ;i ;i-o `nsu;e;te. Ideea devine
atunci a lui ;i i se d[ruie;te cu toat[ ardoarea, cu
toat[ nelini;tea, cu toat[ febra lui de artist. De orice
ipocrizie. De orice convenien\[. A vrut mereu s[
r[m]n[ el `nsu;i `n fa\a ;evaletului. Con;tient, a
servit `ntotdeauna arta adev[rat[, a ;tiut deopotriv[
c[ prin arta lui avea de servit o idee a unei
umanit[\i desc[tu;ate deﬁnitiv. F[r[ aere de
mironosi\[, f[r[ fals[ modestie, pictorul ;tie c]t
pre\uie;te opera sa ;i o spune deschis, cu aceea;i
simplitate cu care \i-ar vorbi despre pomii `nc[rca\i
de road[ din gr[dina casei. Con;tiin\a propriei
valori, pe care marii arti;ti au avut-o, pictorul care
exprim[ prin cuv]ntul s[u b[taie, cu vioiciune ;i cu
at]ta plasticitate `n \inuta semea\[ a capului.
De pe chipul s[u, privirea `mi alunec[ pe
Autoportretul de al[turi. Personalitatea lui `ntreag[
apare aici `ntr-o adev[rat[ sec\iune transversal[.
|in]nd capul tot av]ntat, aproape gol, cu bra\ele
desf[cute ca ;i c]nd ar vrea s[ `mbr[\i;eze tot
universul, pictorul st[ `n fa\a ;evaletului. Tabloul
respir[ sinceritate ;i noble\e. ~ntr-un ton jum[tate
serios, jum[tate `n glum[, pictorul `mi spune<
- :tii cum l-am intitulat? „A;a intr[ izmana `n
istoria artelor“ sau „Sunt ;i voi ﬁ.“
Acum mi se pare c[ `n cuvintele lui nu era o
simpl[ butad[.
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Numai cunosc]ndu-l `i po\i `n\elege arta.
Vitalitatea sa deosebit[ cap[t[ o expresie `n Scaii,
cu teribila `ncle;tare de via\[ narat[ acolo.
Patriotismul lui curat `l reg[se;ti `n marile
compozi\ii despre Doja sau Avram Iancu.
~nclinarea spre medita\ie, `n unele portrete sau `n
atmosfera vis[toare a unor peisaje (cum e, de pild[,
Baia Sprie). Iar triste\ea, poate tragic[, surprins[ `n
ﬁxitatea privirii am reg[sit-o `n Moartea p[durii,
un ciclu compozi\ional de mare anvergur[.
Pictura lui nu e „frumoas[“ `n `n\elesul aproape
ﬁlistin al cuv]ntului. N-are s[ plac[, sunt sigur,
amatorilor care caut[ o natur[ moart[ pentru
sufrageria mobilat[ recent. De alfel, compozi\iile lui
au nevoie de spa\ii mari, de s[li vaste, unde s[
domine cu noble\ea ideii ce exprim[ conferin\e
antir[zboinice, concilii artistice, congrese unde
arhitec\ii dezbat construirea unui mare ora;,
pictorul se refuz[ efectelor cromatice, pe care le
socote;te `n ore. Culoarea e pentru el un accesoriu
fa\[ de care, de;i atent, r[m]ne totu;i precaut ;i
suspicios, ca o gazd[ `n casa c[ruia a p[;it un
musaﬁr necunoscut. De cele mai multe ori prefer[
nuan\a stins[, tonurile pastelate, peste care
contururile sunt trase viguros de o m]n[ energic[
respir]nd o for\[ uria;[. Aceasta impresioneaz[, `n
primul r]nd, `n pictura lui Aurel Popp. Formele ;i
volumele, linia energic[ tr[deaz[ un talent
tumultuos, sus\inut de ﬁecare dat[ de o concep\ie
solid[. Ici-colo, pictorul `;i permite scurte
desc[rc[ri dezordonate `n care nu mai reg[sim linia
sever[ impus[ de ideea compozi\iei, dar suntem
impresiona\i de atmosfera de lumin[ str]ns[ sau de
`ndr[zneala neobosit[ a culorii. Aurel Popp e un
pictor al \inuturilor noastre nordice, cu lumina lor
ﬁltrat[ (Baia Sprie), cu nesf]r;itele livezi de mere
(Bel;ug), cu nu mai pu\in `ntinsele p[duri c[\[rate
pe culmile vulcanice de la Baia Mare, `n sus spre
Gut]i, ;i dincolo, `n Maramure;. Oamenii lui, de
aici, sunt frumo;i ;i puternici. P[durari ;i mineri
b[im[reni, o;eni `n pitore;ti costume, o umanitate

\inut[ odinioar[ `n `napoiere ;i primitivism, dar
plin[ de o nesecat[ energie. Pictorul surprinde
spectaculoasa ei lupt[ cu natura `nconjur[toare,
dup[ cum `n peisajul urban scruteaz[ conﬂictul de
clas[ cu al\i protagoni;ti zdren\[ro;i ;i mizeri, dar
la fel de dornici de via\[, `nc[p[\]na\i s[ tr[iasc[ ;i
s[-;i revendice dreptul de a tr[i mai bine. Ideea
compozi\iilor pictorului e `ntotdeauna dramatic[,
exprim]nd un conﬂict acut. Lupta cu o societate
opresoare, cu r[zboiul ;i moartea, cu splendida ;i
`nfrico;[toarea for\[ a naturii pe care omul o biruie
`ntr-un suprem efort, acestea sunt coordonatele
tematicii preferate de pictor. Umanismul pe care-l
respir[ pictura lui nu mai trebuie demonstrat. Dup[
rapida trecere `n revist[ a tablourilor, ne-am a;ezat
`n atelier l]ng[ o m[su\[ `nc[rcat[ cu manuscrise ;i
fotograﬁi. Aﬂasem c]teva detalii biograﬁce. Aurel
Popp fusese `nt]i arhitect, apoi l-a pasionat
sculptura, s-a dedicat `n ﬁne picturii ;i acum, la
b[tr]ne\e, m[rturise;te c[ literatura `ncepe s[-l
ispiteasc[. A vorbit un timp despre studiile lui,
despre c[l[toriile prin Europa ;i Africa. ~ncerc[m
st]ngaci s[ `nnod[m o conversa\ie reportericeasc[
cu `ntreb[ri prefabricate de un interviu< - Ce p[rere
ave\i despre arta modern[? B[tr]nul maestru m[
dezarm[ imediat. - Dumneata crezi c[ exist[ art[
veche ;i modern[. Nu este, drag[ tinere, dec]t art[
bun[ ;i art[ proast[. Insistai st]ngaci.
:tii ce, z]mbi el larg, impresionismul nici nu a
existat, dec]t `n `nchipuirea c]torva ;i `n manualele
de istorie ale artelor. Dac[ vrei s[ ri;ti totu;i o dat[
crucial[ pentru arta mai aproape de noi, apoi
aceasta e revolu\ia din octombrie 1917... Din acel
moment s-a produs mai acut pentru artistul
contemporan necesitatea ca arta s[ exprime
adev[rul ;i s[ militeze pentru un \el superior.

~mi amintesc ce revolu\ie s-a pornit atunci `n
con;tiin\ele celor mai reputa\i europeni. ~n scrisul
lui Shaw, al lui omas Mann, al lui Anatole
France... iar la noi, Gala Galaction a fost un
adev[rat profet al acestei revolu\ii. Articolele lui
adunate apoi `n voluma;ul „O lume nou[“ le
urmam cu suﬂetul la gur[. M[ izbe;te deodat[
asem[narea dintre pictor ;i Emil Isac. Povestind, `l
aud parc[ pe poet, aceea;i verv[, aceea;i continu[
efervescen\[, aceea;i limb[ ardeleneasc[ u;or de
;uet[, u;or ridicol[ pe alocuri, dar mereu
`nduio;[toare ca un bunic `n redingot[. Pictorul l-a
cunoscut pe Emil Isac. Au fost prieteni. Au
schimbat scrisori. Dintre pictorii acelei epoci l-a
pre\uit `ndeosebi pe Tonitza.
„A fost de mai multe ori `n atelierul meu. A ;i
scris despre mine.“
Amintirile continu[. Nu-i chip s[ notezi `ns[
nimic. Nici nu trebuie. E mai bine ca pictorul `nsu;i
s-o fac[. S[-;i povesteasc[ singur luptele,
dezam[girile, biruin\ele, prieteniile ;i experien\ele.
S[ n[d[jduim c-o va face. S[ n[d[jduim c[ tot mai
mul\i `;i vor aminti c[ maestrul a `mplinit `n acest
august 78 de ani.
Lu]ndu-mi r[mas-bun de la primitoarea gazd[,
am mai aruncat o privire Autoportretului,
Dejunului, P[durii `n furtun[, `ntregului atelier at]t
de ciudat, at]t de cuceritor.
Mie mi-a povestit `nc[ demult bunica mea
despre valorosul pictor s[tm[rean. Se cunoscuser[
odat[ la o convenire cu maic[-sa, preoteas[ din
C[ua;. Dar nu s-ar ﬁ cuvenit oare s[ aﬂ[m despre
pictorul Popp Aurel (eu ;i al\ii, mul\i) dintr-o
monograﬁe ;i o retrospectiv[?

(TRIBUNA, 1957)
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PICTURA LUI AUREL POPP
Banner Zoltán
Când vorbim de umanismul artei lui Aurel Popp,
ne gândim la acel cult uman cu putere renascentistă,
care s-a clădit de la Omul cu roabă, care cară nisip
din Paris, care ne duce cu g]ndul la Courbet, şi la
admiraţia faţă de muncitorimea bărbătească, prin
calitatea de membru de directorat revoluţionar şi
activitatea de director al Societăţii de Desecare a
Mlaştinii, până la tonul marilor compoziţii sociale
din anii ’20-’30 cu îngrijorarea lor luptătoare şi
amară faţă de om. Dacă am despărţi pictorul de
omul public, am putea înţelege mai puţin tocmai
pictura lui.
Azi, ca şi în urmă cu 35 de ani, ne pare nouă şi
actuală pictura umană de o jumătate de secol a lui
Aurel Popp.
Când în 22 februarie 1921 s-a deschis la Cluj
prima expoziţie colectivă a artiştilor plastici ardeleni,
din nesiguranţa artiştilor încă somnambuli şi
netreziţi, se remarcă, prin maturitatea convingerii,
pânzele abia uscate ale lui Aurel Popp< Crucea vieţii,
Scaie\ii, Égalité, Înmormântare în Siberia. Este
salutat cu entuziasm de Kós Károly şi Emil Isac, iar
publicaţia Küzdelem, sub titlul „Artişti socialişti în
expoziţia transilvană“, se ocupă, de fapt, de aceast[
expoziţie datorit[ prezenţei lui Aurel Popp. „Putem
constata – scrie autorul necunoscut al articolului –
că scopul pentru care s-a adunat această expoziţie,
este, fără îndoială, unul cinstit şi reprezintă primul
pas serios ca excesele naţionaliste să ﬁe eliminate din
arta transilvană, care, dacă ar dăinui mai departe…
degradează de tot viitorul construcţiei literare şi
artistice a Ardealului… Elita artiştilor Ardealului a
muncit pentru această expoziţie (aici autorul
enumeră participanţii), totuşi nouă ne stă cel mai
aproape tovarăşul nostru Aurel Popp, care, pe lângă
faptul că este un artist mare, de un nivel înalt, este şi
al nostru. Tablourile, desenele sale sunt câte o
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imortalizare a luptei gigantice a muncitorimii, din
care, asemenea unui program sau unui manifest
strigător, se aud concepţia despre viaţă şi viziunea
despre lume a artistului. Picturile sale cu tematica
războiului sunt cele mai chibzuite şi sensibile
documente umane, de o valabilitate eternă, care îşi
au locul în muzeele viitorului, la acele expoziţii, pe
care şi adevăratul public al tovarăşului Popp,
muncitorimea le va înţelege.“
Din păcate, în muzeele viitorului – adică ale
prezentului –, nici azi nu pot ﬁ v[zute tablourile
meşterului deja `ncărunţit, dar sperăm că, odată cu
rezolvarea problemei muzeului din Satu Mare, se va
împlini şi acest deziderat. Căci tablourile lui Aurel
Popp sunt într-adevăr „documente umane“ care
continuă tradiţiile picturii istorice din Transilvania.
Transmiţătorul direct şi viu al acestei moşteniri a fost

cel mai mare pictor istoric ardelean, Székely
Bertalan, care a fost profesorul lui Aurel Popp la
Institutul Superior de Arte şi de la care a învăţat nu
numai modul de redare dinamic şi dramatic, o
tehnică temeinică a desenului şi o cultură generoasă
de interior, dar şi-a însuşit şi ideile adânci ale
meşterului său, care au avut un efect asupra
straturilor cele mai progresiste dintotdeauna ale
naţiunii, tocmai prin faptul că a înglobat sau chiar a
pus în centrul operelor sale câte o idee mare cu
caracter social.
Criza economică şi spirituală a schimbului de
secol, apoi dezastrul Primului Război Mondial lovesc
mase aşa de mari de oameni şi privesc probleme
vitale atât de universale, încât partea covârşitoare a
artiştilor noştri plastici, în condiţiile unei opacităţi
de vedere, de suﬂet şi de simţăminte de după
evenimentele petrecute, nu este în stare să vadă noile
posibilităţi, ivite ca o necesitate, ale picturii istorice.
Aurel Popp aparţine celor puţini, care nu numai că
au redescoperit aceste valori, ci chiar şi-au pus
întregul lor talent în slujba revoluţiei, iar după
suprimarea acesteia, în slujba rezistenţei.
El este comisarul cultural refugiat al Sfatului
muncitoresc-militar din Satu Mare, membru în
Parlamentul revoluţionar din Budapesta,
preşedintele Sindicatului naţional al profesorilor de
desen> ajungând după trei ani de serviciu de front, cu
mii de idei de tablouri, cu impresii care doresc a ﬁ
povestite, în `nchisoarea contrarevoluţiei, şi abia
scapă când se apucă de compunerea epopeelor, a
picturii monumentale.
La sfârşitul lui 1919, cu marşul scheletelor din
Înfometaţii aminteşte şi protestează împotriva
războiului şi împotriva staﬁei dezastrului legat de el,
care a apărut din nou în zăngănitul săbiilor după
suprimarea revoluţiilor proletare europene în rândul
burgheziei statelor perdante. ~n 1920, pe un desen
neterminat, îşi strigă chinurile cu un plânset biblic<
„Doamne! Depărtează de la mine paharul acesta!“
În această perioadă se coace în modul său de
redare simbolismul, ca limbaj al formei, un stil care
va domina compoziţiile sale până în anii ’30. Acest
simbolism însă nu are nimic comun cu curentul
formalist cu acelaşi nume, care pune în centrul
creaţiei o parte arbitrar aleasă în centrul operei de

artă, şi astfel prezintă, în loc de esenţă, o parte
neînsemnată de fenomene ca şi adevăr artistic. Stilul
lui Aurel Popp nu este un simbolism cu un limbaj
simbolic, de tăinuire sau jucăuş, ci o înfăţişare
demascatoare, bine conturată şi dezvăluitoare a
realităţii.
Nu se înrudeşte nici cu alegoriile, de kisch, care,
în anii premergători Primului Război Mondial, au
umplut pereţii expoziţiilor şi saloanelor cu o
mulţime de compoziţii dulcegi şi cu moralizări
ieine.
Folosirea simbolului serveşte la o mai vizibilă
exprimare a conţinutului complex al tabloului<
însumează prin el totul, f[c]ndu-l să-şi spună
sentinţa concepută în chiar titlul tabloului.
Primele tablouri cu această tematică dezvăluie
adevăruri general umane mari, ilustrează mai
degrabă câte o contradicţie socială cu folosirea
motivelor sistemului de simboluri biblice. Iuda;ii, de
exemplu, prin persoana politicianului şi a
duhovnicului superior, care împart avuţia lui
Christos răstignit, demască pe cei care trag foloase
din jertfa oamenilor mici însângeraţi în război.
Numai aranjamentul şi titlul fac referire la tematica
biblică> ﬁgurile de pe tablou sunt oameni cu totul
reali, chinuiţi, sau ﬁguri diforme de traﬁcanţi, care
poartă pe ele emanaţia înﬂăcărată a impresiilor
suferite recent.
În Crucea vieţii, concentrează într-un singur
simbol caracterul permanent contradictoriu al
societăţilor de clasă care sfâşie în două tabere inegale
comunitatea umană şi care se îndreaptă împotriva
inumanităţii capitalismului. Într-un cadru de peisaj,
ﬁinţe umane zdrobite, gârbovite sau deja prăbuşite
de tras, de ridicat trag după ele o cruce uriaşă –
Crucea vieţii. Îi ţine în viaţă numai instinctul orb de
viaţă. În planul secund, rânduri dese de preoţi şi
soldaţi `i însoţesc pe cei care duc crucea.
~n Excluşii este deja mult mai tăcut< artistul caută
mijloace din ce în ce mai simple pentru exprimarea
unor teme din ce în ce mai concrete ale realităţii
observate într-un mod din ce în ce mai conştient.
Spaţiile se adâncesc, împărţirea lor accentuează
puternic rolul luminii şi al liniei în accentuarea
singurătăţii nesf]rşite a ﬁgurilor care înaintează cu
greu în primul plan< un şomer şubred şi o ﬁgură de
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Christos care îl sprijină. În planul secund al zorilor
reci, căpşunii, apasă greu hornurile fabricilor,
blocurile grele ale atelierelor dătătoare de pâine şi,
totodată, de chin. Prezenţa ﬁului dulgherului de la
Nazaret slujeşte, de fapt, la întruchiparea
compătimirii cutremurătoare a artistului>
identiﬁcarea cu soarta omului exclus din muncă şi
din savurarea fructelor muncii îşi găseşte în acest fel
rezolvarea artistică clară şi fără echivoc.
***
La sfârşitul anului 1921 începe seria picturilor
sale antirăzboinice, această istoriograﬁe pictural[, ale
cărei valori artistice şi umane asigură creatorului lor
un loc aparte chiar şi în pictura europeană. La noi
încă nimeni nu a pictat cu atâta răspundere ;i
avertizare, foarte personală, pierirea omului ca Aurel
Popp. El s-a aﬂat în tranşeele de foc, când, în 1916,
puterile beligerante au făcut uz pentru prima dată de
cea mai temută armă a războiului mondial, şi
pictează ca un memorandum zguduitor Atacul cu
gaze. S-a oprit între oamenii zăcând la pământ, din
ale căror antebraţe prinse în sârmă ghimpată au
mâncat vulturii (Păcat..., p[cat…), şi pe acelaşi motiv
a;az[ stolurile de păsări ﬂămânde care se năpustesc
peste cadavrele din Asalt.
Nu găseşte groaza în sine un strigăt suﬁcient de
convingător împotriva războiului< trebuie să explice
oamenilor că nu pentru patrie a curs atâta sânge> în
Pro patria spulberă cu o amărăciune adâncă şi
amarnică iluziile mincinoase ale gloriei de luptă
tricolore< o secţiune de front sfârtecată de gloanţe,
praful ridicat din rănile pământului proaspăt şi
moale abia se aşterne asupra verdelui arbuştilor şi al
ierbii. Fire de sârmă rupte se înfăşoară pe nişte ţăruşi
cu echilibrul pierdut. Printre ele zace trupul unui
bărbat tânăr şi musculos. Porthartul lui este un
obiect oﬁţeresc strălucitor. În trăsăturile lui îngheţate
şi în ochii lui s-au înţepenit pe veci mirarea, durerea
şi devotamentul soldăţesc. Această scenă nu are
niciun gest eroic, nici braţele sale nu sunt deschise de
niciun fel de patos al învingătorului gloriﬁcat, ci
pierirea fără rost face o cruce călcată în picioare din
victima sa. Calul lui se apleacă parcă cu o întrebare
omenească, dezorientat, cu ochii plângând asupra
feţei stăpânului său< „de ce?“ Răspunsul fără echivoc
este dat de titlu< Pro patria!
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Tensiunea socială din conţinutul acestor
compoziţii dizolv[ în mod obligatoriu caracterul de
desen închis, dur, de multe ori cu trăsături de
caricatură a anilor anteriori (Égalité, Scaie\ii, Iuda;ii
etc.), caracterul mobil al suprafeţelor pictate este
asigurat acum de ﬂuctuaţia maselor în bucăţi şi
sfărâmate, de caracterul de petice care se
întrepătrund. Mai târziu renunţă şi la tablourile cu
mai multe ﬁguri şi lucrează numai cu o singură
ﬁgură. O compoziţie cu o singură ﬁgură este şi Pro
patria şi la fel este şi Lovitura în plin expus[ în 1926,
ca şi Noul Christ realizat un an mai târziu, care este
ultima piesă a seriei antimilitariste. În acest tablou
însumează tot ce a crezut despre război, despre
jertﬁrea criminală a Omului, despre suferinţă. Cum a
spus el însuşi< „acesta este războiul povestit printr-o
singură ﬁgură“. Acel soldat muribund, care se
prăbuşeşte între ruinele unui obstacol ghimpat şi se
leagă cu mâna fără de putere în ﬁrele s]rmei
ghimpate, este însăşi omenirea minţită şi culcată pe
scaunul de tortură al războiului imperialist.
Convingerea lui Aurel Popp despre menirea de bază
a artei a devenit astfel un exemplu fără de pereche<
„Odată cu revoluţiile europene de la începutul
secolului XX, a încetat epoca artei puse în slujba
organelor de simţ şi locul ei trebuie preluat de o artă
angajată în slujirea propagării ideologice a ţelurilor
umane reale.“
***
Artistul şi-a menţinut şi în deceniul următor
legăturile cu mişcările politice şi spirituale
progresiste, ba mai mult, el este cel care organizează,
la Baia Mare, împreună cu orma Janos primul
Congres al artiştilor din Transilvania şi Banat, care a
hotărât fondarea Sindicatului artiştilor – ca
preşedinte ﬁind ales chiar Aurel Popp – şi a cerut cu
insistenţă îmbunătăţirea condiţiilor de trai şi de
muncă pentru artiştii din Transilvania. Activitatea
lui permanentă pentru drepturile politice ale
oamenilor şi dreptatea lor, în fapt, a împiedicat până
pe la mijlocul vieţii lui desăvârşirea pictoricească.
Dar a simţit, a ştiut că, odată şi odată, trebuie să-şi
fac[ şi el propria-i revoluţie şi, paralel cu coacerea
umanismului său romantic, cu intenţii drepte, se
adâncesc şi cunoştinţele lui de meşteşug.

