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CUVINT INAINTE 

Cazul lui Seurat este unul dintre cele rnai fascinante din intreaga 
istorie a picturii moderne. Mai intii prin scurtimea vieţii 

acestui pictor, care contraateazl in chip ciudat cu interesul, densitatea, 
in8uenţa operei sale. fntr•adevăr, defi moare la treizeci fi unu de 
ani, Seurat las1 o operl capitall. Apoi, fi mai cu seaml, prin carac• 
terul cu totul neobifnuit al acestui destin. Născut din strldania lui 
Seurat, ţî§nit din personalitatea sa cea mai profundl, neoimpre• 
sionismul a cunoscut un succes pe cît de rapid pe atit de efemer. 
Efemer, tocmai ·pentru el Seurat a murit foarte tinlr. O dati cu 
moartea celui care a pictat La Grtmtk.}tm�, neoimpresionismul 
ifi pierde forţa vie. Atit de greu cîntlrqte geniul în evoluţia artelor 1 
Dar mai este fÎ altceva. Seurat nu a devenit teful neoimpresioniso 
mului, al acestei doctrine savant ti tlcut elaborate, ilustratii atit de 
convingltor prin opera sa, decît pentru el el însup era nu numai 
omul acestei ftlinţe, dar fÎ omul acestei tlceri. Omul dispare îndă. 
rltul operei. Acest « trecltor de seaml » rlsare din noapte cu 
opera pe care o are de împlinit fi apoi, dupl ce opera a foat dusi 
la capăt, piere din nou in noapte. Nici un artist de o asemenea 
importanţă fi atit de celebru nu va fi fost vreodatl atit de ignorat 
ca om, ca fiinţă vie printre fiinţe vii. 
Nu exagerez. Se ftie oare măcar unde ti cînd i s•au nlscut plrinţii 
si fraţii, sora, tovarlfa de viaţl, Madeleine Knobloch ca cărei exiu 
tenţl, inaintea morţii pictorului, nu era nici mlcar blnuitl de cei 
mai mulţi dintre prietenii lui>l P"ml ti fiul pe care i I.a dăruit 
era un necunoscut: unde fi cind se născusel Cum se numeal Nu 
§tia nimeni. Dupl Seurat, deci, rlminea doar opera. Dar o operl, 
oricît de strllucitl, nu•i poate ajunge unui biograf. Trebuie să măr• 
turisesc el vreme indelungati am crezut el nu VOI IZbuti niciodatl 
sl strlpung ceţurile care•l invlluiau pe omul acesta pe cît de 

5 ilustru pe atit de enigmatic. Ml izbeam de un zid de umbri. Pîni 



la urmă, incetul cu incetul, am izbutit să smulg, bucată cu bucată, 
taina lui Seurat. 
N•am putut intilni nici un supravieţuitor. De altfel, contrariul tTIIar 
.6 surprins mult. Mi_,am continuat atadac căutările numai in biblio• 
teci, in arhive ti la serviciile stării civile. Ca de obicei, diversele mele 
surse au fost menţionate la sfîqitul volumului. Mă simt deosebit 
de indatorat faţă de John Rewald, care a strins o bogată documentaţie 
in legltură c:u Seurat. Trebuie de asemenea să arăt cit de preţioase 
milau fost Arhivele Departamentului Senei. Fărl informaţiile precise 
pe care le-am putut culege aici, 8§ .6 fost lipsit de citeva elemente 
primordiale. 

Cu această Viaţă a lui &urat, seria mea intitulată Artă şi tkstin cuprinde 
fapte volume. Ea e departe de a .6 terminată. Dar, dat .fiind că 
formează încă de pe acum un tot, dat .fiind mulţimea de fapte 
ti de evenimente pe care le prezintă fi numărul personajelor, prind• 
paie ti secundare, întîlnite aici cpină in prezent, 1 )79>, mi s•a părut 
că o cronologie care să oglindească indeajuns de .fidel acest tot, 
punind in acelati timp in valoare concordanţele existente intre dife, 
ritele volume, ilar putea interesa pe mulţi cititori. Şi aceasta cu 
atit mai mult cu cit, in domeniul picturii, o asemenea cronologie ac 
acoperi intreaga istorie a impresionismului fÎ a postimpresionismului. 
lată de ce am alcătuit cronologia prin care se incheie volumul de faţă. 
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1. PORTĂRELUL DIN LA VILLETTE 

Din leagăn, pentru toată viaţa, 
am foaia mea de drum. 

HEINRICH HEINE 

P atruzeci si cinci de ani. O căpătînă rotundă. 
Vitalitatea �nui mare mîncător de ca�ne. Un trup 

de ţăran. Într-un accident de vînătoare, Antoine.Chry• 
sostome Seurat şi•a pierdut braţul drept. Are o proteză 
la care adaptează furculiţe sau cuţite, slujindu•se de ele 
cu o îndemînare plină de vioiciune ce le pricinuieşte 
acelora dintre oaspeţii săi care nu s•au deprins încă cu 
aceste jonglerii o vagă teamă, ba chiar şi o anume silă. 
Simţămîntul ciudat pe care îl încerci în preajma acestui 
fost portărel ce se îmbracă întotdeauna în haine negre 
este sporit de purtarea sa rece, căci nimeni nu lsa văzut 
vreodată rîzînd sau zîmbind. Se trage dintr•o familie 
de ţărani stabiliţi în departamentul Aube, în inima regi• 
unii Champagne, la Dosnon, sat cu vreo treizeci de 
case, aşezat la doisprezece kilometri de Arcis•sur•Aube. 
S,a născut aici În ziua de 28 august J8If, Ja optsprezece 
luni după groaznica bătălie purtată de Napoleon la 
Arcis. Împreună cu cei doi fraţi mai mari, Pierre•Michel 
şi Nicolas•Joseph, îşi părăseşte locul de baştină, sta• 
tornicindu.se la Paris. Pierre•Michel ocupă modesta 
slujbă de om de serviciu într•un birou din cartierul 
Batignolles; Nicolas•Joseph deschide un magazin de 
noutăţi în strada Vieille,du,Temple. El însuşi, timp de 
şaisprezece ani, din 1840 pînă în I8f6, exercită funcţia de 8 



portărel pe lîngă tribunalul departamentului Seine, în 
La Villette, comună care va face parte din Paris cu 
începere de la 1 ianuarie 186o. La acea dată Antoine
Chrysostome locuieşte în strada Flandre, la numărul 47, 
unde se mutase în ianuarie 1845, îndată după căsătoria 
sa cu Ecnestine Faivre, fata unui bijutier retras din afa• 
ceri, cu treisprezece ani mai tînără decît el, şi unde i 
se născuseră primii doi copii: un băiat, Emile•Augustin, 
în iunie 1846, şi o fată, Marie•Berthe, în noiembrie 
1847-
Blîndă, tăcută, ştearsă, Ecnestine trăieşte în umbra 
soţului ei, supunîndu•i•se întru totul. Prin tată, se trage 
şi ea dintr•o familie de ţărani, originară din Jura, din 
satul Plasne, aşezat în apropierea orăşelului Poligny. 
Prin maică•sa, Antoinette Veillard, fata unui sculptor, 
coboară dintr•o familie pariziană. 
Nu s•ar putea spune că Ecnestine duce o existenţă din 
cale afară de veselă. Plecînd din La Villette, familia 
Seurat se mută într•un apartament strîmt, întunecos 
şi trist, nu departe de poarta Saint•Martin, la casa cu 
numărul 6o din strada Bondy, o stradă mohorîtă, 
străjuită de clădiri vechi, cu faţadele roase de umezeală, 
duhnind a mucegai. lnfăţişarea austeră a fostului portărel 
se potriveşte de minune cu atmosfera plină de melancolie 
a locuinţei sale cu mobile de mahon din vremea lui 
Ludovic.Filip, pe care pîlpîie stinse luciri roşiatice. 
Pereţii sint acoperiţi de sus pînă jos cu gravuri colorate. 
Dacă le priveşti mai bine, vezi că toate înfăţişează imagini 
religioase - Fecioara Maria, Isus Christos, sfinţi şi sfinte 
fabricate la Epinal sau aiurea. Ciungul cumpără 
într•una asemenea gravuri, umplînd cu ele nenumărate 
mape. Ele dezvăluie o manie, la urma urmei destul 
de surprinzătoare, a acestui burghez rigid, în aparenţă 
lipsit de fantezie, ce şi•a închis viaţa într•o reţea strîmtă 
de deprinderi pe care le respectă cu străşnicie. Aşa, 
de pildă, ziua de marţi şi•o consacră « îndatoririlor 
conjugale » *. fn restul săptămînii, nevastă•sa nu-l mai 
vede. Timp de şase zile trăieşte de unul singur în 
împrejurimile Parisului, într•o căsuţă pe care şi•a cum• 
părat•o la Raincy, pe bulevardul du Midi, la numărul 8. 
Un om ciudat. Mai ciudat chiar decît s•ar părea la prima 

9 * Paul Signac. 



vedere. O existenţă atît de metodic organizată trădează, 
în realitatea sa profundă, o teamă surdă de viaţă şi de 
proliferarea ei haotică. Deprinderile ne liniştesc; ele 
ne apără de spaima de a trăi, de spaima de a muri. Cei 
din familia Seurat, ca şi cei din familia Faivre, mor 
de tineri. Cînd portărelul se căsătorise cu Ernestine, 
mama acesteia nu mai trăia, moartă fiind la cincizeci şi 
doi de ani. După un an, murise tatăl. Tot în acea vreme, 
Antoine•Chrysostome îşi pierduse şi el tatăl. Fratele 
său mai mare, Pierre•Michel, murise optsprezece luni 
mai tîrziu, la numai patruzeci şi cinci de ani. Poate 
că toate aceste morţi succesive, toate aceste decese 
premature au adîncit şi mai mult - în chip pătimaş, 
morbid - obsesia lui Antoine•Chrysostome. 
Cumpără, din cucernicie, teancuri de gravuri reli• 
gioase, acoperind cu ele atît pereţii casei din Raincy 
cît şi pe cei ai apartamentului din Paris. Dintr•o cucer• 
nicie totală, absolută, împinsă pînă la ultima limită şi 
pînă la practici aberante. In privinţa casei sale din Raincy 
şi•a orînduit un oratoriu. « Celebrează » aici liturghia, aju• 
tat de un bătrîn grădinar, care•i slujeşte şi drept paracliser. 
La 2 decembrie 18)9, într•o vineri, Antoine•Chryso• 
stome se află, în chip excepţional, în strada Bondy. 
ln acea zi, la ora unu noaptea, nevastă•sa îl naşte pe cel 
de,al treilea copil al lor, Georges,Pierre. 
La oarecare vreme după aceasta familia Seurat îşi schimbă 
locuinţa, mutîndu,se într•un apartament mai mare, 
aşezat ceva mai spre nord, lîngă gara de Est, pe bule• 
vardul Magenta, la numărul 110. Numele acestui bule• 
vard este recent ; el comemorează victoria cîştigată de 
armata lui Napoleon al III.lea asupra austriecilor cu 
puţin timp înainte de naşterea lui Georges. 
Copilul va creşte în climatul ultimilor ani ai celui de•al 
Doilea Imperiu, în acest cartier lipsit de pitoresc, ai 
cărui locuitori se îndeletnicesc mai ales cu comertul. 
Copilărie posomorîtă şi aproape singuratică. În aparta• 
mentul din bulevardul Magenta tatăl apare doar în 
treacăt ; în ochii micului Georges el nu poate fi decît 
un străin. Mama tricotează, cufundată în visurile şi în 
melancolia ei. Fratele şi sora lui Georges, cu mult mai 
mari decît el, trăiesc într•o lume a lor. Berthe, de alt• 
minteri, se va căsători curînd. Între timp soţii Seurat 
mai au un fiu, pe Fran�ois,Gabriel, care se îmbolnăveşte 10 



�i moare la cinci ani şi jumătate, în noiembrie 1868. 
In urma acestei pierderi atmosfera din casă devine, 
fără îndoială, şi mai apăsătoare. Micul Georges, care are 
atunci aproape nouă ani, nu rămîne, desigur, nesimţitor: 
intilnirea cu moartea la o asemenea vîrstă lasă urme 
adinci ; increderea spontană pe care orice fiinţă tinără 
o poartă vieţii este, din acea clipă, zdruncinată pentru 
totdeauna. Urmează războiul franc01german, asediu( 
Parisului, Comuna . . .  De teama acesteia familia Seurat 
fuge la Fontainebleau. 
ln timp ce au loc toate aceste evenimente familiale 
sau naţionale, Georges îşi continuă studiile. Este serios, 
conştiincios, dar nu străluceşte. Rămîne ceea ce profe, 
sorii numesc « un elev silitor, dar mediocru », muncind 
sistematic, calm, metodic. Are o purtare fără cusur. 
Nu e niciodată neastîmpărat sau distrat; nu pierde nici 
o clipă Becărind. De altfel, e tăcut din fire. Închis in 
sine, nu face nimănui confidenţe, nici părinţilor şi nici 
colegilor de şcoală. E limpede că sensibilitatea lui se 
caracterizează printr•o anumită răceală. 
Desenează incă de cind a putut ţine pentru prima oară 
creionul în mină. La şapte ani face două desene înfăţi• 
şînd, unul, un cîine şi un bărbat, celălalt, un cîine şi 
un copil. Unchiul său, Paul Haumonte, cumnatul 
mamei, proprietar al unui magazin cu articole la modă 
din bulevardul des T ernes şi amator de artă, socotind 
că nepotul lui nu•i lipsit de talent, îl îndeamnă să•şi 
cultive înclinaţiile. Şi iată că, la cincisprezece ani, 
tînărul Seurat începe să urmeze cursurile unei şcoli 
municipale de desen, aBată în imediata apropiere a 
locuinţei părinţilor săi, pe strada des Petits•H8tels, la 
numărul 19. 
Profesorul care predă aici este un modest sculptor, pe 
numele său J ustin Lequien, odinioară unul dintre ultimii 
elevi ai baronului Bosio, cel care, pe vremea cînd trăia, 
se bucura de o asemenea celebritate, încît fusese supra• 
numit « Canova al Franţei ». Lequien îi învaţă pe elevii 
săi elementele desenului şi ale perspectivei. Îi pune să 
copieze statui de ipsos, mulaje ale unor opere antice, 
motive arhitecturale. Seurat execută ·cu îndemînare 
aceste lucrări şcolăreşti. Manifestă o conştiinciozitate 
şi o atenţie rar întîlnite la un băiat de vîrsta lui. Pentru 

11 el desenul nu este o îndeletnicire frivolă, o simplă dis• 



tracţie. Cu timpul devine o adevărată pasiune. O pasii 
une tăcută. Fără strălucire, dar profundă. Nu numai 
că desenează mult, cu îndărătnicie şi fără grabă, dar 
studiază şi lucrări teoretice, ca, de pildă, acea Gramatică 
a amlor Jamului de Charles Blanc, critic de mare 
renume, fondator al publicaţiei Gazette Jes Beawc•Arts, 
şi al cărui prestigiu a sporit în urma alegerii sale la 
Academia franceză, în iunie 1876. Adolescentul studiază 
cu de•amănuntul această Gramatică, izbit fiind de anw 
mite idei exprimate aici. « Culoarea, notează Charles 
Blanc, supusă unor reguli precise, poate fi învăţată ca 
şi muzica . . . Eugene Delacroix a fost unul dintre cei 
mai mari colorişti ai timpurilor moderne pentru că i.a 
cunoscut legile, pentru că le•a studiat în adîncime, 
după ce le ghicise cu ajutorul intuiţiei ». 
Fascinat, Se urat citeşte şi reciteşte aceste fraze. Ele 
răspund nevoii sale de logică, de rigoare, dezvăluindu•i 
ceea ce, în chip nedesluşit, căuta şi el, şi conlirmîndu•i 
totodată propriile sale tendinţe, căci îi dau ceea ce oamenii 
tineri aşteaptă adesea de la cărţi: o justificare, o certi• 
tudine. Nu există întîlniri întîmplătoare. Din diversi• 
tatea lucrurilor care ne înconjoară, fiecare nu alege 
decît ceea ce i se potriveşte. Mii de oameni au citit 
acele rînduri scrise de Charles Blanc. Ele nu au prile• 
juit însă nimănui evoluţia pe care o are elevul lui 
Justin Lequien. Omul îşi creează singur zeii. O artă 
pură şi inHexibilă, supusă unor legi necruţătoare, există 
din acea zi în mintea adolescentului. Această artă are 
valoarea unui lucru absolut. A unuia dintre acele lucruri 
absolute care contrazic nestatornicia apăsătoare a lumii. 
Seurat ştie acum pe ce drum va merge. Pasiunea lui -
pasiune rece şi voluntară, dar tot atît de nemărginită 
ca şi cea a tatălui - şi•a aflat ţinta. 
Toate acestea nu au nici cel mai mic răsunet în sînul 
familiei Seurat, cei ce o alcătuiesc trăind fiecare pe 
propria lui planetă. Tăcerea băiatului este, fără îndoială, 
favorizată de felul în care se desfăşoară viaţa în acest 
cămin; fiecare, aici, se mărgineşte să trăiască în comun 
cu ceilalţi propria•i singurătate. Cuvintele pe care fiul 
fostului portărel le-ar putea rosti s•ar pierde în straturi 
groase de tăcere . . . Nici chiar de viitorul băiatului nu 
au a se nelinişti. Părinţii sînt înstăriţi şi îi pot asigura 
traiul material. De aceea, cînd, nu peste multă vreme, 12 



Georges îşi va exprima intenţia de a intra la Şcoala 
de Arte Frumoase, hotărîrea lui nu va stîrni nici împ01 
trivire dar nici interes. 
Uneori totuşi, cînd este ascultat cu atenţie, cînd are 
prilejul să vorbească despre singurele lucruri care•l 
preocupă, acest tînăr tăcut iese din obişnuita lui mu' 
ţenie. Şi atunci se exprimă cu o convingere de ne
zdruncinat. 
Printre elevii lui Lequien şi•a descoperit un confident, 
un băiat cu un an mai mic decît el, Edmond,Aman 
Jean *, cu care susţine un nesecat dialog. Există intre 
ei asemănări; amîndoi sînt la fel de serioşi, amîndoi 
au acelaşi gust pentru meditaţie, amîndoi evită cuvintele 
de prisos. Deşi s•a născut în departamentul Seine'et' 
Marne, în comuna Chevry•Cossigny, Aman•Jean rămîne, 
prin obîrşia sa, un om din nord. Tatăl său e originar din 
Valenciennes iar mama din Landrecies. Amîndoi 
părinţii au murit. Băiatul a fost crescut, împreună cu 
sora sa, de către un unchi, proprietar de bărci în orăşelul 
Jemmapes; acum Aman•Jean locuieşte pe strada Rataud, 
lîngă Biserica Val•de,Grâce, la un alt unchi al său, 
chimist. Legăturile acestea cu nordul explică poate, într•o 
oarecare măsură, firea lui rezervată. Dar, dinspre partea 
tatălui, o şi mai îndepărtată ascendenţă spaniolă ce trebuie 
căutată pînă în timpul domniei lui Carol Quintul, 
- familia Jean, care trebuie să se fi numit atunci Juan, 
a emigrat în acea vreme din Castilia - explică poate 
înclinările lui mistice, devenite fără îndoială şi mai 
puternice prin frecventarea unui colegiu de iezuiţi. Şi din 
acest punct de vedere, într•un sens, se aseamănă cu 
Seurat. Totuşi, aspiraţiile lor nu sînt întru totul aceleaşi, 
lucru de care nu•şi dau prea bine seama, dat fiind atîtea 
preferinţe comune; căci dacă admiră aceleaşi lucruri, 
adică aceleaşi opere şi aceiaşi artişti, aceasta nu li se 
întîmplă întotdeauna pentru aceleaşi pricini. Dacă şi 
unul şi celălalt apreciază în aceeaşi măsură precizia 
desenului la primitivi, Aman•Jean, care îi aşază pe aceşti 
pictori mai presus de toţi ceilalţi, vede mai cu seamă în 
această precizie mijlocul desăvîrşit de a sluji un ideal 
spiritual, in timp ce Seurat este sensibil doar la calitatea 

* Acesta va adopta mai tirziu numele de Aman•Jean, pe care il 
13 vom utiliza de acum inainte pentru comoditatea expunerii. 



ei plastkă. Pictura, după Aman•Jean, face cu putinţă 
exprimarea unei realităţi a sufletului; după Seurat, ea 
nu se are drept scop decît pe sine. 
Cei doi se înţeleg cum nu se poate mai bine, vizitează 
împr«!ună muzeul Luvru, simt acelaşi interes pentru 
anumite cărţi, pentru anumite romane, mai cu seamă 
pentru cele ale fraţilor Goncourt. Seamănă şi la înfăţi• 
şare, avînd amîndoi aceeaşi statură înaltă. Totuşi Arnan• 
Jean nu are trăsăturile regulate şi fine ale prietenului său 
mai mare; s•a născut şi cu o deviere a gîtului, care îi 
inţepeneşte capul spre dreapta. Cînd, mai tirziu, îşi 
va evoca prietenul mort, Aman•Jean va vorbi despre 
frumuseţea acestuia, asemuindu.l cu Sftntul Gheorghe 
de Donatello. 
Tnfăţişarea liniştită a lui Seurat, mişcările sale măsurate 
îi sporesc armonia trupului şi a chipului luminat de nişte 
ochi mîngîietori şi plini de blîndeţe. Părul, negru cu 
ape roşcate, numai inele, lasă liberă fruntea înaltă. Seurat 
pare a fi unul din acei tineri făcuţi să placă femeilor. 
Totuşi, lui un asemenea gînd nici nu•i trece prin minte, 
şi abia de vede privirile care întîrzie asupra lui. 
Are şaptesprezece ani şi încă de pe acum copleşitoarea 
sa pasiune îl stăpîneşte cu totul. Frazele lui Charles Blanc 
au declanşat o mişcare ireversibilă, punîndu.i o între• 
bare precisă, în afara căreia nimic, dar absolut nimic, nu 
mai are importanţă. Ea este centrul viu şi unic al vieţii 
sale, către care tinde totul şi care se răsfrînge în toate. 
Lumea înconjurătoare dispare; ea se reduce la această 
întrebare ce•şi aşteaptă răspunsul: stabilirea unor prin• 
cipii matematice, ce ar face cu putinţă naşterea unei 
arte sustrase empirismului, sensibilităţii anarhice, şi 
care să se dezvolte în chip logic, nedezminţit. 
Stăpînit de această idee *, Seurat pictează de cîteva 
luni, încă de la şaisprezece ani. Nici urmă, în cazul său, 
de spontaneitate creatoare; totul este comandat de gîn• 
dire. Dar dacă obsesia aceasta face din Seurat o fiinţă 
ciudată, el iese poate încă şi mai mult din sfera obiş• 
nuitului printr•o trăsătură destul de bizară a gîndirii 
sale. Oamenii, în general, sînt înzestraţi fie cu spirit 
analitic, fie cu spirit sintetic, aceste calităţi intelectuale 

* Primele schiţe ale lui Seurat nu au putut 6 găsite nicăieri. Au fost, 
ără îndoială, distruse de el. 14 



fiind aproape incompatibile. Totuşi la unii indivizi ele 
există deopotrivă. E cazul lui Seurat. El posedă acea 
structură cerebrală, foarte rar întîlnită, care face cu 
putinţă ca fiecare amănunt să .fie examinat îndeaproape, 
pentru a fi, pe dată, inserat într•un tot. Acest tip de gîn• 
dire ordonatoare, care clasează pe măsură ce înregis• 
trează, nu poate .fi imaginat fără o memorie excepţională, 
ce se îmbină de altfel -lucru ce se înţelege de la sine -
cu o mare putere de concentrare. Seurat are o memorie 
uimitoare. Reţine tot ceea ce citeşte, învaţă sau vede: 
amintirile sale vizuale sînt într•atît de precise încît ii 
restituie în cele mai mici nuante cromatice orice tablou 
pe care l•a studiat. 

' 

Acum se ocupă mai cu seamă de desen: face o copie 
după Richard Southwell de Holbein, reproduce o mînă 
după Poussin, cîteva detalii din Apcteoz.a lui Homer 
de lngres, face studii de nuduri după modele masculine. 
Forma este, cele mai adeseori, strict lineară. lngres, 
maestrul clasic, îl influenţează în mod inevitabil. 
A auzit Seurat vorbindu•se despre Manet şi despre 
Salonul Refuzaţilor -vechi acum de paisprezece ani 
-sau de impresionişti, care, în acel an 1877, au avut 
a treia expoziţie de grupl Nu e sigur. E chiar foarte 
puţin probabil. Fără îndoială că nu ştie nimic despre 
revoluţia care se înfăptuieşte acum în pictură, revo• 
luţie îndreptată împotriva academismului, împotriva 
epigonilor lui lngres. Revoluţia: iată un cuvînt rostit 
fără îndoială foarte rar de către acest îndrăgostit de ordine, 
care urăşte orice fantezie, fie chiar vestimentară. Tmbrăcat 
corect, cu haina încheiată la toţi nasturii, aproape întot• 
deauna în negru, nu are de loc înfăţişarea sub care 
lumea îl recunoaşte de obicei pe artist. Nu are nimic 
dintrmn tînăr pictor răzvrătit. Dar nu din conformism 
rămîne Seurat străin de revoltele tinerilor. Nu se opune, 
dar nici nu se supune. Pictura pe care o visează, pictură 
exactă ca o ştiinţă, nu a mai existat; ea va fi în afara 
antagonismelor de doctrină şi nu se va defini prin faptul 
de a fi împotriva sau pentru ceva, căci va poseda în sine 
o realitate deplină. Chiar dacă i•ar cunoaşte pe Manet 
şi pe impresionişti, Seurat nu i<ar urma, oricît de mult 
le•ar preţui strădania. Inainte de toate, trebuie să•şi 
desăvîrşească puţinele cunoştinţe pe care le•a primit de 

15 la Justin Lequien, să•şi însuşească tot ce se poate învăţa 



despre arta desenului şi a picturii; şi unde ar putea să 
meargă, dacă nu la Şcoala de Arte Frumoase? Faptul 
că aceasta se aHă sub influenta academismului nu are 
de ce să•i schimbe hotărirea. 

' 

Intră aici în februarie 1878, cînd abia împlinise optspre• 
zece ani. 
Seurat ar fi putut cu greu întîlni un om mai convins 
de virtuţile tradiţiei, un apărător mai înverşunat şi mai 
fanatic al acesteia, ca profesorul său de la Şcoala de Arte 
Frumoase, autoritarul Henri Lehmann. 
Născut la Kiel, fiu al unui artist german, Lehmann îi 
consacră lui Ingres, care i•a fost profesor, o admiraţie 
pătimaşă; dar e departe de a avea geniul maestrului 
său. Asemeni majorităţii pictorilor oficiali, se mărgineşte, 
ca orice meşteşugar conştiincios şi îndemînatic, dar 
rece, pentru că îi lipseşte inspiraţia, să aplice reţete 
învăţate pe de rost, care, neînsufleţite de spiritul creator, 
şi•au pierdut eficacitatea, nu mai sînt decît rutină, con• 
venţie, sterilitate. La şaizeci şi patru de ani, Lehmann, 
a cărui docilitate, sau, dacă vreţi, mediocritate, şi•a 
primit răsplata, se bucură de toate onorurile; la cincizeci 
de ani fusese ales membru al Academiei. Uşurinţa cu 
care a făcut carieră l•a întărit în credinta că adevărul e 
de partea lui, făcîndu.( să se încăpăţîn�ze şi mai mult 
în prejudecăţile sale. Cu cîţiva ani în urmă, cînd fusese 
numit profesor la Şcoala de Arte Frumoase, atitudinea 
sa intolerantă provocase o revoltă a elevilor, care ceruseră 
să fie scos din functie. Cererea le fusese zadarnică şi 
mulţi dintre ei pără;iră şcoala. 
ln clasa lui Lehmann, Seurat ramme elevul atent şi 
disciplinat din totdeauna. De altfel, Lehmann îl poate 
atrage fie şi numai prin faptul că, în timpul cursurilor, 
invocă neîncetat exemplul lui Ingres, vorbindu•le de!pre 
lecţiile acestuia. Seurat, ca şi Aman•Jean, care şi•a urmat 
col�gul la Şcoala de Arte Frumoase, il ascultă cu exal• 
tare. lngres învie pentru ei prin Lehmann, Ingres, după 
al cărui tablou, Angelique, Seurat face, în acea perioadă 
o strălucită copie. 
Şcoala prezin�ă şi alte foloase; ea oferă posibilitatea 
unor investigaţii multiple, datorită bibliotecii şi colecţii• 
lor sale de gravuri, fotografii şi copii. ln ultimii patru 
ani, numărul lor a crescut în chip considerabil, mai cu 
seami în domeniul picturii italiene. Ond nu lucrează 16 



în atelier, Seurat studiază aceste copii, printre care şi 
frescele din Arez:z.o ale lui Piero delia Francesca, ce deco• 
rează capela şcolii, 'i mai cu seamă cercetează, neobosit, 
biblioteca. « Culoarea, supusă unor reguli precise . . . ». 
Linia, pentru lngres, are prioritate asupra culorii. După 
el, culoarea nu e decît un element secundar; lucrul cel 
mai important într•un tablou îl constituie perfecţiunea 
desenului, conturul net care delimitează formele. « Dacă 
mi•� pune o firmă deasupra uşii, � scrie : Şcoală J� 
J�sen, şi sînt sigur că din şcoala mea ar ieşi pictori adevă• 
raţi », spunea lngres; şi tot el declarase, cînd rivalul 
său, Delacroix, acest prinţ al culorii, fusese - în sfir, 
şit! - ales la Academia de Arte Frumoase : « A intrat 
lupul în stînă! ». 
Seurat respectă şi el tot atît de mult desenul. Dar există 
şi culoarea - « culoarea care poate fi învăţată ca şi 
muzica ». Şi iată că, într•o bună zi, Seurat dă la biblio. 
teca şcolii peste un volum gros, scris nu de un artist 
sau de un critic, ci de un om de ştiinţă, de unul dintre 
savanţii cei mai populari ai vremii, de Michel•Eugme 
Chevreul. 
Născut înainte de Revoluţie, în 1786, Chevreul are acum 
nouăzeci şi doi de ani. Nu•i arată, într•atît este de vioi, 
de ager, de dornic de muncă. În decursul îndelungatei 
sale cariere a făcut o mulţime de descoperiri - de 
exemplu a descoperit stearina, din care se fabrică lumî, 
nările - îndreptîndu,şi curiozitatea către domeniile cele 
mai variate. Chiar şi acum, în ciuda vîrstei sale înaintate, 
continuă să conducă Muzeul de istorie naturală şi 
serviciul de vopsitorie de la manufactura din Gobelins. 
Cei care nădăjduiesc săli urmeze în acest post, să nu 
se arate prea grăbiţi; nu-l va părăsi decît la nouăzeci 
şi şapte de ani. Tocmai datorită numirii sale aici, cu 
mai bine de jumătate de veac în urmă, a ajuns să scrie 
cartea pe care o citeşte Seurat, D�spr� kg�a contrastului 
simultan al culorilor, publicată, împreună cu un atlas, 
în 1839 * . 

* Titlul complet e următorul: � kp contrwtului 6imult1m 
al culcrilor fi tkşpre asortatwJ ohi«klor colo�, privitl, conform DCend 
legi, tn f'tlJJOI"Urile sok cu picturtz, tapiln'iik din Gohelins, tapileriik 
pentru mobik tiin lkaullaU, covoarek, moz.aicurik, flitrtdiik colortzte, 
imprirrultwz 6tofilor, tiplrituril�, tmluminurik, tkcoi'QRtl eJijiciilor, 
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v� îndată u mi s•a încr�dinţat conducu�a vopsitoriilor din 
manufacturi!� r�gal�, ser� Ch�vreul în al său cuvînt înaint�, 
mi•am dat s�ama că acest post îmi impunea obligaţia d� a 
aş�za vopsitoria p� baze noi şi că tr�buia, în cons«inţă, 
să într�rind o s�amă d� cerutări d� pr�cizi�, al căror 
număr mar� [,am prevă:ult încă d� p� atunci, dar a căror 
vari�tat� nu o bănuiam încă; poziţia mea era cu atît mai 
dijicilă cu cît munca d� administrafi� mă sil�a să am în 
vedu� probkme car� �c�sitau o r�zolvar� cît mai grabnică, 
obligîndu•mă să•mi organizez activitat�a altfol d�cît dacă 

aş fi fost libu d� oric� angajament. Cerc�tînd car� pu�au 
fi cauzek plîngerilor p� car� 1� primeam în legătură cu 
calitat�a anumitor culori preparat� în atd�rul d� vopsit ori� al 
manufacturii din Gob�lins, m•am convins curînd că, dacă 
pltng�ril� privitoar� la lipsa d� stabilitat� a vops&lor albastr� 
şi viol�t tkschis, gri şi brun erau întemeiat�, cel�lalt�, şi 
mai cu s�amă ac�l�a privitoar� la lipsa d� intensitat� a vop• 
sddor �gr� folosit� spr� a fac� umbr� p� dra�riik albastr� 
şi violet�, nu aveau nici un temei; căci, procurîndwmi 
fir� d� lînă vopsit� în �gru în at�l��le ule mai �stit� 
din Franţa şi din străinătat�, şi constatînd că nu uau întru 
nimic supuioar� acelora car� �rau vopsite la Gobelins, 
am văzut că lipsa d� intensitat� care li s� reproşa vopsddor 
�gr� �ra în strînsă kgătură cu culoar�a car� 1� �ra juxta• 
pusă, şi că �a ţi�a tk fenomenul contrastului culorilor; 
mi s•a lămurit astfel că, pentru a•mi îndeplini îndatoririi� 
kgat� d� postul meu d� dir�ctor al vopsitoriilor, a�am d� 
tratat două probkme cu totul distinct�; prima �ra legată 
d� contrastul culorilor consid�rat în g�ral, atît sub raport 
ştiinţific cît şi sub raportul aplicării sa/�; a doua pri�a 
part�a chimică a vopsitoriei. D� zec� ani, într•adevăr, 
toate cucdările m�k ţint�sc cătr� r�zolvar�a ac�stor dowi 
probkme untrak ... 
Lucrarea lui Chevreul îi pune lui Seurat la dispoziţie 
cîteva elemente cheie. Savantul determină legile con• 
trastului culorilor, legi care pot, la prima vedere, să 
pară destul de complexe, dar care sînt, în realitate, 
foarte simple. 
Dintre culorile spectrului, trei, calificate drept « pri• 
mare» -albastrul, roşul şi galbenul - le pot produce, 
prin amestecul lor, pe celelalte, calificate drept «binare»: 
albastrul şi roşul dau violetul; albastrul şi galbenul, 
verdele; galbenul şi roşul, portocaliul. Culoarea primară 18 



care nu intră în compoz1ţ1a unei culori binare îi este 
acesteia complementară. Astfel galbenul este culoarea 
complementară a violetului, roşul, a verdelui, albastru!, 
a portocaliului şi invers. De ce această denumire de corn• 
plementară? Pentru că orice culoare colorează tot ceea 
ce se află în apropierea ei în culoarea sa complementară: 
o pată galbenă pe un fond alb colorează albul in violet. 
lată de ce; puse alături, două culori complementare 
devin mai vii. ln schimb, ele pălesc şi bat în cenuşiu 
dacii sînt combinate. Pe de altă parte, culoarea comună 
din două culori îşi pierde din intensitate cînd aceste 
două culori sînt juxtapuse; de exemplu, un violet şi 
un portocaliu par mai puţin roşii, ceea ce se explică 
uşor: violetul, în virtutea legii culorilor complementare, 
înviorează galbenul din portocaliu, iar portocaliu! albas• 
trul din violet . . . La aceste contraste de tente 
se adaugă toate contrastele de tonuri, care rezultă din 
luminozitatea mai mare sau mai mică a tentelor, fie 
mai deschise, fie mai întunecate. Orice ton e mai închis 
în vecinătatea unui ton mai deschis, şi invers. 
Nici o culoare nu există deci ca atare; ea există doar 
în raport cu culorile din preajma ei. Cartea lui Che• 
vreul îi deschide lui Seurat perspective nesflrşite asupra 
a ceea ce poate fi pictura. El înţelege dintr-o dată tot 
adevărul acestor cuvinte ale lui Delacroix: « Daţi•mi 
noroi din stradă şi vă voi picta cu el un trup minunat 
de femeie cu o camaţie minunată». 
Analizînd capodoperele de la Luvru în lumina legilor 
lui Chevreul, Seurat constată că unii artişti au bănuit 
existenţa acestor legi - Delacroix mai cu seamă - dar 
că ei le•au aplicat pe dibuite şi de aceea în chip nesigur. 
Delacroix a presimţit fără îndoială acest lucru, cînd 
declara: « Văd cu fiecare zi mai bine că nu•mi cunosc 
meseria». 
Seurat e sigur acum că întrebarea sa nu va rămîne fără 
de răspuns, că menirea vieţii lui, pe care o va duce la 
îndeplinire cu obişnuita sa rigoare metodică, va fi de 
a găsi acest răspuns. Inainte de a studia contrastele dintre 
tente, va studia contrastele dintre tonuri şi, în primul 
rînd, pe cele mai elementare, cele dintre alb şi negru; 
înainte de a elabora o ştiinţă a picturii, va trebui să 
elaboreze o ştiinţă a desenului. 

19 lntr•adevăr, unde ar fi putut Lehmann aSa un elev mai 



serios decît Seurat l Totuşi rezultatele sale, cel puţin 
după aprecierea lui Lehmann, mai curînd dezamăgesc. 
La intrarea sa în şcoală, la începutul lui 1878 cînd fusese 
admis la secţia de pictură, în 19 mai, Seurat nu se clasi• 
ficase decît al şaizecişişaptelea din optzeci de candidaţi. 
La concursul din vară, din 13 august, figura tot în coada 
listei, pe locul şaptezecişitrei. Va ocupa un loc mai bun 
abia şase luni mai tîrziu, la concursul din 18 martie 
1879, cînd ajunge al patruzecişişaptelea * . 
Nu trebuie să•l acuzăm pe Lehmann de orbire. E profesor 
şi îşi face meseria de profesor. Cum ar putea prevedea 
viitorul lui Seuratl Creaţia artistică este o lume fără 
nici o legătură cu exerciţiile şcolare, o lume în care 
acţionează nenumăraţi fermenţi, şi uneori cei mai sur• 
prinzători, cei mai neaşteptaţi, o lume ţîşnită din întîi• 
nirea a nenumărate elemente disparate, talente şi împre• 
jurări, calităţi şi virtuţi, uneori defecte şi chiar vicii, 
a căror îmbinare, imprevizibilă în sine ca şi în rezulta• 
tele ei, îngăduie să se realizeze operele desăvîrşite. 
Aceste opere, comparate cu mulţimea proliferantă a 
ambiţiilor, sînt nespus de rare. Legea universului este 
eşecul; reuşita este întotdeauna o excepţie, un fel de 
miracol. Şi în acest domeniu se întîmplă ca şi în viaţă, 
ca si în natură, unde un milion de seminte trebuie să 
mo�ră pentru ca doar una singură să dea r�ade. Şi dacă 
tinereţea are in ea ceva patetic, acest ceva vine din sigu• 
ranţa pe care o avem că, dintre nenumăratele visuri care 
clocotesc în capetele tinerilor, cele mai multe nu se 
vor împlini niciodată. 
Dar visul care clocoteşte în capul lui Seurat are acea 
superioritate, acea neasemuită vitalitate care-I face să 
ţîşnească din toată fiinţa artistului, absorbindu•i întreaga 
substantă. Acest vis are si o altă caracteristică, nu mai 
puţin î�emnată, aceea d� a merge mînă in mînă cu una 
dintre realităţile fundamentale ale epocii, cu una dintre 
forţele ei cele mai active, cu credinţa în puterile ştiinţei. 
Aceasta se impune pretutindeni. Nu numai că se crede 
că ştiinţa este în măsură « să•i dezvăluie omului, o dată 
pentru totdeauna, taina tuturor lucrurilor», dar ea îşi 
exercită influenţa pînă şi în domenii de activitate ce•i 
sînt cu totul străine. Cititor atent al lui Claude Bernard 

* Dosarul şcolar al lui Seurat a fost reconstituit de Robert Rey. 20 



şi al Introducerii în studiul medicinii experimentale, �mile 
Zola, care a obţinut recent cu romanul Circiuma 
primul său mare succes, se vrea un romancier �iinţi.fic, 
un romancier « experimental »; şi Flaubert însuşi nu 
spune oare că: « Cu cît arta va progresa, cu atît va fi 
mai ştiinţifică. Literatura va căpăta din ce în ce mai mult 
caracterul unei ştiinţe 7 » Strădaniile lui Seurat merg 
deci în direcţia acestui curent. Predestinaţii se întîlnesc 
întotdeauna cu epoca lor. 
Lehmann le•a vorbit întîmplător elevilor săi despre 
ni� pictori «nebuni», « nevrozaţi », căci aşa sînt 
socotiţi impresion�ii de către pictorii academiei. În 
aprilie 1879 se deschide în bulevardul Operei cea de a 
patra expoziţie impresionistă. Seurat o vizitează împre• 
ună cu Aman•Jean şi cu un alt coleg al său de la Şcoala 
de Arte Frumoase, Ernest Laurent, un băiat vioi, foarte 
dezgheţat, plin de tot neastîmpărul celor douăzeci de ani, 
şi care suferă cu greu tutela lui Lehmann. S.au dus tus• 
trei la această expoziţie din curiozitate, dar, spre marea 
lor surpriză, pătrund datorită ei într•o lume cu totul 
nouă. Deşi e departe de a•i grupa pe toţi impresioniştii 
- lipsesc de pildă Renoir, Cezanne şi Sisley -,expoziţia 
le face « o impresie neaşteptată şi profundă » * . Cercetînd 
tablourile unor pictori ca Monet, Degas sau Pissarro, 
Seurat şi colegii săi înţeleg dintno dată că, în faţa acestei 
picturi batjocorite de toată lumea, cea a pictorilor acade• 
mici nu mai înseamnă nimic. Laurent triumfă: nu avea 
dreptate să afirme că Lehmann îl trădează pe lngres, 
că•i denaturează învăţătura, lipsind•o de vlagă? Viaţa 
trebuie căutată în altă parte. Ea iradiază, plină de căldură, 
din aceste pînze impresioniste. Cei trei prieteni sînt 
mai cu seaină cuceriţi de Monet. La puţină vreme după 
aceea vor putea admira la Salon tablourile lui Renoir 
Doamna Charpentier şi copiii ei şi portretul lui }eanne 
Samary. 
Această descoperire zguduitoare nu modifică însă întru 
nimic planurile lui Seurat. Nu•şi propune, ca Emest 
Laurent, să•i considere pe impresionişti drept noii săi 
dascăli, dar şi el este convins că nu mai are nimic de 
învăţat la Şcoala de Arte Frumoase. Aman•Jean e de 
aceeaşi părere: visează la Italia, la primitivi, la marii 
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toscani, la Botticelli . . . Celor trei prieteni li se pare 
inutil să mai urmeze cursurile lui Lehmann si de aceea 
hotărăsc să părăsească şcoala şi să închirieze' împreună 
un atelier unde vor putea lucra după bunul lor plac. 
Se instalează în strada d� l'Arbalete, la numărul 31,  în 
spatele bisericii Yal•de•Grâce. Uneori aduc un model, 
alteori pregătesc o natură moartă, după care desenează 
sau pictează. ajutîndu.se unul pe altul cu critici şi sfa. 
turi. Discută şi îşi confruntă părerile. De asemenea, 
studiază împreună cîteva cărţi, ca de pildă Tratatul 
tkspr� pictură al lui Leonardo da Vinei, Îacînd un schimb 
de idei frăţesc şi rodnic. 
Aman•Jean este scutit de serviciul militar din pricina 
gîtului său ţeapăn, dar Seurat trebuie să plece curînd la 
armată. Conform unei legi din 1 871, serviciul militar 
ţine cinci ani; dar li se dă tinerilor posibilitatea de a.l 
reduce la douăsprezece luni, prin contractarea unui 
angajament special, numit « voluntariat », pe care îl 
pot obţine dacă trec un examen şi plătesc suma de o 
mie cinci sute de franci. 
Se urat se grăbeşte să profite de această dispoziţie legali: 
nu.şi doreşte decit să deschidă şi să închidă cit mai 
repede paranteza serviciului militar, pentru a se întoarce 
iar la lucru, în faţa hîrtiei de desen sau a pînzei. ln 
noiembrie este încorporat la Brest, într•un regiment de 
linie. 



11. INSULA LA GRANDE-JA TIE 

Poţi atinge măreţia nu numai lăaÎndwte În 
voia unor porniri nivalnice, ci fi sfredelind 
cu ribdare zidul de oţel care desparte ceea 
ce simţi de ceea ce e§ti În stare. 
VAN GOGH 

Seurat face cu creionul un semn pe marginea 
revistei L' Art, unde sint tipărite următoarele cu• 

vinte: « Totul, in artă, trebuie să fie voit ». În februarie 
şi in martie r88o această publicaţie dă un text despre 
F enome�le viziunii, semnat de un artist de origină el ve• 
ţiană cunoscut mai cu seamă prin scrierile sale teoretice, 
David Sutter. Pe măsură ce citeşte, Seurat notează pe 
margine rindurile care•l interesează, rînduri ce confirmă, 
luminează, precizează propriile sale idei. 

Ştiinta ne eliberează de toate incertitudinile, îngăduinJu,� 
să � mişcăm în deplină libertate şi într•o sferă foarte 
largă; de aceea a crede că arta şi ştiinţa s� exclud în 
chip �cesar, înseamnă a le injuria pe amîndouă. Toate 
regulile avîndu•şi izvorul în înseşi legile naturii, nimic 
nu e mai uşor de cunoscut, în principiu, şi mai indispensabil . . . ! 

La armată Seurat se arată tot atit de disciplinat ca 
pretutindeni şi ca intotdeauna. E un soldat model, care 
nu dă niciodată nici cel mai mic prilej de a fi pedepsit. Un 
soldat model, dar care numai la militărie nu se gîndeşte. 
În timpul marşurilor, al exerciţiilor, al corvezilor de 

23 tot felul, continuă să mediteze fără încetare. Automatismul 



gesturilor comandate îi dă putinţa să se gîndească in 
voie. Cînd are o clipă de linişte, scoate din buzunar un 
cameţel, îl strecoară în podul palmei şi începe să1i 
deseneze cu un creion negru sau colorat pe vecinii 
săi de dormitor. 
Aici, la Brest, a avut prilejul să descopere oceanul. 
Pentru purtarea lui disciplinată capătă cîteva învoiri, 
pe care fi le petrece hoinărind pe coastă. Cufundat în gîn* 
duri, fascinat, contemplă priveliftea uriaşei cîmpii lichide. 
lmensitatea oceanului îi dă senzaţia eternei nemişcări. 
Marea poate să se dezlănţuie, valurile pot să se spargă 
de stînd, norii pot să se adune sau să se destrame pe 
cerul schimbător, toate nu•s decît întîmplări trecătoare. 
Plînsetul monoton al mării care moare pe maluri este 
ca muzica sferelor - ca muzica veşniciei. 
Trăgînd din pipă, Seurat o ascultă. 
Totul e ritm, totul e măsură. « Legile armoniei estetice 
a culorilor, spune Sutter, se învaţă aşa cum se învaţă 
regulile armoniei muzicale ». Şi una şi cealaltă sînt 
reflexul armoniei universale, a acelei mecanici tăcute 
care este ordinea, mişcarea şi sufletul Lucrurilor. Totul 
este guvernat de număr. El poate fi descifrat în arhitectura 
operelor celor mai savanţi dintre artişti, în care se simte 
prezenţa sa tainică şi emoţionantă. 
In timp ce execută maşinal ordinele şefilor, Seurat face 
bilanţul a ceea ce ştie, îşi organizează cercetările viitoare, 
calculează metoda pe care o va utiliza pentru a stabili 
propria « sa » metodă. 
In porturi priveşte adesea la corăbiile care vin şi pleacă, 
la găoacea lor care alunecă pe valuri, la pînzele lor 
umflate de vînt care vîrstează, pentru o clipă, cu albul 
lor, eternitatea mării. O, corăbii! O, mişcare! Imagini 
a ceea ce este efemer, imagini ale timpului care trece. 
Ale timpului care trece şi care ucide . . .  

Cînd se întoarce la Paris, în noiembrie x88o, Seurat 
închiriază un atelier pentru el singur, în strada Chabrol, 
la numărul 19, în apropierea imobilului în care locuiesc 
părinţii săi. 
Aceeaşi prietenie îl leagă de Aman•Jean şi de Ernest 
Laurent - va lucra adesea împreună cu ei - dar acum 
simte nevoia să fie singur. Simte nevoia acelui gol în 
care se vor dezvolta şi se vor înlănţui, decurgînd unele 24 



din altele, legîndu.se între ele, n.editaţiile sale. Şi va 
găsi acest gol, sau ceva care•i seamănă îndeaproape, în 
atelierul său. O chilie. După ce şi•a petrecut aici dimi• 
neaţa, se întoarce în grabă în bulevardul Magenta, 
unde ia masa împreună cu mama sa. ln zilele cînd are 
mult de lucru, se mulţumeşte să mănînce la atelier un 
corn şi puţină şocolată. O chilie goalăl Nu! Intre aceste 
ziduri albe, pe care, din loc în loc, sînt atîrnate desene 
sau schiţe, prinde viaţă mulţimea gîndurilor sale, prind 
viaţă figurile mereu reînnoite ale meditaţiilor şi ale 
rationamentelor, abstractiunile fermecate ale inteli• 
ge�tei sale. 

' 

lşi 
'desăvîrşeşte în chip sistematic cunoştinţele teore• 

tice, se infocmează despre experienţele fizicienilor - ale 
lui Dove, Helmholtz, Maxwell-, analizează Eseul 
asupra semnelor necondiţionale în artă, publicat în 1817 
de către Humbert de Superville, şi alte lucrări de acelaşi 
fel : va studia, îndată după apariţie - în 1 88 1  - , într•o 
traducere franceză, Teoria ftiinţifică a culorilcr a ameri• 
canului Ogden N. Rood. 
Tot sistematic continuă să cerceteze operele maeştrilor, 
şi, în primul rînd, opera lui Delacroix. « Hir.notizat » 
de picturile lui Delacroix din capela Sfinţii Îngeri se 
duce de nenumărate ori, în tovărăşia lui Aman•Jean, 
la biserica Saint•Sulpice. Nicăieri marele romantic nu 
s•a arătat a fi un mai mare meşter al culorii; nicăieri, 
aşa cum scrie Baudelaire, « n•a folosit acel colorit supra. 
natural atît de splendid şi de savant». 
Seurat se duce peste tot unde află că poate vedea lucrări 
de Delacroix. La negustorii de tablouri - la Boussod 
şi V aladon, în piaţa Operei, de pildă - sau, uneori, 
chiar în stradă, unde, nemişcat în faţa vitrinei unei 
galerii de pictură, studiază îndelung cutare sau cutare 
pînză. Cînd se întoarce la atelier, îşi aminteşte opera 
pe care a examinat•o şi îşi aşterne observaţiile pe mari 
coli de hîrtie, descriind fiecare nuanţă şi subliniind jocul 
culorilor complementare: « Drapelul este verde, cu o 
pată roşie la mijloc. Deasupra se vede albastrul cerului, 
portocaliu{ albicios al zidurilor şi griul portocaliu al 
norilor»*. În 188 1  observă în legătură cu un cap de 
Delacroix: « Acest cap e o minune. Umbrele şi tot 

26 * Notă pe Convulsionarii Jin Ttmg"• datată din lJ februarie 1881. 



r.estul, hafurate şi vi.>rînd - pomeţii, umbrele turbanu, 
lui. A.B.u aici aplicarea cea mai strictă a principiilor ştiin• 
ţi.6ce văzute prin prisma unei personalităţi ». 
Şi Seurat, în chip tot atît de sistematic, îşi începe opera, 
trecînd la îndeplinirea primei părţi a programului pe 
care şi l•a fixat. 
Reducînd la minimum exerciţiile picturale, se consacră 
în chip aproape exclusiv desenului, spre a duce cît mai 
departe cu P-utinţă studiul contrastelor de tonuri pe 
alb şi negru. ln vederea acestui studiu e silit să părăsească 
conturul linear recomandat de lngres şi să adopte o 
tehnică epusă, aceea a clarobscurului, a modeleului. 
Tehnica aceasta i se potriveşte atit de bine încît, datorită 
ei, execută de la bun început opere de o forţă uimi• 
t•are. Renunţînd la cărbune, folosind doar creionul, 
speculînd asperităţile hîrtiei, Seurat transpune în desenele 
sale - încearcă să transpună, pur şi simplu - degra• 
deurile umbrei şi ale luminii. Obiectele, nedelirnit.lte 
printr•un contur, există numai prin volumul lor. Deta• 
liile se şterg, absorbite de griurile dozate subtil. Aceste 
desene - « desene de pictor » * - sînt ca nişte tablouri 
în alb şi negru. Nu numai că « ai putea picta după <ele> 
fără să mai vezi modelul», dar sînt chiar « mai colorate 
decît multe picturi » * *. 
Trăsăturile cele mai personale ale unui om sînt acelea 
pe care aproape întotdeauna el şi le cunoaşte cel mai puţin. 
In orice creaţie există acel lucru pe care artistul vrea 
să•l facă şi pe care îl găseşti sau nu în opera sa ; dar mai 
există şi acel lucru pe care nu a căutat să•l exprime şi 
care corespunde tocmai acelor trăsături foarte personale, 
prin care, în general, se trădează eul său cel mai adevărat 
şi cel mai ascuns . În aceste desene ale lui Seurat, taci• 
turnul care nu•şi deschide sufletul in faţa nimănui ne 
dezvăluie citeva dintre obsesiile lui secrete. Studiul 
raporturilor dintre umbră şi lumină este atît de minuţios, 
atît de exact încît el pune in evidenţă caracterul cu totul 
provizoriu al acestor raporturi fundamental instabile. 
E deajuns să se producă cea mai mică mişcare, şi pe 
dată lumina sau umbra vor cîştiga teren una asupra 
celeilalte. Personajele nu sînt imobile ci tmobilizate . 

* Signac. 
** Signac. 26 



In aceste desene devine vie prezenţa timpului, dar 
e vorba de un timp, ca să spunem aşa, încremenit. 
Voinţa de precizie ştiinţifică ce•l însu.fleţe�te pe tînărul 
artist se dezvăluie astfel în ceea ce, în chip obscur, ti 
justifică : este un mijloc de a nega timpul, de a•l anula. 
Şi ea se îmbină cu această dorinţă chinuitoare de a•ti 
întemeia arta pe date sigure, de a înainta pas cu pas, 
punîndu-şi treptat la adăpost certitudinile. Dorinţa de 
perfecţiune este întotdeauna o dorinţă de durată. 
Prin aceste desene Seurat începe să dea la iveală acea 
lume foarte personală pe care o poartă în sine, o lume a 
timpului oprit, a gesturilor suspendate, scăldată într•o 
poezie tulburătoare şi plină de vrajă. Asupra acestei 
lumi apasă tăcerea, o tăcere aproape palpabilă, aşa cum 
ne apare doar în unele visuri. Dense, compacte, for• 
mele se detaşează unele de altele. Nimic nu va mai 
putea rupe vraja care le•a împietrit şi care le izolează 
pentru totdeauna, închizîndu•le, eternizîndu,Je în pro• 
pria lor realitate. Această lume a tăcerii este şi lumea 
unei singurătăţi iremediabile. 
Aman•Jean şi Ernest Laurent, de asemeni, se întrec în 
a studia îndeaproape desenul. Primul a avut chiar 
norocul, în mai x 88 x ,  să•şi facă debutul la Salon cu un 
desen în cărbune înfăţişînd portretul unui prieten medic. 
Cu prilejul acestui Salon, Seurat priveşte vreme înde• 
lungată un tablou de Puvis de Chavannes, Sărmanul 
Pescar. Seninătatea, calmul personajelor lui Puvis îl 
emoţiopează în aceeaşi măsură ca şi compoziţiile savant 
calculate ale acestui pictor care se pregătise cîndva 
pentru concursul de admitere la Şcoala politehnică. 
La Salonul din 1 882 va putea să vadă o altă operă de 
Puvis, o frescă care urmează să decoreze palatul lui 
Bonnat, Blîndul ţinut, evocaţie idilică a unui fel de paradis 
terestru aflat pe malul mării. Compoziţia acestei pînze 
îl va impresiona în chip deosebit. 
In cursul a«:stor doi ani are, ple de altă parte, posibili• 
tatea să se familiarizeze cu pictura impresioniştilor, care 
îşi organizează, în aprilie 1 88 1  şi în martie 1 882, a şasea 
şi a şaf'tea expoziţie de grup. Ernest Laurent continuă 
să se arate tot atît de entuziasmat de impresionism, 
încercînd să adapteze noua tehnică la temperamentul 
său. Seurat, care discută cu el adesea, recunoaste interesul 
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mentarea tUfei, prin acea ţesătură de culori care se 
intrepătrund, se suprapun sau se juxtapun, redau tentele 
in toată bogăţia lor, realizind opere de o mare lumino• 
zitate. Dar Seurat le reproşează lipsa de rigoare. Nu 
poate .6 de acord cu execuţia lor instinctivă, pe care 
o socotqte riscată tocmai din pricină că se bizuie 
numai pe spontaneitate. lmpresion�i nu controlează 
niciodată dacă observatiile lor vizuale sint exacte, 
lăsindwse conduşi numai de senzaţiile lor retiniene şi 
de inspiraţie - « Pictez aşa cum dotă pasărea», spune 
Monet - şi, dăruindu•se cu totul bucuriei de a picta, 
cad adesea în acel păcat pe care Delacroix îl numeşte 
«infernala comoditate a bidinelei ». Seurat declară 
că el « va lua de la capăt tot ce•au făcut ». 
In realitate, e vorba de mai mult . Seurat nu poate .6 
de acord cu însuşi principiul, cu însuşi obiectul acestei 
picturi, căci tehnicile sint întotdeauna doar consecinţe 
ale problemelor de conţinut. lmpresioniştii se lasă fer• 
mecaţi de aparenţele schimbătoare ale lucrurilor, de 
metamorfozele lor rapide sub efectul luminii, de acele 
reflexe şi scînteieri, de acele pîlpiiri şi pulverizări în 
care formele se diluează. Le place ceea ce este mobil, 
accidental, capriciile fumului şi ale ceţurilor, fluiditatea 
sclipitoare a apei ; se lasă cu încîntare in voia a ceea ce 
nOii decit un moment scînteietor şi nesigur al duratei, 
in voia curgerii timpului . Lirismul lor este lirismul clipei. 
Seurat nu este singurul care, în nevoia lui de permanenţă, 
reacţionează astfel faţă de impresionism. Chiar în inte• 
riorul grupului se schiţează sau se precizează anumite 
evoluţii în acest sens. Cezanne, care după 1 877 nu a mai 
apărut la expoziţiile impresioniştilor, caută să dea pînze• 
lor sale structură, ritm, profunzime ; vrea, conform for• 
mulei sale, « să facă din impresionism ceva solid şi 
durabil ca arta muzeelor». În toamna lui 188 1 ,  Renoir 
a plecat în Italia spre a medita în faţa tablourilor lui 
Rafael şi a frescelor de la Pompei . . . lmpresionismul e 
in plină criză. Niciodată grupul nu•şi va mai regăsi 
unitatea. Se dezmembrează, se împrăştie ; noii veniţi 
care participă la expoziţiile sale, un Paul Gauguin, 
printre alţii, se împacă tot atît de puţin ca şi Seurat cu 
feeriile « atmosferice ». 
Continuînd seria desenelor, Seurat începe totodată să 
studieze contrastele tentelor pe lucrări de mici dimen• 28 



siuni, executate pe planşete de aproximativ 16 cm pe 
2 5 cm, cărora le spune « croq1:1eton » *. Ca şi impresie• 
niştii, pictează în aer liber, după natură. Străbate astfel 
împrejurimile Parisului, ajungînd pînă la Le Raincy şi 
Montfermeil, Viile d'Avray, Pontaubert şi Chailly. 
Aceste « schite » sînt de fapt adevărate studii. Studii 
care analizează culorile, a� cum desenele analizau va• 
lorile. Umbrei îi corespund culorile reci - verdele, 
albastrul, violetul ; luminei, culorile calde - roşu!, por• 
tocaliul, galbenul. Aceste scene în aer liber, aceste 
peisaje ar putea figura într•o expoziţie de tablouri 
impresioniste. Izvorăsc din acelaşi lirism, din aceeaşi 
bucurie de a picta, de a fixa pe loc, în cîteva tuşe, un 
spectacol. Dar aceste « instantanee » pictate dintr•o ră• 
suflare rămîn pentru Seurat - diferenţă capitală - exer• 
ciţii, simple notaţii. Pictura după natură, atît de scumpă 
impresioniştilor, nu poate 6. pentru el un scop în sine. 
« Natura, spunea Delacroix, nu.i decît un dicţionar în 
care cauţi cuvinte, în care aBi elementele care compun 
o frază sau o povestire ; dar nimeni n•a considerat vreo• 
dată că dicţionarul este o compoziţie în sensul poetic 
al cuvîntului. » Şi tot Delacroix mai spunea : « Chiar 
dacă fiecare detaliu în parte atinge perfecţiunea, reunirea 
tuturor acestor detalii prezintă rareori un efect echivalent 
aceluia care rezultă, în opera unui mare artist, din 
compoziţia de ansamblu. » Or, tocmai compoziţia este 
scopul pe care şi l•a propus voinţa constructivă a lui 
Seurat, scopul către care artistul se îndreaptă cu paşi 
chibzuiţi şi metodici, purtînd în el visul tuturor marilor 
maeştri clasici, visul marilor « ingineri » * * ai picturii. 
A ajuns foarte departe cu studiul tonurilor. Probabil 
că asta îl îndeamnă să•şi încerce norocul la viitorul 
Salon, care se va deschide la 1 mai I88J . Va supune 
juriului două desene : un portret al lui Aman•Jean şi 
un portret al mamei, brodind * * * .  Poate că a fost încw 
rajat şi de prieteni. Emest Laurent, căruia i s•au accep• 
tat la ultimul Salon un tablou în ulei şi un pastel, se 
va prezenta cu o pînză de mari proporţii inspirată 
după romanul lui Richardson, Clariss� Harlow�; Arnan• 

* Schiţă. 
** Cuvîntul îi aparţine lui Andre Lhote. 

