
Un LUchian  
foarte izbUtit,  
La artmark-UL 
anticorUptULUi 

patapievici

27 martie 2018, Licitație Artmark, o 
instituție prestigioasă, condusă de anti-
coruptul Patapievici. Aveți internet, da? 
La poziția 174, lucrarea "La Promena-
dă", semnată foarte, foarte lizibil Luchi-
an. Preț estimativ 25.000 - 40.000 de eu-
ro. Căutați pe internet, merită!

Capodopera (datată 1904) înfăți-
șează o doamnă din profil.  Îndrăznesc 
să cred că Luchian a fost, în 1904, într-o 
zi în care își anticipa boala - din 1908 
până la moarte, în 1916. M-am uitat la 
ochii de neant ai doamnei pictate. Când 
Luchian era în zi de artist și făcea cupo-
la unei flori sau un ochi, vedeai acolo o 
poveste de iubire într-o lacrimă. O bună  
impresie mi-a lăsat  și pălăria cucoanei. 
Pare un lighean de bărbier. Slabă zi în 
fața șevaletului a mai avut maestrul, ca-
tegoric. Nu acuz pe nimeni de ilegalități, 
dar dacă așa a pictat Luchian, eu promit 
că n-o să mai întru în viața mea într-o 
expoziție. Tabloul este autentificat de 
Traian Cornescu, în 1941.

Și acum, fără legătură cu lucrarea li-
citată la Artmark, să vedem ce scrie is-
toricul de artă Petre Oprea despre Lu-
chian și Cornescu, în cartea "Unele as-
pecte ale comerțului de artă bucureștean 

în secolul XX."  Pagina 38. "După N. 
Grigorescu și Andreescu, Luchian ocu-
pă un nedorit loc trei în privința falsuri-
lor semnate cu numele său." După 1908, 
Luchian s-a îmbolnăvit, "a paralizat pâ-
nă la șolduri, iar brațele pierdeau pro-
gresiv elasticitatea." Din 1910, în aceeași 
casă cu Luchian a trăit pictorul Traian 
Cornescu, însurat cu o nepoata a maes-
trului, Laura Ciocea, și ea pic toriță. "Pe 
măsură ce boala avansa, Luchian a înce-
put să apeleze la ajutorul mai tânărului 
confrate Traian Cornescu, căruia îi 
prețuia creația. La indi cațiile și sub su-
pravegherea lui Luchian, Cornescu îi 
așeza florile într-un vas, îi punea culori-
le pe paletă și trasa linia unui contur ca-
re acoperea fundalul de culoare. Apoi 
Luchian îndrepta și desavarsea tabloul 
cu tușe spontane, punându-și magistra-
la amprentă a personalității lui pe lucra-
re." Mă întreb dacă prietenii lui Luchi-
an, colecționarul Bogdan Pitești și cari-
caturistul Petrescu - Găină, s-ar fi dis-
trat dacă ar fi văzut ochii de neant ai 
doamnei scoase "La Promenadă". Oprea 
continuă povestirea. Pictorii Cornescu 
și Laura Ciocea, precum și I.N. Munte-
nescu și Panteli Stanciu, dar și negusto-
rii Levy și Nefian, au fost chemați la 
poliție, pentru contribuțiile lor artistice. 
Mai mult, colecționarul Victor Filloti a 
adus procurorii peste Luchian (bolnav) 
și Cornescu. Momentul este descris de 
Tudor Arghezi, într-un articol din 1946, 
cuprins în gigantica serie "Scrieri" - 25 
de volume. Așadar, Arghezi despre Lu-
chian. 1946! "Slăbănog de nouă ani, Lu-
chian a fost arestat în pat, de către un 
procuror. Un elector de provincie (...) 
cumpărase de la un samsar câteva pân-
ze ale meșterului, care, neputincios și 
din ce în ce mai descompus, se slujea de 
la un timp de mâna și brațul unui nepot.
(...) Mortăciunea groasă a culorilor își 
primea suflul și graiul, în ultima fază de 
meșteșug, atunci când meșteșugul se 
împerechează, într-o tresărire, cu talen-
tul nimerit pe o tangență misterioasă de 
fecundare. Câteva pipăiri cu pensula 
genialului bolnav, redus de natură la 
zmucirea și săritura vulturului din lanț 
către cer, făceau dintr-o mâzgălitură o 
micșunea care trăiește și adie." Așadar, 
ochiul  făcut de Luchian e "o micșunea 
care trăiește și adie." Da, Patapievici? Te 
întreabă un profan în ale picturii. Un 
profan curios. n
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A rămAs fără muniŢie

1€ 4.6502 lei
1$ 3.7453 lei
1chf 3.9549 lei

Bitcoin BTC
       $ 8.072 
Ripple XRP
      $ 0,5891 
Ethereum ETH
   $ 463,76

Am asistat la cel mai de prost gust gest prezi-
dențial, pe lângă care cel cu aruncatul pardesiului 
pe capota mașinii este o glumă nevinovată. Nici 
măcar ironizarea Parlamentului, în plen, parcă nu 
a excelat atât în grosolănie. Nici ignorarea unei 
țări întregi la numirea premierului Grindeanu, 
până nu-și termina Iohannis de digerat cârnații de 
Crăciun, nu a fost încărcată de atâta sfidare. Aș fi 
putut folosi termeni mai realiști, mitocănie, mâr-
lănie, bădărănie, mojicie pentru a descrie realita-
tea unei zile. Încerc să mă abțin, totuși, nu merită 
Iohannis atâta sinceritate din partea mea.
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