Pe la mijlocul anilor ’30 îşi fac loc în epica sa
picturală nuanţe întunecate, nişte culori roz şi violet,
un verde măr deschis, sclipiri de alb şi de albastru, o
lirică împânzită de reﬂexe de aer şi de soare marcată
de plaiurile din Baia Sprie şi de pe malul Someşului.
Artistul parcă acum îşi înmoaie pensula în bucuria
momentelor cu soare, ale naturii şi omului. În
Transilvania s-a impus foarte rar, la un nivel artistic
atât de înalt, viziunea asupra naturii, ca în stilul cel
nou, cu o atmosferă admirabilă şi cu o armonie clară
a culorilor ca a lui Aurel Popp. Apoi, după studii cu
peisaje se întoarce din nou cu un ton degajat, cu un
entuziasm tineresc către viaţa creatoare, apăsătoare,
dar plină cu atâtea frumuseţi a oamenilor. De câte
ori se întoarce din Baia Sprie – al doilea său cămin –,
din Oaş sau din luncile sătmărene, aduce cu el în
atelierul său tot mai multe întâmplări omeneşti,
încadrate de culori şi lumină din ce în ce mai multă.
Studiază poezia în ţara oşenilor care locuiesc în case
de munte construite pe fundament de piatră> femeile
şi copiii păşesc pe drumuri roz, sub arşiţa soarelui,
sub umbrele de acoperişuri violet-verzui, ca urmaşii
baladelor create în prezent (stradă din Baia Sprie).
Femeia din Soare de vară, ducând mâncare de prânz
şi odihnindu-se sub un plop mare, se uită în jur în
arşiţa cu multă vegetaţie gri opac a luncii de pe
Someş. În La culesul merelor, un paznic cu o căciulă
cu vârf şi şubă păzeşte grămezile de mere roşii, care
seam[nă puţin cu conurile stângace ale căpiţelor ce
zac în spatele lui. Dragostea lui faţă de această ﬁgură
vrăjeşte în adevărate ilustraţii de basm aceste
compoziţii peisagistice pictate cu mare bucurie.
Seria de Tăietori de lemn iniţiată în 1946 spre lauda
muncii omului deschide o perioadă aparte în pictura
sa.
***
Aurel Popp a căutat întotdeauna în orice
manifestare a omului trăsăturile eroice, ca şi o
accentuare a rezistenţei consecvente faţă de relaţiile
schilodizante, umilitoare ale epocii< el a arătat
mărimea omului prin expresia excesivă a suferinţei,
dar şi a puterii sale. De aceea, oamenii mici din
compoziţiile sale s-au înălţat la nivelul simbolurilor
de martiraj, iar în tematica ﬁecărei compoziţii,
privind dimensiunile, se ascunde c]te o frescă. În

concepţia noului ciclu adoptă din nou această
viziune, bineînţeles în condiţiile noii tematici. Flăcăii
tăietori de lemn, căliţi de modul vitreg de viaţă de
munte, se prezintă în faţa noastră ca şi parteneri
egali ai pădurilor zdraveni< pentru frumuseţea
bărbătească a acestei munci nimeni nu a mai pictat
at]t de monumental, în afară de Márton Ferenc din
Ciuc (Defrişare de păduri din Ciuc), ca Aurel Popp
prin Ultima lovitură. Coloşii de basm din
Alunecarea lemnului şi Tăietorii de lemne se luptă
cu un efort suprauman cu străjerii pădurilor, care
cad, însă cu demnitate provocatoare, de respect, şi
după moartea lor. De multe ori şi copacii primesc o
înfăţişare umană, artistului îi pare rău de moartea
lor> Se îngroapă regele pădurilor este plină de glasul
amărăciunii provocate de uciderea fără suﬂet a
pădurii.
În piesele acestui ciclu se întâlnesc realizările
tehnice cele mai strălucitoare ale picturii cu dârzenia
nobilă de pictor-g]nditor. Marele artist transilvan îşi
simţea responsabilitatea umană pe plan social şi –
dacă se poate vorbi de aşa ceva – pe planul
umanismului natural.
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DRAGUL MEU FIU
Aurel Popp
Nu cumva să pățesc și cu dumneata așa cum am pățit deja cu câțiva tineri pe care am vrut să mi-i câștig
pentru visele mele și care, speriindu-se, au tăcut și nici nu mi-au mai răspuns. Îți mulțumesc ;i cred c[ `mi vei
mul\umi ;i dumneata mai târziu pentru c[ scriu în aceast[ scrisoare niște treburi care mă preocupă de ani de
zile, și dă-mi voie să-mi încep scrisoarea cu acestea.
Dragul meu ﬁu…Nu este un mo, o îngâmfare `n cele ce voi scrie aici, ci niște idei bine reﬂectate în
decursul multor ani, a căror bază nu poate ﬁ altceva decât însăși VIAȚA. Viața, viața comună a oamenilor
merge înainte pe drumul progresului, lucru pe care omul de rând nici nu-l realizează. Ceea ce un Marx a
observat acum o sută de ani, se arată azi în primul s[u stadiu de dezvoltare cu toată brutalitatea, încât îi vine
omului să spună să ﬁ luat dracul comunismul ăsta acolo unde prima dată i-a venit în minte cuiva!! Aproape
orbești când vezi cum a ajuns via\a oamenilor.
VIAȚA își urmează cursul, se schimbă peste tot cutumele trecutului, `n formele însușite de noi, și nim[nui
nu-i pas[ dacă ne place asta și aia… Nim[nui nu-i place că trebuie să aștepte după pâine, iar nouă nu ne place
că avem vopsele proaste și nu putem picta așa cum am vrea. Așa g]ndesc eu despre aceste lucruri, și așa
g]ndesc despre ele toți.
S[ ne luăm `ns[ pe noi înșine care, artiști ﬁind, vrem să creăm tot timpul ceva nou, pentru că primul
principiu al creației artistice este ca a noastr[ să nu ﬁe la fel ca celelalte creații, ale altora! În primul rând,
creația trebuie să ﬁe personală. Fiind personală, o deosebește de creația altora! (Bineînțeles, totodată, trebuie
să satisfacă toate pretențiile specialiștilor, adică să ﬁe bine desenată, să ﬁe bine pictată, să aibă culori frumoase,
armonice și captivante!!!)
Ca o parantez[, amintesc capodoperele Evului Mediu admirate și de către noi. Păi greșeala acestor
capodopere este tocmai faptul că sunt toate la fel, numai ici-colo există câte o excepție – El Greco,
Michelangelo, Rembrandt și acel spaniol Goya –, însă restul se pot lua sub aceeași pălărie –, exact așa ca arta
zilelor noastre!
Este o critică dură, nu-i așa? Păi da, dură, însă eu îmi mențin părerea, pentru că și atunci, cu sute de ani în
urmă, majoritatea artiștilor nu au făcut nimic în direcția pe care eu aș vrea să o văd urmat[ în cazul celor de
astăzi! Ceva nou în concepție, ceva nou în execuție, ceva nou în privința subiectelor, ceva nou în culori și în
toate, atât de mult, încât, dacă un priceput dintr-o țară capitalistă vede arta noastră, a celor care trăim în țările
socialiste, atunci să ﬁe nevoit să exclame în felul acesta< „ASTA ESTE ALTCEVA… ASTA NU ESTE CEEA CE
A FOST PÂNĂ ACUM… asta este CEVA CIUDAT DE NOU, O ARTĂ NOUĂ… Ceva nou, ca și acea nouă
ordine mondială pe care ei vor să o făurească.
Înțelegi că eu aștept și de la mine, ca și de la toți cei care trăim în VIAȚA DE AZI să și SIMTĂ această lume
nouă care să ne îndemne și pe noi, artiștii, la crearea a ceva nou, și că nu avem voie să ﬁm niște trântori care
ne batem joc de lucrurile pe care le-au făcut predecesorii noștri!
Din păcate asta am făcut de-a lungul deceniilor până când bunele inten\ii ale celor din Barbizon ne-au
arătat, în sfârșit, orizonturi noi, o deschidere minunată pentru pictarea UNIVERSULUI luminat de soare…
Da, ăsta a fost un lucru minunat, însă noi, epigonii, am stors totul, am stricat totul și nu am dus treaba mai
departe, ne-am oprit, mai mult, am considerat în mod fals că scopul artei ar ﬁ că nu trebuie să spună nimic,
numai ce putem noi vrăji cu pensula!! Apoi s-au înmulțit în muzee naturile moarte, nudurile, game de culori
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care nu spun nimic, care au o valoare foarte redusă
din punctul de vedere al minții umane…
Și AZI când – ne place sau nu – lumea merge
înainte și va merge și în continuare înainte, pun
întrebarea< Noi, artiștii, care suntem meniți și
obligați să dăm idei noi vieții în curs permanent
sau să provocăm prin munca noastră la intenții și
voințe noi pe semenii noștri, întreb din nou<
FACEM NOI CEVA ÎN ACEASTĂ DIRECȚIE?
Din păcate, recunosc c[ abia facem ceva, adică nu
facem aproape nimic!…
Nu vreau să spun cu asta că, dacă mie sau
altcuiva nu ne place situa\ia de azi, standardul de
azi al comunismului, atunci nici nu pot să fac o artă
nouă. Și nu vreau să spun că eu aștept această nouă
intenție de creație de la artiști, scriitori etc. numai
acum și numai pentru ziua de AZI, ci spun că
ARTA nu poate să se oprească, arta trebuie să
meargă înainte paralel cu VIAȚA. :i spun că cei
care practică arta nu țin seama tocmai de acest
paralelism existent de secole, iar impulsul celor din
Barbizon este considerat de parcă acela ar ﬁ scopul
ﬁnal și parcă nu s-ar mai ivi altceva nou pe tărâmul
creației!!! Iată acum am ajuns acolo unde am putut
ajunge numai după experien\a celor de până acum,
pentru că asta explică necesitatea unor capacități și
modalități „noi“ conform concepției mele.
Arta de până acum, atât cea veche, cât și cea
nouă, a redat realitatea pe care am trăit-o „ﬁzic“ și
pe care o vedem și o simțim. Asta este arta pe care
eu o numesc „artă la obiect“. Și `n timp ce literatura
ici-colo, nu chiar întotdeauna, țintește gândirea,
adică SPIRITUL, arta plastică a făcut de veacuri, și
face și acum, tocmai contrariul, adică nu țintește
„spiritul“ omului ci cele cinci simțuri ale lui,
prezintă acestora obiectele naturii (portrete,
animale, peisaje, fructe etc. etc., adică obiectele!!) și
nu se adresează minții și spiritului omului, cu toate
că acestea sunt diferențele care îl deosebesc pe om
de celelalte creaturi ale Naturii.
Ia să ne gândim un pic la acest subiect, adică la
realitatea, mai bine zis la greșeala noastră… Să
spunem sincer, ce foloase are omenirea că ne-a
rămas proﬁlul regelui Matei (pictură de portret).
Sau al lui Napoleon și dracu’ mai știe al cui? Și apoi,

ce foloase are omenirea că rămâne posterității
natura moartă cu lebenița verde, lebenița galbenă,
merele, perele de azi sau s[ zicem cu penele
colorate frumos pictate ale fazanului? Este vorba
aici de exact acelaș lucru ca și cel cu caii grecilor,
care cai se văd altfel pentru ochiul de azi față de
cum se v[d caii de astăzi. Și chiar dacă a fost așa
acum două mii de ani, totuși ăsta nu este subiectul
artei plastice, ci mai mult al științelor naturii sau al
arheologiei. În schimb, literatura veche de două mii
de ani, iată, ne arată că s-a scris întotdeauna ceea ce
a interesat viața „spirituală“ a omului. Și tocmai din
această cauză sunt și azi o comoară comună a
umanității scrierile și spusele lui Platon, Aristotel,
Socrate și ale celorlalți, pentru că este vorba despre
expresiile spiritului!!
Contrar acestora, arta noastră de azi se
distanțează cât se poate de mult de conținuturile
spirituale, și chiar dacă săraca noastră propagandă
comunistă de azi copiază pictura-propagandă a
papilor din secolele 14-15-16 prin aﬁșele puse în
stradă, nici astea nu sunt capabile să se adreseze
spiritului, ci mai degrabă te îndeamnă să muncești
așa și așa, pentru că, dacă ajungi fruntaș îți poți
băga mai mult în burtă față de ceilalți care sunt
leneși la muncă și nu lucrează cu aceeași abnegație
istovitoare pe care o vei resimți la 50 de ani prin
durerile tăietoare din oase!
SPIRITUL artistic este altceva! Spiritul artistic
vrea să slujească interesului universal, care
accentuează mereu că noi, oamenii, suntem pe
acest pământ ca să ne ajutăm reciproc, ca s[ le ﬁe
bine tuturor la fel! Să aibă ﬁecare haine bune și
calde, locuință bună și igienică și masă bogată zi
dup[ zi. Acesta este spiritul pe care nu-l propagă
arta noastră plastică, acesta este cel care este
ignorat și de către literatură, și acesta este ce ar
trebui slujit și de către artiști ca și un scop ﬁnal al
artei lor, pentru că ei sunt dotați de către natură cu
niște capacități de excepție, și ei nu pot mulțumi și
răsplăti acest privilegiu cu nimic altceva!
S-a gândit oare artistul zilelor noastre vreodat[
că, ﬁind dotat cu talent de către natur[, el ar ﬁ
obligat să-și pună talentul în slujba semenilor? S-a
gândit pe dracu’!
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după desﬁințarea iobăgiei de către revoluțiile f[cute
cu prea mult sacriﬁciu de sânge… Noi suntem
generația care a suportat privațiunile și pierderile
de sânge ale războaielor mondiale, toate în speranța
că sacriﬁcăm totul pentru un viitor mai bun… Noi
suntem generația care, obosită și jefuită, mai
susține și azi că noi sacriﬁcăm totul, numai să se
termine odată cu războaiele între popoare și să nu
mai avem niciodată alte țeluri decât munca `n
comun pentru binele comunit[\ii. Și noi suntem
generația care s-a înșelat în toate și azi vedem –
trezindu-ne la realitate după multe și multe chinuri
și suferințe suportate cu răbdare – că am sacriﬁcat
degeaba toate, c[ am suferit degeaba…
Nu s-a întâmplat nimic, chiar nimic în interesul
general al omenirii! Interesele bunului comun sunt
înghițite de egoismul unora și sunt înghițite zilnic
de urmările măsurilor tâmpite, adică fără
luciditate… Producem grâu cu multă osteneală și
nu toată lumea are pâine… Fabricăm haine și
încălțăminte, însă nu au parte de ele nici măcar cei
care le lucreaz[. Producem cărămidă, extragem și
cioplim piatră, însă din acelea nu se fac c[mine
corespunz[toare pentru toți cei obosiți de muncă.
Creștem animale, însă nu avem carne în cratiță nici
duminica, plătim o armată de învățători și
profesori, însă ﬁii noștri sunt mai tâmpiți decât cei
din vremea noastră… Avem și mulți medici, însă
numărul bolnavilor este de o sută de ori mai
mare… Un exterior zdrențos, un suﬂet șubred.
Acesta este aspectul exterior al omului zilelor
noastre. Iar viața suﬂetească a lui nu este altceva
decât disperare, plictiseală de moarte și oboseală.
Totul slujește numai aparenței, și chiar dacă sunt
multe intenții care par bune, rezultatul ﬁnal este
ceea ce am scris aici.
Aurel Popp, 30 august 1956

Mai bine pictează portrete proaste sau peisaje și
mai proaste ca să le vândă la unul sau la altul, astfel
satisf[c]ndu-;i și ei orgoliile dacă pot spune „am
un peisaj splendid de la cutare sau cutare“… Însă
pictorul de azi nu se gândește niciodată ca, prin
pictarea unei idei, să trezească alte idei în privitorul
tabloului. :i cu atât mai pu\in gândesc la așa ceva
cei care conduc ziua de AZI, viața de azi, cu toate
că, în primul rând, tocmai ei ar trebui să aibă în
vedere să se nască o asemenea artă, pentru că asta
ar ﬁ ceva cu care ei ar putea câștiga suﬂetele pentru
recrearea lumii.
Eu recunosc deschis că sunt un adept al
sistemului de azi, însă totuși nu sunt de acord cu
metodele cu care se vrea făurită lumea cea nouă!
Nu pentru că această metodă și aceste metode
funcționează nu cu ajutorul „RAȚIUNII“, ci cu
ajutorul violenței și astfel rezultatul nu poate ﬁ
niciodată unul rațional, ci numai emoțional.
Iată de ce văd eu foarte necesară cultivarea
rațiunii în arta plastică, manifestarea ei în picturi și
statui. Pentru că, așa cum am mai amintit, artiștii
plastici și scriitorii sunt în general cei care sunt
înzestrați de natură cu capacitatea să vadă mai clar
și să simtă mai bine adesea cu secole mai devreme
decât oamenii cu capacități de rând de ce are
nevoie omenirea pentru dezvoltarea viitorului,
pentru forma societății, pentru bunăstarea generală
etc. etc. Eu repet din nou și din nou că omenirea
„în masă“ aproape instinctiv pretinde schimbări
continue, iar cei care ca revoluționari forțează
periodic aceste schimbări nu fac altceva dec]t ceea
ce MASELE, umanitatea în ansamblu, dorește
instinctiv, ba mai mult le revendică!
AZI trăim vremuri ciudate…
Noi suntem generația care a văzut cu ochii
proprii evoluția CAPITALISMULUI la câțiva ani
***

Scris[ `n data de 30 august 1956, scrisoarea sub care men\ioneaz[ ulterior „Nu am
expediat-o“ este un adev[rat crez artistic al pictorului care `mplinea 77 de ani. Nu o dat[
le cerea tinerilor care `l vizitau s[-i ofere posibilitatea s[-;i spun[ p[rerea despre arta la
zi, despre cum vedea el noul realism propagat de „brokerii sociali;ti“.
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Via Appia (schi\[), 1953
c[rbune pe h]rtie
semnat, datat st]nga sus
Muzeul de Art[ Satu Mare
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M[ simt foarte aproape de opera lui Aurel Popp

mi-a pl[cut un pasaj din jurnalul pictorului
aurel popp< „Deretic, aranj]ndu-mi `n atelier tot
ce-mi pic[ `n m]n[, desene, scrieri, ;i `ntre timp
m[ tot bate g]ndul< oare c]t voi mai rezista, ;i dac[
le las aici pe toate, cine ;i cum le va purta de grij[?“
acest lucru `l scria `n 28 martie 1960, cu patru luni
`nainte de a se stinge din via\[.
privind spa\iul `n care urma s[ ﬁe organizat[
expozi\ia, cu c]teva s[li cu geamuri mari, cu un
coridor lung ;i `ngust, am sim\it c[ intrarea, ca ;i
ie;irea din universul lui aurel popp se fac cu grij[,
ca ;i c]nd ai `nainta pe un coridor `ngust `n care
sunt expuse, `ntr-un echilibru fragil, lucr[rile lui
mari, incredibil de mari pentru un spa\iu at]t de
mic.
Dac[ via\a ;i opera lui s-au aﬂat mereu
`ntr-un echilibru precar, mereu `n balans, parc[
;ican]ndu-se reciproc, era necesar ca opera sa s[ ﬁe
expus[ logic, pe cicluri de crea\ie clar delimitate.
Dac[ natura ;i femeia le prezint[ mereu `ntr-o
lumin[ calm[, iar peisajele sunt de o rar[ delicate\e,
acestea trebuiau desp[r\ite de lucr[rile `n care `l
prezint[ pe b[rbat ca pe un simbol al puterii
maleﬁce, care declan;eaz[ r[zboaie ;i conﬂicte. pe
acesta l-a schimonosit, i-a fr]nt formele, `ncerc]nd
totu;i, s[-l umanizeze prin suferin\[. Contrastul
care pune `n valoare for\a mu;chilor masculini,
raport]ndu-i la ur]\enia chipului ;i spiritului
uman, iese mai bine `n eviden\[ `ntr-un spa\iu mai
`ntunecat. acesta este universul profund al
pictorului. am aranjat s[lile care g[zduiesc aceste
lucr[ri urm]nd aceast[ direc\ie dictat[ de natura
lucr[rilor.
Se spune c[ `n clipa mor\ii omul vede un
coridor lung, cu multe u;i. acest coridor, prin care
se face ie;irea din universul lui aurel popp, nu este
nici destul de lung pentru a cuprinde `ntreaga via\[

;i oper[ a pictorului, `ns[ nici at]t de scurt `nc]t s[
nu se poat[ vedea c]teva str[fulger[ri din crea\ia sa
tulbur[toare.
opera i s-a desf[;urat `n etape bine delimitate,
ca stil ;i tematic[, `n calupuri de c]te trei-patrucinci ani, dup[ cicluri de crea\ie numai de el
`n\elese. prin urmare, a;a trebuia aranjat[ ;i
expozi\ia.
apoi, ca mul\i al\i arti;ti vizuali, m-am `ntrebat
dac[ reprezint[ aurel popp un model? am g[sit o
latur[ exotic[, `nc[ neexplorat[ `n pictura lui.
opera lui mi s-a p[rut mai apropiat[ de ceea ce
`nseamn[ contemporaneitate dec]t a oric[rui alt
artist care a gravitat `n jurul coloniei de pictur[ de
la Baia mare.
au fost `ntreb[ri la care am `ncercat s[
r[spundem organiz]nd aceast[ expozi\ie astfel
`nc]t s[ putem face fa\[ chiar ;i exigen\elor lui de
arhitect, de designer, de ctitor de institu\ii culturale.
De;i pare unitar[, lu]nd lucrare cu lucrare, opera
lui este de diversitate debordant[. Cum s[ pui
al[turi un peisaj precum Culesul merelor de o
lucrare ca :i ei lupt[, iar aceasta `n imediata
vecin[tate a atacului sau a noului Christ?
ne-am confruntat cu un spa\iu mai pu\in
potrivit, chiar ostil, pentru organizarea unei
expozi\ii moderne, mult prea mic, dar deocamdat[
suﬁcient pentru un prim pas care va repune `n
valoare opera acestui mare artist care a fost aurel
popp. pentru a pune `n valoare expozi\ional[ opera
unui artist trebuie s[ te sim\i foarte aproape de el.
eu m[ simt foarte apropiat[ de opera lui aurel
popp.
oana Mirabela P[curar
Curatorul Expozi\iei permanente Aurel Popp
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o asemenea expoziție poate să funcționeze
în oricare muzeu din lume
În ceea ce privește organizarea acestei expoziții,
într-adevăr, ea nu poate ﬁ localizată prin elemente
de improvizație sau care țin de așezarea la periferie.
o asemenea expoziție poate să funcționeze în
oricare muzeu din lume și în oricare centru cultural
de mare anvergură. Felul în care oana p[curar le-a
pus pe pereți (și evident toți cei care au ajutat-o)
arată o extrem de profundă cunoaștere a operei și
arată propria capacitate de a crea un discurs pe
baza acestei opere. o să vedeți... uitați-vă numai în
spate, acolo, unde este stâlpul de telegraf al lui
aurel popp cu electricienii, cât de frumos se
armonizează cu aceeași compoziție, pe verticală,
care nu are legătură cu aurel popp, este unul dintre
artiștii din ambianță, dar aceste decupaje pe care le
face pe spații mici, unind în armonie lucruri care,
în sine, nu au nicio legătură imediată între ele, arată
cu câtă subtilitate și cu câtă atenție, cu câtă grijă și
cu câtă cunoaștere a expresivității artistice a fost
organizată această expoziție. Și privilegiul este în
mod cert că oana însăși este un artist care a văzut
lucrurile ca un pictor, a văzut lucrurile dinăuntrul
fenomenului, și nu ca un muzeograf tehnic și lipsit
de aderența directă la expresie, așa cum suntem
noi, muzeograﬁi, în general.
pe de altă parte, o să vedeți aici câteva lucrări
care sunt neterminate. Sunt eboșate, sunt lucrări
monumentale, enorme ca densitate interioară, ca
forță a structurii și eșafodajului, și ca potențial de a
ﬁ continuate. Și ele sunt în mod cert neterminate.
este una, acolo unde s-a reconstituit atelierul și
s-au dat câteva repere privind viața
tridimensională, să zic așa, a lui aurel popp, spațiul
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lui de lucru, obiectele lui personale, reperele care-l
deﬁnesc cumva ca identitate efemeră, ca identitate
istorică, există și acolo o lucrare neterminată, dar
mai sunt accente în anumite lucrări care par a nu ﬁ
duse până la capăt. eu suspectez în aceste zone
lăsate nelucrate o intenție pozitivă. pentru că în
toate lucrările lui eboșate se v[d extrem de bine
anvergura lui de desenator, capacitatea lui de a
decupa forma nu prin culoare, nu prin efecte de
compoziție cromatică, nu prin tonuri, nu prin
juxtapunerea lor, ci, pur și simplu, prin eșafodaj,
prin structură, prin schelet. or, într-un întreg dus
până la capăt, dacă se lasă un mic detaliu prin care
privitorul poate intra în metabolismul lăuntric al
creației autorului, el atinge două forme de seducție
extremă a privitorului. pe de o parte, îi oferă
lucrarea ﬁnită, lucrarea gata, pe de altă parte, îl lasă
să tragă cu ochiul, ca printr-o ușă întredeschisă, în
chinurile nevăzute ale facerii. uitați-vă, în această
lucrare din dreapta, toată este dusă până la capăt, în
afară de un mic detaliu din dreapta unde rămâne
doar desenul. Și este cumva o invitație< veniți să
vedeți cum arată o lume gata constituită și cum
arată scânteia, cum arată nucleul care poate duce
către partea ﬁnală. un lucru similar îl găsim la
Sclavii lui michelangelo, care lasă să se vadă toate
demersurile creației, de la decroșarea de primă
instanță până la suprafețele ﬁnale extrem de bine
polizate și bine puse în valoare.
evident că nu putem discuta acum toate
aspectele și toate sugestiile pe care ni le transmite
această expoziție, dar măcar putem să ne punem
probleme, ﬁe în grup, ﬁe individual, în legătură cu

lectura ei, cu drama unui creator care ar ﬁ meritat
cu totul altă soartă și abia acuma poate începe o
nouă călătorie a lui în conștiința publică, la atâția
ani de posteritate, și evident că putem să
reconstituim, pornind de la reconstituirea de aici, și
ambianța în care el a lucrat, pentru că, așa cum
oana n-a fost singură în tot ce s-a făcut aici, nici el
n-a fost singur în toată ambianța în care s-a format
și a creat. așa cum sunt artiști de o excepțională
valoare, așa cum este ziﬀer, sau oszkár nagy, sau
alții, cu lucrări foarte interesante, care au creat un
fenomen, pe care îl tractează aurel popp, dar
fenomenul are în sine o identitate extrem de
puternică, iar muzeul din Satu mare devine cumva
fereastra către un fenomen local de anvergură
europeană, și evident națională, indiscutabilă, dar
care abia acum poate ﬁ percepută așa cum se
cuvine.