*** Acest desen se aBă astăzi la Metropolitafl Museum of Art din 
29 New York. 



Jean va veni cu un portret de femeie şi cu un tablou 
înfăţişîndwl pe Sfintul ]ulim Ospitali�l. 
Cei dQi prieteni ai lui Seurat sînt mai bine primiţi 
decît el. Juriul îi refuză unul din desene, reţinînd numai 
portretul lui Aman•Jean - care va figura în catalog în 
chip neprevăzut sub titlul portretului eliminat, Broderi� 
- dar admite fără dificultate lucrările lui Ernest Laurent 
�i ale lui Aman•Jean. Mai mult chiar, aceştia vor cw 
noaşte un succes deosebit. Tabloul inspirat din Clariss� 
Harlowe, pe care Laurent, în ciuda admiraţiei sale 
pentru impresionişti, l•a pictat cuminte, conform celei 
mai stricte ortodoxii academice, va căpăta o menţiune. 
Tabloul lui Aman•Jean, Sfintul Julim, va primi şi el o 
medalie, iar statul îl va cumpăra pentru muzeul din 
Carcassonne. Seurat, în schimb, se va alege doar cu 
satisfactia de a citi în iunie, într•un articol semnat de 
un critic debutant, Roger Marx, originar din Nancy 
şi care venise cu un an în urmă la Paris, aceste cîteva 
cuvinte de aprobare : 

Broderia ( ? J domnului Seurat �st� un �xcdent studiu de 
clarobscur. Am căutat în cele/alt� s�cţiuni al� Expoziţki, 
dar zadarnic, şi alte lucrări al� domnului Seurat, într•atît 
�·a impresionat portr�tul său; � un desm plin de merite, 
car� nu peate fi opera primului venit * . 

Bucuria pricinuită de acest Salon stimulează micul grup. 
Cei trei prieteni încep să vorbească încă de pe acum 
despre Salonul din 1884. Aman•Jean, pe care succesul 
l•a tulburat întrucîtva, e singurul care se înt("eabă dacă 
e bine să se prezinte din nou ; vrea să apară iar în faţa 
juriului numai cînd va .6 cu totul sigur de sine. Ernest 
Laurent nu are asemenea şovăieli; nădăjduieşte că va 
obţine un şi mai mare succes cu un Omagiu lui B�dhovm . 
Şi Seurat vrea să facă un pas hotărîtor : a început să 
lucreze la o pînză de mari dimensiuni, de doi metri 
pe trei. E prima sa compoziţie �i reprezintă o scenă 
de scăldat pe malurile Senei. 
Seurat şi prietenii săi lucrează foarte mult împreună 
în lunile următoaare, slujindu•şi unul altuia drept model. 
Seurat pozeazi pentru una dintre figurile înfăţişate în 
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tabloul Omagiu lui Beetlz�ven. In aceeaşi toamnă petrece 
cîteva zile împreună cu Aman•Jean - de la 6 la 10 
octombrie - la hanul Ganne din Barbizon. Pictează 
mult, făcînd studii după peisaje, personaje, lanuri de 
griu, uzine din imprejurimile Parisului. . .  Unul dintre 
aceste studii, înfăţişînd cîţiva pescari inşiruiţi cu undiţele 
« a contre•jour )), in amurg pe un mal acoperit cu ierburi, 
este de un efect cu totul neobişnuit, atît prin precizia 
grafiei cît şi prin melancolia pe care o exprimă acele 
siluete întunecate, încremenite in faţa apei plumburii. 
Pînă acum Seurat, adevărat vînător de imagini mereu 
la pîndă, a pictat doar mici studii după cele întîlnite 
în plimbările sale întîmplătoare. De acum • înainte va 
proceda altfel, executînd o bună parte dintre aceste 
studii, precum şi desenele, într•un scop bine determinat, 
şi anume în vedere:1 pregătirii tabloului său de mari 
dimensiuni, La Scăldat. 
Cu acest gind se duce nu odată la Asnieres, pe insula 
La Grande•Jatte, pe malul din faţa podului din Cour' 
bevoie. A hotărît că acesta va fi cadrul tabloului pe care 
vrea să•l înceapă. Nu a uitat compoziţia foarte simplă 
din Blîndul ţinut de Chavannes. O adoptă, împărţind 
pinza, ca şi Chavannes, în două dreptunghiuri inegale. 
Cel mai mic, dreptunghiul superior, e rezervat cerului ; 
o diagonală taie dreptunghiul inferior, delimitind la 
stînga un triunghi rezervat malului iar la dreapta, 
intre pămînt şi cer, un triunghi de apă. 

T as d'veinards, 
T as d'fl.ambards, 
Les canotiers de la Seine. . . * 

Încă din primele zile ale primăverii, Asnieres atrage 
in fiecare duminică multimea veselă. Lumea vine din 
toate colţurile Parisului 

'
să vîslească, să se scalde, să 

danseze, sau să se piardă în această uriaşă revărsare 
de voioşie populară, în clocotul ei colorat şi zgomotos. 
Fluviul, insula, malurile răsună de o larmă sărbătorească. 
Ambarcaţii de tot felul, bărci cu pinze, skifuri, iole, 
ambarcaţii de curse, caiace, clipere alunecă pe Sena, 
ducindu•i spre Saint•Cloud, Argenteuil sau Bougival 

31 * Droaie de băftoşi, 1 Droaie de chellii, 1 Barcagiii de pe Sena . . . 



pe vîslaşii care, de la o barcă la alta, îşi urlă poreclele 
- « Părosul» (cea mai răspîndită>, « Caşalotul», « Labe• 
scurte» . . .  - şi strigă către femei glume deochiate. Fa• 
milii întregi iau masa la iarbă verde sau se plimbă, 
femeile legănîndu•şi fustele lungi, pe care le umflă la 
spate acea nouă invenţie la modă, turnura, numită de 
popor în bătaie de joc salteluţa sau, mai adeseori, cur 
fals. Fete cîntă, ţinîndwse de braţ şi chicotind sub 
privirile bărbaţilor tineri. Umbrelele lor deschise aruncă 
pete vii de culoare pe verdele frunzelor şi al ierbii. 
Pete vii de culoare aruncă şi restaurantele împodobite 
ca de sărbătoare, cu umbrarele lor înflorite în care se 
ascund îndrăgostiţii, şi cîrciumile unde se vor învolbura 
curînd perechile în dans, în mirosul de cartofi prăjiţi 
şi de plachie. Cete de copii se fugăresc. Flaşnetele cîntă 
la nesfîrşit aceleaşi melodii. Negustorii de plăcinte şi 
de băuturi răcoritoare îşi laudă în gura mare marfa. 
Uneori izbucneşte fanfara vreunei asociaţii, umplînd 
văzduhul cu sunete ascuţite. 
E cu neputinţă să găseşti subiecte mai « impresioniste >> 
decît cele pe care ţi le oferă malurilţ Senei năpădite 
de mulţimea de orăşeni veniţi la scăldat sau care se 
plimbă cu barca. O seamă de impresionişti au lucrat 
ani de•a rîndul aici. Manet însuşi - care a murit chiar 
în acest an, în luna aprilie - a pictat odinioară la Argen• 
teuil, împreună cu Claude Monet şi Renoir. ln faţa 
acestor scene de viaţă contemporană Seurat are însă o 
atitudine foarte diferită de a impresioniştilor, care gustă 
senzaţia vizuală pură şi transcrierea ei instantanee, negli• 
jînd aproape cu totul arta compoziţiei. Lucrul e lesne 
de înţeles, de vreme ce această artă subordonează sen• 
zaţia controlului strict al intelectului, pictura devenind, 
o dată cu ea, pentru a relua cuvintele atît de expresive 
ale lui Leonardo da Vinei, o cosa mental�. lntelectul 
îşi impune propria sa ordine. Este adevărat că puţini 
pictori mai practică azi o asemenea artă. Puvis de Cha• 
vannes - revenim într•una la el - e aproape o excepţie. 
De aici, evident, şi interesul pe care i•l poartă Seurat. 
Luni de•a rîndul tînărul pictor - are acum douăzeci şi 
patru de ani - elaborează tabloul La Scăldat. Face pe 
insula La Grande•Jatte nenumărate schiţe pregătitoare, 
studiind diferitele subiecte ce i se înfăţişează. Pictează 
fie Sena şi malurile ei, fie podul din Courbevoie, fie 32 



personaje aşezate pe iarbă sau scăldîndu•se. Cu nesflr• 
şită răbdare inventariază şi selecţionează elementele cu 
care îşi va organiza tabloul. Experimentează diferite 
teme, la unele din ele renunţînd, pe altele reţinindwle. 
Se gîndeşte la un moment dat să introducă în compoziţie 
cîţiva cai ; face şi un studiu cu un curcubeu; dar pînă 
la urmă renuntă la ambele idei. Din fiecare schită nu 
păstrează de obicei decît un singur detaliu : o bar'că cu 
pînze, coşul unei uzine care fumegă dincolo de pod, 
îmbrăcimintea lăsată pe mal de un bărbat ce se scaldă. 
Fiecare detaliu o dată adoptat este din nou analizat, 
uneori prin desen. Aşa se întîmplă cu cei trei bărbaţi 
ce vor intra în tabloul său, pentru care face, în atelier, 
după modele, schiţe minuţioase în creion * .  Nimic, 
desigur, nu i•ar putea părea mai ciudat unui impresio• 
nist decît modul acesta de a studia in atelier figuri ce 
urmează a fi reprezentate în aer liber. Pictorilor impre• 
sionişti, neîndoielnic, le•ar părea ciudat întreg felul de 
a proceda al lui Seurat. Senzualitiţii lor, instinctului 
victorios, el le opune scepticismul său, austera suverani• 
tate a intelectului ; Seurat ar putea să•şi însuşească 
spusele lui Edgar Poe în legătură cu poemul Corbul: 
« Cred că pot să mă laud, afirma scriitorul, că nici 
cel mai mic amănunt de compoziţie nu a fost lăsat 
la voia întîmplării, şi că opera întreagă s•a îndreptat 
pas cu pas către ţintă cu precizia şi logica riguroasă a 
unei probleme de matematică. » * * Lui Seurat, opera, şi 
numai opera îi arată drumul pe care trebuie să meargă. 
Pictorul străbate etapele propriei sale creaţii numai în 
funcţie de ea, de « economia » ei internă. Nu păstrează în 
tabloul său nimic din ceea ce nu e necesar, indispensabil . 
Nu se lasă niciodată în voia ispitei de a lucra pentru 
propria•i plăcere. Nu-şi face nici o concesie. Nu întîlnim 
la el nici cea mai mică gratuitate ci numai o supunere 
totală faţă de opera care se construieşte. 
s.ar putea crede că această uitare de sine, cu totul 

• Dintre aceste studii pregătitoare pentru La Scălt14t se mai păs• 
trează patrusprezece schiţe şi opt desene. Cîteva schiţe se a8ă azi 
la Tate Gallery din Londra, la muzeele din Glasgow, Cleveland, 
Kansas City. Un desen aparţine muzeului Luvru. Tabloul se află 
la Tate Gallery. 
• • Citat de Baudelaire in Noi note tkspre Etlgar Poe, aHate in fruntea 

33 volumului Noi p�stiri ertraorclinare o8_pl, tradus de poet. 



opusă efuziunilor romantice, trebuie să dea neapărat 
naştere unei opere impersonale. Dar arta oferă surprize 
dintre cele mai ciudate ; şi cine vrea să spună foarte 
mult, spune adesea . foarte puţin. În demersul artistic 
al lui Seurat nu intră nimic artificial, nimic care să nu 
răspundă, ca un ecou inevitabil, unor aspiraţii funda• 
mentale. Vointa sa creatoare se hrăneste cu ceea ce 
este mai viu î� om, dar ea hrăneşte, ia rîndu•i, ceea 
ce omul creează. Ea il exprimă. Toate figurile, toate 
obiectele pe care le dispune în funcţie de întretăierea 
îndelung chibzuită a unor linii orizontale şi verticale, 
şi pînă şi fiecare dintre tu.,<ele încă largi cu care îşi brăz• 
dează pînza - fără să uite a respecta legea centrastului 
- poartă tainica lui pecete. De aceea, o dată terminată, 
opera se va înfăţişa plină de o ciudată poezie. Un Huviu, 
într•o zi de vară uşor înceţoşată, pe care plutesc bărci cu 
pînze, ambarcaţii cu fundul plat, un pod la orizont ; 
în prim plan, în picioare, în apă, doi bărbaţi care se 
scaldă ; un altul aşezat pe mal ;  în spatele lui, cîteva 
haine, un bărbat întins pe pămînt care doarme şi, la 
oarecare distanţă, două personaje aşezate pe iarbă : ce 
poate .fi mai simplu decît această scenă ! Dar, transpusă 
de pictor, ea ne apare într•o lumină ciudată. Ca şi în 
desenele lui Seurat, timpul aici pare a se .fi oprit în loc. 
Pulsatiile lui au încetat, curmînd dansul luminii răs• 
frînte

' 
în apă, şerpuirile fumului uzinei, înălţat deasupra 

podului. Nimic nu se mişcă, nimic nu poate să se mişte 
în această pînză. Totul, aici, este smuls mişcării, dina• 
mismului trecător al vieţii, totul este solidificat într•o 
imobilitate atemporală. 
Da, un subiect banal, dar care în tabloul lui Seurat 
suferă o ameţitoare metamorfeză. 
Tehnica lui Seurat, deşi riguros întemeiată pe legi ştiin• 
ţifice, pe calcule obiective, este în asemenea măsură 
legată şi determinată de individualitatea artistului, incit 
în operele sale el îşi proiectează de fapt propriul său 
eu şi propriile sale obsesii. Unei imagini din realitatea 
contemporană el îi substituie imaginea propriului său 
univers. Din însufleţirea năvalnică a duminicilor de pe 
insula La Grande•Jatte, din veselia populară, din toate 
acele existenţe care se pierd într•o învălmăşeală zgo• 
motoasă, din aţiţarea plăcerii, pictorul extrage această 
viziune a imobilităţii şi a tăcerii, această viziune a 84 



singurităţii. Între acele fiinţe redate singurăt!ţii lor prii 
merdiale nu mai există nici e legătură, nici o posibili' 
tate de comunicare. 
În colţul din dreapta al tabloului, bărbatul pe jumătate 
ridicat din apa fluviului, cu mîinile făcute căuş la gură, 
scoate un strigăt care nu va fi auzit niciodată de nimeni. 

La începutul lui x884 Seurat este gata să înfrunte juriul 
Salonului. 
În februarie expune la Cercul Artelor Liberale, din 
strada Vivienne, o schiţă, mică dar completă, a tablou• 
lui La Scăldat, în care sînt fixate diferitele elemente 
ale compoziţiei. 
La 17 martie sînt aleşi membrii juriului, ce începe 
fără întîrziere să delibereze, arătîndu•se foarte intran� 
sigent şi eliminînd un număr considerabil de lucrări. 
Verdictele sale vor provoca, de îndată ce vor fi cunoscute, 
proteste vehemente. 

Ca întotd�auna, seri� la t mai ziarul L'lntransigeant 
cu ocazia vernisajului Salonului, ui rquzaţi s� plîng. 
Printr� aceştia �xistă într•ad�văr mulţi pictori demni de 
inter�s - vorb�sc din punct d� �der� �st�tic. s� spune 
din u în ce mai mult că juriul, .foarte s�ver cu pri�l� 
liter� ale alfobetului, şi•a dat deodată s�ama, cind a ajuns 
la lit�rd� R.. sau S, că nu al�s�s� nici măcar un minimum 
de pînze, drept ca�, cătr� sflrşit, a acc�ptat tot u i•a căzut 
sub ochi. Nu prea cr�dem în această l�gendă, căci şi la lit�· 
ra A am văzut monstruozităţi car� �·au umplut d� groază. 

De această indulgenţă, reală sau nu, Seurat, oricum, 
nu beneficiază. Juriul îi respinge tabloul La Scăldat, 
socotindu,( nevrednic să figureze alături de cele două 
mii patru sute optzeci şi opt de tablouri pe care lesa 
reţinut, dintre care cea mai discutată şi mai admirată 
va fi pictura făcută de Puvis de Chavannes pentru mu• 
zeul din Lyon, Pădur�a sfmtă iubită d� muz.e şi tk art�. 
În timp ce mii de vizitatori năvălesc în Palatul Indus• 
triei de pe Champs•Elysees, unde Salonul îşi desfăşoară 
fastul, in timp ce aici se discută cu insufleţire despre 
Pădurea Sfîntă, operă, pentru unii, « grandioasă, su• 
perbă, magistrală » *, ce va face pentru totdeauna « glo• 

!J5 * La France, 1 mai 1884 



ria » * anului 1884, dar care, pentru ceilalţi, pentru par• 
tizanii academismului celui mai conformist, e cea mai 
strălucită dovadă că « decadenta natională înaintează 
cu paşi de gigant » * * , Seurat s� asoci�ă unui grup de 
artişti refractari. 
Acest om tăcut a primit refuzul juriului ca pe o ofensă. 
Nu încearcă să•i găsească nici o scuză ; nu caută, ca 
atiţi alţi candidaţi înlăturaţi, să şi•l explice prin cutare 
sau cutare împrejurare. Inchis în sine însuşi, împietrit 
în adevărul lui, are nemărginitul orgoliu, imensa SUSI 
ceptibilitate a celor ce•şi cunosc superioritatea, nu vor 
să şi•o arate, dar nici nu pot îngădui să fie ignorată 
sau uitată. Pentru el chestiunea este lichidată, şi pentru 
totdeauna. Niciodată nu va mai cere să fie admis la 
Salon. De indată ce află, către jumătatea lui aprilie, 
că o parte dintre pictorii refuzaţi, ca şi el, la expoziţia 
de la Palatul Industriei, se constitu · într•o asociaţie şi 
sînt pe cale să facă o expoziţie libe.-ă, se hotărăşte să 
li se alăture. 
Cu douăzeci de ani şi mai bine în urmă, în 186}, excesele 
juriului provocaseră deschiderea Salonului Refuzaţilor, 
celebru prin tabloul Dejunul p� iarbă al lui Manet. 
Zece ani mai tîrziu, în 1874, cei care vor fi curind numiţi 
« impresionişti », sătui de refuzurile jignitoare ale pio 
torilor academiei, îşi organizează prima expoziţie de 
grup. Istoria se repetă ; istoria, care•i minte pe cei ce 
o trăiesc, î�lîndu.i cu false perspective. Căci în ciuda 
celor răspîndite de gazete, în ciuda a ceea ce crede 
mulţimea de gură•cască, marele eveniment al anului 
1 884 nu este tabloul Pădur�a sfîntă iubită tk muze şi 
tk art�. Manet, impresioniştii, şi acum Seurat . . .  Dincolo 
de actualitatea efemeră, în spatele decorurilor ilumi• 
nate, se înlănţuie întîmplările ce vor alcătui adevărata 
istorie. 
Cu pasul său liniştit, autorul tabloului La scăldat se 
duce la cafeneaua Montesquieu, unde se adună artiştii 
răzvrătiţi : vrea să adere la grupul lor şi să le achite 
cei unsprezece franci pe care•i cer. 
Atmosfera acestei întruniri i S•a părut ciudată. 

• u RJz�l, 1 mai 1884 
• •  Edmond About în Le XIXe Siecle, 8 mai 1884 36 





ducţiile lor informe Sakmul, transformiadu.t într'o extca
vagantă exhibiţie de mai bine de cinci mii de pretinse 
opere. Cu această expoziţie a « independenţilor », care 
va reuni nu mai puţin de patru sute doi participanţi, 
lucrurile se petrec cam la fel, �i Seurat va expune alături 
de nenumărate asemenea groteşti sau naive personaje. 
T ot�i, mai bizar chiar decît acest amestec heteroclit 
pare a fi ciudatul comitet care exploatează ideea unei 
expoziţii fără juriu. Contabilitatea asociaţiei e neîndoiel' 
nic ţinută în chipul cel mai fantezist. Primăria Parisului 
�i ministerul Artelor Frumoase au cerut să se respecte 
anumite reguli, pe care nimeni însă nu le ia în seamă. 
Socotelile sînt mizgălite în grabă pe tot felul de fiţuici, 
ba chiar şi pe bucăţi de jurnal. In schimb Seurat, ca şi 
fiecare dintre cei patru sute unu colegi ai săi, a primit 
pentru cei unsprezece franci pe care i•a achitat o chitanţă 
de zece franci. La capitolul « cheltuieli » se pot citi 
lucruri surprinzătoare, ca acestea : 
O undiţă : 8,.)0 fr. 
Bani pentru portar : r fr. 
Clţiva membri din comitet, alacrnaţi de aceste nereguli, 
cer explicaţii casierului, care le răspunde prin insulte 
şi•i ameninţă cu revolverul. In timpul şedinţelor izbuc• 
nesc tot felul de certuri, care uneori continuă în stradă, 
degenerînd în bătăi ; adversarii aleargă ap0i la comi• 
sariat şi se denunţă reciproc. Comitetul acesta deochiat 
face atîtea abuzuri, fraudele lui sînt atît de evidente, 
încît pînă la urmă unul dintre membrii săi, rătăcit din 
întîmplare în mijlocul atîtor hoţomani, se hotărăşte să 
tipărească o foaie de protest pe care o expediază ade, 
renţilor grupului. 
Aceştia se neliniştesc, cer convocarea unei adunări ge• 
nerale, dar în cele din urmă cedează, sfătuiţi de comitet, 
care le atrage atenţia că autorităţile, puse la curent, ar 
putea să interzică expoziţia. Cum aceasta se află în 
ajunul deschiderii, se ia hotărîrea ca adunarea generală 
să se amîne cu cîteva zile. 
Aşa dac la 1 r mai - şi, cum era lesne de bănuit, fără 
ca Jules Grevy să fie de faţă - expoziţia este inaugurată. 
La Sc41dat, tabloul lui Seurat, li S�a înfăţişat, fără îndoială, 
membrilor comitetului, ca unul dintre cele mai ciudate, 
o monstruozitate cu totul neobişnuită printre atîtea alte 
monstruozităţi. Fapt este că ei au îndepărtat din sălile 38 



expoziţiei această lucrare, care îi încurca cu atît mai 
mult cu cît măsura şase metri pătraţi, exilînd•o prudent 
pe unul din pereţii bufetului. Mediocritatea, cînd · se 
porneşte să judece, este cu adevărat vrednică de toată 
admiraţia : din capul locului ea se îndreaptă rînjind 
batjocoritoare către ce e frumos sau măreţ: în această 
privinţă instinctul n•o înşeală niciodată. Aşa se face 
că mulţimea care vizita în 1 863 Salonul Refuzaţilor s•a 
îmbulzit pe dată, zvirlind cuvinte de batjocură, către 
Dqunul pe iarbă, ca fascinată de opera lui Manet. 
Tabloul lui Seurat nu se va bucura de atîta cinste. ln 
ultimii ani expoziţiile de pictură s•au înmulţit şi lumea, 
treptat, S•a obişnuit cu « extravaganţele >> impresioniş• 
tilor. La barăcile de la T uileries nu e îngrămădeală ; 
nici presa nu acordă prea mare importanţă acestei expo• 
ziţii unde, scrie Gil Blas, « îi poţi vedea, înşiruiţi în 
rînduri strînse, pe toţi refuzaţii, netnţeleşii, spe• 
riaţii, aiuriţii, anemicii, eriginalii, escrocii şi snobii 
picturii ». Doi sau trei critici vor pomeni totuşi despre 
tabloul La scăldat, dar fără să•i acorde prea mare impor• 
tanţă, cei mai indulgenţi, ca Roger Marx, recunoscînd 
în el « dovada unor serioase calităţi, prezenţa unui 
temperament » * .  Discipolul şi prietenul lui Zola, Paul 
Alexis, în L� Cri du Peupf�, unde sub pseudonimul de 
T rublot cT rublot este un personaj din Pot•Bouill�> 
publică o cronică zilnică, compusă într•un stil familiar, 
mai mult sau mai puţin argotic, cali.fică tabloul drept 
un « fals Puvis de Chavannes » :  « E făcut cu atîta 
convingere, scrie el, încît aproape mă înduioşează, tăin• 
du•mi pofta să•l mai iau în rîs » * * . Dar se vede treaba 
că prea bunul Alexis n•a privit prea atent tabloul lui 
Seurat, căci în cronica sa el vorbeşte despre nişte femei 
care se scaldă. E drept că Alexis suferă de o miopie 
gravă, care l•ar putea face pe orice critic de artă să 
greşească. Aprecierea cea mai exactă rămîne, poate, 
tot cea a cronicarului de la L'lntransigeant, Edmond 
Jack, după care Seurat, « în spatele unor excentricităţi 
prismatice, ascunde calităţile unui foarte bun desenator, 
ştiind totodată să învăluie în tonuri calde personajele, 
valurile, orizontul » * * * . 

* u Ve/tai", 16 mai 1884. 
* * u Cri Ju Propk, 17 mai 1884. 

R!l *** L'ln�ransigt!ant, 24 mai 1884. 



Expoziţia nu are mare rAsunet in public. ln viaţa intel 
rioarl a grupului domneşte in schimb o necontenită 
agitaţie. Adunarea generală, convocată efectiv indată 
după deschidere şi din nou la 2 1  mai, nu reuşeşte să 
obţină lămuriri satisfăcătoare in legătură cu finanţele 
asociaţiei. La şedinţa din 21 casierul este obligat să•şi 
dea demisia. Tot atunci i se cere comitetului �·şi jus• 
tifice cheltuielile in cursul unei a treia şedinţe, fixată 
pe data de 29. 
Dar comitetul tăr.ăgănează lucrurile. lncă din 24 mai 
comunică printr•o circulară aminarea pentru 18 iunie 
a celei de a treia şedinţe. Ciţiva dintre membrii grupului 
hotărăsc însă să menţină data de 29 mai, cind se şi intrw 
nesc, şi, in calitate de adunare generali, votează o moţiune 
de protest pe care o trimit celorlalţi membri, convo• 
cindu•i pe data de 3 iunie, împreună cu comitetul . 
Seurat urmăreşte indeaproape, desigur, evoluţia agitată 
a grupului la care s•a asociat. Închis in visul său de 
creator, rămine totuşi sensibil la interesul pe care•l 
poate trezi opera sa. Stringe cu grijă ziarele in care 
se vorbeşte despre el. In hotărirea sa obsedantă, dar 
prea instinctivă spre a•i .6 lui însuşi limpede, de a se 
elibera de durată, căutînd, împins de această pornire 
adinci, să creeze opere atit de riguros concepute şi 
executate in�ît să poată înfrunta timpul, ct,�m ar putea 
rămîne nepăsător la soarta lor ? El tinde clltre veşnicie : 
opera sa trebuie să•şi deschidă drumul către oameni. 
Totuşi, întrunirile furtunoase ale independenţilor nu•l 
abat de la ceea ce constituie adevărata sa preocupare. 
La u mai, de Joia Înălţării Domnului, chiar în ziua 
in care casierul e silit să•şi dea demisia, Seurat se duce 
iar pe insula La Grande•Jatte, cu gînd să înceapă o 
nouă pînză de mari proporţii, o compoziţie de dimen• 
siunile tabloului La Scă/Jat, dar de o arhitectură mult 
mai savantă, cu ritmuri mai complexe şi mai subtile. 
Aşezindu•se in vechiul loc, doar ceva mai departe de 
mal, şi avînd, de data aceasta, podul din Courbevoie 
în spate, va picta mulţimea care se plimbă în zilele 
de duminică pe sub bolţile de verdeaţă. Pentru a realiza 
acest proiect, lucrează paralel la tablou şi la nenumăratele 
schiţe cu ajutorul cărora studiază peisajul şi precizează 
alegerea, aşezarea şi atitudinea personajelor. Pictura, 
spune Seurat, este « arta de a scobi o suprafaţă ». El 40 



va « scobi » a�dar suprafaţa pînzei, distribuind în per• 
spectiva acelui peisaj cu apă şi copaci treizeci sau pa• 
truzeci de personaje ; va începe prin a defini locul pe 
care şi l•a fixat drept scenă pentru această Duminică 
după amiază p� insula La Grarnk.Jatt�, curba prelinsă a 
insulei, linia orizontală a malului opus, pe care se aBă 
orăşelul Asnieres, arborii singurateci sau în pilcuri, pă• 
mîntui acoperit cu iarbă, umbrele proiectate de soare ; 
va introduce apoi personajele, articulindu.le pe unele 
in raport cu celelalte şi in raport cu ansamblul, conform 
armonicelor tabloului. Aceşti oameni vii, încă necu• 
noscuţi, vor .fi personajele unui balet încremenit, supus 
unor relaţii matematice. 
Comitetul nu răspunde la convocarea ce i•a fost trimisă 
pentru 3 iunie. Somat să se prezinte pe ziua de 9, va 
.fi absent şi de la această intrunire, ca şi de la cele prece• 
dente. Membrii grupului îşi pierd răbdarea. Odilon 
Redon, un artist de vreo patruzeci de ani, originar din 
Bordeaux, foarte puţin cunoscut încă, în ciuda talentului 
său original, este desemnat să prezideze şedinţa. Mem• 
brii grupului votează o hotărâre prin care « declarA că 
vor să se organizeze într•o asociaţie cu caracter permanent 
sub numele de Societatea Artiştilor Independenţi » şi de• 
leagă pe trei dintre ei spre a « face demersurile şi for• 
malităţile necesare ». Statutul va .fi redactat de peisa• 
gistul Henri Jaudin şi de un căpitan din garda republicană, 
Albert Dubois•Pillet, amator pasionat de pictură şi 
pictor el însuşi. 
La şedinţa din 9 iunie Seurat stă alături de un tînăr 
de douăzeci de ani, rotund la faţă, cu .figura deschisă 
şi privirea vie, Paul Signac. Curînd vor deveni prieteni. 
Cu greu ţi•ai putea totuşi închipui oameni mai deose• 
biţi. Signac, fire expansivă, îşi manifestă cu insufleţire, 
aproape cu vehemenţă, gusturile şi antipatiile. Nu•i 
greu de bănuit că el a deschis primul discuţia cu Seurat, 
vorhindu•i rară îndoială despre tabloul La Scăldat, ce 
i•a atras atenţia, dar care, după părerea lui, ar .fi mai 
izbutit, mai luminos - de ce n•ar spune•o ? - dacă au• 
torul său ar fi renunţat la ocruri şi la culorile de pămînt 
şi s•ar fi mărginit să folosească doar culori pure. 
Signac are sinceritatea, adesea aspră, a oamenilor În• 
zestraţi .cu o mare vitalitate şi cu o fire profund cinstită. 
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că incearcă o mare plăcere ori de cite ori işi afirmă 
deschis convingerile fără teama de a nu fi pe placul 
auditoriului. Generos, lăsindu•se uşor cucerit de orice 
cauză care îi pare dreaptă sau adevărată, inaintează în 
viaţă cu o siguranţă optimistă ce uneori ii ascunde 
obstacolele, iubind lucrurile, iubind viaţa, deschis către 
lume, deschis către oameni, lacom să acţioneze şi să 
se bată, să se amestece printre ei, să•i convingă şi să•i 
aducă pe drumul său. 
Fiu al unui şelar din passage des Panoramas, Signac, 
pe care părinţii săi visau să•l facă arhitect, a inceput 
să deseneze de foarte tînăr. Era incă la liceu, nu avea 
decit şaisprezece ani, cind, in aprilie 188o, la a cincea 
expoziţie a impresioniştilor, deschisă in strada Pirami• 
delor, pe cind desena după un tablou de Degas, este 
apostrofat de unul dintre pictorii grupului : « Aici nu 
se copiază, domnule ! », Era Gauguin, care în acea vre• 
me lucra tot la Bursă. Două luni mai tirziu, in iunie, 
Signac trăieşte o adevărată revelaţie, vizitînd expoziţia 
consacrată lui Claude Monet de revista La VU! moder• 
ne. Din acea clipă se hotărăşte să devină pictor. Se ini• 
ţiază în peisaj lucrînd pe cheiurile Senei. Inal.oindu•se 
de valoarea celor ce făcea, simtind nevoia de a fi sfă, 
tuit, il roagă pe Claude Manet să•i acorde « ca pe o 
favoare » « autorizaţia de a•i face o scurtă vizită », 
dar Monet, pe care asemenea vizite îl irită - « nu 
profesez pictura, răspundea odată cuiva, mă mulţu• 
mese s•o fac, şi vă asigur că abia imi ajunge timpul » 
-, îl primeşte in chipul cel mai rece . În ciuda acestei 
decepţii, pe care nu o uită, Signac continuă să se in• 
spire din Monet. Îşi caută drumul, utilizind doar cu• 
lorile spectrului solar. La expoziţia ce are loc in bară• 
cile de la T uileries prezintă două peisaje parisiene 
precum şi tablourile Podul de la Austerlitz şi Strada 
Caulaincourt, tratate « fără amestecul pigmenţilor pe 
paletă », in mici tuşe de culoare pură juxtapuse în aşa 
fel incit să producă pe retina celui care priveşte aşa 
numitul « amestec optic ». Respectă din instinct, cu 
unele ezitări, legea contrastului simultan. 
Rigoarea ştiinţifică cu care Seurat îşi construieşte tablo• 
urile l•a uimit, probabil, in primul moment ; dar ea 
il atrage, silindu•! să•şi pună nenumărate întrebări. 
Seurat, cu care nu se mai satură discutind, este el însuşi 42 



nespus de interesat de cuvintele mai tînărului său prie• 
ten în legătură cu culorile pure. Oare se înşeală cînd 
păstrează paleta lui Delacroix:, nerenunţînd la culo• 
riie mohocîte ? Pentru Seurat prietenia nwi cu putin• 
ţă decît dacă e în strînsă legătură cu preocupările sale ; 
orice relaţie umană care nu merge în acest sens îl plicti• 
seşte. Cu Signac însă, ale cărui comentarii îl invită 
la noi şi grabnice meditaţii, ştie că va putea fi prieten . 

Tînărului său coleg îi place nespus de mult să vîs• 
lească sau să se plimbe cu barca cu pînze. Cu doi 
ani în urmă şi•a cumpărat prima barcă, pe care a 
botezat-o - înt1eită profesiune de credinţă - Man�t, 
Zola, Wagn�r. Ultimele două veri şi le•a petrecut în 
Calvados, Ia Port•en•Bessin. Merge şi el des pe malurile 
Senei, ba chiar l•a întîlnit aici cu prilejul unor regate 
pe Gustave Caillebotte, protectorul impresioniştilor, 
care•i împărtăşeşte din experienţa sa, dar nu cu pri• 
vire la pictură, ci la competiţiile nautice. In afară 
de atelierul din Montmartre, din strada Orchampt, 
numărul 10, mai are unul la bunicul său, la Asnieres . 
Adesea, dimineaţa, îl duce pe Seurat de la Asnieres pe 
insula La Grande•Jatte, într•un caiac poreclit glumeţ 
Scrumhia epileptică. 
Poate astfel să se familiarizeze cu metodele de lucru 
ale prietenului său mai mare, care din clipa cînd s•a 
pus pe treabă nu mai scoate un singur cuvînt. Concen• 
trat asupra studiull!li început, cu privirea filtrată prin• 
tre pleoapele pe jumătate închise, Seucat analizează 
peisajul. Descompune tentele, încercînd să aprecieze 
cît mai exact cu putinţă elementele din care sînt con• 
stituite, dozajul culorilor locale, al umbrelor, al lumi• 
nilor şi al efectelor pe care acestea le produc prin acţiu• 
ne reciprocă. Duminica culege numeroase observaţii 
în legătură cu personajele sau cu animalele care intră 
întîmplător în cîmpul său vizual, reţinîndu•i atenţia: 
un militar, o femeie stînd jos, o altă femeie, în picioare, 
purtînd o umbrelă, un cîine cu coada ridicată care adul• 
mecă iarba. Cînd se întoarce acasă, Seurat îşi confruntă 
schiţele, chibzuieşte ce poate să păstreze şi ce nu, şi 
în ce chip îşi va combina descoperirile, găsindu•le 
locul potrivit în tabloul său. 
Vroind să studieze şi mai în detaliu cadrul în care vor 
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ză de 6J cm pe 8 1  cm, pictînd doar copacii, zonele 
de umbră şi de soare, fluviul, o barcă cu pînze şi una 
sau două alte ambarcaţii. Desenează copacii în linii 
largi, simplificînd formele. Aproape toate schiţele pe 
care le face sînt pentru el tot atîtea îndemnuri de a 
reveni asupra cutărei sau cutărei părţi din peisaj . 
Seurat î�i propune să trimită sceastă pînză la prima ex> 
poziţie pe care o va organiza iarna viitoare Societatea 
Independenţilor, înfiinţată acum în chip oficial. Într• 
adevăr, la 1 1  iunie, un notar din Montmorency, dom• 
nul Coursault, primeşte actul de constituire. O săptă• 
mînă mai tîrziu, la 18 iunie, o nouă adunare generală 
aprobă statutele societăţii, « bazată, stă scris în primul 
articol, pe suprimarea juriurilor de admitere ». In faţa 
Salonului oficial va exista astfel de•acum înainte un 
Salon liber. Douăzeci şi unu de ani după scandalul 
iscat de tabloul Dejunul p� iarbă, Salonul Refuzaţilor 
devine o instituţie cu caracter permanent. 
Signac, entuziasmat de discuţiile cu Seurat despre cu• 
lori �i despre legea contrastului, s•a hotărît să•l viziteze 
pe Chevreul. Seurat îl întovărăşeşte la manufactura 
din Gobelins, .unde bătrînul savant - are acum nouă• 
zeci �i opt de ani - îi primeşte în laboratorul său, o 
biată încăpere în care e de necrezut cum au putut fi 
făcute atîtea descoperiri. Dar Chevreul, cu totul indi• 
ferent la lux şi chiar la cel mai elementar confort, ca 
şi, dealtfel, la bani, s•a mulţumit întotdeauna cu aceste 
mese improvizate, pe care se îngrămădesc aparate de 
chimie, caiete şi broşuri, şi cu cîteva scaune de paie. 
Îi primeşte pe cei doi pictori cu amabilitatea sa obiş• 
nuită. Bătrînul acesta falnic e un om cu adevărat 
fericit : la vîrsta lui lucrează ca pe vremea cînd era tî• 
năr, cu aceeaşi înflăcărare şi cu aceeaşi agerime a minţii, 
cu aceeaşi curiozitate şi cu aceeaşi memerie, uimitor 
de precisă. Scuturîndu•şi capul semeţ, împodobit cu 
plete albe ca zăpada, care•i cad în bucle bogate şi de• 
zordonate pe ceafă, răspunde întrebărilor lui Seurat 
şi ale lui Signac, comentează anumite aspecte ale teo• 
riei sale despre culori sau evocă o întîlnire ratată cu 
Delacroix : « Dacă pe Delacroix nu l•ar fi durut gîtul 
în ziua aceea cînd l•am invitat la masă, i•aş fi putut spu• 
ne încă multe lucruri ce i•ar fi fost de folos pentru 
pictura lui ». 44 



Dimineaţa pe insula La Grande•Jatte, după amiaza 
în atelierul său, Seurat continuă să picteze la cele două 
pînze, la tabloul propriu zis şi la acel studiu consacrat 
numai peisajului, pe care se străduie să•l analizeze în 
chipul cel mai amănunţit. Tabloul îi va mai cere aşa 
dar încă multe luni de lucru. Pentru că se apropie 
toamna şi iarna, face schiţe peste schiţe, pe care să le 
poată folosi atunci cînd, o dată cu �ea urîtă, La 
Grande•Jatte va deveni pustie. Consemnează cele mai 
variate tipuri dintre cele ce pot fi întîlnite duminica 
pe insulă, oameni de toate vîrstele şi de toate condiţiile 
sociale, aşezaţi pe iarbă sub copaci, plimbîndu•se sau 
stînd neclintiţi pe malul Buviului pe care plutesc yole, 
bărci cu pînze şi remorchere, copii ce aleargă sau merg 
cuminti alături de mamele lor, o doică, o femeie 
care p�scuieşte cu undiţa, un barcagiu culcat, purtînd 
o caschetă de jocheu şi fumînd o pipă lungă, doi sol• 
daţi hoinărind, şi chiar un personaj care suflă din trom• 
petă. 
E sigur că Seurat l•a întîlnit aici cu adevărat pe acest 
trompetist. Pictorul are foarte puţină imaginaţie, dar 
se vădeşte la el o anumită ironie, tendinţa de a subli• 
nia, cu un fel de răutate rece, aspecte burleşti. Nici 
unul dintre impresionişti, şi cît de legaţi sint totuşi 
aceştia de reprezentarea vieţii contemporane ! - nu 
ar îndrăzni să interpreteze cu precizia cu care o face 
Seurat silueta feminină a acelui moment, deformată 
de protuberanţa voluminoasei turnuri la modă. El va 
îndrăzni de asemeni să păstreze printre elementele de 
compoziţie ale tabloului, în chip neaşteptat, o mai• 
muţă cu coadă lungă şi încolăcită, pe care o femeie 
elegantă o duce de zgardă. 
Dar cînd Seurat înfăţişează pe pînză aceste detalii 
pline de umor, aspectul lor subiectiv se va dilua în 
mecanica minuţioasă a tabloului. Se vor dilua, de ase• 
menea, şi actualitatea scenei evocate, şi pitorescul ei 
efemer. Artistul îşi distribuie figurile conform unor 
linii de compoziţie geometrică, în funcţie de o serie de 
verticale, orizontale şi diagonale derivînd unele dintr• 
altele. Verticala care taie tabloul în două părţi egale 
determină poziţia unei figuri centrale - o femeie ţi• 
nînd o fetiţă de mînă - în jurul căreia se orînduiesc 
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ga tabloului, cele două grupuri, unul format dintrsun 
cuplu stînd în picioare, celălalt din trei personaje �· 
zate sau culcate, care echilibrează compoziţia. 
Pictorul nu ezită să reproducă particularităţile modei 
din 1 884 - care, mîine, ca orice modă, va li învechită 
şi ridicolă - pentru că ştie prea bine că alchimia sa 
de creator va reduce toate aceste turnuri calipige, 
toate aceste caraghioase pălării cu flori, la o pură exis• 
tenţă plastică. Sub penelul lui oamenii îşi păstrează 
înfăţişarea lor personală, dar, de fapt, nu mai e vorba 
decît de o aparenţă. Smulşi din lumea precară �i tuls 
bure a celor vii, ei sînt proiectaţi într-o lume atempo• 
rală şi abstractă. Formele se epurează, pînă la a nu mai 
fi cu adevărat decît forme - forme ce•şi corespund 
şi îşi răspund, legate prin raporturi strînse. Dacă un 
detaliu ar li modificat, ar trebui modificat întreg ta• 
bloul. Liniile sale întreţin relaţii tot atît de exacte ca 
acelea, îndrăznim să spunem, care stau la temelia cos• 
mosului. !mobilitatea lor este însufleţită parcă de o 
tainică vibraţie universală. 
Cînd coboară din nou prinţ_re oameni Seurat nu vine 
oare de pe planeta Sirius l In octombrie, un membru 
al vechiului comitet contestă legalitatea Societăţii In, 
dependenţilor, pretinde că el este singurul posesor 
legitim al titlului şi anunţă o nouă expoziţie. Totuşi 
nu aceasta va avea loc mai întîi ci expoziţia pe care o 
pregăteşte Societatea, la care Seurat va prezenta -
în afară de portretul in creion al lui Aman•Jean -
tabloul Peisaj de pe insula LA GrandeJatte şi, grupate 
în aceeaşi ramă, cîteva dintre schiţele preparatorii. 
Organizată (( în folosul victi melor holerei » - o epi• 
demie izbucnise în noiembrie în capitală -, această 
primă expoziţie a Societăţii se deschide la 10 decem• 
brie în Pavilionul Primăriei Parisului, pe Champs• 
Elysees. Vreo sută de participanţi expun aici aproape 
trei sute de lucrări, a căror calitate medie nu este, din 
nefericire, cu nimic mai bună decît cea a lucrărilor 
prezentate cu prilejul expoziţiei din primăvara trecută. 
Seurat şi Signac expun alături de Odilon Redon, Guil• 
laumin, Schuffenecker, Carabin, Yaltat, Marie Bash• 
kirtseff şi de cîţiva artişti de care îi leagă o vie simpatie, 
ca Dubois•PiHet, Charles Angrand - un normand de 
vreo treizeci de ani originar din Caux, venit în 1881  41; 



la Paris unde îşi cîştigă punea ca pedagog la c0legiul 
Chaptal - sau Henri•Edmond Cross, un băiat slab, 
osos, cu purtări flegmatice de englez (mama sa este, 
dealtminteri, englezoaică), dar in a cărui inimă arde 
tainic o flacără lirică. 
În realitate se numeşte Delacroix : dar cum să poeţi 
un asemenea nume cind eşti pictor ? s.a născut la 
Douai şi a fost elev al Şcolii de Arte Frumoase din 
Lille. A sosit la Paris cu citiva ani in urmă, făcîndu-si 
debutul la Salonul din r 88 r ,

' 
intr•o vreme cind mai pi�• 

ta încă in tonuri întunecate. A descoperit apoi impre• 
sionismul, şi pe pinzele sale încep să danseze eulorile 
luminoase. Întîlneşti la el un ciudat amestec de trăsă• 
turi care, in general, nu se prea împacă între ele : În• 
flăcărări ascunse şi gravitate, o atitudine rezervată, o 
nesecată energie dar şi o mare bunătate, mult entw 
ziasm <Cross cade adeseori pradă exagerărilor> şi, în 
contrast cu toate acestea, o mare înclinare pentru 
meditaţiile indelungi, pentru munca încăpăţînată şi 
bine gîndită. În această privinţă îi seamănă lui Seurat. 
De altfel, tot el face urmitoarea afirma tie : « Sen• 
zaţiile mele au nevoie de gramatică, �etorică şi 
logică » .  
Dubois•Pillet, căpitanul din garda republicană, e un 
personaj tot atit de interesant. E ofiţer şi a absolvit 
şcoala din Saint•Cyr. fără cusur in serviciu, se trans• 
formă, în momentele sale libere, în pictor cu monoclu 
şi lavalieră. Un an după ce fusese avansat căpitan , tri• 
mite un tablou la Salonul din r 877, unde este admis. 
Pictează la inceput sub influenţa lui Manet ; acum se 
află sub cea a lui Renoir. Una din pînzele expuse de 
el în primăvara trecută, portretul unui copil mort, 
a retinut atentia lui Emile Zola. Pictorul Claude Lan• 
tier. ' eroul ro�nului Opera, care va apare în r886, 
este autorul unui tablou intitulat de asemeni Copil mort. 
Aproape tot beneficiul expoziţiei - care e departe de 
a fi un succes - se reduce la aceste prietenii, dintre 
care unele se leagă abia acum, in timp ce altele, mai 
vechi, cîştigă în trăinicie. E drept că de vină e mai cu 
seamă vremea proastă, căci puţini sînt iubitorii de pic. 
tură care să se incumete să meargă la Pavilionul Pri• 
măriei Parisului . Cînd lndependenţii fac bilanţul, con• 
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franci. Într•un articol din � Voltair�, Roger Marx 
îşi manifestă însă din nou stima faţă de Seurat : 

Printre Independenţi există un pictor, domnul Seurat, d� 
care trebuie să ne ocupăm cu deosebire. Cu prilejul Salo• 
nului din 188; lăudasem un excelent portret în cărbune 
(sic ), pe care [,am revă:znt cu plăure; �ste întovărăşit 
de cîteva schiţe şi de un p�isaj d� o transparenţă aeriană, 
pe car� joacă lumina orbitoar� a unui soar� fierbint� d� 
vară; totul aici ne dezvăluie o artă sinceră, d�schisă, în• 
sufleţită d� o convinger� profundă, p� car� din păcat� nu 
o întîlnim la anumiţi «impresionişti cu oriu pr�ţ » * .  

În fiecare luni Signac d ă  l a  e l  acasă u n  « ceai » l a  care 
Seurat îi întîlneşte pe Angrand, pe Dubois,Pillet şi 
pe doi tineri literaţi care tocmai şi•au publicat primele 
cărţi, poetul Henri de Regniar şi romancierul Paul 
Adam. Seurat, ca de obicei, vorbeşte foarte puţin. 
Ascultă, mărginindu•se să răspundă cînd este întrebat. 
Locuieşte acum la poalele colinei La Butte, unde a 
închiriat cu cîteva luni în urmă un atelier într•un imo• 
bil nou din bulevardul Clichy, la numărul 1 28 bis, 
lîngă piaţa Clichy. Atelierul se află la etajul şase, în• 
tr•o mansardă, şi este tot atit de sărăcăcios mobilat 
ca şi laboratorul lui Chevreul. Găseşti aici doar un pat 
de fier, o canapea roşie foarte strîmtă, o masă îngustă, 
o sobă de fontă, cîteva şevalete, o scară, precum şi 
două, trei scaune. În această chilie de călugăr, după 
alte toate şi destul de prost luminată, îşi termină Seurat 
tabloul Duminică pe insula La GrandeJatte. Cucerit 
de teoriile lui Signac, întrebuinţează aproape numai 
culori pure. Şi cum lndependenţii plănuiesc o a doua 
expoziţie pentru primăvara care se apropie, se gră• 
beşte să ducă treaba la bun sflrşit. Spre deosebire de 
alţi pictori, nu şovăie să lucreze la lumină artificială. 
Fiecare părticică a tabloului i se înfăţişează în minte 
în chip atît de precis, ştie atît de bine ce tuşe de culoare 
trebuie să pună pe pînză, cunoaşte atît de exact efectul 
pe care îl vor produce, încît nu are nevoie pentru a•şi 
continua lucrul nici de un spaţiu mai mare, care să•i 
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îngăduie să se distanţeze de tablou, nici de lumină 
normală. 
Poate astfel să picteze pînă la o oră foarte tîrzie . 

fn martie tabloul e gata. * Dac Seurat nu va avea pu• 
tinţa să•l prezinte, căci lndependenţii renunţă, din 
lipsă de bani, la expoziţia pe care o pregătiseră <în cele 
din urmă sînt nevoiţi să pună la tombolă cîteva lucrări>. 
Lucrul este cu atît mai regretabil cu cît expoziţia 
concurenţei, proiectată de către unul dintre mem• 
beii fostului comitet, are, în schimb, loc ; ea se des• 
chide la ro mai * * ,  în Pavilionul Flore. 
li mai întîlne�e oare Seurat pe foştii săi colegi Arnan• 
Jean şi Ecnest Laurent ? 
Şi unul şi celălalt au expus la Salonul din primăvara 
anului r88J. Puvis de Chavannes, membru al juriului, 
le•a apreciat lucrările. La propunerea sa le•a fost acor• 
dată o bursă pentru străinătate de pateu mii de franci. 
Vor pleca în Italia împreună cu cel de al treilea bene• 
ficiac al bursei, Henei Martin, autor al unui tablou 
intitulat Lupta Titanilor împotriva lui Jupiter. 
Ecnest Laurent şi Aman•Jean se reîntorc în lumea 
picturii oficiale. Primul, după călătoria în Italia, intră 
iar la Şcoala de Arte F cumoase ; va deveni laureat al 
premiului Romei, şi, mai tîrziu, membru al Acade, 
miei. 

* Astăzi se află la Art Institute din Chicago. Se cunosc treizeci ti 
unu de studii preparatorii cdintre care o parte sînt în prezent 
la Luvru, la Metropolitan Museum of Art din New York - ce 
posedă un studiu în care locul diferitelor elemente este aproape 
definitiv fixat - , la Albright Art Gallery din Buffalo, la Museum 
of Art din Northampton, la Bames Foundation din Mecion, la 
Fogg Art Museum din Cambridge, în Statele Unite>, precum ti 
douăzeci ti trei de desene cdintre care unele se găsesc astăzi tot 
în muzee, la Luvru, la Stadtisches Museum din Wuppertal.Elber• 
feld, la Guggenheim Museum, la Metropolitan Museum ti la 
Museum of Modern Art din New York, la Art Institute din Chicago, 
la Museum of Art din Northampton>. 
* * La această expoziţie Signac remarcă tabloul Dans italian, operl 
a unui necunoscut, un oarecare Henri Rousseau, funcţionar la vama 
din Paris ; cucerit de calităţile pe care le descoperă în această pictură 
naivă, va incerca să•l convingă pe cel care mai tîrziu va .6 cunoscut 
sub numele de « Vametul » <« le Douanier »> sălp dea adeziunea 
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1 .  PUNCTUL 

« Nimic nu•i zădămicie ; trăiască §tiinţa, şi 
inainte!, strigă Edeziastul modern ». 

RIMBAUD 

La 3 1  august, la Teatrul Cluny, se joacă un vodevil 
într•un act, Teribilul Bonnivet, scris de fratele 

mai mare al lui Seurat, Emile, în colaborare cu un 
anume Alfred Delilia. 
Aceste preocupări dramatice nu•l interesează pe piCI 
tor decît într•o foarte mică măsură. Cînd se întîmplă 
să fie întrebat despre fratele său, se mărgine� să răs• 
pundă : « Îi place să se îmbrace bine . . . >> * 
Signac, care s•a hotărît să meargă în vara asta să piCI 
teze - şi să se plimbe cu barca - în Bretania, la Saint• 
Briac, f,a sfătuit să•şi petreacă vreo cîteva săptămîni 
pe coasta Mării Mînecii. Seurat, amintindu•şi de « vo• 
luntariatul » făcut la Brest, găseşte ideea bună. Începe 
să se simtă obosit după munca excesivă şi neîntreruptă. 
Uneori, e drept, merge împreună cu Signac la cafenea, 
în bulevardul Sevastopol, la Eden•Concert sau în strada 
Biot, lingă piaţa Clichy, la Grand Concert Europeen, 
dar numai ca să deseneze şi să noteze contrastele de 
tonuri la lumină artificială. Nu lipseşte aproape nici• 
odată de la întrunirile Independenţilor, care au loc 
în strada Saint•Honore, în apropierea Luvrului, la 
cafeneaua Marengo. Ascultă, trăgînd tăcut din pipă, 
ce spun ceilalţi, dar la ieşire, cînd urcă prin strada 
Vivienne, către Montmartre, împreună cu cîţiva prie• 

* S.a mai păstrat şi o altă piesă de Emile Seurat, o comedie intr•un 
act, Dmtistul, vă rog . . .  l, jucată pentru prima oară la teatrul Palais 
Royal, la .fo noiembrie 1�1. 52 



teni, Signac, Angrand, Jaudin sau Adolphe Albert, 
preocupat din nou de căutările sale, le arată « haloul 
complementar al becurilor de gaz ». Nimic nu•l poate 
abate din drum. Viaţa, cu tot ce înseamnă ea, ace, 
cînd se aB.ă sub semnul unui asemenea destin, o singură 
ţintă şi un singur făgaş. Totul, în afară de marea lui 
pasiune, îi pace searbăd. Călătoria, cel puţin, îi va 
aduce lui Seurat odihna prilejuită de orice schimbare. 
Se hotărăşte să•şi petreacă vara într•un mic port de pescari 
de pe coasta Calvadosului, Grandcamp, de care i'a vorbit, 
probabil, Signac. Porneşte într•acolo, dar nu făcă a se fi 
aprovizionat din belşug cu cele trebuincioase picturii : 
priveliştea mării nu•l va învăţa oare multe lucruri noi ? 
Regiunea Gcandcamp nu•i dintre cele mai pitoreşti. 
Tîrgul, cu casele sale scunde, cu portul şi plaja, se cui• 
băceşte între falezele care unduiesc deasupra ţărmului. 
Spre interior se întind fîneţele din Bessin, despărţite 
prin garduri de mărăcini şi străbătute de şiruri de săi• 
cii şi plopi. Un drum şerpuieşte de•a lungul coastei 
către Port•en•Bessin şi Acromanches ; un altul duce, 
printre ierburi înalte, către lsigny. 
Seurat, care s•a şi aşternut pe lucru, hoinăreşte pe coas• 
tă, făcînd mai peste tot mici studii ; îşi oferă o adevă• 
rată vacanţă, căci, aşa cum singur mărturiseşte, ele 
sînt « marea lui bucurie ». A adus mai multe pînze 
albe, de aceleaşi dimensiuni cu pînza pe care a lucrat 
tabloul P�isaj de � insula La Grand�Jatt�, dac nu se 
grăbeşte să picteze, aşteptînd clipa cînd va da peste 
un subiect care să•l intereseze în mod deosebit. 
Marea îl fascinează. Se întoarce mereu pe ţărm în faţa 
uriaşei mase lichide pe care cerul aprinde lumini. Mul• 
te dintre schitele făcute atunci nu înfătişează nimic 
altceva decît 

'
două dreptunghiuri inegaie :  marea şi 

cerul. Priveşte îndelung corăbiile ce plutesc cu toate 
pînzele desfăşurate sau pe cele împotmolite în nisipul 
tăcmului. În aceste studii, care evocă o lume cufundată 
intc•o singurătate desăvîrşită, nu întîlneşti - cu o sin• 
gură excepţie - nici o formă umană. 
Lumea aceasta tmprăştie o adîncă melancolie şi ceva 
care seamănă cu spaima. În afară de schiţe *, Seurat 

* Sint cunoscute douăsprezece. Două se a8ă la Bames Foundation 
63 din Merion cS.U.A.>. 



pictează la Grandcamp nu mai puţin de cinci tablouri. 
Subiectele lor diferă, dar toate sînt rodul aceleiasi 
obsesii şi in toate artistul exploatează - poate în chip 
inconştient - aceeaşi combinaţie a elementelor, ace• 
laşi contrast între întinderea mării şi un prim plan 
mărit de apropiere ; afli aici fie cîteva bărci aruncate 
pe ţărm, fie un zid şi un tufiş, fie alte cîteva tufişuri 
şi o străduţă din Grandcamp, fie o faleză care înaintează 
mult deasupra mării . 
Într•un tablou pe care i•l inspiră un virf stîncos din 
împrejurimile orăşelului Grandcamp, Le Bec du Hoc, 
apare cu o forţă remarcabilă tema pe care, în chip mai 
mult sau mai puţin limpede, se străduie s•o exprime. 
Artistul proiectează pe mare pintenul abrupt, a cărui 
siluetă sălbatică domină valurile, in perspectiva tabloului, 
pînă la linia orizontului . Marea pare nemărginită . O ve• 
getaţie luxuriantă şi dezordonată acoperă stinca-imagi• 
ne a vieţii, contrastînd cu linia rigidă a orizontului, cu ma• 
rea densă şi calmă, infinită, peste care apasă greoi tăcerea * .  
În aceste noi lucrări Seurat îşi perfecţionează tehnica . 
El acoperă pînza cu puncte din tente pure, fiecare 
tentă traducînd una dintre componentele culorii apa• 
rente a obiectelor. Paleta lui are unsprezece culori : 
cele trei culori primare - albastru!, roşul şi galbenul, 
cele trei culori binare - verdele, violetul şi portoca• 
Hul - şi cinci culori intermediare - galben-verde, ver• 
de•albastru, albastru-violet, violet-roşu, roşu•portoca• 
liu. Amestecul acestor tente cu alb în proporţii varia• 
bile îi îngăduie să dispună de toate tonurile posibile 
pentru fiecare dintre ele. A stabilit, conform indica• 
ţiilor pe care le•a aflat in cărţile lui Chevreul şi ale lui 
Rood, un disc al culorilor, ce•i precizează pe dată corn• 
plementarele diverselor tente în diversele tonuri. 

ln faţa subiectului, înaint� de a pun� o tUfă pe micul pa• 
nou la car� lucrează, Seurat priveşt�, compară, �xami• 
�ază printre gene jocurile de umbră şi lumină, �rcepe 
contrastul, distinge reflexul, amest�că îndelung culorile 
p� capacul de cutt'e ce·i slujeşte drept paletă, . luptîndwse 
cu · materia aşa cum st luptă cu natura, apoi· ia din micile 
grămăjoare de culoare, dispuse în ordi�a spectrului so• 

* u B« du Hoc se află astăzi la Tate Gallery .din Londra. 54 



Iar, diferitele elemente colorate constituind tenta destina• 
tă să exprime cel mai bine misterul pe care [,a desco• 
perit . Pe măsură ce observă şi execută, punfnd tUfă 
lîngă tuşă, panou! se acoperă de culoare * .  

