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Licitaţia Maeștri ai portretului,
inclusiv o colecție George baron Löwendal

marți, 7 feb. 2016, 19.30, Artmark

22. Constantin Artachino, Inocență (detaliu)
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Aș putea spune că Löwendal este zugravul sufletului românesc,
văzut în tot ce are el mai adânc, mai sfânt, mai uman....
Georg von Löwendal, acest Dostoievski român al picturii românești.

Lucia Demetrius, 
Evenimentul zilei, 8 iunie 1943

Pictor, poet, scenograf și actor, baronul George 
Löwendal provine dintr-o familie aristocrată nordică, cu 
rădăcini în familia regală a Danemarcei. Copilăria și-o 
petrecea în Sankt Petersburg, în familia ofițerului țarist 
Laurențiu II baron Löwendal și a Liubovei Gavrișoca. 
Studiile liceale din Kiev le va completa tot în oraşul 
natal Sankt Petersburg, frecventând Institutul de Belle 
Arte, în preajma lui Makovski şi a lui Alexandr Petrovici 
Alexandrov. În acelaşi timp lucrează sporadic ca bale-
rin, actor şi desenator, dar și ca scenograf la Teatrul 
Imperial de Operă. La invitaţia profesorului Alexandrov, 
după 1918 descoperă Basarabia, legându-și desti-
nul atât de Soroca, cât mai ales de Chișinău. Fascinat 
de fizionomia oamenilor, începe să picteze, devenind 
în scurt timp cunoscut. În paralel cu pictura, Löwendal 
pune bazele primului Teatru de Păpuşi din Basarabia 
(Soroca), iar cariera de scenograf o începe colaborând 
cu teatrele din Chișinău. Primul popas de circa 4 ani din 
București avea să îi ofere expertiza necesară pentru a 
prelua ulterior conducerea tehnică a Teatrului Național 
din Cernăuți, cât și postul de pictor scenograf. Perioada 
din Cernăuți îl recomandă definitiv pe Löwendal în cul-
tura vizuală românească, devenind un pion important 
în întreaga viața artistică a cosmopolitului oraș bucovi-
nean. În acea perioadă de circa un deceniu (1926-1935), 
Löwendal va cunoaște succesul pe toate palierele. 
Pictura sa era aplaudată pretutindeni, fiindu-i recu-
noscut rolul în portretizarea țăranului român, lucrea-
ză cu generația de aur a teatrului românesc, colabo-
rând cu Victor Ion Popa, Aurel Ion Maican sau George 
Mihail Zamfirescu și înființează și Societatea Artiștilor 
Plastici din Bucovina. În a doua parte a vieții se va sta-
bili în București (după 1937) și, chiar dacă activitatea 
scenografică începe să scadă, implicarea sa în domeniu 
rămâne vizibilă: colaborează cu Opera Națională (1943-
1943), contribuie la înființarea Teatrului Țăndărică, 
donând machete și schițe (1945-1946) sau predă atât în 
cadrul Uniunii arhitecților (cursuri de perspectivă), cât 
mai ales la Institutul de Arte Plastice Nicolae Grigorescu 
(1950-1957). În toată această perioadă, până către fina-
lul vieții, se va întoarce an de an în Bucovina pictând 
chipurile țăranilor atât de îndrăgiți. 

Portretist de excepţie, Löwendal este printre puţi-
nii artişti români care au căutat să exprime în operele 
lor întregul univers al ţăranului român. Interesul pentru 
omul de la sat îl cunoaşte în special prin şederea înde-
lungată în Bucovina, de altfel şi locul principalelor sale 
lucrări de portretistică. Asumându-şi rolul unui etno-
graf, Löwendal pune în slujba unui act documentarist 
toate calităţile artistice pe care le are la îndemână. Însă 
această instanţă de document istoric este depăşită cu 
uşurinţă, dat fiind faptul că artistul dispunea de un set 
însemnat de posibilităţi plastice. Atracţia pentru portret 
este definitorie unui artist incurabil îndrăgostit de ţăra-
nul român. El se dovedeşte a fi nu numai un bun mânu-
itor al penelului, ci şi un iscusit psiholog, fiind capabil să 
reproducă în lucrările sale cele mai adânci trăiri sufle-
teşti pe care le au modelele sale. În plus, pictorul dă 
dovadă că posedă unele calităţi spirituale, capabil astfel 
să reproducă aceste trări atât de personale. Caracterul 
modelului este intuit nemijlocit, iar întregul tablou por-
tretistic vădeşte un caracter exemplar de povestire a 
satului bucovinean.

George baron Löwendal
1897, Sankt Petersburg - 1964, Bucureşti

Sursă: „George Löwendal. Întâlnirile mele cu 
țăranii”, Unarte, 2014
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2 | George Löwendal
1897, Sankt Petersburg - 1964, Bucureşti

Portretul lui Toader Nicolaevici | 1944
ulei pe carton, 65,5 × 47,5 cm, semnat dreapta jos,

cu brun, “GL”

€ 1.200 - 1.800

Pe verso, semnat, datat, localizat și notat, în creion, 
“GL, pictat de ziua de 29/II 1944, Comuna Ostrița, jud. 

Cernăuți, Toader Nicolaevici a lui Vasile, Rude sunt toa-
te dar eu sunt intâi, născ. anul 1866, Sfârștul lunei Iulie, 

începutul lunei August. Începutul postului lui Sf. Maria 
Mare, Duminică seară spre luni”.

1 | George Löwendal
1897, Sankt Petersburg - 1964, Bucureşti

Portretul lui Ilie Iacoban | 1943
ulei pe carton, 65 × 46 cm, semnat dreapta jos,
în pastă, “GL”

€ 1.200 - 1.800

Pe verso, notat, datat și localizat, cu verde, “Ilie Iacoban 
a lui Vasile născ. 20/VII 1870, de ziua de Sf. Ilie (73 ani), 
Lehăceni -Boian, Pictat 26-27/XI 1943”.

4 | George Löwendal
1897, Sankt Petersburg - 1964, Bucureşti

Portretul lui Nichifor Zariciuc | 1944
ulei pe carton, 65,5 × 47,5 cm, semnat stânga sus,

în pastă, “GL”

€ 1.400 - 2.200

Pe verso, notat, localizat și datat, în creion, “Comuna 
Mahala, Nichifor Zariciuc, jud. Cernăuți, 76 ani (1867), 

26/II 1944, Muntean”.