A fost un happening şi un
performance colectiv
a fost cel mai impresionant moment artistic din
câte se puteau imagina în completarea, în
prelungirea şi în ambianţa unei expoziţii de artă. a
fost, de fapt, o altă dimensiune a artelor vizuale,
legată foarte direct, foarte pregnant de ceea ce
înţelegem acum prin formele de exprimare
alternativă. a fost un happening şi un performance
colectiv, în care, prin naraţiunea amplă pe care a
dezvoltat-o oana, s-au perindat prin faţa noastră
actori adhoc, care au creat un spectacol de
contemplaţie, de înţelegere, de lectură a unui

fenomen care este departe de a ﬁ doar artistic.
Fiindcă expoziţia pe care o inaugurăm acum este
simptomul unei anumite stări de spirit şi o
încercare de deﬁnire a existenţei noastre ca oameni
într-un spaţiu, într-un timp şi dincolo de istoria
strictă, de istoria propriu-zisă. asta reuşeşte să
dezvăluie expoziţia, asta a dezvăluit secvenţial,
într-un ritm de compoziţie artistică, de compoziţie
teatrală, scenariul pe care l-a creat curatorul acestei
expozi\ii, oana p[curar.
Şi mai este o dimensiune foarte importantă a
acestui eveniment. Ştiţi că există experimente de
proză, introduse cumva de noul roman francez şi
de tot ce a urmat după asta, în care personajul
principal nu există. el nu apare niciodată în carne
şi oase în paginile cărţii, dar este permanent
prezent prin contextele care se creează, prin aluzii,
prin trimiteri. el se deﬁneşte, îşi deﬁneşte prezenţa
printr-o absenţă totală, printr-o participare oarbă la
evenimentele narative. Ceva de genul ăsta s-a
întâmplat şi acum, pentru că personajul principal al
acestui eveniment, oana păcurar, n-a apărut deloc.
nici ieri, nici astăzi. Dacă o căutăm bine – şi e
diﬁcil de căutat, pentru că ea este mai mare pe
dinăuntru decât pe dinafară –, poate o găsim
camuﬂată pe undeva în mulţime, dar ea, propriuzis, în carne şi oase, nu a apărut.
Şi e un întreg ceremonial artistic în care
oamenii vii, naturile creatoare, indiferent care le-ar
ﬁ instrumentele de creaţie, reuşesc să dezvolte un
spectacol cu totul şi cu totul remarcabil.
(Pavel :u;ar[, istoric ;i critic de art[)

399

Sala III

400

Pictura lui Aurel Popp, `ntreaga lui crea\ie
artistic[, este subsumat[ ideilor sale

primul dosar din Fondul aurel popp, p[strat la
arhivele na\ionale Satu mare, l-am consultat `n
luna iunie 2014. m-a uimit num[rul foarte mare de
documente adunate de un artist. am avut surpriza
s[ constat c[ pictorul nu era preocupat doar de
meseria sa. a `ndosariat materiale deosebit de
importante pentru epoca `n care a tr[it. am
publicat un prim material `n informa\ia de
Duminic[, „aurel popp ;i apotheoza p[rintelui
Vasile lucaciu“.
este doar un exemplu. Fondul aurel popp ofer[
cercet[torului multe alte informa\ii de natur[
istoric[, social[, politic[ ;i mai ales artistic[.
Con;tient de valoarea coresponden\ei pentru
cunoa;terea adev[ratei sale personalit[\i, dar ;i a
epocii `n care a tr[it, aurel popp, de la un moment
dat, a `nceput s[-;i copieze propriile scrisori pe care
le trimitea `ndeosebi colegilor de breasl[. Din
p[cate, acest lucru s-a `nt]mplat ceva mai t]rziu.
astfel avem scrisorile lui nicolae tonitza c[tre
aurel popp, nu `ns[ ;i r[spunsurile sale. Vorbim
aici de perioada 1921-1926. a `nceput s[-;i copieze
propriile scrisori dup[ ce prietenia lor a luat sf]r;it.
:tim, datorit[ coresponden\ei, ;i de ce s-a `ncheiat
aceast[ prietenie.
pentru c[ ne referim aici la partea artistic[, a;
remarca scrisorile sale c[tre tineri sau c[tre ucenicii
s[i. Sfaturile profesionale, dar ;i de ordin etic, grija
p[rinteasc[, merg]nd p]n[ la interven\ia lui
personal[ pentru acordarea unor burse, facilit[\i la
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cantinele ;colare ;i la academiile de art[ pentru cei
care sim\ea c[ merit[ ajuta\i datorit[ talentului lor.
un element esen\ial ce se descoper[ `ncet, `ncet,
cercet]nd dosar dup[ dosar, ;i care sper c[ a ajutat
;i la organizarea expozi\iei, este legat de notele
personale, de pasajele din scrisori privitoare la
lucr[rile sale de pictur[, sculptur[, monumente,
proiecte de arhitectur[. Cercet]nd documentele,
pun]ndu-le la dispozi\ia criticilor de art[, `n primul
r]nd a curatorului acestei expozi\ii ;i a echipei cu
care a lucrat, ;i din care am avut ;i eu pl[cerea s[
fac parte, avem o privire mai clar[ asupra
perioadelor de crea\ie, a tematicilor, ;i `n general
asupra preocup[rilor sale diverse.
Volumul de coresponden\[, pe care `l vom
publica `n cur]nd, va avea darul s[ prezinte un
altfel de aurel popp dec]t cel cunoscut din
bibliograﬁa consacrat[. Va ﬁ o mare surpriz[ mai
cu seam[ coresponden\a din perioada 1945 -1950
;i apoi cea din `ntregul deceniu 1950-1960.
Coresponden\a lui aurel popp din aceast[ perioad[
se constituie `ntr-un document istoric de cea mai
mare importan\[ pentru cercet[torul epocii
respective, ;i nu numai.
pictura lui aurel popp, `ntreaga lui crea\ie
artistic[ este subsumat[ ideilor sale, principiilor
sale, care r[zbat din documentele p[strate ;i
consultate de noi.
(drd. Adriana Zaharia, istoric, publicist)

Aurel Popp a dorit să concureze
şcoala băimăreană

eu l-am cunoscut pe aurel popp personal. eram
copil, cam de vreo 12-13 ani. era în relaţii bune şi cu
unchiul meu, şi cu bunica mea.
Îmi aduc aminte de o imagine< ies din cameră,
intru în bucătărie şi pe două scăunele mici, în faţa
sobei, stă bunica mea, stă aurel popp şi râd amândoi
de nişte bancuri. aurel popp în perioada aceea era în
vârstă, era obosit, dar era extraordinar de prietenos
şi apropiat. S-a uitat chiar la desenele mele.
S-a mai întors. era un obicei în perioada aceea,
care începe să dispară, din păcate< oamenii care
ajung la sfârşitul vieţii î;i iau rămas-bun de la
prieteni. aurel popp mergea din casă în casă, unde
avea prieteni. :i-a luat rămas bun.
mohy Sándor l-a vizitat de câteva ori, în perioada
aceea mohy era profesor universitar la Cluj şi i-a
făcut un portret. S-a gândit că lasă acest portret
oraşului drag, în care a copilărit, în care s-a format
ca şi artist. l-a dăruit muzeului, eu i-am adus
domnului director acel tablou în perioada respectivă,
şi a încercat să facă din nou acelaşi portret.
Cei care au un pic de habar despre artă şi practică
această meserie îşi dau seama că o creaţie artistică
este o minune şi nu se poate repeta. Şi mohy, la
vârsta de peste 85 de ani, profesor universitar, şef de
catedră, pictor cetăţean de onoare al oraşului Cluj, a
încercat să refacă portretul şi n-a reuşit. Deci există
acest singur exemplar.
pentru mine este o bucurie deosebit de mare să
văd că se face câte ceva în aceste săli, am fost şi în

timpul lucrului, şi trebuie să mărturisesc că o cunosc
pe oana de la gr[dini\[, c]nd ei ;i ﬁicei mele le
predam lec\ii de desen. era în aceeaşi grupă la
grădiniţă cu ﬁica mea şi doamna educatoare era
doamna păcurar. Deci lumea este mică –, şi în ciuda
acestui fapt se pot realiza lucruri mari, lucruri
importante.
iar în sala unde ne aﬂăm nu vedem numai
lucrările lui aurel popp, vedem o serie de alte lucrări
de la nişte personalităţi artistice foarte importante,
de la Góth móricz până la litteczky endre.
trebuie să fac o mică precizare, este meseria mea,
deci iertaţi-mă dacă n-am să ﬁu de acord cu unele
aﬁrmaţii. nu era membru al Şcolii de pictură din
Baia mare aurel popp, chiar din contră. era un om
m]ndru, un om care, când a văzut că se dezvoltă şi
câştigă respect şcoala de pictură din Baia mare, s-a
hotărât să facă o antişcoală. această antişcoală a fost
înﬁinţată la Baia Sprie. Şi la această şcoală au
participat pictori cum era litteczky endre, care era
unul dintre conducătorii acestei şcoli, sau pirk János,
sau mohy Sándor. eu am chiar acasă nişte lucrări
care au fost făcute în perioada aceea acolo. Faptul că
n-a reuşit să concureze, într-adevăr, cu şcoala de la
Baia mare este o altă poveste, mult mai lungă.“
(Muhi Sándor, artist vizual)
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Trebuie s[ g]ndim arta la dimensiune european[
pentru că vorbim despre dimensiunea europeană a
şcolii băimărene de pictură, nu vorbim doar de Satu mare,
de Baia mare, de Carei, de regiune, vorbim de faptul că
acei artişti circulau, operele lor circulau şi circulă în
continuare. Şi la casele de licitaţii arta băimăreană se vinde,
şi se vinde tot mai bine.
aceşti piloni pe care-i avem şi la Bucureşti, şi în lume,
prin prezenţa persoanelor care susţin acest fenomen

artistic atât de controversat, ne ajută în continuare să
mergem mai departe.
~n continuare, trebuie să gândim arta la dimensiune
europeană, aşa cum artiştii pe care îi vedem pe simeze
al[turi de aurel popp au simţit-o şi au gândit-o `n urm[ cu
aproape un secol.

(laura Ghinea, pre;edint[ uAP Baia Mare)

Aurel Popp, un nume de referin\[ `n arta plastic[
Din momentul în care am cunoscut lucr[rile lui
aurel popp, am fost convins că trebuie neapărat scos
în faţ[ pentru că este un artist care, dacă va ﬁ bine
manageriat, va deveni un nume de referin\[ `n arta
plastică. De fapt, aurel popp este un nume de
referin\[ `n arta plastic[ pentru cine `i cunoa;te opera
`n intimitatea ei.
legăturile lui aurel popp cu Baia mare se ştiu
foarte bine. Cred că extensia aceasta pe care aţi
făcut-o aici, şi aţi deschis un punct foarte important,

demonstrează că şcoala de pictură Baia mare n-a
rămas doar în Baia mare. De fapt, aceşti artişti
circulau peste tot, ei mergeau la Barbizon, veneau la
Baia mare, la Kecskemét, Szentendre, să nu mai spun
Germania, münchen. Faptul că aurel popp este
universal, european, nu mai punem `n discu\ie.
Cred că este un punct extraordinar de bun faptul
că a luat ﬁinţă această expoziţie.
(Győri Csaba, sculptor)

o periferie poate să devină centru
reprezint aici toate muzeele ţării care „arestează
preventiv“ lucrările de artă, deşi totuşi prezentăm
acum lucrările de artă. În parteneriat, prin relaţia de
nădejde formată cu echipa condusă de oana păcurar,
am reuşit să restituim din colecţiile noastre
publicului vizitator o parte semniﬁcativă, care, ca
punct de plecare, este totuşi deﬁnitorie pentru arta
sătmăreană. Şi cred că vom primi un imbold ca să
continuăm proiectele. În primul rând, această clădire
necesită o reabilitare completă, totală, atât privind
infrastructura electrică, utilităţile, şi lucrăm la acest
capitol.
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Suntem conştienţi că arta sătmăreană nu s-a oprit
în 1960. atmosfera în care a trăit aurel popp a creat
artişti moderni care au o contribuţie semniﬁcativă
pentru arta europeană. Dacă ne gândim la relaţiile
oamenilor care au trăit în Satu mare, `n Baia mare,
în acelaşi timp au dezvoltat o atmosferă intelectuală
care a permis să ﬁe create aceste opere de artă.
trebuie să ajungem la concluzia – şi cred că
aceasta este cea mai mare morală din această
expoziţie – că o periferie, cum de obicei spunem că
suntem, ﬁind la margine, poate să devină centru.
(Szőcs Péter, istoric)

:i acum, c]nd trec pe strada Aurel Popp,
parc[ m[ duc la o `nt]lnire cu un mare artist
~n 1979, i-am zis ﬁului pictorului< domnule
doctor, în măsura în care eu pot, ca redactor la ziar,
am să scriu de mai multe ori ca să-i atenţionez pe cei
de la primăria Satu mare să schimbe numele ăsta
banal – strada turbinei, `n strada aurel popp. Şi
într-o zi, m-am întâlnit cu primarul augustin tomuţ
şi mi-a zis< măi, uite, ţi-am făcut plăcerea, strada se va
numi aurel popp. zic< nu-i plăcerea mea, c[-i dorinţa
sătmărenilor! l-am cunoscut ;i pe strănepotul
pictorului, mircea, care era nepotul dr. aurel popp,
ﬁul pictorului. a urmat liceul de artă din Satu mare,
şi-i zic< uite, tu-ţi dai seama din ce stirpe artistică
provii? i-am luat nişte desene, excelente, ;i le-am
publicat. S-a bucurat că se şi plăteau...

aceasta a fost legătura mea cu pictorul aurel
popp. Şi acum când trec, când iau colţul şi mă duc pe
strada aurel popp, parcă mă duc la o întâlnire cu un
mare artist, mă emoţionează.
nu ştiu dacă oana p[curar are în vedere, dar
după ce a făcut această admirabilă expoziţie, eu cred
că ar ﬁ bine să tipărească ;i nişte albume de artă, în
condiţii graﬁce adecvate, cu o prezentare sinceră,
sănătoasă, concisă, încât atunci când vine cineva în
Satu mare să ştie că a trecut şi pe la muzeul de artă
din Satu mare, unde a văzut expoziţia aurel popp.
(Grigore Scarlat, scriitor, publicist)

rugăm, păstraţi curăţenia,
îngrijiţi mobilierul şi pictura
obiectul care îmi place mie cel mai mult din
aceast[ expozi\ie – dintre obiectele nonartistice –
este o plăcuţă din lemn pe care scrie< „rugăm,
păstraţi curăţenia, îngrijiţi mobilierul şi pictura“.
are 14 /22 cm. a m[surat-o chiar aurel popp c]nd
a trecut-o `n inventarul obiectelor din Capela
familiei. Căutând prin arhive, prin materialul foarte
vast pe care l-a lăsat în urmă aurel popp – ;i avem
inventariate până acum aproximativ 7 800 de ﬁle şi
mai urmează –, mă gândeam că trebuie să găsim,
pierdut prin dosare, şi un testament ne;tiut,
`ng[lbenit de vreme. n-am g[sit un testament
propriu-zis. Dar făcând o vizită la Capela unde este
`nmorm]ntat, pe un perete, undeva uitat, prins
într-un grilaj din ﬁer, am v[zut o pl[cu\[ din lemn
legat[ cu o sfoar[.

De fapt, acesta este testamentul lui aurel popp.
Ce-şi poate dori mai mult un artist, după moartea
sa, dec]t să-i ﬁe îngrijit mobilierul şi pictura?
Casele memoriale, muzeele nu sunt altceva decât o
clip[ `ncremenit[-n istorie, `n care, diferite obiecte
– ﬁe ele opere de art[, piese de mobilier sau orice
altceva – sunt aranjate într-un fel anume, cum
credem noi c[ ar[tau pe vremea c]nd proprietarul
lor tr[ia, se plimba printre ele ;i poate, asemenea
lui aurel popp, se g]ndea ce se va `nt]mpla cu ele
dup[ ce el nu va mai ﬁ. asta au f[cut cei care au
organizat aceast[ expozi\ie ;i au ref[cut atmosfera
din fostul atelier al pictorului< au `ngrijit mobilierul
;i pictura. nou[ nu ne r[m]ne altceva de f[cut
dec]t s[ p[str[m cur[\enia. Vorbim aici ;i de o
cur[\enie moral[.
(D. Păcuraru, scriitor)
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Fotograful Fodor lajos privind „Crucea vie\ii“
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Sala V
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Sala I – Atelierul artistului, reconstituire, lucr[ri neterminate, obiecte personale, documente, scrisori
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Sala I – Atelierul artistului, reconstituire, lucr[ri neterminate, obiecte personale, documente, scrisori
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obiecte apar\in]nd artistului, nelipsita p[l[rie ;i bastonul, de care nu se desp[r\ea `n ultima parte a vie\ii
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oana P[curar, curatorul expozi\iei, privind prin ochelarii maestrului
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Vopsele folosite de Aurel Popp

Atelierul artistului, reconstituire

la deschiderea expozi\iei Aurel Popp, ianuarie 2016

Pictorul Eugen Munteanu, pre;edintele uAP Satu Mare,
sculptorul radu Ciobanu, dr. Flaviu Simu, un apropiat
al familiei Popp
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Sculptorul Győri Csaba, criticul Pavel :u;ar[

Scriitorul D. P[curaru, sculptorul Győri Csaba, oana Mirabela P[curar, curatorul expozi\iei

Istoricul dr. SzŐcs levente Péter,
drd. Adriana Zaharia, istoric, publicist

Jurnali;ti, oameni de cultur[
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la deschiderea expozi\iei, ianuarie 2016

Prezentatoarele ITV Ioana Vladimirescu ;i Ioana Zaharia
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Eleve de la liceul de Art[ Aurel Popp

la deschiderea expozi\iei, ianuarie 2016

Muhi Sándor, artist vizual ;i dr. SzŐcs Péter

Arti;tii vizuali Valer Sasu ;i oana P[curar
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Autoportret, 1937
ulei pe p]nz[
Colec\ia familiei C[tu;anu-popp
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Aurel Popp, c]teva repere biografice

„Ba;tina familiei Popp este
`n Min\ent, C[ua;,
cu patru genera\ii de preo\i.
Zbuciumul trecutului
a despuiat arborele ei genealogic.“1
Aurel Popp provine dintr-o veche familie de
preo\i ardeleni, greco-catolici, a;eza\i `ntr-un sat de
c]mpie din „Varmeghia“ S[lajului.
Situat la limita dintre comitatul S[laj ;i
comitatul Satu Mare, C[ua;ul, leag[nul familiei mai
bine de dou[ secole, va ﬁ p[r[sit de familia Popp
dup[ moartea preotului Samuil. Mama cu cei patru
copii se va muta `nt]i la Carei, apoi la Satu Mare2.
Aurel, al doilea ﬁu, se considera trezorierul
spiritual al familiei, desemnat s[ p[streze memoria

acestei familii „care `ntotdeauna a fost recunoscut[
dup[ b[rba\i“3.
Primele documente de familie p[strate `n arhiva
sa personal[< o lucrare de geograﬁe, manuscris ex
libris, din 1763, de Stephanus Moritz4, un
manuscris din 1819 care i-a apar\inut lui Petru
Popp, str[bunicul s[u, `n chirilice5, un manuscris
religios din 18226, o culegere de versuri
consemnate de Ioan Bora din acela;i an, 1822, cu
caractere latine, `;i a;teapt[ dezlegarea7.
Pictorul avea s[ consemneze cu m]ndrie sub o
fotograﬁe f[cut[ t]rziu, `n 1932, dup[ ce familia
p[r[sise C[ua;ul< „Biserica Greco-Catolic[ Unit[
cu Roma din comuna C[ua;, cl[dit[ de tata, Samuil
Popp a lui Ioan, fost paroh. El a cl[dit ;i ;coala
rom]n[, azi ;coal[ de stat, `n care ;coal[ ;i-au
`nceput cariera Ioan ;i Aurel“8.
Era m]ndru de str[mo;ii
s[i, preo\i din tat[-n ﬁu, de
realiz[rile culturale ale familiei
sale.

La 15 iulie 1875, t]n[rul teolog Samuil Popp, n[scut `n Eriu C[ua;, ;i Maria, n[scut[
Sopronyi, `n localitatea Istr[u, sunt cununa\i religios de p[rintele dr. Vasile Lucaciu `n
Biserica Rom]n[ Unit[ din Craidorol\, dieceza Gherla, jude\ul Satu Mare.
(Arhivele Na\ionale Satu Mare, Fond Popp S. Aurel, Nr. inv. 31, cota 294, ﬁla 3)

Ca o compensa\ie pentru
ruperea tradi\iei de preo\i, fra\ii
Popp vor construi o capel[ `n
cimitirul greco-catolic din Satu
Mare, realizat[ dup[ planurile lui
Aurel. Deshuma\i din vechiul
cimitir din C[ua; `n 1936,
re`nhuma\i `n subsolul capelei,
aici `;i vor dormi somnul de veci
to\i membrii familiei. ~n august
1960, lor li se va al[tura ;i
pictorul Aurel Popp9.
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1879
30 august. Aurel Popp se na;te `n localitatea C[ua;,
din fostul jude\ S[laj, azi `n jude\ul Satu Mare. Este al
doilea ﬁu al preotului Samuil Popp, n[scut la data de
29 ianuarie 1848 `n Eriu C[ua;, ;i al Mariei Soprony,
n[scut[ la 14 martie 1861 `n localitatea Istr[u,
jude\ul Satu Mare10. Viitorul pictor `;i petrece
copil[ria `n C[ua;ul str[b[tut de r]ul Eriu11, pe
care-l va evoca `ntr-o poezie Ady Endre, n[scut ;i el
`ntr-un sat apropiat12.

1884
29 septembrie. Moare preotul Samuil Popp la v]rsta
de 36 de ani, l[s]nd `n urm[ o v[duv[ cu patru
copii13. Mama `;i va cre;te cu mari sacriﬁcii copiii,
ajutat[ de comunitatea
intelectualilor rom]ni,
foarte solidari `n perioada
dualismului. ~n ciuda
greut[\ilor, cei patru
orfani vor urma ;coli
superioare14. Cel mai
mare, Ioan (n. 31 iulie
1877), va studia la Blaj ;i
va deveni profesor de
limba rom]n[15. Mihai (n.
Tat[l pictorului
28 dec. 1881), avocat16,
Octavian (n. 24 februarie 1884), bancher17.

1886-1889
Urmeaz[ clasele elementare `n C[ua; ;i
Craidorol\18.

1890-1893
Maria Popp vinde p[m]nturile ;i casa din C[ua;
;i se mut[ cu cei patru copii la Carei. ~n luna
septembrie 1892, Aurel este `nscris `n prima clas[ de
gimnaziu la piari;tii din Carei. ~nv[\[tura i-a mers
„foarte greu“. O vecin[, Joo Ferencne, `l `nva\[
ungure;te.
Continu]nd cursurile gimnaziale la piari;tii din
Carei, `ncepe s[ se aﬁrme ca bun desenator. ~l are ca
profesor de desen ;i geometrie pe Jenzer Mihaly.
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Noteaz[< „bun pictor, dar prost pedagog. Este dur ;i
b[t[u;.“19

1895
Este coleg cu Ady Endre, o vreme locuind `n
aceea;i camer[ `n care locuise viitorul mare poet
maghiar20.
Vede pentru prima oar[ Budapesta. C]nt]nd la
muzicu\[ ;i la trompet[, ajunge trompetistul echipei
de gimnastic[, ﬁind inclus `n echipa invitat[ s[-;i
prezinte num[rul cu ocazia s[rb[torilor
„Mileniului“.
~;i `nc]nta profesorii cu caietele de ;coal[ pe care
le `nvelea cu coper\i pictate21.

1898
Ajuns `n clasa a opta de gimnaziu, deja faimos
pentru talentul s[u, se salveaz[ de corigen\e
desen]nd pentru ;coal[ portretele unor scriitori<
Arany János, Petöﬁ Sándor, Vörösmarty Mihály,
Tompa Mihály, Imre Madách etc.
Decide s[ nu se fac[ preot, dup[ cum dorea
familia, ci pictor ;i se preg[te;te s[ urmeze cursurile
:colii Superioare de Desen de la Budapesta22.

1899-1903
Pleac[ la Budapesta. ~n perioada studiilor, `l are
ca profesor de compozi\ie pe Székelyi Bertalan, iar la
studiul portretului, pe László Hegedüs, la cursurile
c[ruia va realiza primul s[u portret secessionist.
Locuie;te cu mai mul\i colegi, `ntr-un demisol,
pe strada Rózsa. Lucreaz[ `n atelierul pietrarului
Bokor :andor. ~n anul trei ;i patru prime;te burs[ ;i
poate trimite bani acas[.
~;i petrece vacan\ele de var[ `n Maramure;,
fratele s[u Ioan ﬁind numit profesor la Ciarda, nu
departe de Teceu, localitate `n care Simon Hollósy `;i
organizase colonia dup[ ce p[r[sise Baia Mare, `n
190223.