Execuţie îndelungată, complicată, dificilă. . . Executie 
care elimină contribuţia, atit de omenesc senzuaÎă, 
a miinii, descoperirile ei fericite, capriciile, voluptă• 
ţile ei . Mîna devine o simplă executantă, riguros su' 
pusă intelectului . Manet, definind pictura, spunea : 
« Ochiul şi mîna . . .  ». « Ochiul şi creierul », ar putea 
răspunde Seurat. El înlătură cu desăvîrşire tot ce e 
instinctiv, necontrolat în pictură. Mai mult decît atit : 
pasta picturală însăşi, fragmentată, folosită în parcele 
infime, îşi pierde astfel natura sa de materie prea malea• 
bilă, inconsistentă şi întîmplătoare. Se purifică, devine 
tot atît de abstractă ca un semn matematic - simplu 
mij loc în slujba intelectului. Seurat se sustrage de la 
tot ceea ce poate însemna raport carnal intre artist şi crea• 
ţia sa. Poartă in el groaza de a aparţine împărăţiei or• 
ganicului, a putrescibilului, împărăţiei vieţii fecunde 
dar sortite mortii. 
Duritatea mine;ală a stîncii Le Bec du Hoc se înalţă, 
înspăimîntătoare, deasupra mării încremenite ca un 
vis de veşnicie . . .  

La întoarcerea sa la Paris, Seurat îşi făgăduieşte să pe• 
treacă verile următoare pe coasta mării Minecii. Se va 
duce să•şi « spele ochii de zilele de atelier şi să pună 
pe pînză cit mai exact cu putinţă lumina soarelui cu 
toate nuanţele ei ». Şederea la Grandcamp i•a fost 
cum nu se poate mai folositoare. Vine de aici cu acea 
tehnică a « punctului », pe care se va grăbi s•o aplice 
în tablourile Duminica pe insula La Grande�Jatte şi 
Peisaj la care reia lucrul, străduindu•se luni de•a rîndul 
să le dea o formă definitivă. 
Incepe să lucreze totodată şi la o altă pînză de aceleaşi 
dimensiuni cu Peisajul, Sena la .Courbevoie, care înfă, 
ţişează o femeie cu un cîine, pe malul fluviului . 
Tn perioada în care lucrează cu obişnuita•i sîrguinţă 
la toate . .  aceste tablouri, abia ingăduin�u•şi răgazul de 



a lua masa la restaurantul cel mai apropiat, îl cu• 
noaşte pe marele Camille Pissarro, unul dintre maeş• 
trii impresionismului. 
Signac, într•o zi pe cînd picta pe cheiurile Senei, vede 
apropiindwse de el un bărbat svelt, cu plete bogate 
şi barbă deasă, cu figura deschisă, luminată de nişte 
ochi albaştri, plini de neastîmpăr. Era unul dintre 
prietenii lui Pissarro, Armand Guillaumin. Acesta, deşi 
a participat la cinci din cele şase expoziţii organizate 
de impresionişti, nu se bucură de notorietatea, adese• 
ori întristător de scandaloasă, a tovarăşilor săi de grup. 
Rămîne mai în umbră, pentru o pricină cît se poate de 
limpede : e lipsit de acel talent original care trezeşte 
atit duşmănia cît şi entuziasmul.  Nu este nici lăudat, nici 
defăimat. Este uitat, trece neobservat. E de altfel funo 
ţionar la Primăria din Paris şi nu pictează decît în ore• 
le libere. Signac şi cu el, în ciuda diferenţei de vîrstă 
- Signac va avea douăzeci şi doi de ani în noiembrie, 
Guillaumin a împlinit patruzeci şi patru de ani 
în februarie - se împrietenesc pe dată. Guillaumin, 
foarte vesel, vioi şi spontan, comunicativ din fire, îi 
dăruieşte lui Signac, în afară de sfaturi, un lucru foarte 
în măsură să•i stîrnească interesul : nenumărate amin• 
tiri despre o seamă de artişti pe care luptele la care au 
luat parte, atacurile la care au fost supuşi şi, bineîn• 
ţeles, superioritatea lor îi învăluie într•o atmosferă de 
legendă, făcîndwi parcă îndepărtaţi şi inaccesibili -
mai cu seamă despre Cezanne <pe care Signac îl admiră ; 
anul trecut a cumpărat din prăvălia lui moş T anguy 
un peisaj pictat de eb şi despre Pissarro. Guillaumin 
a lucrat adesea în preajma lor, mai cu seamă pe valea 
rîului Oise, la Pontoise sau la Auvers, la doctorul 
Gachet. Cu zece ani în urmă, Cezanne chiar a stat 
cîteva luni pe insula Saint•Louis, unde Guillaumin 
locuieşte pe cheiul Anjou, la numărul treisprezece. 
Signac, care din cînd în cînd se duce să•l vadă pe Guil• 
laumin la atelier - zidurile scării sînt acoperite de 
sus pînă jos cu tablouri, ceea ce•l uimeşte peste măsură 
pe Signac - este foarte intimidat cînd, cu prilejul 
unei asemenea vizite, îl întilneşte aici pe Pissarro. 
Mai vârstnic decît toţi ceilalţi impresionişti, arătind încă şi 
mai bătrîn din pricina bărbii mari şi albe şi a părului 
alb, Pissarro, care n•a împlinit decît cincizeci şi cinci 66 



de ani, îi apare tînărului Signac ca întruchiparea mă• 
ceaţă a unui lung trecut de lupte, de înfrîngeri şi de 
glorie. Are un fiu, Lucien, tot pictor, născut în acelaşi 
an cu Signac, în 186j, an cînd s•a organizat Salonul 
Refuzaţilor, la care Pissarro a expus alături de Manet. 
Dar Pissarro nu pune mare preţ pe respectul cuve• 
nit vîrstei sau celebrităţii. Alte griji îl frămîntă şi 
în primul rînd mari neplăceri băneşti, căci, în ciuda 
a nenumărate strădanii şi experienţe, a nenumărate 
grele încercări, din care a ieşit întotdeauna pînă la urmă 
biruitor, dar care se reînnoiesc neîncetat, continuă, 
aşa cum singur spune, să « tragă mîţa de coadă )), abia 
izbutind să•şi hrănească nevasta şi cei cinci copii rămaşi 
acasă. Ducand.Ruel, negustorul care•i vinde tablourile, 
S•a impotmolit într•o serie de di.ficultăţi financiare cu 
adevărat dramatice ; acum plănuieşte ca, în cazul că 
va găsi fondurile necesare, să organizeze o mare expo• 
ziţie de opere impresioniste la New York, unde l•a 
invitat American Art Association. Dar în aşteptarea 
ipoteticelor rezultate ale tentativei negustorului, poate 
ultima, Pissarro se frămîntă cum să plătească brutarul 
şi chiria şi cum s•o potolească pe nevastă•sa, ţărancă 
pentru care arta nu înseamnă nimic şi pe care prea 
multele lipsuri au înăcrit•o peste măsură. La toate 
aceste neplăceri se adaugă incertitudinile şi neliniş• 
tile pe care i le pricinuieşte propria sa pictură. Diver• 
genţele estetice dintre membrii grupului impresionist 
se adîncesc pe zi ce trece. Arta fiecăruia evoluează 
într•o direcţie diferită, dar nu fără vicisitudini. Pic• 
toci ca Renoir, Monet, Cezanne, Degas, cunosc chinu• 
riie îndoielii. Ca şi ei, Pissarro nu-şi poate aHa liniştea. 
Sînt ani mulţi de cînd, muncind din greu, caută un drum 
nou, o tehnică pe care ar dori•o mai raţională, mai 
logică. lntuiţiile în care crezuse în tinereţe nu•i mai 
ajung. Simte cum se nasc în el noi şi tulburătoare exi• 
genţe. În iunie, neputîndu•şi termina, din pricina vre• 
mii urîte, peisajele la care lucra, îi scrie lui Durand. 
Ruel următoarele : « Sînt cu atît mai trist că nu pot 
să termin aceste studii, cu cît simt că sînt pe cale de a 
evolua şi aştept cu nerăbdare un rezultat oarecare . . .  
Trec, făcă îndoială, printr•o criză )). 
lată de ce Pissarro îl ascultă cu mare atenţie pe Signac 
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îi vorbeşte cu obişnuita sa înflăcărare despre Chevreul, 
despre contrastul simultan, despre Seurat, despre me• 
toda pe care acesta a pus•o la punct. . . Curiozitatea 
lui Pissarro este cu atît mai atîtată cu cit cuvintele lui 
Signac se potrivesc de minu�e' cu o anume înclinare 
a sa. Dincolo de sensibilitatea lui de artist, există la 
el un gust pronunţat pentru spiritul sistematic, pentru 
codificări. Pe plan politic, deşi profesează, revoltat 
de nedreptăţi, un socialism anarhic, se înrudeşte cu 
acei reformatori care, visînd la cetatea ideală, constru• 
iese o lume bine orînduită, întemeiată pe o egalitate 
deplină, dar care, prin caracterul ei prea abstract, 
se situează în afară de viată si de uman. Cînd 
cu doisprezece ani în urmă i�pr�sioniştii s•au grupat 
intr10 cooperativă spre a•şi organiza singuri expoziţiile, 
Pissarro a imaginat o asociaţie concepută într•un chip 
atît de sever, încît colegii săi au respins proiectul cu 
groază. Cum să nu fie Pissarro zguduit cînd află că un 
tînăr pictor necunoscut îşi pune arta sub semnul ştiinţei, 
vrînd să evadeze din domeniul nesigur al inspiraţiei 
şi al instinctului şi să•şi intemeieze arta pe date pozitive, 
pe legi stabilite de către fizicieni ? 
lată de ce nu va trece multă vreme şi se va întîlni cu 
Seurat. Întîlnirea, provocată, se pare, chiar de Pissarro, 
are loc într•o zi de octombrie, la galeria lui Durand• 
Ruei. Guillaumin face prezentările. 
Seurat se simte fără îndoială măgulit de interesul pe 
care i·l arată Pissarro : interesul acesta nu•i oare, intr•un 
anume sens, o recunoastere a « legitimitătii » * căută• 
rilor sale ? Îşi expune c� calmul obişnuit, �u « gesturi 
măsurate », cu vocea « înceată şi uniformă », prind• 
piile, « ceea ce el numeşte baza » * * .  Pissarro este impre• 
sionat desigur de seriozitatea, de convingerea, de cre• 
dinţa aproape religioasă care, în ciuda unei anumite 
rezerve, îl însufleţesc pe tînărul pictor, hrănindu•i 
orgoliul uşor de ghicit sub înfăţişarea•i reţinută. Capătă 
in aceeaşi clipă certitudinea că Seurat îi pune la înde• 
mină mijloacele cu care îşi va depăşi criza şi că, mai mult 
chiar, impresionismul, devenind astfel raţional, va ajun• 
ge cu siguranţă la înflorirea sa deplină. 

• J. Rewald. 
• •  Verhaeren. 58 



Din acea zi se apucă să studieze _îndeaproape teorWe 
lui Seurat. Îi citeşte pe Chevreul şi pe Rood. Cînd vine 
la Paris - cu începere din primăvara lui x884 locuieşte 
lîngă Gisors, în Eragny•sur•Epte -, pierde rareori pri• 
lejul de a discuta cu Seurat ; îi cere lămuriri, îi comunică 
propriile•i păreri, împărtăşindu•i totodată învăţămin• 
t�le pe care le•a tras din îndelungata sa practică de 
pictor şi sfătuindu•l să se ferească de instabilitatea 
anumitor culori, de reacţiile chimice care le denaturează. 

Modificarea tonurilor de portocaliu ar putea fi urmă• 
cită de la săptămînă la săptămînă. Albul de argint, 
fiind pe bază de plumb, se înnegreşte ; albul de zinc, 
care nu se înnegreşte, nu are destulă consistenţă, e 
anemie ; ce materie inalterabilă i s•ar putea adăuga 
pentru a•l face mai gras 7 Oxidul de magneziu ? Ver• 
deie veronez nelipsit de pe paleta impresioniştilor, se 
fabrică pe bază de cupru şi de aceea este atacat în 
amestecuri de oxizi pe bază de plumb sau zinc ; dar 
cum să obţii un verde veronez pe bază de zinc 7 * 

Sînt observaţii pe care Seurat nu le poate asculta fără 
o strîngere de inimă : va avea oare într•una de În• 
fruntat organicul şi ameninţările sale, timpul distru• 
gător cu vrăjile•i malefice, viclene şi implacabild Prin 
utilizarea tuşelor întrerupte materia tablourilor capătă 
o elasticitate care le va cruţa de «primejdia de a se 
usca, de a crăpa » * * .  Dac cum să fii sigur că o culoare 
pusă pe pînză va rămîne mereu aceeaşi 7 Ar trebui să 
existe o experienţă «care să se întindă pe o perioadă 
de timp mai îndelungată - iar pictorul care a supra• 
vegheat cel mai îndeaproape fabricarea culorilor pe 
care le•a folosit este tocmai acela ale cărui culori s•au 
înnegrit cel mai mult, Leonardo da Vinei » * * * .  

* Felix Feneon, într•un articol din L'Art moderne din 1 9  septem• 
brie 1886, după relatările lui Pissarro. 
* * Ibidem 
*** lbi dem.Într•adevăr, Felix Feneon notează încă din 1�1 în legătu• 
ră cu La Grande(fat�: « Acest tablou, de o importanţă istorică, fi'a 
pierdut farmecul luminos din pricina culorilor folosite de Seurat 
la sfîqitul anului 1 885 ti în 1886 ; tonurile de roz fÎ de albastru s•au 
păstrat intacte dar verdele veronez a devenit măsliniu, iar tonurile 
de portocaliu care reprezentau lumina nu mai reprezintă acum decît 

fi9 nişte găuri >>. 



Pissarro devine cu tot dinadinsul elevul lui Seurat, lu• 
cru care, în situaţia sa dificilA, dovedeşte multă îndrăz, 
neală, ba chiar eroism. Modificîndu•şi factura, nu riscă 
să•şi dezorienteze puţinii credincioşi ? A ajuns să vîndă 
evantaie pictate. De la Durand•Ruel nu mai primeşte 
nici un ban. La Eragny, nevastă•sa se arată nemulţu• 
mită. « Maicălta mă mîhneşte din cale afară cînd m.ă 
învinuieşte că nu•mi fac datoria, îi scrie fiului său 
Lucien . . .  Oare crede că mie•mi face plăcere să alerg 
de dimineaţa şi pînă seara prin zăpadă şi prin noroi, 
fără un ban în buzunar, zgîrcindu•mă la un bilet de 
tramvai, deşi sînt mort de oboseală 7. . . » Dar carac• 
terul ştiinţific al teoriilor lui Seurat exercită asupra lui 
o adevărată atracţie magnetică. Nu vede că ele nu au 
cu adevărat valoare decît pentru omul care le•a con• 
ceput şi a cărui personalitate o exprimă. Cît e de naiv 
Pissarro cînd nu înţelege că ştiinţa lui Seurat este poezie 
- poezie pe deplin individualizată . 
Chiar la începutul anului x886 pictează un mic tablou 
în care aplică principiile diviziunii tentei ; îl expune 
aproape imediat în prăvălia unui negustor de pe strada 
Châteaudun, Clauzet. 
Opţiunea lui Pissarro nu va fi singura : ea face să ce• 
deze ultimele rezistenţe ale lui Signac, care aderă fără 
rezerve la sistemul lui Seurat, începînd la rîndul său 
să picteze tablouri «divizate » :  două peisaje urbane din 
Clichy, Pasajul Puits•B�rtin şi Ga�tr�le. Signac toc• 
mai a terminat o scenă de interior reprezentînd nişte 
modiste din strada du Caire la lucru, intitulată Modis• 
tel� <Appreteuse �� Garnisseus�> ;  va corecta tabloul con• 
form noii tehnici adoptate. pe care, în dorinţa de a 
face prozeliţi, o proclamă peste tot superioară oricărei 
alteia. Seurat este Seurat, iar Signac e profetul lui. 
Pissarro e hotărît să•i ajute, pe cît îi va sta în putinţă, 
pe tinerii săi colegi. Il convinge pe Durand.Ruel, care 
şi•a procurat, în sf"U"Şit, banii necesari pentru călătoria 
la New York, să ia cu el în Statele Unite cîteva din tablou• 
riie lui Seurat şi ale lui Signac. Între cele trei sute zece 
lucrări pe care negustorul urmează a le înfăţişa publicului 

Signac fi Jacques•Emile Blanche fac constatări asemănătoare : « Multe 
pînze de Seucat au pălit, s•au dezacordat, devenind încă de pe acum 
de un gri murdar, scrie cel de al doilea in 1918. Tabloul La scăldat 
a pierdut mult din luminozitate fi din rezonanţă ». 60 



american, figurează douAsprezece studii şi două tablouri 
de Seurat, printre care şi La sc4/Jat, care va fi remarcat 
şi, nu o dată, aspru criticat. « E un tablou monstruos, 
va scrie TM Sun, conceput de o minte greoaie, gl"OSOI 
lană şi comună, operă a unui om care incearcă să se 
impună prin mijlocul comod şi vulgar al formatului. 
E o lucrare proastă din toate punctele de vedere, adică 
şi din punctul de vedere al pictorului » * .  
Pissarro se zbate mai cu seamă pentru a obţine ca cei doi 
prieteni ai săi să fie admişi la noua expoziţie a impresio' 
niştilor, cea de a opta, care va avea loc, cel puţin aşa 
nădăjduieşte, in primăvară. Membrii grupulw, şi in 
primul rind Pissarro, Monet, Degas, Berthe Morisot 
şi Guillaumin discută in legătură cu această chestiune 
tncă din decembrie. Dar, după dt se pare, nu se pot 
inţelege in nici o privinţă. In ultima vreme relaţiile 
dintre ei au devenit foarte incordate. Din pricina pre' 
tenţiilor unora, a relei voinţe a celorlalţi, s•ar putea 
chiar crede că expoziţia nu va mai avea loc niciodată. 
Degas, care parcă face totul ca să pună beţe in roate, 
pretinde că ea trebuie să coincidă cu Salonul oficial şi 
că de aceea trebuie să aibă neapărat loc intre 15 mai şi 
16 iunie. Caută de asemenea, ca de obicei, să•i impună 
ca participanţi pe prietenii săi, pictorii Zandomeneghi 
şi Forain * * .  Din păcate, săracii grupului, Pissarro mai 
cu seamă, sînt obligaţi să ţină seama de pretenţiile acelora 
dintre colegii lor, Degas sau Berthe Morisot, in măsuri 
să asigure măcar finanţarea parţială a expoziţiei. « Ne 
lipsesc banii, spune Pissarro ; dacă i•am avea, expoziţia 
ar fi ca şi organizată ».  
Pissarro, totuşi, nu se descurajează, c Trebuie să•i 

* Tk Sun, 11 aprilie 1886, citat de J. Rewald. 
** Cu privire la Zandomeneghi fi la Degas, Signac: nota următoarele 
in ]urntZiul slu, la 8 martie 11198 : « Zandomeneghi expune la galeria 
Durand•Ruel. Culoare bine lntinsă, pomadă, cold cream, femeiUfli 
drăgălafe. Pictură de porc bltrin. Şi dnd te gfndqti că bietul 
Zandomeneghi ar da orice ca si poatl picta « urît ». Se străduie 
din rlsputeri, dar nu izbulefle. Mai canalie decît el e Degas 
Jiindcll•i spune că•i place cum pictează. Zandomeneghi, care tremuri 
in faţa lui, n•ar fndrăzni si facă ac:eastl picturi de bordel daci maestrul 
lflll' mUflrului. Dar nu, in faţi Degas îi spune că pictura lui e foarte 

61 llună, iar în spate qi bate joc de « Bietul Zandomeneghi ». 



convingem pe toţi », scrie el la jumătatea lui februarie. 
Din nefericire, intransigenţa lui Degas cu privire la 
dată ameninţă să dea totul peste cap. 
De fapt, mai e ceva. Pissarro, care are întrevederi tot 
mai numeroase cu ceilalţi impresionişti, se izbeşte de 
multă ostilitate de îndată ce le vorbeşte despre prote• 
jaţii săi. Berthe Morisot şi soţul ei, Eugene Manet, 
dezaprobă categoric « divizionismul » lui Seurat şi al 
celorlalţi adepţi ai « punctului )), printre care se numără 
acum şi Lucien Pissarro. Renoir - « care lasă să se 
creadă că va expune, deşi e încă nehotărît », cum 
constată Pissarro - face ironii. Degas, cu voce tăioasă, îi 
pune lui Seurat eticheta de « notar ». Monet, nu.i 
greu de bănuit, nu va lua parte la expoziţie, căci lui 
nu•i place nici pictura lui Seurat, nici cea a lui Gauguin, 
nici prietenii lui Pissarro, nici cei ai lui Degas. 
Discuţiile se înveninează. Nu fără virulenţă, Pissarro 
îi apără pe « impresioniştii ştiinţifici )) împotriva tova• 
răşilor săi de altădată, pe care îi califică acum, cu dispreţ 
şi acreală, drept « impresionişti romantici ». 

Ieri m•am certat zdravăn cu domnul Eugene Manet în 
legătură cu Seurat şi cu Signac. Ultimul se afla de alt.fol 
de faţă, ca şi Guillaumin. Crede•mă că [,am tratat aşa 
cum merita, spunîndu.; verde tot ce•am avut de spus . . .  
Ca să nu mai lungesc discuţia, i•am explicat domnului 
Manet, care probabil n•a înţeles nici o iotă din vorbele 
mele, că Seurat vine cu un element nou pe care aceşti 
domni, cu tot talentul lor, nu•s în stare să,[ aprecieze, că 
eu personal sînt convins că această nouă artă înseamnă 
un pas înainte şi că ea va ajunge la un moment dat la 
rezultate extraordinare. De altminteri, puţin îmi pasă de 
aprecierea artiştilor, indiferent cine ar fi ei, şi nu admit 
judecata lipsită de temei a impresioniştilor romantici, care 
au tot interesul să combată tendinţele noi. Accept lupta, 
asta.i tot. 
Numai că ei încearcă mai întîi să măsluiască cărţile, 
încercînd să împiedice deschiderea expoziţiei. Domnul 
Manet îşi ieşise din sărite, eu, mînios la culme, o ţineam 
una şi bună. Ştiu că au început să tragă tot felul de sj:1ri, 
dar nici eu nu mă dau bătut. 
Degas e de o mie de ori mai cinstit. Cînd i•am spus lui 
Degas că tabloul lui Seurat Duminica pe insula La 62 



Grande•Jatte e foarte interesant, mi•a răspuns : « Poate ai 
dreptate, dragă Pissarro, dar eu unul îl găsesc prea mare ». 
N.are decît ! Dacă asta•i tot ce vede, cu atît mai rău pentru 
el, înseamnă că nwi în stare să guste o anume pictură pe 
care nu o întîlneşti pe toate drumurile. Vom trăi şi vom 
vedea. Domnul Eugene Manet ar fi vrut să,[ împiedice 
pe Signac să expună tabloul cu personaje intitulat Modistele. 
Am protestat. [,am spus domnului Manet că în aceste 
condiţii nu vom .foce nici o concesie. Dacă nu are loc destul, 
sîntem de acord să reducem numărul tablourilor; nu vom 
îngădui însă nimănui să ne poruncească pe care să le expunem. 

Publicarea în aceeaşi vreme a cărţii lui Zola, Opera. 
apare ca un simbol al acestor certuri. Zola, care fusese 
în 1866 crainicul cel dintîi si cel mai înflăcărat al noii 
picturi, dovedeşte prin ro�anul său, care înfăţişează 
un artist revoluţionar dar neputincios, cît de super. 
ficială, de şubredă şi, la urma urmei, de întîmplătoare 
fusese admiraţia lui de odinioară, exprimată atît de zgo• 
motos pe vremea aceea. Cartea consacră totodată o 
ruptură. « Mă tem că duşmanii noştri vor pomeni in 
presă şi în public numele lui Manet sau măcar numele 
noastre, înfăţişîndume pe toţi drept nişte rataţi, lucru 
pe care refuz să cred că dumneata il gindqti », ii scrie, 
nemulţumit, Claude Monet lui Zola. 
Şi Signac ii scrisese lui Zola, dar pentru o cu totul 
altă pricină. În cursul iernii, inainte de apariţia in librării 
a cărţii Gil Blas, publicase romanul in foileton. Or, 
Signac dă peste o frază ce se află în contradicţie cu ştiinţa 
culorilor - « Roşul drapelului bate in violet pentru că 
se profilează pe albastru! cerului » -, şi, in zelul său 
propagandistic, îi semnalează pe dată lui Zola erezia, 
propunindu•i un text care să respecte învăţătura lui 
Chevreul. Romancierul se declară de acord şi înlocuieşte 
fraza incriminată : « Roşul drapelului pare mai şters, 
bătînd in galben, putem citi în volum, pentru că se 
profilează pe albastrul cerului, a cărui culoare comple• 
mentară, portocaliu!, se combină cu roşul » . * 
Certurile ce•i dezbină pe impresionişti şi nesfirşitele 
discuţii provocate de Signac, care afirmă în chip neobosit, 

fi3 * Relatat de J. Rewald, după propria afirmaţie a lui Signac. 



cu obi.şnuita lui înflăcărare, meritele divizionismului, 
explicîndwl, justi6cîndu•l, fac să se răspîndească in 
Paris zvonul că s•a născut o artă nouă, sau, conform 
interpretării celei mai curente, un fel de a picta cu totul 
ciudat. Neiniţiaţii nu prea ştiu despre ce•i vorba. ln 
legătură cu tabloul Duminică p� insula La Grand�.Jatt� 
se colportează tot soiul de poveşti : pînza acoperă supra• 
faţa imensă de douăzeci de metri pătraţi ; pictorul nu a 
folosit decît trei culori : « un galben pal pentru părţile 
luminate, un brun pentru umbre, iar pentru rest un 
albastru siniliu » ;  în tablou se vede o maimuţă cu coada 
lungă de trei metri şi « îmbîrligată >> • * La Grande• 
Jatt� devine celebră inainte chiar de a fi fost expusă. 
Dar va fi intr•adevăr expusă l 
Se pare că, pînă la urmă, se va găsi totuşi o soluţie. 
O soluţie, in drept vorbind, cam discutabilă, căci în 
această expoziţie de pictură impresionistă nu expun 
nici Monet, nici Renoir, nici Sisley, nici Caillebotte, 
care preferă să nu participe. Nici, evident, Cezanne, 
a cărui părere exactă e cu neputinţă de ghicit. Din 
vechea gardă rămîn, în afară de Degas - expoziţia se 
deschide, fireşte, la data fixată de el - doar Pissarro, 
Berthe Morisot şi neînsemnatul Guillaumain. De fapt, 
expoziţia aceasta, ultima pe care o vor fi organizat 
impresioniştii, anunţă mai cu seamă ceea ce va urma 
după impresionism, nu numai prin prezenţa lui Seurat, 
dar şi prin prezenţa lui Gauguin <deşi acesta nu a ajuns 
încă să stabilească legile proprii artei sale> şi a lui Odilon 
Redon. 
La sfîrşitul lui aprilie pictorii care urmează a expune 
descoperă un apartament gol la primul etaj al clădirii 
cu numărul 1 din strada Laffitte, deasupra restaurantului 
La Maison Dort�. Cu toţii cad de acord ca o sală, şi 
anume incăperea din fund, să fie rezervată lui Seurat, 
Pissarro, Lucien Pissarro şi Signac. «În felul acesta, 
spune Pissarro, nu se vor mai isca discuţii în legătură cu 
aşezarea tablourilor ». Încăperea are, totuşi, un incon• 
venient : e prea mică, şi La Graruk.Jatt� nu poate fi 
pusă pe deplin în valoare. Seurat mai expune Sroa la 
Courb�oi�, trei dintre peisajele pictate la Grand•camp, 

* George Mooce : Co'!fosiunil� unui tînăr mgkz:.. 64 



un studiu şi trei desene ; Signac, vreo cincisprezece 
tablouri în ulei, printre care Pasajul Puits·B�rtin, Gazo• 
nutr�k, Modist�k şi un tablou terminat de curînd, 
R._ăspîntia J� la Bois•Colomb�s; Pissarro, nouă pînze şi 
o serie de guaşe, pasteluri, aquaforte; Lucien, citeva 
tablouri precum şi acuarele şi gravuri în lemn. 
Cînd se redactează catalogul, Seurat cere ca după titlul 
La Grand�Jatt� să se consemneze data cînd a început 
tabloul : 1884. E limpede că prin această precizare ţine 
li•şi sublinieze prioritatea. Entuziasmul lui Signac, 
aprobarea lui Pissarro il emoţionează, fără îndoială, dar 
ti şi pricinuiesc o anume nelinişte. Metoda sa - « vizi• 
unea » sa, cum o numeşte cîteodată - e un bun al lui ; 
adevărul lui. 
Şi, uneori, pictorul se închide asupra propriei sale taine, 
bănuitor. mai tăcut ca întotdeauna • . .  



1 1 .  F. F .  

Cultivi ceea ce publicul îţi reproşează, căci 
asta eşti tu. 

JEAN COCTEAU 

La 15 mai 1 8 86, în ziua deschiderii expoziţiei, un public 
numeros năvăleşte în apartamentul din La Maison 

Dorb:, şi mai cu seamă în încăperea rezervată « divizio• 
nistilor ». Lumea se îmbulzeste în fata tabloului La Grande. 
] atte, iar maimuţa stîrneşte aproape tot atîtea comentarii ca, 
odinioară, pisica din Olympia. E foarte « caraghioasă »,  
socoteşte Marcel Fouquier, criticul de la revista Le 
XI xe siecle. George Moore, scriitorul englez, împreună 
cu cîţiva tineri chipeşi , purtînd mănuşi din piele de 
căprioară, rîd zgomotos, rostind pe un ton superior : 
« Ia te uită ce prost e făcut piciorul ăla ! ! - Nu aşa se 
pictează după natură ! - Ăsta desenează cu toptanul ! 
- Cîte capete vezi ? - Şapte şi jumătate ! - Dacă aş 
avea o bucată de cretă, l •aş băga pe cel de colo într•un 
borcan, parcă•i un fetus» * : Făcîndu•şi loc prin mulţime, 
Alfred Stevens, fostul prieten al lui Manet, celebrul 
pictor specializat în scene de buduar cu parizience înzor• 
zonate, care a cîştigat o avere cu tablourile sale dar 
care începe să se alarmeze văzînd progresele impresio• 
nismului în spiritul publicului, conduce grupuri de 
vizitatori în faţa lucrărilor lui Seurat, « vrînd să le 
arate cît de mult a decăzut prietenul său Degas dacă 
poate da găzduire unor asemenea orori ». Stevens face 

* Relatat de George Moore. C6 



de nenumărate ori pe zi drumul între expoziţie şi cafe• 
neaua Tortoni, aflată la cîţiva paşi de La Maison Doree, 
pe bulevardul des ltaliens, de unde Îfi adună cunoscuţii 
spre a•i tîrî la expoziţia impresioniştilor. Într•atît e 
de « grăbit să vină cu cît mai multă lume» * , încît nici 
nu mai aşteaptă restul de la monedele de aur pe care 
le aruncă in turnichetul de la intrare. 
Vizitatorii ridică din umeri, fac ironii. Toate aceste 
tablouri, fie că sînt semnate de Pissarro, de Seurat sau 
de Signac, seamănă nemaipomenit intre ele. Nu mai �ii 
care e pictat de unul fi care de celălalt. Cît despre per• 
sonajele din La Grande.Jatte, parcă n•ar avea nici . urmă 
de viaţă in ele, in afară poate - insinuează unii mai 
răutăcioşi -de femeia cu maimuţa, « cu infăţi�rea ei 
de muiere afurisită cu care nwţi merge ». « Şi asta se 
cheamă pictură ! De unde au mai răsărit oamenii ăftia 
ţepeni, păpufile astea de lemn, tot noianul ăsta de jucării 
de Nurnberg 7 » Criticii rostesc cuvintele pe care miine 
le vor scrie în jurnalele lor : « Nifte manechine prost 
fabricate », « un cortegiu de faraoni », « un Puvis de 
Chavannes materialist » * * . . . Ciudată şcoală mai e şi 
această şcoală a punctului - a pointillismului, a confet• 
tismului, cum e încă de pe acum numită pe Bulevard. 
Nici chiar Octave Mirbeau, în ciuda insistenţelor lui 
Pissarro, care•i argumentează cu o pasiune de militant, 
nu se va hotărî, oricît de binevoitor se arată a .6 fată 
de inovaţiile îndrăzneţe, să laude « imensa şi detestabib» 
Grande.Jatte, pe care o asemuie cu o «fantezie egip• 
teană » * * * . 
Spre aceste pînze se apleacă atent şi un alt vizitator, un 
bărbat cu faţa roşcovană, cu mustaţă lungă şi deasă, 
cu ochi bulbucaţi de pe�e chinezesc. E un tînăr 
poet belgian, Emile Verhaeren. Nici lui nu•i place carac• 
terul hieratic al personajelor lui Seurat ; dar ii place tot 
atît de puţin să audă repetîndu•se în juru•i cuvîntul 
« escroc ». Şi despre Manet, şi despre impresioni�i, s•a 
spus că sînt escroci. E cuvîntul minţilor mărginite, al 
spiritelor convenţionale. Nu, el nu se îndoieşte de 

* Signac:. 
·� Gtate extrase din La Vi� rt:J�· cHennequin, 19 iunie 1 8861, 

La Frt�nc� Iim cHomel, z8 mai 1 886>, ti La 1{� tk D�main cFevre, 
mai-iunie 1 8861 . 

li7 * * *  Octave Mirbeau în La Franc�. zo mai · 1 886 . .. 



« sinceritatea deplină şi de căutările profund inovatoare 
care se afirmă în chipul cel mai evident » în aceste tablouri 
pictate cu o artă, desigur, « neaşteptată ». Liric chinuit, 
de o inspiraţie tumultuoasă, Yerhaeren, care după ce 
şi•a terminat studiile de drept la Universitatea din Lou• 
vain lucrează ca stagiar pe lîngă Edmond Picard, cunos• 
cut avocat din Bruxelles, trăieşte într•un mediu deschis 
tuturor noutăţilor artistice. In urmă cu doi ani, Octave 
Maus, avocat la Curtea de Apel din Bruxelles, prieten 
intim al lui Picard, a devenit secretarul şi animatorul 
grupului de avangardă « Cercul celor XX ». Mînat de 
curiozitatea•i proaspăt stîrnită, Yerhaeren revine a 
doua zi în strada Laffitte, şi, de data aceasta, mărturiseşte 
că e cucerit. « Nici un fel de contrast, o atmosferă egală ; 
o trecere lină de la un plan la altul şi, mai cu seamă, o 
uimitoare impalpabilitate a aerului ». Poetul se gră• 
beşte să•l pună la curent cu noua sa descoperire pe unul 
dintre cei mai buni prieteni ai săi din Bruxelles, pictorul 
Theo van Rysselberghe, care nwi va împărtăşi însă 
cîtuşi de puţin părerea. In faţa tabloului La GratukJatt� * 
Rysselberghe, de indignare, îşi va frînge chiar bastonul. 
Într•adevăr, La GrandeJatt� şi divizionismul izbutesc 
să înfierbînte spiritele, deşi în zilele care urmează acemi 
zgomotos vernisaj foarte puţini vizitatori mai sînt atraşi 
de expoziţia din strada Laf.fitte. În ateliere însă, ca şi 
printre critici, agitaţia ia proporţii. Aici nu se mai 
vorbeşte decît despre « punct ». Tinerii pictori se întreabă 
dacă pointillismul nu va ajunge în curînd la modă - s•au 
mai văzut asemenea surprize ! - şi dacă, la urmă urmei, 
nu e şi el bun la ceva. Se grăbesc să•i ceară lămuriri 
lui Signac, sau, uneori lui Pissarro. Seurat, în schimb, 
a devenit cu desăvîrşire mut de cînd un critic a avut 
nesocotinţa să•l trateze drept discipol al lui Pissarro. 
Se închide într•o tăcere plină de resentiment. 
Pe măsură ce•l cunosc mai bine, Pissarro, Signac, Angrand 
şi Dubois•Pillet constată cu uimire cîtă invidie şi cîtă 
susceptihilitate se ascund sub aparenta lui răceală, 
care, încă de pe acum, le paralizează orice pornire spon• 
tană. Un nimic e deajuns pentru a•l face să se simtă 
jignit sau a•i trezi bănuielile. Îl răneşte lipsa de înţele• 
gere a criticilor, indiferenţa vădită a lui Degas, dar, 
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pe de altă parte, îi priveşte cu neîncredere şi pe toţi 
aceşti tineri artişti faţă de care expansivul Signac se 
arată, după părerea lui, mult prea comunicativ. Nu 
doreşte cîtuşi de puţin ca metoda sa să se răspîndească, 
fapt care, de altminteri, începe să se producă. « Minţile 
luminate » din atelierul Cormon - Louis Anquetin, 
Emile Bernard - vin în strada Laffitte spre a studia 
pînzele lui Seurat. V an Gogh, întors de curînd la Paris, 
trece şi el pe la Maison Dori�. Toţi aceştia, precum şi 
unul dintre participanţii la expoziţie, Schuffenecker, 
prietenul lui Gauguin, nu vor întîrzia să picteze în rrta1 
niera lui Seurat. Dar Seurat nu are de ce se nelinişti : 
atît unii cît şi ceilalţi vor reţine din metoda sa mai cu 
seamă procedeul cel mai izbitor, punctul : vor « puncta », 
dar nu vor « diviza » cu adevărat. 
Seurat ar trebui să se bucure : a cunoscut de curînd 
un om care a înţeles de la bun început şi în profunzime 
semnificaţia artei sale, importanţa ei în evoluţia picturii şi 
care, tocmai de aceea, va juca în istoria acesteia un rol major. 
E vorba de un personaj în multe privinţe uimitor şi a 
cărui bizarerie te tulbură de la bun început, de cum îl 
vezi pentru prima oară venind spre tine, înalt, cu faţa 
slabă, colţuroasă, ciudat împodobită cu o bărbuţă de 
ţap, cu ochi sfredelitori, de o culoare nedesluşită, un fel 
de albastru�eenuşiu, parcă stropit cu aur. Te simţi 
însă şi mai tulburat cînd îl auzi vorbind, rostind cu o 
voce bine timbrată, dar blîndă, lentă, monocordă, în 
care se strecoară uşoare ezitări, fraze cu o sintaxă precisă, 
aproape preţioasă, întovărăşite de gesturi puţine, măsw 
rate, studiate, şi de un fel de surîs, despre care nu ştii 
niciodată dacă e binevoitor sau batjocoritor. s.a născut 
în Italia, dintr•un tată originar din Bellevesvre <Sa8ne•et• 
Loire> şi dintr•o mamă elveţiancă, are douăzeci şi cinci 
de ani, fiind mai mic cu optsprezece luni decît Seurat, 
şi se numeşte Felix Feneon. « Misterios », « enigmatic », 
« mefistofelic », « demonie » :  iată adjectivele întrebuin• 
ţate de preferinţă cînd se vorbeşte despre el. li neliniş• 
teşte pe cei din jur, nelinişte care, de fapt, provine mult 
mai puţin din ceea ce este neobişnuit în manifestările 
sale cît mai cu seamă din tot ceea ce se poate ghici în 
spatele unor atitudini artificiale, asupra cărora are el 
însuşi grijă să atragă atenţia cu ajutorul unor nuanţe. 
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ascunde şi totodată subliniază felul uimitor in care stăpi• 
neşte limba, nuanţă şi amabilitatea lui ceremonioasă 
şi uşor exagerată, exagerare prin care sugerează cit de 
zadarnică ii pare toată acea politeţe şi cit de indiferente 
ii sint răspunsurile ce i se vor da ; nuanţă şi întorsătura 
de frază paradoxală sau tonul detaşat la culme cu care 
atenuează exprimarea unui adevăr crud sau a unei 
păreri subversive ; nuantă, în sfirsit, si acea ironie care 
transpare, ambiguă, în

' 
fiecare c

'
uvî�t al său şi care, 

neîndoielnic, se manifestă în chipul cel mai evident în 
predilecţia pe care o arată pentru vocabulele rare, 
predilecţie împărtăşită, de altminteri, de numeroşi 
prieteni ai săi, scriitori sau poeţi decadenţi. 
Sacrificind acestei afectări de limbaj care•i face pe 
toti să utilizeze termeni căutati, cuvinte uitate sau 
ne�logisme, Felix Feneon se complace în a vorbi despre 
o sensibilitate « mimoasă », despre « flaciditatea » unui 
tors de femeie, despre o ţîşnire de lumini care « deflocă », 
despre peisajele « mastoidale » din mahalalele Parisului, 
despre exaltări pătimaşe, ce curînd vor deveni « aces• 
cente » * .  
Dar, la urma urmei, Felix Feneon n u  nelinişteşte oare 
mai cu seamă printr•o inteligenţă atit de ascuţită, de 
limpede şi de clarvăzătoare, încît ii indispune pe toţi 
cei ce•l cunosc ? Siguranţa cu care•şi enunţă ciudatele 
ginduri îi derutează pe cei ce•l ascultă, trezind în ei un 
obscur si sîciitor sentiment de inferioritate. Oricit de 
mult i•a; scandaliza uneori felul de a judeca al lui Feneon, 
în prezenţa lui li se pare, aproape fără voia lor, că au 
gustul nesigur şi raţionamentul şovăielnic ; impresia le 
e sporită de discreta dezinvoltură cu care le răstoarnă 
afirmaţiile folosindu-se de propriile lor argumente sau 
consimte să le demonstreze adevărul spuselor sale mînuind 
o dialectică fără cusur, dar în acel fel concis care•i 
aparţine, fără să insiste, ca şi cum i•ar părea rău că nu.şi 

• Exemple citate în Micul glosar pentru a sluji la inJelegeua autorilor 
decadenţi şi simbolişti, publicat de Jacques Plowert cPaul Adam> în 
octombrie 1 888 în editura bibliopolului dibrarului> Vanier. Mimeux: 
termen de botanică întrebuinţat în legătură cu plantele care se 
contractă atunci cînd le atingi. Flaccidite: moliciunea unei substanţe 
care nu opune nici o rezistenţă la apăsare. D@<'quer: a arde cu flăcări. 
i'vfastoide: care are forma unui mamelon. Acescent: care începe să 
se înăcrească. 70 



poate lăsa interlocutorul în greşeală, dar recunoscînd 
totodată că lucrul nu are prea mare importanţă. 
Totul s•ar explica .mai u�or dacă Feneon ar .6 mînat de 
patimi sau ambiţii. Dar acest spirit superior nu vrea să 
apară şi în faţa altora ceea ce este cu adevărat. Prin 
cultura sa, prin analizele sale pătrunzătoare, prin ascu• 
titul său simt artistic si literar eliberat de orice confor• 
�m, prin perspicacitatea sa care nu dă aproape nici• 
odată gre�, ar putea fi cel mai de seamă critic al vremii 
lui - şi rosteritatea va spune că a fost de fapt singurul ; 
dar pe e lucrul acesta nu•l interesează. Foarte introdus 
în cercurile intelectuale, ar putea străluci aici cu uşurinţă. 
A fondat cu doi ani în urmă La R...evue indtpendante, 
face parte din conducerea revistei La Vogue, creată de 
puţină vreme, în aprilie ; totu�i, nu numai că nu doreşte 
celebritatea, dar caută mai curînd să rămînă în umbră. 
ln timp ce alţii dau din coate spre a se face cunoscuţi, 
el duce o existenţă retrasă, făcînd cu sîrguinţă corectura 
la volumele prietenilor săi poeţi. Nu colaborează la 
periodice decît din cînd în cînd, se hotărăşte cu greu 
să•şi semneze puţinele articole - curînd se va folosi 
doar de simple iniţiale : F. sau F.F., sau de pseudonime 
anodine ca Therese, Denise -, ba chiar uneori nu sem� 
nează de loc. Preferă să rămînă anonim, necunoscut. 
Are o singură dorinţă : aceea de a fi absent. 
De cum a intrat în sălile din strada Laffitte, în mijlocul 
a ceea ce el numeşte « spaima bovină a publicului », 
Feneon a inteles însemnătatea istorică a noii miscări. 
Nu e surpri� . Cu doi ani în urmă a putut a<lnili-a în 
barăcile de la T uileries tabloul La Scăldat; aştepta, 
a�dar, « urmarea logică ». Stă de vorbă cu divizioni�tii 
�i le declară, fără adjective laudative, că pictura lor este 
tocmai aceea pe care o nădăjduia şi că Seurat, cu a sa 
Grande.Jatte, « oferă o paradigmă completă şi sistematică 
a acestei noi picturi ». Viitorul, certi.6că el în felul său 
calm, va reţine data de 1 886 ; perioada dominată de 
Manet, apoi de impresionişti, ia sRrşit ; o altă perioadă 
începe, aceea a « neoimpresionismului » - cuvînt pe 
care•l propune şi•l impune Feneon, refuzînd termenul 
complicat de « cromoluminarism » propus de Seurat, 
termen ce nu indică îndeajuns legătura cu « vechiul 
impresionism », trecerea de la descompunerea arbitrară a 
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Felix F eneon adecă atît de total la neoimpcesionism 
încît nu mai încape îndoială că pictura lui Seurat a 
impresionat zonele cele mai profunde ale personalităţii 
criticului. Ea îl satisface aşa cum ne satisface tot ceea 
ce ne este, în esenţa sa, aproape. Lucrul pare în asemenea 
măsură adevărat încit Feneon va ieşi din obişnuita sa 
rezervă pentru a scrie numeroase articole despre neo• 
impresionism, proclamîndu•i meritele. Încă de la jumă• 
tatea lui iunie publică în La Vo� o cronică amănun• 
ţită a expoziţiei, în care situează neoimpresionismul în 
contextul artei contemporane, caracterizîndu•l şi arătînd 
rigoarea exemplară a tehnicii divizioniste. 

Dacă, explică el, examinezi, de exemplu, din La Grande 
Jatte a domnului Seurat un decimetru pătrat acoperit cu 
un ton unifOrm, vei afla pe focare centimetru al acestei 
suprafeţe, într•un vîrtej alcătuit din nenumărate pete 
minuscule, toate elementele constitutive ale acelui ton. Să 
privim această pajişte umbrită: cea mai mare parte a tuşelor 
dau valoarea locală a ierbii; altele, portocalii, sînt presărate 
ici•colo, exprimînd slaba acţiune a soarelui; altele, purpurii, 
introduc în tablou complementara verde lui; un albastru 
cianozat, provocat de apropierea unei întinderi însorite de 
iarbă, acumulează mici puncte către linia de demarcaţie 
şi le rarejiază progresiv în preajma ei. La formarea ace5tei 
întinderi de iarbă nu participă decît două elemente, ve,·dele 
şi portocaliu/ solar, orice altă reacţie murind sub asc.hul 
furios al luminii. Negrul fiind o nomlumină, cîinele negru 
se va colora cu reacţiile ierbii; dominanta lui va fi deci 
purpuriu/ închis; el va fi însă atacat şi de un albastru închis, 
suscitat de zonele luminoase din vecinătate. Maimuţa 
dusă de zgardă e punctată cu galben, calitatea sa personală, 
şi stropită cu pete purpurii şi albastre. Cele arătate mai sus 
reprezintă, evident, doar cîteva indicaţii brutale; în tablou 
avem însă de•a face cu dozaje complexe şi delicate * .  

De•acum înainte Feneon îi va apăra neobosit pe Seucat 
şi pe neoimpresionişti. Nu ţine seama de reproşurile 
ce i se aduc, reproşuri, spune el, care « deşi vin din 
toate părţile, sînt inofensive ». « Nu există nici o dife, 
renţă între un tablou de Pissarro <din ultima perioadă>, 
unul de Seurat şi unul de Signac », susţin criticii. 
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« Criticii au făcut intotdeauna, cu infumurare, cele mai 
penibile a6rmaţii », răspunde F�nion, dispreţuitor. La 
antzaţia că divizioniştii subordoneazi arta ştiinţei, rb 
punde că « ei se slujesc de datele ştiinţifice numai 
pentru a dirija şi a perfecţiona educaţia ochiului fi 
pentru a controla exactitatea viziunii lor . . . E foarte 
adevărat, adaugi el, că metoda neoimpresionistă cere o 
excepţională precizie a ochiului : toţi pictorii îndemÎI 
natiei care disimulează sub un anume m.e,reşug propria 
lor incapacitate vizuală vor fugi înspăimîntaţi de prim.ej' 
dioasa loialitate a acestei metode. Această pictură nu este 
accesibilă decit pictori lor: scamatorii din ateliere vor .6 siliţi 
Bă•fi îndrepte strădaniile către măruntele lor jonglerii » * . 
Trebuie să observăm că Feneon nu ripostează la atacurile 
cu privire la ţinuta rigidă a personajelor lui Seurat. Le 
socoteşte, poate, lipsite în asemenea măsură de orice 
semnificaţie l Dar tocmai acel hieratism în care se trans' 
pune ura rece �i disperată a lui Seurat pentru viaţa 
sortită morţii nu este oare, dimpotrivă, ceea ce, dincolo 
de orice considerent estetic, îl emoţionează pe imper• 
turbahilul F.F. aşa cum nimic nu l•a mai emoţionat pină 
acu� în pictură ? Nimic misterios în faptul că, la douăzeci 
şi cinci de ani, Feneon nu mai păstrează nici un fel de 
iluzii. Misterul, dacă există , trebuie căutat în inteligenţa 
sa, care despoaie realitatea într•un chip atît de înfricoşător 
încît reduce la neant existenţa fără sens a oamenilor, 
creaturi azvîrlite într•o lume de iluzii înşelătoare, şi 
care se agită în gol, îndreptîndu•se buimace către moarte. 
De vreme ce însuşi faptul de a exista este ceva absurd, 
tt>tul nu poate fi decît absurd şi derizoriu . Ambiţia ? 
Averea ? Vanitatea ? Toate sînt ca un joc de oglinzi 
ce•şi amestecă, trimiţîndu•şi una alteia, răsfrîngerile, 
între care, mergînd de la una la alta, oamenii se poticnesc, 
năuciţi, orbiţi de aceste momeli şi continuînd să creadă 
că pămîntul este întins ca o tipsie. Feneon însă ştie că 
pămîntul e rotund şi că bulgărul acesta de argilă e încer• 
cuit de neant. O luciditate necruţătoare, satanică îl 
izolează de ceilalţi oameni, arătîndu•i nimicnicia lucru• 
rilor pentru care ei se înflăcărează şi se bat zădărnicia 
oricărei fapte, nebunia oricărei dorinţe. Nu vrea nici 
să adune averi, nici să se ridice la o situaţie înaltă, nici 
chiar să se bucure de plăcerile simple ale călătoriei : 
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numi? - pielea omenească trăieşte o viaţă proprie şi ez1 
presivă. Liniile acestui observator crud şi sagace eluciJează, 
înftuntînd dificultăţile unor racursiuri ameţitor eliptice, 
mecanica tuturor mişcărilor; ele nu înregistrează numai 
gestul esenţial al fiinţei în mişcare ci şi cele mai mărunte 
�i mai îndepărtate repercusiuni miologice: de unde şi uni• 
tatea definitivă a desenului . . . » * . 

Feneon nutreşte pentru pictură o dragoste atît de abso• 
lută îndt ea îl determină să aibă - cine ar fi crezut -
opinii politice. Faptul că societatea burgheză a epocii 
manifestă atîta lipsă de înţelegere faţă de artiştii auten• 
tiei, acordînd toate favorurile fabricanţilor de plati• 
tudini, « mărimilor din şcoli şi din academii » în timp 
ce•i condamnă pe un Manet sau pe un Monet, îi pare 
un motiv mai mult decît întemeiat pentru a•i dori 
dispariţia. lmpasibilul Feneon aprobă propaganda anan 
histă, şi încă pe cea mai extremistă, cea care recomandă 
acţiunea directă, folosirea bombelor. Şi poate că, dacă 
ne gîndim bine, convingerea lui merge mînă în mînă 
cu acea voinţă de a dispare, de a fi absorbit în neant, 
pe care am întîlnibo la această personalitate complexă. 
Clasificat primul la concursul ţinut în 1 88 1  pentru 
postul de redactor la ministerul de război, F.F. ocupă 
începînd din acelaşi an în acest minister - în fruntea 
căruia a fost numit, la 7 ianuarie 188o, cu ocazia consti' 
tuirii cabinetului Freycinet, un general ce face mult 
zgomot în jurul lui, Georges Boulanger - un loc la 
serviciul de recrutări, secţia in(anterie, unde lucrează 
cu obişnuita sa conştiinciozitate. 
La minister a atîrnat, între hărtile verzi din biroul 
său, cîteva opere impresioniste. 

' li învaţă pe colegi 
« cum se ticluieşte un sonet » * • .  Peste cîtăva vreme, 
cînd Franţa va fi zguduită de un şir de a tentate anarhiste, 
în acelaşi birou se vor descoperi substanţe explozive 
şi un flacon cu mercur . . .  
<< Pentru ca noul, oricare ar fi el, să fie acceptat, e nevoie 
de moartea multor imbecili. Dorim ca ea să aibă loc 
cît mai curînd. Dorinta noastră nu•i cîtuşi de putin 
milostivă, dar e practi�ă » • * * 

' 
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de balzacianul Jules Cristophe, un funcţionar în vîrstă 
de patruzeci şi şase de ani, care lucrează, ca şi Feneon, 
la ministerul de război şi care pregăteşte un R..�pmoriu 
al Comediei umane '* .  Neoimpresionismul (,a cucerit şi 
pe acest descendent al lui Georges Couthon * * . Are o 
figură ingrată, colţuroasă, ochii de un albastru verzui 
şi poartă la butonieră ordinul Nichan•lftikhar * '* * . Laudă 
peste tot operele pictorilor « neo » şi publică nenumărate 
articole despre ei. Există însă, cum era şi de aşteptat, 
şi opozanţi, mai cu seamă Teodor de Wyzewa, care 
socoteşte că metoda lui Seurat e « încă nesigură ». 
Divizioniştii au hotărît să•şi sărbătorească exj)oziţia din 
strada Laflitte printr•un dineu la Belleville. In afară de 
Seurat, Signac, Pissarro tatăl şi fiul, mai vin Gauguin 
şi Guillaumin. Au mai fost invitaţi şi cîţiva oameni de 
litere, printre care şi Gustave Kahn. Un t�mvai cu cai 
transportă pe imperială grupul de prieteni, luîndu•i 
de la scuarul Arts•et•Metiers. Dineul are loc in grădina 
unui restaurant, sub ghirlandele întinse de la un copac 
la altul, luminate de lampioane. E o seară de duminică, 
plină încă de căldura zilei, iar străzile sînt înţesate de 
mulţime. Trec perechi îmbrăţişate. Rochiile luminoase 
ale fetelor pun pete de culoare în umbră. De la cîrciu• 
mioarele din vecinătate se aud frînturi de muzică. E 
un ceas de odihnă. Dar cum ar putea pictorii să uite 
ceea ce•i frămîntă l Gauguin, tulburat întrucîtva de 
interesul stîrnit de divizionism, îşi pune întrebări în 
legătură cu « punctul ». Adevărul lui nu se aBă aici, 
o simte bine, deşi rigiditatea personajelor din La GratJik, 
}att�. impresia de timp suspendat pe care o încearci in 
faţa pînzelor lui Seurat, răspund unor obsesii ale sale. 
De altminteri, i•a comunicat lui Seurat textul unui poet 
turc mort la începutul secolului, Vehbi Mohamed Zun� 
bul Zade, cuprinzînd cîteva sfaturi cu privire la picturi 
ce le pot da amîndurora de gîndit. Seurat s•a grăbit 
chiar să copieze textul - « fiţuica » lui Gauguin, cum 
îi spune el - subliniind unele pasaje : 

• Redactat in colaborare cu Anatole Cerfberr, acest R.�oriu va 
apărea in 1887. 

*'* Georgea Couthon U7JJ-1794>· Avocat, membru al Convenţiei, 
asupra căreia a avut o mare inHuenţă datoritl elocvenţei sale. Adept 
al lui Robespierre, e ghilotinat in aceeavi zi cu el, la 9 tennider cN.]{.J 
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Căutaţi armenia şi nu opoziţia, acordul şi nu contrastul . • •  
Totul în arta voastră să exprime calmul şi pacea sufletului. 
Evitaţi atitudinea în mi);care. Fiecare personaj al vostru 
să se afle în poziţie statică . 
Cînd Oumra a îrif'ăţişat supliciul lui Okrai, el nu [,a 
zugrăvit pe călău cu sabia ridicată, nici pe Kla.Khamoun 

făcînd un gest de ameninţare şi nici pe mama celui torturat 
zvîrcolindu.se de durere; sultanul, aşezat pe tron, are 

fruntea încruntată de mînie, călăul îl priveşte pe Okrai 
ca pe o pradă ce•i inspiră milă, mama, sprijinită de un 
stîlp, �fi arată deznătkjdea prin întregul său trup, car� 
stă să se prăbuşească, sleit de puteri. 
Astfel, poţi petrece o oră in faţa acestei scene, mai 
tragică in calmul ei decît dacă, o dată trecută prima clipă, 
atitudinea greu de păstrat a personajelor [,ar face pe privitor 
să surrdă cu dispreţ. 
Străduiţi•vă să redaţi silueta fiecărui obiect; precizia con• 
turului este privilegiul acelei mîini pe care nici o şovăială 
a voinţii nu o slăbeşte * . 