3 | George Löwendal
1897, Sankt Petersburg - 1964, Bucureşti

Țăran din Cernăuți (Ilie Budnic) | 1944
ulei pe carton, 66 × 48 cm, semnat stânga sus,
în pastă, “GL”

€ 1.400 - 2.200

Pe verso, semnat, datat, localizat și notat, în creion, 
“Ilie Budnic, născ. 1875, luna Iulie, Comuna Mahala, 
Satul Cotul Ostriței, Jud. Cernăuți, Pict. GL, 26/I 1944”.
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5 | George Löwendal
1897, Sankt Petersburg - 1964, Bucureşti

Epitropul bisericii din Ostrița (Mihai Dubeț) | 1944
ulei pe carton, 65,5 × 48 cm, semnat stânga sus,
în pastă, “GL”

€ 1.200 - 1.800

Pe verso, semnat, datat, localizat și notat, în creion, 
“Pictat de GL, 3/III 1944, Comuna Ostrița, Jud. Cernăuți, 
(epitrop la biserică), Dubeț Mihai a lui Simeon, născ. 
1874, luna Septembrie, Comuna Ostrița, jud. Cernăuți”.

6 | George Löwendal
1897, Sankt Petersburg - 1964, Bucureşti

Portretul lui Iacob Boiciuc | 1944
ulei pe carton, 66 × 48 cm, semnat dreapta sus,

în pastă, “GL”

€ 1.400 - 2.200

Pe verso, semnat, datat, localizat și notat, în creion, 
“Boiciuc Iacob a lui Petre, născ. 1870, luna Noiembrie, 
73 ani. Comuna Mahala, Jud. Cernăuți, 24/I 1944, GL”.

7 | George Löwendal
1897, Sankt Petersburg - 1964, Bucureşti

Generalul (Neguțoiu Gheorghe) | 1943
ulei pe carton, 64,5 × 46,5 cm, semnat stânga sus,
în pastă, “GL”

€ 1.200 - 1.800

Pe verso, notat, datat și localizat, cu negru, “Satul 
Mahala, Neguțoiu Gheroghe, Născ. anul 1866 la Sf. 
Gheorghe, 23/IV, 10 XI 1943”. 

8 | George Löwendal
1897, Sankt Petersburg - 1964, Bucureşti

Țărancă din Prahova | 1944
acuarelă pe hârtie, 49,5 × 34 cm, semnat central jos

cu negru, “GL”

€ 700 - 900

Pe verso, localizat și datat, cu negru, “Comarnic 
(Prahova), 27/VII 1944”.

Opera este reprodusă în revista “Flacăra”, nr. 13 (149), 
anul VII, din 29 martie 1958, cu titlul “Ghinărariu”.
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9C | Nicolae Grigorescu
1838, Pitaru, Dâmboviţa - 1907, Câmpina

Țărăncuță din Rucăr | cca. 1900
ulei pe lemn, 33,5 × 25 cm, semnat stânga jos, cu roșu, 
“Grigorescu”; semnat dreapta jos, cu roșu, “Grigorescu”

€ 25.000 - 45.000

Proveniență:
colecția istorică ing. Eugen Ștefănescu.

Pe verso, autentificare olografă Jean Al. Steriadi:
„<<Cap de țărancă>> pictură în ulei pe panou de lemn. 
Semnat dreapta jos, autentic de N. Grigorescu.”

Construită din tuşe largi, modelatoare de volum, speci-
fice celei de a doua jumătăţi a creaţiei artistului, figura 
frumosului model redat bust, uşor mişcat spre dreap-
ta privitorului, din axa frontalităţii, se proiectează pe 
fundalul întunecat de brunuri închise. Potenţat de ace-
eaşi sursă artificială de lumină, albul gălbui al basma-
lei devine la rândul lui, izvor de lumină. Formula aceasta 
de ecleraj contrastant a fost utilizată de artist în multe 
dintre portretele excutate de-a lungul deceniilor, înce-
pând cu lucrările executate în cadrul Ecole des Beaux-
Arts - după cerinţe precise privind problema ecleraju-
lui -, precum Italianca de la MNAR, inv. 719. Prin temă 
dar şi prin subiect pictural, lucrarea noastră se înscrie 
în ciclul de figuri de ţărănci cu puneri în pagină foar-
te apropiate, fiecare piesă aducând un accent diferit 
prin fizionomia şi psihologia personajului. Aceste efigii 
pot fi plasate între genul portretului şi genul capului de 
expresie. Probabil că prezenta pictură este mai aproape 
de portret prin trăsăturile aparte ale chipului (deosebite 
de majoritatea fizionomiilor de ţărănci cu feţe rotunde), 
prin ovalul elegant al feţei şi linia nasului accidenta-
tă, prin aerul mândru degajat de personaj. Modelul este 
desigur Susana, titlu sub care lucrarea de faţă, la prima 
vedere, pare a fi reprodusă în A. Vlahuţă, 1910, p. 234. 
Deşi indică o foarte mare apropiere de pictura noastră, 
fotografia din Vlahuţă (clişeul este reluat în catalogul 
expoziţiei centenarului N.Grigorescu din 1938, lucrarea 
nu are însă fişă în catalog !) nu poate da însă certitudi-
nea identităţii celor două imagini.

Nicolae Grigorescu, Țărăncuță
din catalogul „Expoziția centenarului pictorului Nicolae 
Grigorescu”, 12-30 iunie 1938, Academia Română 
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Bibliografie:
Remus Niculescu, Expoziţia Nicolae Grigorescu, catalog 
de, Bucureşti, Muzeul de Artă al RPR, 1957.
Francisc Sirato, Grigoresco, Editions de la connaissance, 
S.A.Bruxelles, 1938.
A.Vlahuţă, Pictorul N.I.Grigorescu.Vieaţa şi opera lui, 
Bucureşti, Ediţia Casei Şcoalelor, Atelierele grafice Socec 
/Co, 1910.