1903
~n ultimul an de studen\ie face o c[l[torie `n
Italia, `ntr-o excursie de studiu organizat[ de

profesorul Pasteiner Gyula24, critic ;i istoric de art[,
autorul capitolelor despre art[ din ampla lucrare
„Monarhia austro-ungar[ `n scrieri ;i imagini“.
~n timpul studen\iei leag[ prietenii trainice cu o
parte dintre colegi, rom]ni, maghiari, evrei.
Familia Popp se mut[ `n Satu Mare, unde fratele
s[u Ioan fusese numit profesor la :coala
confesional[ greco-catolic[. Ora;ul i se pare mare ;i
pustiu, cu str[zi dezordonate, cu gr[dini mari25.
~l cunoa;te pe Nystor Gheorghe, portar ;i t[ietor
de lemne, un fel de profet care le vorbea oamenilor
pe malul Some;ului despre o lume nou[ ce va s[
vin[.
Lucreaz[ la Societatea de prevenire a inunda\iilor
de pe malul st]ng al Some;ului ;i malul drept al
Tisei, ca desenator tehnic.
Fra\ii s[i mai mici, Octavian ;i Mihai, se `nscriu
la Facultatea de Drept din Budapesta.
1 octombrie. Aﬂ]nd c[ Regimentul 51 Cluj va ﬁ
`ncartiruit la Viena, pleac[ voluntar `n armat[. Dorea
s[ viziteze muzeele ;i galeriile din Viena ;i s[ `nve\e
limba german[. La Viena, av]nd un program foarte
lejer, frecventeaz[ cursurile de nud ale Academiei de
Art[ ;i cutreier[ muzeele26.
Renumit[ pentru spiritul s[u liber, Viena
secessionist[ `l atrage ;i pe t]n[rul Constantin
Br]ncu;i, care `n drumul s[u c[tre Paris se opre;te
c]teva luni la Viena27. Pa;ii lor se vor ﬁ `nt]lnit prin
muzeele, galeriile ;i expozi\iile vieneze.

1904
Viena. Majoritatea timpului ;i-l petrece prin
muzee. „Nu aveam nicio cuno;tin\[ `n acel ora;
imens, numai lucr[rile lui Rembrandt, Rubens,
Velázquez ;i ceilal\i mai noi pe care doream demult
s[-i v[d `n original.“ Aici cunoa;te cu adev[rat
„suferin\ele“ artistului atunci c]nd nu-i reu;e;te
ceva28.
Fratele s[u Ioan se c[s[tore;te cu ﬁica
profesorului Madzsar, care se remarcase ca oponent
al ministrului `nv[\[m]ntului Trefort.
Aﬂat `ntr-o permisie la Satu Mare, dup[ ce se
`mboln[vise de o dubl[ pneumonie, o cunoa;te pe
viitoarea lui so\ie, ﬁica mai mic[ a lui Ioan Madzsar.

Casa familiei Popp din C[ua;

~ntre timp, regimentul s[u fusese mutat la Znaim
(azi Znojmo, Cehia)29.
~n timpul armatei este desemnat s[ deseneze
planuri de lupt[.
Dup[ un an de c[t[nie, se `ntoarce la Satu Mare.
Pentru c]teva luni este profesor suplinitor la
Liceul Regesc din Satu Mare. Se remarc[ ca profesor
de desen. Ziarul local nota< „Predarea este `n m]ini
excelente, lucru dovedit de metoda condus[ `n spirit
modern.“
Ajunge profesor la Huedin, unde este coleg cu
Körösfői-Kriesch Aladár, realizatorul frescelor
secession de la Palatul Culturii din T]rgu-Mure; ;i
cu Rózsa Miklós, critic de art[, autorul unor lucr[ri
despre pictura impresionist[ maghiar[.
Cutreier[ satele din jurul C[latei `mpreun[ cu
pictorul Edvi Illés Aladár. Realizeaz[ o serie de
pasteluri, pe care femeia de serviciu le arunc[. S-au
p[strat doar c]teva30.

1905
Anul ;colar 1905-1906. Ocup[ un post de
profesor la Rákospalota, Budapesta. Este una dintre
cele mai fericite perioade ale vie\ii lui. Intr[ `n
contact cu unii dintre cei mai selec\i arti;ti
budapestani. Lucreaz[ `n atelierul fostului s[u
profesor de compozi\ie, Székely Bertalan31.
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1906

3 aprilie. Este numit profesor plin de desen la
Liceul Regesc, azi Colegiul Na\ional Mihai Eminescu
din Satu Mare. „Faima acestei ;coli era foarte bun[.
Din ora;e `ndep[rtate, p[rin\ii `;i aduceau copiii la
Satu Mare pentru a-;i termina studiile.“
10 noiembrie. Se c[s[tore;te cu Irina Madzar33.

Se `ntoarce pentru dou[ luni `n \ar[, s[-;i vad[
familia. Intr[ `n ocna de la Slatina ;i `n mina de la
Co;tiui pentru a desena mineri `n timpul lucrului.
Re`ntors `n str[in[tate, face numeroase c[l[torii
de documentare `n Germania, Belgia, Olanda, Marea
Britanie, Spania.
Lucreaz[ la fabrica de por\elan Meissen.
Se `nscrie la cursurile Academiei de Art[ din
Bruxelles. Studiaz[, `n special, opera lui Constantin
Meunier41.
I se prelunge;te bursa ;i pentru anul ;colar 19111912.

1908

1912

1 septembrie. Este numit profesor suplinitor la
Gimnaziul Catolic din Satu Mare32.

1907

Particip[ cu regularitate la expozi\iile Salonului
Na\ional (Nemzeti Szalon) de la Budapesta ;i la
Műcsarnok (Hala de art[)34.
La edi\ia din 1908 particip[ la Salonul Na\ional
cu trei lucr[ri – Lini;te deasupra mla;tinii, Dup[amiaz[, Soare de dup[-amiaz[35 – care vor avea un
succes remarcabil, deschiz]ndu-i drumul spre bursa
de studii ob\inut[ `n 191036.
Public[ lucrarea „Despre via\a artistic[ ;i de
artizanat a ora;ului nostru. Modalitate de
transformare a situa\iei actuale“, `n care propune
`mbun[t[\irea `nv[\[m]ntului artistic `n ora;ul Satu
Mare37.

1910
Toamna, `n octombrie, pleac[ la Paris, unde `;i
petrece Cr[ciunul. Se fotograﬁaz[ cu colegi ;i
prieteni chiar `n zilele de Cr[ciun38.
Face numeroase vizite de documentare `n
Bruxelles, Londra, Madrid, Köln, Düsseldorf,
Strasbourg ;i München39.
21 august, moare Székely Bertalan, fostul s[u
profesor de compozi\ie40.

1911
Se `nscrie la Academia Julian, `nt]i la pictur[,
apoi la sculptur[. Av]ndu-i ca profesori la pictur[ pe
Jean-Paul Laurens ;i Constant Benjamin, iar la
sculptur[, pe Paul Landowski.
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Expune la Salonul Independen\ilor de la Paris.
Anul lans[rii cubismului, futurismului ;i altor
isme `l prinde la Paris.

1913
Re`ntors la Satu Mare, `;i scrie raportul de
activitate pe perioada celor doi ani petrecu\i `n
str[in[tate pentru Ministerul Culturii din Budapesta
pentru a-;i justiﬁca bursa primit[.
7 decembrie. Obligat ;i prin contractul de
acordare a bursei, deschide o expozi\ie personal[ `n
atelierul din gr[dina Kosuth, actuala Gr[dina Romei
din Satu Mare. Expune 300-400 de piese, pictur[,
sculptur[, plachete, schi\e, desene.
La vernisaj, potrivit unui articol din ziarul
Szamos, particip[ criticul ;i istoricul de art[ Lázár
Béla, directorul Muzeului Erns din Budapesta,
autorul unui studiu despre Gauguin, sus\in[tor al
noilor curente moderne `n pictura maghiar[42.
Este prima, dar ;i ultima expozi\ie personal[ pe
care a avut-o `n timpul vie\ii. Presa va comenta
elogios acest eveniment43.

1914
Izbucne;te Primul R[zboi Mondial.
La 1 august prime;te ordinul de mobilizare.
Lucra la tabloul ~n gr[din[. Pentru a marca
evenimentul, las[ lucrarea neterminat[, not]nd
direct pe tablou< INTERROMPU LE 1 ÈR AOÛT

1914 , AU SON DES CLOCHES DE MIDI,
LORSQUE J’AI REÇU MA CONVOCATION
POUR LA GUERRE MONDIALE 44.

1915
Noiembrie. Ajunge pe frontul italian. Face parte
din grupul de pres[ ;i arti;ti, responsabili cu
ilustrarea scenelor de r[zboi.
Dup[ desenele sale sunt tip[rite 21 de c[r\i
po;tale, circulabile pe timpul r[zboiului. Face sute de
fotograﬁi, colec\ioneaz[ aﬁ;e ;i calendare, deseneaz[,
dar ;i picteaz[.
Printre camarazi se num[r[ pictorul Márton
Ferenc, sculptorul Sidló Ferenc, Andrei Litteczky,
Toth Iuliu45.

1916
Ajunge cu Divizia 20 Honvezi, din care f[cea
parte ;i regimentul din Debrecen, Alba Iulia ;i
Oradea, pe frontul rusesc46. Realizeaz[ Prizonieri
ru;i repar]nd o linie ferat[ `n fosta Ungarie, lucrare
ajuns[ `n colec\ia Onisifor Ghibu47.
Printre fotograﬁile preferate se num[r[ Mo;ul
Basarabean ;i Tat[ ;i ﬁu. „Aveam ;i solda\i de 50 de
ani al[turi de care m[r;[luia m[car un ﬁu de-al
s[u.“48

1917
49

Este `ncartiruit la Eger, `n spatele frontului .
Este vizitat de so\ie. „Hinterlandul“ `i permite s[
picteze mai relaxat. Picteaz[ tabloul Strad[ `n Eger,
datat 1917, lucrare ajuns[ `n colec\ia dr. Roxin.
Petrece Cr[ciunul la Eger50.

1918
Solicit[ o permisie pentru a-;i vizita copiii
bolnavi de grip[ spaniol[. Fo;tii colegi din
Budapesta, arti;ti „progresi;ti cu care `n anii
studen\iei participam la manifest[rile anuale de `nt]i
mai m[ stimulau din nou, cu tot mai mare r]vn[
p]n[ c]nd `n octombrie 1918 aceste nemul\umiri
s-au transformat `ntr-o revolu\ie ce a izbucnit pe
str[zile din Budapesta“.

So\ia ;i ﬁul Aurel, 1916

Aﬂat acas[, la Satu Mare, dup[ ce el `nsu;i
contactase gripa spaniol[ de la copiii s[i, auzind
`mpu;c[turi pe strad[, iese s[ vad[ ce se `nt]mpl[ ;i
se treze;te `n plin t[r[boi. Solda\i din toate armatele,
be\i ;i ferici\i, tr[geau cu armele de bucurie c[ se
termin[ r[zboiul.
La Satu Mare se g[sea ;i pictorul Boromisza
Tibor, c[pitan `ns[rcinat cu paza g[rii. ~mpreun[ cu
comandantul Albu, reprezentant al Armatei rom]ne,
va face ordine `n ora; ;i `n jude\ astfel `nc]t nu a avut
nimeni de suferit `n timpul fr[m]ntatei perioade
1918-1919, c]nd Satu Mare nu era inclus nici `n
Rom]nia Mare, nici `n Ungaria de dup[ desﬁin\area
Imperiului Austro-Ungar51.
Episod controversat din via\a artistului, mult
exagerat dup[ 1944, c]nd `ncearc[ s[-;i fac[ din
participarea sa la revolu\ia ungar[ o platform[
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politic[ ;i un argument pentru a primi pensie,
pictorul se va `ntoarce obsesiv la aceast[ perioad[
din via\a sa, f[r[ s[ `n\eleag[ unde ;i cu ce a gre;it.

1919
~n 28 august 1919 `i scrie de la Budapesta so\iei
„v[ rog face\i-mi rost de o legitima\ie care s[-mi fac[
posibil[ plecarea acas[, lucru ce const[ `n faptul c[
trebuie s[ primi\i de la prim[rie, de la prefect sau
subprefect o dovad[ c[ eu nu am participat la niciun
fel de demers comunist d[un[tor... P]n[ se rezolv[
asta eu `ncerc s[ ob\in un pa;aport. Azi ar trebui s[
aib[ loc procesul meu la poli\ie. S-a renun\at. Va
trebui s[ m[ prezint o dat[ pe s[pt[m]n[ la ei. Sunt
foarte trist. De cinci luni m[ simt ca ;i c]inele care a
fost alungat de acas[.“ ~n septembrie se `ntoarce
acas[.
Cu o scrisoare de recomandare, din data de 24
septembrie 1919, se prezint[ la Tiberiu Brediceanu,
membru `n Consiliul Dirigent, responsabil cu
activitatea cultural[ din Transilvania dup[ Unire,
pentru a ﬁ sus\inut `n activitatea sa artistic[52.
Lucreaz[ intens `n atelierul s[u de la Satu Mare.
27 ianuarie< moare prietenul s[u, poetul Ady
Endre.

1920
Continu[ s[ lucreze `n atelierul s[u de la Satu
Mare. Are un mare num[r de schi\e, desene, noti\e,
din timpul r[zboiului pe care le converte;te `n
pictur[. Descoper[ c[ pictura de r[zboi ar putea
deveni cartea sa de vizit[, „`nt]mplarea“ despre care
spunea, `n notele din Paris din 1912, c[ este esen\ial[
`n g[sirea drumului propriu `n pictur[.
Viziteaz[ colonia de la Baia Mare. Iese „la peisaj“
`n Baia Sprie53.

1921
Ianuarie. Este vizitat la Satu Mare de Nicolae
Tonitza ;i Dumitru Pavlu, pictor de biserici, fost
coleg ;i prieten cu Nicolae Tonitza.
12 ianuarie 1921. Tonitza `i scrie< „De-abia ajuns
acas[, m[ gr[besc s[-\i scriu \ie mai `nt]i ca celui mai
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drag. P[strez de la voi una din cele mai frumoase
amintiri din via\a mea. Mo;u n-a venit cu mine la
V[leni, ci s-a dus la Bucure;ti, s[ `mpart[ pe la
prieteni cei doi saci cu iepurii v]na\i `n S[tmar“54.
23 februarie. Se deschide la Cluj expozi\ia
arti;tilor ardeleni COLLEGIUM ARTIFICUM
TRANSILVANICORUM. Se num[r[ printre
organizatori, al[turi de Emil Isac, Ioan orma ;i
colonelul Bacaloglu.
Este prima ;i cea mai mare expozi\ie a pictorilor
ardeleni de dup[ unirea Transilvaniei cu Rom]nia.
Expune 32 de lucr[ri. Este momentul lans[rii sale ca
unul dintre cei mai importan\i pictori din
Transilvania. Apar articole elogioase semnate de
Emil Isac, Kós Károly, G. Oprescu etc. Aurel Popp
ﬁind considerat liderul incontestabil al arti;tilor
plastici din Ardeal55.
~l cunoa;te pe Octavian Goga, cu care leag[ o
trainic[ prietenie56.
Este numit director general al fabricii de
ceramic[ de lux DAC. Are un capital de pornire de
100 000 de lei, ajunge la 1 000 000, cu un ac\ionariat
format din directori de b[nci, avoca\i, oameni de
afaceri. Are 120 de lucr[tori, din care 30 de arti;ti
cerami;ti.
„~n 1921, Tonitza a pictat mai multe prototipuri
de ceramic[ pentru fabrica «DAC» a pictorului Aurel
Popp din Satu Mare, `mpreun[ cu C. Ressu, :tefan
Dimitrescu, Troteanu ;i Ionescu Doru.“57

1922
Este preocupat de `nﬁin\area unor organiza\ii,
sindicate, cluburi care s[ cuprind[ arti;tii plastici din
Ardeal, Banat, Oradea ;i Baia Mare.
Public[ „Criza artei plastice din Ardeal (Pe
marginea expozi\iei lui Nagy Oszkár)“. „Situa\ia artei
noastre aici, `n Ardeal, este ciudat[. Arti;tii no;tri,
tr[ind din ﬁrimiturile sc[pate ici-colo, din ajutoarele
de stat mizerabile, nu se pot str]nge `ntr-o tab[r[.
Statul nu-i ajut[, publicul nu le cump[r[ lucr[rile, cu
toate acestea, arti;tii no;tri picteaz[, deseneaz[,
modeleaz[. Muncesc pentru cultura ardelean[.
Organizeaz[ expozi\ii, micile lor economii le

cheltuiesc pe materiale, rame, marmur[, bronz ;i
mai bine nu m[n]nc[, dar fac expozi\ii...“58
Duce o vast[ coresponden\[, scrie articole `n
pres[, elaboreaz[ statute ;i face propuneri privind
`nﬁin\area societ[\ilor de arti;ti plastici din Ardeal,
Banat, Oradea ;i Baia Mare.
Ministrul Octavian Goga ;i Virgil Cioﬂec
comand[ tabloul Moartea lui Decebal 59.
Apare elogiosul articol al lui Nicolae Tonitza `n
„Artele Frumoase“, numerele 3-4, din martie-aprilie
despre Aurel Popp. „Auzisem despre Aurel Popp ca
despre un personagiu…“

1923
Expune produse ale fabricii DAC la Expozi\ia de
la Cluj a produselor ceramice. Por\elanurile sale sunt
apreciate de rege ;i regin[, prezen\i la inaugurare60.
29 aprilie. ~n atelierul s[u are loc un banchet la
care particip[ scriitorii Victor Eimiu, A. Cazaban,
Liviu Rebreanu, Mircea R[dulescu, Ion Minulescu,

Alfred Mo;oiu ;i E. Speran\ia, `nso\i\i ﬁind de
George A. Petre, redactor la revista Cele trei Cri;uri,
Epaminonda Lucaciu, ﬁul dr. Vasile Lucaciu, Dariu
Pop, George Mihail Zamﬁrescu, al[turi de
intelectuali ;i oﬁcialit[\i locale61.
29 mai. Tonitza `i propune s[ organizeze
`mpreun[ o expozi\ie la Constan\a. „Voim s[
preg[tim o expozi\ie de pictur[ la cazinoul din
Constan\a, unde ruleaz[ sume fabuloase de bani.
Pentru preg[tirea acestei expozi\ii am avea nevoie de
15-20 mii lei, pe care ne-am g]ndit s[-i solicit[m
b[ncii din S[tmar“62.

1924
Nicolae Tonitza `l invit[ insistent la Bucure;ti. „Te
a;tept[m cu to\ii s[ st[m de vorb[ ca `n\elep\ii.“ Era
perioada c]nd se forma „Grupul celor patru“.
La `ndemnul lui Nicolae Tonitza, se `nscrie `n
Sindicatul Artelor Frumoase63.

Familia pictorului Aurel Popp `n anul 1925, Muzeul Jude\ean Satu Mare
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munc[, cu tineri, cu b[tr]ni, cu oricine vei putea, ;i
lupta d-tale va ﬁ tot at]t de vrednic[ ;i ideal[, ca
lupt]nd `ntr-un nou partid.“ Ini\iatorii vorbesc ;i cu
domnii Maniu, Vaida, Mihalache ;i Lupu pentru a-;i
da acordul. (ANSM, fond citat, coresponden\[ cu
Pavel Pavel, cota 175)
~n acela;i an, la alegerile din 1925, Octavian
Goga, protectorul lui Aurel Popp, ajutat de senatorii
Sever Dan ;i Aurel Socol, c];tig[ un mandat de
deputat `n Reghin, sub sloganul „Munc[, Cinste,
Legalitate“.

1926

Fiul meu, 1926, ulei pe p]nz[, 0,490 x 0,680, semnat, datat
st]nga jos, Muzeul de Art[ Satu Mare

1925
Este desemnat de municipalitate cu amenajarea
unui muzeu etnograﬁc la Satu Mare. ~mpreun[ cu
pictorul Andrei Litteczky, cutreier[ satele din jude\ul
Satu Mare, Maramure;, S[laj adun]nd obiecte de
art[ popular[. Are loc expozi\ia Muzeului Etnograﬁc
din Satu Mare64.
August. La `n\elegere cu Sever Dan, membru
marcant al Partidului Na\ional |[r[nesc, ;i Ioan
Fluiera;, pre;edintele Confedera\iei Generale a
Muncii, inten\ioneaz[ s[ `nﬁin\eze „Partidul
Muncii“, care, „ferindu-se de orice ac\iune
ultraextremist[“, urma „s[ colaboreze cu alte partide
cinstite din Rom]nia“ pentru formarea unui guvern
de uniune na\ional[.
I se propune s[ primeasc[ ;i „preziden\ia
organiza\iei Partidului Na\ional |[r[nesc din
S[tmar (ca astfel) s[-\i realizezi `ntreg planul de
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Particip[ la Salonul Oﬁcial. Expune cinci lucr[ri,
`nregistr]nd un mare succes. Este considerat cel mai
important pictor din Ardeal.
Regina Maria cump[r[ o lucrare, cu titlul P[cat...
P[cat...65
Dup[ dou[ luni de stat `n Capital[, de;i ministrul
Goga i-a promis un post de director `n Ministerul
Artelor, p[r[se;te intempestiv Bucure;tiul `n urma
unui articol denigrator semnat de Nicolae Tonitza `n
„Universul literar“ din 23 mai.
Gestul s[u este explicat de Dumitru Pavlu `ntr-o
scrisoare din 29 iulie 1926< „~mi explic aceast[
manifestare a ta, ca un fel de r[zbunare ;i revolt[
suﬂeteasc[(...) :i toate acestea ﬁindc[ s-a g[sit un
Tonitza – pentru un c.... de articol – s[ rupi orice
rela\iuni cu societatea actual[, pentru a te arunca `n
bra\ele comuni;tilor, ;i care m]ine, poim]ine te vor
trage pe sfoar[?!“66 ~ncepe s[ lucreze la schi\ele
pentru monumentul dr. Vasile Lucaciu67.

1927
Lucreaz[ la un proiect pentru Cimitirul Eroilor
din Satu Mare68.
~ncepe un adev[rat experiment, care s-ar putea
numi ecologist. Accept[ postul de director al
Sindicatului Eced, care se ocupa cu desecarea
mla;tinilor ;i ap[rarea de inunda\ii a unui vast
teritoriu, cuprins `ntre r]urile Crasna – Some;69.
Criticul Kós Károly `i scrie „ﬁecare artist adev[rat
ar merita un astfel de post“.

Lucreaz[ intens cu sculptorul Ferdinand Gallas la
schi\ele ;i machetele pentru monumentul Unirii de
la Sibiu70.
Face proiectul pentru sala festiv[ a Liceului Mihai
Eminescu din Satu Mare. Pictura dup[ planurile sale
este executat[ de pictorul Epaminonda Boca71.

1928
Martie. Face o c[l[torie la Viena pentru
perfectarea unei expozi\ii la Wiener Secession.
7 august. ~i scrie secretarului general al Wiener
Secession c[ preg[te;te 200 de lucr[ri, din care 20-30
de mari dimensiuni ;i solicit[ s[li adecvate.
28 august. Prime;te un r[spuns pozitiv de la
Wiener Secession72.
12 aprilie. Este ales de „Asocia\ia Amicii Artelor
Frumoase“ din Timi;oara `n comitetul director,
oferindu-i func\ia de consilier artistic, „pentru a da
sprijin ;i sfaturi potrivite pentru organizarea ;i
ducerea la `mplinire a idealurilor asocia\iei“73.
Septembrie, 28. Octavian Goga `l asigur[ c[
regina Maria `l sus\ine pentru realizarea
Monumentului Unirii la BUCURE:TI74.
~ncepe s[ lucreze la proiect, `mpreun[ cu
sculptorul Ferdinand Gallasz75.
Realizeaz[ un proiect de arhitectur[ urban[
pentru Pia\a Br[tianu din Satu Mare76.
Apare cartea „Amintiri din Siberia“ de Rodion
Markovits cu o copert[ de Aurel Popp, ilustrat[ cu
lucrarea Noul Christ.
Apare articolul extrem de elogios al lui Kós
Károly `n revista Erdély Helikon77.