Ca şi Guillaumin, Gauguin are de gind să li se alăture 
divizioniştilor cu prilejul viitoarei expoziţii a lndepen• 
denţilor, despre care lumea incepe încă de pe•acum 
să vorbească şi care va avea loc, fără îndoială, la sfîrşitul 
verii. Dar divergenţele de doctrină dintre Gauguin şi 
divizionişti se adîncesc curînd in chip iremediabil, du• 
cînd la inrăutăţirea raporturilor dintre ei. 
Expoziţia din strada Laffitte a atras foarte puţini vizi• 
tatori : din încasările făcute nu se pot achita nici măcar 
cheltuielile de organizare. O notă rămîne neplătită, 
stirnind discuţii şi certuri. Relaţiile dintre pictorii expo• 
zanţi se inveninează, complicîndu•se şi mai mult din 
pricina unor mai vechi invidii care se dezlănţuie 
brusc, aţîţate de articolul lui Feneon din La Vogue. 
Afirmaţia lui Feneon că divizionismul se situează în 
avangarda mişcării picturale îi pare intolerabilă atît lui 
Guillaumin cît şi lui Gauguin. « Guillaumin nutreşte 
împotriva mea un fel de ură », ii scrie Seurat lui Signac, 
care a plecat la Les Andelys. Într•o seară, pe la jumătatea 

* Urmăm aici textul publicat de doamna Ginette Cachin,Signac 
cîn ��� Uttrt!s franfaises din 7 ianuarie 19)4l, care diferă întrucîtva 
de versiunea reprodusă de Gauguin in Inainte şi după. Autorul « fiţui• 
cii » a fost identificat de doamna Ginette Cachin•Signac. 78 



lui iunie, Seurat îl întîlneşte pe Guillaumin la cafe• 
neaua Vetzel din strada Auber. Acesta îi reproşează, 
furios, că « a început să semene leit cu Raffaelli » <prote• 
jatului lui Degas, Raffaelli, care a publicat, acum doi 
ani, fragmente dintr•o Filozofi� a art�i moderne, îi place 
să facă tot timpul teorii>. Referindu•se la faptul că f�, 
neon îl citase pe Dubois.Pillet printre inovatori, Guillaw 
min, în culmea mîniei, îi azvîrle tînărului său coleg: 
« Auzi îndrăzneală ! Dubois•Pillet, dumneata şi Signac, 
pictori de avangardă ! ». Au uitat că mai există şi gene• 
raţia dinaintea lor l « După cum se vede, talentul se 
măsoară cu vîrsta, comentează Seurat. . . Am tăcut şi 
m•am cufundat în lectura jurnalului. . .  Era limpede că 
Guillaumin fusese aţîţat de Gauguin, care ştie cumsă•l ia ». 
Articolul lui Feneon a apărut la 1 3  iunie ; expoziţia se 
închide pe I.) ;  pe 16 artiştii îşi strîng tablourile, apoi se 
despart, după cum scrie Seurat, « cam dezumHaţi şi nu 
prea mîndri de isprava lor » ;  aşa sflrşeşte, într•un chip cam 
lamentabil dar simbolic, cea din urmă dintre expoziţiile 
care au jalonat istoria impresionismului în ultimii doispre
zece ani. Două zile mai tîrziu, pe 18,  se produce un mic in• 
cident - o neînţelegere -,  care•i separă definitiv pe pictori. 
Tn seara zilei de 18 ,  într•o vineri, pe cînd se aSa la cafe, 
neaua Nouvelle,Athenes, Seurat află de la Pissarro că 
Gauguin a pus să i se deschidă atelierul lui Signac 
pentru a desena acolo, şi că are de gînd să se întoarcă 
şi a doua zi. « Procedeul » îi sufocă de indignare pe cei 
doi prieteni, care nu ştiu că Signac i•a dat lui Gauguin 
încuviinţarea să lucreze în atelierul lui . Pissarro, care 
de cîtăva vreme manifestă faţă de Gauguin o anumită 
răceală, socoteşte că acesta a comis « o grosolănie fără 
pereche ». Tn ziua de sâmbătă Seurat îl previne pe Si• 
gnac şi dă ordin portarului să nu lase pe nimeni să intre 
în atelier. Gauguin, furios, îi scrie lui Signac o scrisoare 
amară : « Sînt un necioplit şi un prost crescut iar dum• 
neata ai fost mult prea bun că ai înghiţit o asemenea 
mitocănie din partea mea. lată ce le•a spus domnul 
Seurat lui Pissarro şi lui Guillaumin. . . S•ar putea sll 
fiu, ca artist, şovăielnic şi ignorant, dar ca om de lume 
nu dau nimănui dreptul să mă insulte ». Cind lucrurile 
se vor lămuri, va fi prea tîrziu pentru ca nişte relaţii 
atît de înveninate să se mai poată îmbunătăţi. Nici 

79 Gauguin, nici Guillaumin nu vor participa la expoziţia 



Independenţilor, iar divjzionismul va deveni pentru 
Gauguin ţinta tuturor saccasmelor. 
Ca şi cu un an în urmă, Seurat ace de gînd să stea cîtăva 
vreme pe coasta normandă. Pe data de 10, într•o du, 
minică, pleacă la HonHeur, despre care i•a vorbit poate 
Henei de Regnier, ce se născuse aici. 
Încă de la începutul secolului HonHeur ii atrage în 
chip deosebit pe pictori prin perspectiva pe care le•o 
oferă estuarul Senei. Artişti ca Diaz, Corot, Courbet, 
Hacpignies, T royon, Daubigny au făcut vestit hanul 
unde au stat. Aşezat la jumătatea urcuşului către vîrful 
dealului Grâce, pe drumul ce duce la T rouville, cunos• 
cut şi sub numele de ferma Saint•Simeon, a fost botezat 
« Le Bacbizon normand ». Tot la HonHeur a pictat 
�i Jongkind, « admirabilul precursor » al impresioniş• 
tilor, cum îl numeşte Signac * .  Aici s•a născut Boudin, 
un alt mare precursor, pe care Baudelaire îl lăuda 
pentru măiestria cu care ştia să infăţi�ze « frumuseţile 
meteorologice », admicîndu•i « sutele de studii impro• 
vizate în faţa mării şi a cerului ». Tot aici au pictat 
Monet, Sisley, Bazille. « Ţinutul acesta e raiul pe pămînt, 
scria Bazille, pe care Monet îl hotărîse să vină cu el 
la HonHeur în vaca anului 1 864. Nicăieri nu vei vedea 
păşuni mai bogate şi copaci mai frumoşi ; peste tot se 
aHă vaci şi cai păscînd în libertate. Marea, sau mai 
curînd Sena, foarte largă aici, formează un fundal mi• 
nunat pentru aceste valuri de verdeaţă. . . » 
Oraşul HonHeur, cu vechea•i fîntînă, cu biserica Sainte• 
Catherine, cu primăria, e bine cunoscut prin pitorescul 
său. Seurat, care locuieşte la casierul principal al vamei, 
domnul Helouin, în strada Grâce, la numărul 1), nu 
se opreşte însă la aceste « curiozităţi » locale. Străbate 
cheiurile şi coasta, privind atent marea, ce•i pare de un 
gri aproape « cu neputinţă de definit », « chiar cînd 
soarele este în toi şi cerul albastru ». Barometrul arată 
timp frumos. Seurat desenează, pentru a se « aclimatiza ». 
Va lucra anul acesta mult mai sistematic decît vara 
trecută, la Grandcamp. Ar vrea să aducă de la Hon• 
Beur un număr mare de tablouri şi de aceea are de 

• lată ce scrie el despre Jongkind : « Este primul care renunţă la 
tenta plată, fragmenteazl culerlle, fracţioneazl tllfde la nesf"qit, 
obţinînd coloriturlle cele mai rare prin combinaţii de elemente 
multiple fi aproape pure ». 80 



gînd să se apuce de ele cît mai curînd. Dar abia a în• 
ceput să lucreze la cîteva marine şi vremea se înrău• 
tăţeşte. La începutul lui iulie se porneşte să bată vîntul, 
cerul se înnourează adeseori şi Seurat este silit să•şi 
întrerupă analizele de tente. O altă neplăcere : a început 
să descrie un colţ al portului, cu corăbii ancorate la 
chei, dar după opt zile trebuie să renunţe la tablou, 
lăsîndu•! în stare de schiţă avansată, căci corăbiile pleacă 
în larg * .  Agitaţia şi mişcarea care domnesc în port 
sînt, fără îndoială, foarte puţin prielnice muncii pline 
de migală a f>ictorului . 
Toate aceste piedici nu•i încetinesc însă activitatea. 
A schiţat aproape o jumătate de duzină de tablouri : 
lntrar�a în port, Capătul digului pe timp noros, Plaja d� 
la Bas.Butin, s�na vărsîndu·s� în mar� văzută în amurg, un 
studiu înfăţişînd ospiciu! din Honfleur şi farul din veci• 
nătate * * .  Lucrează cînd la un tablou cînd la altul, apli• 
cîndu•şi metoda cu şi mai multă rigoare decît în trecut. 
Pe aceste plaje sau cheiuri, nici o siluetă : nimeni nu 
se scaldă, nimeni nu se plimbă, nu vezi nici un marinar. 
Vii sînt aici doar cîteva corăbii cu pînze sau cu aburi. 
Liniile cheiurilor, ale digurilor, ale farurilor şi ale catar• 
gelor introduc în compoziţie o geometrie strictă ce 
sporeşte vraja ciudată a acestor scene în care nu apare 
nici o fiintă omenească. 
Ele seamă�ă cu însăşi existenţa artistului, în care S•ar 
părea că nu se întîmplă nimic alt în afară de această 
meditaţie continuă şi perseverentă asupra picturii, în 
afară de dezvoltarea rectilinie a unui singur gînd. Seurat 
nu comunică aproape cu nimeni în afară de Signac, 
căruia îi trimite din cind în cînd scrisori eliptice, « ca 
să nu o rupă chiar cu totul ». Intr•o zi se distrează o 
clipă citind un articolaş în care neoimpresioniştii sînt 
botezati « tasisti » Dar ce tainică sfisiere ehi• 
nuieşt� sufletui acestui singuratic ? « Hai să ne mai 
îmbătăm o dată cu lumină ; asta aduce mîngîiere », 
citim la sflrşitul unei scrisori către Signac. 

• Acest tablou, pe care Seurat l•a considerat totu�i « terminat ,. 
aparţine azi muzeului Kroller•Miiller din Otterlo <Ţările de Jos>. 
• • Astăzi aceste cinci tablouri se află la Bames Foundation din 
Merion <SUA>, la muzeul Kroller•Miiller din Otterlo <Tările de Jos;, 
la muzeul din T oumai, la Museum of Modem Art din New Y 01rk 

Bl §i, respectiv, la National Gallery din Londra. 



ln primele zile ale lunii august face bilanţu l pînzelor 
pictate în timpul şederii la Honfleur. Nici · una nu e 
încă terminată. « Pe deplin mulţumitoare » e doar cea 
intitulată v�dere din port, pe care n•o va mai relua. 
« O să văd cum o să arate cînd va fi înrămată ». După 
ce se va întoarce la Paris îşi va termina şi celelalte opere, 
consacrîndu•le săptămîni întregi, ba chiar luni de muncă 
indîrj ită în atelier. 
Inainte de a părăsi orăşelul Honfleur mai tratează totuşi 
încă o dată tema corăbiilor ancorate la cheiu, pictind 
un vapor tras la ţărm, La Maria * .  
lntr.o seară de vineri, pe data de 1 3  - « tocmai mie, 
care sînt superstiţios, trebuia să mi se întîmple ! » - por• 
neşte spre Paris, unde urmează să se deschidă, o săptă• 
mînă mai tîrziu, pe timp de o lună - de la 20 august 
la 2 1  septembrie -, a doua expoziţie a Independenţilor. 

Grupul care rivalizează cu Societatea Independenţilor 
nu se dă bătut. Ba chiar se agită in asemenea măsură 
încît va prezenta şi el în acelaşi timp o expoziţie, care 
va avea loc tot în barăcile de lîngă T uileries, unde 
Societatea urmează să înfăţişeze publicului lucrările mem• 
brilor săi.  Grupul rival va ocupa barăcile din partea 
stîngă, Societatea Independenţilor pe cele din partea 
dreaptă ; astfel, cele două intrări se vor invecina. Aşa 
stind lucrurile, de aici pot ieşi multe încurcături. 
Fapt este că după inaugurarea celor două expoziţii, 
publicul venit în strada T uileries poate să se creadă 
pe una din acele artere ale Parisului unde negustorii 
buni de gură din prăvăliile cu îmbrăcăminte îşi smulg 
unul altuia eventualii cumpărători. Cum se apropie 
cineva de expoziţie e şi luat în primire, şi două glasuri 
ii strigă în acelaşi timp în urechi : « Aici se află adevăraţii 
Independenţi, aici pot fi văzute cele mai bune tablouri ! ». 
Cele mai adeseori vizitatorul "  nu mai ştie încotro s•o apuce. 

Vreau să cruţ publicul, seri� Arsene Alexandre, d� groaz• 
nica �linişte p� care mi•a pricinuit•o în ultimd� zi/� această 
dwlitat�, ceea ce şi explică de ce public articolul d� faţă 
cu întîrziere . . .  s.ar putea crede că nu există decît o singură 
categori� d� independenţă, un singur mod de a fi indepen• 
dent. ln clipa de faţă există tctuşi două. Să nădlijduim 

"' Pînza ae află astăzi la Galeria naţională din Praga. 82 



ct1 la anul va fi doar unul singur, de vr� u anul acesra 
Joar unul singur e interesant * » . 

Arsene Alexandre se referă bineinţeles la Societatea 
Independenţilor, care reuneşte in cinci săli cîteva sute 
de lucrări semnate de nouăzeci şi patru de participanţi. 
Lui Seurat şi prietenilor săi - dintre care doi, Charles 
Angrand şi Henri•Edmond Cross n•au adoptat încă 
procedeele neoimpresioniste - li s•a rezervat sala a cincea. 
Signac, ca întotdeauna extrem de activ, a avut grijă, 
în calitatea sa de membru al comitetului de organizare, 
ca pînzele, încadrate cu o simplă ramă albă, să fie aşe• 
zate in aşa fel încît să fie puse în valoare. Seurat a trimis 
patru dintre tablourile sale care figurau la expoziţia 
din strada Laffitte : La Grande.Jatte, două marine pictate 
la Grandcamp şi Sena la Courbevoie; a completat acest 
ansamblu cu o a treia marină de la Grandcamp, un 
peisaj din Saint•Denis, tabloul Vedere din portul Hen• 

Jleur şi două studii. Signac a procedat în acelaşi fel, 
adăugînd la cîteva picturi în ulei pe care le expusese 
în strada Laffitte cîteva peisaje pictate în ultimele săp• 
tămtni la Andelys . Printre lucrările neoimpresioniştilor 
se mai numără şi cîteva pînze de Lucien Pissarro precum 
�i zece tablouri de Dubois•Pillet, care a început să « pune< 
teze » cu înflăcărare, ceea ce•l va face _pe Degas să spună 
t:ă « nimeni nu punctează mai bine ca Dubois.Pillet ,. * * .  
Yn ciuda anotimpului nu prea favorabil, expoziţia cu• 
noaşte o afluenţă încurajatoare, soldîndwse chiar, din 
punct de vedere financiar, cu un mic cîştig de şapte 
sute de franci. Apare limpede că atenţia publicului 
se îndreaptă acum către divizionism. Unii il laudă, 
alţii îl critică, dar important este că se vorbeşte despre 
el. Efervescenţa intelectuală a anului 1886, care traduce 
increderea tinerilor în ei înşişi şi in viitor, face ca mo• 
mentul să fie propice noutăţilor. La 18 septembrie 
Jean Moreas publică în Le Figaro litteraire manifestul 
simbolismului. Zece zile mai tîrziu apare în L' Et•ine• 
ment din 18 ale lunii un articol de Gustave Kahn în 
care acesta stabileşte o paralelă între poetica simbolis• 
mului, « tonul multi tonic al lui Wagner » şi metoda 

* L'Evlnro>mt, 13 august 1886. 
* * Joc de cuvinte intraductibil intre Dubois•Pillet ,; du hois - lemn, 

83 pi/C - fărîmiţat, măcinat <N. tr.) 



neoimpresionismului. Feneon pe de altă parte continuă 
aă facă propagandă în favoarea divizioni.ftilor. Scrie 
In La Vogue o cronică la expoziţia Independenţilor 
şi, pe 19 septembrie, 111n studiu amănunţit în revista 
ce apare la Bruxelles sub conducerea lui Octave Maus, 
L' Art moderne, la care tocmai a acceptat să colaboreze 
în l:alitate de corespondent la Paris, precizînd ideile 
de căpetenie ale divizionismului, combătând obiecţiile 
ce i se aduc şi descriind într•o proză elegantă şi expertă 
operele pictorilor : 

Mariru:le domnului Seurat se revarsă calme şi melanco• 
lice, şi pînă spre îndepărtate căderi de ceruri clipocesc 
monoton. O stîncă le apasă; şiruri de pînze de corăbii 
îşi afirmă triunghiurile scalene. . . E o pictură care nu 
face nici o concesie culorii, respingînd emfo:uz. execuţiei, 
o pictură austeră, de o savoare amară, sărată » * . . .  

Tn ceea ce priveşte partea tehnică a articolului său din 
L'Art Moderne, Feneon s•a consultat cu Pissacro. 
Acesta ar fi dorit ca F.F. să i se fi adresat lui Seurat 
- « dar lucrul e cu neputinţă » constată tot el. Cu 
cît se face mai multă vîlvă în jurul neoimpresionismului, 
cu atît Seurat devine mai bănuitor. De altminteri însuşi 
Pissarco încearcă sentimente asemănătoare cu cele ale 
tio'ărului · său coleg. « Mă tem ca lucrurile să nu fie 
prea bine explicate, îi scrie el lui Lucien în legătură 
cu articolul lui F.F., şi ca pictorii să nu ne fure secretul ». 
La sfirşitul lunii august a fost sărbătorit Chevreul, care 
implineşte o sută de ani. Banchetul oferit in cinstea 
savantului a fost prezidat de generalul Boulanger. Cu 
începere din ziua de 14 iulie, cînd a trecut in revistă 
trupele, călărind in pas săltat pe calul său T unis prin 
faţa parizienilor plini de entuziasm, « viteazul general » 
apare pretutindeni, bucurindu•se de o popularitate imen• 
să. În dosarul lui Feneon, subordonatul său la minis• 
terul de război, generalul notează : « Un om pe care 
ne putem bizui ». 

• L'Art mcdernt", 19 septembrie 1 8116. Despre Angrand, Feneon 
face (În La Vcgue> următoarea apreciere care ne arată cum nu se 
poate mai bine cu cîtă voluptate mînuieşte cuvintele : « Penelul său, 
de o violenţă vicleană, modelează şi striveşte cu iscusinţă o pastă 
groasă şi plastică, o configurează în reliefuri, o zgîrie, o jupoaie, o 
întinde în dire şerpuitoare şi încîlcite ». 84 



H .  ATELIEI\Ul SECRET 

. . Ştiind tot ceea ce cuvîntul risipqte 
din aoi întine cu zgomotul său frivol 

HENRI DE REGNIER :  Vestigia Bammae 

La 2 decembrie Seurat va împlini douăzeci şi opt de 
ani . A pictat două pînze mari, de şase metri patraţi, 

La scăldat şi La GranăeJatte; cîteva pînze mai mici : 
Peisaje ăe pe insula La GranăeJatte, Sena la Courbevoie, 
marinele de la Grandcamp şi cele de la Honfleur, aflate 
într•un stadiu de elaborare mai mult sau mai puţin 
avansat. 
Acestea sînt, în toamna anului 1 886, temeliile operei 
pe care, cu o voinţă de neclintit, se străduie să o con• 
struiască. O operă efectiv construită, în care noile ele• 
mente nu sînt încorporate decît în măsura în care le 
cere logica însăşi a edificiului. O operă care nu există 
numai în sine, ci şi ca exemplu şi dovadă, o operă care 
cu fiecare nouă etapă exprimă o cucerire, extinderea, 
adîncirea unei doctrine, afirmînd tot mai mult domina• 
rea, printr-o artă exactă, a tot ceea ce e nesigur, instino 
tiv, arbitrar în pictură - a tot ceea ce înseamnă imagine 
a vieţii proliferante şi anarhice. 
« De vreme ce am putut găsi în chip ştiinţific legea 
culorilor in pictură, nu voi putea oare descoperi, se 
întreabă Seurat, un sistem tot atît de logic, de ştiinţific 
şi de pictural care să•mi îngăduie să pun liniile tabloului 
în concordanţă cu armonia, tot aşa precum am făcut•o 
cu culorile ? » Seurat, deşi pictează fără odihnă, nu 

B5 poate încă răspunde la această întrebare. Pentru a•şi 



clădi opera duce şi în viaţa de toate zilele aceeaşi luptă 
pe care o duce şi în pictură. Nu numai că a renunţat 
la orice ocupaţie care nu are o legătură directă cu creaţia 
sa, dar îşi controlează opera cu o rigoare neînduplecată, 
neîngăduindwşi nici o abatere, înaintînd încordat, pas 
cu pas, către ţintă, fragmentîndu•şi munca în etape 
succesive, îndeplinindu•le pe fiecare în parte cu aceeaşi 
grabă lentă, conştiincioasă, meticuloasă, care nu uită nimic, 
abandonînd o etapă doar după ce o consideră pe deplin 
încheiată, trecînd apoi la următoarea, asupra căreia se 
concentrează în acelaşi chip - şi astfel la nesfirşit , În• 
lănţuind etapă cu etapă şi prevăzînd ce va face peste 
o lună, peste şase luni, peste un an, peste doi ani, orîn• 
duindu•şi cu de•amănuntul munca viitoare, socotind ră• 
gazul de care va avea nevoie şi ştiind dinainte cu ce 
noi pămînturi îşi va mări împărăţia, ţinutul acela aBat 
in afara timpului şi pe care îl smulge timpului, zi după 
zi, cu o strădanie neistovită . 
Inainte de a ataca problema pe care şi•a propus s•o 
rezolve - ceea ce îl va hotări să se apuce de un al trei• 
lea tablou de mari dimensiuni -, trebuie să termine 
pînzele începute la HonBeur şi să reia de asemeni -
pentru a•l retuşa conform tehnicii « punctului » - ta• 
bloul La scăldat, pe care Durand,Ruel i l•a adus înapoi 
de la New York în luna iulie. 
Tot de cînd s•a întors la Paris se străduie să termine 
Plaja de la Bas,Butin şi Ospiciu! şi F arul, spre a le putea 
trimite la o expoziţie ce are loc la Nantes între 10 octom• 
brie şi JO noiembrie, şi la care, după ce mai întîi a fost 
« amînat », a fost totuşi admis, împreună cu Signac, 
la insistenţele lui Pissarro. În cursul lunilor următoare, 
va termina şi celelalte pinze Începute la Honfleur, 
profitînd totodată de ultimele zile frumoase pentru a 
se apuca să picteze, într•un loc care•i este acum fami• 
liar, un mic peisaj de pe malurile Senei, Podul de la 
Courbevoie * .  Şi deşi « punctarea » fiecărui centimetru 
de pînză cere o muncă îndelungată; Seurat mai găseşte 
răgazul să execute şi numeroase desene. 
Foarte adesea, seara, după ce a cinat în grabă, se duce 
să facă schite într-unul din localurile ce se inmultesc 
pe zi ce tre�e în Parisul acestor ani. Se simte tot �ai 

* Astăzi, la Courtau!J Institute din Londra. 86 



atras de « splendoarea nopţii », de bogăţia, de varie• 
tatea tonurilor percepute la lumină artificială, de um• 
brele vătuite de lumină. Fie că intră într•o sală elegantă 
ca L'Eden•Concert, care încearcă să imite stilul micilor 
grădini de vară, intr•o cîrciumă populară, mică, prost 
luminată, ca la Gaiete,Rochechouart, unde majoritatea 
clientelei e formată din lume de rind, şi unde cîntăreţii 
şi artiftii îşi fac singuri cheta, la Concert Europeen, 
la Circul Fernando, sau intr•un « bar » original ca 
Le Divan Japonais, unde eşti asaltat de un japonism 
de fantezie - chelneriţe în kimonouri, fişii de mătase 
atîrnind pe ziduri, clopoţei de becuri, mobile de bambus, 
obiecte lăcuite, fie că zăboveşte în faţa unei barăci de bîlci, 
o face întotdeauna cu un singur gind : nu din curiozitate 
pentru spectacol sau din interes pentru oameni, ci pentru 
a nota rezultatul celor observate, a doza, a pune in con• 
trast, sau, dimpotrivă, a armoniza tonuri de alb, de negru, 
de gri ; iar cînd şi•a terminat analizele porneşte din nou, cu 
pas măsurat, adesea la o oră foarte tîrzie, către atelier. 
Jules Christophe îl va asemui într•o zi cu Robespierre : 
« Credea în ceea ce <din cînd in cînd> spunea, şi deci 
şi în ceea ce executa » .  
Această credinţă totală, absolută i l  face să  devină de 
o sensibilitate extremă atunci cînd ia contact cu lumea 
din afară, cind universul său nud şi pur intră în con• 
flict cu universul real. Cei ca el au naivitatea să spere 
că acţiunea lor va fi unanim acceptată, socotind că toţi 
oamenii se aseamănă, adică li se aseamănă, avînd ace• 
eaş scară a valorilor, acelaşi fel de a gîndi, de a judeca, 
de a se purta. Ei au convingerea innăscută că între 
indivizi, între inteligenţe, între caractere nu există de,. 
cît diferenţe de grad, gradaţii de la o nuanţă ştearsă 
la una vie, de la mediocru la excepţional. De aceea 
crîncenă e deziluzia pe care le•o pricinuieşte experienţa, 
arătindu.le că oamenii nu au aceleaşi gusturi, că fiecare 
aspiră şi vrea altceva, că în această lume in care dom,. 
neşte dezordinea, ceea ce•i pare unuia adevărul cel 
mai înalt este pentru celălalt cu neputinţă de inchipuit 
sau e socotit drept un lucru de nimic sau de batjocură 
- că in această lume totul se face şi se desface în chip 
anarhic, totul nusi decît un joc încîlcit de dorinţe, 
de forţe, de pasiuni, de egoisme care se înfruntă. O 
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De fiecare dată cind are prilejul să citească articolele 
în care e vorba de el - i le trimite o agenţie de speciali• 
tate - simte cum îl cuprinde mînia cînd vede cît de 
puţin este înţeles. Cîntăreşte fiecare cuvînt, şi fiecare 
cuvînt defavorabil deschide în el o rană. Atacurile 
împotriva neoimpresionismului sint mai puternice ca 
niciodată. În numărul din noiembrie-decembrie din 
La R...�vu� ind;p�ndant�, Teodor de Wyzewa îi acuză 
pe pictorii « neo » de « lipsă de sinceritate » , recunos• 
cindu•le doar calităţi « exterioare », ca « preţiozitatea şi 
virtuozitatea ».  
Lui Seurat îi parvin clipă de clipă ecourile acestei osti• 
lităţi. «Punctul » il « supără >> pe gravorul Bracquemond, 
Chocquet, colecţionarul lui Cezanne, « nu poate suferi » 
divizionismul . 
Din cauza mişcării « neo » încep să se strice şi raportu• 
riie lui Pissarro cu vechii săi prieteni impresionişti . 
Monet il « deplînge >> că a nimerit in această aventură. 
Renoir, care•l porecleşte, din pricina schimbărilor suc• 
cesive de manieră, « Enciclopedia impresionismului », * 
îl salută batjocoritor cînd îl întîlneşte, cu un « bună 
ziua, Seurat » * * . Dar cele mai recente tablouri ale lui 
Monet cîte parale fac ?  răspunde Pissarro. « Pete de 
alb amestecate cu alte pete verzi şi galbene, iar de desen, 
ce să mai vorbim ! » Şi ultimele tablouri ale lui Renoir, 
lucrate în maniera lui lngres ? Detestabile ! Pissarro se 
bucură : nu.i plac, « dar de loc », nici lui Durand.Ruel . 
E foarte adevărat însă că Durand.Ruel nu gustă nici 
tablourile « divizate » ale lui Pissarro. 
La cafeneaua La Nouvelle,Athenes, unde vocea aspră 
a lui Gauguin le acoperă pe toate celelalte, obişnuiţii 
localului, în primul rind Degas, tună şi fulgeră împetri• 
va lui Seurat şi a prietenilor săi, aceşti « tinerei care fac 
chimie », cum îi numeşte dispreţuitor Gauguin, care 
n•a uitat incidentul din vara trecută in legătură cu ate• 
lierul lui Signac. Într•o seară, pe la sfîrşitul lui noiembrie, 
cînd se află aici şi Seurat împreună cu Pissarro, Signac 
şi Dubois•Pillet, izbucneşte pe neaşteptate o discuţie 

* În original « le Bottin de l'impressionnisme ». Aluzie la un anuac 
al comerţului şi industriei, Le Bottin, numit astfel după autorul 
său, Sebastien Bottin o?64-•8n>- N. It" .  
* * Relatat de T abarant. 88 



pe această temă. Gauguin se ridică brusc şi pleacă fără 
să strîngă mîna nimănui. 
Seurat are însă si unele satisfactii, care ar putea să mai 
îndulcească amărăciunea încer�ată de pictor în faţa 
atîtor critici şi conflicte. ln ultimele zile ale lunii oc1 
tombrie Felix Feneon a publicat o broşură, lrnpr�sio1 
niftii tn 1886, în care şi•a adunat, spre gloria neoimpresio1 
nismului, articolele din La Vogue. Apariţia cărţii lui 
F.F. în librării, singura de altfel pe care va consimţi 
să o publice vreodată, dacă nu punem la socoteală 
şi o colaborare la un Petit Bottin Jes kttres et tks arts * , 
publicat anonim tot la începutul anului 1 886 , * * este 
de scurtă durată, dar decisivă. Puţin mai tîrziu, in no1 
iembrie, Seurat primeşte o vizită măgulitoare : vine să1l 
vadă Verhaeren, tînărul poet belgian care

._
privise cîndva 

* Vezi nota de la p. 88 
• * Ceilalţi redactori ai acestui Petit Bcnin erau Paul Adam, Jean 
Moreas ti Oscar Metenier. Mici articole erau consacrate unui număr 
de artifti, printre care ti Seurat, Signac şi Dubois.Pillet, asupra 
cărora F. F. atrăgea astfel atenţia publicului. Alte articole se refereau 
la pictorii academiei, care, la modul ironic, erau trataţi in cLip 
necruţltor : 
c Ahbima d..DuiseJ Numele ei aduce cu Hobbcma. Dar talentul 
ei cu ce aducel » 
« Bonnat. Pictor. Zugrăvqte cum nu se poate mai exact redingete. 
Recomandat ca desenator de prospecte pentru furnizorii de haine 
de gală. » 
« EdcwwJ Detaille. Execută mici soldaţi de zinc aparţinînd tuturor 
armelor. Cutii de JO• 100 fi IJO bucăţi; culori neveninoase. Fost 
plutonier în regimentul 6 infanterie. » 
« G�z. Cîndva picta binifor, dar, prudent, s•a grăbit să se pocăi 
iască. » 
« Hmnu r] . .J. J .Nu pictează decit personaje fără văluri, întrezărite 
prin apa verzuie a unei căzi de baie». 
Vrea să•şi îndemne oare contemporanii să facă hidroterapiel » 
« l.Aurms (].-P. J. Restaurează ruinele merovingiene ti înviorează 
culorile mumiilor istorice. Se vede că, tăbăcită de munci grele, pielea 
acestui bătrîn salahor nu mai §tie ce•i frigul; a,a se explică poate de 
ce personajele sale, COJ:Iii ti tinere fecioare, din tabloul Moartm 
Sfintd Gl!'nOVftla, aflat la Panteon, rătăcesc pe afară goale, în luna lui 
ianuarie JOl l » 
" Mm1oniu. s.a îmbogăţit în tot felul de afaceri necurate : face 
trafic cu tablouri dubioase !1f11 cum alţii fac trafic cu fetiţe. Deviza 
lui : « Să  ne îmbogăţim ». [În original joc de cuvinte intraductibil. 
« Peigrwns lUI' r= » sugerează asociaţia cu •voir pignon lUI' rw <a .fi 
proprietar de casă, a .fi cineva> <N. tr.,]. O luptă, o răbdare de micro• 
graf, o barbă stufoasă, o inteligenţă mărginită ti o garderobă de costu• 
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cu atît interes tablourile de la expoziţia din strada 
Laffitte. Expoziţia fusese vizitată şi de secretarul Cercului 
celor XX, Octave Maus, care se întrebase dacă autorul 
pînzei La GrandeJatte este cu adevărat « profetul unei 
arte noi », sau nu.i decît un « mistificator la rece » ?  
« Avem de•a face cu o eersonalitate, desigur, dar cu 
ce fel de personalitate ? » In articolul pe care•l publică 
în L' Art moderne - primul articol despre Seurat apărut 
în Belgia -, Maus, deşi îşi mărturiseşte ezitările, trage 
concluzii în favoarea tînărului artist : 

O mistificare? Nu credem. Cîteva peisaje, pictate după ace• 
laşi procedeu. . . ne deZJJăluie o natură artistică neobişnuit 
de aptă a descompune finomenele luminii, a pătrunde tai• 
nele spectrului solar, a exprima, prin mijloace simple dar 
savant combinate, efectele cele mai complicate şi mai im 
tense. Il socotim pe domnul Georges Seurat drept un pictor 
sincer, atent la arta sa, bun observator. Viitorul îl va aşeza 
la locul ce i se cuvine * .  

Animatorii Cercului celor XX ş i  mai c u  seamă Edmond 
Picard, în căutare veşnică de talente noi, hotărăsc să 
facă apel la Seurat pentru viitoarea lor expoziţie, cea 
de•a patra, care se deschide la 1. februarie la Bruxelles, 
în Palatul Artelor Frumoase. Întemeiat cam în acelaşi 
timp cu Societatea Independenţilor <cîteva luni mai 
tîrziu>, Cercul celor XX, creat oficial cu trei ani în 
urmă, în ianuarie 1 884, are drept scop organizarea unor 
expoziţii anuale precum şi a unor conferinţe şi concerte. 
Expoziţiile lui reunesc nu numai operele membrilor 
cercului, ci şi pe acelea ale unui număr de invitaţi, 
în general străini. Astfel, a putut prezenta în cursul 

material de atelier, izbutind să facă tablouri mai proaste chiar decît 
cele ale maestrului. » 
Alte articole erau consacrate lui Degas, Forain, Pissarro <picturi 
făcute de acesta înainte de perioada sa neoimpresionistă . Pictorul este 
calilificat cu răceală drept « zarzavagiu impresionist, specialist în 
varză » >, lui Rodin. . . Paragraful consacrat lui Degas merită să fie 
citat: 
« Degas. O coapsă, o Hoare, un coc, balerine răsucite în dans, cu 
fusta scurtă şi fîlfîitoare ; nasul unui pompier ; jochei evoluind pe 
gazonul verde; o mină de modistă În zvicnet de pene şi panglici; 
figuri de ceară vopsită care trăiesc. Cinematică infailibilă. Vicleniile 
luminii artificiale surprinse. Modernul exprimat. » 
* L' Art rrwderne, 27 iunie 1886. Articolul a apărut fără semnătură. 90 



anilor precedenţi lucrările lui Monet, Renoir, Rodin, 
Monticelli, Odilon Redon, Whistler, Fantin•Latour, Ra, 
faelli, Bracquemond. . .  Nu numai că nu se tem de 
inovaţiile îndrăzneţe, dar le şi caută, prodamîndu•se 
cu hotărîre o grupare modernă. Aşa se explică propu• 
nerea pe care Verhaeren i•o face, din partea lor, lui 
Seurat. Seurat acceptă. La Bruxelles va expune, de altfel, 
alături de Pissarro, invitat de asemeni de Cercul celor XX . 
Verhaeren e un timid ; Seurat tace. De aceea discuţia 
dintre cei doi nu e prea însufleţită. Totuşi, poetul i•a 
prilejuit pictorului o mare bucurie. s.a declarat cucerit 
de tabloul v�der� din port şi (,a cumpărat : e pentru 
prima oară că Seurat vinde o pînză. Atent la titlurile 
tablourilor sale, după cum e atent in toate, scrie pe dosul 
pînzei, in pastel albastru : Vedere din port ( H onf/eur J ;  
Nu am pictat aici « orice port », va preciza el  într•o 
scrisoare către V erhaeren. 
În aceeaşi vreme mai cunoaşte un poet, pe Jules Lafor• 
gue. Înţelegerea şi prietenia pe care acesta i le va arăta 
vor .6. o adevărată binefacere pentru Seurat. E un tînăr 
de aceeaşi vîrstă cu Seurat, palid, lunatic, cu ochii de 
un cenuşiu melancolic. Se întoarce din Germania, unde 
timp de aproape cinci ani a fost lectorul împărătesei 
Augusta; Gustave Kahn l•a primit la gară, în septem• 
brie, la sosirea Orient•Expressului. Cu un an în urmă 
a publicat o culegere de Tînguiri. E pe cale să  se căsă• 
torească şi visează cu nevinovăţie că la Paris va putea 
trăi din meseria de scriitor. Destinul, infinitul, «gara 
cu trenuri pierdute », îl chinuie. Ca şi lui F.F., viaţa 
îi pare derizorie : sub ironiile şi glumele lui de un umor 
delicat şi burlesc, se ascunde dorinţa de a izbucni în hohote 
de plîns; suride într•un fel care•ţi îndurerează sufletul. 
Ca şi F.F., nu se înflăcărează decît pentru poezie 
şi pictură. Fratele său Emile pictează. El însuşi (,a cu• 
noscut pe Manet la Charles Ephrussi. Seurat il ascultă : 
« Îmi amintesc de gestul categoric pe care Manet îl 
făcea spunindu,mi că nimeni pe lume nu•l întrece pe 
Monet în felul de a picta marine. . . >> 
Seurat ascultă. Îşi ascultă prietenii. Îl ascultă pe Pissarro 
declarînd : « În sfirşit, sînt foarte liniştit : avem înaintea 
noastră o artă splendidă şi căutări minunate » ;  Pissarro, 
care n•are o leţcaie, dar care luptă mai departe cu curaj 
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cumpere un tablou). li ascultă pe Signac, ce nu•şi pre• 
cupeţeşte puterile făcînd propagandă in favoarea neoim• 
presionismului. li ascultă pe Dubois•Pillet, ai cărui su• 
perioci din garda republicană socotesc că activitatea 
de pictor « independent » este prea puţin compatibilă 
cu demnitatea meseriei de militar . . .  
Dar prieteniile acestea nu.i pot abate gîndul de la 
decepţiile încercate. Există pricini să bănuim că, sub 
înfăţişarea lui modestă, se ascunde un orgoliu fără 
seamăn. Dacă acceptă ca fireşti dovezile de aprobare 
şi de admiraţie, în schimb pînă şi cel mai neînsemnat 
atac îl doare. Un negustor de tablouri care, la rugămin• 
tea lui Pissarro, a consimţit să•i expună două lucrări, 
se răzgândeşte dintr•odată, prezentîndu•i vagi scuze -
« lumina becului de gaz, rama albă, care i•ar face un 
deserviciu pictorului » . . .  - , şi iată,) pe Seurat întu• 
necîndu.se la faţă. li stăpîneşte, fără îndoială, orgoliul ! 
Dar un orgoliu auster, şi care ignoră satisfacţiile vani• 
tăţii - orgoliul unui om angajat într•un chip atît de 
total în arta lui, prin care încearcă să domine destinul, 
încît propria sa aventură se identJncă cu aventura 
acestei arte, iar tot ce•i pune la •ndoială adevărul îl 
atinge şi pe el în chipul cel mai dureros. Un adevăr 
absolut, care nwi recunoaşte decît pe cei care•l recu• 
nosc - cei indiferenţi nu există pentru el - ,  un ade• 
văr care nu îngăduie să fie contestat şi, cu atît mai 
puţin, dincolo de orice opoziţii personale, să fie con• 
trazis în ordinea sa severă de colcăiala anarhică a vieţii. 

Les grandes angoisses metaphysiques 
Ont passe a l'etat de chagrins domestiques * , 

cîntă Laforgue. 
Niciodată Seurat n•a fost mai cu luare aminte la ceea 
ce se întîmplă în jur, niciodată nu s•a arătat mai sus• 
ceptibil ; şi cît de nepotrivită îi pare sîrguinţa zgomo• 
toasă cu care Signac propagă teoriile neoimpresionis• 
mului ! Originalitatea lor va scădea cu cît va creşte 
numărul pictorilor care le vor pune în practică. Ce 
nevoie avea Signac să meargă să bată la uşa lui ţ_mile 
Becnard, în bulevardul Lauziere, la Asnieres, cu gînd 

• Marile spaime metaliziceJS.au preschimbat in necazuri domestice. . .  92 



să•l convingă să se ralieze pe deplin divizionismului 
- demers, care, de altfel, a avut rezultatul neaşteptat 
de a face pe dată din Bernard, care pînă atunci aplica 
pointillismul, un adversar înverşunat al mişcării « neo >> ? 
Ce nevoie are să•l îndemne pe Van Gogh - îl vede 
adesea la Asnieres - să lucreze după metoda pointil• 
listă, încercînd să•l convingă, în cursul a nesf'irşite şi 
furtunoase discuţii, să respecte cu străşnicie legile cu• 
lorii ? « Carnea e o buruiană putredă », spune profetul 
Isaia. Şi ideile sînt o carne putredă. Zvîrlite în lume, 
ele ascultă de acelaşi destin organic pe care•l poartă 
în sine tot ce există. Şi ele se supun dezordinei vieţii 
şi dinamismului ei necruţător. Înhăţate, zdrobite, ros• 
togolite din val în val, se denaturează şi, fiecare luînd 
din ele ce•i trebuie, îşi pierd din forţă pe măsură ce se 
răspîndesc. 
Seurat se închide în sine. Vede în j ur un balet de tîl, 
hari, de trişori, de pictoraşi porniţi pe jaf, gata să se 
arunce asupra a tot ceea ce le•ar putea aduce vreun 
folos. Metoda ii aparţine ; ea nu mai aparţine nimănui. 
Uneori, chinuit de patima sa posesivă şi bănuitoare, 
se gîndeşte chiar să nu mai expună. Ar vrea să dea 
ideii care stă la temelia operei lui - ca şi vieţii pe care 
o imobilizează în pînzele sale - neclintirea veşniciei. 
Poate nutreşte visul tainic de a face din această operă, 
riguros concepută şi realizată, monumentul unic, de• 
finitiv, care să încheie evoluţia întregii picturi, în care 
pictura să•şi găsească propriul său sf'irşit şi propria 
sa eternitate. 
Un om ciudat : calculator mistic, căzut pradă unui de• 
lir de ghiaţă, uneia din acele nebunii ale imposibilu• 
lui, din care se nasc megalomaniile geniale sau demente, 
uneia din acele plante monstruoase prin care se jus• 
tifică orgoliul pădurii umane. Un om ciudat, atît de 
ciudat ! Pissarro, artist lipsit de complexitate, căruia 
i•ar fi deajuns pentru a fi fericit să•şi poată cîştiga 
pîinea lui şi a alor săi, ca orice bun meşteşugar, rămîne 
de•a dreptul în<;remenit în faţa atitudinii tînărului 
său coleg. « E trist că Seurat este atit de - cum să 
spun ? - bolnav. » Nu izbuteşte să înţeleagă pricinile 
unei asemenea purtări şi nici chiar un locuitor al pla• 
netei Saturn nu l•ar putea nelinişti mai mult. Este 
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acestei psihologii necunoscute �i inexplicabile. Ca şi 
Signac, ca şi majoritatea prietenilor, ajunge să se poar• 
te cu Seurat cu mii de precauţii, avind mai cu seamă 
grijă să nu•i dea nici cel mai mic pretext care să•i tre• 
zească neincrederea. Cind Durand,Ruel ii cere pentru 
America o notiţă despre divizionism, Pissarro are 
grijă, dnd i•o trimite, să precizeze : 

Dacă fiul dumneavoastră publică ceva în legătură cu aceas• 
tă problemă, aş dori să arate li�Je că domnul Seurat, 
artist ăe mare valoare, este primul care a avut ideea şi 
primul care a aplicat teoria ştiinţ!ftcă, ăupă un studiu amănun• 
ţit. Ca şi alţi confraţi ai mei (Signac, Dubois•Pillet), 
eu m•am mulţumit Joar să urmez exemplul lui Seurat. 

Nădăjduiesc că fiul dumneavoastră va binevoi să•mi facă acest 
serviciu, pentru care îi voi fi cu aăevărat recunoscător. 

La I J  ianuarie 1 887 Seurat ii încredinţează unui oare• 
care Forot, ce urmează să le ducă la Bruxelles, cele 
şapte tablouri destinate expoziţiei Celor XX . Nu tri• 
mite, în afară de La GranăeJatte, de cele două marine 
pictate la Grandcamp <una este Le Bec au Hoc J, pe 
care le•a mai prezentat la expoziţia din strada Laffitte şi 
la Salonul Independenţilor, de V�Jere ain port, expusă la 
Salonul Independenţilor şi cumpărată de Verhaeren, de 
Ospiciu[ şi Farul şi de Plaja Je la Bas.Butin înfăţişate la 
expoziţia din Nantes, dedt un singur tablou nou, Sena 
t'ărsînău.se în mare da HonBeur>, văzută in amurg. 
Trei săptămini mai tirziu se află el însuşi la Bruxelles, 
împreună cu Signac, pentru vemisajul expoziţiei. În 
ziua de miercuri 1 februarie, la deschiderea care are 
loc la orele 14, dteva sute de oameni năvălesc in Palatul 
Artelor Frumoase. Publicul,  printre care multe femei, 
- satin şi catifea, şi, insistent, parfumul la modă, 
cherry blossom * -, este, constată Signac, « foarte bun 
ghez şi antiartistic ». Aceleaşi cauze producind peste 
tot acelea�i efecte, La GranăeJatte exercită aceeaşi 
putere de atracţie ca �i la expoziţia din strada Laffitte. 
Nici o lucrare a grupului Celor XX sau a invitaţilor 
lor - printre care, in afară de Pissarro, figurează in 
acest an Rodin, cu Eva si Omul cu nasul zdrobit, Ben 
the Morisot, Constantin Meunier, Raffaelli, Ary Renan, 
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exclamă, într•o cafenea, pictorul Emile Claus, izbind 
cu pumnul în masă. * 
« În concluzie, un mare succes pentru noi», spune Signac. 
Seurat vinde chiar două dintre marinele pictate la 
Honfleur : domnului van Cutsem, pentru trei sute de 
franci, Plaja d� la Bas.Butin * *  şi Ospiciu/ şi Farul 
lui Yerhaeren care, văzînd această pînză, e încă şi mai 
impresionat decît de tabloul v�der� din port, pe care•l 
cumpărase cu puţin timp înainte. Îi propune lui Seu• 
rat un schimb, dar, în cele din urmă, nu se hotărăşte 
să se despartă nici de acea Ved�re. Seurat făcindu•i 
un « preţ amical », Yerhaeren păstrează ambele ta• 
blouri. La 26 februarie publică un înflăcărat articol în 
La Vie Modern�. La expoziţia Celor XX, spune el, 
« nota cea mai sonoră îi aparţine domnului Seurat ». 
I,a studiat îndelung şi atent operele la Palatul Artelor 
Frumoase, controlînd « legile primordiale ale noii arte ».  
La GrandeJatte, afirmă el în acelaşi articol, 

are o însemnătat� cotJîrşitoar�. şi iată tk c� mtuz.iasmele 
mulţimii o poartă, victorioasă, p� sus, ca nişt� cai năpraznici. 
Publicul, deşi refoz4 pînza capitală a pictorului, s� lasă atras 
tk peisajel� sai� de mici dimensiuni: marin� şi porturi . . .  
Nimeni ma realizat vreodată cu mai multă precizi� măr�ţia 
în toate amănuntele ei. Le Bec du Hoc şi F arul de la l:IQP• 
fleur, lucrate cu o nemaipomenită migală, sînt totodată imens�. 

În zilele pline de însufleţire petrecute in Belgia, Si• 
gnac, care n•a lăsat să•i scape o atît de frumoasă ocazie 
fără a•şi cheltui zelul de propagandist, explicind şi apă• 
rînd clipă de clipă neoimpresionismul - « ies de la 
expoziţie frînt de oboseală », îi scrie el lui Pissarro -, 
a conceput proiectul unei expoziţii de artă « înaintată » 
ce•i va grupa la Paris pe divizionişti, pe Odilon Redon, 
precum şi pe acei pictori din grupul Celor XX, « care 
spune el, se apropie cel mai mult de tendinţele noastre >> 
ca Theo van Rysselberghe, Willy Finch, Dario de 

• Relatat de G. Chabot. 
• • Conform unei indicaţii date de Signac aproape cu o jumătate de 
secol mai tîrziu <a. N�oimpr�sionismul, docUI71Dite, 1934>, 11a spus 
că pînza cumpărată de van Cutsem era Le Bec du Hoc. Memoria 
il înşela însă pe Signac. Colecţionarul a cumpărat Plaja d� 14 Bas• 
Butin, lucru confirmat de altfel de catalogul celei de a treia expoziţii 
a Independenţilor din martie•mai 1 887. 913 



Regoyos, Franz Charlet, Willy Schlobach . . .  Le vor' 
beşte despre această intenţie lui Octave Maus şi lui 
Pissarro. « Ideea nu e rea, socoteşte Pissarro, şi mai cu 
seamă nu cere multă cheltuială ». Dar Seurat refuză. 
Toată agitaţia aceasta îi pare nespus de suspectă ; cît 
priveşte publicitatea în jurul neoimpresionismului, ea 
se va putea face din plin cu prilejul celei de a treia 
expoziţii a Independenţilor, care va fi inaugurată la 
sfîrşitul lui martie. Pissarro se plînge peste tot : « Nu 
ştiu ce să mai înţeleg dintr'o purtare atît de ciudată ». 
« Prudenţa » lui Seurat îi zăpăceşte pe toţi. El pro' 
cedează ca şi cum în pictură ar există şi un alt « secret » 
în afară de « secretul propriului sentiment artistic, 
pe care mă întreb cine ţi,( poate şterpeli !  E vorba 
fie de un calcul, fie de p boală, îi scrie Pissarro lui Lu, 
cien. Şi într•un caz, şi în celălalt, e tot o prostie, căci 
nimic nu va mai putea împiedica arta lui Signac şi a 
altora ca el să se formeze conform impulsului dat ». 
Dar cum să te înţelegi cu Seurat l 
De cînd s•a întors de la Bruxelles, Seurat s•a închis 
în atelier şi nu mai poate fi văzut de nimeni, în afară 
de o tînără femeie brună, o evreică. 
De cîteva săptămîni pictorul, încercînd să soluţioneze 
problema care•l obsedează, a început să lucreze la cea 
de a treia compoziţie de mari dimensiuni. Mica evrei' 
că vine din cînd în cînd să pozeze pentru nudurile 
din noul tablou. 

Nou: adjectivul capătă aici întreaga sa forţă ; pentru 
Seurat, marile sale compoziţii n•ar avea, într-adevăr, 
nici o semnificatie dacă fiecare dintre ele n•ar însemna 
o nouă etapă, o

' 
nouă « cucerire în domeniul necunos' 

cutului » * .  
ln operele sale anterioare a tratat numai scene în aer 
liber. De data aceasta se va apuca de un studiu de 
interior - de studiul unui nud feminin. Are un dublu 
scop : după ce s'a măsurat cu impresioniştii prin sce' 
nele sale de « plein air », va aborda acum unul dintre 
genurile esenţiale ale academismului, arătînd cît de 
neîntemeiat este argumentul acelor critici care susţin 
că divizionismul nu poate face faţă tratării « nudului 
şi mai cu seamă reprezentării figurii omeneşti » * • .  

• Verhaeren. 
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Divizionismul poate picta nuduri, după cum poate 
picta orice altceva şi chiar mai bine decit orice altceva, 
remarca întîmplător cu opt luni in urmă Feneon, in 
primul său articol, într•o frază inspirată poate de Seu• 
cat, * care se gîndea fără îndoială încă de pe atunci la 
viitorul său tablou : « pictura "pointillistă" se impune 
( • • •  > în executarea suprafeţelor netede, şi, mai cu sea• 
mă, a nudului, la care nu a fost încă aplicată ».  
Seurat îşi făgăduieşte ca în cursul anilor viitori să pro• 
ducă, cu fiecare pînză, dovezile univecsalităţii acestui 
« neoimpresionism » pe care (,a descoperit, şi care îşi 
va perfecţiona metoda datorită tabloului la care lu• 
crează acum : ştiinţa culorii se va completa printr•o 
ştiinţă a liniei. 
Datorită lui Fen&m, Seurat îl întîlneşte pe Charles 
Henry, omul care, în noul stadiu al căutărilor sale, 
va juca pe lîngă el rolul j ucat de Chevreul pe vremea 
cînd abia începuse să picteze. Faptul fusese de altfel 
prevăzut de Feneon ; în articolul pe care îl consacrase 
în septembrie divizioniştilor, acesta anunţa : « In cu• 
rînd teoria generală a contrastului, a ritmului şi a mă• 
surii, emisă de domnul Ch. Henry, îi va înarma cu noi 
si temeinice învătăminte ». 
Foarte legat de �ercurile simboliste, prieten vechi al 
lui Kahn şi al lui Laforgue, asupra cărora îşi exercită 
inHuenţa - Kahn afirmă acest lucru în mod public -
Charles Henry este una dintre acele individualităţi 
puternice atît de caracteristice pentru epocă. Are două• 
zeci şi opt de ani. O siluetă prelungă, deşirată şi col• 
ţuroasă - « fantastică », spune Laforgue, « cam bizară », 
spune Signac. Părul blond, barba ascuţită, ochii de un 
albastru închis. Vorbeşte şi gesticulează cu multă vioi• 
dune. Se îmbracă uneori numai în negru şi in alb ; 
alteori cu un costum verzui, la care poartă o cravată 
de un roz stins, pălărie gri şi o floare la butonieră * * .  
Dar adevărata originalitate a lui Charles Henry trebuie 
căutată dincolo de aceste fantezii vestimentare. Venit 
la Paris la virsta de şaisprezece ani, intră la şaptespre• 
zece ani la Sorbona ca bibliotecar. Erudiţia sa e pe 
măsura curiozităţii sale. A publicat numeroase lucrări 

* Presupunerea, foarte verosimilă, a fost emisă de John Rewald. 
Relatat de Signac . 9 8 



savante, bogate în vederi no1, m domeniile cele mai 
diverse, trecînd de la filozofie la matematică, de la li• 
teratură la muzică �i la pictură, studiind rînd pe rînd 
sau în acelaşi timp pe Malebranche, originea �a.nu• 
mitei convenţii a lui Descartes, tehnica picturii în en• 
caustică * sau cunoştinţele de matematică ale lui Casa• 
nova. Ideea de specializare nu există pentru el : ştiinţa 
este una singură. O ştiinţă totală ar trebui să explice 
tot atît de bine emoţiile muzicale cît şi variaţiile majo• 
rităţilor în corpul electoral. 
Charles Henry ar putea poseda toate diplomele din 
lume. Dar el detestă examenele ; este un revoltat, care 
nu ascultă decît de propria•i fantezie, un frate întru 
inteligenţă al prietenului său Charles Cros. « Nu poţi 
să faci matematică, spune el, dacă nu eşti poet, sau, 
dacă totusi o faci, o faci ca un imbecil ». 
Cu un a� şi jumătate în urmă, în august r88J, a pu• 
blicat lucrarea Introducere la estetica ştiinţifică, născută 
din preocupări de aceeaşi natură cu cele ale lui Seurat. 
lată ce scrie aici : 

Ştiinţa poate şi trebuie să răspîndească ceea ce este plăcut, 
în noi şi în afara noastră. . . Ea trebuie să,[ scutească pe 
artist de şovăieli şi de încercări inutile, arătîndu•i drumul 
pe care poate să găsească elemente estetice tot mai bogate; 
ea trebuie să,[ înarmeze pe critic cu mijloace rapide de a dis• 
cerne urîtul, adesea greu de formulat, chiar cînd este resimţit. 

Intemeindu,se pe anumite constatări, puse în evidenţă 
de Humbert de Superville în cartea pe care a citit<o 
şi Seurat, Eseu asupra semnelor necondiţionale în artă, 
Charles Henry a ajuns să caracterizeze efectul fizio• 
logic al liniilor sau, mai exact, al direcţiilor lor în 
pictură. Liniile care se îndreaptă de jos în sus şi de la 
stînga la dreapta sînt plăcute, adică exaltante, dinamo• 
gene ; cele îndreptate de sus în jos şi de la dreapta la 
stînga, sînt neplăcute, inhibitorii. Culorile de aseme• 
nea, în bună măsură datorită lungimilor lor de undă, 
produc senzaţii vesele (roşu!, portocaliu!, galbenuh sau 
triste cverdele, albastru!, violetuh. Estetica ştiinţifică 

• Encaustică - o tehnică a picturii folosită de vechii greci, care 
consta în aplicarea culorilor după dizolvarea lor în ceară topită 
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a lui Charles Henry are drept scop să determine cu 
exactitate acordul acestor direcţii şi al acestor culori . 
Tînărul savant - « bibliotecar ; niciodată punctual », 
spun despre el notele administrative - este tocmai pe 
cale să stabilească, pentru un constructor de instru• 
mente de precizie din strada Linne, un c�c cromatic 
p�z.entînd toat� compkment�l� şi toat� armcniik culorilor. 
De indată ce aHă ce fel de cercetări face Henry, 
Seurat îşi dă seama că acesta ii va putea furniza indicaţii 
de o importanţă primordială . li studiază rapid şi în 
amănunt teoriile, hărţuindu.l într•una cu întrebări în 
legătură cu lucrările sale în curs. Executîndu•şi tabloul, 
va respecta legile de compoziţie formulate de această 
estetică ştiinţifică şi, mai mult chiar, le va ilustra prin• 
tr•un exemplu uşor descifrabil pentru iniţiaţi : va distri• 
bui trei accesorii simple ca linie, conform direcţiilor 
cercului cromatic : două umbrele închise, una galbenă, 
alta roşie, şi un ciorap verde. 
Seurat a ales drept cadru al compoziţiei un colţ de ate• 
lier. O va înfăţişa aici pe tînăra femeie goală în trei 
atitudini : în picioare şi privită din faţă, în centrul 
tabloului ; la stînga, pe o pernă, aşezată cu spatele ; pe 
un taburet, la dreapta, văzută din profil. Modul 
acesta de a dezvolta în spaţiu acelaşi corp va fi un tri• 
plu răspuns adresat criticii, o triplă sfidare aruncată 
academismului. 
Cele trei figuri vor fi situate la egală distanţă una de 
alta. Pe unul dintre cele două ziduri, care formează 
un unghi, se va aHa tabloul La Gratuk.Jatte, din care 
se vede doar o parte. El se va integra riguros în compo• 
ziţie : nudul din stînga va fi aşezat pe aceeaşi verticală 
cu femeia cu maimuţa din La Grand�.Jatte, iar aceasta 
va da replica nudului din dreapta. 
Ca de obicei, Seurat studiază în prealabil, făcînd schiţe 
şi desene, diversele elemente ale acestei pînze de doi 
metri cincizeci, pe care o va numi Les Poseus�s (Femri 
pozJnd J * şi, în primul rînd, fiecare nud. Lucrează atît de 
intens la unul din aceste studii, înfăţişînd modelul în pi• 
doare * *, încît il va putea prezenta în martie la expo• 
ziţia Independenţilor. Criticii vor fi astfel reduşi la tăcere . 

• Tabloul se a8ă astăzi la Bames Foundation din Merion eSUA>. 
* * Se aBi azi la muzeul Luvru, ca fi celelalte două studii infăţifiru:l 
modelul afeZat, din spate fi din profil. 100 



Mulţumit de felul cum înaintează lucrul, dornic să 
discute cu prietenii şi să le audă sfaturile, iese din izolare. 
N•are de făcut decit cîţiva paşi pînă la Signac, care 
locuieşte acum în imobilul vecin, la numărul IjO. 
Aici, in această clădire din bulevardul Clichy, se adună 
în fiecare luni pictorii « neo >>. Discuţiile sînt mai în• 
flăcărate ca oricind. Cîtă deosebire între atelierul acesta 
atit de zgomotos şi atelierul lui Seurat, în care întot• 
dea una domneşte liniştea ! Neoimpresionismul face noi 
adepţi. Şi Charles Angrand a adoptat acum factura 
divizionismului. Henri.Edmond Cross se arată plin 
de interes pentru noua mişcare. Un prieten al lui Lu• 
cien Pissarro, Louis Hayet, care urmăreşte de multă 
vreme experienţele inovatoare, s•a alipit de asemenea 
grupului, ca şi un alt tînăr pictor, Maximilien Luce, 
care nu desparte arta de convingerile sale politice. 
Scenele atroce ale represiunii versailleze de după că• 
derea Comunei, la care a asistat pe cînd avea treispre• 
zece ani, l•au însemnat pentru intreaga viaţă. Profe, 
sează aceleaşi idei anarhiste ca Signac - cu care cu• 
rînd se va împrieteni îndeaproape - sau ca Feneon, 
si îsi ia temele din lumea muncitorească. 
În �chimb tăcerea din atelierul lui Seurat abia de este 
tulburată de vizitele celor citiva divizionisti cărora 
pictorul s•a hotărît să le arate 

'
pînza la care

' 
lucrează. 

Aceştia îl ascultă cum le explică, în « cuvinte uşor 
pedante >> * ,  felul cum decurge lucrul, de ce trebuia 
să atace cutare dificultate şi cum a izbutit să o 
rezolve. 

Apoi t� consulta, îţi solicita aprobar�a, O§tepta cuvîntul 
care tr�buia să•i arat� că ai înţaes. * * 

Prietenii îl ascultă, miraţi de fiecare dată de siguranţa, 
de modul « direct şi infailibil » în care înfruntă pro• 
blemele, pătrunde de•a dreptul în miezul lor şi le rezolvă, 
justificîndu•şi soluţia cu argumente fără replică. * * * 
În asemenea clipe ei uită tot ceea ce în alte împrejurări 
îi irită la Seurat, răceala, neîncrederea, înfăţişarea dis• 

• Verhaeren. 
• •  ldem. 
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tantă, trufaşă pe care o ia uneori tînărul acesta poso• 
morît. 
Nu mai văd in el decit artistul, in care se imbină strîns 
�i in egală măsură puterea de speculaţie abstractă şi 
puterea de creaţie; �i nu �tiu ce să admire in primul 
rind : logica pătrunzătoare cu care işi dezvoltă teoriile, 
sau demonstraţiile magistrale pe care le face cu pene• 
lui. 



IV. PARADA 

Ştiinţă şi răbdare. . . 
Supliciul e sigur. 

RIMBAUD 

In primăvara anului 1887, grupul neoimpresionist 
are două ocazii de a se manifesta. 

În timp ce Seurat şi tinerii săi colegi se pregătesc in• 
tens pentru apropiata expoziţie a Independenţilor, 
Pissarro îşi alege tablourile pe care le va trimite în luna 
mai la a şasea expoziţie internaţională organizată de 
luxoasa galerie Georges Petit. A primit şi el o invita• 
ţie, şi îşi propune cu îndrăzneală să nu participe decît 
cu pînze « divizate ».  Ele vor putea fi astfel confrun• 
tate cu lucrările acelor impresionişti « romantici >> care 
figurează la această expoziţie : Renoir, Sisley, Berthe 
Morisot . . .  Hotărîrea lui Pissarro de a nu expune de• 
cît tablouri « divizate » îi nemulţumeşte atît pe 
Georges Petit, cît şi pe Monet şi Renoir. Neoimpre• 
sionismul trebuie aşadar să dea lupta pe toate fron• 
turile. 
Grupul ar fi putut fi reprezentat la începutul anului 
la o expoziţie organizată de Van Gogh la restaurantul 
La Fourche de pe bulevardul Clichy. Van Gogh soco• 
tise, într•adevăr, că•i va putea asocia la această tenta• 
tivă de expoziţie poP.ulară pe Seurat şi pe Signac, dar 
auzind de ultimul, Emile Bernard reacţionase violent� 
obligîndu.l să aleagă între Signac şi el. În ciuda protes• 
telor lui Van Gogh, Bemard n•a cedat, ceea ce !,a 

l03 mîhnit din cale afară pe pictorul olandez : 



Dragă priekr�e Bcrnard . . .  , dacă, fiindcă tc•ai certat 
cu un pictor, spui: « Dacă Signac participă la aet:t:tl§i 
expoziţie cu mine, eu îmi retrag pînzek », şi dacă îl pene• 
grcşti pc acel pictor, mi se parc că nu te porţi tl§a cum ar 
trebui să te porţi . . .  Dacă totuşi ţi•ai dat seama pînă acum 
că Signac şi ceilalţi care foc pointillism fac adeseori fu, 
cruri foarte frumoase, ar trebui, tocmai fiindcă v•aţi cer• 
tat, nu să le poncgreşti tablourile, ci să le apreciezi şi să 
vorbeşti despre ele cu simpatie. Altminteri, eşti în primej• 
die să devii părtinitor . . . 