Pictura Susana (Vlahuţă, 1910, p.234) nu a fost până la 
ora actuală regăsită în vreun muzeu sau în vreo colec-
ţie. Se cuvine semnalată însă o variantă de aseme-
nea foarte apropiată de portretul pe care îl anali-
zăm (credem că este mai vizibil diferită  de imaginea 
din Vlahuţă),  într-o colecţie particulară bucureşteană 
(2016), variantă reprodusă în Francisc Şirato, 1938 sub 
titlul Petite fille paysanne (Ţărăncuţă). 
Asemenea comparaţii făcute între lucrări foarte ase-
mănătoare şi toate de foarte bună calitate picturală, ne 
vorbesc despre modalităţile de lucru ale lui Grigorescu 
dinspre final, cu reluări, cu variante de studiu foarte 
apropiate după acelaşi model, părând autoverificări pe 
care artistul şi le impune.
(Ioana Beldiman)

Nicolae Grigorescu, Țărăncuță cu broboadă albă
Licitația de Vară Artmark, 2011, adjudecat pentru 
48.000 €

Nicolae Grigorescu, Țărăncuță cu broboadă albă
Licitația de Mărțisor, Artmark, 2014, adjudecat pentru 
60.000 €
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10 | Theodor Aman
1831, Câmpulung Muscel, Argeş - 1891, Bucureşti

Cadână cu voal
acvaforte şi gravură cu acul, 13,5 × 10,5 cm, semnat şi 
notat stânga jos, “TH Aman del et sc.”; intitulat central 
jos, “UNE FEMME DE BUCHAREST”; menţionată editura şi 
adresa dreapta jos, “V-ve A. Cadart, Edit. Imp., 56 B-ard 
Haussmann, Paris”

€ 400 - 600

O variantă a gravurii este reprodusă în “Repertoriul 
graficei românești din secolul al XIX-lea”, vol. I, A-R, 
Muzeul de Artă al Republicii Socialiste România, 
București, 1974, la pag. 51, cat. 215. O variantă a gravu-
rii este reprodusă în “Theodor Aman gravor”, Mariana 
Vida, Muzeul Național de Artă, Cabinetul de Desene și 
Gravuri, București, 1993, la pag. 62, cat. 69 (ilustrații).

11 | Theodor Aman
1831, Câmpulung Muscel, Argeş - 1891, Bucureşti

Dama română din veacul XVIII
acvaforte şi gravură cu acul, 11,5 × 7 cm, semnat, gra-
vat, stânga jos, sub cadru, “Th. Aman sculp”; inscripţie 
gravată, central jos, sub cadru, “DAMA ROMANA Vcu 
XVIII”

€ 400 - 600

O variantă a gravurii este reprodusă în “Repertoriul 
graficei românești din secolul al XIX-lea”, vol. I, A-R, 
Muzeul de Artă al Republicii Socialiste România, 
București, 1974, la pag. 37, cat. 148.

12 | Theodor Aman
1831, Câmpulung Muscel, Argeş - 1891, Bucureşti

Tudor Vladimirescu | 1879
acvaforte și gravură cu acul, 18,5 × 11 cm, semnat 
și datat stânga jos, gravat, “Th. Aman, 1879”

€ 500 - 800

O variantă a gravurii este reprodusă în “Repertoriul 
graficei românești din secolul al XIX-lea”, vol. I, A-R, 
Muzeul de Artă al Republicii Socialiste România, 
București, 1974, la pag. 37, cat. 145. O variantă a gravu-
rii este reprodusă în “Theodor Aman gravor”, Mariana 
Vida, Muzeul Național de Artă, Cabinetul de Desene și 
Gravuri, București, 1993, la pag. 86, cat. 108 (ilustrații).

13 | Theodor Aman
1831, Câmpulung Muscel, Argeş - 1891, Bucureşti

Odaliscă cu mărgăritare
acvaforte şi ac pe hârtie vărgată, cu filigran: ARCHES, 
27,5 × 16,5 cm, semnat stânga jos, “Aman, pinx. et 
sculp.”; intitulat central jos, “L’ODALISQUE AUX PERLES”; 
menţionată editura şi adresa dreapta jos, “Cadart, Edit. 
Imp., 56 B-ard Haussmann, Paris”

€ 800 - 1.400

O variantă a gravurii este reprodusă în “Repertoriul 
graficei românești din secolul al XIX-lea”, vol. I, A-R, 
Muzeul de Artă al Republicii Socialiste România, 
București, 1974, la pag. 51, cat. 212. O variantă a gravu-
rii este reprodusă în “Theodor Aman gravor”, Catalog 
de Mariana Vida, Muzeul Național de Artă, Cabinetul de 
Desene și Gravuri, București, 1993, la pag. 85, cat. 107 
(ilustrații).

14 | Iosif Iser
1881, București - 1958, Bucureşti

Tătăroaică | 1933
gravură cu acul și ruletă, 24 × 21 cm, semnat dreapta 
jos, în creion, “ISER”; numerotat stânga jos, în creion,
 “2-10”; semnat, gravat, stânga jos, “ISER”; datat,
gravat, dreapta jos, “1933”

€ 700 - 900

13 14

O variantă a gravurii se regăsește în cadrul colecției 
memoriale Iosif Iser, Muzeul Colecțiilor de Artă, inv. 
79933/342, sub titlul “Odaliscă cu ceașcă de cafea”. 
Gravura este studiu pentru unul din personajele ce se 
regăsește în opera “Interior tătăresc”, Artmark, Licitația 
de Orientalism 2011.

15 | Constantin C. (Ali-Baba) Constantinescu
1897 - 1967

Ali
tuş pe hârtie, 41 × 30 cm, semnat dreapta jos, 
în creion, “C. C. Const(antinescu)”

€ 200 - 350
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16 | Corneliu Baba
1906, Craiova - 1997, Bucureşti

Olandeză | 1992
ulei pe carton, 25 × 22 cm, semnat și datat dreapta jos, 
cu negru, “Baba, (19)92”

€ 2.500 - 4.500

17 | Corneliu Baba
1906, Craiova - 1997, Bucureşti

Sergiu | 1942
ulei pe pânză, 63 × 50 cm, semnat şi datat

dreapta jos, cu negru, “Baba, (19)42”

€ 2.000 - 3.000

18 | Corneliu Baba
1906, Craiova - 1997, Bucureşti

Autoportret (Portretul unui bătrân urâcios) | 1980
ulei pe carton, 30 × 25 cm, semnat şi datat dreapta jos, 
cu negru, “Baba, (19)80”

€ 6.000 - 12.000

Autoportretele semnate de Corneliu Baba reprezintă 
imaginea sintetică şi în acelaşi timp completă a întregii 
creații a artistului. Asemenea celorlalte cicluri temati-
ce ale artistului, autoportretele – începând cu primul, 
din 1922, imberb, uşor rafaelit, şi terminând cu ultime-
le, cele mai recente, din 1991, se propun într-un traseu 
progresiv, în care chipul artistului apare din ce în ce mai 
topit în propria pictură, cu o anatomie ce se stinge gra-
dual. Astfel, autoportretele lui Corneliu Baba, nu sunt 
doar o componentă importantă a operei acestuia ci, 
prin însăşi esenţa lor, o soluţie în interpretarea întregii 
sale creaţii precum şi o profundă cugetare asupra con-
diţiei umane. Ca în cazul fiecărui autoportret, periodi-
zarea ne ajută să descoperim și celelalte componente 
ce țin de viața artistului. Baba la 74 de ani ne apare la fel 
de vioi și avid: instituise de doar 3 ani ciclul Spaime, pe 
care avea să îl elaboreze pe parcursul anilor ‘80, peri-
oadă în care avea să modeleze excepțional și celelalte 
serii tematice celebre - Regii nebuni și Clownii.