1929
10 martie. Moare Ioan, fratele artistului, la v]rsta
de 52 de ani78.
Egumenul m[n[stirii Bicsad `i solicit[ pictarea
unei copii dup[ o icoan[ f[c[toare de minuni79.
Este vizitat la Satu Mare de :tefan Dimitrescu80.
Lucreaz[ `n continuare la a doua variant[ a
Monumentului Unirii, de la Sibiu. Preg[te;te adrese,
cereri, dovezi estimative, fotograﬁi ;i schi\e privind
concursul organizat pentru ridicarea monumentului
Unirii la Sibiu81. La concurs particip[ ;i Constantin

Noul Christ semnat de Aurel Popp, pe coperta c[r\ii
„Amintiri din Siberia”, autor Rodion Markovits,
Colec\ia Informa\ia Zilei

Br]ncu;i, `ns[ se retrage din cauza constr]ngerilor
din caietul de licita\ie. La fel procedeaz[ ;i Aurel
Popp.
Emanoil Bucu\a, `n articolul Pictur[, sculptur[,
arhitectur[, graﬁc[ `n Transilvania dup[ Unire ;i
pu\in `nainte, `l consider[ cel mai important pictor
rom]n ardelean ap[rut `n primii zece ani de la
Unirea din 1918< „~ntre pictorii mai vechi ardeleni,
r[ma;i credincio;i marii tradi\ii, colori;ti de
neoromantism, p[sto;i ;i grei, `nt]rziind prin cheile
de bas ale paletei, `ntre culorile prime, trebuie scos `n
`nt]iul plan, Aurel Popp sau Aurel Papp. El se \ine
deoparte, `n S[tmarul lui, de o parte poate `n aceea;i
m[sur[ de oameni ;i de noile curente ale artei.
Desenul, incizia, marea compozi\ie `n ulei, de at]tea
ori de caracter social ;i de lupt[, `l arat[ un st[p]n al
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~ntrunire de familie. Cei patru fra\i Popp, cu so\iile ;i copiii. ~n centru< mama

me;te;ugului ;i un om care a tr[it din plin cu
vremea lui“82.

1930
Prime;te un ajutor de 3 000 de lei pentru
„c[l[torii de studii“ de la Resortul Cultelor.
Este „cap de aﬁ;“ la expozi\ia pictorilor ardeleni
deschis[ la Cluj. Expune lucr[rile< Sf]nta familie,
Furnici, Degeaba (Sisif), Primul foc, Iuda;ii 83.
~i ofer[ tabloul Mo;ul Basarabean lui Alexandru
Vaida Voevod, ministru de interne84.

Szolnay Sándor (Cluj), Nagy Imre (Jigodin), Gallas
Nándor (Timișoara), Szopos Sándor (Dej)85.
Contribuie la `nﬁin\area cooperativei CERES,
organiza\ie a proprietarilor de terenuri din zona
sindicatului hidraulic Ecsed86.
August. I se solicit[ s[ fac[ designul pentru
revista TESTVÉRISÉG - FR{|IA (Kézirat
szabadkőmívesek számára – Manual pentru
masoni). Publica\ia apare `nt]i `n limba maghiar[, ca
organ de pres[ a Lojei „Unió“ din Cluj, pentru ca mai
t]rziu `n Testvériség - Frăţia, articolele s[ apar[ în
limbile română, maghiară, şi germană sub genericul
Humanitas87.

1931

1932

Face demersuri pentru `nﬁin\area unui Sindicat
al arti;tilor ardeleni. Conducerea urma s[ ﬁe
urm[toarea< președinte de onoare< Alexandru Pop>
președinte< Aurel Popp> vicepreședinți< Aurel Ciupe,
Kós Károly> membrii din conducere, din partea
română< Demian Tassay, Bogdan Catul, Ladea
Romulus, Cornea Emil, din partea maghiară<

~;i pierde postul de director la Eced. Din cauza
crizei, nu prime;te salariu multe luni88.
Pentru a-;i putea cump[ra o cas[ la Baia Sprie, pe
care s[ o transforme `n atelier, `;i lichideaz[
gospod[ria de la Carei. ~;i vinde calul, arma de
v]n[toare, caut[ o gazd[ pentru c]inele de
v]n[toare, iar „g[inile le m[n]nc“. (Arhivele
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Na\ionale Satu Mare, fond citat, Coresponden\[ cu
fratele Octavian Popp, cota 184)

1933
Realizeaz[ schi\ele pentru frescele Camerei de
Comer\ ;i Industrie din Timi;oara.
Execut[ etichete pentru ﬁrma Reiter89.
14 decembrie. ~i scrie lui I. D. :tef[nescu c[ a
acceptat postul de profesor la :coala de Arte ;i
Meserii din Timi;oara, `n urma insisten\elor lui
Corneliu Liuba90.

1934
17 aprilie. ~;i d[ demisia de la :coala de Arte
frumoase din Timi;oara.
17 iulie. Prime;te suma de 12 809 lei, salariul
restant pe dou[ luni de la :coala de Arte Frumoase.
Izbucnind un scandal `ntre „Asocia\ia Academia
artelor Frumoase“ ;i „:coala de Arte frumoase“,
secretarul ;colii `i scrie rug]ndu-l s[ intervin[
pentru rezolvarea situa\iei tensionate91.
Reia lucrul la compozi\ia dr. Vasile Lucaciu,
compozi\ie comandat[ de Uniunea Asocia\iilor
Culturale ;i Patriotice din Satu Mare92.
Particip[ la licita\ia privind construirea Palatului
Administrativ din Satu Mare93.
Realizeaz[ bustul lui Vincen\iu Babe;, la
Timi;oara94.
~ncepe lucrul la proiectul Catedralei GrecoCatolice de la Satu Mare, `mpreun[ cu Corneliu
Liuba ;i arhitectul Smigelschi. Face vizite la biserici
;i m[n[stiri din Moldova ;i |ara Rom]neasc[.
Studiaz[ picturile realizate `n special de Nicolae
Grigorescu95.

1935
Proiect de monument Carol al II-lea96.
Crucea funerar[ din Odoreu97.
11 februarie. Moare Mihai, fratele artistului,
avocat, primul ;ef al poli\iei din Satu Mare dup[
Unire, fost vicepre;edinte al organiza\iei jude\ene ;i
fost deputat PN|98.

Aurel Popp, `n fa\a catedralei construite dup[ planurile sale

Aprilie. ~ncepe construc\ia atelierului de pe
strada Turbinei din Satu Mare, strad[ care dup[ 1970
`i va purta numele99.
30 mai. Prime;te comanda pentru Monumentul
Eroilor de la Lipova100.
Noiembrie. Particip[ la inaugurarea Lojei
Humanitas din Baia Mare. „Aș vrea să sper mult că
totuși ne vom întâlni în curând, dacă nu altundeva
atunci la inaugurarea Lojei din Baia Mare. Ignoră-ți
cu această ocazie antipatia față de unii de acolo.
Putem petrece câteva ore împreună în ciuda
anturajului.“ (Scrisoare de la Sentimrei Jenő c[tre
Aurel Popp, 29 octombrie 1935)
Lucreaz[ la proiectul capelei familiei101.
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propor\ii. Aurel Popp a devenit cel mai puternic
creator dintre pictorii contemporani ai Ardealului“.
(Pictorul ;i sculptorul Aurel Popp, Luceaf[rul, anul
II, nr. I, paginile 26-28)

Mama artistului, Maria Soprony, 1931

~nainteaz[ un memoriu c[tre primarul din Satu
Mare privind `nﬁin\area Societ[\ii Belle-Arti;tilor ;i
protectorilor de arte din Satu Mare102.
25 mai. Face o cerere prin care renun\[ la func\ia
de membru `n comitetul permanent al Partidului
Na\ional |[r[nesc Satu Mare103.
14-15 iunie. Organizeaz[, `mpreun[ cu Ioan
orma, primul Congres al Arti;tilor Plastici din
Ardeal ;i Banat la Baia Mare104.
21 octombrie. Moare mama artistului105.
Se sﬁn\e;te Capela familiei `n care `;i vor g[si
odihna de veci r[m[;i\ele str[mo;ilor s[i adunate
din cimitirele din Min\ent ;i C[ua;106.
Asist]nd la deshumarea tat[lui s[u noteaz[<
„Am ajuns s[ mi se `mplineasc[ visul ;i dorul cel mai
puternic ce-l aveam `n via\[< s[-l v[d pe Tata... Am
ajuns s[-i ating u;or fruntea `nalt[ ;i capul lui t]n[r,
de 36 ani, cu p[r negru, iar eu cu p[r c[runt `n v]rst[
de 57 ani…“107

1937
Lucreaz[ la proiectul mausoleului ;i
monumentului dr. Lükö Béla, inaugurate anul
urm[tor108.

1938
Mama artistului, Maria Soprony, 1930, ulei pe p]nz[, 0,770 x
0,970, semnat, datat dreapta jos, Muzeul de Art[ Satu Mare

1936
Ianuarie. Apare articolul lui Andrei Litteczky `n
revista Luceaf[rul de la Timi;oara< „Unul dintre cei
mai geniali g]nditori ai artei rom]ne;ti este ast[zi
pictorul ;i sculptorul Aurel Popp, care, prin
profundele sale concep\ii despre via\a social[, a ajuns
s[ dea o not[ caracteristic[ compozi\iilor de mari
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Realizeaz[ proiectul unui monument funerar al
familiei Feren\iu, fostul primar al ora;ului Satu Mare
timp de zece ani (1919-1929), prietenul ;i
sus\in[torul s[u109.
9 iulie. Moare la v]rsta de 33 de ani Augustin I.
Popp, nepotul pictorului, ﬁul fratelui Ioan, inginer
cu studii la Viena, director al fabricii „DAC“110.
4 august. Adunarea general[ anual[ a Asocia\iei
Pictorilor din Baia Mare anun\[, `n ziarul „Satu
Mare“ din 4 august 1938, c[ to\i arti;tii sunt de acord
s[-l roage pe Aurel Popp s[ preia conducerea
asocia\iei< „To\i ne-am declarat c[ `n niciun caz nu

vom tolera pe dl. prof. Manu `n scaunul preziden\ial
;i va ﬁ rugat dl. Popp Aurel s[ primeasc[ scaunul de
pre;edinte“111.

1939
August. Ion Chinezu `i solicit[ fotograﬁi pentru
„G]nd rom]nesc“ la ilustrarea num[rului festiv
dedicat `mplinirii a 20 de ani de la Unire.
Septembrie. Asocia\ia ASTRA `l `nvit[ s[
participe cu cinci lucr[ri la expozi\ia aniversar[ care
marca 20 de ani de la Unire112.
V. Bene; `n „G]nd rom]nesc“, nr. 7-9, `n articolul
„Dou[ decenii de art[ plastic[ ardelean[“, face o
retrospectiv[ a celor 20 de ani de la Unire ;i constat[
c[ o serie de oameni de cultur[ ardeleni nu au fost
„asimila\i“ de cultura na\ional[ rom]neasc[. Lista
pictorilor `ncepe cu Aurel Popp.

1940-1944
30 august. Dup[ Diktatul de la Viena, Satu Mare
este sub ocupa\ie. P]n[ la sf]r;itul r[zboiului, `;i
petrece majoritatea timpului la atelierul s[u de la
Baia Sprie.
Scrisorile c[tre familie din aceast[ perioad[ sunt
veritabile pagini de jurnal, scrisori de pace `n timp
de r[zboi. Nu-l intereseaz[ deloc ce se `nt]mpl[ `n
jurul s[u. Nu pomene;te un cuv]nt despre r[zboi,
despre politic[, despre ce se `nt]mpl[ `n lume.
Dimine\ile lucreaz[ `n gr[din[, dupa mas[ picteaz[.
~n aceast[ perioad[ lucreaz[ mai mult ca niciodat[.
La 13 septembrie 1942 so\ia `i scrie< „Trăind `n
aceste vremuri rele, ar ﬁ mai bine s[ ﬁm împreună!
Eu am crezut că după primul bombardament vei
veni acasă din propria-ți voință. Ori tu nici nu știi de
astea. Nu citești ziare, nu asculți radio? Noi ne-am
petrecut noaptea trecută ore întregi în pivniță“.
Artistul `i r[spunde< „~n ﬁecare zi fac același
lucru< înainte de masă treburile din grădină, iar după
masa lucrez la tabloul cel mare. Vremea este
schimbătoare, s-ar putea face și altceva, însă, dacă aș
picta și înainte de masă, atunci după masa aș ﬁ prea
obosit. Din cauza asta trebuie să mă țin de
programul ăsta până termin tabloul ăsta mare. Așa
stau deci cu munca“.

Capela familiei Popp `n care `;i doarme somnul de veci
artistul, `n mijlocul familiei.

~ncepe lucrul la „marele tablou“ :i ei lupt[… `n
viziunea pictorului un protest `mpotriva r[zboiului
de care st[tea departe, cufundat `n munc[ la Baia
Sprie.

1941
Termin[ lucrarea Autoportret, gol p]n[ la br]u,
cu inten\ia m[rturisit[ mai t]rziu lui Mircea Zaciu
de a introduce „;i ismenele `n istoria artei“. (Mircea
Zaciu, ~n atelierul unui mare artist, Tribuna, 1957)

1942
Continu[ s[ lucreze la Baia Sprie. Picteaz[ seria
Curent de `nalt[ tensiune.
17 decembrie. Moare Octavian Popp, fratele
artistului113.
Raoul :orban, din `ns[rcinarea lui Iuliu
Ha\ieganu, este desemnat cu organizarea unei
expozi\ii la Cluj ;i editarea unei monograﬁi Aurel
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Popp. Prins cu `nmorm]ntarea fratelui Octavian,
dar ;i din cauza unei mai vechi ne`ncrederi `n Iuliu
Ha\ieganu, „care pe vremea c]nd a fost ministru ar
ﬁ putut face lucruri pe care nu le-a f[cut“, proiectul
cade114.

1943
16 februarie. Raoul :orban `l anun\[ c[ pictorul
Szolnay :andor ;i Emil Ha\ieganu i-au aranjat
organizarea unei expozi\ii la Budapesta, `n galeria
de art[ Műcsarnok, unde pictorul mai expusese `n
1908 ;i `n 1909.
Raoul :orban, `n prefa\a Catalogului Expozi\iei
Pictorilor Rom]ni din Transilvania de Nord, Cluj,
februarie 1943 noteaz[< „Maestrul Aurel Popp `;i
face intrarea `n pictur[ pu\in dup[ marii b[im[reni
Carol Ferenczy, :tefan Réti ;i Ioan orma. Nu se
al[tur[ `ns[ ;colii.
Aceast[ izolare este semniﬁcativ[, c]nd ne
g]ndim c[ el este chiar din `mprejurimile
Nagybánya – B[ii Mari. De altfel, Aurel Popp este
primul care `mpline;te `n pictur[ geniul rom]n
ardelean. ~ncearc[ un misionarism< modiﬁcarea
condi\iile de via\[ uman[. Desigur e epic, iar genul
s[u este compozi\ia“115.
19 iulie. ~ntr-o scrisoare din Baia Sprie c[tre
so\ie m[rturise;te< „Szentimrei mi-a scris despre
expoziția mea. Nu prea merge asta `n ziua de azi,
nu pot risca această cheltuială pentru că o văd de
prisos“.
Ofer[ un tablou autorit[\ilor publice din Satu
Mare, cer]nd `n schimb, dup[ cum noteaz[ ziarul
Szamos, „elaborarea unei legi de protec\ie a
minorit[\ilor“116.

1944
24 ianuarie< „Pământul marilor umaniști este
plin de asasini, iar de pe pământul lui Tolstoi curge
un râu roșu care vrea să acopere tot Pământul…“117

1945-1946
Conﬂict deschis cu noile autorit[\i comuniste. ~i
acuz[ pe membrii conducerii organiza\iei PCR c[
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lucreaz[ numai `n interes propriu ;i c[ `;i trimit
adversarii `n `nchisoare118.
Din aceast[ perioad[ dateaz[ lucr[rile intitulate
sugestiv Foamete, Setea, Furtun[ `n p[dure.

1947
~ntr-o scrisoare c[tre Gheorghe Florian, pictor
stabilit la Paris, `;i exprim[ dorin\a de a emigra `n
Statele Unite119.
So\ia pictorului, Irina, `i scrie prietenului s[u
Kós Károly, ajuns deputat `n Marea Adunare
Na\ional[, s[-l ajute pe Aurel Popp s[ primeasc[ o
pensie. Nu va primi niciun r[spuns, astfel c[ `ntre
cei doi `nceteaz[ orice rela\ie p]n[ `n anul 1954,
c]nd vor relua coresponden\a120.
Din acest an p]n[ la sf]r;itul vie\ii va trimite
cereri, memorii, peti\ii pentru a i se recunoa;te
vechimea `n `nv[\[m]nt ;i a primi pensie. Cel mai
adesea nu prime;te niciun r[spuns, sau prime;te
r[spunsuri evazive121.
Solicitat s[-;i prezinte palmaresul pentru a ﬁ
primit `n noile asocia\ii profesionale, `ncepe s[-;i
scrie biograﬁa, insist]nd, la sfaturile prietenilor ;i
avoca\ilor, pe partea „revolu\ionar[“. O parte din
aceste „autobiograﬁi“, cu multe ;ters[turi ;i
corecturi, apar `n volumul preg[tit de Banner
Zoltán, „Ez is élet volt (1974)“, tradus `n limba
rom]n[ de Iudita Erdős cu titlul „La cap[tul unei
vie\i“ (1999) .

1948
Lucreaz[ la un nou ciclu tematic Cina cea de
tain[.
Tr[ie;te greu. ~ncepe s[-;i v]nd[ lucrurile din
cas[ pentru a supravie\ui.
Realizeaz[ schi\ele pentru monumentul Nicolae
B[lcescu122.
~ncepe coresponden\a cu diferite muzee pentru
documentarea necesar[ realiz[rii unor compozi\ii
cu tematic[ istoric[123.
7 aprilie. Moare prietenul s[u pictorul Ioan
Cri;an (Krizsán János).

1949
Se `nscrie `n sindicatul mixt de arti;ti, scriitori,
ziari;ti din Satu Mare124.
Realizeaz[ proiectul pentru `nﬁin\area
~ntreprinderii de Prelucrare a Lemnului Satu
Mare125.
Particip[ la expozi\ia arti;tilor plastici din Satu
Mare ;i Cluj.

1950
Maria Antonescu, so\ia unui colonel de cavalerie
din Bra;ov, cump[r[ c]teva lucr[ri. Cu banii din
v]nzare, artistul `;i repar[ o parte din atelierul
distrus `n timpul r[zboiului126.
~ncepe s[ corespondeze cu fo;ti colegi `n care are
`ncredere, exprim]nd opinii deosebit de critice la
adresa noului regim.
Analizeaz[ cu luciditate realismul socialist care
„`;i las[ umbrele `ntunecate peste crea\ia artistic[“.
Este dezam[git ;i intrigat de „politicile publice
promovate de singurul partid care vrea s[ ne fac[
ferici\i“.

1951
20 mai. „Ieri mi-am înaintat ultima cerere în
vederea pensionării. Voi reuși sau nu, numai
Dumnezeu știe. Un lucru e sigur< eu nu voi mai
solicita asta…“127

1952
D[ lec\ii de desen tinerei Dorina Dutkay,
viitoarea pictori\[ de icoane pe sticl[.

1953
Iulie. Moare Aca\iu Gavril, ﬁul s[u, `n v]rst[ de
43 de ani. „De atunci, nici eu ;i nici sărmana mea
so\ie nu mai suntem stăpâni asupra propriei noastre
vie\i, care este mai degrabă o permanentă suferin\ă
decât o viață lini;tită, de bătrâne\e“, `i scrie un an
mai t]rziu lui Kós Károly128.
Moare pictorul Corneliu Liuba, prietenul ;i fostul
s[u coleg de la Academia de Art[ din Budapesta,
lovit de un tramvai `n Timi;oara.

Moare Francisc :irato.
Realizeaz[ lucrarea Punerea `n morm]nt.

1954
22 martie. Re`ncepe coresponden\a cu Kós
Károly, dup[ o t[cere de 10 ani. Abordeaz[ subiecte
intime< b[tr]ne\ea ap[s[toare, situa\ia dezastruoas[
din cultur[, realismul socialist p[gubos, problemele
de familie. „Au fost zece ani foarte grei pe care ni i-a
împărțit Cel de Sus. Însă am ﬁ rezistat și poate am
mai avea și ceva putere dacă nu s-ar ﬁ adăugat la
mizeria asta și răutatea omenească fără măsură care
a întregit deﬁnitiv toate greutățile acestei vieți
mizere. (...) Avem o viață de nesuportat. Trăim jefuiți
într-o bătrânețe neputincioasă din ce ne dau copiii
sau din vânzarea unor lucruri.“
Au un interes comun< restaurarea casei `n care s-a
n[scut poetul Ady Endre129.
24 februarie. Aurel Ciupe `i comunic[ de ce acte
are nevoie la dosarul pentru primirea `n Uniunea
Arti;tilor Plastici, pentru ca apoi s[ ﬁe pensionat.
22 martie. ~i r[spunde lui Aurel Ciupe<
„~n multe r]nduri am fost refuzat, ba chiar
batjocorit la c]teva cereri, dar `n a;a m[sur[ cum
m-au f[cut de r]s chiar ni;te colegi-pictori din Baia
Mare, ;i anume d-na Livia Agricola, care, `n calitate
de secretar[ a ﬁlialei Uniunii Arti;tilor Plastici de la
Regiune, la cererea mea s[ ﬁu primit ca membru `n
corpora\ia din nou `nﬁin\at[ a arti;tilor, apoi s[ m[
pensioneze, mi-a dat r[spuns `n scris cu o `ntrebare
«s[-mi numesc persoanele cu care stau `n leg[tur[».
C]nd am primit r[spunsul acesta… mi-am f[g[duit
c[ `nc[ o dat[ nu m[ voi umili ;i, dac[ a; muri de
foame, nici atunci nu m[ adresez `nc[ o dat[ la
Uniune.
Drag[ Aurel, la v]rsta mea de 75 ani, omul nu
prea are voie s[ se fac[ de batjocor[, nici pentru
bucata de p]ine ;i nici pentru ca s[ ﬁe apreciat“130.
25 martie. Moare prietenul s[u Emil Isac.
~n 1963, ﬁica scriitorului `i solicit[ ﬁului
pictorului, Aurel A. Popp, coresponden\a pe care a
avut-o Emil Isac cu Aurel Popp131.
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Aurel Ciupe `l anun\[ c[ nu a reu;it s[ fac[ nimic
`n privin\a pensiei sale, `ntruc]t la Bucure;ti exist[ o
„opinie nefavorabil[“ la adresa lui132.
~ncepe demersurile – cereri, adrese, scrisori –
pentru transformarea casei `n care s-a n[scut poetul
Ady Endre „`ntr-un loc de pelerinaj“133.

1955
An plin de activitate. Particip[ la trei expozi\ii<
Expozi\ia Pentru Pace de la Cluj, la Expozi\ia
Regional[ de la Baia Mare ;i la Expozi\ia
Interna\ional[ de la Var;ovia, cu trei lucr[ri< Elanul,
~n lumin[ ;i umbr[, Autoportret. Speciﬁc[<
Autoportretul din 1941 nu este de v]nzare134.
2 iunie< „Pensia so\iei pe luna mai mi s-a
consumat cu Festivalul de la Var;ovia.“
Despre Expozi\ia Pentru Pace de la Cluj `i scrie
critic lui :tefan Borghida< „Am reușit să fac rost de
un împrumut de 200 lei, cu care am putut închiria și
o căruță și am dus lăzile la gară și după multe
tergiversări, în sfârșit, am pus pe trenul de la 12 lada
cea mare și cea mică. Abia m-am putut târ` acasă, că
mi s-a făcut hernie de atâta efort. O expoziție nu-i
un lucru iein, pe deasupra m-am și `mbolnăvit“135.
Dup[ expozi\ie, la 24 iunie, scrie<
„De câteva zile mai fac în atelier una-alta, dar
pentru ceva ca lumea nu am nici putere, nici
răbdare. Într-o astfel de stare suﬂetească am primit
prima înștiințare cum că ați expus numai unul dintre
tablouri. M-am gândit la ceva ciudat, dar când am
citit relatările din Utunk, am aﬂat și alte ciudățenii!
Păi, este vorba de o expoziție-albastru? Citind
cronica, aproape inconștient îmi `ntreb soția, de ce
dracu’ m-am ambiționat eu s[ particip la această
«expoziție-albastru»? S-a meritat să mă amestec eu
între fețele de copii dormind și înfățișările de fântâni
cu… Pace? Mă simt ca unul de tot râsul, care-;i
merită umilința, și-mi este rușine că am participat la
această expoziție“136.
19 mai. :tefan Borghida, autorul monograﬁilor
Alexandru Ziﬀer ;i Ioan Cri;an (Kriszán Ianós), `l
anun\[ c[ dore;te s[ organizeze o retrospectiv[ ;i s[
scrie o monograﬁe Aurel Popp.
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„În legătură cu biograﬁa< până la retrospectivă
trebuie să ﬁu gata neapărat măcar cu un studiu mai
amplu. După studiu, o să scot într-un volum mai
mare biograﬁa, separat în limba română și maghiară.
Din cea din urmă o să trimitem oﬁcial câteva sute de
exemplare și în Ungaria.
Deci, aștept o scrisoare lungă și detaliată. Prima
despre copilărie, despre Căuaș, unde ne vom duce
împreună la vară, ca să am și eu ceva habar despre
impresii, despre familie etc. Discuțiile personale vor
accentua apoi momentele mai importante, dându-le
și o culoare aparte“137.
La interven\ia lui Vida Geza, `n urma particip[rii
la cele trei expozi\ii, `n sf]r;it, este primit `n UAP.
Prime;te un `mprumut de crea\ie pentru a-;i putea
cump[ra p]nze ;i culori. Crez]nd c[ `l va restitui
prin lucr[ri, are surpriza s[ constate c[ jum[tate din
suma de 14 500 de lei trebuie s[ o ramburseze `n
bani, nu `n lucr[ri. Va ﬁ obsedat p]n[ la sf]r;itul
vie\ii c[ trebuie s[ restituie banii.
Eugen Profeta `l anun\[ c[ Fondul Plastic `i
trimite contractul pentru lucrarea Gh. Doja.
Dup[ dou[ luni, Aurel Popp `i r[spunde c[ a primit
contractul, `ns[ nu ;i banii.
Se pl]nge c[ nu are cu ce s[-;i cumpere culori ;i
p]nz[138.