Seurat, Signac, şi Pissarro s•au dus totuşi să vadă expo• 
ziţia din holul cu geamuri mari al restaurantului, unde 
sînt reunite lucrări de Van Gogh, Gauguin, T oulouse• 
Lautrec, Anquetin, Bernard, Koning. 
Expoziţia Independenţilor se deschide la 26 martie 
tot în Pavilionul Primăriei Parisului, pe Champs•Ely• 
sees, unde avusese loc, în 1 884, prima manifestare a 
Societăţii. Seurat, Signac, Dubois.Pillet, Charles An• 
grand au adunat aici vreo cincizeci de lucrări. Seurat 
prezintă o Femeie pozînd în picioare, . şase marine 
pictate la Honfleur, toate, în sftrşit, terminate, Podul 
de la Courbevoic, un desen, EJcn,Conccrt şi 1 2  crochiuri. 
Catalogul precizează că Intrare în portul Horifleur este 
proprietatea lui Feneon iar Podul de la Courbevoic apan 
ţine criticului Arsene Alexandre. Aceştia le•au pri• 
mit în dar de la Seurat, care e indeajuns de generos 
cu lucrările sale ; a mai oferit cîteva şi altor prieteni ca, 
de pildă, lui Gustave Kahn şi lui Paul Alexis. 
E cel mai mare succes obtinut vreodată de Societatea 
Independenţilor. Mii de �izitatori se îndreaptă către 
Pavilionul Primăriei Parisului. 
Criticile virulente din presă la adresa divizioniştilor 
sînt, de data asta, o excepţie. Atacul cel mai vehement 
vine din partea lui Huysmans. Acesta laudă marinele 
lui Seurat, unde află, spune el « sub cerul care se în• 
tinde cît vezi cu ochii, toropeala unui su.Oet împăcat 
cu toate » ;  socoteşte, în schimb, că metoda îşi pierde 
din eficacitate cînd este exploatată de alţi pictori : 
astfel, pictura lui Angrand « reprezintă o caricatură 
a tacticii punctului », Dubois•Pillet şi Signac - care, 
«nebun după culoare, pictează tirgul Asnieres de parcă, 
ar picta Marsilia » - şi•au pierdut , de cînd « pigulesc >> 104 



tonurile, calităţile de odinioară. Şi, lucru şi mai trist, 
la Seurat, ca şi la ceilalţi, toată « joaca asta de•a punctul », 
toate aceste « împletituri cu ochiuri minuscule », toate 
« mozaicurile astea din puncte colorate », exclud uma• 
nul, aşa cum se poate remarca în La GrandeJatte. 
Seurat merge pe un drum greşit. 

}upuiţi•i personajele de puri"cii coloraţi care le acoperă, 
şi dedesubt nu veţi găsi nimic; nici s'!ftet, nici idei, absolut 
nimic. In aceste trupuri, care nu există decît prin contu• 
rurile lor, sălăşluieşte nimicul . . .  Mi•e teamă, exclamă 
Huysmans, că am în faţă o pictură ce se bizuie prea mult 
pe procedeul tehnic, pe aplicarea sistematică a unei metode, 
şi din care lipseşte flacăra luminoasă, viaţa ! * 

Dar prietenii lui Seurat veghează. Paul Alexis, Gus, 
tave Kahn, Jules Christophe nu mai încetează cu Iau• 
deie - « o  adevărată capodoperă », spune Christophe 
despre Femeie pozînd; « E mult mai bun decît vicleana 
La Source dzt•orul> a bătrînului lngres » * * - în timp 
ce F.F. compune un nou şi important articol despre 
neoimpresionism pentru L'Art moderne, în care va 
lăuda şi el tabloul Femeie pozînd: « Ar face cinste, 
scrie el, chiar si celor mai vestite muzee ». 
Fen&m discută

' 
în prealabil articolul - aşa cum făcuse 

şi cu cel precedent -, cu Pissarro, care•i recomandă 
mai cu seamă « să nu uite să vorbească in primul rînd 
de Seurat cind va arăta cine a iniţiat mişcarea ştiinţi• 
fică ». În textul său, « Regele » - aşa l•au poreclit 
prietenii pe F.F. - îi răspunde lui Huysmans, fără 
a•l cita. Dealtminteri, lui Seurat i s•a adus de atîtea 
ori acuzaţia că personajele sale au o atitudine ţeapănă, 
încît Feneon, nemaiputind eluda această critică, răs• 
toarnă obiecţia : 

Neoimpresioniştii se străduie să sintetizeze peisajul, fi• 
:rînd acel aspect definitiv care să perpetueze senzaţia . . .  
In scenele lor cu personaje întîlnim aceeaşi fogă de acei• 
dental şi tranzitoriu. lată de ce unii critici amatori de anec• 
dote se al/ă în mare sriferinţă.Ni se arată nişte manechine, 
spun ei, nu oameni. Aceşti critici nu s•au plictisit încă 

* La R.= indepmdan�. aprilie 1887. 
L05 ** }ournal des Artistes, 24 aprilie 1887. 



de pcrtretele Bulgarului, care par să întrebe: Ghici ta ce 
mă gîndesc? Nu suferă cînd văd pe peretele camerei lor 
mutra unui domn a cărui locvacitate se eternizează într•o 
clipire de ochi vicleană, sau zig•zagul unui folger, care 
de ani de zile stă să se abată asupra lor? 
AceiO-fi critici - continuă F eneon - compară cu obiş• 
nuita lor perspicacitate, tablourile neoimpresioniştilor cu 
tapiseria şi mozaicul, contestîndude valoarea. Chiar întemeiat, 
argumentul nu ar inseamna mare lucru; dar el este iluzoriu; 
e de ajuns să te dai cu doi pOji îndărăt, şi toate acele pică• 
turi Jelurit colorate se contopesc într•o masă luminoasă, 
ondulatorie; .foctura, putem spune, dispare; ochiul nu mai 
e solicitat decît de ceea ce este, în chip esenţial, pictură. 

Articolul care apare la 1 mai, îl tulbură întrucîtva pe 
Pissarro. Acesta se teme, cum îi scrie lui Signac, ca 
textul să nu fie « prea agresiv faţă de bătrînii maeştri 
ai impresionismului, care vor vedea în el, fără îndo• 
ială, multă rea•voinţă ». Peste o săptămînă, la 7 mai, 
se inaugurează expoziţia internaţională de la Galeria 
Georges Petit, cu care prilej se vor cristaliza neinţele• 
gerile şi animozităţile ce•l despal1: pe Pissarro de tova• 
răşii săi de altădată. Raporturile lor, _precare şi pînă 
acum, se înrăutăţesc în chip simţitor. lncă de la des• 
chiderea expoziţiei, Pissarro constată nemulţumit « că 
şi•au bătut joc de el ». În loc să•i grupeze tablourile, 
i le•au împrăştiat peste tot, « spre a le micşora impor• 
tanţa » ;  Sisley, care nu întîrzie să•i facă unele confi, 
denţe prudente, il lasă să înţeleagă acest lucru. 
Două tabere duşmane se înfruntă . Participanţii se apro• 
bă şi se dezaprobă reciproc, căutindwşi aliaţi . Cîţiva 
critici se amestecă in ceartă, părînd incapabili să•l 
laude pe Pissarro fără a denigra in acelaşi timp « pic
turile brutale » ale lui Monet şi « operele simpliste » * 
ale lui Renoir. Intervin în acest scandal chiar si unele 
resentimente cu totul străine de pictură. La ' 1  J mai 
lndependenţii se adună cu prilejul unui dineu ; fostul 
colecţionar Ernest Hoschede, pe care {,a părăsit nevasta 
cu cîţiva ani în urmă pentru Monet, ia cuvîntul ata• 
cîndu•i pe adversarii « punctului », şi, bineinţeles, in 
primul rînd pe Monet. Cu cîteva săptămîni inainte, 
la 27 martie, intr•un articol din L' Evenement, Hos• 

* Jules Desclozeau În L'Estafttte din 1) mai 1 887. 106 



chede declarase că are « o adevărată slăbiciune » pen• 
tru Seurat, şeful « perliştilor » .  
« Cîte neplăceri ş i  complicaţii o să•ţi aducă purtarea 
dumitale atît de curajoasă ! ,  îi scrie Signac lui Pissarro. 
Noi, tinerii, ne simţim nespus de fericiţi şi de puternici 
luptînd sub conducerea dumitale ». Pissarro n•a avut 
poate nici o dată mai multă nevoie de sprij inul prieteni• 
lor săi mai tineri. ln zadar îi scrie lui Lucien : « Sînt 
foarte mulţumit că m<am hotărît să expun, aveam nevoie 
de această experienţă », în zadar, examinînd atît tablourile 
sale cît şi pe cele ale celorlalţi participanţi, îl asigură 
că « e o mare deosebire între ele », că e conştient că 
a « făcut progrese », însăşi insistenţa cu care compară 
meritele propriilor sale pînze in ulei cu cele pictate de 
Renoir, Monet, Sisley, însuşi interesul cu care primeşte 
pînă şi cea mai mică dovadă de simpatie, pînă şi cel mai mic 
semn de încurajare, denotă o nesiguranţă, o derută. 

Seurat, Signac, Feneon şi toată arti'Ulta tinerilor n•au ochi 
decît pentru pînzele mele şi Într•o oarecare măsură pentru 
cek ale doamnei Morisot; fireşte, e vorba aici şi de o par• 
ţialitate kgată de lupta noastră. Dar Seurat, care e mai 
rece, mai logic, mai moderat, nu şovăie nici o clip4 să declare 
că sîntem pe drumul cel adevărat şi că vechii impresionişti 
sînt cu totul depăşiţi. 

Părerea tinerilor săi prieteni îi dă curaj lui Pissarro. 
Îşi pune toată nădejdea în ei şi citeşte cu satisfacţie 
scrisorile expansive ale lui Signac : « Formula noastră 
este sigură, demonstrabilă, tablourile noastre sînt logice 
şi nu făcute la întîmplare ca acelea de la început. Repre• 
zentăm o adevărată mişcare şi nu doar cîteva cazuri 
izolate şi distincte . . . ». Spre deosebire de Seurat, 
Pissarro, ca şi Signac, este fericit cînd îi vede pe pictori 
aderînd la « neoimpresionism ». Toate acestea nu izbu• 
tese totuşi decît în chip vremelnic să•i potolească îngrijo• 
rarea care•l macină. E drept că dificultăţile financiare 
în care se zbate nu contribuie la linistea lui sufletească. 
Nevastă•sa îl cicăleşte, veşnic nemulţ�mită. Dar chinul 
lui îşi are izvorul în ceva mai profund, mai grav. 
Tehnica « punctului » îi îngreunează lucrul. « Mun• 
cesc mult, ii scrie el în aceeaşi toamnă lui Durand• 
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o să•ţi spun că•mi trebuie de trei sau de patru ori mai 
mult timp decît înainte ca să termin o pînză sau o gu� . . .  
Sînt disperat, şi pe deasupra o duc şi foarte greu din 
pricina situaţiei mele băneşti. Dacă sînt mulţumit de 
mine 7 Drept să•ţi spun, nu ! >> Nici o dată n•a produs 
atît de puţin. Înainte de 188) i se întîmpla uneori să 
picteze şi pînă la patruzeci de pînze pe an, iar în mod 
obişnuit vreo treizeci ; în 1886 n•a putut picta mai mult 
de cincisprezece, şi acum parcă pictează într•un ritm 
şi mai scăzut. Va ajunge oare să termine anul ăsta măcar 
zece tablouri 7 Dealtminteri, de vină nu e numai migala 
cerută de noua sa tehnică. Pissarro nu ar pîndi cu atîta 
lăcomie aprobarea celorlalţi, dacă instinctul său de pictor, 
de pictor înnăscut, nu l.ar avertiza în chip tainic că 
merge pe un drum care nu e al lui. 
Tablourile sale au pierdut ceva din viaţa lor concretă. 
« Metoda mea », spune Seurat, şi are dreptate. Metoda 
aceasta este a lui pentru că îi aparţine, spre a spune astfel, 
organic, pentru că a ţîşnit din străfundurile fiinţei sale, 
hrănită de acele străfunduri, pentru că totul în această 
metodă exprimă şi este propriul său adevăr, pentru 
că e încărcată cu tot ceea ce•l face pe artist să fie el însuşi. 
Împrumutînd.o, Pissarro n•a împrumutat decît aspectul 
ei de suprafaţă. s.a lăsat înşelat de cuvinte, de încrederea 
sa în ştiinţă, fără să înţeleagă că rigoarea ştiinţifică a 
neoimpresionismului este înainte de toate rigoarea lui 
Georges Sem·at - cîntul profund al unei individuali, 
tăţi. Ceea ce lui Seurat i s•a impus ca mij loc obliga• 
toriu de expresie şi de creaţie nu poate fi pentru el decît 
un procedeu, gol de orice conţinut. Parte din tablourile 
sale au început să fie stîngace, rigide şi chiar dezechili. 
brate în ceea ce priveşte compoziţia sau acordurile de 
tonuri. Nu se simte la îndemînă pe un teren ce•i este 
străin. Cu toate că nu vrea să şi•o mărturisească, entuzias• 
mul primelor zile a trecut şi, deşi încearcă să se convingă 
că e pe calea cea bună, pe calea adevărurilor ştiinţifice, 
în sinea lui blesteamă zi şi noapte încetineala « metodei >> . 
În timp ce expoziţia internaţională de la galeria Georges 
Petit e pe sflrşite - se va închide la JO mai -, în timp 
ce Signac se pregăteşte să plece în obişnuita sa vacanţă 
de vară - are de gînd să se ducă în regiunea Cantal, 
apoi la Collioure - Seurat îşi reia lucrul la tabloul 
Femei pozînd. În acest an nu va mai merge pe coasta 108 



Mînecii, căci e silit să facă, între 22 august şi 18 septem• 
brie, un stagiu militar de douăzeci şi opt de zile. 
Elaborarea tabloului necesită foarte mult timp deoarece 
pictorul, departe de a se conforma părerii lui Signac şi 
a prietenilor din Cercul celor XX, s•a hotărît pentru o 
execuţie cit mai strînsă, care, reducind şi apropiind 
punctele, va putea reda şi mai bine .6neţea epidermei. 
A procedat intr-o serie de studii la citeva prime incer• 
cări de o foarte mare delicatete * .  
Pe Seurat îl chinuie de multă vr�me şi o altă problemă, 
aceea a ramei. Eliminînd rama aurită, care nu•i decit 
« o  podoabă în jurul culorii )), a utilizat pînă acum rama 
albă. Dar, chiar şi aşa, rama este « o barieră )) ;  ea « rupe, 
sfîşie cu o lovitură bruscă acordul armonicelor )). Cu opt 
ani mai devreme, în 1879, la a patra expoziţie a impresio• 
niştilor, Mary Cassatt îşi incadrase două tablouri in 
.rame colorate, una verde, cealaltă roşie. La expoziţia 
următoare, în 188 1 ,  Pissarro incadrase în violet cîteva 
aquaforte fixate pe hîrtie galbenă. Şi Gauguin făcuse 
unele experienţe asemănătoare. Seurat inovează. 
Păstrează rama albă, dar o stropeşte cu complementarele 
culorilor din marginea compoziţiei. În acest fel, armoniile 
tentelor se vor stinge treptat. 
Totuşi nici asta nu•l satisface. ln setea sa de absolut, 
un spirit ca al lui nu va 6 niciodată pe deplin mulţu• 
mit. Dar un astfel de spirit riscă adesea, luat de şuvoiul 
propriei sale gîndiri, să se lase tirit dincolo de ceea ce 
caută şi să cadă in excese sau în soluţii alambicate. Astfel 
Seurat ajunge să acorde ramei un rol cu totul neaşteptat. 
O asociază la subiectul tabloului şi, in funcţie de lumina 
care scaldă compoziţia venind din faţă sau din spate 
adaugă pe ramă pete portocalii sau albastre. 
Această inovaţie va 6 judecată în chipul cel mai felurit. 
Cei doi Pissarro, tatăl şi fiul, iau, pare•se, primii cunoş• 
tinţă de ea. La începutul lui iunie, Lucien, care locuieşte 
de cîtăva vreme la Paris, - pentru a•i ajuta pe ai săi, 
a intrat ca funcţionar într•o casă de cromolitografie 

• Djă Henri Dorra, un examen microscopic al schiţei F�mek 
fCZÎn în picioare duce la convingerea că unele puncte - cele cu 
care a fost pictată gura modelului - au fost aplicate cu un fir 
de păr. « Microscopul ne arată, notează pe de altă parte Germain 
Bazin, că micile tuşe nu sînt juxtapuse, ci dispuse în mai multe 
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din strada du Cherche,Midi - discută mult cu Seurat 
despre ramele colorate. Ceva mai tîrziu, pe data de 1 ), 
se duce si Camille Pissarro la atelierul lui Seurat. Rama 
tabloului Femei pozînd îl entuziasmează. 

O să fim siliţi să facem acelaşi lucru, îi scrie el lui Signac. 
Tabloul arată cu totul alt.fol într•o ramă albă sau mai ştiu eu 
cum. Numai acest complement indispensabil poate pune cu ade• 
vărat în evidentă ambianta luminoasă sau întunecată. Voi în• 
cerca şi eu să jac la foi; �u voi expune. bineînţeles, se grăbeşte 
să adauge Pissarro, decît după ce prietenul nostru Seurat va fi 
făcut cunoscut, şi pe bună dreptate, că ideea îi aparţine. *  

tn cursul lunii iunie Seurat primeşte vizită după vizită. 
Într•o dimineaţă, V erhaeren, care se aBă la Paris, urcă 
la atelierul pictorului, şi, pentru prima dată, în fumul 
ţigărilor şi al pipelor ce•i învăluie într•o « atmosferă 
intimă », « stinghereala pe care o simt unul faţă de celă• 
lalt se risipeşte ». Seurat, împăcat pentru o clipă cu sine, 
îşi aminteşte de primele sale încercări, de ucenicia la 
Lehmann, de împrejurimile orăşelului Asnieres, « unde 
lumina e mai catifelată şi mai minunată » decît oriunde, 
de « existenţa lui, pe care însăşi arta o împarte în două », 
cu săptămînile de vară consacrate peisajelor alternînd 
cu lunile de iarnă închinate lucrului la un tablou de 
mari dimensiuni. « Un tablou cu teză ? îl întrerupe Ver• 
haeren . - Nu », răspunde Seurat, care nu se opreşte 
la această remarcă si isi continuă gîndul. 
Reviste, cărţi - printre �are, fără îndoială, şi prima 
culegere de versuri a lui Gustave Kahn, Palatele nomade, 
apărută recent în librării - se îngrămădesc pe o masă 
alături de peneluri, de tuburi de culoare, de punga cu 
tutun. Pe pereţi atîrnă, alături de cîteva studii, lucrări 
de Guillaumin, Constantin Guys, Forain şi de afişistul 
Cheret, « acest Tiepolo pentru galerie », cum îl numeşte 
Feneon, talent mult admirat de Seurat, care, « fermecat 
de bucuria şi de veselia ce se revarsă din desenele sale », 
încearcă să•i pătrundă tainele meseriei. În liniştea ate• 
lierului, vocea pictorului curge potolit. 
Dincolo de ziduri, Parisul e cuprins de febră. La )O 
mai, generalul Boulanger a părăsit ministerul de război. 
Popularitatea lui creşte ameninţîndu•i pe cei de la putere, 

* Citat de Adrien Dansette : Bulangismul. 1 10 
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hrănită cu una din acele patimi ale mulţimii care seamănă 
întrutotul cu nebunia dragostei .  Eroului cu mustaţă 
blondă i se închină cîntece, poze colorate, broşuri, 
cărţi de joc, jucării. Portretul lui poate fi văzut peste 
tot, pe pipe, pe broşe tricolore, pe monezi de cinci 
franci vîndute cu trei bani, pe jucării, dintre care una 
îl slăveşte « pe veşnic neobositul general » în termenii 
următori : « Prin mecanismul .:onstrucţiei sale, această 
statuetă se ridică cu hotărîre în picioare din orice poziţie 
ai răsturna•o ; orice patriot va dori să posede şi să dea şi 
altora acest simbol popular al Franţei respectate şi al 
Republicii salvate. Pentru a o primi franco, ambalată 
cu grijă, adresaţi I ,JO franci etc . * ».  
La puţină vreme soseşte din Belgia Theo van Ryssel• 
berghe, împreună cu fiul lui Edmond Picard, Robert. 
La 1 iulie îl vizitează pe Seurat. A început şi el să « divi• 
zeze ». Deprins să•i audă pe fraţii săi discutînd probleme 
ştiinţifice sau tehnice - doi sînt arhitecţi, al treilea 
inginer de poduri şi şosele, iar cel mai mare un remar• 
cabil fizician avînd la activul său diferite inventii, dintre 
care cele mai importante sînt în domeniui telegra• 
fiei - era predispus într•o oarecare măsură să adopte 
metoda neoimpresionismului. A absolvit Şcoala de Arte 
Frumoase din Gand şi din Bruxelles, şi s•a manifestat 
întotdeauna ca un spirit independent, înclinat către 
frondă. Pe « domnii Bouguereau et Cie » îi tratează 
drept « tîrfele artei ». Este însă mai curînd înzestrat 
cu o neobişnuită capacitate de a se înflăcăra decît cu 
puterea de a crea, cu o mare facilitate decît cu o reală 
sensibilitate picturală. A suferit şi. suferă încă influenţa 
lui Bastien•Lepage şi mai cu seamă pe aceea a lui Whist• 
ler, iar despre portretele pe care le tratează astăzi în 
maniera lui Seurat s•ar putea spune că « seamănă cu 
un tablou de Whistler executat din puncte » * * . 

C'est Boulange, Boulange, Boulange, 
C' est Boulanger qu'il nous faut. 
Oh ! Oh ! Oh ! * * *  

• Citat de Adrien Dansette in Bulangismul. 
• • John Rewald. 

• • •  Boulange, Boulange, Boulange, J Boulanger, şi 
trebuie, / Oh ! Oh ! Oh ! 
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In seara zilei de 8 iulie, capitala scoate un lung geamăt 
de dragoste. Mii de oameni năvălesc in gara Lyon 
vrind să impiedice plecarea trenului care trebuie să•l 
ducă pe Boulanger la Clermont•Ferrand, unde guvernul, 
dornic să scape de acest personaj supărător, l•a numit 
comandant al corpului r 3 de armată. Parizienii cîntă, 
strigă, se intind de•a curmezişul şinelor. « Viteazul 
general » va fugi in cele din urmă, pe o locomotivă, 
învăluit in întunericul nopţii . . . 
În atelierul său, Seurat lucrează cu rîvnă. Îl vizitează din 
cînd în cînd Lucien Pissarro sau Dubois•Pillet, pe care su• 
periorii săi continuă să•l persecute : e vorba chiar să fie mu• 
tat. «Nwi lucru de glumă, spune Seurat. Dar asta•i viaţa ! »  
Într•un text de V erhaeren, Cîteva note asupra operei 
lui Fernand KhnopfJ. pictorul a citit următoarele cuvinte : 
« Cred că nu mai e nevoie să adăugăm că factura lui 
Fernand Khnopff, oricît de minuţioasă, nu se aseamănă 
întru nimic cu pigulelile, punctuleţele şi cîte alte impes• 
triţături anapoda ale unor muieruşti ce•şi zic pictori 
sau ale unor fabricanţi de poze colorate ».  
Lui Seurat nu•i vine să•şi creadă ochilor. « Fraza asta, 
îi scrie el in august lui Signac, mă pune pe ginduri . . .  
Nu mai înţeleg nimic » .  
« Nu mai văd pe nimeni », adaugă in aceeaşi scrisoare. 
« Vreme blîndă. Pe străzi, seara, ţipenie (sintem, nu uita, 
in provincie>. Uşor spleen ». Aflăm tot aici şi o scurtă 
indicaţie cu privire la compoziţia Femei pozînd: « Tabloul 
ăsta mă ucide. Nu mai înţeleg nimic. Totul imi iese pe 
dos. Muncesc ca un rob ». 
La .zo august moare Jules Laforgue, măcinat de boală 
şi mizerie. Avea douăzeci şi şapte de ani. 

Vie ou neant ! Choisir. Ah ! quelle discipline ! * 

«Treaba merge din cale afară de încet », ii scrie Pissarro lui 
Lucien in iulie. T abloul la care pictează nu înaintează de 
loc şi «totuşi, adaugă Pissarro, lucrez la el in fiecare zi . . .  
s.ar putea să fiu silit să mă întorc la vechea mea manieră ». 
Nu, Pissarro n•a ajuns să se lepede de neoimpresionism 
- nu încă -, dar e limpede că a inceput să caute mij • 
locul de a lucra mai repede. 
Nu trec decît cîteva săptămîni şi iată•l hotărît să renunţe 
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la metoda care•l paralizează. Nu va mai aplica atît de 
scrupulos tehnica punctului, dar « va respecta totuşi, 
pe cît îi va sta în putinţă, după cum asigură el într•o 
scrisoare din lJ august, legile culorii ». In urma hotăririi 
luate, Pissarro încearcă poate un oarecare regret, dar 
mai cu seamă un sentiment de eliberare, caresl face să•şi 
simtă inima mai uşoară, în ciuda nenumăratelor griji 
ce.! hărţuiesc. Căci, din păcate, situaţia bănească a pic• 
torului nu se îmbunătăţeşte cîtuşi de puţin. 
Nevastă•sa, care•l ocărăşte cît e ziua de lungă, făcîndu•l 
« nepăsător », « indolent », « egoist », socotindu•se mai 
pricepută �n afaceri, crede că va şti mai bine să•i convingă 
pe eventualii cumpărători. lat•o, aşadar, pornind într•o 
raită pe la cîţiva prieteni colecţionari. Pissarro prevăzuse 
rezultatele negative ale acestui demers. Totuşi nu prea 
se bucură cînd, la întoarcerea soţiei sale, află că fostul 
plăcintar Murer, retras din afaceri la Auvers•sur,Oise, 
îl consideră « ratat » - în ultima vreme, cînd vorbeşti 
despre Pissarro « toată lumea surîde », spune Murer 
şi că la Paris doctorul de Bellio « a constatat de asemenea 
că pictorul s•a ratat sau că, în orice caz, i sau scăzut 
mult acţiunile, căci a greşit peste măsură vrînd să facă 
- după propria expresie a lui Pissarro - pictură 
înaintată ».  

lată, deci, cum stau lucrurile: ignoranta, îndoia/a, certurile 
de tot felul ne pîndesc de pretutindeni, şi în aceste condiţii 
trebuie să dai opere care să reziste alături de cele ale con• 

fratilor. Trebuie să facem artă, altminteri totul e pierdut. 
De aceea, dragul meu Lucien, îrifrunt furtuna şi încerc 
să•mi ţin cumpătul . . . Fac în sinea mea eforturi cu adevă• 
rat eroice ca săsmi păstrez sîngele rece. 

La sfirşitul lunii următoare Pissarro se duce el însuşi 
pentru o zi la Auvers. A aBat că Paul Alexis vrea să 
scrie un articol despre colecţia plăcintarului - cuprin• 
zînd douăzeci şi cinci de tablouri de Pissarro -, şi se 
teme ca nu cumva T rublot, a cărui miopie e bine cunos• 
cută, să nu pomenească de părerile dezastruoase ale 
lui Murer. Ghinionul face ca Trublot, zis şi Tru,Tru, să 
lipsească din Auvers. Pissarro, care ia masa la Murer, are 
în schimb surpriza să se întîlnească aici cu familia Renoir, 

1 13 sosită cu acelaşi tren. Nimic mai binevenit decît un 



atac, spre a întări o convingere care începe să se clatine. 

S.a discutat cu înflăcărare despre punct, îi scrie Pissarro 
lui Lucien. La un moment dat Murer mi•a spus: « Doar 
ştiai foarte bine că metoda punctului e inacceptabilă ! » 
R...enoir s•a grăbit să adauge: « Ai renunţat la ea dar tot 
nu vrei să recunoşti că te•ai înşelat ' »  Furios, i•am răspuns 
lui Murer că mă lua probabil drept un escroc, iar lui 
R...enoir i•am spus: « Dragul meu, n•am ajuns să mă rama• 
Iese în asemenea hal. Dealtminteri dumneata, R...enoir, rătă• 
ceşti la întîmplare. Eu însă ştiu bine ce fac ! »  Atunci au 
început să•i critice pe cei tineri: Seurat n•a descoperit nimic 
nou, individul ăsta se crede un geniu etc. /ţi închipui cum mi 
ţi i•am frecat. Credeam că sînt cît de cît la curent cu mişcarea 
noastră, dar văd că habar n•au de nimic. 

In ciuda libertăţilor pe care şi le•a luat faţă de ortodoxia 
neoimpresionistă, curînd Pissarro incepe iar să se plîngă. 
« Muncesc mult, dar lucrul merge tare încet ! », se vaită 
el într•una. 
Întors de la armată, Seurat se inchide din nou în atelier. 
E obsedat de teoriile lui Charles Henry. Socotind expe• 
rienţa tabloului Femei pozînd nu indeajuns de sistematică 
în raport cu aceste teorii, Seurat, fără a sta să•şi termine 
această compoziţie, incepe să lucreze în acelaşi timp 
la un alt tablou - de un metru pe un metru cincizeci -
în care îşi propune să aplice cu cea mai mare stricteţe 
principiile stabilite de savant. Subiectul : o paradă la 
circul Corvi. De ce o asemenea grabă neobişnuită ? 
S.ar spune că Seurat e chinuit de neliniştea de � 
şti cît mai repede încotro duce drumul pe care a pornit. 
Şi cu această compoziţie, continuă, bineinţeles, să ane• 
xeze divizionismului noi domenii .  În tabloul Parada 
va trata o temă de « plein air », dar care se petrece noap• 
tea, la lumină artificială. 
Lumina artificială prezintă avantajul de a•i lăsa pic• 
torului posibilitatea să aleagă, în condiţiile unei relative 
libertăţi, valorile colorate dominante ale compoziţiei. 
Procedind în acest caz mai liber decît cu o scenă la lumină 
naturală, artistul poate dinainte determina cu precizie 
efectul - de veselie, de calm sau de tristeţe - pe care 
urmează a•l produce tabloul. De vreme ce valorile colo• 
rate nu se găsesc în acord deplin decît cu linii avind o 114 



anumită direcţie, ele hotărăsc la rindul lor alegerea 
directiei acestor linii ; arhitectura, ritmul compozitiei 
le sî�t aşadar subordonate. 

' 

V rînd să se verifice prin experienţă, Seurat va exploata 
din plin aceste posibilităţi. 
« Panateneele lui Fidias, îi va spune el lui Gustave 
Kahn, erau o procesiune. În tabloul meu, ca şi pe acele 
frize, vreau să•i fac pe moderni să se perinde în ceea 
ce au ei esential . . . » Dorind să confere acest caracter 
compoziţiei Parada, nu alege, pentru a înfăţişa scena de 
bîlci, culorile calde care ar exprima veselia, însufleţirea 
zgomotoasă ; fixează, dimpotrivă, coloritul general al 
pînzei in sectorul rece al albastrului şi violetului. 
« Decupează » apoi pînza matematic, conform prind• 
piilor lui Charles Henry. Punerea in practică a acestor 
principii îl determină să suprime adincimea. Încă in 
Femei pozîrul, deşi modelul se află in unghiul format 
de intersecţia a doi pereţi, pictorul fusese silit să « zdro• 
bească » a treia dimensiune. Ignorînd iluzia perspectivei, 
pînza, pe care se înscriau arabescurile compoziţiei, îşi 
regăsea realitatea sa de suprafaţă cu două dimensiuni. 
De la realismul stilizat al tabloului La Grarule.Jatte, 
Seurat trece astfel la un irealism cu efect decorativ. 
Poate tocmai lucrul acesta il tulbură, făcîndu•l atît 
de nerăbdător să purceadă la o încercare hotărîtoare. 
Mai puternică chiar decît dorinţa de a şti unde,l duc 
teoriile sale este poate nevoia de a•şi domina îndoielile, 
de a•şi potoli neliniştea pe care pare s•o trădeze graba 
sa de a începe să picteze Parada. 
În Parada adîncimea şi perspectiva sînt cu desăvîrşire 
negate. Mărginită în partea de sus de flăcările galbene 
ale unei rampe cu becuri de gaz iar în partea de jos 
de un rînd de spectatori, compoziţia se desfăşoară ca o 
friză plată, împărţită în două de un personaj cu scufie 
ascuţită, cîntînd din trombon, care se află pe o estradă, 
exact în centrul tabloului. La dreapta, văzuţi din profil, 
directorul circului şi un clovn. Ceva mai la o parte, 
la stînga, văzuţi din faţă, trei muzicanţi, aşezaţi exact 
la aceeaşi distanţă unul de celălalt. Poziţia personajelor 
şi a obiectelor este dictată de geometria riguroasă a 
operei. Armoniile de ton, de tentă şi de linie care fac 
tabloul există in sine. Seurat a pătruns in zona picturii 
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simplu pretext, un punct de plecare pentru o creaţie 
care ascultă de propriile sale legi - o abstracţie. 
Teoriile lui Charles Henry au grăbit evoluţia lui Seurat. 
Pînă atunci tablourile sale imobilizau viata, o făceau să 
amorţească într•un somn al veşniciei, dar, totuşi, o 
reflectau. Cu Parada, pictorul intră într•un alt univers. 
Opera se desparte de viaţă, din care nu mai păstrează 
decît nişte simple aparenţe reduse la rolul de semne 
grafice. O nouă aventură creatoare începe. Dar în ce 
măsură va fi ea oare tot aventura lui Seurat, a lui Seurat 
omul, a fiinţei angajate într•un dialog patetic cu viaţa ? 

Elle est retrouvee. 
Quoi ? L'eternite * 

ar fi putut exclama Seurat ca şi Rimbaud în 1/uminările 
sale, pe care Gustave Kahn le făcuse cunoscute publicului 
cu optsprezece luni în urmă în La Vogue * * . Dar ceva 
e pe cale să se sfărîme. Acele imagini încremenite expri• 
mau obsesiile ascunse care hrăneau pasiunea de gheaţă 
a pictorului. Viaţa, dominată, subjugată, cădea în cap• 
cana unei arte savante, care o împodobea cu «calmul 
amăgitor al extazului » * * * . Impresia creată de acele 
opere e atît de puternică, atît de tulburătoare încît un 
critic se întreba, de pildă, în faţa marinelor de la Hon• 
fleur : « Ce pictează ? O idee ? - Un vis, îşi răspundea 
acelaşi critic, sau mai curind un spaţiu de unde visul 
îşi poate lua zborul ; dar un spaţiu fără ecou, fără nici 
un fel de cîntec, un spaţiu neînsufleţit pentru vecie » * * * * . 
Seurat a obţinut această victorie stabilind metoda corn• 
plexă care, controlînd cu stricteţe arta de a picta, încre• 
meneste lucrurile, mineralizează durata. Or, iată că 
Seurat, sub inHuenţa teoriilor lui Charles Henry, se 
îndepărtează de lumea lucrurilor pentru a intra în lumea 
semnelor. Dacă vom examina acum tabloul Femei 
pozînJ vom înţelege că el face trecerea între cele două 
lumi. Şi oare nu•şi trage farmecul - o, incertitudine a 
creaţiei ! - tocmai din ambiguitatea lui, tocmai din acel 

* A fost regăsită. / Cine l V eşnicia. 
* * Între 13 mai şi 17 iunie 1886 Feneon nota următoarele : << Operă 

in afara oricărei literaturi, şi probabil superioară oricărei literaturi. » 
(L� Symh�list�, octombrie 1 886>. 
* • • J ules Christophe. 
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echilibru instabil, provizoriu, al unor elemente opuse ? 
Totuşi, cum ar fi putut Seurat să nu cedeze atracţiei pe 
care teoriile lui Charles Henry trebuiau, în chip fatal, 
s•o exercite asupra lui ? Şi ideile se supun ordinei vieţii. 
Un om nu e niciodată stăpîn pe gîndurile lui. Acestea 
au ţîşnit din el, îşi au izvorul în natura umorilor, a 
gusturilor, a înclinaţiilor sale, în ceea ce este înscris, 
încă dintru început, în ţesuturile şi glandele sale ; dar 
mai mult încă, o dată născute, ideile se dezvoltă conform 
propriei lor forţe de a fi şi de a deveni. Tot ce există 
e fără de sHrşit. Tot ce se naşte cheamă după sine ceea 
ce se va naşte. Seurat, pornind pe calea speculaţiilor 
abstracte, a declanşat un proces ireversibil. Ideile pe 
care le•a zămislit, îl aservesc, impunîndu•i legea lor de 
fier. Conform înseşi logicei gîndirii sale, artistul trebuia 
în chip fatal, după ce stabilise legile armoniei tonurilor şi 
tentelor, să stabilească şi legile armoniei liniilor, urmîn• 
du•l pe Henry după ce•l urmase pe Chevreul. Dar aceste 
legi ale armoniei liniilor îl împing pe tărîmul picturii plate, 
al decorativului, al semnului, tărîm golit de raţiunile care 
stătuseră pînă atunci la baza picturii lui pasionale. Pe tă• 
rîmul acesta nu poate accepta să pătrundă, căci asta ar 
însemna să se lepede de tot ce reprezintă însăşi viaţa sa şi 
de tot ce o justifică ; dar nici refuzul nu e cu putinţă, 
căci un atare refuz ar ruina edificiul pe care l•a ridicat . 
E încolţit din toate părţile ! 
În opera lui Seurat apare un moment de criză. O criză 
care anunţă poate un eşec. Seurat este prea lucid pentru 
a nu avea conştiinţa acestui fapt. Viaţa se răzbună, căci 
manifestările spiritului sînt tot o formă a ei. 
Cînd, în martie, e inaugurată cea de a patra expoziţie 
a Independenţilor, pictorul a terminat Femei pozînd 
şi Parada, tablou în care un spectacol de bîlci, pestriţ 
şi zgomotos, a devenit o scenă hieratică, lunară, spec• 
trală : ceremonia, plină de o tristă solemnitate, a nu 
ştiu cărui cult necunoscut. 
Signac e nespus de fericit. 
XX•iştii îi fac în acest an cinstea de a•l invita să reprezinte, 
împreună cu Dubois•Pillet, neoimpresionismul, la a 
cincea lor expoziţie, care are loc în februarie, la Bruxel• 
les. Le va trimite douăsprezece tablouri : « Tehnica 
noastră, explică pictorul, devine mult mai pe înţelesul 
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in cît mai multe lucrări, şi cu cele mai variate efecte ». 
Merge el însuşi, fireşte, în Belgia. Seurat nu•l va întovărăşi . 
Signac e nespus de fericit, căci neoimpresionismul face 
într•una noi adepţi, în anii aceştia plini de însufleţire 
din care se va naşte viitorul, ani în care nenumărate forţe 
contrarii se înfruntă şi în care totul, şi în toate domeniile, 
este pus din nou în discuţie. Pe plan politic, regimul 
republican s•a compromis printr•un scandal ce•l  atinge 
pe însuşi preşedintele republicii, Jules Grevy, al cărui 
ginere, Daniel Wilson, făcea trafic de influenţă, vînzînd 
favoruri şi avansări şi operînd în stil mare în comerţul 
cu decoraţii, pe care « Domnul ginere » le desemna 
cinic prin cuvîntul « tinichele ». Scandalul izbucneşte 
toamna ; la 2 decembrie Grb:y trebuie să demisioneze. 
Îi urmează - « Să,l punem pe cel mai prost », se spune 
că ar fi zis Clemenceau - Sadi Carnot. Folosindu,se 
de împrejurări, bulangismul va şti să aţîţe mînia mulţimii . 
Un alt scandal are loc în literatură, stîrnit de Pămîntul, 
roman publicat de Zola în ultimele zile ale lui noiem• 
brie . La 18 august, în timp ce acest puternic şi sumbru 
roman apărea în foileton în Gil Blas, cinci scriitori pro• 
clamă într•un manifest că se leapădă, « scîrbiţi », de 
autorul ciclului Les R..ougon.Macquart. 
Naturalismul este totuşi pe cale să•şi anexeze teatrul. 
În acest domeniu, aflat oarecum în letargie, a apărut, 
într•adevăr, o nouă figură, Andre Antoine, unul dintre 
acei oameni care, lipsiţi la început pînă şi de cele mai 
elementare mij loace, avînd drept singură armă pa• 
siunea ce•i însufleţeşte, răsar, purtaţi de patima lor, cu 
iuţeala năpraznică a fenomenelor naturale. Tatăl lui 
Antoine nu avusese decît un vis, visul pe care•l au 
atîţia părinţi, acela ca fiul hi să poată duce viaţa modestă 
dar tihnită a oricărui individ mediocru. Îl angajase încă 
de foarte tînăr la un agent de afaceri, apoi într•o librărie. 
Dar Antoine era posedat de demonul teatrului. La şai• 
sprezece ani, fără bani dar vrînd să vadă cît mai multe 
piese, avusese ideea cît se poate de simplă de a intra în 
şleahta plătită să aplaude spectacolele de la Comedia 
Franceză. Acum, încă din luna martie, montează el 
însuşi piese de teatru şi, fiindcă nici acum nu are bani, 
soluţiile lui au rămas la fel de simple : pentru prima repre• 
zentatie a Teatrului liber <asa se numeste noul teatru 
creat de eh, neputîndu•şi îngădui luxul de
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rile, a cărat într•un fel de roabă mobilele din sufrageria 
părintească, pînă la mica scenă din La Butte Mont. 
martre, care avea să uimească întreg Parisul. In septem• 
brie, Antoine se mută în strada Blanche, la numărul 94. 

Am de decorat între şaizeci şi optzeci de metri pătraţi 
de zid în sala de repetiţii, îi scrie el lui Paul Alexis. Asta 
m•a făcut să mă gîndesc şi la ceilalţi tineri, cei care pictează 
sau sculptează adevărate minuni uneori şi le ţin prin poduri. 
Vreţi să le adresa ţi un apel în publicafia dumneavoastră Cri 7 
Pot veni la mine să•şi expună tahlourile, şi cum aici vor 
circula de dimineaţă pînă seara tot ftlul de oameni din lumea 
mare, expoziţia, deşi .foarte modestă, va fi poate utilă
gîndiţi•vă că pe lista mea de abonaţi figurează acum prinţi 
şi milionari. Va fi deajuns ca vreun tablou să le sară în 
ochi şi se vor §i grăbi să,[ cumpere. Artiştii îşi vor lua 
lucrările înapoi cînd vor dori. 
Nu.i aşa căd o idee bună? Şi că ne va fi, poate, tuturor de 
.folos? 

Seurat şi Signac, informaţi de T rublot, au &pus la 
Antoine ; tot aici expune şi Van Gogh. 
Neoimpresioniştii expun de asemenea cu regularitate 
la sediul R..evistei independente din strada Chaussee• 
d'Antin, numărul I I , unde Edouard Dujardin, actualul 
director al publicaţiei, îi primeşte îmbrăcat ca un dandy 
- vestă roşie şi cravată albă, pantaloni foarte strîmţi, 
de culoarea « coapsei•demimfă•emoţionată » * - pe 
reprezentanţii tinerei literaturi simboliste. Toţi pictorii 
din grupul « neo » - numărul lor a crescut : Maximilien 
Luce l•a convins de virtuţile divizionismului pe prietenul 
său Leo Gausson, care locuieşte la Lagny - se perindă 
prin acest local. Poţi auzi vorbindu•se aici în egală 
măsură despre subiecte ca diviziunea tonului, versul 
liber, teatrul lui Antoine sau despre necesitatea anarhiei. 
Grupul împărtăşeşte entuziasmul lui Signac. Cîţiva 
dintre membrii săi, cuprinşi în căutările lor de o adevă• 
rată emulaţie, se străduie să perfecţioneze metoda lui 
Seurat. Cele mai adeseori o complică în chip ciudat. 
Hayet stabileşte cercuri cromatice comportînd un număr 
de culori uimitor de ridicat. Gausson ar vrea să extindă 
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legea culorilor complementare dincolo de culorile binare. 
De asemenea, culorile complementare par să•i reţină 
din nou atenţia lui Signac, căci, împreună cu Angrand, 
se duce iar s�.\ vadă pe Chevreul, care trăie�te acum 
retras în pavi\ionul său din Jardin des Plantes. Dar vai ! 
Bătrînul savant - are acum o sută doi ani - nu mai 
este în deplinătatea facultăţilor sale mintale. « Ah !  
diviziunea luminii ! îngaimă el, înţelegînd în sf"1rşit 
despre ce i se vorbeşte. Ah ! da, îmi amintesc, am scris 
odinioară o broşurică pe această temă. Ah ! Sînteţi 
pictori, vizitaţi•l pe colegul meu de la academie, pe 
domnul lngres. O să vă dea el toate lămuririle ». Chevreul 
cam încurcă datele : domnul Ingres nu se mai aBă de 
mult printre cei vii ; la moartea lui, Signac avea trei ani. 
Dubois,Pillet, pe de altă parte, scoate din tezele savan• 
tului englez Thomas Y oung despre interferenţele lumi• 
noase o teorie a « trecerilor », care•l face să imagineze 
în domeniul diviziunii un sistem suplimentar de tuşe. 
Chestiunea ramei îl preocupă. Tot el, alături de Signac, 
e primul care transpune tehnica punctului în negru 
şi alb, umplînd desenele cu o puzderie de puncte, mai 
mult sau mai puţin apropiate, după densitatea umbrelor. 
Această febră de a inova, care cele mai adeseori nu duce 
la nimic, nelăsînd nici o urmă în evoluţia neoimpresio• 
nismului, stă mărturie despre activitatea inventivă a 
grupului. O activitate oarecum dezordonată, prin care 
unii caută poate, conştient sau nu, să se elibereze de 
influenţa lui Seurat, devenind la rîndul lor iniţiatori .  
Căci nu•i greu de bănuit că există şi pictori care suportă 
cu greutate tutela, nu atît a omului Seurat - el vorbeşte 
atît de puţin ! - cît pe aceea a operei şi a metodei sale. 
Pictorii aceştia nu mai vor să se vadă mereu siliţi să meargă 
pe drumurile jalonate de el, şi cu o înflăcărare sporită 
încearcă să îmbogăţească neoimpresionismul . Nicicînd 
n•au fost mai însufleţite discuţiile de la cafeneaua La 
Nouvelle.Athenes sau de la « ceaiurile » date de Signac. 
Peste măsură de înfierbîntat, Signac pleacă aşadar la 
Bruxelles în februarie 1 888. 

Interesul stîrnit de divizionism cu un an în urmă nu a 
rămas fără urmări. Un pictor din Cercul celor XX, 
Willy Finch, expune acum tablouri neoimpresioniste, 
iar Dario de Regoyos face, la rîndul său, deşi întrmn 120 
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intemeiată pe folosirea unor mari aplaturi, strict deli• 
mitate, « cloisonnismul ». Pînă atunci Anquetin nu s•a 
manifestat încă niciodată public. Cloisonnismul con• 
stituie, fără îndoială un atac direct împotriva neo• 
impresionismului, atac ce•i pare deosebit de primejdios 
lui Signac, în sensul că pictura lui Anquetin, ca şi cea 
a lui Seurat cu un an în urmă, provoacă numeroase 
discuţii scandalizate. « Publicul o condamnă cu îndîr• 
jire, va scrie Verhaeren în La R...roue [nJependant�. Toate 
aceste efecte ţipătoare de lumină îl înspăimîntă ». Organi• 
zatorii refuză chiar să expună cîteva dintre lucrările lui 
Anquetin. 

Signac se bate pretutindeni. Încă din ziua inaugurării 
expoziţiei, sub pseudonimul de Neo, îi trimite lui Paul 
Alexis, pentru cronica sa din Cri Ju Peuple, un articol 
despre expoziţia Celor XX, în care nu uită să•i adreseze 
lui Dubois•Pillet, şi sie însuşi, cele mai mari laude : 
«Nota cea mai izbitoare, şi totodată cea mai armonioasă, 
este dată de tablourile domnilor Dubois•Pillet si 
Signac . . . » E un text polemic. Signac atacă « bătrîn�! 
impresionism cu marile sale calităţi şi marile sale defecte », 
îi judecă aspru pe Monet, Renoir, Caillebotte, · invitat 
şi el de Cercul celor XX şi ale cărui pînze, notează 
Signac cu răutate, « peisaje şi portrete rămase în urmă 
cu cincisprezece ani, amintesc, prin tonurile lor roşiatice, 
că domnul Caillebotte a fost elevul lui Bonnat », 
şi se răfuieşte cu Anquetin : « Domnul Anquetin şi•a 
băgat în ochi cele patru degete de la mînă, şi degetul 
cel mare pe deasupra, ca să dea la iveală ceva ciudat ». 
Signac salută în schimb cu mare pompă ralierea la neo• 
impresionism a lui Willy Finch, proaspătul autor, spune 
el, « al unor opere decisive şi voluntare care•! aşază 
printre inovatorii belgieni cei mai de frunte ». Ah ! 
Dacă pictorii s•ar putea lipsi de critici - oameni greu 
de minuit ! - şi dacă şi•ar putea compune singuri 
propriile cronici ! Corespondenţa lui Signac, pe care 
Tru.Tru o inserează in Le Cri din 9 februarie, iscă la 
Paris oarecare scandal. 

Ai stîrnit o adroărată de%lănfUire de ură ! ti va scrie Pissarro 
lui Signac în %iua J� 24. Asta•ţi mai lipsea ! Nu.ţi dai 
s�ama că toată povara neoimpresionismului apasă pe umerii 122 



tăi? P� Seurat nu•l atacă nimeni, pentru că nu k răspuruk. 
P� mine mă dispreţuiesc, socotindu•mă un bătrîn ramolit. 
Dar pe tine, Jumne:uule, ştitnd cum te îrifiu"ii, or să t� 
sfîrtece în bucăţi. 

Propaganda lui Signac îşi dă totuşi roadele. Cind se 
intoarce Ia Paris poate să•l anunţe triumfător pe Seurat 
că şi alţi membri al Cercului Celor XX au intrat in 
rindurile divizionismului : Georges Lemmen, Anna 
Boch, fiica unor bogaţi industriaşi din La Louviere, 
care a fost aleasă in grupul Celor XX acum doi ani, 
precum şi Henry van de Velde din Anvers, ai cărui 
maeştri au fost - lucru ingrozitor ! - în oraşul său de 
baştină, Karel V erlat, cel care refuzase să•i fie profesor 
lui V an Gogh, iar la Paris, Carolus•Duran. « Bătălia 
de la Bruxelles a fost cîştigată », afirmă în concluzie 
Signac* .  
Dar Seurat, mai închis în sine ca oricînd, nu reacţio• 
nează nici într.un fel. 

La 2o februarie V an Gogh ia trenul către Arles. Înainte 
de a părăsi capitala, vrînd să•i facă o vizită lui Seurat, 
pe care.l admiră atit pentru personalitatea cît şi pentru 
opera lui, urcă la atelierul pictorului în tovărăşia fratelui 
său Theo. Seurat lucra probabil în acea zi la compo• 
ziţia Femei pozînd, singura pe care Van Gogh o vede 
in afară de La GrandeJatte, ce se află atirnată pe perete. 
La Arles, cînd va veni toamna cu fantomele ei întune• 
eate, Van Gogh se va simţi îmbărbătat de exemplul 
lui Seurat ; şi tot el îl va îndemna pe Theo să cumpere 
operele cele mai importante ale pictorului. « După 
părerea mea, Femei pozînd şi La GrandeJatte ac trebui 
plătite cu cel puţin cinci mii de franci fiecare ». 
La începutul lui martie un desen de Seurat este scos la 
licitaţie la Hotel Drouot. Theo îl cumpără prin mijlo• 
cirea lui Emile Bemard. Dă pe el - preţ derizoriu ! 
vreo douăzeci de franci . . .  

* Relatat de John Rewald. 
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1. MADELEINE KNOBLOCH 

Drumul ce urcă fi drumul ce coboară e 
unul ti acelap. 

HERACLIT 

Apatra expoziţie a Independenţilor se va deschide 
în Pavilionul Primăriei Parisului la 12 martie, 

urmind să se închidă la 3 mai. 
ln săptămînile ce o preced, Signac se agită peste măsură, 
străduindu•se să cucerească noi poziţii pentru mişcarea 
divizionistă. 

Miercurea viitoare are loc întrunirea plenară a lndepen• 
denţilor, îi scrie el * lui Theo Van R.ysselberghe, cu prilejul 
căreia vor fi numiţi membrii comisiei de plasare. O să facem 
presiuni electorale pentru ca cneo• Jimpresioniştii să fie 
în majoritate. E cu neputinţă să prevezi hotărîrile comisiei 
de plasare; Seurat, Lucien Pissarro şi cu mine .focem parte 
din ea. Vom face totul spre a apăra interesele prietenilor 
noştri . . .  Fii sigur c•o să urlăm cît or să ne ţină puterile . . .  
la luptă împotriva tuturor tîmpiţilor, smintiţilor şi ramoli• 
ţilor din comitet ! 

lndependenţii, in tabăra cărora, după cum se vede din 
scrisoare, lucrurile nu prea merg strălucit, aparţin acum 
de•a binelea vieţii artistice pariziene. Cîţiva mici negus• 
tod de tablouri încep chiar să se intereseze de ei, ca 
de pildă pere Thomas din bulevardul Malesherbes. 
Ciudat om, pere Thomas. Nu pune în vitrină decît 
* Scrisoarea. publicati de John Rewald, nu e datată. 126 



tablouri ce i•ar putea scandaliza pe trecători. Dacă cineva 
îndrăzneşte să ridice din umeri sau să•şi arate dezapro• 
barea in vreun fel oarecare, Thomas se şi repede afară 
din prăvălie improşcîndu•l cu cele mai ingrozitoare 
injurii. Alteori, se mulţumeşte să întoarcă tablourile 
cu spatele sau să aşeze alături o farfurie cu stridii sau 
o cutie de sardele care vrea să•i înfăţişeze pe membrii 
juriului academic. Obişnuiţii bulevardului Malesherbes 
se prăpădesc de ris văzind asemenea negustorie. Femeile 
din cartier ii ocolesc insă prăvălioara, ştiind că pere 
Thomas are şi altă ciudăţenie : se uită prin ferestruica 
de la subsol după orice fustă care trece. 

« Seurat il intimida peste măsură », va spune despre 
el Gustave Coquiot. 
Divizioniştii au obţinut una din cele cinci săli ale expo• 
zitiei. Totusi, nu in intregime, căci s•au văzut nevoiti 
s•� împartă

' 
cu cîţiva pictori mai mult sau mai puţi� 

legaţi de mişcarea impresionistă, ca V an Gogh · sau 
Henri Delavallee, ce i•a fost elev lui Gauguin la Pont 
Aven, sau, vai ! cu Anquetin « cloisonnistul )), Pe stofa 
cen�ie care acoperă pereţii sălii, ies în evidenţă lucrările 
lui Seurat, Signac, Dubois.Pillet, Lucien Pissarro, An• 
grand, Maximilien Luce, Leo Gausson şi Henri• Edmond 
Cross, care tot nu s•a hotărît să facă pointillism. 
Feneon, într•unul din articolele scrise cu un an in urmă, 
se arăta mirat de faptul că toate ramele sint dreptunghiu• 
Iare deşi « pare mai potrivit )), spunea el, să circumscrii 
un peisaj într•o ramă ovală sau circulară * .  Dubois• 
Pillet îi îndeplineşte astăzi dorinţa expunînd o ramă 
rotundă, vărgată cu violet, care, de altfel, nu•l va mul• 
ţumi cîtuşi de puţin pe F.F. Acesta nu va aprecia nici 
inovaţiile prea complicate ale lui Seurat în materie de 
rame colorate. 
Feneon nu pare să aprecieze prea mult nici Parada, 
care, împreună cu F =i pozînd şi cu opt desene, con• 
stituie lotul trimis de Seurat. Găseşte că tabloul Femei 
pozînd este de « o supremă şi surizătoare seninătate, . . .  
reprezentînd efortul cel mai ambiţios al noii arte )), 
dar rămîne vizibil rece în faţa celuilalt tablou, mulţu• 
mindu•se să•l califice drept « interesant, intrucit aplică 
unei scene nocturne o metodă care nu a fost pină acum 

L27 � L'Art moaerM, 1 mai 1 887. 



aplicată decit unor scene desfă�urate în plină lumini 
de zi » * . 
Seurat vede limpede că Parada e primită cu oarecare 
stînjeneală. Prietenii îi fac o critică temperată, ocolind 
tennenii jignitori ; totuşi, decepţia lor e lesne de ghicit. 
« In noua căutare pe care o intreprinde in legătură cu 
efectele ce se pot obţine pictind la lumina becurilor de 
gaz, scrie Gustave Kahn, domnul Seurat nu izbutqte, 
poate, să ne dea admirabila şi armonioasa realizare din 
Femei pozJnd. Trebuie Însă să recunoaştem că ţinta 
propusă nu era uşor de atins. » * * Dar pe măsură ce te 
îndepărtezi de cercul prietenilor, indulgenţa dispare. 
Fără a mai vorbi de opoziţia neinduplecată a adver• 
sacilor, pîni şi criticii simpatizanţi atacă Parada. Gustave 
Geffroy constată că tabloul « are o înfăţişare meschină », 
că « siluetele sînt stingace » şi că, « din pricina contra• 
stelor neîndeminatice, întreaga compoziţie are un colorit 
ters » * * * .  ln faţa acestor reacţii, şovăielile lui Seurat sporesc. E 

nespus de atent la orice critică. A fost intotdeauna intcw 
cîtva mihnit că marii pictori din generaţia VÎrstnică, 
impresioniftii, nu l•au înţeles mai bine, nu l•au încurajat. 
In împrejurările de faţă simte poate şi mai dureroş 
înţepătura unei vorbe a lui Degas. Gneva din grup, 
fără îndoială Signac, îl duce pe Degas la Pavilion, in 
faţa tablourilor lui Seurat, unde.i expune vreme înde
lungată teoriile neoimpresionismului. Degas pleaci 
bonlbănind, străbate aălile expoziţiei şi, deodată, 
aritind la intimplare un tablou, strigă : « De ce n•ar 
fi ăsta pictorul viitorului 1 » Tabloul era de Le Douanier 
Rousseau * * * * .  
Seurat ascultă, cintărefte fiecare cuvînt. Fără să spună 
nici da, nici nu, dl urmare anumitor păreri. Revine, 
de pildl, în ceea ce privqte ram.ele, la un procedeu 
mai simplu, mulţumindu-se să le puncteze în culori 
complementare, şi distruge ramele tabloucilor Femei 
pozJnJ şi Parada. De asemeni nu va mai expune nicio• 
dată Parada. 
Reuşita sau eşecul unui tablou ar avea, la urma urmei, 

* L'Art rnotkrM, IJ aprilie J888. 
** La � �. aprilie 1888. 

** *  La ]rutia, u aprilie 1888. 
**** Relatat de Amliroise Vollatd. 128 



puţină însemnătate in sine; dar în evoluţia profund 
voită şi meditată a lui Seurat, reuşita sau eşecul anga• 
jează pe de•a.ntregul destinul operei. Evoluţia aceasta 
este, astăzi, oprită. Înseamnă că s•a înşelat, că se înşeală l 
Elogiile cu care e primit tabloul Femei poztnd nu•l 
împiedică să•şi pună întrebări chiar şi cu privire la el. 
Ştie că Signac are unele rezerve şi că repetă, cu şi mai 
mare asprime, vechile sale reproşuri : tuşele sînt prea 
divizate în raport cu suprafaţa pînzei, lucru cu atît 
mai supărător cu cît compoziţia comportă « mari spaţii 
goale » ;  « iată pricina pentru care, spune Signac, o 
pictură făcută cu atîta măiestrie are o înfăţişare . . .  
mecanică şi meschină ; . . . părţile colorate uniform fac 
o impresie neplăcută, . . . ansamblul are o tonalitate 
cenuşie * ». ln săptămînile următoare Seurat picteazi 
o replică a tabloului, de format foarte redus - aproxi• 
mativ patruzeci pe cincizeci de centimetri - pentru 
a•şi putea da seama de temeinicia acestei critici. 
Ca şi cum ar vrea să se întoarcă la primele izvoare, 
ca şi cum ar simţi nevoia să stea iar de vorbă cu locurile 
care l•au inspirat la începutul carierei sale, se duce în 
insula La Grande•Jatte, unde începe să lucreze la două 
peisaje, unul scăldat în lumina soarelui * *, celălalt sub 
un cer înnourat ; îşi va confrunta ştiinţa, îndoielile, 
certitudinile cu acest ţinut familiar. 
Charles Angrand vine adeseori să picteze alături de el. 
Cind soseşte prietenul său, Seurat se află de mult în faţa 
şevaletului ; abia de• şi înalţă capul, nu se clinteşte din 
loc şi nici nu lasă din mînă paleta ; îl priveşte doar citeva 
clipe, încetînd « să•şi mai ţină ochii pe jumătate închişi 
pironiţi pe peisajul din faţa lui », nu pune jos pendul 
decît pentru a•i strînge mîna lui Angrand, apoi, fără să 
mai piardă vremea, se aşterne din nou pe lucru, tăcut, 
trăgînd dintr•o pipă scurtă, o « pipă micuţă de băieţaş 
cuminte », spune Angrand. 
Derbedeii care, cît e săptămîna de lungă, sînt singurii 
stăpîni ai insulei, aproape pustie în zilele de lucru, aruncă 
uneori cu pietre în Seurat. De altminteri, la fel păţesc 
toti pictorii ce vin aici ; cei mai îndrăzneti încearcă să 
sflŞie pînzele, şi uneori chiar izbutesc. E '  ceea ce i se 

* Jurnalul lui Signac, z8 decembrie 1897· 
129 •• Aparţine astăzi muzeului Regal de Arte Frumoase din Bruxelles. 



întîmplă lui Seurat, care i se plînge unui tînăr scriitor, 
mare amator de canotaj , Maurice Beaubourg, împreună 
cu care se întoarce din cînd în cînd seara acasă ; un tren 
cu imperială îi duce de la Asnieres la gara Saint.Lazare. 
« Era un om plin de demnitate, modest �i simplu în 
purtări, va spune Beaubourg despre Seurat ; credea în 
asemenea măsură în necesitatea şi în atotputernicia 
�iinţei şi a chimiei artei, încît răniîneam uluit ». 
Discuţiile lui Seurat cu Angrand, după o zi de lucru, 
au un caracter mai tehnic. Cei doi pictori iau bacul 
de la Artilleur, tocmai de la capătul insulei, şi ajung 
în capitală prin poarta Champerret �i bulevardul Villiers. 
V orbesc numai despre pictură, despre culorile comple• 
mentare, despre contrastul simultan. Pe malul Senei au 
fost sădiţi de curînd copaci şi Seurat nu mai ostene�e 
îndemnindu•şi prietenul « să vadă bine » cum « virfurile 
lor verzi. profilate pe cerul cenuşiu, au o aureolă roză ». În 
cursul acestei primăveri, ierburile de pe mal, crescînd 
înalte, ajung să ascundă în parte privirilor lui Seurat 
barca pe care o pictează în prim planul unuia dintre 
cele două tablouri . 