Corneliu Baba, Autoportret, 1987
Licitația de Iarnă, Artmark, 2014, 
adjudecat pentru 14.000 €
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19 | Constantin Isachie Popescu
1888, Paşcani - 1967, Bucureşti

Ochi albaștri | 1929
ulei pe carton, 49,5 × 38,5 cm, semnat și datat
stânga jos, cu verde, “Isachie, 1929”

€ 600 - 900

20 | Constantin Isachie Popescu
1888, Paşcani - 1967, Bucureşti

Rochița roz | 1926
ulei pe pânză lipită pe carton, 50,5 × 40 cm, semnat și 
datat lateral dreapta, cu brun, “Isachie, 1926”

€ 600 - 900

21 | Alexandru Moscu
1896, Bârlad - 1979, Bucureşti

Portret de băiat
ulei pe carton, 40 × 30,5 cm, semnat dreapta jos,
cu albastru, “Moscu (Alexandru)”

€ 700 - 1.200

22 | Constantin Artachino
1870, Giurgiu - 1954, Bucureşti

Inocență
ulei pe carton, 48 × 32 cm, semnat dreapta jos,
cu brun, “C. Artachino”

€ 800 - 1.200

23 | Guglielmo Pugi
1850 - 1915

Paj
marmură, 30 × 30 × 15 cm,

semnat în spate, “Pugi”

€ 350 - 550
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24 | Francisc Şirato
1877, Craiova - 1953, Bucureşti

Lectură | prima jumătate a anilor ‘30 
ulei pe carton, 48 × 37,5 cm 

€ 6.000 - 9.000

25 | Nicolae Vermont
1866, Bacău - 1932, Bucureşti

Lecția de seară
ulei pe carton, 48,5 × 33,5 cm, semnat dreapta jos, 
cu brun, “N. Vermont”

€ 2.500 - 4.500

26 | Octavian Angheluță
1904, Brăila - 1979, Bucureşti

La pozat
ulei pe pânză lipită pe carton, 46 × 37,5 cm, 

semnat dreapta jos, cu negru, “O. Angheluţă”

€ 800 - 1.500

Interiorul cu model feminin s-a coagulat în pictura lui 
Șirato în special datorită personajului analizat - cunos-
cuta Lila Nădejde, nepoata artistului, ce va fi picta-
tă pe parcursul a mai bine de un deceniu. În 1926-1927 
apar primele opere, în care modelul preferat este pre-
zentat în diverse ipostaze, inițiind un adevărat ciclu 
ce va deveni mai mult decât relevant. “Albumul” (col. 
Dona) sau “Fată lucrând filet” (Muzeul Național de Artă 
al României, inv. 551) sunt printre primele pânze care 
menționează subiectul amintit, opere dezvoltate exclu-
siv în jurul modelului, ce răspund, ca și uleiul de față, 
unor interogații picturale mai adânci.

Francisc Șirato, Lila cu fundă roșie
Licitația de Toamnă, Artmark, 2016, 
adjudecat pentru 12.000 €
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27 | Ludovic Bassarab
1868, Galaţi - 1933, Bucureşti

Florăreasă
ulei pe lemn, 25 × 15 cm, semnat dreapta jos, 
cu brun, “Bassarab”

€ 450 - 650

28 | Ludovic Bassarab
1868, Galaţi - 1933, Bucureşti

La un pahar
ulei pe carton, 18,5 × 27 cm, semnat dreapta
sus, cu negru, “Bassarab”

€ 500 - 700

29 | Ludovic Bassarab
1868, Galaţi - 1933, Bucureşti

Moș Gheorghe
ulei pe carton, 32 × 23,5 cm, semnat dreapta sus, 
în creion, “Bassarab”

€ 700 - 1.200

30 | Ion Marinescu Vâlsan
1866, Mălureni , Argeş - 1935, Bucureşti

Țărăncuță
pastel pe hârtie lipită pe carton, 51,5 × 27,5 cm,
semnat stânga jos, cu negru, “M. Vâlsan”

€ 300 - 500

31 | Jean Cheller
1911, Bucureşti - 1952, Bucureşti

Evreu | 
ulei pe carton, 33 × 24 cm, semnat dreapta
jos, cu roșu, “I. A. Cheller”

€ 800 - 1.200

32 | Ignat Bednarik
1882, Orşova, Turnu Severin - 1963, Bucureşti

La gura sobei | 
acuarelă pe hârtie lipită pe carton, 31 × 47 cm,
semnat dreapta jos, în peniță, “I. BEDNARIK”

€ 500 - 700

27 29

28
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32
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33 | Rudolf Schweitzer-Cumpăna
1886, Piteşti - 1975, Bucureşti

Dac | 1923
ulei pe pânză lipită pe carton, 52 × 34 cm, semnat şi 
datat stânga jos, cu roşu, “R. Schweitzer-Cumpăna, 
1923”

€ 1.200 - 1.800

34 | Octav Băncilă
1872, Corni, Botoșani - 1944, Bucureşti

Fumătoarea de pipă
ulei pe pânză, 48,5 × 38 cm, semnat stânga sus,

cu negru, “Octav Băncilă”

€ 2.500 - 3.500

35 | Nicolae Vermont
1866, Bacău - 1932, Bucureşti

Chivuță | 1929
ulei pe carton, 70 × 49,5 cm, semnat şi datat dreapta 
jos, cu brun, “Nicolae Vermont, 1929”

€ 6.000 - 9.000

Un virtuos al compozițiilor cu personaje feminine, 
Vermont avea capacitatea să ofere unui singur personaj 
încărcarea necesară pentru ca acea operă să se omo-
genizeze sub spectrul temei scontate. Astfel, florărea-
sa și chivuța devin metasubiecte în creația lui Vermont, 
pictând în diverse ipostaze o serie excepțională în jurul 
acestor modele marginale ale societății. Personajele 
sale, chiar dacă nu depășesc două-trei tipuri umane, 
reușesc să confere întregului bloc plastic o coerență rar 
întâlnită la pictorii români.

proveniență:
colecția istorică a acad. Simion Mehedinți (1868-1962).
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37 | Henri H. Catargi
1894, Bucureşti - 1976, Bucureşti