1956
Pentru a-l readuce `n aten\ie, Banner Zoltan scrie
un articol `n Előre despre pictor, primul dup[ 1944.
18 octombrie. Nemul\umit de articol, `l
apostrofeaz[ pe autor, pe puncte<
1. „Tu știi și cunoști rolul meu în viața de aici din
Satu Mare, știi și cunoști stăruința mea de a avea un
statut aparte de artist, c]nd to\i au vrut doar s[ fac[
confesiuni dedicate adevărurilor regimului socialist.
2. Pentru că eu am aﬁrmat de multe ori, mult
înaintea apariției articolului tău, că ceea ce se
întâmplă aici, la noi, pe tărâmul artei este cel mai
soﬁsticat neadevăr.“
Banner Zoltán se scuz[< „Necazul este că poate
nu am putut scrie în mod adecvat și poate acest
lucru v-a supărat“139.

Face o prim[ c[l[torie de documentare pentru
realizarea compozi\iei Horea. Viziteaz[ locuri ;i
muzee din Cluj, Alba Iulia, Sibiu, T]rgu-Mure;140.
21 octombrie 1956. ~i trimite un tablou lui
Picasso.
„Nu demult m-a vizitat un fost elev care
domiciliază în Elveția și so\ia lui este ﬁica
ambasadorului Elve\iei la Paris. Amândoi au fost la
mine și eu le-am dat un tablou cu rugămintea să-l
arate lui Picasso (care `mi este dator p]n[-n ziua de
azi cu zece franci, lucru pe care nu vrea s[-l
recunoasc[ ;i s[-mi trimit[ acei bani. A fost un
spaniol ;mecher ;i a;a r[m]ne p]n[-n ziua de azi).
Într-adevăr, i-au arătat acel tablou lui Picasso, care
nu a vrut să creadă că eu, un valah mizerabil, fac
asemenea lucruri aici în Ardealul pe care Picasso l-a
alipit de mult la Uniunea Sovietică!“141
30 august. La `mplinirea v]rstei de 78 de ani
noteaz[< „Satu Mare, la 30 august 1956. La
aniversarea mea de 78 de ani< «Cum supor\i
greutatea tot mai apăsătoare a vie\ii noastre, cum
suporți această confuzie care se numește via\ă?
Lucrezi, pictezi, desenezi și te narcotizezi ca să nu
vezi și să nu auzi nimic din ceea ce fac cei care vor cu
orice pre\ să ne facă fericiți?»“142

1957
Prime;te titlul de artist emerit. Refuz[ s[ plece la
Bucure;ti pentru a primi distinc\ia, explic]nd `ntr-o
scrisoare c[tre conducere c[ el nu a primit ;i nu vrea
s[ primeasc[ nici acum vreun premiu sau decora\ie.
Este felicitat de directorul Fondului Plastic,
nimeni altul dec]t sculptorul Cornel Medrea, cel `n
fa\a c[ruia a pierdut licita\ia pentru realizarea
monumentului dr. Vasile Lucaciu< „~n numele
comitetului de conducere al Fondului Plastic, v[ rog
s[ primi\i cele mai c[lduroase felicit[ri cu ocazia
decern[rii titlului de Artist emerit“.
Semneaz[ Cornel Medrea, 23 mai 1957143.
22 decembrie. Prime;te textul Biograﬁei de
Raoul :orban ;i Banner Zoltán. Este ;ocat ;i, total
nemul\umit, `i scrie lui Banner Zoltán< „Am primit
rândurile tale scrise în pripă și nedatate, la fel
biograﬁa atașată la ele, dar, pentru că boala m-a legat

de pat și marile dureri nu mi-au permis niciun fel de
muncă, numai acum pot să răspund.
Această formă a biograﬁei nu o pot accepta, Zoli
dragă. Iar dacă și celelalte biograﬁi care au apărut
sunt la fel, e bai mare. Eu nu am citit niciuna, de
aceea poate că greșesc. De ce-\i scriu această părere
dură a mea? Pentru a înțelege acest lucru, inserez aici
părerea marelui compozitor Verdi despre artă, care
sună în felul următor< «Să copiezi realitatea poate ﬁ o
muncă bună, dar să inventezi realitatea este una mai
bună, mult mai bună.» Adică să pictezi plaiuri,
portrete, natură moartă etc. poate ﬁ o muncă bună,
dar nu este artă. Arta începe cu crearea a ceva nou,
deci cu compoziția… O viață, care a trecut pentru a
crea lucruri noi, și anume în spiritul noutății gândirii
artistice ;i sociale, nu poate ﬁ înghesuită cu forța în
acel șablon în care probabil se poate înghesui viața
altor artiști. Nu se poate! Nu, pentru că astfel nu ar
spune nimic despre toate acele lucruri pentru care
această viață a fost jertﬁtă!
Apoi a\i trecut aici și altceva. Ce lipsește din
această biograﬁe? Anume că via\a mea, această via\ă
creatoare, niciodată nu a avut alt \el, decât crearea și
în\elegerea frumosului în noi și noi tematici,
întotdeauna cu g]nduri și idei de interes general. și
chiar dacă ici-colo sclipește c]te o sugestie de acest
fel, în realitate, întreg textul este o adunătură săracă
de date, prezentate foarte, foarte schematic“144.
Propune `nﬁin\area unui muzeu de art[ `n Satu
Mare145.
Coresponden\[ cu redac\ia radio Österreichische
Rundfunk146.
Apare `n Tribuna articolul lui Mircea Zaciu< „~n
atelierul unui mare artist“.

1958
12-14 mai. Inginerul fotograf :erban Constantin
realizeaz[ 80 de fotograﬁi dup[ lucr[rile pictorului.
Raoul :orban `i face o vizit[ gr[bit[ la Satu Mare,
f[r[ s[ l[mureasc[ ce are de g]nd pe mai departe cu
„biograﬁa“ sa147.
17 mai. ~i scrie lui Mihai Beniuc, pre;edintele
Uniunii Scriitorilor, ;tiindu-l ca „inspirat poet
rom]n ;i iubitor al lui Ady Endre“.
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Motiveaz[ c[, prin realizarea Casei memoriale
Ady Endre, „s-ar putea p[stra idealurile ;i
convingerile lui Ady Endre mai mult dec]t prin
orice alt monument! Aceasta este p[rerea mea
pentru care insist de patru ani, p]n-acum aproape
f[r[ niciun rezultat“148.
Apare articolul „Pictura lui Aurel Popp“ de
Banner Zoltán (Papp Aurél Festészete, Korunk, Nr.
4, 1958, pp. 545-549)
25 septembrie. Inginerul Constantin :erban `i
scrie c[ cele 80 de fotograﬁi realizate dup[ lucr[rile
sale nu i le-a cerut nimeni. ~l anun\[ c[ Raoul
:orban probabil va ﬁ mutat la Bucure;ti, dar c[ a
luat leg[tura cu un alt critic, c[ruia nu-i ;tie
numele, acesta urm]nd s[ se ocupe de
Monograﬁe149.
4 decembrie 1958. Cere noi informa\ii despre
munca la biograﬁa sa< „Dragă Zoltán! Mi s-au adus
tot felul de știri despre tine, dar nu am considerat
niciuna dintre ele ca ﬁind pozitiv[, de aceea, te rog,
scrie-mi ce este cu tine și ce este cu Raoul :orban,
respectiv ce știi despre planurile lui în legătură cu
mine? Eu sunt destul de bolnav, și mai mult mă lupt
cu greutățile procurării lucrurilor «de lux»
(medicamente).Vai!“150
Editura de stat `i transmite mul\umiri pentru
fotograﬁile realizate dup[ lucr[rile lui, l[s]ndu-l s[
`n\eleag[ c[ va apare monograﬁa `n colec\ia
„Mae;trii artei rom]ne;ti“151 .

1959
~mpline;te 80 de ani. ~n prima parte a anului
lucreaz[ la amenajarea Muzeului Raional Satu
Mare152.
A;teapt[ ve;ti de la Banner Zoltán despre noua
variant[ a biograﬁei.
„Satu Mare, 10 iunie, 1959< Dragul meu Zoltán!
Te-am așteptat mult la termenul de 6 mai, pentru
că am vrut să-ți dau și una-două fotograﬁi la
articolul tău, ceea ce ar ﬁ îmbunătățit mutra
textului tău. Nu înțeleg motivul pentru absența ta,
bănuiesc numai că nu ai venit din cauz[ că nu poți
să-mi aduci panglică la mașina de scris. Să nu te
rețină acest lucru, vino, că eu te primesc cu plăcere
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și dacă vii cu mâna goală. Multiple îmbrățișări.
Aurel Popp“153.
Este preocupat de restituirea `mprumutului de
3240 de lei luat de la Fondul Plastic ;i vrea s[-l
restituie din banii care i s-ar ﬁ cuvenit din
drepturile de autor, dup[ apari\ia biograﬁei. Ar ﬁ
vrut s[ participe la Congresul UAP. ~i scrie lui
Banner Zoltán la 10 iulie< „De mult am vrut să-ți
scriu acestea, dar nu am bani nici de timbre, de
aceia
m-am folosit de ocazie ca Olajos să-ți ducă aceste
rânduri, iar tu să nu mă lași baltă, ci să-mi trimiți
neapărat întreg dosarul!!!
După toate acestea nu știu ce să cred despre
acele lucruri, pe care mi le-ai povestit în legătură cu
editura de stat. Deci, eu am ceva datorie către
Ministerul Culturii, iar dacă mi se va edita curând
biograﬁa, m-am gândit că ar ﬁ o modalitate
adecvată să solicit ca din banii ce-mi revin mie să
se plătească acei 3240 de lei de datorie care am
făcut-o în forma unui împrumut de creație. Repet,
după ce nu ai fost sincer în chestiunea congresului,
acum nu am curajul să scriu nici acolo la
editură“154.
La trei zile de la inaugurarea Muzeului de Art[
Satu Mare, doi reporteri – medici dup[ cum reiese
din convorbire – `nregistreaz[ pe band[ de
magnetofon o discu\ie cu pictorul. R[spunsul la
`ntrebarea despre viitor este o sintez[ a felului de a
g]ndi a artistului...
„Și acum aș vrea să vă pun și eu o întrebare.
Cum vedeți evoluția viitorului și cum va evolua
viața noastră în viitor?
- Păi, vă rog, în două feluri. Primul este că vor ﬁ
culcați toți copiii la un loc pentru ca toți să se
contamineze de variolă dacă unul este bolnav de ea.
Asta ar ﬁ una dintre soluții. Cealaltă soluție este să
lăsăm toate merele `ntr-un singur coș ca toate să se
putrezească“155.
Lucreaz[ `n desen Sf]r;itul lumii, Apocalipsa,
C]nd va arde lumea, Cogito, Execu\ia lui Horea.
~nso\it de Irina, singura lui nepoat[, face o
c[l[torie de documentare, pornind cu trenul de la
Carei, ajunge la Cluj, Turda, Aiud, Alba Iulia, Sibiu.
Bolnav, se vede obligat s[ plece spre T]rgu-Mure;,
la medic.

1960
Presim\indu-;i sf]r;itul, `;i aranjeaz[ lucrurile,
face ordine `n coresponden\[, articole de ziare,
fotograﬁi, desene, schi\e. „Luni, 28 martie<
Deretic, aranj]ndu-mi `n atelier tot ce-mi pic[ `n
m]n[, desene, scrieri ;i `ntre timp m[ tot bate
g]ndul< oare c]t voi mai rezista, ;i dac[ le las aici pe
toate, cine ;i cum le va purta de grij[“156?
12 aprilie. Se preg[te;te pentru o nou[
c[l[torie la Cluj, Sibiu, Timi;oara, dorind cu

1966
Ianuarie . Prima retrospectiv[ Aurel Popp,
organizat[ de Muzeul Regional din Baia Mare ;i
Muzeul de Istorie din Satu Mare.
Apare `n revista „Arta Plastic[“ un articol semnat
de Raoul :orban ;i Banner Zoltán, un fragment din
Biograﬁe.

1968
Apare monograﬁa Aurel Popp de Raoul :orban ;i
Banner Zoltán.
Expozi\ie retrospectiv[ Aurel Popp la Cluj.

1969
~ncepe s[ func\ioneze la Muzeul de Art[ din Satu
Mare o sal[ dedicat[ memoriei lui Aurel Popp, `n
cl[direa din curte, fost[ magazie antiincendiu,
transformat[ `n sal[ de expozi\ie. Curator< Judit
Erdős. ~n 1974, exponatele sunt mutate `n cl[direa
principal[ a Muzeului de Art[.

1970
Strada Turbinei pe care era situat atelierul lui
Aurel Popp construit `n 1935 `;i schimb[ numele `n

aceast[ ocazie s[-;i `nt]lneasc[ vechi prieteni ;i
cuno;tin\e...
„Dragul meu Zoli! La sfârșitul săptămânii de
după Paști, voi avea un drum la Cluj, și cu această
ocazie aș vrea să mă întâlnesc cu multă lume. Poate
rămân două-trei zile la Cluj, iar de acolo plec mai
departe până la Sibiu, și probabil și la Timișoara să
vizitez muzeele“157.
8 august. La ora 7 diminea\a, Aurel Popp
`nceteaz[ din via\[. Peste 22 de zile ar ﬁ `mplinit 81
de ani.

strada Aurel Popp. Aici func\ioneaz[ „Atelierul
Memorial Aurel Popp“ cu intermiten\e, din cauza
st[rii cl[dirii, distruse par\ial `n timpul r[zboiului ;i
reparat[ superﬁcial. Este `nchis de mul\i ani.

1975
Muzeul de Art[ Satu Mare organizeaz[ o
expozi\ie de desene Aurel Popp.

1978
Apare monograﬁa Aurel Popp, varianta `n limba
maghiar[ (Corvina Kiadó, Budapesta,) semnat[
Raoul :orban (acela;i text din monograﬁa din 1968,
semnat `n comun cu Banner Zoltán).

1979
Cu ocazia centenarului Aurel Popp – o sut[ de ani
de la na;tere – apare catalogul patrimonial Aurel
Popp, cuprinz]nd lucr[rile cunoscute ale pictorului,
aﬂate `n colec\iile muzeelor ;i `n cele particulare.

2016
Se reface expozi\ia permanent[ Aurel Popp.
Curator< Oana Mirabela P[curar.
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Postfa\[

Aurel Popp, între Nord și Sud
Pavel :u;ar[

Ne-am obișnuit să vorbim despre arta
românească – și nu numai despre arta plastică,
despre arte în general – într-o perspectivă oarecum
oligarhică. Doar câțiva artiști importanți, a căror
statură s-a conturat încă în perioada interbelică, au
dominat decenii de-a rândul întregul fenomen
artistic românesc. Vorbim, în principiu, despre
marii noștri clasici ai picturii – despre Aman,
Grigorescu, Andreescu, Luchian, apoi, în interbelic,
despre Tonitza, despre Petrașcu, despre Camil
Ressu ș.a.m.d. Iar această perspectivă a creat un con
de umbră pentru foarte mulți artiști care nu erau cu
nimic mai prejos decât cei pe care conștiința
publică i-a ridicat pe piedestaluri cu o vizibilitate
maximă.
Noul context care s-a creat în istoria mică, dar și
în perspectiva istoriei mari, după 1990, a creat
posibilitatea unei priviri mai cuprinzătoare și a unei
înțelegeri mai generoase. Mulți artiști au fost
recuperați dintr-o uitare aproape inexplicabilă, iar
alții, care erau prezenți, cunoscuți, au început ușorușor să ﬁe priviți dintr-un unghi din care percepția
lor este mult mai clară și din care evaluarea și
judecata operei lor pot ﬁ mult mai corecte.
Un asemenea artist este și Aurel Popp. Un artist
greu de localizat, despre care nu se poate vorbi
sumar, pe scurt, în rezumate eﬁcace, întrucât
personajul este de o complexitate excepțională, atât
în ceea ce privește aria lui de exprimare, opțiunile,
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stilistica, funcțiile pe care le-a avut în spațiul
public, cât și ca artist, ca educator și ca om.
Revoluționar în istorie și în toate sensurile, el a fost
și revoluționar în artă, în limbaj, în general, și în
pictură, în particular, până la un punct destinul lui
ﬁind, dacă nu asemănător, oricum într-o rimă
destul de convingătoare cu acela al lui Iulius
Podlipny de la Timișoara.
Cu o experiență central-europeană foarte
profundă, el s-a format artistic la Budapesta, la
Viena, apoi la Paris, dar cunoaște cam tot ce
înseamnă nucleul de forță al imperiului, având,
cumva, capacitatea, mai mult sau mai puțin
conștientă, în orice caz evidentă la nivelul
exprimării, de a comenta dinlăuntrul spațiului
artei, dinlăuntrul limbajului, metabolismul și
dinamica imperiului însuși. Pictura lui este o
pictură care își conține, oarecum, disoluția, așa
cum Imperiul Habsburgic era o structură aparent
articulată, cu toate funcțiile întregi, dar care
dinlăuntru se eroda până la limita colapsului, iar
Primul Război Mondial a și dus dinamica aceasta
până la nivelul de la care nu se mai putea merge
înainte.
Dacă privim arta românească, în special pictura,
prin cele două paradigme majore ale ei – cea
nordică, reprezentată prin școala de la Baia Mare, și
cea sudică, meridională, solară, reprezentată prin
școala de la Balcic –, și încercăm să-l privim pe

Aurel Popp în spațiul acestui binom, el ar ﬁ cumva
elementul de legătură, ar ﬁ conștiința migrantă
între cele două structuri, între cele două atitudini
față de limbaj, față de vizual, în general, dar și față
de lumea vizibilă, față de înțelegerea picturii ca pe
un proces de instituire a realității, iar nu pe ca unul
deductiv, de extragere a imaginii din lumea
constituită, din realitatea nemijlocită, din lumea
care există dincolo de voința noastră.
Școala de la Baia Mare este un produs cultural
și simbolic tipic și deﬁnitoriu pentru viziunea,
pentru sensibilitatea și pentru spiritul lumii
central-europene, iar dacă ar ﬁ să
rezumăm caracteristica ei esențială, aceasta ar sta
în faptul că este multitematică și monostilistică. În
cadrul acestui fenomen unic, pe care îl denumim
istoric „școala de la Baia Mare“, nu există o
prejudecată a temelor sau a abordării motivului.
Sunt cultivate aici, deopotrivă, portretul,
compoziția, peisajul, natura moartă, scena de
interior, scena de gen ș.a.m.d., dar ceea ce domină
acest fenomen nu este aria tematică, ci aceea
formală, stilistico-expresivă, care se manifestă
printr-o anumită cruzime a limbajului și printr-o la
fel de pregnantă prospețime a privirii, prin
încercarea de a cerceta forma și de a da limbajului
întreaga responsabilitate de a releva ceea ce a fost
identiﬁcat în procesul cercetării.
Spre deosebire de școala de la Baia Mare, care
este o școală „impresionist-expresionistă“, dacă
putem să-i spunem așa, cu tenta aceasta ușor
paradoxală și plină de combustii interioare, de
drame abia ținute în frâu, speciﬁcă într-un anumit
fel spațiului nordic și, prin extensie, celui centraleuropean, Balcicul este o școală a serenității, a
contemplației. Este zona apolinică a artei plastice
românești, dacă cea din Baia Mare ar putea ﬁ
numită zona dionisiacă. Lumii nocturne, selenare a
Băii Mari i se contrapune – dar nu în adversitate, ci
în complementaritate – lumea solară, diurnă a
Balcicului. Aici, lucrurile se schimbă radical.
Balcicul este multistilistic și monotematic.
Indiferent de tipul imaginii – portret, peisaj,
compoziție, scenă de gen etc. –, totul se
subsumează identității Balcicului și devine liantul

dintre Occident și Orient, lumea barbiană a
Isarlîkului luminos, contemplativ, lipsit de
determinările timpului și plin de promisiunile
aceleiași indeterminări în ceea ce privește spațiul.
Din punct de vedere stilistic, Balcicul oferă atâtea
variante câți artiști participă la ceremonialul acestui
spațiu, la spectacolul său în care elementele
primordiale se întrepătrund și se coagulează într-o
sinteză absolut unică.
Dacă la Baia Mare aveam doar cer și munte
(evident că și spațiul urban intră ca element
constitutiv între cele două elemente), Balcicul oferă
apă, oferă munte, un munte prelevat parcă de pe o
planetă pe care viața s-a stins de mult, munte care a
regresat către geologicul primordial, care și-a
pierdut atât elanul vital, cât și acea senzualitate grea
a vegetației, așa cum se manifestă ea la Baia Mare.
Dar, în plus, aici se adaugă un alt element, factorul
uman, ca să folosesc o sintagmă atât de dragă limbii
de lemn, care este de cea mai autentică factură
orientală, constituind limesul speciﬁc al Imperiului
Otoman. Așadar, tot despre un imperiu este vorba
și aici, dar despre un imperiu intrat demult în
caducitate, care nu mai trăiește decât prin memoria
și prin relicvele unei străluciri de altădată, ea însăși
una destul de precară, ca strălucirea putregaiului în
noapte. Este periferia tristă a unui imperiu apus.
Diversitatea stilistică este foarte mare aici> de la
peisajele dobrogene ale lui Victor Brauner și până
la peisajele lui Petrașcu, ale lui Tonitza sau până la
compozițiile lui Ressu, ale lui Pallady, ale lui Iser
sau ale altor nenumărați artiști care au pictat acest
spațiu, diferențele sunt enorme. De fapt, ﬁecare
artist își exprimă propria stilistică înăuntrul unei
tematici cu o putere de atracție și cu un magnetism
cu totul ieșite din comun.
Această rememorare sumară a celor doi poli
importanți ai picturii românești este necesară
pentru a-l așeza mai bine pe Aurel Popp în spațiul
acestui fenomen. Aurel Popp este cumva un pictor
de interstițiu, un pictor de limită, care glisează cu o
maximă naturalețe și cu tot atâta energie creatoare
dinspre Nordul întunecat și nocturn al școlii de
Baia Mare către lumea solară, explozivă și apolinică
a Balcicului. El are simultan datele școlii de la Baia
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Mare – prin tentația expresionistă, prin dinamica
limbajului, prin energia compoziției – dar are și
tipul acela de cromatică pastelată, luminoasă,
uneori până la incandescență, care nu se poate
naște decât sub regimul diurn, torid, sub regimul
unui soare care nu face concesii și care nu este în
niciun fel umbrit de accidentele peisagistice, de
vegetație, de perdele de frunze care obturează
pătrunderea razelor și fragmentează lumina, așa
cum se întâmpla în spațiul băimărean.
Dincolo de faptul că el poate acoperi, ca imagine
globală, ambele fenomene – și fenomenul picturii
central-europene, și fenomenul picturii
meridionale –, identitatea lui este unică în spațiul
picturii românești prin felul în care comentează
dispariția unei paradigme istorice, Imperiul
Austro-Ungar, comentariul regăsindu-se, implicit,
în modul în care tratează compoziția și în care
manipulează limbajul. Creșterea și entropia
imperiului, în viziunea unui artist implicat activ în
mecanica istoriei, sunt translatate în actul creației
înseși, pictura lui Aurel Popp ﬁind, de fapt, o
permanentă demonstrație a mecanismului prin
care forma se instituie și dispare. Forma nu este
transferul unui motiv din lumea reală în imagine, ci
ea se plămădește chiar în spațiul pânzei, cu
mijloacele speciﬁce, cum ar ﬁ culoarea ca atare,
tușa, dinamica mâinii. Aceleași mijloace ale
construcției conțin în ele însele și potențialul
disoluției, al regresului către începuturi, al
prăbușirii din nou în amorf.
Din punctul acesta de vedere, Aurel Popp este
unul din cei mai moderni pictori din întreaga artă
românească, pentru că el are, în mod fundamental,
conștiința relativității limbajului. El știe că pictorul
nu copiază realitatea, ci că instituie o altă realitate.
El știe că realitatea pe care o creează nu este
niciodată deﬁnitivă, este mereu la limita dintre
existență și non-existență. El știe că o paradigmă
artistică sau un anumit mod de înțelegere a
instrumentelor picturii și a ambianței în care
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pictura se conturează și, ﬁnalmente, se desăvârșește
nu este unul și același lucru pentru totdeauna, nu
este o realitate static[. Oricând condițiile se pot
schimba și oricând relația pictorului cu lumea din
afară, cu instrumentarul lui și cu el însuși, cu
propria lui capacitate de a trăi se poate schimba.
Acest scepticism al lui Aurel Popp ;i această privire
relativizantă în marea bătălie a picturii cu timpul
fac din el un „sceptic revoluționar“ dacă îi putem
spune așa, dacă oximoronul nu este prea agresiv,
scepticismul venind din conștiința relativității
limbajului, iar energia revoluționară, în mod
paradoxal, tot de acolo, pentru că, de fapt, printr-o
asemenea atitudine, printr-un asemenea mod de
gândire, pictura se reformulează, își realimentează
natura și voința de a ﬁ. El rămâne unul dintre cei
mai importanţi pictori români și pentru că reușește
să concilieze iconograﬁa, marile desf[șurări
compoziţionale, construcţia dramatică, de tip
expresionist, cu evenimentele majore ale
limbajului. Aurel Popp știe să îmbine remarcabil
această vocație de cercetător al limbajului cu
întreaga lume combustivă, tensionată,
ﬂamboaiantă, pe care, de obicei, o cultivă pictorii
historişti. Iar dacă ar ﬁ să căutăm surse, dacă ar ﬁ
să-i căutăm strămoși lui Aurel Popp, un strămoș
invizibil, dar extrem de relevant, este Cézanne. El
nu se așază într-o descendență directă față de
viziunea cezanniană, dar folosește lecția lui
Cézanne, în ceea ce privește conștiința limbajului,
într-un mod exemplar. O preia subtil și o aduce la
un nivel de mobilitate și de dinamică a exprimării
atât de înalt, încât poate lega ﬁresc, fără niciun fel
de efort, cele două realități constitutive ale artei
românești, cele două zone de interes major, cei doi
poli deﬁnitorii, dacă le putem spune așa, cel nordic
și cel sudic. Cu alte cuvinte, locul legitim al lui
Aurel Popp este între Nord și Sud.