Deoarece. . . mi se plîngea de acest neajuns, povesteşte 
Angrand, m•am grăhit să•l ajut, cosind iarba, căci sînt 
aproape sigur că altfel ar fi renunţat la barca din tablou. 
TotUŞi nu era se/avui naturii, nu, nicidecum; dar o res• 
pecta, nefiind un imaginativ. 

Seurat ignorează, sau nu vrea să ţină seama de nume 
din ceea ce scapă controlului judecăţii, de nimic din 
ceea ce nu poate fi aservit gîndirii sale despotice. lma• 
ginaţia lui e, fără îndoială, săracă, dar el refuză imagi• 
natia asa cum refuză emotia sau inspiratia, aşa cum 
refuză toate capcanele se�ibilităţii. Puţi�i pictori au 
ajuns la o asemenea « viziune de vis » * ,  la o poezie mai 
sugestivă �i mai plină de vrajă : dar Seurat refuză această 
poezie, nevrind s;o recunoască in operele sale. Referin• 
du•se la ceea ce afirmă despre el unii oameni de litere sau 
critici, îi spune lui Angrand : (( Ei văd poezie în ceea ce 
pictez. Se înşeală : nu fac decît să aplic metoda pe care 
am descoperit.o ». Romancierul Paul Adam tocmai a 
scris un articol elogios în care compară personajele 

• Gustave Geffroy. 130 
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din Duminica pe insula La GrandeJatte cu nişte « egip• 
teni delilînd în pioasă procesiune printre stele funerare 
şi sarcofage » * .  Literatură ! Seurat comentează : « Aş fi 
pictat tot atît de bine, într•o altă armonie de tonuri, 
lupta Horaţilor cu Curiaţii ».  
In afara metodei nimic altceva nu mai există. Dacă, 
pictînd tabloul Parada, a apucat•o pe un drum greşit, 
dacă trebuie să•l considere un eşec, de lucrul acesta 
nu ştiinţa e răspunzătoare. A comis, fără îndoială, vreo 
greşeală în interpretarea sau în aplicarea ei. Trebuie 
să iasă din impas cu orice preţ. Studiază din nou teoriile 
lui Charles Henry şi le discută cu savantul lor autor, 
pe care•l vizitează la domiciliul său din Quai d' Anjou. 
Uneori îl însoţesc aici şi cîţiva prieteni. Un tînăr scriitor, 
protejat al lui Feneon, Georges Lecomte, din luna mai 
redactor.şef la La Cravache. asistă, zăpăcit de•a binelea, 
la o asemenea discuţie, ce are loc în prezenţa lui Pissarro. 

Domnul Charles Henry le vorbea pictorilor cu creta în 
mînă, va relata mai tîrziu Georges Lecomte, �i discuta 
cu ei despre artă la tablă. Imi amintesc şi acum o asemenea 
neagră conversaţie, la sjfrşitul căreia domnul Charles Henry 
pu�a fi văzut stînd chircit tn foţa unei imense table � care, 
în cursul acelei ciudate convorbiri estetice, o acoperise cu 
ecuaţii şi formule, de sus şi pînă jos şi din Orient pînă 
în Far• West. Demonstraţiile lui savante despre lumină 
- prea luminoase de altfel - [,au lăsat totuşi nesimţitor 
pe Pissarro, profonul prin excelenţă, artistul îndrăgostit 
de adevăr şi de poezie, interpret emoţionat şi sincer al 
propriei sale simţiri. Dar gravul şi răbdătorul Georges 
Seurat, care, în rîvna tinerească, se înflăcărase într•atît în 
foţa acestor teorii încît nu se mai sătura ascultîndu-Le, le•a ela• 
rificat, e:xprimîndwle într•un limbaj pictural mai limpede, 
pentru ca �i Camille Pissarro să se poată pătrunde de ele • • .  

E îndoielnic ca Pissarro să se fi entuziasmat, în acea 
zi, de teoriile lui Charles Henry. Treptat, pe nesimţite, 
dar în chip hotărît, el se desprinde de neoimpresiqnism. 
Relaţiile sale cu Seurat şi cu Signac rămîn tot atît de 
prieteneşti. Este şi se simte tot atît de legat de ei . Dar 
a pierdut credinţa . 

• La Vil' motkml', l) aprilie 1 888. 
• • Georges Lecomte : Pissarr;,, Paris, Bernheim•Jeune. 1911 .  



Adoptindwle teoriile cu aspect ştiinţific, a satisfăcut 
acea parte din el ce să lăsa cucerită de doctrine, de 
formule, de abstracţiile ideale, dar şi'a bătut joc de cea' 
laltă parte, alcătuită din sensibilitate şi din instinct, 
deschisă doar freamătului vieţii , cea căreia îi datorează 
arta sa, şi care acum se revoltă. Atins in forţa•i vie de 
creator, pictorul e lovit parcă de un fel de sterilitate 
şi scleroză. Puţinele tablouri pe care le execută au o 
rigiditate convenţională. Unde,i Pissarro cel de odinioară ? 
Grea incercare pentru artistul de cincizeci şi opt de 
ani, prins intr-o aventură fără ieşire pentru el. Nu va 
fi oare in cele din urmă silit, pentru a încerca să se 
regăsească pe sine, să se întoarcă, după o experienţă 
dezastruoasă, la trecutul de care s•a lepădat ? Şi cît de 
neplăcută ii apare, in imprejurarea aceasta, situaţia sa 
faţă de Seurat sau de Signac, cit de penibile animozi• 
tăţile ce•i opun pe neoimpresionişti vechilor impresio• 
nişti, cît de nepotrivite afirmaţiile din ce în ce mai 
agresive ale lui Feneon, cuvintele sale brutale cu pri' 
vire la « bătrînii practicieni ai impresionism ului », care, 
spune criticul, « se încăpăţînează să,şi exercite la intîm' 
plare virtuozitatea lor maniacală, biiguind cîteva ono• 
matopee ce nu se vor aglutina nici o dată în fraze » !  
Claude Monet, care expune, în bulevardul Montman 
tre, la galeria condusă de Theo van Gogh, cîteva marine 
pictate pe insulele Antibe, se vede tratat cu cruzime 
de necrutătorul F.F. în următorii termeni : « Fecun• 
ditate de 

'
improvizator. . . vulgaritate strălucitoare . . .  >> 

Theo van Gogh a părut nemulţumit de articolul lui Fenton, 
îi scrie în iulie Pissarro lui Lucien; mi•a spus că Monet 
îi spusese că era de t��teptat. O să vezi că toate or să se 
spargă în capul meu; şi totuşi, eu nu caut să înveninez 
lucrurile, ci dimpotrivă, mă străduiesc pe cît e cu putinţă 
să•i potolesc şi pe unii şi pe ceilalti. Totuşi nu pot să•mi 
asum respcnsahilitatea unor idei care nu sînt ale mele, 
cu atît mai mult cu cît '!firmaţiile, deşi exagerate, sînt 
- sau mi se par mie - întemeiate, încheie pictorul. 

Signac, mare amator de canotaj - Mallarme i'a botezat 
una din bărcile cu pînze, albă, cu prora neagră şi ascu' 
ţită : Gulerul scrchit - mare descoperitor de locuri bune 
de pictat - anul trecut « a descoperit » Collioure, cu• 182 
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rind « va descoperi » Sain� T ropez -, i•a sugerat lui 
Seurat s!•şi petreacă vara pe coasta Calvadosului, in 
tirguşorul Port•ewBessin, unde el insUfi se dusese trei 
ani de•a rindul, in 1 882, in 188} Vi 1884, la inceputurile 
carierei sale de pictor. 
ln micul port de pescari, cu locuitori puţini dar harnici 
vi pavnici, Seurat, muncind din rAsputeri, va experif 
menta, intr•o suită de peisaje, teoriile lui Charles Henry, 
incercind s! se sustragă de la ceea ce pare să rezulte, 
la prima vedere, din aceste teorii. Nu vrea s! renunţe 
la nici una din tezele savantului, dar caută să le includă 
intr•un sistem şi mai complex, in care adîncimea şi 
perspectiva s! fie restabilite, fără ca tabloul să•şi piar• 
dă valoarea decorativă. Extraordinară prinsoare ! Seurat 
işi propune astfel dificilul scop de a trata tabloul atit ca 
suprafaţă plată cu două dimensiuni cit şi in a treia 
dimensiune a perspectivei. 
Pictorul ar putea să•şi acorde libertatea de a interpreta 
falezele sau cheiurile din Port•en•Bessin, modificindwle 
după voia sa. Dar nu o va face, pentru că el refuză 
imaginaţia, refuz ce îşi are izvorul în adincurile firii 
lui, şi pe care neîncrederea sa in tot ceea ce nu poate 
fi controlat nu izbuteşte să•l explice pe de•a•ntregul. 
Pictor, se numără printre acei puţini oameni pe care 
realitatea ii fascinează intr•un chip atit de absolut, in• 
cît, aspiraţi de ea, nu mai sînt in stare să o travestească, 
iar dacă, totuşi, ar încerca s•o facă, cuvintele nu i•ar 
mai sluji. Pe Seurat nu l•ar mai sluji culorile. De aceea 
este silit s! descopere acele peisaje care răspund intru• 
totul celor dinainte zămislite in mintea lui. Această 
căutare il duce adeseori prin locuri foarte greu accesibile * .  
Pictorul începe să lucreze la nu mai puţin de şase pinze, 
reprezentind vederi din port, in timpul fluxului şi re• 
fluxului * '" , intrarea in port * * *, podul şi cheiurile * * * * 
o fintină publică intr•o zi de duminică, cu drapele 
fluturind in vint '" '" '" * *, macarale in port 

* Observaţia li aparţine lui Henry Dorra. 
* * Primul dintre tablouri se afli la Oty Art Museum din Saintf 

Louia <S.U.A.> iar cel de.al doilea la muzeul Luvru. 
* * * ABat la Museum of modern Art din New York. 

* * * * ABat la Minneapolia Institute of Arts. 
• • •  * *  A1lat la Rijksmuseum Krisller•Muller din Otterlo. 



În aproape toate aceste tablouri Seurat va ţine prin• 
soarea făcută cu sine însuşi. Supune diverse elemente 
ale acestor marine, pe care le•a construit conform le• 
gilor perspectivei, la uşoare deformări, cu scopul de 
a obţine un efect decorativ. Astfel, în Les grues et la 
Percee (Macara/ele în portJ, nori groşi se îngrămădesc 
deasupra mării în linii şerpuitoare. În Intrarea în port 
umbrele unor nori invizibili aruncă pete rotunde pe 
întinderea mării. Această trăsătură devine şi mai evi• 
dentă în Zi de duminică, în care Seurat imprimă pînzei 
drapelelor o linie ondulatorie, care, din punctul de vedere 
al unui realism strict, ar putea să pară, pe bună dreptate, 
excesivă ; ea corespunde de fapt unei preocupări de 
exprimare decorativă. Datorită acestor subtile combi• 
naţii pictorul va reuşi să dea marinelor din Port•en• 
Bessin o îndoită şi uimitoare semnificaţie. 
În luna august, in timp ce Seurat munceşte cu indirjire, 
are loc un incident. 
Signac, care locuieşte cu începere din luna iunie pe 
coasta bretonă a Minecii, la Portrieux, c1teşte întno 
bună zi în ziarul Paris un articol de Arsene Alexandre, 
scris pe un ton destul de neplăcut faţă de divizionişti, 
dar care, lucru şi mai grav, e aproape injurios la adresa 
prietenilor lui Seurat : 

Seurat, apostolul bobului de linte, cel ce [,a semănat şi 
J,a văzut încolţind, Seurat, omul ca1·e ştie să tragă din 
greu, . . . e pe cale să•şi vadă c.:>ntestată paternitatea teoriei 
sale de către cîţiva critici prost iriformaţi şi de către nişte 
prieteni lipsiţi de scrupule. 

Signac se sufocă de indignare. Cunoscind prea bine 
susceptibilitatea lui Seurat, este convins că el e marele 
vinovat. Şi, de data asta, Seurat a întrecut măsura. 
În ciuda prieteniei lor, a respectului pe care i•l poartă, 
Signac nu poate « lăsa fără răspuns >> o asemenea impu• 
tare calomnioasă. Îi scrie imediat lui Seurat pentru 
a•l întreba « dacă fraza a fost inspirată de el )), şi toto• 
dată îi scrie şi lui Pissarro, pentru a•i arăta cele intim• 
plate şi a•i face cunoscute sentimentele sale : « Cred 
că esti de acord că dacă Seurat nu s•ar fi dus să se vaite 
ca �n laş la pieptul lui Alexandre, acest domn n•ar 134 



avea de unde să fie la curent cu invidiile mărunte ale 
prea bunului nostru prieten ». 
Prin curierul următor din 16 august, Seurat il asigură 
pe Signac că nu ace nici un amestec in această afacere : 

Nu cunosc din articolul cu pricina decît fraza citată în 
scrisoarea ta. Dacă domnul Alexandre mi•ar fi spus: voi 
scrie cutare lucru, i•aş fi răspuns: dar o să,[ superi pe Sig• 
nac, sau pe Pissarro, sau pe Angrand, sau pe Duhois. 
Eu nu vreau să stJpăr pe nimeni. Nu i•am spus niciodată 
nimic altceva decit ce•am gîndit întotdeauna: cu cit vom 

fi mai nu�roşi, cu atît vom fi mai puţin originali; 
iar în ziua în care toti vor aplica tehnica noastră, ea nu 
va mai avea nici o valoare şi lumea va începe să caute 
altceva, lucru ce se întîmplă încă de pe acum. 
E dreptul meu să gîndesc şi să spun asta, de vreme ce mam 
pictat aşa cum pictez decît pentru a găsi ceva nou, o pic• 
tură care să•mi aparţină. 
lată tot ce•am putut să•i spun. Cît despre începutul frazei, 
e probabil o aluzie la un articol din Le Matin, unde sînt 
tratat drept elev al lui Pissarro. . . Asta însă nu admit, 
pentru că e inexact. s.ar putea să i·l fi arătat. 

Seurat adaugă că s•a întîlnit ultima oară cu Acsene Alex• 
andce acum flU!,i bine de un an, amintindwi totodată lui 
Signac că expun .alătuci, ((întno sală specială, lucru pe care 
nu l•aş face, precizează el, dacă aş gîndi despre prietenii mei 
aşa cum îţi închipui tu ». Pe marginea scrisorii, un ultim 
comentariu : «Doar ştii că n•am obiceiul să vorbesc mult ».  
Această discuţie epistolară n•ar prezenta, la urma 
urmei, prea mare interes, dacă n•ar avea o consecinţă la 
cace Signac e limpede că nu s•a aşteptat. Indignarea lui 
Signac îl îndeamnă pe Pissarro la confidenţe, făcîndu•l 
să treacă peste toate şovăielile şi scrupulele sale. Are 
în sf'irşit prilejul de a se elibera de tulburarea pe care 
i•o pricinuieşte experienţa sa ratată, de a rupe cu o 
situaţie apăsătoare şi echivocă. « Dacă Seurat a pus 
intr•adevăc la cale acel articol, scrie el, încep să cred 
că a înnebunit ». Dac Pissarro nu rămîne numai în 
domeniul ipoteticului, ci continuă : 

Cum, nu<i oare de ajuns că, de la bun început, am luat 
L35 cele mai mari precautii spre a•i lăsa lui Seurat toată gloria 



Je a fi avut primul tn Franţa itlet!a Je a punt! în practică 
ştiinţa aplicată la pictură, lucru pt! cart! l•am '!firmat în 
faţa lui F lnion, a lui DurandiR..ut:l, şi a tuturor acelora 
ct! sfiiU ocupat Je noua pictură? Astăzi ar vrt!a să fit! sin. 
guru/ n proprietar !. . . E absurd!. • . Ct!.ar fi, dragul 
tnt!U Signac, dacă i•am da lui St!urat un brt!Vt!t Je inventa' 
tor, Je flt"t!mt! ce asta•i mătJJleşte orgoliul . . .  

Şi iată•l pe Pissarro atacind miezul problemei, al pro' 
priei sak probleme : 

La urma urrnri, arta nu constă numai din troria ştiin• 
ţ!fică. Dacă &urat n'ar allt!a tkcît acest muit, îţi mărtw 
rist!sc că m-ar interesa prt!a puţin. Oart! nu se pot faci! 
capodopat! numai în alb şi nt!gr'U? Şi dt.nnnt!ata, dragul 
meu Signac, îţi închipui cumfltZ că asta t! caracteristica 
talmtului dumitale? Din fmcirt! nu. Nu te lăsa i'!f!uenţat de 
toatt! trăncăndik astea; fii calm, Vt!zi,ţi în linişti! lk lucru, şi 
lasă•i pt! invidioşi să urle. Ai tot ce•ţi trebuie ca să faci artă . . •  

Signac citeşte fără îndoială aceste cuvinte cu cea mai 
mare uimire. Dar Pissarro nu se opreşte aici. Suferind 
de luni intregi chinul a ceea ce pentru el s•a arătat 
a fi o povară de neîndurat, străduindwse din greu să•l 
urmeze pe Seurat pe cărări prea anevoioase, ar putea 
să spună adevărul : că aceste cărări sînt prea anevoioase 
pentru puterile lui, că nu eate fli.cut pentru UrcUfUrile 
pieptişe, pentru înălţimile sterpe. Dar oamenii îşi re
cunosc arareori slăbiciunea, şi Pissarro, după ce l'a 
atacat pe Seurat•omul, îi atacă metoda, arată cit 
e de primejdioasă, vede in exemplul său şi in aspra sa 
disciplină un pericol, şi, simţindwse dintr'o dată pw 
temic, deoarece, crede el, a aflat in Signac, in mînia 
lui trecătoare, un tovarăş de schismă, îl îndeamnă plin 
de inHăcărare să se elibereze de sub crincena lege, 
în numele libertăţii, bineînţeles. 

Pentru viitorul artt!i noastrt! « imprt!sioniste », continuă el, 
trt!buit! nt!apărat să rămtnem tn afara inlluenţri şcolii lui 
&urat. Lucrul acesta l.ai presimţit de altfol şi dU1'1'1tJt!ata. 
Seurat aparţine şcolii de Arte Frumoase, t! ptltruns pînă 
tn măJuiJa oast!lor dt! spiritul cart! �flt! acolo. . . S4 

fim atenţi, căci tn asta stă primejdia. Nu mai e vorba nici 136 



de t�hnică, nici d� ştiinţă, � vcrha d� tradiţia noastră; tre' 
hui� s'o salvăm. Aplică ştiinţa, c� aparţine tuturor, dar 
păstrează pentru dumneata darul p� car�,[ ai d, a simţi 
ca un artist cu adevărat liber, şi lasă•l � Seurat să r�zolve 
nişte prohleme ce•şi vor avt:a, mdent, utilitatea lor. Asta•i 
va fi fost menir�a. Dar a crea îns�amnă mai mult decît 
atît ! spune Pissarro în înckier�. Cine ar� urechi d� auzit, 
să audă! 

Signac nu mai poate ignora faptul că Pissarro părăseşte 
neoimpresionismul. Micul incident care a prilejuit acest 
schimb de scrisori * a grăbit hotăricea ce•l muncea de 
multă vreme pe pictorul de la Eragny. Totuşi, Pissarro 
respectă prea mult ştiinţa pentru a nu se socoti încă 
un impresionist « ştiinţific )). Renunţă însă la pointillism, 
'metodă pe care o va critica de acum înainte în chip 
deschis. Renoic avea dreptate. 

Mă gîmksc mult cum aş putea picta fără să utili:zez pune• 
tul, îi seri� Pissarro lui Lucien încă din 6 septemhri�. 
Nădăjduiesc că voi găsi u caut, deşi n.am putut încă re• 
zolva problema tonului pur divizat fără duritate. . . c� 
trebuie făcut pentru a ohfine calităfile de puritate, d� sim• 
plitat� al� punctului şi în ace�i timp prospetimea senza• 
ţiei, generozitat�a, supleţ�a, libertatea, spontaneitat�a artei 
noastr� impresionistâ lată într�bar�a; lucrul mă pr�ocupă 
mult, căci punctul � �schin, fără consistenţă, diafan, mai 
curînd monoton decît simplu, chiar şi în tablourile lui 
Seurat, mai cu s�amă în tablourile lui Seurat. . . Pro• 
blema mă preocupă Joart� mult, şi am de gînd să �rg 
la Luvru spre a vedea cfţiva pictori car� mă inter�s�ază 
sub ac�st raport. 

Dezectacea lui Pissarro va fi o mare lovitură pentru 
Signac. Seurat, în schimb, o va primi cu indiferenţa 
cu care rrimeşte tot ceea ce nu constituie opera sa. 
Pentru e opera înseamnă totul. Neabătut, Seurat con• 
tinuă să urce cărările anevoioase ale muntelui său. 
Reacţia lui Pissacro este, făcă îndoială, reacţia unui 
artist ce şi•a propus un model prea sever şi care nu 
i se potriveşte nicidecum, indiferent de ceea ce crede 

137 • Au fost publicate de J. Rewald 



el însuşi în această privinţă. In cazul lui artistul, con• 
trazicîndu•l pe teoretician, nu există decît prin acea 
spontaneitate, prin acea prospeţime a senzaţiei de care 
e vorba în scrisoarea sa către Lucien, prin adeziunea 
totală la dinamismul vieţii, la ceea ce Seurat vrea să 
supună, să încremenească într•o veşnică imobilitate. 
Viaţa însăşi, violentată, protestează prin gustul lui 
Pissarro. 
În aceeaşi perioadă, printr•o ciudată coincidenţă, Seu. 
rat introduce pentru prima oară cîteva personaje într•o 
marină, şi anume in tabloul început la Port•en•Bessin, 
Portul fi clu:iurile. ln afară de cele cîteva siluete ce 
se disting în ultimul plan, mai pot fi văzuţi, imobilizaţi 
în prim plan, un vameş, un copil şi o femeie care duce 
nu se ştie bine ce. !mobilizaţi, încremeniţi, într•adevăr. 
Totuşi, aceste fiinţe omeneşti sint aici, spărgînd obiş• 
nuita şi deplina singurătate a marinelor pictorului. In 
această Împărăţie a sa, cufundată într•o inefabilă toro• 
peală, năvăleşte viaţa, invadînd marea, coastele şi pon 
turile. 
Şi ca şi cum asaltul vieţii s•ar fi produs pretutindeni, 
ca şi cum forţele vieţii, zăgăzuite, ar fi căutat pretu• 
tindeni, acumulîndu•se, exercitîndu•şi presiunea, să se 
răspindească în libertate, iată că în zilele goale şi aus• 
tere ale pictorului năvăleşte ceea ce el s•a străduit în• 
totdeauna să supună, să exorcizeze - puterea întu• 
necată care naşte şi distruge tot ce respiră, într•o pro• 
liferare dezordonată, luxuriantă şi multiformă, într•un 
elan orb şi victorios. 
Cineva va spune într•o zi despre Seurat, referindwse 
la discuţiile purtate între artişti, că « li se consacra cu 
totul atunci cînd nădăjduia să afle în ele idei folositoare 
pentru pictura sa. Ieşea atunci din tainica lui viaţă 
cu rîvna lupoaicei în căutare de hrană, dar nimeni 
nu•l putea urma în schivnicia sa • .  
Formulă frapantă, şi cît de exactă ! lntr.adevăr, cine•ar 
putea spune - nici chiar Signac - că va fi pătruns vreo• 
dată . în intimitatea reală a pictorului, că•i va fi cunoscut 
nu numai ideile estetice, ci şi gîndurile şi sentimentele 
de fiinţă omeneascăl La suprafaţă apare, uneori, pic• 
torul; omul, niciodată. De îndată ce pictorul a spus 

• Lucie Cousturier. 138 
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ce avea de spus, omul se ascunde. Astăzi, totuşi, viaţa 
s•a strecurat în schivnicia lui de nepătruns. ln existenţa 
lui Seurat s•a ivit o femeie. 
Se numeşte Madeleine Knobloch. Mama ei, ongmară 
din Moselle, a venit încă de tînără la Paris. Tatăl e 
necunoscut. Madeleine are douăzeci de ani. Ar fi greu 
de inchipuit tovarăşă mai neaşteptată pentru artistul 
pasionat după speculaţiile abstracte. Această femeie in• 
truchipează tot ceea ce•i inspiră lui Seurat repulsie sau 
groază, tot ceea ce•i motivează ascetismul de creator, 
tot ceea ce•l sileşte să dea naştere universului său mine• 
rai. De o mare frumuseţe, dar foarte mediocră ca in• 
telect, Madeleine Knobloch, alături de cerebcalul Seu• 
cat, este cu adevărat carnea. Nici o urmă de spicitua< 
litate nu•i înnobilează trăsăturile cam greoaie, nu•i lu• 
rninează sau întunecă faţa grăsuţă de muieruşcă lipsită 
de orice gînd. E una dintre acele fete foarte tinere 
pe care un instinct precoce le închide in strîmtul lor 
univers feminin şi care, în aşteptarea bărbatului, îşi 
măsoară, de dimineaţa pînă seara, pieptul şi şoldurile. 
Cu gîtul cărnos, cu umerii rotunzi, cu braţele plinuţe 
şi sînii umflaţi ce se revarsă din corsetul care•i strînge 
talia, femelă strălucind în toată prospeţimea sa, răspin• 
deşte în juru•i o atmosferă de pură animalitate. Un 
trup. Materia care cheamă, care atrage, vie, spre per. 
petuarea vieţii. Da, şeful şcolii divizioniste şi femeia 
aceasta fac o pereche ciudată. Viaţa l•a prins pe Seurat 
in capcana instinctului. 
Dragostea il îndeamnă pe pictor să abordeze un do• 
meniu nou, acela al portretului. În iarna anului 1 888 -
1 8B9 o pictează pe Madeleine pudrîndwse în faţa unei 
măsuţe de toaletă cu picioarele curbate * .  Măsuţa, pre• 
cum şi oglinda ovală cu panglici roz, susţinută de nişte 
tije de metal răsucite înăuntru, care e aşezată pe ea, 

• Se afirmă de obicei că acest tablou a fost pictat in iarna anului 
r889-r890. Cred că se face o grqeală ti că ar trebui adoptată data 
de r888-r889, indicată de către Signac. Charles Angrand preei. 
zează că portretul a fost' pictat in atelierul din bulevardul Clichy. 
Ştim însă că Seurat ae mută din acest atelier in toamna anului 18�. 
Madeleine Knobloch este, la acea datii, însărdnatii încă din luna 
mai, lucru ce nu se vede în tabloul pictat de Seurat. Portretul nu 
poate .6 aşa dar decît anterior. <Se află astiizi la Institutul Courtauld 
din Londra>. 



sînt de un prost gust ţipător. Dar, printr-o stilizare 
abilă, Seurat obţine un efect decorativ ne�eptat. Are 
în schimb ciudata idee, la care va renunţa pînă la urmă, 
de a se picta pe el însuşi în ultim plan, într-o oglindă 
cu cadrul de bambus atîmată pe perete. Arătînd tabloul 
unui prieten care, fireşte, nu ştie nimic nici despre 
Madeleine, nici despre dragostea artistului pentru ea, 
acesta socoteşte că autoportretul ar atrage batjocura 
cunoscuţilor. Seurat şterge atunci propria sa imagine, 
pictînd în loc un ghiveci cu flori. 
Problema înrămării tablourilor continuă să<l preocupe. 
Feneon nu fusese de acord cu ideea ramelor colorate 
�i Seurat i•a acceptat critica. Cu portretul lui Made• 
leine face o experienţă nouă, bine primită de F.F., 
experienţă ce nu mai are de fapt nici o legătură cu 
rama : pe aceasta, « teoretic albă », Seurat se mărgi• 
neşte să indice « complementarele pe care le emit cu• 
lorile limitrofe ». Pictează în schimb, chiar pe pînză, 
o margine de o tonalitate ştearsă, care face tranziţia 
între tablou si ramă. De acum înainte nu numai că va 
picta margin�a aceasta pe toate noile sale tablouri, dar 
o va adăuga şi la multe dintre vechile sale lucrări, ceea 
ce uneori îl va obliga - ca în cazul tabloului La Grande• 
Jatte - să întindă pînzele pe rame mai mari. 
Pentru martie 1889 fusese prevăzută o nouă expoziţie 
a Independenţilor - a cincea. Totul prevesteşte însă 
că ea nu va mai avea loc. În sînul societăţii spiritele 
sînt învrăjbite, iar preşedinţii se schimbă unul după 
altul. Seurat, sătul de toate aceste certuri, propune 
să se ţină în luna decembrie, la cafeneaua Marengo, 
o întrunire care să ia măsuri pentru îmbunătăţirea 
situaţiei. Iniţiativa nu duce la nimic. Expoziţia va fi 
organizatll sub un nou preşedinte - cîteva luni mai 
tirziu. 
Seurat expune în schimb în februarie, la Bruxelles, 
unde Cercul celor XX l•a invitat, alături de Pissarro, 
Maximilien Luce, Cross, Monet, Gauguin . . .  
Acesta din urmă, pe care pînă atunci XX•iştii evita< 
seră, în general, să•l invite, declară peste tot că are de 
gînd să facă la Bruxelles « o expoziţie serioasă, în opo• 
ziţie cu punctul ». În timpul verii, la Pont.Aven, a 
precizat o nouă formulă de artă sintetică - în prelun• 
girea cloisonnismului - caracterizată prin aplicarea unor 140 
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mari aplaturi de culoare. Şi el, ca şi Seurat, refuză 
jocurile de lumină şi strălucirile înşelătoare ale impre• 
sionismului. Şi el, ca şi Seurat, visează permanenţe. 
Dar altele sînt mijloacele sale, după cum altele sînt 
şi motivele sale de a acţiona şi de a se manifesta. Spirit 
autoritar şi dominator, el aspiră la suveranitatea artis• 
tică. De aceea se străduie să anuleze la toţi pictorii 
pe care•i cunoaşte atracţia exercitată de punct. Divi• 
zionismul, pe care nu osteneşte ironizîndu•l sarcastic, 
e duşmanul ce trebuie doborît. La Pont•Aven, în cercul 
său de prieteni se fredonează toată vara cîntecele bat• 
jocoritoare despre punct. Emile Bemard face nişte 
poezioare botezate de el Rjpipointillades <Ripipunctiade> 
şi inventează un personaj, Ripipoint <Ripipunct> - « rîde 
de punctuleţ » * -, inspirat după Pissarro, pe care prie• 
tenii lui Gauguin îl consideră, din pricina « bărbii 
lungi şi m.ajestuoase şi talentului său venerabil », drept 
un « apostol militant şi primejdios * * » al divizionis• 
mului. Acest personaj, născut dintr•o varză verde şi 
una roşie, psalmodiază : 

En peinture, il faut �tre sage. 
Si vous peignez un paysage, 
Restez deux j ours plante devant 
En vous disant, en vous disant : 
Un petit point, avec grand soin, 
Deux petit points, trois petit points <his>. 

Aux mecontents qui vont VOUS dire : 
« Ils sont trop ronds », sans un sourire, 
Avec emphase, repondez : 
(( Ils font tres bien aussi carres ».  
Car ils font toujours bien de loin, 
Les petits points, les petits points <his>. * * * 

* În franceză Ripipoint <rit du petit point> <n. te.> 
* * Emile Bernard. 

* * * Ca pictor trebuie să lii cuminte. / Vrei un peisagiu l Ia aminte : 
Rămii vreo două zile holbindwte la el, / Şi tot zicind, zicind Încetă. 
nel : 1 Un punctuleţ, cu mare grijă, / Punctuleţe două, punctuleţe 
trei <bis> 1 . . . Invidioşii de.ţi vor zice, / Cu tonul grav : « Sint prea 
rotunde•amice »! 1 Răspunde•le emfatic de fiecare dată: 1 « Pătrate 
de le.aş face, la fel de bine-arată » 1  Căci bine.ntotdeauna se văd 
din depărtare, 1 Micile punctişoare, micile punctişoare <bis>. -
M�lcp«a puru:t�r. tnsoţită tk sfaturi pentru buna 1 or Jololirrţă in 
La R;novation �sthi�. aprilie •909· 



Gauguin, a cărui şedere la Arles împreună cu Van 
Gogh va lua curind sfirşit în chip dramatic, se pregă• 
teşte pentru întîlnirea de la Bruxelles. V a expedia 
Cercului celor XX douăsprezece pînze. Seurat nu le 
trimite decit şapte : Femei pozînd, Insula La Grande• 
}atte pe vreme mohorîtă, cinci marine şi trei desene 
de la Port•en•Bessin. 
Cuprins de febra bulangismului - « viteazul general » 
candidează la alegerile legislative din 27 ianuarie -, Pa• 
risul aşteaptă cu nerăbdare şi un alt eveniment : în 
mai va .6 inaugurată Expoziţia universală, prin care 
Republica sărbătoreşte centenarul revoluţiei din I7119· 
Sînt doi ani de cînd, în vederea acestei expoziţii, in• 
ginerul Gustave Eiffel construieşte la Champ•de,Mars 
un turn de metal care stîrne�e proteste violente. Trei 
sute de intelectuali, printre care, alături de Meisso• 
nier, Bonnat, G�rome, se află deopotrivă Dumas•fiul 
şi Huysmans, Charles Garnier şi Gounod, Maupassant 
şi Sully Prudhomme, au semnat o petiţie împotriva pro• 
iectului de a ridica acest � turn ametitor de ridicol, 
ce se înalţă peste Paris asemeni unuă

' 
negru şi uriaş 

coş de uzină ». La începutul lui 1 889, Seurat, primul 
dintre numeroşii pictori care, mai tîrziu, se vor inspira 
după turnul inginerului Eiffel • ,  se îndreaptă către 
Champ•de.Mars pentru a fixa într•o schiţă silueta tur• 
nului, încă neterminat, dar a cărui construcţie a ajuns 
la al treilea etaj . 
Interesul acesta brusc pentru un subiect din actualitate 
ar fi destul de surprinzător la Seurat dacă n•ar avea 
o explicaţie mai adîncă. Dar într•o epocă în care in• 
ginerul rivalizează cu arhitectul, ultimul refuzînd să 
cedeze primului pînă şi cea mai mică părticică din do• 
meniul său, turnul Eiffel nu ne apare oare ca un triumf 
al inginerului şi ca un simbol al puterii ' sale - ca un 
triumf al calculului ştiinţific ? Şi acest fapt nu confirmă 
oare, în felul său, ceea ce ambiţionează să facă pictorul ? 
Seurat termină schiţa în ajunul plecării sale la Bruxelles, 
unde urmează a 'avea , loc banchetul Celor XX. La 
Par:is domneşte o atmosferă agitată' : se dă bătălia elec• 

� · Tot in anul r889 Louis Hayet va picta un tablou infăţifind Piaţa 
Conccnk, cu · turnul Eiffel in ultim plan. Ulterior, turnul va putea 
6 văzut in operele lui Robert Delaunay, Bonnard, Gromaire, Cha• 
gall. . .  142 



torală decisivă intre partizanii şi adversarii lui Bou• 
langer. Însuşi Signac participă la acest eveniment, fă• 
cind caricatura generalului pentru un manifest ostil 
candidatului dictator. În preajma lui Seurat, in acel 
grup compus în majoritatea lui din artişti şi scriitori 
cu simpatii anarhiste, se profesează, lucru de la sine 
înţeles, un antibulangism necruţător. 
Bătălia pare dinainte pierdută. În seara zilei de 17 
e neindoielnic că a doua zi Boulanger va fi stăpînul 
Franţei. Şi, într.adevăr, alegerile ii asigură un succes 
zdrobitor. În timp ce se numără voturile, mulţimea 
năvăleşte in centrul Parisului, ingrămădindu•se în piaţa 
Madeleine, în faţa restaurantului Durand, unde Bou• 
langer, împreună cu statul său major, aşteaptă rezul• 
tatele scrutin ului ; o mulţime electrizată, care şi•a pier• 
dut minţile, o mulţime străbătută de un freamăt pă• 
timaş, şi ale cărei strigăte şi ovaţii urcă în văzduh ca 
un geamăt de dragoste : « La Elysee ! Trăiască Boulan• 
ger! >> Dar stăpînul, masculul care a trezit instinctul 
femel al mulţimii, provocînd acel delir, se dovedeşte 
a 6. doar un actor de operetă. Nu ascultă de rugămin• 
ţile prietenilor, care•l îndeamnă să răspundă chemării 
mulţimii şi să pornească in marş spre Elysee. Orele 
trec. Se face noapte. Generalul cere o trăsură şi pleacă. 
« E ora douăsprezece şi cinci, domnilor, spune cineva. 
De cinci minute, bulangismul e pe ducă ! » 
La Bruxelles, Seurat îi întîlneşte din nou pe discipolii 
săi belgieni. Theo van Rysselberghe se manifestă de 
data asta cu strălucire. Expune două portrete, execu• 
tate după principiile divizionismului, unul dintre ele 
fiind portretul doamnei Edmond Picard. Dar - suferă 
Seurat o decepţie ? -'- atenţia publicului se opreşte mai 
puţin asupra neoimpresioniştilor şi mai mult asupra 
lui Gauguin, « care, spune Octave Maus, se bucură 
de privilegiul de a stirni un val de rîsete batjocoritoare » .  • 
Este, într•adevăr, un privilegiu; incepind cu Monet 
şi Courbet, cite celebrităţi nu şi•au făcut debutul - o, 
Boulanger ! . - violentind părerile mulţimii ! 
În cursul lunii februarie, după întoarcerea lui Seurat 
la Paris, se iveşte un cumpărător pentru Femei pozind 

• Salonul d� la Brw:t>llt>s al c�lor XX, în La Cravack, 16 februarie 
143 ! 8119. 



şi pentru unul din desene. Octave Maus îl anunţă pe 
pictor, întrebîndu•l ce sumă doreşte. 

Dacă ai putea obţine pentru desen şaizeci de franci, aş 
fi mulţumit, îi răspunde Seurat pe data tk 17· Pentru tabloul 
Femei pozînd mi•a fost foarte greu să foez un preţ. Mă costă 
un an întreg de lucru, a cîte şapte franci pe zi; iată la ce sumă 
se ridică, dacă socotesc aşa. Pe· scurt, calitatea cumpărătorului 
ar putea să compenseze diferenţa de la pre ţul lui la al meu. 

În ciuda concesiilor făcute de Seurat, afacerea nu se 
încheie. 
În jurul lui Seurat totul se schimbă. De cînd e lumea, 
nimic nu rămîne neschimbat. Marea omenească e ase• 
meni celeilalte mări, mereu în mişcare, în care Seurat 
a văzut imaginea de vis a veşniciei. Totul în lumea 
asta e numai mişcare, nestatornicie, înălţare şi cădere, ta• 
Iazuri de ambiţii ce se izbesc între ele, valuri ce se ros• 
togolesc unele peste celelalte, în universala aspiraţie 
de a .fi, şi pe care le mătură, în legănarea•i uriaşă, timpul. 
Turnul inginerului Eiffel se înalţă către cerul Parisu• 
lui. Bătrînul Chevreul - are acum o sută trei ani -
care se ducea în .fiecare dirilineaţă cu trăsura să privească 
lucrările de la Champ•de Mars, se stinge la 9 aprilie. Pe data 
de întîi aprilie Boulanger fuge peste graniţă ; acest veleitar 
« a spălat putina, după cum spune unul dintre foştii săi 
tovarăşi, în doi timpi şi trei mi�cări » * . Signac, în drum 
spre Cassis, se opreşte la Arles, unde îi face o vizită lui 
Van Gogh, internat la spital după criza din decembrie. 
În scrisorile pe care i le trimite, încearcă să•i trezească 
interesul pentru publicaţiile lui Charles Henry, ·despre 
care F.F. se pregăteşte să scrie, spre a•i lăuda meritele. 

De•acum înainte, notează Fenion, înarmat cu raportorul 
şi cu triplu[ decimetru estetic ale lui Charles Henry, cu 
inima senină şi fără prea multe fraze, criticul va înregis• 
tra ritmul şi măsura culorilor, unghiurilor, liniilor, va 
scrie un nume, un titlu şi cîteva cifre; iar în tabloul akă, 
tuit de domnul Bronislas Zebrowschi pentru primele zece 
bilioane, cititorul va putea �-erifica dacă numerele care 

* La }O septembrie 1 891 se sinucide la Bruxelles, in cimitirul lxelles 
pe mormintul amantei sale. 144 



simbolizează cutare cperă de artă sînt de forma 2 n sau 
sînt numere prime de forma 2 n+ 1 .  

Toate aceste consideraţii nu•l interesează cît�i de 
puţin pe Gauguin. Odinioară, într•o scrisoare adresată 
lui Schuffenecker, exprimase păreri foarte apropiate 
de concluziile lui Charles Henry : « Există linii nobile, 
mincinoase etc. ; . . .  există tonuri nobile, altele comune, 
armonii lin�ite, consolatoare, altele care te aţîţă prin 
îndrăzneala lor ». Iar Gauguin se sinchiseşte prea puţin 
de matematici ; el anunţă reacţia ce se va afirma pre• 
tutindeni împotriva misticei ştiinţei, împotriva cultu• 
lui materialist al aparenţelor, şi care va instaura din 
nou valorile emoţiei şi ale visului, făcînd iarăşi simţită 
prezenţa invizibilului şi a misterului. În străfundurile 
mării omeneşti se zămislesc marile viitori, în învolburarea 
cărora colectivul absoarbe individualul. Rivalităţi, pa• 
timi, nelinişti personale adaugă vîrtejului doar neîn• 
semnata lor spumă. Cu prilejul Expoziţiei universa• 
le Gauguin încearcă să cîştige noi poziţii. Pictorii din 
grupul său şi el însuşi îşi vor expune o parte din lu• 
crări chiar în incinta Expoziţiei, la cafeneaua Volpini. 
Una dintre ele, o acuarelă de Charles Laval, reprezen• 
tînd un peisaj din Martinica, va fi catalogată cu menţi• 
unea ironică : « Aparţine domnului Ripipunct ». 
Dar pe adevăratul Ripipunct nu•l mai leagă de divi• 
zionişti decît amintirile. Anul trecut a pictat mai pu• 
ţin de zece tablouri - toate conştiincioase, mediocre, 
reci. ln februarie, răspunzînd la o întrebare a lui Fe• 
neon, ii mărturiseşte că încearcă să găsească (( mijlo• 
eul de a înlocui punctul ». Se întoarce la trecutul său. 
Alţii, în schimb, se îndreaptă, socotesc ei, către viitor, 
adaptînd tehnica ţui Seurat la pictura academică. Acum 
trei ani a existat un precedent. In primăvara anului 
1 886, cînd a avut loc ultima expoziţie a grupului impre• 
sionist, un pictor care obţinuse cîndva premiul Romei, 
Albert Besnard, a expus la Salon un portret de factură 
convenţională dar abil combinată cu efecte impresio• 
niste. «Pompierul care ia foc », spusese cu acest prilej 
Degas, folosind o formulă ucigătoare. Această « îndrăz• 
neală » a făcut oarecare scandal în cercurile picturii 
oficiale. Scandal profitabil. Cîteva luni mai tîrziu, Pi• 

1 45 ssarro se va înfuria împotriva pseudo•revoluţionarului 



--:- « duşmanul nostru cel mai înverşunat, spune el; 
acela care ne ·· jefuieşte, care trece drept şeful nostru; 
furîndume inovaţiile şi aranjîndu.le după gustul tutu• 
ror netoţilor ». Iar Degas, plin de dispreţ, va spune 
batjocoritor : « Zboară cu aripile noastre ». 
Acum lucrurile se repetă. Cînd, în I 88J, cei doi prie• 
teni ai lui Seurat, Ernest Laurent şi Aman•Jean, obţi• 
nuseră o bursă de studii în Italia, o împărţiseră cu un 
tînăr din Toulouse, Henri Martin. De origine modestă, 
acesta debutase la cincisprezece ani ca vînzător in pră• 
vălia unui negustor de postavuri. Afirma şi manifesta 
o vocaţie irezistibilă pentru arte, aşa încit patru ani 
mai tîrziu primăria oraşului Toulouse îi acordă o bursă 
pentru Paris. Henri Martin intră astfel în atelierul 
unui foarte celebru pictor, originar tot din Toulouse, 
Jean•Paul Laurens. Ne putem însă întreba dacă voca• 
ţia lui Martin era, ÎI}tr•adevăr, vocaţia creatorului 
sau dacă nu•i vorba .în cazul său mai curînd de· o altfel 
de vocaţie, car:e; . de altminteri, este adesea confundată 
cu prima : cea .� succesului. La incţputurile carierei 
sale, în atelierul lui Laurens, pictează nu ceea ce s•.adi 
potrivit persrinalit.ăţii sale ci ceea · ce adi putut fi pe placul 
publicului. T r.atează subiecte asemănătoare cu cele ale 
maestrl.Ilui· său academ�c, aplicîndwi reţetele. La · Sa• 
lonul din . .  �ceastă primăvară, inovează. Profiti.11d de 
dreptul pe .�qi.re i•l dă titlul de « hors concours » � 
tablourile sale sînt . admise in mod auto!Jlat, ...:.... expvm: 
o Sărbăroare a F�J�raţiei, în care a . utilizat procedeul 
p}lnc:tulu.i, (ţ�r nu.mai procedeul, de nimic justHicat 
în ace�ă .op�ră. concepută. într•un spirit strict tradi• 
diţional. Tabloul provoacă un scandal asemănător cu 
cel stîrnit în urmă cu trei . ani de portretul « impresi• 
onist » al lui Besnard. 
« Cioclul nostru oficial », « domnul care•i fură pe im• 
presionişti şi pe neoimpresionişti », va spune peste tot 
Signac, plin de furie, şi din acea zi îl va urmări fără 
încetare cu răzbunarea sa pe Henri Martin * .  

• Jacques Guenne : Cotlt!orbiu cu Paul Signac. Martin s•a apărat 
susţinînd că nu cunottea la acea dată operele neoimpresioniftilor 
fi nici chiar pe cele ale impresioniftilor, fiind vorba de o simplă coinci• 
denţă, de « căutări paralele ». « Căutările sale au fost în orice caz 
din plin răsplătite. La opt ani după moartea lui Seurat, în 1899, 
Signac va scrie : « Tablourile lui Henri Martin, a căror factură e 146 



Seurat, ca întotdeauna, tace. 
În timp ce Salonul - căruia micul scandal provocat 
de tabloul lui Henri Martin îi adaugă o notă de bun 
gust, - îşi desfăşoară întreg fastul, în timp ce la poa• 
lele turnului construit de inginerul Eiffel are loc zgo• 
motoasa paradă a Expoziţiei universale - . la .  secţia de 
pictură Henri Martin obţine o medalie de aur -, 
Seurat află de la Madeleine Knobloch că aşteaptă un 
copil. 

p� de•amtregul împrumutată d� la neoimpresionişti, sint acceptat� 
d� public, de critică, de comisiile municipal� ti de stat. . . Pointil• 
lismul, cind îl fac� el, este admis la muzeul Luxembourg ti la Pri, 
măria Parisului, în timp ce marei� s�urat, iniţiatorul diviziunii t i  
creatorul atîtor opere calme ti  pline de nobleţe, este încă necunOs<:ut ».  
Henri Martin ti•a continuat străluciwi carieră. In 1917 este ales 
membru al Academiei de Arte Frumoase, unde îl întîlnqte pe Albert 
Besnard, ales cu cinci ani în urmă, ti care în noiembrie 1914 devine 
m�bru al Acad�mi� Franceze: La moart� sa, în d��mbri� . i9j.4, 
Besnard est� c�lebrat aşa cum puţini artişti au fost vre'odatli. Este 
socotit un Hugo al picturii ti as�uit cu Delacroix. « Aparţine ac�· 
leiafi seminţii de regi », scria cu acest prilej cel mai �năr dintr� 

1 4'1 colegii săi de la Academia Franceză. ·. · . · . :  



I l .  PASĂREA NEAG RĂ 

Atunci, asemeni unui somnambul, 
Fogar se ridică fi intră în mare. 
RA YMOND ROUSSEL. 

tn vara. acestui an Seurat stă mai puţin ca deobicei 
pe coasta Minecii. 

Părăse�te litoralul normand pentru a se duce în regiw 
nea picardă, vizitată de el odinioară în tovărăşia lui 
Aman•Jean, la invitaţia unui coleg care•i chemase la 
Rue* .  Acum se stabile�te la cîţiva kilometri de Rue, 
la <:rotoy, in golful Somme, unde incepe să lucreze 
doar la două marine, in nădejdea că vor fi gata, dacă 
nu la intoarcerea sa la Paris, cel puţin la inceputul 
lui septembrie, cînd urmează în sflr�it să aibă loc a cin• 
cea expoziţie a Independenţilor. 
lndependenţii şi•au găsit un preşedinte dinamic, pe 
Valton, care le va pune societatea pe roate. Deschisă 
intre J septembrie şi 4 octombrie, expoziţia va grupa 
în localul Societăţii de horticultură din strada Grenelle• 
Saint•Germain, numărul s,l- tablourile trimise de o 
sută douăzeci de artişti. Seurat şi Signac sînt insărci• 
naţi să vegheze la buna aşezare a lucrărilor. Ei nu vor 
reusi însă, in ciuda ostenelii pe care si•o dau, săsi satis• 
facă pe toţi colegii lor divizioni�ti. A;tfel, Louis Hayet, 
căruia nimeni nu•i poate intra în voie, se va arăta ne• 
mulţumit că nu i•au pus tabloul Plac� ConcorJe într•un 
loc mai bine luminat. 

* Probabil in I88J. 148 
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Expozanţii, împreună cu cîţiva prieteni ai artelor, se 
întrunesc la 3 1 august, cu prilejul unui banchet ce are 
loc intr•un restaurant din Palais Royal. Nici la aceste 
vesele agape Seurat nu vorbe,te mai mult dedt de 
obicei. V alton a împodobit cu desene listele de mîn• 
care, iar în friptura de pasăre sînt infipte steguleţe în 
culorile Societăţii - roşu şi albastru. La desert lumea 
începe să cînte. Le Douanier Rousseau, căruia, ca în• 
totdeauna, i se fac tot felul de farse, intonează sîrguin• 
cios şi cu convingere cîteva cuplete. 
Inaugurată de consiliul municipal şi de preşedintele 
acestuia, expoziţia atrage însă din prima zi aproape 
două mii cinci sute de persoane. Hotărît lucru, V aJ, 
ţon se arată a fi un organizator desăvîrşit. Sălile aînt 
împodobite cu plante verzi, draperii, covoare. Doam
nelor li se prind în piept bucheţele de flori roşii şi albastre. 
Seurat participă doar cu cele două marine de la Cro, 
toy şi cu una din pînzele pictate la Port•en•Beasin, 
Pcdul şi cheiurile. Pissarro vizitează expoziţia împre• 
ună cu Feneon şi cu Henri de Regnier. Cum era şi 
de aşteptat, nu apreciază prea mult tablourile divizio• 
niştilor, « cam anemice, spune el, lipsite de vlagă, 
albe - mai cu seamă cele ale lui Seurat şi Signac ». 
Bineînţeles, de vină este, după el, « _procedeul uniform 
�i rigid al punctului » . Dar nici F.F. nu se arată prea 
entuziasmat . 1 se pare prea vizibil felul în care Seurat 
aplică în marinele sale teoriile lui Charles Henry. 

Spectacolul nu mai este plauzibil, t•a scrie el în cronica sa * .  
Norii concoidali din Crotoy nu sînt convingători. A i  dori 
ca personajele care circulă pe cheiul din Port•en.Bessin 
să fie mai puţin anchilozate. Copilaşul ce rătăceşte pe chei 
are, e drept, o înfâţişare fermecătoare şi plină de adevăr, 
dar aer:! presupus t•ameş precum şi femeia cu vreascuri 
sau iarhă de mare sînt neverosimili. 

În acelaşi articol Feneon notează că Pissarro -a părăsit 
neoimpresionismul şi că Lucien l,a urmat pe tatăl său în 
această evolutie - în « aceste fluctuatii », cum scrie F.F. 
Rezervele lui' Feneon nu•l tulbură prea mult pe Seu• 
rat. Pictorul are acum certitudinea că şi•a atins scopul, 

• LA Vogut-, septembrie 1 889, �i L'Art Moderne, Bruxelles ,27 octom• 
brie 1 889. 





din care face parte. Pe scurt, pentru a se lichida o 
atare situatie, s•a recurs la solutia clasică a avansării. 
Vrînd să•l

,
îndepărteze de Paris 

'
pe Dubois•Pillet, l•au 

făcut şef de escadron şi i•au dat compania de jandarmi 
din La Haute Loire. La sflrşitul lui noiembrie, picto• 
rul•ofiţer părăseşte Parisul, plecînd la Le Puy. 
Seurat se aşterne din nou la lucru, ceea ce nu•i decît 
un fel de a vorbi, căci nici o dată nu l•a întrerupt. Are 
intenţia să se prezinte la viitoarea expoziţie a lndeperi• 
d.enţilor - ce se va ţine, datorită activităţii lui Valton, 
la abia şase luni după cea precedentă, în prim.!ivara 
lui r890 - cu un tablou in care va exploata o temă 
nouă pentru el : mişcarea. Şi ce mişcare ! Cea mai vie, 
mişcarea unuia din acele cadriluri indrăcite, a unuia 
din acele dansuri deochiate care•i atrag pe numeroşii 
cheflii la Montmartre. 
Le Moulin.Rouge, deschis la inceputul lui octombrie, 
consacră renumele strălucit şi scandalos al 
acestor dansuri. Stelele localului, La Goulue, Valentin 
le Desosse, Grille d'Egout• , sint adevărate celebrităţi. 
Deşi « modernismul » unei asemenea scene de dans 
nu•i este indiferent lui Seurat, el vede mai cu seamă 
în acest subiect posibilitatea de a demonstra că metoda 
sa este in stare să redea la fel de bine mişcarea ca şi 
imobilitatea. 
Seurat nu frecventează Le Moulin.Rouge. Nu•l intere• 
sează vedetele cadrilurilor. În apropierea locuinţei sale, 
intr•un local de noapte de mina doua din Montmartre, 
Le Concert de 1' Ancien Monde, se produc în fiecare 
săptămînă dansatoare şi dansatori din l'Elysee•Mont• 
martre. În incăperea prost luminată şi umedă. duh• 
nind a miresme greţoase, domneşte o atmosferă sinis• 
tră. Ea îi oferă însă lui Seurat elementele de care are 
nevoie. Două dansatoare, Coccinelle şi La Housarde, 
şi doi dansatori, L' Artilleur şi Blondinet, îi vor sluji 
drept modele. 
Pictorul va lucra fără răgaz la noua sa compoztţte, 
pe care o intitulează Le Chahut cDansulJ .  Tabloul 
propriu•zis este pregătit prin două schiţe şi printr•un 

• Vezi Viata lui Toulouse•Lautr« de acelati autor, apărută in Editura 
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studiu de dimensiuni destul de mari * .  Departe de 
a•fÎ încetini ritmul, Seurat, pare, dimpotrivă, a•l acce• 
!era. ln cazul său, tensiunea creatoare nu încetează 
nici o clipă. 
Pentru a surprinde mişcarea, elaborează o « comhi• 
naţie » de o extremă complexitate, înscriind linii curbe 
�i drepte într•un ansamblu de o implacabilă geometrie, 
care determină locul liecărei componente în parte. 
Tn prim plan, sub nivelul scenei, muzicanţi �i un speo 
tator. fn ultimul plan, pe scenă, cei patru dansatori 
ridicînd piciorul drept. 
Strădania lui Seurat nu are drept scop numai redarea 
mi�cării. Pictorul vrea totodată, fi lucrul este de ase• 
menea nou la el, si exprime veselia - o veselie fac• 
tice, pe măsura unui asemenea subiect. Obţine această 
veselie, atit de potrivnică lirii sale, prin alegerea linii• 
lor şi a culorilor. Dar în tablou mai poate li surprins 
�i un anume humor. Stilizarea cAtre care tinde artistul 
�i care•i îngăduie sigure efecte decorative, favorizează 
de altminteri aluziile caricaturale. Seurat are, neindo• 
ielnic, umor, deşi el apare rareori . in pictura sa de pînă 
acum. Maimuţa cu coadă lungă, pe care o femeie o 
duce de zgardă, sau trompetistul din La GrandeJatte, 
nu sînt tocmai expresia acestui humor ? Tn tabloul 
Dans'!/, artistul îşi acordă mai multă libertate, descriind 
ironic spectatorul cu prolil de porc din primul plan, 
insistînd asupra ligurii dulcege a primei dansatoare, 
asupra înfăţişării de lillizon a dansatorului care•�i horn• 
bează pieptul îndărătul ei, sau accentuînd ridicolul 
panglicilor femeieşti sau a poalelor unui frac Huturate 
în vîrtejul dansului. 
In acest tablou se vădeşte o influenţă, aceea a alişis• 
tului Jules Cheret, mult admirat de Seurat. O mare 
expoziţie a lui Cheret are loc în luna decembrie la Paris. 
E oare o simplă coincidenţă că Seurat abordează chiar 
atunci, pentru prima şi ultima dati, domeniul aces• 
tuia l Desenează coperta unui roman de Victor Joze, 
Bărbatul cu trecere la femei * • .  Acest scriitor de origină 

• Una din schiţ� aparţine astăzi Institutului Courtauld din Londra, 
studiul s� află la Albright Art Gall�ry din Buffalo eSUA> iar tabloul 
la muzeul Kroller.Miill�r din Ott�rlo. 
• • Schiţa preparatorie a acestei coperţi � află astăzi la Barnes Founda• 
tion din Merion eSUA>. 152 



poloneză - pe adevăratul său nume Victor Dobrski 
-, autor foarte citit de romane uşoare, are incontes• 
tabil darul de a se pricepe să•i aleagă pe artiştii care•şi 
vor lega numele de soarta cărţilor sale. După Seurat 
i se va adresa lui T oulouse•Lautrec si lui Bonnard : 
romanul său Pagina bucuriei va fi la�at cu un afiş 
al celui dintîi şi cu o copertă a celui de•al doilea. 
Lucdnd cu înverşunare şi fără să•şi îngăduie o clipă 
de odihnă, lăsînd penelul din mînă doar noaptea tir• 
ziu, din ce în ce mai tîrziu, Seurat continuă neostenit 
să•şi realizeze opera, ca şi cum ar 6 mînat de graba de 
a ajunge la capătul drumului pe care a pornit, de graba 
de a oferi ultimele probe ale universalităţii metodei 
sale, ca şi cum ştiindu•şi dintr•odată ţinta aproape, 
şi•ar fi sporit, înfrigurat, strădania. Sau poate că . . . 
Sau poate că s•a iscat în el un presimţămint, o spaimă 
ascunsă ce,( răscoleşte, şoptindusi taina fiecărei vieţi, 
cuvîntul Ecleziastului : « Fă neîntirziat tot ce mtna ta 
poate face, căci în groapa către care alergi nu va mai 
fi nici operă, nici judecată, nici înţelepciune, nici 
ştiinţă ». 
lncordarea aceasta ucigătoare a minţii îi abate atenţia 
de la preocupările obişnuite ale celor din jur. Zăvorît 
în muncă, merge pe drumul strîmt, înaintînd încet 
şi anevoie, mai nepăsător ca oricînd la tot ce nu are 
vreo legătură directă cu opera sau cu gîndirea sa teore• 
tică, operă, gîndire, ce•i aparţin întru totul, operă pe 
care o construieşte, zi de zi, noapte de noapte, singur, 
fremătând de patimă, şi pe care•şi pune pentru veşnicie 
pecetea, aşa cum faraonii îşi puneau insemnele pe pira• 
midele pe care le înălţau în mijlocul nisipurilor tăcute. 
ln timp ce Seurat pictează Dansul - tablou de un 
metru şaptezeci pe un metru patruzeci - Signac apără 
încă o dată culorile neoimpresionismului, alături de 
Hayet şi de Dubois•Pillet, la expoziţia Celor XX, 
care are loc la Bruxelles, în ianuarie 1890. Seurat nu as• 
cultă, fără îndoială, decît în chip distrat, povestea ace• 
lor zile agitate şi a certei lui T oulouse•Lautrec şi Sig• 
nac cu unul din Cei XX, Henry de Groux. ln urma 
unor cuvinte jignitoare rostite de acesta la adresa lui 
Van Gogh, primii sînt cît pe ce să se bată în duel cu 
el ; în cele din urmă de Groux demisionează din grupul 
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Este oare Seurat mai interesat de neaşteptata dezertarţ 
a lui Louis Hayet? La 10 februarie acesta îl anunţă 
pe Signac că se desparte de neoimpresionişti : 

Cînd m•am pomenit atras de mişcarea impresioru"stă, in• 
globat in ea, îi scrie el, am crezut că e vorba de un grup de 
inteligente care se ajută reciproc in căutările lor, fără nici 
o altă ambiţie în a.foră de aceea a artei pure. Am crezut 
asta cinci ani la rînd. lntr•o bună zi au început să apară 
tot soiul de neînţelegeri care m•au pus pe gînduri, şi, tot 
gindindu•mă, mi•am amintit trecutul; am văzut atunci că 
această grupare, pe care o socotisem akătuită din inovatori 
de elită, era împărţită in două tabere; unii încercau să ino• 
veze cu adevărat, alţii discutau fleacuri cît era ziua de lungă, 
semănînd zizanie cpoate că nu o fac cu intenţie J şi nea• 
avînd alt tel decît succesul . . .  Toate acestea m•au făcut 
să.mi pierd orice încredere. Neputind trăi ros de în• 
dotală şi nemaivrînd să sufăr la nesfîr#t aceleaşi chinuri) 
m•am hotărît să mă izolez . . .  • 

Cîteva zile mai tîrziu, pe data de 16, Madeleine Knob• 
loch n�e un băiat. Seurat îl recunoaşte, dar nu s•ar 
putea spune că•şi dă prea mare osteneală să•i găsească 
un nume : pictorul se numeşte Georges,Pierre ; fiul 
său se va numi Pierre•Georges. 
Indiferenţă l E foarte probabil ca această naştere să•l 
fi abătut prea puţin pe Seurat de la munca sa istovitoare. 
« Lucrez ca o locomotivă de pictat », îi scria V an Gogh 
din Ades fratelui său Theo, cu optsprezece luni în urmă, 
şi aceleaşi cuvinte i se potrivesc şi lui Seurat. Fire În• 
chisă, rece, taciturnă, el pare cum nu se poate mai deo• 
sebit de pictorul lanurilor de floarea.soarelui, internat 
în acea vreme în azilul din Saint•Remy ; şi totuşi, cît 
de mult îi seamănă în esenţă, prin ideea sa fixă, prin 
pasiunea ce•l mînă tot inainte ! 
Peste o lună, la zo martie, urmează să se deschidă ex• 
poziţia organizată de Valton, a şaptea pe care o iniţi• 
ază Societatea Independenţilor. Seurat lucrează de zor 
pentru a termina la vreme Dansul. E limpede că vrea 
să dea o lovitură decisivă, desfăşurând sub ochii tuturor 
bogăţia şi plenitudinea artei sale, acum completă. 
Va expune nu mai puţin de opt tablouri : Dansul, por• 

* Scrisoare publicată de J. Rewald. lM 





Luce face pentru numărul din Les Hommes J'Aujourd 
'hui portretul din profil al lui Seurat, care ni• l arată 
slăbit, cu obrajii scofllciţi şi năpădiţi de barbă, cu po• 
meţii proeminenţi, cu urechile prea depărtate de craniu, 
cu nările străvezii. Luce f,a surprins pe cînd picta 
la şevalet, punctindu•şi pînza cu un penel lung. Are 
braţul ridicat, trupul uşor înclinat, ochii pironiţi În• 
tr•un colţ al tabloului, într•o încremenite străbătută 
parcă de undele unui freamăt. 
Mai îndreptăţit va fi Seurat să se arate nemulţumit 
de expoziţia Independenţilor şi de rezultatele sale. 
Intr-adevăr, ea nu•i aduce nici pe departe satisfacţiile 
pe care le aştepta. 
Totuşi, expoziţia e strălucită. Şi de data asta, Valton 
se arată a fi un organizator remarcabil. A reunit nu 
mai puţin de o sută şaptezeci de artişti, printre care 
mulţi noi veniţi, ca Guillaumin, Willette sau doctorul 
Gachet. A izbutit chiar să obţină ca expoziţia - care 
si anul acesta se deschide în Pavilionul Primăriei Pari• 
�ului - să fie inaugurată de însuşi preşedintele repu• 
blicii, Sadi Carnot. Contribuţia neoimpresionismului n•a 
fost nicicînd atît de substanţială şi de variată. Cîţiva 
belgieni, Theo van Rysselberghe, Willy Finch, Henry 
van de V el de, li s•au alăturat prietenilor lor francezi. 
Este prezent şi Dubois•Pillet. Deşi se află departe de 
Paris, nu şi•a părăsi.t colegii : a trimis din Puy opt ta• 
blouri, printre care şi primul ce i•a fost inspirat de iarna 
acestui ţinut, o vedere pe timp de zăpadă - pictată 
de la fereastră - a muntelui Saint•MicheJ,d' Aiguilhe, 
cu piscul său uriaş de lavă. 
Dar contrariu celor nădăjduite de Seurat, atenţia vi• 
zitatorilor nu se concentrează asupra lucrărilor sale. 
Pissarro e mai cu seamă cucerit de cele ale lui Van Gogh. 
Gauguin de asemenea, care•i declară lui Theo că ta• 
blourile fratelui său sînt « lucrul cel mai interesant din 
expoziţie » . Cu prilejul vizitării Pavilionului, Gauguin, 
care•i duşmăneşte pe Seurat şi pe neoimpresionişti, 
crede fără îndoială nimerit să•şi arate şi o altă preferin• 
tă, declarînd teatral în fata unui tablou de Rousseau, 
poate « portretul•peisaj » 

' intitulat Eu însumi, care 
stîrneşte atîtea rîsete : « lată adevărul, viitorul. . .  asta 
zic şi eu pictură ! E singurul lucru de aici care merită 
să � �� � � 



Critica îi este cu totul defavorabilă lui '-Seurat. Dansul 
suscită atacuri violente. 