Eşarfa galbenă | 1935
acuarelă şi creion pe hârtie, 30 × 20,5 cm, semnat şi 
datat stânga jos, în creion, “HHC, (19)35”

€ 300 - 500

38 | Henri H. Catargi
1894, Bucureşti - 1976, Bucureşti

Nud
cărbune pe hârtie, 30 × 21 cm, semnat stânga jos,
în cărbune, “HHC”

€ 200 - 300

41 | Corneliu Baba
1906, Craiova - 1997, Bucureşti

Primul roman | 1945
tuș pe hârtie, 26,5 × 20,5 cm, semnat și datat 
dreapta jos, cu negru, “Baba, (19)45”

€ 400 - 600

36 | Henri H. Catargi
1894, Bucureşti - 1976, Bucureşti

Nud pe șezlong | 1937
acuarelă şi creion pe hârtie, 23,5 × 32 cm, 
semnat şi datat stânga jos, în creion, “HHC, (19)37”

€ 300 - 500

39 | Theodor Pallady
1871, Iaşi - 1956, Bucureşti

Femeie în interior
creion şi pastel pe hârtie, 26,5 × 20,5 cm, 
semnat stânga jos, în creion, “TP”

€ 600 - 900

40 | Theodor Pallady
1871, Iaşi - 1956, Bucureşti

Amatorul de gravuri
creion și laviu pe hârtie lipită pe carton, 
21 × 16,5 cm, semnat dreapta jos, în creion, “TP”

€ 350 - 650
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43 | Iosif Iser
1881, București - 1958, Bucureşti

Odaliscă cu teorbă | 1945
pastel pe hârtie, 61 × 50 cm, semnat și datat  
dreapta jos, cu negru, “ISER, (19)45”

€ 3.000 - 5.000

44 | Constantin Artachino
1870, Giurgiu - 1954, Bucureşti

Turc
ulei pe carton, 48,5 × 39 cm,

semnat stânga jos, cu negru, “C. Artachino”

€ 1.500 - 2.500

O variantă a operei este reprodusă în catalogul “Pictorii 
portretului. Despre orgoliu în artă”, Mircea Deac, Editura 

Monitorul Oficial R.A., București, 2013, la pag. 41.

42 | Iosif Iser
1881, București - 1958, Bucureşti

Nud cu evantai
guașă pe hârtie lipită pe carton, 60 × 48 cm, 
semnat stânga sus, cu albastru, “ISER”

€ 6.000 - 9.000
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45 | Constantin Mihalcea-Bragă
1903, Nămoloasa, Galaţi - 1978

Colecționarul de artă
acuarelă pe hârtie lipită pe carton, 35,5 × 25,5 cm, 
semnat stânga jos, în peniță, “C.Mihalcea”

€ 300 - 600

46 | Hans Eder
1883, Braşov - 1955, Braşov

Păstorel Teodoreanu | 1936
ulei pe pânză, 70,5 × 66,5 cm, semnat și datat dreapta 
sus, cu negru, “HE, (19)36”

€ 2.000 - 3.000

47 | Nina Arbore
1889, Bucureşti - 1942, Bucureşti

Portretul unui artist
ulei pe pânză, 50 × 40 cm, semnat stânga jos, 
cu ocru, “nina arbore”

€ 1.000 - 1.800

48 | Iosif Iser
1881, București - 1958, Bucureşti

Pariziancă | 1907-1908
guașă pe hârtie lipită pe carton, 42 × 29 cm, 
semnat stânga sus, în creion, “ISER”

€ 1.500 - 2.500

49 | Magdalena Rădulescu
1902, Râmnicu Vâlcea - 1983, Paris

Siluete
acuarelă și accente de guașă pe hârtie, 55 × 40 cm, 
semnat stânga jos, cu brun, “Magdalena Rădulescu”

€ 800 - 1.500

4847

49

Proveniență:
colecția istorică Alexandru și Marta Teodoreanu;
colecția istorică Marta Teodoreanu.

Proveniență:
colecția familiei artistei.

Opera este menționată și reprodusă în monografia 
„Hans Eder”, Mihai Nadin, Ed. Meridiane, București la 
pag. 30, respectiv în planșele alb-negru.

Portretul a fost realizat de Eder în perioada în care 
acesta se muta temporar în București (1935-1937). Cel 
mai probabil întâlnirea dintre pictor și scriitor a fost 
intermediată de Octavian Goga, care se cunoștea și 
colaborase cu Teodoreanu încă din anii 1920 (în cadrul 
publicației „Țara Noastră”). De altfel, în același an 1936, 
Eder realiza și portretul lui Octavian Goga ce astăzi se 
regăsește în colecția Muzeului Memorial de la Ciucea.
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50 | Octav Băncilă
1872, Corni, Botoșani - 1944, Bucureşti

Profetul | 1914
ulei pe pânză, 49,5 × 48 cm, semnat și datat stânga jos, 
cu roșu, “Octav Băncilă, 1914”

€ 6.000 - 9.000

51 | Rudolf Schweitzer-Cumpăna
1886, Piteşti - 1975, Bucureşti

Noaptea de Înviere
ulei pe carton, 60 × 70 cm, semnat stânga sus, cu roșu, 
“Schweitzer-Cumpăna”

€ 6.000 - 9.000

Realist prin excelență, atât datorită perioadei de stu-
dii de la Academia bavareză din München, dar și a fap-
tului că simțământul său estetic a fost mereu racordat 
la imediatețea vieții de zi cu zi, Octav Băncilă a abor-
dat subiecte apropiate universului proxim pe întreaga 
durată a carierei sale. Promotor al artei ”utile” sau cu 
”tendinţă”, artistul a recurs la expresia directă, dezvol-
tând un limbaj autonom, caracterizat de descriptivism 
şi economie de mijloace. Ilustrând o “ideologie” carac-
terizată de întâietatea omului, lucrările sale se adap-
tau funcţiei de mesaj, valoarea estetică fiind plasată în 

poziţie de subordonare, în special realismului. Portretul 
este astfel primul care punctează exact aceste cre-
zuri, chipurile pictate de Băncilă fiind grăitoare: țigani și 
florărese, bătrâni evrei, țărani sau nomazi, toți au fost 
portretizați prin ochiul realist al artistului.