Aurel Popp, e Artist

Aurel Popp is born on August 30th, 1879 in the
village of Cauas; a part of the old county of Salaj
(Austro-Hungarian Empire, present day Romania),
into a fourth generation Romanian family of GreekCatholic priests. e family has strong roots in
Cauas, and he attends the elementary school built by
his grandfather. He is ﬁve years old when his father
passes away, spurring his mother to move to the city
of Carei with her four children. ere, he attends
secondary school at e Piarist High School, where
he is classmates with the future great Hungarian
poet, Ady Endre.
His talents in drawing are immediately recognized by students and teachers alike. is encouragement determines him not to follow in his father’s
footsteps and become a priest, as is his mother’s
wish, but to instead enroll, in 1899, at e Academy
of Fine Arts in Budapest.
Aer ﬁnishing his studies, the young art teacher
returns to his native region of Transylvania. He
teaches in Huedin and Satu Mare and voluntarily enrolls in the Imperial Army in order to get to
Vienna.
He makes the most of his time in Vienna by
regularly visiting the museums, exhibitions and art
galleries in the capital of the Secession. In the
evenings, he attends ﬁgure drawing and anatomy
courses at e Art Academy. He takes advantage of
the opportunities to see the original works of not
only the great painters, but also those of the most
representative modern artists who display in
Vienna, especially in the rooms of the new Wiener
Secession building> Edgar Degas, Cézanne, Camille
Pissarro, Alfred Sisley, Meunier, Vincent van Gogh,
Toulouse-Lautrec, Vuillard, Ferdinand Hodler,
Edvard Munch, Axel Gallén, Hans von Marées, Ludwic von Hofmann, Wilhelm Laage, Cuno Amiet,
Emil Rudolf Weis, and orn Prikker.

e young Constantin Brancusi is also living in
Vienna during this time, so there is a good chance
the two cross paths in museums and show rooms.
Aer his time in Vienna, Aurel Popp returns to
Satu Mare and teaches art at e Royal High School,
today called „Mihai Eminescu“ National College. He
studies and paints landscapes on the Somes River
and is drawn to the local folk art.
In 1908, he begins to regularly participate at the
exhibitions in Budapest, hosted by the National
Salon (Nemzeti Szalon) and e Hall of Art
(Mucsarnok).
He writes the project „e Arts and Cras of Satu
Mare“ and coupled with the success and results obtained as a teacher, he is honored with a one-year
scholarship, which is later extended for an additional
year, to travel to France. is is how he arrives in
Paris in 1910, the year, which as André Dunoyer de
Segonzac said, „is a very important date in the evolution of the 20th century painting and the forming of
the contemporary art, called ‘modern’. ese years
mark the end of the
Impressionist School“.
While enrolled in e Julian Academy, Aurel
Popp goes on many documentation journeys to London, Madrid, Cologne and Düsseldorf. He stops in
Brussels for a few months, where he
attends the courses of e Art Academy, and later
works for several months at the porcelain factory in
Meissen. He travels through the Netherlands, visits
museums, and frequents the places that Van Gogh
had gone through.
Once back in Romania, he organizes an
exhibition with the works from his European
period< paintings, sculptures, plaques, drawings and
sketches. e year is 1914 and World War I would be
the event that profoundly inﬂuences his future artistic career. As part of the artists’ division in the army,
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the painter Aurel Popp meets a world of suﬀering,
absurdity and incongruity. He draws, makes sketches
and sometimes paints. Twenty-one of his drawings
would be printed on the postcards given to soldiers
to be sent home. e war, with all its tragedies,
would leave a great mark on his work. Aer the war,
at his ﬁrst exhibition organized in Cluj, he stands out
as one of the most representative painters from Transylvania. He becomes the leader of his generation.
Here is what the inﬂuential critic Kós Károly has
written about the collective exhibition<
„I am insistently searching for the 1921 art. Baia
Mare, Cluj, Sibiu, Brasov, Târgu Mures, Oradea,
Arad; some art comes from these places, but I must
search farther.
Satu Mare. Let us stop here. I feel my heart
beating here and I know that a lot of other people’s
hearts have beaten here. ere is something here,
everything is grey, terribly grey; the sky, the land, the
twisted wire fences, the dead soldier and the crows,
these dreadfully grey crows. Why does your ﬁst suddenly clench and why do you, Romanian, Hungarian, Saxon from Ardeal, say that this
painting tells what I also know and what I also have
inside of me; the whole curse and desperation, the
injustice and sorrow of the last six years. en< a
wheelbarrow with a dead man and everything is grey
again. Further, e Monster from the Orient and
Equality, and I remember Totentanz (e Dance of
Death) by Holbein… en e Convict from the Salt
Mine and e Cross of Life. Adding to all these the
Self-Portrait, we have before us a still unﬁnished art
work, but one with a huge
outlook. e name is not even important< Aurel
Popp. He is said to be Romanian. But for sure, the
painter is neither Romanian, nor Hungarian or
Saxon from Transylvania. For now he is not even a
native from Ardeal. But he displays what we have inside of us and what he wants to be expressed by all of
us, with the only diﬀerence that he has the courage
to say it, and he can, while we all who want to build
the Tower of Babel, already understand his language.
He knows his job perfectly, he does not stammer,
even more, he is a great master.
I do not praise and do not hinder. But Aurel
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Popp’s art has caused me consternation and shaken
me. Perhaps he is the only one who is already
beyond searching. He sees his target clearly and
advances straight on his way to monumentality,
which in the end is the true purpose of each art.“
His work is noticed by the important writers
from Ardeal, Emil Isac, Lucian Blaga and Octavian
Goga. ey consider Aurel Popp to be the artist who
can represent Transylvania in Bucharest, the new
capital of the united Romania.
He is greatly lauded at the e Oﬃcial Room in
Bucharest, in 1926, yet prefers to lead a secluded life
at home in his town of Satu Mare. e press, both
Romanian and Hungarian, consider him the greatest
painter alive from Ardeal.
Emanoil Bucuta was writing in 1929<
„Among the older painters from Ardeal, those
faithful to the great tradition, Neo-Romanticism colorists, pasty and grey, lingering between the bass
keys of the palette, between the primary colors, we
must bring forth Aurel Popp (or Aurel Papp). He
stands aside, in his Satu Mare, perhaps away from
the people and the new art movements. e
drawing, the incision, the great oil composition, so
many times of a social and ﬁghting nature, present
him as a master of the cra and as a man who has
fully lived in his time… Aurel Popp is not forgotten,
although all the signs could be deceiving. e old
Ardeal has not cleared, with all the Modernism
winds which blow through all the windows le wide
open… With his plastic inclinations, not only
through years and nostalgia, Aurel Popp belongs to
this time and environment. e time and the
environment are asking for him. He can become
valuable without the fear of decline or
anachronism. Intense life is never anachronistic.“
He paints, designs monuments, but remains
secluded – a recluse. He does not join the Artists’
Colony from Baia Mare, but remains friends with
many of them.
During World War II, he prefers to stay in Baia
Sprie, where he had bought a house in 1932. In 1941
he paints a shirtless „Self-Portrait“ with the brush in
one hand and the palette in the other, as if saying
„this is all I have le.“ During the same

period he paints „ey ﬁght too...“, a true Guernica.
e moral< people are not the only ones who ﬁght, as
one can see the animals are running wild too.
In „e exhibition catalogue of the Romanian
painters from Northern Transylvania,“ Cluj, 1943, it
was written down< „Aurel Popp is the ﬁrst one who
fulﬁlls the Romanian genius from Ardeal in painting.
Aurel Popp makes his entrance in
painting a little aer the great painters from Baia
Mare, Karoly Ferenczy, István Réti and orma
János, but he does not join the School of Baia Mare.
is isolation is signiﬁcant if we think that it took
place right in the vicinity of Baia Mare.“
For Aurel Popp, the true ordeal begins aer the
end of war. He is unable to succeed ﬁtting in with the
„new world“. He is refused and humiliated> he lives
from selling the objects in his house. His art does not
fall into the new „Socialist Realism“
anymore. His works aer 1946 have meaningful
titles like e irst, e Famine, Storm in the
forest, e Last Supper, a cycle which began in 1948.
Aer 1950, at the peak of Stalinism, his works have
the titles e Burial, e Apocalypse, In the Shadow
of the Cross... He takes refuge in the past, thinking of
large compositions> Gh. Doja’s
Execution, Horia’s Killing on the Wheel. He is
welcomed in the Artists’ Union in 1955, only aer
the intervention of some colleagues who are
familiar with his art. Between 1950 and 1960, he
writes some of the most crushing letters of
helplessness, about old age, about „the darkness
which falls on the whole artistic work.“
He is extremely preoccupied to try to make the
house where poet Ady Endre was born, a place of
artistic pilgrimage. Beginning with 1954 and 1955,
he writes long insistent statements to all the
authorities from Romania and Hungary in order to
convince them that the poet’s house deserves to be
transformed into a museum. Finally, he manages to
get his message across.
Brought back to the public attention by the young
intellectuals, Mircea Zaciu writes an article in the
1958 „Tribuna“ with an unequivocal title< „In the studio of a great artist“. Former apprentices and admirers try to organize a retrospective and write a
monograph. Aurel Popp passes away on August 8th

1960, without succeeding in integrating himself „in
the new world“ where „a single party is trying to
make us happy“, as he had written one year before.
Nevertheless, he would see one more success> he
managed to persuade the Communist authorities to
make an art museum, the one that, aer several
years, would host his works. e inauguration took
place in 1959, on which occasion he also gave an interview. Although unfortunately only fragments of
the old magnetic tape, forgotten in storage, have remained, they reveal a lively character, full of wit,
irony and sarcasm, inclined to speak cruel truths in
an informal language, convey unconventional
opinions about art, the society, the „progress“, Communism, and the artist’s mission…
His sentiments about the reality of his days are
severe. It is 1959 and one of the questions sounded
like this<
„Now I would like to ask you a question. How do
you envision the evolution of the future and how will
our life evolve in the future?
His opinions are steadfast. e 1917 Revolution is
„colorful“ – man is made to only know his peers
when they are put in exceptional situations, such as
war and revolutions. He gives an outspoken view on
Communism, by relating it to Christianity, to the art
during Communism.
„If I am asked, I can imagine Communism as the
most noble and the best idea outside
Christianity. Do they want me to serve it? (said in a
high tone). en why can’t I give an order so that
artists be instructed to serve this purpose in a
perfect manner? Why are kitsch works allowed to be
made? Why, as I have written in an article which,
naturally, was not published, is someone
allowed to paint a Viennese pumpkin as still life and
the painter poses in a photograph in front of the still
life as if he painted Vienna, and not the
Viennese pumpkin?“
His views are extremely ﬁrm. In the last years of
his life, in letters and private conversations, he
becomes one of the most fervent critics of
Communism. Aurel Ciupe wrote to him in 1954 that
in Bucharest „he found a completely
unfavorable opinion“ about him.
(D.P.)
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Portretul artistului Aurel Popp
realizat de Alexandru Ziffer `n 1936,
ulei pe p]nz[, 0,570 x 0,670, semnat,
datat st]nga sus, Muzeul de Art[ Satu
Mare / 31

Nud, 1910, schi\e Paris, Muzeul de
Art[ Satu Mare / 109

Autoportret, 1907, creion pe h]rtie,
semnat datat dreapta jos / 32

Nud, 1911, schi\e Paris, datat st]nga
jos, Colec\ie privat[ / 111

Autoportret, 1920, ulei pe carton
semnat, datat dreapta sus / 32

Centrul vechi la Satu Mare, 1911,
ulei pe p]nz[, 0,425 x 0,590, Muzeul
de Art[ Satu Mare / 112

Autoportret (1926?) ulei pe carton,
0,490 x 0,320 nesemnat, nedatat,
Muzeul de Art[ Cluj-Napoca / 33
Iosif Fekete, Portretul pictorului
Aurel Popp, 1955, ghips / 68
Nud, ulei pe carton, 70 x 50 cm,
semnat st]nga jos, Colec\ia Pavel
:u;ar[ / 102
Nud, 1910, datat dreapta sus, Paris,
Muzeul de Art[ Satu Mare / 103
Nud, 1910, schi\e Paris, Muzeul de
Art[ Satu Mare / 104
Nud, 1910, schi\e Paris, Muzeul de
Art[ Satu Mare / 105
Nud, 1910, schi\e Paris, datat dreapta
sus, Muzeul de Art[ Satu Mare / 107
Nud, 1910, datat dreapta sus, schi\e
Paris, Muzeul de Art[ Satu Mare / 107
Nud, 1910, schi\e Paris, Muzeul de
Art[ Satu Mare / 108

Nud, 1910, schi\e Paris, Muzeul de
Art[ Satu Mare / 110

Strad[ din Eger, 1918, ulei pe p]nz[,
semnat, datat st]nga jos, Colec\ie
privat[
Prizonieri, 1916 (iunie), ulei pe
carton, 0,410 x 0,340, semnat, datat
st]nga jos, cu creion negru, inscrip\ie
autograf[ st]nga jos< Olasz front
(frontul italian), Kőtörő orosz fogjak
(Prizonieri ru;i sp[rg[tori de piatr[),
Muzeul de Art[ Satu Mare / 113
Miner din ocn[, 1912, ulei pe carton,
0,400 x 0,325, semnat, datat st]nga jos,
zg]riat `n past[, Muzeul de Art[ Satu
Mare / 114
Minerii, 1912, ulei pe placaj,
0,690 x 0,500, semnat ;i datat dreapta
jos, zg]riat `n past[< Co;tiui, Muzeul
de Art[ Satu Mare / 115
~n gr[din[, 1920, ulei pe p]nză, 1,150
x 1,450, semnat ;i datat dreapta jos, cu
negru, inscrip\ie autograf[ `n st]nga
jos, negru<... INTERROMPU LE 1 ER

AOUT 1914, AU SON
DESCLOCHES MIDI, LORSQUE
J’AI REÇU MA CONVOCATION
POUR LA GUERRE MONDIALE...
(~ntrerupt la 1 august 1914, la sunetul
clopotului de amiaz[, c]nd am primit
ordinul de chemare pentru r[zboiul
mondial...) Muzeul de Art[ Satu Mare
/ 121
Femeie citind, ulei pe p]nză,
0,700 x 0,880, semnat dreapta jos, cu
negru (Reproducere din „Aurel Popp
Catalog patrimonial“, 1979)
(Distrus la revolu\ie `n decembrie
1989, la Muzeul de Art[ Na\ional[) /
128
Femeie cu umbrel[, 1939, ulei pe
p]nză, 1,110 x 0,890, nesemnat,
nedatat, Colec\ie privat[ / 129
Pianina ro;ie, 1941, ulei pe p]nză,
1,170 x 0,930, semnat ;i datat st]nga
jos, cu ro;u, Muzeul de Art[ Satu
Mare / 130
C]nd va arde lumea, 1959, c[rbune
pe h]rtie de calc, 0,690 x 0,850,
semnat, datat dreapta jos, inscrip\ia
autograf[ dreapta jos „C]nd va arde
lumea“, Muzeul de Art[ Satu Mare /
138
Azi, m]ine, poim]ine, 1949, (Ieri, azi,
m]ine), triptic[, creion pe h]rtie, 3
desene `ntr-un passe-partout, 0,275 x
0,195, semnat st]nga sus, Muzeul de
Art[ Satu Mare / 149, 150, 151
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Pro Patria, 1925?, ulei pe p]nz[,
semnat dreapta jos, cu negru / 154

0,275 x 0,445, semnat, datat dreapta
jos, Muzeul de Art[ Satu Mare / 164

Pro Patria, 1927?, ulei pe p]nz[,
0,350 x 0,500 (din arhiva artistului) /
154

Tran;ee, 1916, c[rbune pe h]rtie,
0,275 x 0,445, semnat, datat dreapta
jos, Muzeul de Art[ Satu Mare / 164

P[cat... P[cat..., 1922, ulei pe p]nz[,
Casa Regal[ a Rom]niei / 155

~n tran;eele din Wolhynia, 1916,
0,280 x 0,440, creion pe h]rtie, semnat
;i datat dreapta jos, inscrip\ie
autograf[< Futó árok Walhyniai
állásokban (tran;ee pe pozi\iile din
Wolhynia), Muzeul de Art[ Satu Mare
/ 164

Osta; mort, 1917 februarie, creion pe
h]rtie 0,310 x 0,430, semnat, datat
dreapta jos (studiu pentru P[cat...
P[cat...), Muzeul de Art[ Satu Mare /
155
De pe front, 1916, creion pe h]rtie,
semnat și datat dreapta jos, Muzeul de
Art[ Satu Mare / 156, 157
~n tran;ee, 1916, creion pe h]rtie,
semnat și datat dreapta jos / 158
~n tran;ee, 1916, creion pe h]rtie,
semnat și datat dreapta jos / 159
Scen[ de pe front, 1916, creion pe
h]rtie, semnat, datat st]nga jos / 160
Transportul muni\iei, 1916?,
creion pe h]rtie, 0,450 x 0,315,
nesemnat, nedatat, Muzeul de Art[
Satu Mare / 161
~n tran;ee (studiu de pe front), 1916,
creion pe h]rtie, 0,450 x 0,320,
nesemnat, nedatat, Muzeul de Art[
Satu Mare / 162
De pe front, 1916, creion pe h]rtie,
0,450 x 0,320, nesemnat, nedatat,
Muzeul de Art[ Satu Mare / 163

Portrete de ofi\eri (tran;ee), 1916,
creion pe h]rtie, 0,230 x 0,250,
semnat, datat dreapta jos, frontul
italian, Muzeul de Art[ Satu Mare /
168
Portrete de ofi\eri, 1916, semnat,
datat dreapta sus, frontul italian,
Muzeul de Art[ Satu Mare /168

De pe front, 1916, c[rbune pe h]rtie,
semnat, datat dreapta jos, Muzeul de
Art[ Satu Mare / 165

Portrete de ofi\eri, 1916, semnat,
datat dreapta sus, frontul italian,
Muzeul de Art[ Satu Mare / 168

Tran;ee, 1916, c[rbune pe h]rtie,
semnat, datat dreapta jos, Muzeul de
Art[ Satu Mare / 165

Portrete de ofi\eri, 1916, semnat
dreapta sus, frontul italian / 168

Capela unit[\ii, 1916, creion pe
h]rtie, 0,270 x 0,365, semnat, datat
st]nga jos. Inscrip\ie autograf[< Capel[
de campanie Septin / 166
Buc[t[rie de campanie (studiu),
1916, sepia pe h]rtie, 0,295 x 0,460,
semnat, datat st]nga jos, frontul
italian, Muzeul de Art[ Satu Mare /
166
Popota ofi\erilor, 1916, de pe frontul
italian, nesemnat, nedatat / 166
De pe front, 1916, c[rbune pe h]rtie,
semnat, datat dreapta jos, Muzeul de
Art[ Satu Mare / 167

Tran;ee, 1916, c[rbune pe h]rtie,
semnat, datat st]nga jos, Muzeul de
Art[ Satu Mare / 164

Buc[t[rie de campanie, 1916,
c[rbune pe h]rtie, 0,240 x 0,265,
semnat, datat dreapta jos, frontul
italian, Muzeul de Art[ Satu Mare /
167

Tran;ee, 1916, c[rbune pe h]rtie,

Buc[t[rie de campanie, 1916,
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c[rbune pe h]rtie, 0,245 x 0,310,
semnat, datat dreapta mijloc, frontul
italian, Muzeul de Art[ Satu Mare /
167

Portrete de ofi\eri, 1916, semnat,
datat st]nga sus, frontul italian,
Colec\ia familiei Popp / 169
Portrete de ofi\eri, 1916, semnat,
datat dreapta sus, frontul italian,
Colec\ia familiei Popp / 169
Portrete de ofi\eri, 1918, semnat,
datat dreapta sus, frontul italian,
Colec\ia familiei Popp / 169
Adev[ratul `nving[tor, 1921?
semnat st]nga jos, ulei pe p]nz[
(reproducere din Erdély Helicon 1928,
pagina 486) / 170
Cine-l ;tie? (1916-1933), (detaliu),
ulei pe p]nz[, semnat, datat st]nga
jos, Muzeul de Art[ Satu Mare / 172
Exclu;ii, (1928) ulei pe p]nză, 2,000 x
1,520, semnat dreapta jos, Muzeul de
Art[ Satu Mare / 174
Noul Christ, 1925, ulei pe p]nză,
0,735 x 0,605, semnat, datat dreapta

plan;a VIII, Colec\ia Onisifor Ghibu
(Acela;i motiv este tratat `ntr-o
lucrare cu titlul

(Reproducere din albumul „Aurel
Popp“ de Raoul :orban ;i Zoltán
Banner, 1968) / 215

Cine-l ;tie? 1916-1935, ulei pe p]nz[,
1,150 x 2,000, semnat, datat st]nga jos
cu brun, Muzeul de Art[ Satu Mare /
184, 185

Ultima parad[ aﬂat[ la Muzeul
Jude\ean de Art[ «Centrul Artistic
Baia Mare») / 204

Setea, 1943, ulei pe p]nz[, 0,840 x
0,700 (Reproducere dup[ fotografii
din colec\ia artistului) / 216

Atacul (1916-1935), ulei pe p]nză,
1,170 x 2,000, semnat, datat st]nga jos,
cu brun, Muzeul de Art[ Satu Mare /
186, 187

Atacul cu gaze, ulei pe p]nz[, 1,000 x
1,200, nesemnat, nedatat, Muzeul
Jude\ean de Art[ «Centrul Artistic
Baia Mare» / 205

Denun\[torii, 1959, c[rbune pe calc,
0,415 x 0,320, semnat, datat st]nga
jos, Muzeul de Art[ Satu Mare / 217

Atacul (1916-1935), (detaliu), ulei
pe p]nză, semnat și datat st]nga jos,
cu brun, Muzeul de Art[ Satu Mare /
188, 192, 193