Avem de a face, paresse, scrie Le Salut Public, cu repre• 
zentarea picturală a distracţii/ar coregr'!ft..ce cărora li se 
dedau clientii de la EfyslesMontmartre. /ţi vine să crezi 
că ai în faţă unul dintre acele cartoane colorate ce slujesc 
drept model de broderie pentru papucii de portar. Un 
lucru mai caraghios nici că se poate vedea. 

La rindul său, Le Moniteur de l'Armie, după ce•şi bate 
joc de « pictura cu strecurătoarea )), de « pictorii bo• 
bului de linte », exclamă : 

Cine n•a văzut tabloul lui Seurat, cu ale sale dansatoare, 
extatice şi punctate, nu ştie pînă unde poate merge nebunia 
omenească. 

Cei ce publică asemenea amabilităţi, sint, fără îndoială, 
ni�te idioţi. Dar chiar printre prietenii pictorului exis• 
tă mulţi care, deşi nu ajung la asemenea exagerări 
ridicole, rămîn nehotărîţi, puţin convinşi de noua ex• 
perienţă a singuraticului. Theo van Gogh de pildă, 
este neplăcut impresionat de stilizările care pun în 
lumină humorul batjocoritor al tabloului. « Arată foarte 
ciudat iar ideea nu•i prea generoasă )), îi scrie el lui 
Yincent. Jules Antoine, fratele actorului, nu•şi ascunde 
dezamăgirea. 

Sînt net•oit să mărturisesc că opera domnului Seurat n•a 
constituit pentru mine acea revelaţie pe care o seamă de 
conversaţii prealabile mă făcuseră să o nădăjduiesc. Mi 
se vorbise de Cheret, dar de un Cheret savant şi artist tot• 
c>dată, lucrînd după principii noi şi fixe. Domnul Seurat 
s•a înşelat, căci minunatele '!fişe ale lui Cheret rămîn, atît 
în ceea ce priveşte culoarea cît şi desenul, de o mie de ori 
mai expresive decît opera sa, atît de cenuşie, în ciuda divi• 
:::iunii tonului, şi atît de incorectă ca desen, cu toată rigw 
roasa geometrie după care se călăuzeşte. Pictorul acesta 
se numără printre cei mai înzestraţi din grup . . .  Dar îl 
sufocă o tehnică prea îngustă, împiedicîndwl săsşi desfă• 
;�oare în deplină libertate temperamentul, adică singurul 

1 r, 7 lucru cu adevărat interesant în artă. 





nac lucrează aproximativ doi ani împreună cu Charles 
Henry, �olaborind la unele lucrări ale acestuia, pentru 
care face planşe sau grafice, îndeletnicire ce are o in• 
fluenţă nefastă asupra picturii sale. Lucrul se vede şi 
în portretul lui Feneon, ce se profilează, cu o enormă 
ciclamenă în mînă, « pe smalţul unui fond ritmic de 
măsuri şi de unghiuri, de tonuri şi de tente >> - după 
cum anunţă titlul pretenţios al tabloului. 
A vrut Fen�on să•i fie pe plac lui Signac l El, în general 
atît de precis cînd e vorba de date şi cifre, notează in 
studiul său din ,L�s Homm�s d'Aujourd'hui - fără să.:I 
citeze pe Seurat - că, « în jurul anului 188) », cîţiva 
tineri pictori au fost atraşi de tehnica divizionismului. 
Seurat sare în. sus, citind Les Hom�s d'Aujourd' 
hui; lectura revistţi pare să nu"i aducă, număr de nu' 
inăr, de�ît . noi pricini de enervare ... 
Îi scrie neîntirziat lui, Feneon pentru a•i aţrage atenţia 
asupra � inexactit�ţii » pe care a dascoperit•O În attif 
colul .său. « Protestez, îi spm;1e el, şi. rţstabilesc, cu 9 
aproxirqaţie �cr cir.cisp,rezece �Hţ, ur,măţoaţefţ .date ». 
Îi amif'!teşte apoi .lui F.eneon că, încă de cînd a inceput 
Să picteze, a căutat « o formulă de pictură optică »., 
că•l citise pe Charles Blanc de pe. cînd era la liceu şi 
că La Gf.andeJatte a fost. începută în 1884, în ziua 
Înălţării Domnului. Signac, adaugă el, nu şi•a pict�t 
primele dpuă tablouri divizate - care . poartă, de alt• 
qtinteri, dată - decît in martie•aprilie 1 886. 
« lată adevărul, spune Seurat în încheiere. T rebuiţ 
să. �ecunoşti că sînt faptţ ce nu pot fi nesocotite şi că, 
chiar de•aş fi un necunoscut, aceasta nu m•ar putea 
împiedica să exist, eu şi viziunea mea ». 
Seurat scrie scrisoarea pe 20 iunie. La puţină vreme după 
aceea pleacă în regiunea Dunkerque. V a locui ajci toată 
vara, înti:.un port mic dar activ, care face comerţ 
cu orăşelul învecinat de pe coasta belgiană, Gravelines. 
Localitatea îi va inspira temele cîtorva tablouri în ulei, 
socotite astăzi printre cele mai extraordinare din în• 
treaga sa operă. Aceste marine, în care ajunge la o sim• 
plificare desăvîrşită, sint ca o muzică pură ; Seurat 
atinge aici zona· marii elocinţe a ceea ce este simplu 
şi esenţial. 
Canalul Gravelines, în faţa căruia lucrează aproape· t<?t 
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la Auvers•sur•Oise Van Gogh. Seurat află - vestea de 
la Signac : « Şi•a tras un glonte dintno parte, care i•a 
străbătut trupul, tn6.gîndu•i•se în vintre. A um• 
blat pe jos doi kilometri, pierzîndu,şi tot sîngele, pentru 
ca în cele din urmă să moară la hanul unde locuia >>. 
Umbra păsării negre trece o dată şi încă o dată, peste 
cheiuri. Van Gogh era şi mai tînăr decît Dubois,Pillet : 
avea doar treizeci şi şapte de ani. 
Tn aceeaşi vreme, Seurat primeşte o scrisoare de la 
scriitorul Maurice Beaubourg, care•i cere cîteva indicaţii 
în legătură cu opera şi metoda sa. La 18 august, într•o 
scrisoare - lungă, în care nici un cuvînt nu e de prisos, în 
stilul sec al unui tratat ştiinţific, pictorul îi comunică cele 
mai mici amănunte ale gfndicii sale _teoretice, la care nu 
mai are nimic de adăugat. 
Scrisul s�u mărunt aleargă pe htrtie : 

Estetică: 
Arta înseamnă Armonie. 

Armonia este analogia contrariilor, analogia elementelor 
asemănătoare, de ton, de tentă, de linie, considerate din 
punct de vedere al dominantei şi suh influenţa unui ee/erai 
din comhinaţii vesele, calme sau triste. 

Seurat trage o linie. 

Contrariile sînt: 
în ceea ce priveşte tonul, unul mai luminos (deschis> pentru 
unul mai întunecat; 
în ceea ce priveşte tenta, complementarele, adică un anume 
roşu opus complementarei sale etc. (roşu - verde, portoca• 
fiu - albastru, galhen - violet J; 
în ceea ce priveşte linia, cele care foc un unghi drept. 

Seurat trage din nou o linie. 

Veselia tonului e dată de dominanta luminoasă; a tentei, 
de dominanta caldă,· a liniei, de liniile situate deasupra 
oriz.ontalei. 
Calmul tonului e dat de utilizarea în proporfii egale a tonului 
întunecat şi luminos,· al tentei, de utilizarea în proporţii 

Hil egak a dominantei calde şi reci; al liniei, de cea orizontală. 



Tristeţea tonului e dată de dominanta întunecată; a tmtri, 
de dominanta rece; a liniei, de liniile indreptate În JOS. 

Seurat desenează două mici sdiiţe cu liriii verticale şi 
oblice, care coboară sau urcă de la o orizontală. 
Apoi trage C:Îm nou o linie şi scrie : 

Tehnica: 
Dat .fiind fenomenele duratei impresiei luminoase pe retină, 
sinteza se impune ca reZJJ!tantii. 
Mijlccul de expresie este amestei:ul optic d< tonuri; de 
tente <ak locului pictat şi ale culorii care fumineaz.ă: 
soare, lampă cu petrol, bec de gaz etc J, adică a lummrlor 
şi a reacţiilor lor (umbre J conform legilor contrastului, 
ale degradării iradiaţiei. 

Urmează un spaţiu alb. 

R..ama este în armonia opusă aceleia a tonurilor, a tentelor 
şi a liniilor tabloului. 

Seurat ilustrează opozitia cu două mici schite. Reci• 
teşte apoi scrisoarea şi o' lipeşte. ' 

Mară, soarele de august aruncă văpăi deasupra mării 
încremenite. 



I I I .  CI�CUL 

Şi n•o să ftiţi mc1 zma fi  nici ceasul, cki 
moartea veni•va ca un fur. 

SFÎNT A SCRIPTURĂ. 

Toamnă. Poate niciodată Seurat şi Signac n•au fost 
mai activi ca acum. Fiecare, bineînţeles, în felul său, 

Signac, cheltuindu•se cu violenţă in exterior. În octom• 
brie, Cei XX l•au numit membru al grupului lor. 
« Să nu vă sfiiţi să mă puneţi la lucru in interesul asoci• 
aţiei noastre », se şi grăbeşte el să•i scrie lui Octave 
Maus, rugindu•l să le mulţumească in numele lui Celor 
XX. La îndemnul său, lndependenţii hotărăsc să•i con• 
sacre o retrospectivă lui Dubois•Pillet cu prilejul vii• 
toarei lor expoziţii. Deşi Signac nu preţuieşte prea rn.ult 
opera lui Van Gogh - «. olandezul, socoteşte el, nu•i 
interesant decît ca fenomen patologic » - , .se străduieşte 
să organizeze şi o retrospectivă a lucrărilor acestuia 
atît la Expoziţia Celor XX cit şi la Salonul lndependerv 
ţilor. ln paranteză fie spus, iniţiativa nu pare să•l incinte 
pe til)ărul Emile Bernard : şi el pregăteşte o expoziţie 
V an Gogh şi e minios la culll}e cind vede că e pe cale 
să i se năruie planul din pricina lui Signac, pe care de 
altminteri îl detestă ; în ianuarie, după moartea lui Theo 
van Gogh, îi sugerează chiar văduvei acestuia « să refuze 
a•şi da consimţămîntul la retrospectiva Independenţilor»" .  

• John Rewald. Mai tîrziu, Emile Bernard ifi va atribui gloria de a 
fi organizat primul o expoziţie Van Gogh. În realitate, expoziţia 
proiectată de el are loc abia la un an după retrospectiva lndepen • 

l l i:J denţilor, în aprilie 1 892, la Le Bare de Boutteville. 



Seurat, în schimb, î�i continuă experienţele cu patimă 
sporită. A început să lucreze la o nouă compoziţie, 
de dimensiuni destul de mari - un metru optzeci şi 
cinci tnălţime pe un metru cincizeci lăţime - ce va 
înfătişa o altă scenă în mişcare : evolutiile unei călărete 
pe pista circului Fernando, în faţa spectatorilor aBa'ţi 
pe băncile amfiteatrului. E acelaşi circ Fernando care Î•a 
atras şi pe alţi artişti, inspirtndu.i lui Renoir tabloul 
Femei jonglîrul, lui Degas tabloul Lola, şi unde T ou• 
louse,Lautrec a lucrat, cu vreo doi ani în urmă, la aceeaşi 
temă, pictind Călăreata de la circul Fernarulo; ba chiar 
e cu putinţă să .fie vorba de aceeaşi femeie, o tînără 
roşcatll, vioaie şi plină de nerv, ajunsă din dragoste 
vedetă a călăriei acrobatice. 
Arhitectura noului tablou va .fi tot atît, dacă nu chiar şi 
mai complexă ca aceea a compoziţiei Dansul. Pictorul 
trasează cu albastru pe pînză o plasă de linii ce•i vor 
îngădui să calculeze cu obişnuita sa precizie locul perso• 
najelor şi felul cum vor .fi dispuse - sînt mai bine de 
patruzeci - precum şi locul şi dispoziţia decorului. 
Această complexitate contrastează puternic cu mijloa• 
cele, de o economie extremă, utilizate de Seurat, şi mai 
cu seamă cu sărăcia voită a gamei de culori, pictorul 
mărginindu•se a folosi doar galbenul, coşul şi albastru. 
Seara merge adesea la circul Fernando, pentru a o 
desena cind pe călăreaţă, cind pe domnul Loyal, cînd 
ciudata tichie a clovnului pe care•l va înfăţişa cu spatele 
în primul plan al compoziţiei. Din cînd în cînd, fără 
îndoială, îl ia cu sine şi pe prietenul său Angrand ; in 
orice caz acesta apare în tablou, cu joben pe cap, chiar 
lîngă pistă, lîngă băncile cele mai de jos, pe care se 
înşiruie spectatorii. 
lmpreună cu un tînăr de treizeci şi şase de ani originar 
din Mâcon, Hippolyte Petitjean, proaspăt adept al 
neoimpre&ionismului, Angrand este unul dintre vizita• 
torii cei mai neobosiţi ai atelierului lui Seurat. E unul 
dintre puţinii prieteni ai pictorului care ştie de existenţa 
Madeleinei Knobloch, dacă nu şi de cea a copilului . 
Peţitjean se bucură de aceeaşi favoare. Seurat s•a împrie• 
tenit cu acest fost elev al lui Cabane!. E timid, are o 
privire blajină, şi pare foarte înspăimîntat de viaţă; şi 
poate pe bună dreptate : .fiu de negustori, a pornit 
pe drumul nesigur al artei fără a avea cine ştie ce talent. 164 
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Dar nu•i deajuns să•i uimeşti pe cei din satul sau din 
mahalaua ta : lumea•i uriaşă ; nu te poţi impune decit 
dacă eşti înzestrat cu daruri excepţionale. Atracţie 
nesăbuită către năluciri înşelătoare, atracţie minunată, 
căci altminteri cum de s•ar îngrămădi o asemenea mulţime 
de figuranţi în jurul cîtorva aleşi, atracţie nefastă, care•i 
expune pe cei interesaţi la atitea amare deziluzii ! 
Firesc ar fi ca tendinţele academice ale lui Petitjean să•l 
îndepărteze de acesta pe Seurat. Signac, căruia, după 
cît se pare, nu•i inspiră prea multă simpatie, îi critică 
desenul « siropos », « banal », de o corectitudine « bou• 
guereautescă » * ,  cum îl califică el cu profundă silă, 
« lipsa de armonie » a culorilor şi chiar « greşelile de 
acord » . . . Dar Seurat trece uşor peste toate aceste cusu• 
ruri. Poate că tristeţea, existenţa grea, orizontul cenuşiu 
şi închis al lui Petitjean fac să vibreze în el coarde ascunse. 
Viaţa înseamnă şi asta. Viaţa netndurătoare şi ucigaşă, 
viaţa crudă - nenumărate mîini oarbe întinse către 
tărîmuri de neatins, către împărăţiile luminii, în care 
prinţii acestui pămînt pătrund în chipul cel · mai firesc ! 
După ce pictează pe lemn un studiu pregătitor şi defini• 
tiv, reprezentînd, ca dimensiuni, cam a treia parte din 
tablou, Seurat începe să lucreze la acesta. * * O ciudată 
nerăbdare a pus stăpînire pe el. V a fi oare în stare să• şi 
termine opera pînă în luna martie, cind are loc viitoarea 
expoziţie a Independenţilor ? V rea fără îndoială să• şi 
ia revanşa pentru primirea călduţă ce i s•a făcut în primă• 
vara trecută tabloului Dansul. Şi t<?tuşi, să fie aceasta 
singura pricină a tainicei înflăcărări, a vehemenţei -
am îndrăzni să spunem, dacă acest cuvînt n•ar părea 
nepotrivit pentru un om cu o fire atît de ponderată -
care•l stăpîneşte ? Angrand însuşi mărturiseşte uneori 
că este surprins de ciudatele izbucniri ale prietenului său. 

Imi amintesc foarte hine, va scrie el mai tîrziu, de o după 
amiază cînd stăteam împreună de vorbă în atelierul lui din 
pasaj. Lucra la tabloul Circul. Indemnat de nu ştiu ce demon, 
începusem să•i aduc obiecţii cu privire la r'!Jinamentele lui 
teoretiu, căci de la armoniik binare trecea la cele ternare, 

• Aluzie la maniera academizantă a pictorului francez William 
Bouguereau 08jJ-I904l dV. tr. J 
• • Tabloul şi studiul, precum 'i o acuarelă cdovnul şi domnul Loyah, aparţin astăzi muzeului Luvru. 



iar liniile urmau culorile; cînd deodată l•am văzut cum 
apucă scaunul şi, Jăcîndu•mi o întreagă demonstraţie cu el, 
omul acesta, d eohicei tăcut şi timid, începu să•mi vorh�ască 
cu o elocinfă de fanatic. Medul lui de a reacţiona m•a 
impresionat nespus de mult. 

Dar Angrand nu•i singurul care face asemenea consta• 
tări. Cum intră cineva în atelier, Seurat aduce de îndată 
vorba despre divizionism; lucrul nu e nou, dar ceva s•a 
schimbat faţă de . trecut, căci iată.] pe pictor cum, la 
prima observaţie sau

. 
întrebare, . coboară în goană de pe 

scară, şi, a§ezat pe călcîie, cu o bucată de cretă în mînă, 
se apucă să deseneze pe podea, contrazicînd, argu• 
mentînd, ·demonstrînd • .  
Ciudată nerăbdare si ciudată schimbare la acest tînăr - a 
împlinit treizeci şi �nu de ani la 1 decembrie -, înainte 
vreme atît de puţin comunicativ şi ca:Ce acum, tot înver· 
:şunîndu.se să•i convingă pe cei. !lirţ jur a devenit aproape 
vorbăreţ ! Cu ce se luptă ? Cu timpul prea scurt ce i·a 
mai rămas l Socotind din ziua anului nou, n:u mai are, 
decît; şaized şi n'ouă., de zile pentru a. termina Circrzl, 
căci comisia de o·rganizare, din c(!.re fac;e parte, va fi 
silită să·� înceapă luccările încă de la 10 martie, pentru 
ca expoziţia . Independenţilor să se poată deschide pe 
data de 10. Dar .ce e timpul ? Ceea ce noi numim astfel 
nu•i decît asaltul de neinlăturat. al vieţii, în noi şi în afara 
noastră. Şaizeci de zile • . .  Cincizeci şi cinci . . .  
Valuri şi vîrtejuri ale vieţii neistovite, zadarnică fră• 
mîntare a oamenilor ! Cu cîteva luni în urmă Maximilien 
Luce şi Pissarro au plecat întc•o scurtă călătorie în Anglia ; 
au pictat la Londra, la Hampton Court, la Kensington. 
Hayet încearcă să pună la cale o afacere cu un negustor 
de tablouri, care să•l înalţe pe Pissarro la rangul de şef 
al neoimpresionismului. Vis absurd, de vreme ce pentru 
Pissarro neoimpresionismul nu mai există. Nu,] ispi• 
teşte nici gîndul de a deveni şeful unei grupări disidente. 
« Am destulă bătaie de cap cu vînzarea tablourilor, îi 
scrie el lui Lucien. De altfel, adaugă cu înţelepciune, 
o anumită influenţă nu se. · capătă decît cu timpul şi 
aproape fără să vrei. Cînd ai ceea ce•ţi trebuie pentru 
o atare poziţie, lucrurile. vin de la sine ». Zbucium al 
oamenilor, asemeni zbuciumului trestiilor clătinate de 

· *
.
Relatat de Lucie Cousturier. 166 





tat", cu aerul satisfăcut al unui babalîc care tocmai a 
făcut pipi fără să•l doară prea tare ». Partea mai nostimă 
este că acest banchet dat în cinstea simbolismului con• 
sacră de fapt o ruptură ; sărbătoritul, Jean Moreas, 
regele serii, se va lepăda foarte curind de noua poezie, 
întemeind o altă şcoală, zisă « romană », ce revine la o 
versificaţie riguros tradiţională * . 
Treizeci şi patru de zile. Trei zeci şi trei. Va izbuti 
oare Seurat să termine Circul? . . .  Treizeci si două. 
Treizeci şi una . . . ln ziua de sîmbătă 7 feb:uarie se 
deschide la Bruxelles obişnuita expoziţie a Celor XX, 
la care Seurat a trimis Dansul, patru din pînzele pictate 
la Gravelines şi cele două marine de la Crotoy. Signac 
s•a dus la faţa locului spre a asista la pregătiri şi a aprecia 
pe cît cu putinţă şansele de izbîndă ale neoimpresioniş• 
tilor, care, şi de data asta, se află în concurenţă cu Gau• 
guin. Din fericire, neoimpresioniştii se prezintă cu un 
mare număr de lucrări. Signac expune opt tablouri, 
Angrand şapte, Theo van Rysselberghe şapte. Willy 
Finch, pe de altă parte, a venit nu numai cu tablouri 
si desene, ci si cu ceramică, creată de el la atelierul de 
faianţă Boch ' din La Louviere şi pictate după metoda 
divizionismului. Totuşi, vor avea de luptat chiar şi 
pe acest teren cu Gauguin, care a expediat în Belgia 
două vase şi o statuie de gresie smălţuită, precum şi 
două sculpturi policrome în lemn, Fiti înarăgostite 
şi Fiţi misterioase, ce stirnesc pe dată verva lui Signac : 
« Fiţi îndrăgostite. Fiţi misterioase. Fiţi simbolişti. Fiţi 
de partea lui Boulanger. Fiţi bine îmbrăcaţi. Al dracului 
şi Gauguin ăsta! » 
Presa va revărsa însă acelaşi uriaş potop de injurii peste 
« toti acesti nevrozati » si « epileptici », citîndu•i fără 
deo�ebire pe Seurat, � po�tiful picturii cu sigilii din miez 
de pîine », « unul dintre pictorii nebuni care a avut cea 
mai mare influenţă asupra tendinţei manifestate de Cercul 
celor XX », pe Gauguin, « pictorul cîrpaci », «obsedat 
al infamiei şi al vidului », ce artistul pomograf a cărui 
sublimă ignoranţă n•a putut fi depăşită nici chiar de 
sculptorii din Pădurea neagră », şi pe toţi ceilalţi 
- Pissarro, Sisley, Cheret <cîteva lucrări ale acestuia 

* Moreas, care, cu cinci ani in urmă, publicase in Le Figaro Mani• 
festul Simbolismului, publică in acela§i jurnal, la 14 septembrie 
1 891 , Manifestul Şcolii romane. 168 



6gurează la expoziţia Celor XX>, Guillaumin, Filliger -
ce şi•au dat întîlnire la această « saturnală pointillistă ». 
Invectivele pe care îndrăznesc să le tipărească gazetele 
şi redactorii lor, sînt atît de excesive, încît îşi depăşesc 
scopul ; ai zice că asişti la un fenomen de isterie colectivă. 

Tabloul nwi decît spasmul ftenetic al împerecherii dintre 
un gnom gifîitor şi o vrăjitoare în călduri, spune despre 
Dansul criticul Edgar Baes, de la Revue Belge. Imn 
suprem al cărnii ce pa/pită, puturoasă şi verzuie, ca balek 
vărsate de melc, dansatoarele sale au culoarea mucedă 
şi moartă a buboiului copt. Plină de atracţie, totuşi, căci 
mie mi•a tăiat răsuflarea şi pot să jur că mulţi scot limba 
şi arată cu pumnul, hipnotizaţi de zvîcnirile lente ale unei 
monstruoase şi degradante neruşinări. 

Nicicînd expoziţia n•a prilejuit o m<!i mare dezlănţuire 
de patimi. Nici chiar 0/ympia lui Manet nu dăduse 
naştere, cu un sfert de veac în urmă, la atît de violente 
şi de ex�ravagante atacuri. Găsindu,le pline de savoare, 
Edmond Picard şi Octave Maus îşi vor oferi plăcerea 
de a le publica pe cele mai deocheate în L' Art moderne, 
ca « documente ce merită a fi păstrate » * .  
Paisprezece zile. Treisprezece zile. Douăsprezece • • •  
lnfernalul metronom bate măsura. Unsprezece . . .  
Un punctuleţ, cu mare grijă, 
Două punctuleţe, punctuleţe trei . . .  
Seurat nu e mulţumit de felul cum e pictat calul pe care 
aleargă călăreaţa. Nu va mai avea timp să•l corecteze. 
Şase zile. Cinci. Trei, nu va mai avea timp - nu mai 
are timp să sfîrşească Circul. Băncile din ultimul plan rămîn 
neterminate. Seurat hotărăşte să expună totuşi tabloul. 
Zece martie. Comisia de organizare, condusă de Henri• 
Edmond Cross, îşi începe lucrările în Pavilionul Primă• 
riei Parisului. Obligaţiile ei sînt tot mai mari cu fiecare 
an, căci numărul participanţilor sporeşte într•una. De 
data aceasta vor fi două sute douăzeci si nouă. Seurat 
şi•a luat întotdeauna în serios îndatoririle de membru 
al Societăţii Independenţilor, îndeplinindu.le cu punctlllll 
litate. Acum se duce zilnic la Pavilion, und.e•i întîlneşte 
pe ceilalţi colegi din comisie, Signac, Luce şi pe T ou. 
louse•Lautrec. 

1 t :! J  * În numerele din 1 J februarie şi  2 9  martie 1 891 . 
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la Paris. Recent, doctorul de Bellio i•a vorbit lui Pissarro 
despre apariţia unei gripe difterice. De ce suferă, de 
fapt, Seurat l Boala care s•a abătut asupra lui face pro• 
grese fulgerătoare în trupul său de uriaş. Vineri, pictorul, 
chinuit de febră, se mută să zacă la părinţii săi, în bule• 
vardul Magenta. Sâmbătă nu se simte mai bine, ci dim• 
potrivă. lntr•un colţ întunecat al apartamentului, Seurat 
se zbuciumă în aşternut, delirînd. Febra urcă, pulsul 
bate mai repede. Şaisprezece zile, trei zile, opt zile. 
Va putea termina la vreme Circul? Puvis de Chavannes 
ar fi trebuit să vadă greşeala de la cal. Trei zile, două 
zile. Băncile din ultimul plan sînt abia schiţate. Arta 
înseamnă Armonie. Două zile. Trebuie să lupte cu viaţa, 
pentru a o supune, pentru a o încremeni într•o imobili• 
tate minerală, ca marea nemişcată sub soarele fierbinte 
de august. ln artă totul trebuie să fie voit. Biciul domnului 
Loyal înscrie o linie sinuoasă între umbre şi lumini. 
Umbre calculate. Lumini calculate. Arabescul biciului, 
calculat. Ovalul circului, calculat. Liniile ascendente ale 
acestui tablou înfăţişînd veselia şi mişcarea, determinate 
şi ele după teoriile lui Chades Henry. Seurat se zbuciumă. 
Va avea oare timp l lnfemalul metronom bate măsura. 
Inima se zbate în pieptul fierbinte. Mintea poate totul. 
Forma cea mai ordonată, spunea David Sutter, este cea 
care captivează pe deplin inteligenţa. Mintea poate 
totul. Natura trebuie văzută cu ochii mintii. Mintea 
eoate totul. Mintea . . . 

' 

In zorii zilei de duminică 29 martie - e duminica 
Paştilor -, pictorul are o hemoragie cerebrală. Se zbate. 
Se sufocă. Geme. Apoi trupul său uriaş încremeneşte 
pe pat, în acel colţ întunecat al apartamentului cu mobile 
de mahon, pe care pîlpîie stinse Iudei roşiatice. Pereţii 
sînt plini de icoane - tipărite la Epinel sau aiurea -, 
pe care fostul portărel din La Villette le adună cu o 
încăpăţînare de maniac. Ciungul ii va face fiului său o 
înmormîntare frumoasă. O pendulă bate ora zece. 

Elle est retrouvee. 
Quoi ? L' etemite. 
C' est la mer alle 
Avec le soleil * . 

* A fost regăaită. f Onel Ve,nicia. f Este marea, plecată f Cu soarele. 
<Rimbaudl 





Se mai hotirăfte, de comun acord, si li se dăruiască prietenilor artis• 
tului, in amintirea acestuia, fie un panou pictat, fie un desen, fie 

in cazul prietenilor mai apropiaţi - �i unul şi celălalt. Rudele vor 
primi de asemeni, cîte două panouri şi cîte un desen. 
Faptul că opera lui Seurat este astfel împrăftiată poate părea uimitor. 
Se văde§te aici, într•o oarecare măsură, grija lui Feneon, care nu are 
o părere prea bună despre biata Madeleine ; intr•o scrisoare către 
Gustave Kahn - ce s•a stabilit de citva timp in Belgia - arată 
deschis ce gîndette despre ea, precizind că ar .6 « primejdios să i se 
încredinţeze întreaga operă a lui Seurat », căci « trebuie să ne temem 

de viitorii amanţi ». 

Madeleine are de gind să se stabilească în Belgia, unde vrea să-fi 
ci§tige viaţa ca modistă. Pleacă la Bruxelles în a doua jumătate a lunii 
mai, luînd cu ea cinci panouri şi nouă desene, fiecare urmează să le 
împartă prietenilor belgieni ai lui Seurat, conform unei liste ce i s•a dat. 
Madeleine se duce la Gustave Kahn. Din acea clipă iţele se încurcă 
in chipul cel mai uimitor. Ce se petrece la drept vorbind l Condiţiile 
împărţelii i s•au părut suspecte lui Kahn l Sau poate intră în joc 
interesul său personal l Sau poate, aşa cum se întîmplă adesea, 
cearta a izbucnit din pricina unei neînţelegeri, din cîteva cuvinte 
rostite la întîmplare, din cine ştie ce bănuieli gratuite sau nu îndeo 
ajuns de întemeiate dar care, în focul pasiunii, au fost preschimbate 
în tot atîtea adevăruri ! Din nefericire, nu dispunem, pentru a ne 
pronunţa asupra acestei împrejurări, decît de o serie de scrisori 
foarte vehemente, ale căror semnatari se învinuiesc reciproc de cele 
mai negre mîrşăvii. « Feneon, Luce şi cu mine sîntem acuzaţi că 
ne•am purtat ca nişte hoţi », va spune Signac, pentru care scopul 
lui Kahn este limpede : poetul vrea « să pună mîna pe toate tablow 
riie lui Seurat, din vanitate şi ca să•şi facă reclamă ». 
Fapt este că în Belgia, Madeleine - căreia doamna Kahn, după cum 
afirmă Signac, «a avut neruşinarea » să•i arate scrisoarea În care 
Feneon vorbeşte despre ea - se înfurie împotriva prietenilor de la 
Paris şi•i vorbeşte peste tot de rău. Este încurajată şi de Georges 
Lemmen. Spiritele se înlierbîntă. Kahn şi Lemmen pleacă în cele 
din urmă la Paris, pentru a proceda la o « anchetă ». 

Lui Signac, care, furios la culme, i-a cerut ajutorul, rugîndu•! tot
odată să•i dea unele lămuriri, Theo van Rysselberghe îi răspunde , 
arătindu•i că el, Feneon şi Luce sînt învinuiţi : 

1 .  de a fi fovoriut interes& fomilid &urat în detrimmtul văd�i 

care ar fi fost astftl Jrustrară; z. de a•şi fi oprit cea mai mart! parte din 

sucusiune; de il fi scotocit prin cort!spondenta lui &urat şi de a fi sustras 
l'l3 o seamă de hîrtii; de a fi fost gener<>şi şi binevoitori cu jurnalqtii, pe 



spi�a lui &urat; tie a ji prifitat tie boala văduvei etc., �c., �c., adică 
o grămaJă de al� fapte mărunte, adevărate tnJJhalagisme, invmtate In 
claip evident cu intentia tie a ck J dăuna *. 

Theo van Rysselberghe, pe care cearta îl rnîhne§te nespus de mult, 
are meritul de a•şi fi păstrat calmul. Cind se duce la Madeleine 
spre a•i înmîna cei patru sute de franci luaţi pe tabloul Gravt:lines, 
îi ascultă doleanţele, apoi îi roagă pe Kahn şi pe Lemmen să accepte 
o convorbire într•o cafenea, pe << teren neutru », la care le declară 
că nimic în actele sau în scrierile lui Signac, Luce şi Feneon « nu 
trădează nici cea mai mică incorectitudine » şi nu dă naştere la nici 
un fel de echivoc. Ce,ar putea face mai multl « Aş da oricît ca întrea• 
ga afacere să fie încheiată, uitată ». 
După o întrevedere destul de furtunoasă a lui Luce şi Signac cu 
Madeleine, la întoarcerea acesteia de la Bruxelles, Signac trage urmă• 
toarea concluzie : 

Vinovată de tot ct!t!a ce se tntlmplă este vipera tie doamna Kahn. Pentru 
că vrea s•o facă pe miirinimoasa, pentru că<i rea §i intrigantă, §i•a dat 
toată o�ala s•o aflţt! Impotriva noastră pe ftmeia asta slabă şi l"ără 
minte . . .  Am aflat, tie pildă, că Luce şi F�on erau niş� hotomani 
§i că eu n<at"t!am decit o dorintă: să,J lngrop pe rivalul meu &urat . . .  

Treptat, furtuna se potole§te. La 28 iunie, Signac, care s•a întors 
la Concarneau, unde îl aşteaptă yachtul său L' 0/ympia, îl anunţă 
pe Theo van Rysselberghe că « printr•o scrisoare recomandată doamna 
Kahn i•a dat de §tire văduvei lui Seurat că a rupt prietenia cu ea ,. 
şi că el ÎOSUfi a primit de la doamna Kahn o scrisoare de douăsprezece 
pagini, în care aceasta îi înşiră cu de•amănuntul « calomniile ,. pe 
care le•ar 6 colportat Madeleine. Signac tună şi fulgeră : 

In aceste douăsprezece pagini nici măcar un cuvint nu,; adevărat, scrie 
el. Mă crezi c•au ajuns să,[ acuze pe Luet! că a continuat schita Circului 
lui Seurat? Ce ladă de gunoi ! Sint foarte supărat pe Lemmen, care s•a 
purtat ca un turnător şi nu ca un prkten . . .  Cea mai tie plins, tn ciuda 
inconştienJri ei - groaznică inconştientă - , es� zăpăcita asta tie văduvă 
a lui Seurat care, prin btt:fo şi minciuni tie tată ce şi•a pierdut capul, a 
izbutit să•şi facă duşmani peste tot. 

Despre Madeleine Knobloch nu se va mai şti nimic. La sfîrşitul veri i 
o ultimă întîmplare atrage încă o dată atenţia asupra ei. fn septembrie, 
i se îneacă mama. Pe ziua de J, la orele nouă dimineaţa, este pescuită 

• Scrisoarea publicată, ca ti majoritatea textelor citate, de către 
Guy Pogu, care a alcătuit un interesant dosar în legătură cu această 
ceartă. 174 



la Argenteuil, în locul numit Port d'E111bas. Madeleine merge la 
morgă spre a o recunoaşte. 

E U§Or de prevăzut că moartea lui Seurat va avea grele urmări 
pentru viitorul neoimpresionismului. Lucien Pissarro ii scrie tatălui 
său de la Londra, de indată ce află de moartea pictorului : « O dată 
cu el a murit fi pointillismul ». Pissacco e de aceeaşi părere : « Cred 
că ai dreptate, s•a terminat cu pointillismul, dar, adaugă tot el, 
socotesc că va avea consecinţe foarte importante pentru arta de mai 
tirziu. Seurat a adus, făcă îndoială, ceva nou ». 

Pissarro, asupra căruia adeziunea sa temporară la divizionism a lăsat 
urme de n�rs, nu şi•a găsit încă echilibrul. În noiembrie, îi scrie, 
nu fără melancolie, lui Octave Mirbeau : « Ond revăd un vechi 
tablou de•al meu de care am uitat o vreme, devin foarte indulgent 
fi•l privesc ca fi cum ar fi pictat de altcineva, descoperindu•i 
calităţi fi mihnindu•mă la gindul că 01am ştiut să lucrez în 
continuare tot aşa ». Nu o duce prea bine cu sănătatea. Vederea 
îi oboseşte. În schimb, va avea parte de o mare bucurie la 
inceputul anului 1891 : expoziţia pe care ilo consacră Durand. 
Ruei pune pentru prima oară în deplină lumină talentul artistului 
sexagenar. 
Cei care au participat la aventura artistică a lui Seurat resimt, în 
marea lor majoritate, in chipul cel mai crud, dispariţia pictorului. 
Moartea lui Seurat il deprimă pe Signac mai mult ca pe oricare 
altul. Se simte covîqit de obligaţia ce-i revine de a apăra neoimpre. 
sionismul. Felul său deschis de a vorbi, expresiile tari pe care le 
foloseşte, excesiva sa incredere în sine i•au făcut mulţi duşmani, 
ceea ce nwi va uşura sarcina. Monet nwl poate suferi ; Degas, care 
« urăşte ,.tinerele genii", cum le numeşte el » - spune Pissarro -, 
îl înjură fiii ia in batjocură; dind glas, pînă la un punct, acestor opinii 
defavorabile, Mirbeau, cu prilejul ultimei expoziţii a lndepende01 
ţilor, îl atacă cu cruzime pe Signac in l'Echo de Paris •, vorbind 
despre « nulitatea lui zgomotoasă, uscată, pretenţioasă ». 

În chiar sinul Societăţii Independenţilor apar anumite manevre 
ostile. În luna mai, Anquetin, de pildă, încearcă - făcă succes, de 
altfel - să obţină schimbarea statutului şi numelui societăţii. 
Totuşi, pentru moment, important este in primul rînd să•i aducă 
lui Seurat un omagiu postum prin citeva expoziţii retrospective. 
Două sint organizate in 1891, prima in februarie de către grupul 
Celor XX - cu prilejul căreia Anna Boch cumpără &na In drt!ptul 
insuki La GrandeJattt>, un peisaj în plin soare din primăvara lui 
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1 888* - a doua în martie, de către Societatea lndependenţUor. La 
ambele manifestări prietenii şi discipolii lui Seurat fac o .figură destul 
de ştearsă. La expoziţia Celor XX portretul lui Feneon semnat de 
Signac produce un efect deplorabil. Mai mult chiar, un nou membru 
părăsqte gruparea, Georges Lemmen. 
În lunUe urmltoare neoimpresioniştii încearcă să recîttige poziţiile 
pierdute. La sfîqitul lui 1891, Signac, Cross, Theo van Rysselberghe, 
Luce, Petitjean, Leo Gausson şi Lucien Pissarro fac o expoziţie de 
grup în saloanele hotelului Brebant din bulevardul Poissonniere, 
numărul p. Un an mai tîrziu, un pictor amator foarte bogat, 
care•i ajută cu bani pe artişti, contele Antoine de la Rochefoucauld, 
devenind el înst�fi adept al divizionismului, închiriază la numărul 
10 din strada Laffitte un local unde ar urma să fie organizate expozi• 
ţiile neoimpresioniştilor. 
La inceputul lui decembrie 1 893, Signac, cît se poate de fericit, 
ii întruneşte pe neoimpresionişti spre a le aduce la cunoştinţă « frw 
moasa şi generoasa iniţiativă » a lui La Rochefoucauld. La început 
vor fi prezentate expoziţii colective, ce se vor reînnoi în .fiecare 
lună, apoi fiecare pictor din grup va avea dreptul la o expoziţie 
personală. Localul expoziţiei, care atrage in primul rind atenţia 
prin aceea că e luminat cu electricitate, li se oferă trecătorilor sub o 
înfăţişare agresivă. << Într•un ungher străvechi şi demodat ca acela 
din strada Laflitte, clădirea face o impresie nemaipomenită, exclamă 
Signac. Albastru verzui, litere rotunde de metal, roşu ca singele. 
Parcă ar intona un cintec plin de dinamism, aducător de veselie, de 
lumină, de forţă, de sănătate. . . de victorie ». Pissarro, încurcat, 
nu•i de aceeaşi părere : «E tare urîtă, ii scrie el lui Lucien. Seamănă 
cu intrarea unui bazar, dar se pare că toată lumea e mulţumită ». 
Prima expoziţie este inaugurată chiar la sfîqitul lui decembrie. Ea 
are mai cu seamă drept rezultat agravarea vechilor rivalităţi, ară. 
tind tuturor că, lipsit de şeful său, neoimpresionismul este ca o 
roată fără osie. Signac şi Petitjean discută la nesfîqit, fără a cădea 
de acord. «Petitjean, scrie Pissarro, e cu totul de părerea noastră că 
singurul viitor al unei metode atît de închise este punctul .6�al ». 
Dar se întîmplă un lucru şi mai grav. La 13 ianuarie Octave Mirbeau 
il atacă din nou pe Signac în L'Echo de Paris. Vizitind expoziţia, 
acesta s•a putut convinge că moartea lui Seurat « a însemnat o imensă 
nenorocire » ;  tînărul artist, spune el, era « înzestrat cu calităţi extraor• 

• .  Cu doi ani în urmă, Anna Boch cumpărase, cu prilejul expoziţiei 
Celor XX, singurul tablou pe care Van Gogh a izbutit să•l vîndă cît 
a trlit. În 1936 fictoriţa donează Sma tn d"l'tul insuki LA Grand�.Jo��� 
muzeului rega din Bruxelles. 176 



dinare de pictor ». Signac, după părerea lui, nu•i seamănă nici pe 
departe. 

Domnul SigTJIJC a vrut să•l continue pe &urat. Eu unul nu mă pot obişnui 
cu pictura lui. li N!cunoc calităfile, dar ek dispar sub o grămadă de cusururi. 
Cea u i se putea admite lui Georges Scurat, căci, la urma urmei, sis�· 
mul acesta este creatia lui, e mai � de tnţelcs la domnul SigTJ�JC, care 
nu•i totuşi decit un prea strguincios şi fidel discipol. 

Afirmaţia îl revoltă peste măsură pe cel interesat. Jignit, îi scrie pe dată 
lui Pissarro rugîndu,! să intervină pe lîngă Mirbeau fi să-şi arate că e 
nedrept ca Paul Signac să fie tratat astfel. Pretenţia îi pare nebunească lui 
Pissarro - << de neconceput ». Cîtă « lipsă de modestie » la « acest băiat 
de treabă » dacă « te gîndqti la rezultatele atît de slabe ale picturii pe 
care o face »! Şi cit poate fi de irascibil, numai pentru că nu află la 
toată lumea excelenta opinie pe care o are el ÎnsUfi despre sine! 
Pissarro îi răspunde în termeni «atenuaţi », refuzîndwl, fi anume 
precizînd că « nu se cade să discuţi părerea unui critic ». «Şi dacă 
vrei să•ţi spun deschis cum văd eu lucrurile - sînt fericit că am 
prilejul ăsta - află că socot că însăfi metoda neoimpresionismului 
e grefită; in loc să•l slujească pe artist, îl anchilozează, paralizindu•l ».  
Signac reacţionează cu violenţă : « Cum e cu putinţă să urăfti dintr•o 
dată in asemenea măsură un lucru pe care l•ai iubit cindva atit de 
mult7 Dragă maestre, nu eu sînt cel care m•am schimbat! De cind 
ne•ai părăsit, n•am dat îndărăt, ci am făcut progrese, mergînd pe 
acel�i drum . . . » Pissarro nu răspunde ; refuză să ducă mai departe 
o discuţie de asemenea natură, care nu poate lua decit o întorsătură 
neplăcută pentru mai tînărul său coleg. « Ei drăcie! Pictează în . . •  
sepia, dacă vrei, dar pentru Dumnezeu, pictează tablouri adevărate! .  . .  
Bietul Signac, nimeni nu indrăznqte să•i spună adevărul. . .  Gneva 
va trebui totu'i s•o facă intr•o bună zi. De altminteri nwi greu de 
văzut că nici chiar inainte de a adopta metoda punctului n•a pictat 
lucruri prea grozave ». 
Experienţa expoziţiilor neoimpresioniste, care continuă tot anul, 
nu este, din nefericire, concludentă. În septembrie, La Rochefow 
cauld se hotărăfte să renunţe. Signac se minie din nou : « Ştiam prea 
bine că entuziasmul acestui neofit o să se stingă sub urina primului 
trecător care o să se pişe în faţa expoziţiei noastre! Oameni ca el 
se mai pot încă mira că nifte artişti mîndri, deschizători de drumuri 
noi, n•au succesul imediat al jalnicilor arti§ti la modă. Cum de n•a 
priceput că singura răsplată pe care o cere e tocmai asta : să nu obţin un 
succes banal şi facil ». La 24 ianuarie 189J se închide ultima expoziţie 

177 din strada Laffitte, cuprinzînd lucrările lui Theo van Rysselberghe. 



Practic, acest efec înseamnă sfîrtitul grupului neoimpresionist. Oţiva 
dintre adepţii lui - Signac, Cross, Angrand, Petitjean, Luce, Van 
Rysselberghe - vor expune din nou alături, patru ani mai tîrziu, 
în martie 1�, în sala pe care le-o rezervă La Rochefoucauld la expoo 
ziţia organizată de el la galeria Durand.Ruel fi consacrată diferitelor 
tendinţe contemporane. În acelafi an Signac publică o lucrare teore• 
tică despre divizionism, De 14 Euge� Delacroix 14 Neoimpresicnism, 
adevărat « discurs funebru pe mormîntul divizionismului » • .  
Grupul se  împrăftie. 
Pissarro se arati tot mai aspru faţă de neoimpresionism, împoriva 
inBuenţei căruia a luptat ani de•a rîndul, înainte de a i se putea sustrage 
pe deplin. «Toate tablourile mele din perioada diviziunilor sistema• 
tice, fi chiar din vremea cînd mă străduiam din răsputeri să renunţ 
la această metodă, mă dezgustă. l•am mai simţit încă inBuenţa chiar 
fi în 1894! », a6nnă el în aprilie 1895· lată ce•i scrie lui Lucien în 
octombrie, în urma unei conversaţii avute cu Angrand la Durand• 
Ruei : « Dumnezeule! cîte teorii. . .  Plicticoase, exasperante! N•am 
mai putut răbda fi i•am spus că totul e o idioţenie, că ştiinţa lor e o 
gogoriţă, că adevărul e că nu sint artifti, că filau ucis instinctul în 
numele unei false ştiinţe, că Seurat, care avea talent şi instinct, şi•a 
ucis spontaneitatea cu teoria lui rece fi enervantă fi că tablourile 
lui Monet sint mai luminoase fi mai puţin plictisitoare decît ale lor ». 
Şase luni mai tîrziu, în aprilie 11196, Pissarro anunţă, fericit fi trium• 
fător, că, in sfîrşit, « s•a eliberat cu desăvÎrfire de neoimpresionism ». 
Cam tot in acea vreme, se împotriveşte ca Van de Velde să•l citeze 
printre neoimpresionişti. 

C rt>d că e de datoria mea, ti spune el, să• ti arăt deschis ftlul meu de a 
vt!dt>a lucrurilt> In legătură cu tmtativa /'<' care am Jăcut•o, urmtndwl 
/'<' prietmul nostru &urat, dt> a picta corform diviziunii sistt!mlltice.Am 
t>xpt>rimmtat tt'oria aceasta timp de patru ani, părăsind-o apoi, nu fără 
grt>utatt> şi după o muncă tnvuşunată, pmtru a regăsi Ct!t!ll u pi«tlusem 
şi a nu piude Ct!t!ll CI' putusem lnvăta; de act!t!a nu pot fi numărat printre 
nt>oimpresicnişti, căci ri rifuz.ă mişcarea şi viaJa, pmtru o t>stetică ditu 
metral opusă, ce poate t!vt!ntual să i se potrivească unui tt'm�ammt /'<' 
măsura ri, dar nu mit>, care �Tt!IIU să fog de oriu teorie tngustă şi llflll 
zis §tiinlffică. C onstatlnd (vorhesc numai de mine J, după multe stră• 
danii, că.mi «a cu �putinfă să mă corformez propriilor mele smzaJii 
şi, In const'CinJă, să redau viata, mişcarea, că•mi era cu �putinJă să 
surprind e.foctt>le atit de ifem«t> şi de minunat<' ale naturii, că.mi ua cu 
nt>putintă să dese�z tntr.un ftl cart> să fit> numai al meu, am fost silit 
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să nnunt la drumul p� car� pornis�m. Era şi timpul! Din Jmcir�. ��par� că 
nu sînt .Ji1cut �ntru o as��a artă, care•mi dă smz.atia cmuşk a morJii. 

O serie de pictori apalţinind grupului nu mai pictează ani îndelungaţi, 
ca de pildă Angrand, care in 189() se retrage in regiunea Caux, sau Willy 
Finch, ce pleacă in 1897 la Helsinki, unde va realiza o importantă operă 
de ceramist. Alţii renunţă pentru totdeauna la pictură, ca de pildă 
Van de Velde, care se orientează către artele aplicate, apoi către 
arhitectură, domenii in care ifi va afirma puternic originalitatea. * 
Cit despre pictorii ce se declară in continuare neoimpresionişti, ei 
evolueazi, modificindu.,i treptat tehnica. Signac, care, începînd din 
189(), e tot mai atras de acuarelă, caută, cum spune el ins�i, « o  
factură mai liberă . . •  Aceste căutări au la bază sila mea tot mai 
mare de « punctuleţ ». Într•adevăr, incepe să picteze in tu'e mai 
largi, de formă dreptunghiulară sau pătrată, care se adună intr•un 
fel de mozaic. 
Theo van Rysselberghe de asemeni se eliberează de tehnica divizio• 
nistă, 'i in primul rind de metoda punctului. D�i foarte bun prieten 
cu Signac, acesta il va critica nu o dată cu asprime. 

c�J mai mari! succes în sala noastră ti ar� Thto, sem Signac în t8gg, 

cu prikjul �%poziJi� tk la Ga/«ia DuranJ.R.�l. Pmtru asta a .Ji1cut 
tk altmintm t� concesiile �sare. Portrt!t�k lui, grat� la culm�, 
ar putea fi semnate tk orice pictor tk la Salonul Cham/"tk·Mars. Ctlt'nap. 
plată, ochii dintroo singură tu§e, gura încercuită cu o link, par a fi pictate 
tk Gt!rlle%. Mai persistă, cu totul inutil, �le urme, nu ak diviziunii, 
căci nu e%istă nici un foi tk contrast, ci ak punctului, în mankra în care 
sînt tratate Jundalurik şi 11eşmintele. De vreme ce şioa rt!luat într�aga 
lihertate, tk ce nu ştie dtU§i tk puţin să prtji� tk a11antajele contrastuluii' 
Dacă S•llr sluji tk contrast pentru a concentra efectul, pentru a îndrepta 
întreg intt!rt!sul asupra figurii şi asupra miinilor motklului, in loc 14•1 
lase să �� piardă in detalii, tl4că l•ar folosi pentru a varia tmtek şi a k 
tkgrada, tablourik lui ar a&�ea i'!finit miii mult stil! Farmecul � care•l 
mai păstrează prolliM tocmai din acek puţine urme de diviziune ce se 
mai pot întîlni • . •  Soarta a vrut ca Cross să fie ignorat şi ca Thio ·să 
triumft, JiminutnJ astfol meritul căutărilor lui Cross. Unul are geniu, 
celălalt doar întkmînare. 

Signac vorbeşte pe bună dreptate in acqti termeni despre Cross. 
Acest pictor singuratic, care, la puţină vreme după ce adoptă tehnica 

* Henry van de Velde a construit teatrul Werkbund din Colonia 
CI914>, biblioteca universităţii din Gand 0936>, muzeul Kcollec• 

L 79 Miiller din Otterlo C 19J7-19J4>. 



neoimpresionistă, se retrage în sudul Franţei, mai Întîi la Cabasson, 
În octombrie 1 891 ,  apoi, în 1 892, lîngă Lavandou, la Saint-Clair 
<unde se va stabili şi Van Rysselberghe>, continuă să picteze conform 

-propriului său temperament, urmînd drumul deschis de Seurat. 
« Este, notează Signac, un ginditor rece şi metodic şi totodată un 
visător ciudat şi chinuit ». Are simţul decorativului, şi, uneori, se 
situează destul de aproape de grupul nabiştilor. În jurul lui 189J 

se precizează la el o evoluţie majoră. Culoarea începe să capete în 
pictura lui un loc din ce în ce mai important. De la lună la lună 
coloritul tablourilor sale devine tot mai viu, tot mai intens. Fapt 
semnificativ, şi foarte elocvent în ceea ce priveşte profunda autentici• 
tate a clutărilor sale artistice, se izbeşte şi el, ca odinioară Seurat, 
de problema inevitabilă a .fidelităţii faţă de realitate. Îi împărtăşeşte 
frămîntările sale lui Theo van Rysselberghe : 

Oare acesta să fie scopul artei? mi•am spus. Fragmentt.de acestea dt' 
natură, dispus<', cu un gust mai mult · sau mai puJin sigur, lntr•un drept• 
unghi? lată de ce uvin, ca punct de plt'cau, la idt't'a unor armonii cro• 
matice stabili� pe de•Dimtregul (ca să spun aşa J şi fără a fine seama dt' 
natură. 

Cross va încerca să depăşească ceea ce pentru el reprezintă « eterna 
dilemă ». Peisajele pe care le va picta vor deveni, spre a folosi expre• 
sia lui Verhaeren « tot atîtea prilejuri de emoţie lirică » *. Dar 
vai ! Viaţa sa, măcinată de boală, va fi scurtă. Suferind încă din tine
reţe de un reumatism ce•i slăbeşte vederea, moare de cancer, în vîrstă 
de numai cinci zeci şi patru de ani, la 16 mai 19 10. 

Neoimpresionismul nu supravieţuieşte aşadar decît cu multă greutate 
celui ce l•a creat. Însăşi opera lui Seurat nu pare să aibă, la început, o 
soartă mai bună. Destinul ei va fi ciudat. În primii ani este ignorată, 
fapt deplins de Signac în Jurnalul său, în 1894 : « Cîtă nedreptate 
i se face lui Seurat ! Cum de nu sint in stare să vadă că e unul 
dintre geniile secolului nostru ! Tinerii sînt plini de admiraţie pentru 
Laforgue şi Van Gogh. Peste opera lui Seurat s•a aşternut uitarea, 
« tăcerea ». 
În acelaşi an, la licitaţia ce are loc după moartea lui m� Tanguy, 
un tablou de Seurat este cumpărat cu JO de franci. Cîţiva ani mai 
tirziu, un alt tablou se vinde cu 27 de franci. Jalnice preţuri! 
Multă vreme încă opera lui Seurat va fi prea puţin gustată de amatorii 
de pictură, şi mai cu seamă - putem afirma aceasta - de colecţie> 
narii francezi. Aşa se şi explică de ce, în afară de Circul <donat prin 

* Prefaţă la �atalogul expoziţiei Cross de la galeria Druet <Paris, 
martie•aprilie, '9"Jl. 180 



.testament muzeului Luvru de către un american>, absolut toate 
marile compoziţii ale lui Seurat se găsesc acum in străinătate. 
fn 1B97, criticul german Meier.Graefe cumpără DtmSul cu 400 de 
franci. La sfÎr§itul lui decembrie 1897, Vollard ii propune lui Signac 
spre cumpărare F��i pozînd, pentru suma de 8oo de franci ;  la numai 
cîteva zile tabloul este cumpărat de un alt german, contele Harry 
Kessler, cu 1 zoo de franci. 
Două luni şi jumătate mai tîrziu, în martie 1898, Signac ii face o 
vizită mamei lui Seurat. Aceasta se Întreabă ce se va întîmpla după 
moartea ei cu tablourile de mari dimensiuni ale fiului său. « Ar vrea 
ea să le lase rn()ftenire unui muzeu . . .  dar care muzeu, scrie Signac 
cu tristeţe, le•ar accepta astăzil » 

La moartea mamei lui Seurat, în iulie 1899, întrebarea rămîne tot 
fără răspuns. În anul următor, Feneon organizează, între '9 martie 
şi f aprilie, În localul publicaţiei La R.�v� Blanc�, o mare expoziţie 
alcătuită din trei sute douăzeci şi trei de lucrări ale lui Seurat, aparţi• 
nînd unor rude ale pictorului. « Familia, deşi are averi de milioane, 
vinde toate lucrările expuse, notează Signac in Jurnalul său ; şi asta, 
cred eu, mai cu seamă pentru că asemenea tablouri o stînjenesc » .  
Expoziţia capătă intr.adevăr caracterul unei lichidări. Desenele sînt 
vîndute în general cu 10 franci, şi cu 100 de franci cînd sînt înrămate. 
Feneon �i măreşte cu acest prilej colecţia cu tabloul La Scăldat, 
Signac cumpără Circul, cu fOO de franci, iar Casimir Bru, tatăl picto• 
riţei Lucie Cousturier, mare admiratoare a lui Seurat şi a lui Cross, 
La Graruk.Jatt�, cu 8oo de franci. 
Lucrările lui Seurat au într•adevăr o soartă ciudată. Preţul lor începe 
să urce, treptat, doar după primul război mondial. În februarie 19u, 
Ospiciu/ şi F arul e vîndut la Hotel Drouot cu 19 ooo de franci, iar 
Dansul ccumpărat de doamna Kroller•Miillen cu jZ ooo de franci. 
În 1924, un colecţionar din Chicago cumpără La Graruk.Jatt� cu 
2-4 ooo de dolari; în 1926 doctorul Barnes devine proprietarul tablow 
lui F�m�i pozînd, pe care•! plăteşte cu aproximativ fO ooo de dolari. 
cSă notăm, spre comparaţie, că Prinzul barcagiilor, de Renoir, fusese 
vîndut cu zoo ooo de dolari în 192 p. 
Pe nesimţite, şi înainte ca amatorii de pictură să se înllăcăreze pentru 
ele, operele majore ale lui Seurat ajung în sălile muzeelor. Pictorul 
tacitum cucereşte gloria definitivă pe aceleaşi drumuri de tăcere 
pe care a mers şi cînd trăia. 
Compoziţiile sale majore lipsind de pe piaţă, Seurat nu mai poate 
.6 vedeta marilor licitaţii, deşi amatorii Îfi smulg pînă şi cele mai 
mici schiţe ale sale. 
Una dintre ele, Stropitoauo, datînd de la începutul carierei pictorului, 

181 est<! vîndută în mai 19)6, la Hotel Drouot, cu f 100 ooo de franci. 