Bibliografie:
COMAN, Anton, “Octav Băncilă”, Ed. de Stat şi pentru 
Literatură şi Artă, 1954
DREPTU, Ruxandra, “Băncilă”, Ed. Meridiane, 1987

Proveniență:
colecţia George Macovescu, Ministru de Externe (1972-
1978) şi Preşedinte al Uniunii Scriitorilor (1978-1982).
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52 | Eustaţiu Stoenescu
1885, Craiova - 1957, New York

Pe gânduri (Lucia Sturdza Bulandra)
ulei pe carton, 104 × 75 cm

€ 1.500 - 2.500

53 | Constantin Isachie Popescu
1888, Paşcani - 1967, Bucureşti

Portretul Letiţiei (Soţia artistului) | 1947
cărbune şi pastel pe hârtie, 55 × 45 cm, semnat şi
datat stânga jos, în creion, “C.Isachie, 1947”

€ 300 - 500

54 | Constantin Artachino
1870, Giurgiu - 1954, Bucureşti

La pozat | 1908
creion pe hârtie lipită pe carton, 18 × 12,5 cm, semnat
și datat dreapta jos, în creion, “C. Artachino, 1908”

€ 300 - 500

55 | Călin Alupi
1906, Văncicăuţi, Hotin, Basarabia - 1988, Iaşi

Fetiță în roz
ulei pe pânză, 46,5 × 36,5 cm, semnat dreapta sus,
cu negru, “C. Alupi”

€ 400 - 600

Faptul că Eustațiu Stoenescu este numit unul din-
tre cei mai importanți portretiști (chiar din lume) 
nu mai este o noutate, mai ales dacă ne gândim că 
încă din epoca contemporană lui era măgulit cu cele 
mai prețioase remarci asupra creației sale. În pic-
tura românească, în ceea ce privește portretistica, 
Stoenescu avea să umple vidul lăsat de dispariției lui 
G.D.Mirea, care a reprezentat pentru o bună perioadă 
de timp etalonul în această categorie. Însă pictura lui 
Stoenescu nu va fi doar un înlocuitor, ci și următo-
rul nivel pictural, creația sa fiind recunoscută drept 
superioară. Anii petrecuți la Paris, în preajma lui Jean 
Paul Laurens și clientela selectă pe care a avut-o atât 
în Europa cât și în America îl plasează pe Stoenescu 
în suita portretiștilor de seamă ai interbelicului.
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56 | Nicolae Tonitza
1886, Bârlad - 1940, Bucureşti

În cerdac | 1923-1924
ulei pe carton, 30 × 27 cm, semnat dreapta sus,
cu brun, “Tonitza”

€ 25.000 - 35.000

Opera a participat în expoziția “Capodopere de Nicolae 
Tonitza din colecții particulare”, Noaptea Muzeelor 
2015, Galeriile Artmark.

Reședința familiei Tonitza din Vălenii de 
Munte în perioada 1921-1924, strada 
Berevoiești nr. 39.

Tonitza ajungea în primăvara lui 1921 în Vălenii de 
Munte, unde își instala atelierul și casa, pe strada 
Berevoiești, la numărul 39. Iată ce îi scria Tonitza lui 
Ștefan Dimitrescu, imediat după stabilirea în noua casă: 
“…sunt într-adevăr la Vălenii de Munte, unde ne-am 
strămutat ca să răsuflăm - mai ales cu copiii - în lar-
gul unui acaret fără proprietăreasă dedesubt. Am aici 
o casă bătrânească, compusă din un salon vast, o tin-
dă respectabilă, o odaie zdravănă, o bucătărie de iarnă, 
una de vară, cerdac pe cinste, plus alte edecuri: grajd, 
magazie, coștereață, pivniță și un alt lăcaș care ar putea 
fi confundat cu parlamentul român, dacă în afară de un 
anumit miros – (specific democrațiilor de răspântie) – 
ar avea și o siluetă mai impunătoare. Să-ți mai spun că 
în preajma casei am și o grădină de zarzavat, precum 
și o livadă de pruni în întindere de circa două pogoane, 
în care, toată ziua, îmi stau godacii, mai mult în pielea 
goală decât îmbrăcați...”. (Scrisoare trimisă pe 5 august 
1921)
Rândurile sunt cu atât mai interesante cu cât ne pot 
oferi o imagine completă a vieții de zi cu zi în atelie-
rul artistului. Dacă opera plastică ne-a lăsat în urmă o 
serie importantă de portrete, interioare și peisaje cu 
Vălenii perioadei 1921-1924, mărturiile scrise ale pic-
torului ne aduc în prim-plan și sentimentele profund 
umane ce se trezeau în sufletul său. Iubirea față de 
cei mici, importanța locului, evidentă prin descrierea 
amănunțită, dar și tenta ironică, în compararea parla-
mentului cu cotețul, sunt doar o picătură din personali-
tatea avidă de exprimare. 
“În cerdac“ vine să completeze acel univers pe care 
Tonitza, atât ca artist, cât și ca soț și tată avea să îl 
experimenteze timp de 3 ani. Subiectul operei este o 
fetiță surprinsă odihnindu-se pe balustrada din lemn 
a pridorului, pridvor ce ne ajută nu doar să locali-
zăm opera, ci să o și datăm. Recursivitatea elementu-
lui arhitectural în creația lui Tonitza nu este întâmplă-
toare, pictorul alegând să puncteze anumite compoziții 
cu mici efecte decorative sau structurale ca balustrada 
pridvorului.

Bibliografie:
BREZIANU, Barbu,”Nicolae Tonitza”, Ed. Arta Grafică, 
București, 1967
BREZIANU, Barbu, “Nicoale Tonitza”, Ed. Meridiane, 
București, 1986
CIUCĂ, Valentin, “Pe urmele lui Nicolae Tonitza”, Ed. 
Sport-Turism, București, 1984
COMARNESCU, Petru,”N.N.Tonitza”, Ed. Tineretului, 
București, 1962

Nicolae Tonitza, Tătăroaică în cerdac
Licitația de Vară, Artmark, 2014, 
adjudecat pentru 65.000 €
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57 | Alexandru Moser Padina
1904, Padina, Buzău - 1994, Zurich

Bunicul | cca. 1930
ulei pe carton, 48 × 52,5 cm, semnat dreapta jos,
cu verde, “alex. Moser Padina”

€ 2.500 - 3.500

58 | Rudolf Schweitzer-Cumpăna
1886, Piteşti - 1975, Bucureşti

Dimineață la câmp | 1925
ulei pe carton, 46 × 31,5 cm, semnat și datat central jos, 
cu negru, “Schweitzer-Cumpăna, 1925”

€ 2.000 - 3.500

Opera a făcut parte din expoziția “Rudolf Schweitzer-
Cumpăna 125 de ani de la naștere”, 23 iunie 2011-31 
august 2011, Muzeul Național Cotroceni”.