Cain, 1940, ulei pe placaj, 0,577 x
0,398 cm, semnat dreapta jos cu
negru, pe verso, cu creionul< Dragul ;i
bunul meu prieten Nicolae Vamfalvi
cu sincer[ afec\iune, Muzeul de Art[
Cluj-Napoca / 209

jos, cu creion negru, Muzeul de Art[
Satu Mare / 178

Cine-l ;tie? 1916-1935 (detaliu), ulei
pe p]nz[, 1,150 x 2,000, semnat, datat
st]nga jos cu brun, Muzeul de Art[
Satu Mare / 194
Balaurul, 1930, semnat, datat st]nga
jos, 1,800 x 1,250, Muzeul de Art[
Satu Mare / 197
Atacul, 1937, ulei pe p]nz[, semnat,
datat st]nga jos, 0,260 x 2,000, Muzeul
Jude\ean T]rgu-Mure; / 198, 199
Protest `mpotriva r[zboiului, 1925,
ulei pe p]nz[, semnat st]nga jos,
Muzeul Memorial „Octavian Goga“,
Ciucea (`n revista Luceaf[rul din
ianuarie 1936, anul II, nr. I, lucrarea
apare sub titlul Cine ;tie de el) /
200, 201
Exclu;ii, 1921, ulei pe p]nz[, 0,865 x
0,630, semnat dreapta jos, Muzeul de
Art[ Satu Mare / 203
O `nmorm]ntare de prizonieri `n
Siberia, 1919, ulei pe p]nz[,
reproducere din revista Transilvania,
Banatul, Cri;ana, Maramure;ul, 19181928, volumul II, Bucure;ti, 1929,

Tr[d[torii, 1921, ulei pe carton,
0,735 x 0,605, semnat, dreapta jos,
zg]riat `n culoare (Reproducere din
albumul „Aurel Popp“ de Raoul
:orban ;i Zoltán Banner, 1968) / 210
Sf]nta familie, 1928, (pe verso cu
creionul 1937) ulei pe placaj,
0,480 x 0,570, semnat st]nga sus, cu
creionul Colec\ia familiei artistului
(Reproducere din albumul „Aurel
Popp“ de Raoul :orban ;i Zoltán
Banner, 1968) / 211

Primul foc, 1924, ulei pe p]nză, 0,730
x 1,050, semnat, datat st]nga jos, cu
negru, Muzeul de Art[ Satu Mare /
218, 219
:i str[mo;ii no;tri, 1924, ulei pe
p]nză, 0,740 x 0,940, semnat, datat
st]nga sus, cu negru, Muzeul de Art[
Satu Mare / 220, 221
Elanul, ulei pe pânză, 1,250 x 1,000,
semnat, datat st]nga jos, MNAR,
Galeria de Artă Românească
Modernă / 224
Dobor]rea copacului, 1940-1953?,
ulei pe placaj, 1,500 x 1,250, semnat
st]nga jos (Reproducere din albumul
„Aurel Popp“ de Raoul :orban ;i
Zoltán Banner, 1968) / 227

~nmorm]ntarea proletarului 1926?,
ulei pe p]nz[, semnat, datat dreapta
jos 0,735 x 0,965, Muzeul de Art[
Cluj-Napoca / 212, 213

:i ei..., (lupt[ pe via\[ ;i pe moarte),
1953?, ulei pe p]nz[, nesemnat,
nedatat, 1,440 x 1,700, Muzeul de Art[
Satu Mare / 228, 229

Scaie\ii, 1921, ulei pe p]nz[,
(Reproducere din albumul „Aurel
Popp“ de Raoul :orban ;i Zoltán
Banner din 1968)> ~n revista
Luceaf[rul din ianuarie 1936, anul II,
nr. I, lucrarea apare sub titlul Goni\i
de soart[ / 214

:i ei... 1953? (Schi\[), creion pe
h]rtie, 0,085 x 0,145, nesemnat,
nedatat, Muzeul de Art[ Satu Mare /
230
:i ei lupt[, ulei pe carton, semnat
st]nga jos, Colec\ie privat[/ 231

Egalité, 1925, ulei pe p]nz[,

Bivolii, 1953, c[rbune ;i creion pe

467

h]rtie, nesemnat, nedatat (Din
caietele artistului) / 231

Furnici, 1928, ulei pe p]nz[, Colec\ia
Rene Triebl / 243

Caii, 1958, semnat, datat dreapta jos,
reproducere dup[ fotografiile
artistului / 232

Cu p]rghii, 1951-1952?, c[rbune pe
placaj, 1,280 x 2,050, nesemnat,
nedatat, Muzeul de Art[ Satu Mare /
244

Cai speria\i, 1945, cărbune și ulei pe
p]nză, 0,800 x 1,000, Muzeul de Art[
Satu Mare / 232
Cai speria\i, 1945?, cărbune și ulei pe
p]nză, 0,800 x 1,900, semnat, datat
dreapta jos, Colec\ie privat[ / 233
C[ratul bu;tenilor, ulei pe placaj,
0,650 x 0,960, nesemnat, nedatat
(Reproducere din albumul „Aurel
Popp” de Raoul :erban ;i Zoltán
Banner, 1968) / 233
Curs[ de cai 1953? (~ntrecere de cai
pe Pusta Hortobágy), 0,470 x 0,370,
semnat, datat st]nga jos, ulei pe p]nz[
lipit[ pe carton, Colec\ia
dr. Viorel Ciubot[ / 234, 235
Muncitori forestieri, 1952, ulei pe
p]nz[, 0,670 x 0,827, semnat, datat
st]nga jos, Colec\ia Pavel :u;ar[ / 236,
237
Tăietorii de lemne, 1928,
(Rostogolirea trunchiului), ulei pe
pânză, 0,738 x 0,935, semnat dreapta
jos cu negru, Muzeul de Art[
Cluj-Napoca / 238, 239
Butinarii, ulei pe placaj, 0,940 x 0,740,
nesemnat, nedatat, Muzeul Jude\ean
de Art[ «Centrul Artisitic Baia Mare»
/ 240
Bolovanul, (unde-s doi puterea
cre;te), 1950, ulei pe p]nz[, 1,240 x
1,190, semnat dreapta jos
(Reproducere din albumul „Aurel
Popp” de Raoul :erban ;i Zoltán
Banner, 1968)/ 241
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Cu p]rghii, 1951-1952? (detaliu) /
246
Cu p]rghii (Rostogolirea
trunchiului), ulei pe p]nză, 0,375 x
0,675, semnat ;i datat dreapta jos cu
creion chimic, (Fotografie din colec\ia
artistului) / 247
Transportul buştenilor, 1950, ulei pe
placaj, 0,825 x 1,220, MNAR, Galeria
de Artă Românească Modernă / 248,
249
Ridic[tori de bu;teni (ridicarea
bu;teanului), 1955, ulei pe p]nz[,
semnat ;i datat dreapta jos,
(Reproducere din „Aurel Popp
Catalog patrimonial“, 1979) / 250
Moartea p[durii, c[rbune ;i ulei pe
p]nz[, 2,300 x 1,800, nesemnat,
nedatat, Muzeul de Art[ Satu Mare /
251
Moartea p[durii, 1945?, ulei pe
placaj, 0,940 x 0,740, semnat st]nga
jos (Fotografie din colec\ia artistului) /
252
Ultima lovitur[, reproducere dup[
colec\iile de fotografii alb negru ale
artistului, realizate de :erban
Constantin / 253
Edecarii 1926, ulei pe p]nz[, 0,385 x
0,535, semnat, datat st]nga jos,
Muzeul |[rii Cri;urilor, Oradea /
254, 255

Pescari scot n[vodul, 1924-1926?,
ulei pe p]nz[, 0,420 x 0,610, semnat ;i
datat st]nga jos cu negru (Din
albumul „Aurel Popp“, Corvina
Kiadó, 1978) / 256
Mi;c[rile din av]nt (studiu) / 257
C[ru\a;ul o;ean, 1928?, ulei pe
p]nz[, 1,250 x 1,500, nesemnat,
nedatat, Muzeul de Art[ Satu Mare /
258, 259
C[ru\a;ul o;ean, 1928? (detaliu) /
260, 261
Car cu bivoli, 1926, ulei pe placaj,
0,680 x 0,480, semnat dreapta sus
Colec\ie privat[ / 262, 263
Aratul greu, 1920, tempera ;i
cărbune pe p]nză, 1,395 x 1,680
nesemnat, nedatat, Muzeul de Art[
Satu Mare / 264, 265
Car cu bivoli, 1959, ulei pe placaj,
0,350 x 0,750, semnat ;i datat st]nga
jos cu negru, Muzeul de Art[ Satu
Mare / 266, 267
Car cu bivoli, 1959 (detaliu) / 268,
269
Saci de gr]u, 1936, ulei pe placaj,
0,940 x 0,740, semnat ;i datat st]nga
jos cu negru / 270
Seceri;ul, 1940 - 1946?, ulei pe p]nză,
0,840 x 0,700, nesemnat, nedatat,
Muzeul de Art[ Satu Mare / 271
Seceri;ul, 1940 - 1946? (detaliu) /
272, 273
Transportul snopilor pe arie, 1944,
ulei pe p]nz[, 0,845 x 0,705, semnat,
datat st]nga jos cu creion negru,

Muzeul Jude\ean de Art[ «Centrul
Artisitic Baia Mare» / 274
Secer[torii, 1952, ulei pe placaj, 0,600
x 0,700, semnat st]nga jos cu negru,
(Reproducere din albumul „Aurel
Popp” de Raoul :erban ;i Zoltán
Banner, 1968) / 275
Meli\[toarele, 1926, ulei pe p]nză,
0,850 x 0,750, semnat ;i datat st]nga
jos, Colec\ie privat[ / 276, 277
Meli\[toarele, 1926 (detalii) / 278,
279
Culeg[tori, 1942-1943? ulei pe placaj,
semnat dreapta jos, Colec\ie privat[, /
278, 279
Sic itur ad astra, 1936-1948?, ulei pe
placaj, 1,250 x 0,460, nesemnat,
nedatat, neterminat / 280
Electrificarea, 1946-1948?, ulei pe
p]nz[, 2,010 x 0,960, nesemnat,
nedatat, Muzeul de Art[ Satu Mare /
280
~nalt[ tensiune, 1942, ulei pe placaj,
1,070 x 0,720, semnat ;i datat dreapta
jos cu negru (Baia Sprie), Muzeul de
Art[ Satu Mare / 281
Electrificarea, 1946-1948? (detalii) /
282, 283
Culesul merelor, 1935, (detaliu)
(Baia Sprie), ulei pe p]nză, 1,240 x
0,950, semnat ;i datat st]nga jos cu
creion negru, Muzeul de Art[ Satu
Mare / 284
Secer[torii, 1938, ulei pe placaj,
semnat, datat st]nga jos cu negru,
Muzeul de Art[ T]rgu-Mure; / 285
Culesul merelor, 1935, (Baia Sprie),

ulei pe p]nză, 1,240 x 0,950, semnat ;i
datat st]nga jos cu creion negru,
Muzeul de Art[ Satu Mare / 286
Casa omului, casa Domnului, 1926
ulei pe p]nz[, 0,645 x 0,825
semnat st]nga jos (Reproducere din
albumul „Aurel Popp” de Raoul
:erban ;i Zoltán Banner, 1968) / 292
Plopii, 1937 (detaliu), ulei pe p]nză,
1,111 x 1,000, semnat, datat dreapta
jos, cu negru, Muzeul de Art[ Satu
Mare / 294
Plopii, 1937, ulei pe p]nză, 1,111 x
1,000, semnat, datat dreapta jos, cu
negru, Muzeul de Art[ Satu Mare / 295
Exploatarea nisipului (C[ru\e `n
ap[), 1936 (detaliu), ulei pe p]nz[,
1,000 x 0,900, semnat, datat st]nga jos
cu negru, Muzeul de Art[ Satu Mare /
296
Exploatarea nisipului (C[ru\e `n
ap[), 1936, ulei pe p]nz[, 1,000 x
0,900, semnat, datat st]nga jos cu
negru, Muzeul de Art[ Satu Mare /
297
Peisaj din Baia Sprie, 1941
(detaliu), ulei pe p]nz[, 1,220 x 1,610,
semnat, datat dreapta jos,
Muzeul de Art[ Satu Mare / 298
Peisaj din Baia Sprie, 1941, ulei pe
p]nz[, 1,220 x 1,610, semnat, datat
dreapta jos, Muzeul de Art[ Satu Mare
/ 299
Strad[ din Baia Sprie, 1938
(detaliu), ulei pe p]nz[, 0,950 x
1,230, semnat, datat dreapta jos,
Muzeul de Art[ Satu Mare / 300
Strad[ din Baia Sprie, 1938, ulei pe
p]nz[, 0,950 x 1,230, semnat, datat

dreapta jos, Muzeul de Art[ Satu Mare
/ 301
Duminec[ dup[ mas[, 1940?
(detaliu), ulei pe p]nz[, nesemnat,
nedatat, 1,130 x 1,280, Colec\ie privat[
familia Sasu / 302
Duminec[ dup[ mas[, 1940?, ulei pe
p]nz[, nesemnat, nedatat, 1,130 x
1,280, Colec\ie privat[ familia Sasu /
303
~n dosul ;urii, 1925 - 1926?, ulei pe
carton, 0,680 x 0,480, semnat, datat
st]nga jos, cu negru, Muzeul de Art[
Satu Mare / 304
De vorb[ (`n dosul ;urii),
nesemnat, nedatat (Din albumul
„Aurel Popp“, Corvina Kiadó, 1978)
/ 306
Peisaj din Baia Sprie, 1939, semnat,
datat dreapta jos (Din albumul
„Aurel Popp“, Corvina Kiadó, 1978)
/ 307
Spre cas[ (De la lucru), 1940-1946?,
ulei pe placaj, 0,850 x 0,700,
nesemnat, nedatat (Din albumul
„Aurel Popp“, Corvina Kiadó, 1978)
/ 307
Vedere din Bucovina, 1916, ulei pe
carton, 0,450 x 0,330, semnat, datat
st]nga jos, Muzeul Memorial
„Octavian Goga“, Ciucea / 308
Peisaj cu copaci (pe malul
Some;ului), 1921, ulei pe carton,
semnat, datat st]nga jos / 309
Pe prisp[, 1928, pastel pe h]rtie,
0,800 x 0,900, semnat, datat dreapta
jos, Muzeul de Art[ Satu Mare / 312,
313
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Pe prisp[, 1928 (detaliu) / 314, 315
~n sat (Baia Sprie), nesemnat (Din
albumul „Aurel Popp“ de R. :orban
;i Z. Banner, 1968) / 316

~n frunzi; (F]nt]na mea) 1939
(detaliu), pastel pe h]rtie,
0,720 x 1,010, Muzeul de Art[
Satu Mare / 324

artistului, Arhivele Na\ionale Satu
Mare) / 340

~n frunzi; (F]nt]na mea) 1939,
pastel pe h]rtie, 0,720 x 1,010,
Muzeul de Art[ Satu Mare / 325

Crucea Vie\ii, 1954-1955?, studiu
nesemnat, nedatat, (Reproducere
dup[ fotografii din colec\ia
artistului, Arhivele Na\ionale Satu
Mare) / 341

La soare, 1939 (detaliu), (Baia Sprie),
ulei pe placaj, 0,900 x 0,600, semnat,
datat, st]nga jos, cu negru, Muzeul de
Art[ Satu Mare / 326

R[stignirea, ulei pe p]nz[
(Reproducere din albumul „Aurel
Popp“ de R. :orban ;i Z. Banner,
1968) / 342

La soare, 1939 (Baia Sprie), ulei pe
placaj, 0,900 x 0,600, semnat, datat,
st]nga jos, cu negru, Muzeul de Art[
Satu Mare / 327

Ecce Homo, (1939-1940?), cărbune și
ulei pe p]nză, 2,000 x 2,800,
nesemnat, nedatat, Muzeul de Art[
Satu Mare / 343

Peisaj din Baia Sprie (detaliu), ulei
pe placaj, 0,490 x 0,690, nesemnat,
nedatat, Muzeul de Art[ Satu Mare /
318

Nori, 1939, ulei pe placaj, 0,580 x
0,660, semnat, datat dreapta jos,
Muzeul de Art[ Satu Mare / 328

Peisaj din Baia Sprie, ulei pe placaj,
0,490 x 0,690, nesemnat, nedatat,
Muzeul de Art[ Satu Mare / 319

Cer `nnorat, 1930, ulei pe placaj,
semnat, datat dreapta jos, Muzeul de
Art[ Satu Mare / 329

Punerea `n morm]nt, 1953, ulei pe
p]nz[, 0,700 x 0,845, semnat ;i datat
dreapta jos cu ro;u (Reproducere
dup[ fotografii din colec\ia
artistului) / 344

R]ul S[sar, 1939, (Baia Sprie), ulei pe
p]nz[ 1,300 x 1,100, semnat dreapta
jos (Din albumul „Aurel Popp“ de R.
:orban ;i Z. Banner, 1968) / 320

Furtun[ `n p[dure, 1947 (detaliu),
ulei pe p]nză, 1,200 x 0,900,
nesemnat, nedatat, Colec\ie privat[ /
3310

Peisaj din Baia Sprie, ulei pe p]nz[,
semnat dreapta jos (Din albumul
„Aurel Popp“ de R. :orban ;i
Z. Banner, 1968) / 321

Furtun[ `n p[dure, 1947, ulei pe
p]nză, 1,200 x 0,900, nesemnat,
nedatat, Colec\ie privat[ / 331

La poart[, 1926 (Din albumul „Aurel
Popp“, Corvina Kiadó, 1978) / 316
~n sat (Baia Sprie), ulei pe carton,
semnat st]nga jos, 0,340 x 0,220 cm,
Colec\ia dr. Cornel Palfi / 317
Peisaj din Baia Sprie, 1935, ulei pe
p]nz[, 0,620 x 0,500, semnat st]nga
jos (Din albumul „Aurel Popp“ de R.
:orban ;i Z. Banner, 1968) / 317

~n poart[, 1936?, ulei pe p]nz[,
nesemnat, nedatat (Din albumul
„Aurel Popp“ de R. :orban ;i
Z. Banner, 1968) / 322
Peisaj cu c[pi\e, 1926-1927?,
ulei pe carton, 0,450 x 0,580, semnat,
datat st]nga jos cu negru,
Casa memorial[ Ady Endre
Satu Mare / 323
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Crucea vie\ii, 1955?, cărbune pe
p]nză 2,000 x 3,200, nesemnat,
nedatat, Muzeul de Art[ Satu Mare /
334, 335
Crucea vie\ii, 1955? (detalii) / 336,
337, 338, 339
Crucea Vie\ii, 1954-1955?, studiu
nesemnat, nedatat (Reproducere
dup[ fotografii din colec\ia

Cobor]rea de pe cruce, 1935, ulei pe
p]nz[, 0,840 x 0,700, semnat, datat
st]nga jos cu negru
(Reproducere dup[ fotografii din
colec\ia artistului) / 345
Cina cea de tain[, 1949?, ulei pe
p]nză, 0,425 x 0,890, semnat, datat
st]nga jos, cu negru, Muzeul de Art[
Satu Mare / 346, 347
Cina cea de tain[, 1949 (detaliu) /
348, 349?
Cina cea de tain[ 1948, (detaliu),
(studiu pentru Isus, Petru ;i Iuda),
creion pe h]rtie, semnat, datat st]nga
mijloc, Colec\ie privat[ / 350
Cina cea de tain[ 1948, (studiu
pentru Isus, Petru ;i Iuda), creion pe
h]rtie, semnat, datat st]nga mijloc,
Colec\ie privat[ / 351

Cina cea de tain[, c[rbune pe p]nz[,
0,900 x 0,550, nesemnat,
nedatat, Muzeul de Art[ Satu Mare /
351
Savonarola, 1959? (detaliu), pastel pe
h]rtie, 1,160 x 0,800, nesemnat
nedatat, Muzeul de Art[ Satu Mare /
352
Savonarola, 1959?, pastel pe h]rtie,
1,160 x 0,800, nesemnat nedatat,
Muzeul de Art[ Satu Mare / 353
Vasile Lucaciu, 1935?, creion pe
h]rtie, 0,270 x 0,195, nesemnat,
nedatat, Muzeul de Art[ Satu Mare /
354
Vasile Lucaciu, 1935, ulei pe p]nză,
0,830 x 0,620, nesemnat, datat pe
verso dreapta sus, Muzeul de Art[
Satu Mare / 355
Scen[ biblic[ (studiu), 1933-1948?,
creion pe h]rtie, nesemnat, datat
dreapta jos. Inscripție autografă jos<
„~n adunarea din... (indescifrabil)
Răstigniți-l! Răstigniți-l!... Pilat vrea
să-l scape pe Isus, din poporul aț]țat
de Sinhedron ... (indescifrabil)“.
(Studiu pentru ~naintea Sinedriului) /
356, 357
Scen[ biblic[ (studiu), c[rbune pe
h]rtie, nesemnat, nedatat,
Din caietele artistului / 356
Scen[ biblic[ (studiu), c[rbune pe
h]rtie, nesemnat, nedatat,
Muzeul de Art[ Satu Mare / 356
Madona proletară, 1939?, c[rbune pe
p]nz[, nesemnat, nedatat, Muzeul de
Art[ Satu Mare / 357
R[stignirea, (studiu)
creion pe h]rtie nesemnat, nedatat,
Muzeul de Art[ Satu Mare / 357

Apocalipsa, 1955? (studiu), c[rbune pe
h]rtie, 1,020 x 1,050 nesemnat, nedatat,
Muzeul de Art[ Satu Mare / 358, 359

nesemnat, nedatat (Fr]ngerea cu roat[
a lui Horea ;i Clo;ca), Muzeul de Art[
Satu Mare / 370, 371

~mp[rat ;i proletar 1954 (studiu),
c[rbune pe h]rtie, semnat, datat
dreapta jos, Muzeul de Art[ Satu Mare
/ 360, 361

Execuția lui Horea, 1957? (detaliu) /
372, 373

Sf]r;itul lumii (studiu), c[rbune pe
h]rtie, nesemnat, nedatat Muzeul de
Art[ Satu Mare / 362
Lovitura `n plin (schi\[), c[rbune ;i
ulei pe p]nz[, 0,490 x 0,590,
nesemnat, nedatat, Muzeul de Art[
Satu Mare / 362
Dac[ omul vrea s[ piar[, 1929, ulei
pe p]nz[, 1,810 x 2,000, semnat ;i
datat dreapta jos cu negru, Inscrip\ie
autograf[ pe verso, dreapta jos< „Hoo
vult decipi, ergo decipietur... (Dac[
omul vrea s[ piar[)“, Reproducere
dup[ fotografii din colec\ia
artistului / 363
Dac[ omul vrea s[ piar[... (studiu),
Muzeul de Art[ Satu Mare / 363
Dac[ omul vrea s[ piar[, 1920, ulei
pe placaj, 0,690 x 0,570, semnat ;i
datat st]nga jos `n past[, Colec\ie
privat[ / 364, 365
Cogito..., 1959, creion ;i cret[ neagr[
pe h]rtie, 0,415 x 0,355, semnat, datat
dreapta jos cu creionul, 0,415 x 0,355,
Muzeul de Art[ Satu Mare / 367
Execuția lui Doja, 1954, ulei pe
pânză, 0,632 x 0,890, semnat st]nga
jos cu creion negru, Muzeul de Art[
Cluj-Napoca / 368, 369
Execuția lui Horea, 1957? laviu ;i
c[rbune pe calc 0,840 x 1,040

Via Appia, 1953 - 1959?, c[rbune pe
h]rtie semnat ;i datat, st]nga jos,
Muzeul de Art[ Satu Mare / 374, 375
Execu\ia lui Doja (studiu), 1956,
c[rbune pe h]rtie, semnat, datat
dreapta jos, Muzeul de Art[ Satu Mare
/ 376
Moartea lui Doja (studiu), 1957,
c[rbune pe h]rtie, Muzeul de Art[
Satu Mare / 376
Execu\ia lui Doja (studiu), 1935
c[rbune pe h]rtie, semnat, datat
dreapta jos, Muzeul de Art[ Satu Mare
/ 377
Destinul lui Avram Iancu, 19511952? (Avram Iancu vorbind
mo\ilor), c[rbune cu cretă albă pe
pânză, 0,720 x 1,080
MNAR, Cabinetul de Desene ;i
Gravuri / 378, 379
Via Appia (schi\[), 1953, c[rbune pe
h]rtie, Muzeul de Art[ Satu Mare /
393
Autoportret, 1937, ulei pe p]nz[,
Colec\ia familiei C[tu;anu-Popp / 428
Fiul meu, 1926, ulei pe p]nz[, 0,490
x 0,680, semnat, datat st]nga jos,
Muzeul de Art[ Satu Mare / 436
Mama artistului, Maria Soprony,
1930, ulei pe p]nz[, 0,770 x 0,970,
semnat, datat dreapta jos, Muzeul de
Art[ Satu Mare / 440
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