Opera este reprodusă în catalogul „Comori ale artei 
româneşti, Pictură şi grafică de Iosif Iser şi Rudolf 
Schweitzer-Cumpăna”, Robert Bogan, Masoud 
Noormohammadian, Master Print Super Offset, 2009, 
la pag. 60.

59 | Ipolit Strâmbu
1871, Mărășești, Gorj - 1934, Bucureşti

La șuetă | 1908
ulei pe carton, 30 × 22 cm, semnat și datat stânga jos, 

cu negru, “Strâmbu, 1908”

€ 800 - 1.200

În cei 20 de ani de carieră în țară (aprox. 1926-1947), Alexandru Padina și-a lăsat 
amprenta asupra postimpresionismului românesc, ajungând către 1947 să fie con-
siderat unul dintre maeștrii interbelicului. Era invitat să se alăture ultimei mari 
asociații artistice de până la venirea comunismului, și anume lua parte la expoziția 
Asociației Arta, ce îi avea drept membrii pe Dărăscu, Iser, Petrașcu, Ștefan Popescu, 
Steriadi și Stoenescu. Portretul de față se regăsește în ciclul de portrete realizate 
în prima parte a carierei, atunci când critica de artă îi compara creația cu cea a lui 
Schweitzer-Cumpăna, atât prin prisma tehnicii, cât și prin cea a temelor abordate.
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61 | Gheorghe  Juster
1902, Iaşi - 1968

La blouse roumaine
acuarelă și creion pe carton subțire, 65 × 50 cm, 
semnat dreapta jos, cu brun, “Juster Gr”

€ 300 - 400

60 | Anastase Demian
1899, Budapesta - 1977, Baia Mare

Surorile
pastel pe hârtie, 79,5 × 64 cm, semnat dreapta jos, cu 

oranj, “demian”

€ 600 - 900

63C | Ion Theodorescu-Sion
1882, Ianca, Brăila - 1939, Bucureşti

Madonă | 1929-1930
ulei pe carton lipit pe placaj, 80 × 59,5 cm, 
semnat stânga jos, cu negru, “TSion”

€ 10.000 - 15.000

Pictor al simbolului, Theodorescu Sion reușește să 
redea cu o deosebită finețe specificul național, fără 
a-i diminua autenticitatea sau impactul. Pornind de 
la folclor și tradiție, el creează compoziții complexe și 
extraordinar de sugestive. Recuzita utilizată este dese-
ori extrasă din cultura populară - ceramică, scoarță 
sau icoană - singurul lucru variabil fiind structura 
compozițională. Ineditul din „Madonă” este oferit de 
modalitatea în care portretul poate fi interpretat și ca o 
icoană, postura modelului fiind pur decorativă.

62 | Eugen Ispir
1909, Filioara, Neamț - 1974, Bucureşti

Pan Wolodyjowski
ulei pe pânză, 70 × 50 cm, semnat lateral stânga, 
cu roșu, “Ispir”

€ 800 - 1.200
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64C | Nicolae Tonitza
1886, Bârlad - 1940, Bucureşti

Copil cu fundă verde | 1924-1925
ulei pe carton, 40 × 32,5 cm, semnat dreapta jos,
cu brun, “N. Tonitza”

€ 70.000 - 120.000
Portretul, probabil unul dintre cele mai celebrate 
subiecte din cariera lui Tonitza, atât în timpul vieții, cât 
și postum, reprezintă, fără îndoială, cel mai înalt produs 
vizual de pe durata deceniului trei al secolului trecut. 
Universul intim pe care îl (re)creează artistul originar 
din Bârlad la mijlocului anilor ‘20 a stat la baza multor 
subiecte, însă pictarea chipurilor celor apropiați, coro-
borată cu dezvoltarea unui substrat atât de expresiv, 
a  modelat un ciclu unic în pictura românească. Ochii 
copiilor lui Tonitza sunt indiscutabil unul dintre ace-
le embleme pe care le recunoaștem ca fiind definito-
rii pentru istoria artei, fie ea universală sau autohtonă. 
În cazul nostru, alături de Țărăncuțele lui Grigorescu, 
Macii lui Luchian, Himerele lui Paciurea, Totemurile 
lui Țuculescu sau Spaimele lui Baba, pentru a numi pe 
câteva dintre cele mai celebre, Ochii pictați de Tonitza 
nu definesc doar creația sa dintr-o anumită perioadă 
(1920-1930), ci deblochează o întreagă viziune asupra 
artei și asupra gustului pentru artă. Nu putem igno-
ra atunci când deconstruim un astfel de metasubiect, 
alături de alegerea conștientă a artistului pentru abor-
darea picturală și cum acea alegere rezona în spațiul 
public. Acest “duet” artist-public ne oferă astfel indi-
cii despre gustul criticii și al maselor, relevanța unui 
subiect, devenit celebru între timp, fiind oferită astfel 
de cel de-al doilea factor. Rezumându-ne aici la por-
tretele lui Tonitza și la momentul apariției lor, 
descoperim o societate românească postbelică (față de 
Primul Război Mondial) la fel de zguduită ca însuși artis-
tul. Tonitza simțise pe propria piele ororile războiului 
și repercusiunile directe, atât ca combatant, prizoni-
er de război și ulterior cetățean activ într-o societate 
uneori dezbinată. Componenta expresionistă evidentă 
din portretele copiilor - ochii de tăciune - apare ast-
fel din germenul suferinței lui Tonitza, însă poate și mai 
importantă este validarea conferită de către publi-
cul fermecat și intrigat totodată de alegerile artistu-
lui. Apropiindu-ne de portretul de față și față de ciclul 
din care face parte, descoperim un chip din univer-
sul intim al artistului, așa cum este marea majorita-
te a portretisticii tonitziene. Copiii săi, nepoții săi sau 

Nicolae Tonitza, Portret de fetiță (detaliu)
Muzeul de Artă Pitești
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copiii prietenilor apropiați aveau să devină pentru cir-
ca 5-6 ani subiectul principalelor compoziții realizate 
de Tonitza. Perioada cea mai benefică a reprezentat-o 
desigur autoizolarea de la Vălenii de Munte, când, pen-
tru circa 3 ani, Tonitza a lucrat exclusiv în sânul fami-
liei lărgite. Viața alături de cei patru copii (Petru, Irina, 
Catrina fiind ai săi), nepoata Nineta fiind și ea prezen-
tă în casa pictorului, a reprezentat principala sursă de 
vizual pentru încă bolnavul Tonitza, al cărui reumatism 
îl împiedica să se aventureze în mari excursii în afa-
ra casei. Chiar dacă majoritatea tablourilor ce ne pre-
zintă capete de copii surprind aproape exclusiv fața, 
nu înseamnă neapărat faptul că personajele au pozat. 
Timpul petrecut în casă, alături de copii i-ar fi putut 
oferi destule prilejuri pentru o fină observație, conti-
nuată cu o pictare din memorie, fapt evidențiat și de 
multitudinea schițelor și eboșelor. În cazul portretului 
nostru, ca de altfel la toată seria de chipuri din aceas-
tă perioadă, centrul de gravitate și expresivitate este 
concentrat desigur în ochii deosebit de expresivi, a 
căror lumină interioară reflectă și vibrează în întrea-
ga compoziție. Ei acaparează o bună parte a chipului, se 
contopesc cu genele și sprâncenele, ce se topesc sub 
căldura acelui verde de smarald, amintind de o apariție 
nepământeană, ca de luceafăr. În aceeași manieră ine-
fabilă de semitransparență, nasul și buzele roșii sunt 
numai menționate, impresia fiind subordonată și topită 
de înflăcărarea unei priviri pătrunzătoare. (I.P.)

Bibliografie:
BREZIANU, Barbu,”Nicolae Tonitza”, Ed. Arta Grafică, 
București, 1967
BREZIANU, Barbu, “Nicoale Tonitza”, Ed. Meridiane, 
București, 1986
CIUCĂ, Valentin, “Pe urmele lui Nicolae Tonitza”, Ed. 
Sport-Turism, București, 1984
COMARNESCU, Petru,”N.N.Tonitza”, Ed. Tineretului, 
București, 1962

Nicolae Tonitza, Cap de copil (detaliu)
Muzeul Național de Artă Brukenthal
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65 | Ghelman Lazăr
1887, Galați - 1976

Șalul roșu | 1923
ulei pe pânză, 95,5 × 76 cm, semnat și datat dreapta 
jos, cu brun, “G. Lazăr, 1923”

€ 800 - 1.200

66 | Alexandru Romano
1887, Bucureşti - 1916, Bucureşti

Muză
ulei pe pânză, 55,5 × 45 cm, semnat dreapta jos,

cu negru, “a. Romano”

€ 1.200 - 1.800

67 | Nicolae Grimani
1872  - 1925

Domniță | 1910
ulei pe carton, 33,5 × 25 cm, semnat și datat dreapta 
jos, prin zgrafiere, “N. Grimani, 1910”

€ 500 - 800

68 | Nicolae Vermont
1866, Bacău - 1932, Bucureşti

Eleganţă | 1900
ulei pe carton, 51 × 28 cm, datat dreapta jos,

cu brun, “1900”

€ 1.500 - 2.500
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69 | Iosif Ross
1899, Iaşi - 1976, Bucureşti

Mihail Sadoveanu
tuș și guașă pe hârtie lipită pe carton subțire,
10 × 7,5 cm, semnat dreapta jos, cu negru, “I. Ross”

€ 150 - 250

70 | George Löwendal
1897, Sankt Petersburg - 1964, Bucureşti

George Macovescu
hârtie pe hârtie, 55,5 × 45,5 cm, semnat dreapta jos,
în cărbune, “GL”

€ 700 - 900

71 | Arthur Verona
1868, Brăila - 1946, Bucureşti

Studiu pentru Neagoe Basarab
tempera și creion pe carton subțire, 70 × 52 cm, 
semnat dreapta jos, cu albastru, “Verona”, intitulat 
dreapta jos, cu albastru, “Neagoe Basarab”

€ 800 - 1.200

72 | Alexis Fernández Arce
n. 1967, Havana, Cuba

Che Guevara | 2016
ulei pe pânză, 75 × 51 cm, semnat și datat dreapta jos, 
cu verde, “Arce, (20)16”

€ 1.000 - 1.500

Alexis Fernández Arce debuta expozițional în 1993, 
atunci când expunea la Galeria Plaza Vieja din Havana, 
în orașul natal. Seria de manifestări expoziționale 
avea să fie deseori îmbogățită de prezențe în expoziții 
colective, atât în Cuba, cât și Europa, și în special în 
Germania, începând cu 2011. După absolvirea Academie 
de Arte Frumoase „San Alejandro” din Havana activita-
tea artistică s-a împletit și cu cea academică, devenind 
conferențiar pe diverse teme referitoare la arta cuba-
neză post-revoluționară. 
Alexis Fernández Arce a participat la numeroase 
expoziții atât în Cuba, cât și pe scena internațională. 
Operele sale pot fi găsite în colecții particulare din 
Spania, Statele Unite ale Americii, Franța, Honduras, 
Costa Rica,Mexic, Austria şi România. Până în momen-
tul de faţă a avut trei expoziţii în România la Muzeul 
Naţional al Satului “Dimitrie Gusti”, Biblioteca Naţională 
a României şi la Galeria Romană.

Pe verso:
semnat, datat și intitulat, „Arce, Che, Diciembre 2016”

În studiul de față, Verona ne prezintă, în maniera pic-
turii votive, pe Neagoe Basarab în postura de voievod-
ctitor. Pictura ni-l relevă pe domnitor într-o postură 
inedită, chiar dacă iconografic subiectul este mai mult 
decât împământenit. Diferența se simte în gândirea 
portretului, care, în comparație cu viziunea clasică, ne 
prezintă un Neagoe Basarab într-o postură accentuată 
de servitudine față de creația omului și a lui Dumnezeu, 
Biserica. 
Cel mai probabil, studiul face parte din pregătirea pre-
liminată a unei fresce, fiind cunoscută expertiza lui 
Verona în ceea ce privește pictura murală. 

Proveniență:
colecţia George Macovescu, Ministru de Externe (1972-
1978) şi Preşedinte al Uniunii Scriitorilor (1978-1982).

Proveniență:
colecţia George Macovescu, Ministru de Externe (1972-
1978) şi Preşedinte al Uniunii Scriitorilor (1978-1982).
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75 | Rudolf Schweitzer-Cumpăna
1886, Piteşti - 1975, Bucureşti

La cârciumă
ulei pe carton, 44 × 58 cm, semnat dreapta jos,
cu brun, “Schweitzer-Cumpăna”

€ 2.500 - 3.500

73 | Costin Petrescu
1872, Piteşti - 1954, Bucureşti

Profet
ulei pe pânză, 20 × 15 cm, semnat stânga jos,
cu ocru, “C.P”

€ 400 - 600

74 | Școala Olandeză, sec. XIX

Negustor
ulei pe carton, 19 × 14 cm

€ 100 - 150