Alte doul sint cumpărate la Londca, în iulie 19)7, cu ) )00 ti 7 ooo 

de lire sterline, o dată cu un tablou din tinereţe, Grădit14t'U!, vindut 
cu 11 ooo de lire sterline. 
Aceste date sumare nu ne îngăduie să apreciem corect crqterea 
preţurilor tablourilor lui Seurat. Următoarea comparaţie va li poate 
fi mai concludentă: Port-en-B�ssin, intrar� tn port tn timpul fluxului, 
cumpărat în 19)1 de Luvru cdin fondurile unei donaţii canadiene> 
cu 16 ooo ooo de franci, fusese vîndut în 192 J cu r JOO de franci. 
Profeţia lui Pissarro, care•i spusese lui Lucien că exemplul lui Seurat 
va avea într•o zi fi « alte consecinţe ,., se dovedqte întemeiată. 
Influenţa acestuia este pînă la urmă considerabilă. Tot aşa in jurul 
marilor copaci doborîţi de furtună răsar mlădiţe tinere, mustind 
de seva ce va hrăni pădurea viitoare. 
Trebuie să observăm în primul rînd că atît înainte cit §i după 
1900, numeCOfi artifti îi suferă influenţa, e adevărat, din experienţa 
neoimpresionismului, mai cu seamă factura pointillistă. Dintre nabi§ti, 
Maurice Denis, Vuillard, Felix Vallotton folosesc temporar acest 
procedeu, ce se află la loc de cinste fi în citeva ateliere academice. 

« Divi:zionismul acatkmic ,., prin car� am tr�cut ru tofii, po11�st�Ştt! 
]ac'lu�s·Emik Blanc�, f,a cuurit tn -a măsură � hătrlnul 
Tony R.obm·FI�ury, autorul tabloului Ultimele :zile ale Corintului, 
nctt [,am văzut �%puntnd la iftrşirul vieţii nişt� c�t� de JrumotUL « cor• 

tegiane », vibrtnd tk pigmmti colorati c� vmMU tk.a dr�tul din poid4 
lui Seurat. . . Ci�a chiar s•a distrat făcînd tn ac��aşi manin'ă oi cop� 
după o Venus tk Bougu«�au, tn car� totuşi put11ai recunoaşt� stilul 
originalului. 

E vorba aici de prelungiri de un interes foarte redus, ca să nu spunem 
nul. De o cu totul altă importanţă se dovedqte a li lecţia pe care 
unii tineri artifti o vor trage din neoirnpresionism, nu imidndu•l , 
căci imitaţia e sterilă, ci utilizîndu•i aportul spre folosul unei creaţii 
vii. Viaţa, Întotdeauna, înseamnă dinamism. 
Henri Matisse, care aplicase metoda pointillistă în 1899, ifi petrece 
vara anului 1904 în preajma lui Signac, la Saint<Tropez. Intră de 
asemenea în legătură cu Cross, care, într•o scrisoare către Theo 
van Rysselberghe, datată din septembrie, notează citeva reflecţii 
vesele prilejuite de această întîlnire : « Ne.am dus la Saint•Tropez. 
Matisse neliniştitul, vqnic neliniftitul! Nu•ţi va li greu să înţelegi că-mi 
făcea tot atîta plăcere să stăm împreună de vorbă pe cît de încîntat 
eram . • .  văzînd cît de plin de sine este prietenul nostru Signac ,. • .  
Şederea la Saint•Tropez marchează o etapă în evoluţia lui Matisse , 

• Gtat de lsabelle Compin, după A. Barr. 1112 



care practică diviziunea cu acea grijă pentru culoare ce•i este atît 
de caracteristică. Consecinţa intilnirii dintre cei doi pictori va fi 
un tablou, devenit mai tirziu celebru. Lw:, calm şi voluptak, pictat 
in iarna următoare şi expus la Independenţi in 190J· Astfel ia naJtere 
fauvismul, ce se va dezvolta, bineinţeles, conform tendinţelor sale 
proprii. Matisse nu se arată fidel neoimpresionismului vreme prea 
îndelungată ; dar acesta va fi contribuit tOtUfi la formaţia sa estetică. 
Derain, Vlaminck, Braque uzează la rindul lor de un fel de poi01 
tillism fauvist, în tuşe largi, pentru care tablourUe lui Derain pictate 
în 1905 la Collioure rămîn, poate, exemplul cel mai semnificativ. 
Mult mai profundă este influenţa lui Seurat - căruia lndependenţii 
îi consacră o retrospectivă în 1905 - asupra cubiftilor. Ea se conjugă 
cu aceea a lui Cezanne. « Arta lui cezanne şi a lui Seurat, va scrie 
Metzinger, a avut un rol hotărîtor. Datorită ei cîţiva artifti, puţini 
la număr, au inceput să mediteze asupra adevăratului sens al picturii, 
descoperind sub aparenţele efemere jocul raporturilor constante ,. *. 
Orfismul lui Delaunay îşi are de asemenea originea tot in divizionism. 
Şi în Italia - unde neoimpresionismul numără foarte curind cîţiva 
adepţi <Pelizza da Volpedo, Segantini, Previsti> - , futuriştii se declară 
in mod deschis discipolii lui Seurat. « Primul meu contact cu arta 
lui Seurat, pe care l•am adoptat, şi pentru totdeauna, ca maestru, 
m•a ajutat mult să mă exprim. . . "• va declara Gino Severini, la 
cincizeci de ani după venirea sa la Paris * * .  
Mai rămîne, în sfîrşit, pictura abstractă. Ruptura cu reprezentarea 
figurativă, către care Seurat - ca şi Cross - s•a indreptat in chip 
logic, este consumată in 19 10 de c�e o nouă generaţie de pictori. 
Primul maestru şi teoretician al picturii abstracte, Kandinsky, în 
lucrarea sa Despu spiritualitate tn artă 0912>, nu uită să vorbească des• 
pre teoria neoimpresionistă. Ea « anunţă pictura abstractă, scrie Kan• 
dinsky. Această teorie, pe care neoimpresioniştii o consideră univer• 
sală, nu constă în a fixa pe pînză un fragment de natură ales la În• 
tîmplare, ci in a reda întreaga natură în toată măreţia şi strălucirea sa ». 

Ideea care stă la temelia vocaţiei şi a căutăcUor lui Seurat, ideea .ce 
constituie nucleul ascuns, sămînţa din care a rodit opera şi destinul 
său : obsesia condiţiei trecătoare a omului, poate fi regăsită, modificată 
de caracteristicile personale ale unei puternice individualităţi, la 
Felix Feneon. 
Chiar inainte de moartea lui Seurat, Felix Feneon renunţă aproape 
cu desăvîrşire la activitatea de critic, ne mai vrind să�Şi folosească 

* În Bulletin de la Vie artistiq� din 1 1  noiembrie 1914. 
* * Prefaţă la catalogul expoziţiei Severini <Galeria Berggruen, Paris , 
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talentele excepţionale şi uimitoarea perspicacitate. Pe cît poate, 
se învăluie în tăcere. 
În aceeaşi perioadă, anarhiştii, cărora le poartă, ca de altfel mulţi 
intelectuali ai vremii, o simpatie plină de solicitudine, încep să se 
facă foarte cunoscuţi. La 1 mai 1 891 <prima manifestaţie muncito• 
rească de 1 mai - organizată în amintirea grevei ce avusese loc în 
1886 la fabrica Mac Cormick din Chicago şi ai cărei conducători, 
in număr de cinci, fuseseră condamnaţi la moarte - datează din 
1890>, o seamă de anarh�ti, maltrataţi de poliţie, sint arestaţi şi aduşi 
apoi in luna august, in faţa Curţii cu juri. Acest eveniment va li 
urmat de o serie de atentate. La 1 1  martie 1892 explodează o bombă 
În imobilul de la numărul 1 36 din bulevardul Saint.Cermain, unde 
locuieşte preşedintele Curţii cu juri. Pe ziua de 1 8, o a doua bombă, 
la cazarma Lobau. Pe 27, o a treia bombă, la domiciliul avocatu• 
lui•general, in strada Oichy, numărul 39· În urma denunţului făcut 
de un chelner de la restaurantul Very din bulevardul Magenta, 
poliţia arestează la }O martie pe un anume Ravachol. Procesul acestuia 
Începe o lună mai tîrziu, la 17 aprilie. În seara din ajun, restaurantul 
V ery sare în aer în urma unei teribile explozii. 
Ravachol este condamnat la muncă silnică pe viaţă de către juriul 
departamentului Sena. În luna iulie este condamnat la moarte de 
către juriul departamentului Loire, in faţa căruia trebuie să răspundă 
de crime de drept comun săvîrşite anterior. Personajul e oarecum 
compromis în ochii opiniei publice, lucru ce nu•i împiedică pe scrii• 
toci ca Octave Mirbeau sau Paul Adam să•l glorifice. La o subscripţie 
deschisă de către periodicul anarhist L'Emdehors în folosul copiilor 
unui complice al lui Ravachol, Feneon îşi dă obolul alături de Signac, 
Camille şi Lucien Pissarro, Theo van Rysselberghe, Verhaeren, 
Henri de Regnier şi mulţi alţi artişti sau oameni de litere, ca T ristan 
Bernard, lbels, Romain Coolus, Lucien Descaves . . .  Feneon colabo• 
rează, de altminteri, la periodicele L' En.dehors şi Le Pere Peinard. 
Atentatele din 1892 constituie preludiul unei perioade de teroare. 
În după•amiaza zilei de 9 decembrie 1 89J, o bombă explodează la 
Palais Bourbon, in timp ce deputaţii se aflau întruniţi in şedinţă. 
Autorul atentatului, Vaillant, arestat pe data de 1 1  decembrie, este 
judecat la 10 ianuarie, condamnat la moarte şi executat - preşedin. 
tele Republicii, Sadi Carnot, refuză săli graţieze - pe 1 februarie. 
De indată urmează represalii. În seara zilei de 12 februarie un tînăr 
de vreo douăzeci de ani, Emile Henry, candidat la Şcoala Politehnică, 
aruncă o bombă in cafeneaua Terminus din gara Saint•Lazare, în 
timpul concertului ; este arestat pe loc. Pe data de 1 ;  martie, un 
prieten al lui Vaillant, Pauwels, este victima bombei pe care o 
transportă la biserica Madeleine. Poliţia arestează tot mai mulţi 184 



anarhişti şi suspecţi. Feneon este denunţat. Poliţia, de altminteri, 
îl cunoaşte pe F. F. Un raport purtînd data de j i  martie •89z îl 
desemna ca « anarhist militant ». 
Dep urmlirit pas cu pas, F. F. îşi ved�. n�păslitor, de tr�burile 
obişnuite. fntr•o seară se duce la un teatru din strada Blanche. 
Ajuns la intrare, îşi scoate pălăria, arată către cei doi poliţişti în civil 
c�•i merg pe urme într•un chip ce nu mai lasă nici o îndoială asupra 
misiunii lor, şi rosteşt� cu o voce liniştită : « Felix Feneon şi suita lui ». 
La 4 aprilie, o bombă explodeazli în restaurantul Foyot din strada 
T ournot, rănindu•l grav la un ochi pe poetul Laurent T ailhade, 
partizan entuziast al atentatelor anarhiste. s� bllnui� că ar fi şi el 
amestecat în ac�astă afacere. 
Ancheta stabileşte că F. F. întreţinea relaţii strînse cu Emille Hency 
şi că frecventează şi pe alţi anarhişti, ca, de pildă, pe Ortiz sau pe 
Matha, directorul revistei L' En.tkhors. La z6 aprilie i se face o 
percheziţie la domiciliu. Mama sa izbuteşte totuşi să facă să dispară 
testamentul lui Emile Henry, ascuns aici de Feneon •. Poliţia perchezi• 
ţioneazli şi la biroul acestuia de la ministerul de război, unde desco• 
peră un flacon de mercur şi douăsprezece d�tonatoare băgate într•o 
cutie de chibrituri. 
Arestat şi încarcerat la Mazas, F. F. refuză să dea vreo explicaţie 
asupra provenienţei acestor obiecte compromiţătoare. 
Feneon e dat pe mîna justiţiei în cursul verii, împreună cu alţi 
intelectuali - responsabUi sau colaboratori ai unor periodice anac• 
histe - şi cu cîţiva criminali de meserie, acuzaţi fiind şi unii şi 
alţii de a aparţine aceleaşi « asociaţii de indivizi primejdioşi "· Va 
fi aşa-numitul proces al Celor Treizeci. 
Perioada de instruire a procesului ia sfîr§it pe 8 iunie, la puţină 
vreme după executarea lui Henry, condamnat la z8 aprilie la pedeapsa 
sa capitală. Un tînăr anarhist italian, Caserio, se pregăteşte săli 
răzbune, pe el şi pe Vaillant. Pe data de 14 îl injunghie la Lyon 
pe Sadi Carnot, fapt ce ar putea agrava sentiţele date În procesul 
Cdor Treizeci. Poliţia ifi înteţeşte activitatea. Este arestat fi Maximi• 
lien Luc�. care colaborează cu desene la jurnalele anarhiste. Mirb�au, 
Paul Adam, Steinlen izbutesc să fugă. Pissarco, care călătoreşte în 
Belgia, îşi a mînă întoarcerea în Franţa. 
Toate acestea nu par de loc săli impresioneze pe F. F., care rămîne 
« rece ca statuia Comandorului "• dupli cum spune Jules Laforgue. 
Tînărului avocat Thadee Natanson, care se oferă săli apere, F. F. 
îi cere, ca şi cum nimic altceva nu J,ar interesa mai mult pe lume, 
o cutie cu cremă de ghete. 

185 * Relatat de J. Rewald. 



La ' august, Casecio este condamnat la moarte. Pe ziua de 6 începe 
procesul Celor Treizeci, în timpul căruia F. F. are aceeaşi atitudine 
liniştită. « Înalt, slab, cu pomeţii ieşiţi, cu trăsăturile energice, n•are 
CÎtUfi de puţin o înfăţişare banală », scrie un jurnalist. Răspunsurile 
lui la întrebările prqedintelui, rostite cu o politeţe desăvîqită, cad 
scurte, limpezi, luînd uneori o întorsătură neprevăzută. 

Prt'şedintt'lt' - Portarul dumneavoastră afirmă că primeaţi vizitele 
unor indivizi suspecţi. 
F. F. - Nu sînt vizitat decît de scriitori şi de pictori. 
Pr..şedintt'k - Anarhistul Matha, cînd a venit la Paris, a tras la 
dumneavoastră. 
F. F. - Poate că nu avea bani. 
Prt'Şt'dintek - La anchetă aţi refuzat să ne daţi informaţii în legă• 
tură cu Matha şi Ortiz. 
F. F. - N•am vrut să spun nimic care i•ar putea compromite. 
A§ proceda în acelaşi fel şi faţă de dumneavoastră, domnule prqe• 
dinte, dacă s•ar ivi prilejul. 
Preşedintele - Am aici un flacon care s•a găsit în biroul dumnea• 
voastră. Îl recunoaşteţi l 
F. F. - Seamănă, Într.adevăr, cu un flacon care-mi aparţine. 
Preşedintt'k - Emile Henry a recunoscut în închisoare că llaconul 
a fost al lui. 
F. F. - Şi dacă i•aţi fi arătat un butoi cu mercur, tot l•ar fi recunos• 
cut. Îi plăcea să se laude. 

Acuzaţiile aduse împotriva Celor Treizeci nu par a•i convinge pe 
juraţi. La rugămintea mamei lui Feneon, Mallarme vine să depună 
mărturie în favoarea prietenului său : « Ştiu că nu e În stare să 
se folosească de nici un alt mijloc, în afară de literatură, pentru 
a exprima cele ce gîndeşte ». La 11 august Feneon şi majoritatea 
celorlalţi inculpaţi sînt achitaţi. 
În ciuda acestui verdict, poliţia rămîne convinsă de vinovăţia lui 
F. F. Se pare că într•o zi, Upine, prefectul poliţiei, i•ar fi declarat 
soţiei lui Feneon, care i se plîngea că este urmărită : « Doamnă, 
îmi pare rău că trebuie să wo spun, dar waţi căsătorit cu un asasin » • . 
La sf"u-şitul lui decembrie, F. F., care asistă împreună cu Signac la 
premiera piesei lui Ibsen, DU§manul poporului, face o reflecţie ciudată : 

Mi.a arătat, spune Signac tn Jurnalul său, logica diferitelor atmtate, 

• Relatat de Jean Paulhan, care socoteşte că aprecierea este « exa. 
gerată ». 186 
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care atacă prin Gal/o hursa * ,  prin R..avachol magistratura fi armata 
(cazarma LohauJ, prin Vai/lant pe tkputaţi, prin Henry pe alegători, prin 
Caserio pe reprezentantul puterii. Cel mai « anarhist » i se pare atentatul 
lui Henry, trulreptat Impotriva alegătorilor, care sint mai vinovaţi decît 
cei ale,;, de vreme ce aceştia sint siliţi de primii să facă meseria de deputat. 

Feneon este, bineinţeles, concediat de la ministerul de război. Thadee 
Natanson, care, împreună cu fraţii săi, fondase La R..evue hlanc�. 
în octombrie 1891,  îi oferă postul de secretar de redacţie. F. F. il 
va ocupa pînă în 1903, dată la care periodicul Îfi încetează apariţia. 
După ce, pentru puţină vreme şi spre marea sa nemulţumire se 
a.Oase, cu prilejul procesului Celor Treizeci, în centrul atenţiei gene• 
rale, poate aici, mai mult ca niciodată, să intre din nou în umbră, 
satisfăcindwşi pasiunea pentru anonimat. ln nouă ani nu îngăduie 
să i se tipărească numele în revistă decît de trei ori. De cîtăva 
vreme a încetat să mai scrie. Totuşi, nu pe deplin. El, care declară 
« că nu•i plac decît muncile indirecte », se amuză uneori scriind articole 
semnate de alţii, ca, de pildă, de Willy, care J,a poreclit « prietenul 
cel scump la vorbă ». 
După ce La R..evue hlanc� îşi încetează apariţia, F. F. pune din nou 
mîna pe condei, dar de astă dată ca redactor la un cotidian de mare 
tiraj, Le Matin, unde ţine o rubrică de « fapte diverse », rezumate 
de el in trei rînduri, pe un ton hazliu şi nepăsător, plin de ironie 
faţă de zădărnicia zbuciumului omenesc. 

Două sute de răşinari de la Mimizan <Landes> sînt in grevă. Trei 
plutoane de jandarmi şi o sută de soldaţi din regimentul 34 infante• 
rie îi ţin sub observaţie. 

« Feriţi•vă de alcool şi de voluptate », spune generalul Privat, adre• 
sîndu•se diviziei a jl•a, în ordinul de zi prin care Îfi ia rămas bun. 

Domnul Abel Bonnard, din Villeneuve,Saint•Georges, în timp ce 
juca biliard, şi•a crăpat ochiul stîng, căzînd pe tac • *. 

A fost găsit individul suspect ce fusese văzut de către mecanicul 
Gicquel dînd tircoale gării orăşelului Herblay : Jules Menard, culegă
tor de melci. 

Doisprezece ani de ocnă la Portebotte : a ucis•o la Le Havre pe vesela 
Nini la Chevre, convins că are dreptul să•i ceară socoteală. 

* E vorba de unul dintre primele atentate. La J martie 1886, Charles 
Gallo a aruncat o bombă şi a tras dteva focuri de revolver în clădirea 
Bursei. 
* • Joc de cuvinte, cuvîntul francez '{UCUC <tac> însemnînd fi coadă 
<Nota tr. >. 



In 19<J6 F. F. renunţă la aceste exerciţii care, cu timpul, încep wl 
plictiseascl, adt pe el cit �i, pentru cu totul alte pricini, pe o parte 
dintre cititorii ziarului u Matin. Intră ca func�ionar la galeria 
BernheinvJeune, unde va ocupa curind postul de director artistic. 
Nwi greu de bănuit că judecata lui sigură face aici minuni, dar în 
acel fel foarte ciudat care a fost �i va li, în orice împrejurare, felul 
său propriu. Nu prezintă eventualilor cumpărători decît tablourile 
pe care el îns�i le admiră. Socotqte inutil să le mai comenteze, 
explicînd în ce constă interesul lor sau discutînd o părere care diferi 
de a sa ; iar dacă·�i dă seama de incompetenţa sau de prostia inter• 
locutorului, ştie să ocolească răspunsul printr•o ironie. Unei vizita, 
toare, care, arătînd cu ochelarii către o sculptură de Rodin ce înfă• 
ţ�a o femeie cu coapsele depărtate, îl întreabă : « Ce reprezintă asta• 
domnule Feneon r », el îi răspunde pe tonul cel mai serios : (( o 
doamnă » *. 
Impertinenţa lui aproape făNă �i tăcerile lui ar trebui, s•ar putea 
crede, wi izgonească pe clienţi. Dar, dimpotrivă, ei se arată cu atît 
mai atr�i, intr•atît de mare este puterea acestui negustor despre 
care toată lumea �tie acum că pentru el important este nu să vîndă 
ci să iubească, �i că nu ar putea să•i înşele nici pe alţii ap cum nu 
se poate înşela nici pe sine; � asta cu atît mai mult cind e vorba 
de artă, care pentru el înseamnă totul. Priceperea sa în acest domeniu 
nu le poate scăpa cunoscătorilor, chiar dacă ea se exprimă în fraze 
puţine � eliptice. 
Dar într•o bună zi csîntem în anul 1914>, F. F. - are şaizeci şi trei 
de ani - le declară pe n�teptate fraţilor Bernheim : << Mi•a venit 
şi mie vremea să trîndăvesc » şi se retrage din activitate. E pe deplin 
hotărît să facă totul spre a li uitat. Un editor îl îndeamnă sălşi scrie 
memoriile : refuză. l se propune să i se retipărească unicul volum, 
lmpr�sioniştii tn t886: refuză. Jean Paulhan îi cere citeva însemnări 
sau amintiri pentru LA Nouvt:lk R..nm� Fran;ais� : refuză. Oneva 
vrea să facă o culegere din « nuvelele sale de trei rînduri » publicate 
in ziarul u Matin: F. F. refuză, de data aceasta chiar cu mînie * * .  
Nu doreşte decît uitarea. Mai lucrează şi acum, stabilind elementele 
unui catalog al operei lui Seurat, care, conform voinţei sale limpede 
exprimată, urmează să apară fără semnătură. Catalogul nu conţine 
nici un fel de comentariu ci numai « titluri, date şi dimensiuni » * • * . 
Uitarea 7 F. aspiră la mai mult decît atît : la dispariţia totală, la neant . 
Ond, în 1938, trebuie să se supună unei grave operaţii, nu doreşte 

• Relatat de M. Saint•Oair. 
* * Relatat de Jean Paulhan şi de John Rewald. 

* * *  Jean Paulhan. 188 



săli supravieţuiască. « E absurd să mai fii încă în viaţă la �ptezeci şi 
opt de ani <sau la �ptezeci şi nouă, sau la optzeci, sau la optzeci 
şi unu> », spune el * . . .  Această « absurditate » stîrneşte În el « nerăb• 

dare şi mînie ,., după cum observă doamna Th�o van Rysşdberghe. 
Operaţia l•a slăbit. Dar trupul ii mai rezistă cîţiva ani. F. distruge 
şi ultimele documente pe care le mai păstra, împrăştie o parte din 
colecţia de tablouri. Aşteaptă moartea, ultima şi cea mai deplină 
uitare. Ea vine la începutul lui 1944. fn ziua de 19 februarie, F. F. 
nu mai e printre cei vii. 

* Relatat de Jean Paulhan şi de John Rewald. 
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FLAMANT <Elie-Charles> : Signac, sl!s Amis, ses Tableaux, Sl!s 
Ytzehu, in Connaissancl! des Aru, noiembrie 19('3. 

FRY <R, > :  Snuat, in The Dia/, septembrie 1916. 

GAY <Paub : Signac, the Painter, in catalogul retrospectivei Signac 
de la Marlborough gallery, Londra, 1 1  martie-lj' aprilie 19J'+ - La 
Crlaticn de 1'0� chez. Paul Signac, in catalogul expoziţiei Signac 
de la Marlborough gallery, Londra, aprilie-mai 19J8. 

GOIDWATER <Robert J. > :  Sar-M AsJXcts of the Dt!Vt!lopment of 
&urat's Style, in The Art Bulletin, iunie 1941 .  

GUENNE <Jacques> :  Entretim awc Paul Signac, in L'Art vivant, 
20 martie 192J. 

HELLENS cFranz) : Vuhaerm, Seghers, Paris, 19JJ· 

HERBERT <Robert L>:  St!urat's Drawings, in catalogul expoziţiei 
Seurat de la Art Institute din Chicago şi de la Museum of Modem 
Art din New York, 19_r8. - &urat in Chicago and New York, în The 
Burlington MagiiZint!, mai 19_r8. - St!urat aml Jules Cheret, în The 
Art Bullt!tin, iunie 19J8· &urat and Puvis de Chava�s, în Yale Uni• 
lfft"sity Art Galkry Bullmn, octombrie 19J9· - Srorat and Emile 
Vuhaerm, unpublished Ldtrt!s, in Gazette des Beaux•Arts, decembrie 
19J9· 

HOMER <William 1: > :  Geor�s &urat. Port•en•Bessin, în Minnt!tll 
polis lnstituk of Arts Bulletin, vara anului 19J7· - Notes on Seurat's 
Palt!tte, in The Burlington Magazin�!, mai 19J9· 

KAHNWElLER <Daniel.Henryl : Cor!fossions esthetiques, Gallimard, 
Paris, 19('J. 

LAPRADE <Jacques de> : &urat, Aimery Somogy, Paris, 19JI . 

LHOTE <Andrtb : Seurat, Braun, Paris, 1948. 

MAUCLAIR <Camillel :  &rvitude l!t Grandror littiraim, Ollendorff, 
Paris, 1921. 

MULLER <Joseph•Emile> : Seurat. Dmins, Hazan, Paris, 19()o. 

&urat, Hazan, Paris, 19()o. 

u Neo./mprt!ssionnis�. Catalogul expoziţiei neoimpresioniştilor 
ele la Galerie de France, Paris, u decembrie 1941-1 J ianuarie 194J· 

PAULHAN <Jean> : F. F. ou le Cr�, :Gallimard, Paris, 194.> 

<retiparită ca introducere la Onwrt!s de Felix ifeneon; a se vedea 
mai SUS). 196 



PILLEMENT cGeorges> :  Charka Hmry � ]uka Lafor�, in 
Cahkrs J� l"Etoil�. ianuarie-februarie 19,0. 

PISSARRO cLudovic Rooo> fÎ VENTURl cLiondlo> :  Camill� 
Pissarro, son An, IOn o�e. z voi., Paul Rosenberg, Paris, 19,9· 

POGU cGuy> : Thlo PtJr1 /{ysselkrgk, 11J Vie, 196' dără altă indi. 
ca ţie. 

RAYNAUD cErnest> : La Mt/1� l)mholi&k, ' voi., La Renai.ssance 
du Livre, Paria, 191o-1921.  

REWALD cJohn> : Ftli:r Ftnton, in Gautk Jn &auz•Aru, iulie
august şi februarie 1!}48. - &urat, Albin Michel, Paris, 1948. -
Prefaţă la catalogul expoziţiei Srurat anJ IUs Frimds, Wildemtein, 
New York, noiembrie-decembrie 19H· Histoir� Je /'lmpressionnism�, 
Albin Michel, Paria, 19$5· Le Post•lmpressionni.me, Albin Michd 
Paria, 1961 . - A se vedea Henri Dorra. 
REY cRobert> : La R.maiuance Ju Sentimmt clauitpJe, Les Beaux• 
Arts, Paris, 19p . 

RICH cDaniel Catton> :  &urat'• Paintingş, in catalogul expoziţiei 
Seurat de la Art Institute din Chicago şi de la Museum of Modern 
Art din New York, 19;8. 

ROUSSOU cMatei> :  AnJrt Antoint!, L'Arche, Paris, 19H· 

SALMON cAndre>:  Propos J'Atelier, Crb, Paris, 1911.  

&urat � ses Amir. La Suite tk l'lmpressionnisme. Catalogul unei 
expoziţii organizate de BetzU:r•Arts fi de Gautte Jes &4UZ1Aru, 
Paris, decembrie 19H - ianuarie 19H· 

VENTURI cLionello> ;  Les Arrhive1 tk /' lmpressir>nnisme, a voi., 
Durand.Ruel, Paria•New York, '9'9· A se vedea Pissarro cLudovic 
Redo>. 
VIENNE cGabrtelle> : Catalogul expoziţiei Signac de la Muzeul 
naţional de Artă modernă, cu o prefaţă de Jean Cassou, Paris, z; 
octombrie - 1 decembrie 19)1. 

VOLLARD cAmbroise> :  Souvenirs J'un MarchanJ Je Tabkau:r, 
Albin Michd, Paris, 1948. 

WHITE cGabrieb : Prefaţă la catabgul expoziţiei R.�ot!urtions of 
tk Drawing1 of &ut"at, Arts Council ol Great Britain, 1�. 

ZERVOS cChristian> : Un Dimanck a la Graruk.Jt�tt� � la T�chni· 
tpJe tk Srurat, in Cllhiers J'Ar , no 9, 1918. 

ZWEIG cStefan> : Emik Verhaeren, Merc:ure de France, Paris, 
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PRINCIPALELE PERSONAJE CITATE IN CELELALTE VOLUME 
DIN «ARTĂ ŞI DESTIN» 

tn Vi.rfa lui V.m Gogh : Charles Angrand, Louia Anquetin, Antoi> 
ne, �mile Bemard, Anna Boch, Gauguin, Van Gogh, Guil• 

laumin, Pissarro, Seurat, Signac, Karel Verlat. 

În Vi"!" . lui Cl:z.tJtJM: Arsene Alexandre, Paul Alexis, Anquetin, 
Bernard, Caillebotte, Victor Chocquet, Degas, Gauguin, Van Gogh, 
Guillaumin, Georges Lecomte, Roger Marx, Octave Maus, MirbeaU: 
Monet, Pissarro, Odilon Redon, Renoir, Rodin, Seurat. 

fn Vi.rJ.r lui Toulouse•Lzutrec : Adolphe Albert. �ne Alexandre, 
Anquetin, Bemard, Jules Cheret, Charles Cros, Degas, �ouard 
Dujardin, Paul Durand.Ruel, Fenec>n, Fernando, Gauguin, Van 
Gogh, La Goulue, Grille d'�gout, Guillaumin, Victor loze. Antoine 
de la Rochefoucauld, Mallarme, Roger Marx, Octave Maus, Miroeau, 
Jean Moreas, Thadee Natanson, Edmond Picard, Pissarro, Puvis de 
Chavannes, RafFaelli, Redon, Henei de Regnier, Jules Renard, Renoir, 
Th� van Rysselberghe, Seurat, Signac, Alfred Stevens, Valentin le 
Desosse, Henry van de Velde, Willy. 

fn Vi.rţ.r lui Ma�t: Anquetin, Bernard, Bracquemond, Charles 
Cros, Degas, Durand•Ruel, Van Gogh, Hoschede, Maitarme, Eugene 
Manet, Monet, George Moore, Berthe Morisot, Pertuiset, Pissarro 
Renoir, Alfred Stevens. 

În Viata lui Gauguin: Arsene Alexandre, Anquetin, Georges de Bellio, 
Bemard, Jacque81�mile Blanche, Bracquemond, Degas, �douard 
Dujardin, Durand•Ruel, Feneon, Andre Fontainas, Gaugufn1 Van 
Gogh. Guillaumin, Antoine de la Rochefoucauld, Mallarme, Roger 
Marx, Maxime Maufra, Mirbeau, Monet, Moreas, Murer, Pissarro, 198 



Puvis de Chavannes, Raffai!lli, Redon, Henri de Regnier, Renoir, 
Schuffenecker, Seurat, Walter Sickert, Signac, Fritz Thaulow. 

În Via!a ui R.moir: Arsene Alexandre, Paul Alexis, Anquetin, Aru 
toine, Georges de Bellio, Bernard, Jacques.Enule Blanche, Caille. 
botte, Victor Chocquet, Henri-Edmond Cross, Degas, Edouard 
Dujardin, Durand.Ruel, Feneon, Fernando, Gauguin, Van Gogh, 
Guillaumin, Hoschede, Georges Lecomte, Maximilien Luce, Mallar• 
me, Eugene Manet, Roger Man:, Meier•Graefe, Mirbeau, Monet. 
Moreas, Berthe Morisot, Murer, Georges Petit, Pissarro, Puvil de 
Chavannes, Redon, Henri de Regnier, Renoir, Rodin, Seurat, Teodor 
de Wyzewa. 





CRONOLOGIA GENERALĂ 
A PRIMELOR ŞAPTE VOLUME 
DIN « ARTĂ ŞI DESTIN » 



NOTA INTRODUCTIVĂ. UNIVERSUL BIOGRAFIC 

Cronologia care urmează are, evident, un scop de 
ordin practic. Prin trimiterile sale, îi va îngădui 

cititorului să consulte cu uşurinţă, în legătură cu orice 
fapt, cele mai importante paragrafe din volumele seriei 
Artă şi destin. 
Dar ea răspunde totodată unei preocupări ce ţine de 
însăşi esenţa operei căreia i•am închinat întreaga mea 
viaţă. Tocmai asupra acestui lucru aş vrea să mă explic 
aici în cîteva cuvinte - şi ca şi cum mi•aş vorbi mie 
însumi. 
« Oamenii vin în contact unii cu altii, scriam cîndva în 
Viaţa lui R..enoir. Destinele lor se î�crucişează, răsărind 
pentru o clipă din ceaţă. Se întîlnesc, îşi fac mărturisiri, 
dezvăluindwşi unii altora crîmpeie de viaţă, dar restul 
se pierde în noapte. Numai istoria poate cunoaşte acest 
păienjeniş de destine : numai ea poate cuprinde viaţa 
trăită în totalitatea ei, aruncînd asupra acestui teatru 
de umbre marea si blînda•i lumină. » 
E o afirmaţie incidentală , dar care oglindeşte o preocu• 
pare ce m•a urmărit neîncetat de•a lungul întregii mele 
existenţe. O preocupare complexă. 
Am fost intotdeauna chinuit de dorinta, fără îndoială 
instinctivă, în orice caz adînc înscrisă în firea mea pentru 
pricini pe care nu le cunosc, să compun nu numai cărţi 
ci un grup de cărţi, puternic legate între ele, adăugîndu.se 
una alteia ca pietrele unui edificiu sau, şi mai bine, ca 
organele intr•un trup. Această dorinţă, pe care m•am stră• 
duit să o concretizez în felurite chipuri, este tot atit 
de adînc înrădăcinată în mine ca şi înclinarea mea pentru 
biografie. Din această dorinţă şi din această înclinare, 202 
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al căror caracter obsesiv îmi apare cum nu se poate ma 
limpede, s•a născut în cele din urmă seria « Artă şt 
d�stin », ce trădează însă şi o a treia obsesie : ideea pro' 
digioasă, care de asemeni m•a urmărit întotdeauna, că 
nenumărate destine, foarte deosebite unele de altele, 
coexistă şi se împlinesc în mod concomitent. După 
mine, unul dintre scopurile majore, primordiale, ale 
scriitorului, este acela de a surprinde viaţa. Or, nimic 
mai dificil decît să surprinzi viaţa în extraordinara ei 
proliferare. 
In existenţa noastră de fiecare zi, după cum arată obsen 
vatia mai sus citată, destinele celorlalti ni se dezvăluie 
cî�d şi cînd, într•un fel de străfulgerare: Puţinul pe care•! 
surprindem astfel este aproape întotdeauna înşelător. 
Dispunem de obicei de elemente nesigure şi prea puţine 
la număr, care nu ne îngăduie o judecată limpede. 
Chiar propriul nostru destin ne rămîne în parte ascuns, 
din pricina unui fel de orbire pe care o avem faţă de 
noi înşine, a memoriei noastre slabe, şi pentru multe 
alte pricini. lată de ce marii romancieri, ca de pildă Balzac. 
nu sînt simpli observatori, ci adevăraţi vizionari. « Bal• 
zac, Flaubert, nobili coloşi, în timp ce stăteaţi aplecaţi 
la masa de lucru, viaţa trecea pe lîngă voi », exclama 
liric tînărul Montherlant. Nu sînt de această părere ; 
cred, dimpotrivă, că nici o viaţă, nici măcar cea mai 
intens trăită, nu poate avea bogăţia unei existenţe crea' 
toare de mare amplitudine. « Nobilii coloşi » n•ar fi 
stat aplecaţi la masa lor de lucru dacă n•ar fi purtat în 
ei o întreagă lume - o lume a cărei densitate nu poate 
fi nici pe departe asemuită cu lumea aşa cum îi este dat 
individului s•o trăiască în faptele sale reale. Adevărata 
intensitate trebuie căutată tocmai la « nobilii coloşi ». 
Arătam cîndva cît de săracă este fictiunea, chiar în mani' 
festările excepţionale ale fecundităţii sale, în faţa pro' 
digioasei bogăţii a realităţii. Principalul ei mijloc de 
expresie, romanul, îmi pare un instrument insuficient, 
« depăşit », ţinînd de un fel de empirism al sensibili• 
tăţii 1, de vreme ce dispunem · astăzi de posibilităţi de 

1 În vremea noastră, cel puţin în Franţa, cînd se vorbeşte despre 
literatură, se vorbeşte de fapt aproape întotdeauna numai despre 
roman. S•ar părea că adevărul literaturii îşi găseşte expresia şi trebuie 
în chip obligatoriu să şi•o găsească doar în roman. Această prepon• 



investigare considerabile. Fac aluzie, evident, la metodele 
'tiinţei istorice. Dar o atare afirmaţie necesită citeva 
comentarii. 
ln afară de puterea de imaginaţie vizionară, de ce alte 
mijloace dispunem pentru a cuprinde realitatea 1 Ştim 
atît de puţin despre clipa prezentă ! Atîtea lucruri ne 
rămîn necunoscute ! « Actualitatea », �a cum ni se 
infiţqează, nu.i decît un reflex foarte palid, o imagine 
inconsistentă p deformată a celor ce se petrec cu adevărat. 
Evenimentele hotărîtoare nu sint neapărat acelea ce ni 
se par nouă importante ; evenimente cu o mare semni' 
ficaţie ne scapă, pentru că, atunci cind se produc sint 
învăluite în ceaţă. E nevoie de o anumită perspectivă, 
e nevoie ca lucrurile ce ne erau ascunse să ni se dezvăluie 
pentru ca peisajele istoriei să înceapă a se înfiripa, pentru 
ca accidentele devenirii umane să capete adevăratul 
lor relief. 
Aju�i aici, trebuie să înaintăm cu prudenţă. Istoria 
- politică, literară, artistic! etc. - concepută în spirit 
tradiţional se ocupă în primul rînd de evenimentele în 
sine. Astfel, ea se interesează mai cu seamă de colec:W 
vităţi. De obicei indivizii nu'i reţin atenţia decît sub 
raportul relaţiilor lor cu colectivitatea. Prima sa ambiţie 
este aceea de a pune în lumină - şi, trebuie să notăm, 
adesea cu parţialitate, deci in chip arbitrar - logica 
ev�imentelor, sensul lor general 'i aproape abstract. 
lstott.-ftu se preocupi decît în mod accidental ,i, spre 
a spune �a, lăturalnic, de uman. 
Umanul, dimpotrivă, este, ca şi pentru roman, principiul 
fundamental a ceea ce ar putea să pară la prima vedere 
o variantl a genului istoric - biografia -, dar care de 
fapt reprezintă un gen cu totul specific. E drept că bio' 
grafia foloseşte metodele istoriei, dar ea o face într,un 
scop cu totul diferit, scop care coincide cu cel pe care 
şi I,au propus marii creatori de universuri imaginare : 
ea vrea mai presus de orice şi intotdeauna să cerceteze 

derenţă acordati romanului este o trlslturl speci6cl timpului nostru 
c:lci ea nu e nici pe departe un dat permanent. De aceea e foarte 
probabil el avem de-a face doar cu o falsl opticl . T otup, fie el e 
sau nu justi6cată, preponderenta de care vwbeam existi. fn zilele 
noastre scriitorul debutant vrea sl ajungi romancier, llf& cum ieri 
vroia sl ajungi poet, ap cum in secolul al XVII[.Iea vroia si ajungi 
« filozof», iar in secolul al XVIt.lea autor de tragedii. 204 



condiţia umană. Pentru biografie primează indivizii. 
Ea se ocupă inainte de orice de reacţiile lor psihologice, 
de manifestările sensibilităţii lor, de tot ce este legat 
de viaţa profundă, intimă a oamenilor. Şi•a imprumutat 
obiectul de la roman, puterea de investigare de la istorie. 
Astfel, biografia poate să cuprindă fi să recreeze viaţa, 
s•o cuprindă fi s•o recreeze in plenitudinea ei. 
Mă grăbesc tOtUfi să adaug că lucrul nu s•ar putea realiza 
in chip cu adevărat satisfăcător numai cu o singură 
biografie sau cu citeva biografii izolate, pe care nimic nu 
le•ar lega intre ele. E nevoie de o suită coherentă fÎ 
bine gindită de biografii, consacrate unor oameni care 
au trăit intr•o perioaClă dată şi intr•un spaţiu dat. Faptul 
că in ele revin numeroase Jersonaje care .6gurează 
cind ca actori principali cin ca actori secundari, le 
articulează intr•un tot unitar. Fiecare biografie trebuie 
elaborată in vederea acestui tot unitar căruia trebuie 
să i se adauge in chip organic <insist asupra acestui cuvînt, 
care evocă viaţa>. Numai cind acest tot unitar există 
pot apare concomitenţele de care vorbeam mai sus 
şi numai atunci se poate realiza o imagine plenară a 
vieţii, captată in sflrşit in totalitatea ei de realitate, 
trăită şi în intreaga ei complexitate umană. E de ajuns să 
îmbrăţişăm cu privirea acest tot unitar - fi cronologia 
care urmează încearcă tocmai să UfUreze o asemenea 
« lectură » globală - pentru a vedea impletindu•se 
intre ele, ca intnun contrapunct, an de an, lună de lună, 
diferitele vieti ce constituie materia umană cu care s'a 
construit int;egul. 
Cu fiecare zi văd tot mai limpede că aceasta este una 
dintre acele cauze adinci, obscure fără îndoială ia ori• 
gine, dar hotărîtoare, cărora m•am supus cind am inceput 
să scriu « Artă şi destin, » şi care imi impun - mai e 
nevoie s•o spun 7 - ducerea la bun sf"rr�it a ceea ce am 
inceput, cu acea ostinato rigore de care vorbefte Leonardo 
da Vinei. 
De altfel, nu sîntem oare in prezenţa unui fenomen de 
un ordin mai general ? Evoluţia anumitor discipline ist01 
rice in sensul « totalităţii » nu este evidentă 7 . . . Şi 
poate, la urma urmei, nu avem de•a face, cum a spus 
cineva, decit cu o tentativă « de a nega timpul ». 
Ciudată coincidenţă, trebuie s•o recunoaştem, de vreme 

�05 ce o tentativă asemănătoare, chiar dacă mijloacele au 



fost altele, stă în însăsi inima actiunii creatoare a lui 
Georges Seurat. 

' ' 

T rimiterile indicate între paranteze - care figurează în 
această cronologie sînt foarte simple. Primul semn, o 
literă majusculă, indică volumul <V : Viaţa lui Van Gogh; 
C :  Viaţa lui Cezanne; T :  Viaţa lui Toulouse•Lautrec; 
M :  Viaţa lui Manet; G :  Viaţa lui Gauguin; R :  Viaţa 
lui R..enoir; S :  Vzaţa lui Seurat ) .  Cifrele romane indică 
partea din volumul la care ne referim; cifrele arabe, 
capitolul. Sînt utilizate încă două abreviaţii : Pr, pentru 
Prolog, Dp, pentru Destin postum. 
Cronologiile ce vor figura în volumele ulterioare din 
Artă şi Destin vor completa treptat, cu acelaşi sistem de 
referinţe, cronologia de ansamblu. 
Pentru a facilita consultarea acesteia, s•au introdus 
cîteva subtitluri care evocă evenimente cheie. 

Cele mai vechi fapte pomenite în seria Artă şi Destin 
sînt cele care se referă la Flora T ristan, bunica lui Gau• 
guin şi la Louis•Auguste Cezanne, tatăl pictorului. În 
182 1 Flora T ristan se căsătoreşte cu Andre Chazal, iar 
Louis•Auguste Cezanne pleacă la Paris spre a învăţa 
meseria de pălărier. Se poate spune că destinele lor 
încep atunci. lată de ce am crezut nimerit să deschid 
cronologia de faţă cu această dată. 
Se născuseră : lngres <178o>, Gericault 0790, Corot 
07�>, Delacroix 0798>, Constantin Guys ( 1 802 ),  Diaz 
0804>, Daumier o8o8>, Theodore Rousseau ( 1 8 1 2 ), 
Millet 0 8 14> ,  Meissonier şi Couture 08 1J>, Daubigny 
08 17>, Courbet şi Jongkind 0 8 19> .  

1 8 2 1 - J fthruari�: Andre 01azal se căsătoreşte cu Flora Tristan 
<G, Pr>. 
Louis.Auguste cezanne, ucenic pălărier la Paris <C, Pn. 

Se nasc Baudelaire, Henri Cernuschi, ChampOeury, Victor 
Chocquet, Flaubert, Jobbe.Duval, Paul Mentz, Ludovic 
Piette, Ziem. 

1811 - Se nasc Rodolphe Bresdin, Edmond de Goncourt, pastorul 
Theodore van Gogh. 

1813 - Se nasc Theodore de BanvUle, Marcellin Desboutin, Alfred 
Stevens. 

1814 - Romantismul triumfă la Salon <Muacrul din Chios de Dela. 
croix ; « E masacrul picturii », spune baronul Gros>. Moare 206 
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Gericault. Se nasc Hippolyte Babou, Boudin, Cabane 
Gerome, Josef lsraels, Monticelli, Puvis de Chavannes. 

1815 - 16 octombr-U!: Flora T ristan, care �i·a început viaţa de 
« femeie liberă », o n�e pe Aline, viitoarea mamă a lui 
Gauguin cG, Pr>. 
La Aix•en•Provence, Louis•Auguste Cezanne deschide în 
asociaţie un magazin de pălării cC, Pc. > Moare David. Se nasc 
Bouguereau, Desire Dihau, [mile Ollivier, moş Tanguy. 

1 816 - Se n�te Gustave Moreau. 

1 817 - La Salon, Moart�a lui Sardanapal de Delacroix. Adolphe 
Goupil devine editor de stampe. Moare Beethoven. Se 
naşte Jules Breton. 

1818 - J martie: Se na�te Ernestine Faivre, mama lui Seurat. 17 nckm• 
brie: Leonard Renoir .�i Marguerite Merlet, viitorii părinţi 
ai lui Renoir, se căsătoresc la Saintes. Mor Bonington p 
Goya. Se nasc Albert de llalleroy, Carjat, Fernand Des• 
noyers, doctorul Gachet, Ibsen Taine. 

1829 - Se nasc John.Lewis Brown, Achille Emperaire, Henner, 
Joseph Villevieille, Auguste T oulmouche. 

18}0 - 10 iulie: Se naşte la SaintJ Thomas cAntilele daneze> Camille 
Pissarro. � august: Carol X abdică ; 9 august: Se urcă pe tronul 
Franţei regele Ludovic• Filip. Se nasc Philippe Burty, Casta. 
gnary, baritonul Faure, Jules de Goncourt, Charles Le Coeur. 
Suzanne Leenhoff. chirurgul Pean, Rochefort. 

1 8 3 1  - 18 anuarie: Se căsătoresc Auguste Manet �i Eugenie-Desiree 
Fournier, viitorii părinţi ai lui Manet. Jl oct<>mhri�: se nafte 
Paul Durand,Ruel. 
La Salon, Libertatea pe baricade de Delacroix. Se nasc Chaillan, 
Constantin Meunier. 

18j1 - 1J ianuarie: Se n�te la Paris Edouard Manet. Ianuarie-iunie: 
Delacroix călătorqte În Maroc, Spania şi Algeria. Mor 
Goethe şi Walter Scott. Se nasc Gustave Eiffel, Jules Ferry, 
Honore Gibert, Jules Le Coeur, Antonin Proust. 

1 833 - Aprilie: Flora Tristan se îmbarcă la Bordeaux pentru Peru 
cG, Pr>. z t  noiembrie: Se n�te Eugene Manet, fratele lui 
Edouard. 
Se nasc Zacharie Astruc, Paul Berard, Bonnat, Bracque• 
mond, Ernest Chesneau, Gustave Dore, Duranty, Felicien 
Rops, Henri Rouart. 

1 834 - lf iuli�: Flora Tristan pleacă din Peru cG, Pn. 19 iulie: Se 

naşte la Paris Edgar Degas. 

La Salon, Femrile din A/ger de Delacroix. Se n�te Whistler. 



rBJJ - 16 martie: Se naşte Gustave Manet, fratele lui Edouard. 
26 iur*: Se sinucide baronul Gros. Se nasc Ernest Chaplet, 
Jean Dolent, Fernando, Cipa Godebski, Albert Wolff. 

18}6 - 18 mai: Se naşte la Limoges Leonard.Victor Renoir, fratele 
pictorului. J f octombrie: Obeliscul de la Luxor este aşezat 
in Place de la Concorde. 
Se nasc Jules Cheret, Fantin•Latour, Edmond Picard, Auguste 
Trupheme. 

r8}7 - Moare Gerard. Se nasc Carolus•Duran, Alphonse Legros, 
Armand Silvestre. 

r8.J8 - 7 ianuarie: La Luvru este inaugurat « muzeul spaniol » al 
lui Ludovic•Filip <M. 1. 1 ). 10 august: Se naşte, la Albi, 
Alphonse de Toulouse•Lautrec, tatăl artistului. 10 septembrie: 
Andre Chazal încearcă s•o omoare pe Flora T ristan, care a 
publicat in acest an Peregrinările unei paria <G, Pn. 
Se nasc Theodore Duret, Gambetta, Hoschede, J .• P. Laurens, 
Anton Mam·e, Pierre•Ernest Prins, Villiers de l'Isle•Adam. 

1 8}9 - 19 ianuarie: Se naşte la .Aix.en.Provence Paul Cezanne cC, 
Pr şi 1, 1 ). 1 ftbruarit': Andre Chazal este condamnat la douăl 
zeci de ani de muncă silnică <G, Pn. 19 august: Arago face 
o comunicare la Academie despre procedeul dagherotipului. 
Pictorul Paul Delaroche declară : « Cu incepere de azi 
pictura a murit ». JO octombrie: Se naşte la Paris Alfred Sisley. 
Chevreul publică Despre legea contrastului simultan al cu/o• 
rilor <S, 1, o. Se nasc Marie•Jeanne Gloanec, Gabrielle Meley, 
Joseph Oller. 

1840 - J aprilie: Se naşte la Paris Emile Zola. 12 noiemb�: Se naşte 
la Paris Rodin. 14 noiembrie: Se naşte la Paris Claude Monet. 
Courbet soseşte la Paris. Se nasc Jules Claretie, J ules Christophe, 
Alphonse Daudet, Andre Gill, Joseph Huot, Edmond 
Maitre, Odilon Redon, Philippe Solari, Antoinette Veillard, 
bunica dinspre mamă a lui Seurat. 

1841 - 14 ianuarie: Se naşte, la Bourges, Berthe Morisot. Jf ftbrua�: 
Se naşte la Limoges Pierre•Auguste Renoir <R, 1, 1 ) .  9 iunie: 
Baudelaire se îmbarcă la Bordeaux pe Pac�botul mărilor 
din Sud; ajunge pînă la insulele Maurice şi Bourbon ; se 
întoarce la Paris in februarie 1841. 4 iulie: Se naşte la Awe111 
Provence Marie Qzanne, sora pictorului. 2 J noiembri<': 
Se naşte la Narbonne Adele T apie de Qleyran, mama lui 
Toulouse•Lautrec. J decemb�: Se naşte la Montpellier 
F rederic Bazille: 
La Salon Cucerirea Constantinopolului de către cruciaţi de 
Delacroix. Pissarro pleacă din Antile şi vine să studieze 208 



a Paris. Se nasc Baptistin Baille, Hector de Callias, Emmanuel 
Chabrier, Clemenceau, GuiUaumin, Emile Laporte, Louis 
Margurye, Catulle Mendes, factorul Roulin, Agostina 
Segatori, Zandomeneghi. 

1 841 - Colecţia Standish intră în posesia muzeului spaniol al lui 
Ludovic•Filip. Începe lagătura lui Baudelaire cu mulatra 
Jeanne Duval. Victor Chocquet intră ca funcţionar la Vamă. 
Moare Stendhal. Se nasc Charles Cros, Heredia Massenet, 
Auguste Pontier. 

1843 - Familia Zola se instalea�ă la Aix•en.Provence. Flora Tristan 
publică UniunJ:a muncitotTIIscă <G, Pr>. Se nasc Numa 
Coste, Nina Gaillard <Nina de Villard>, Guillemet, Prin• 
ceteau, Clemence Trehot, Valentin le Desosse. 

•144 - zg ianuar�: Louis•Auguste Cezanne se căsătoreşte cu Elisabeth 
Aubert, mama copiilor săi <C, Pr>. Aprilii!: Flora T ristan 
întreprinde un turneu de propagandă revoluţionară prin 
toată Franţa <G, Pr>. Octombril!: Manet intră la colegiul 
Rollin <M, 1, o. 14 noil!mbrii!: Moare la Bordeaux Flora 
T ristan tG, Pn. Moare Thorvaldsen. Se nasc Bernadotte, 
Anatole France, Nietzsche, Le Douanier Rousseau, Antony 
Valabregue, Verlaine. 

PRIMUL SALON AL LUI BAUDELAIRE 

1 84$ - 2 ianwril!: Se căsătoresc Antoine•Chrysostome Seurat şi 
Ernestine Faivre, viitorii părinţi ai lui Seurat tS, 1, 1 ). April�: 
Prima publicaţie semnată de Baudelaire, Salonul din 184J; 

în încheiere, aflăm umătoarele : « Eroismul •-ii!fii mctkrni! 
ne înconjoară şi ne solicită. . . Acela va li pictor, pictor cu 
adevărat, care va şti să smulgă vieţii actuale aspectul ei epic, 
făcîndume să vedem şi să Înţelegem, prin mijlocirea culorii 
şi a desenului, cît sîntem de măreţi şi de poetici cu cravatele 
noastre şi cu cizmele noastre de lac "· 29 mlli: Moare Fran�ois 
Renoir, bunicul dinspre tată al pictorului. 
Louis•Auguste Cezanne se desparte de asociaţii săi şi rămîne 
singurul stăpîn al magazinului de pălării <C, Pr>. Se nasc 
Emile Bergerat, Fernand Cormon, Albert Dubois•Pillet, 
Judith Gautier, Victor Leydet. 

1 8.fC5 - 1J iunil!: Se căsătoresc Oovis Gauguin şi Aline Chazal, viitorii 
părinţi ai :ui Gauguin <G, Pr>. 21 i�: Se naşte la La Villette 
Emile Seurat, fratele pictorului <S, 1, 1 ). 

În Salonul său din 1846, Baudelaire scrie: « Viaţa pariziană 
209 este bogati în subiecte poetice fi supranaturale. Supranaturalul 



ne învăluie .:li!l. toate părţile, este însăşi aerul În care ne 
mifcărn; numai că noi nu ştim să•l vedem ». Theodore Rousseau 
se stabileşte definitiv în pădurea Fontainebleau, la Barbizon, 

unde Millet se va stabili in 184o. La Aix•en.Provence incep 
lucrările la canalul proiectat de Fran�ois Zola <C. 1, 2), 

Moare Claude•Augustin Faivre, bunicul dinspre mamă al 
lui Seurat. Se nasc lsidore Baille, Georges Charpentier, 
Henri Guerard, Marion, plăcintarul Murer, Joseph de Nittis. 

1847 - 24 marti�!: Moare la Marsilia Fran'l'ois Zola <C, 1, 2) .  Iulie. 
Manet se prezintă dar fără succes, la concursul de la Şcoala 
navală <M, 1, 1 ). 17 noit!mbrie: Se naşte la La Villette Marie 
Berthe Seurat, sora pictorului <S, 1, 1 ) . 
Pissarro se intoarce în Antile ; va lucra în magazinul de fierărie 

al tatălui său. Se nasc Paul Alexis, Camille Doncieux, Marie 
Gauguin, sora pictorului, Fritz Thaulow, Victor Vignon. 

1848 -ftbruarie: Revoluţia de la 1 848. Ludovic• Filip abdică, Este 
proclamată cea de a doua Republică. t iunie: Este fondată 
Banca Cezanne şi Cabassol din Aix•en.Provence ; tot capitalul 
uoo ooo de franci•aur> ii aparţine lui Louis•Auguste Qzanne 
<C, Pr>. 7 iunk: Se naşte la Paris Paul Gauguin <G Pr>. 
�J-26 iunil!: zile de insurecţie la Paris. Monseniorul Affre 
e rănit mortal pe data de lj <M, 1, 1 ). 19 august: Se naşte 
la Paris Gustave Caillebotte. Dt!cemhrk: Manet se îmbarcă 
in calitate de elev de marină pe Le Havre•et>Gaudeloupe 
<M, l, 1 şi 2 >. 10 dect!mbrk: Ludovic.Napoleon Bonaparte 
este ales preşedinte al Republicii. 
Se nasc Anna Boch, Edouard Detaille,J ,.K. Huysmans, Octave 
Mirbeau, Lise T rehot. 

1849 - J ft,bruarie - to opri[ ie: Manet se află la Rio de Janeiro unde 
u H�·�·Gwdeloupe face escală <M, 1, 1> ;  se intoarce in 
Franţa la 1; iunie, dezgustat de marină <M. 1, ; >. 11 mai: 

Se naşte la  Paris Edmond Renoir, fratele pictnrului. tf 
iunie - Jl august: La Salon, Courbet expune tabt.;>ul După 
amitl%Ji la Ornans. August: Familia Gauguin se îmbarcă cu 
destinaţia Peru; in timpul escalei de la Porbfamine, Clovis 
Gauguin moare subit <;o octombrie> ; Aline se stabileşte la 
Lima împreună cu copiii săi Paul şi Marie, in casa lui don 
Pio de T ristan Moscoso <G, 1, 1 >. 
Qzanne intră la şcoala Saint>Joseph din Aix, unde va rămîne 
trei ani <C, l, 1 ). Theodore van Gogh este numit pastor la 
Groot>Zundert N, l, n. Mor Hokusai şi Edgar Poe. Se 
nasc Albert Besnard, Eugene Carriere, fva Gonzales, Mery 
Laurent, Michel Manzi, Jean Richepin, August Strindherg. 210 



18JO - Ianuarie : Manet intră la atelierul lui Thomas Couture; 
curind se va certa cu profesorul său. Inceputul legăturii 
sale cu Suzanne Leenhoff cM, 1, 3>· zz aprilie: Se D8fte la 
Saligney cJura> Maria.Hortense Fiquet, viitoarea soţie a lui 

Ozanne. 7 septembrie : Se naşte la Vesterhavn cDanemarca> 
Mette-Sophie Gad, viitoarea soţie a lui Gauguin. JO tkcemlJr*: 
Se deschide Salonul. Courbet expune Spărgătorii de piatră 
şi O tnmormtntare la Ornans. 
Moare Balzac. Se nasc Pierre Loti, Maupassant, Octave 
Mirbeau, Raffa!lli. 

18)1 -Martie: Echenique, ginerele lui don Pio de Tristan Moscoso, 
devine prqendinte al Republicii Peru cG, 1, o. Mai: 
Pastorul Van Gogh se căsătorefte cu Ann."Cornelia Carben, 
tus cV, 1, u. z tkcembrie: Lovitura de stat a lui Ludovic 
Napoleon Bonaparte. 
Moare Tumer. Se nasc Aristide Bruant, Denys Cochin, 
Rodolphe Salis, Claude-Emile Schuffenecker. 

18)1 - zg iantiiJrie: Suzane Leenhoff dă nBftere unui .fiu cnerecw 
nosc:ut> al lui Manet, Leonard.Edouard Koella cM, L, 3>. 
JO martie: Se naJte la Groot.Zundert Vincent Van Gogh, 
fratele mai mare al pictorului; copilul se naşte mort cV, 1, 
1). Mai: Este pusă in vinzare colecţia marefalului Soult 
(muzeul Luvru cumpără cu r86 ooo de franci tabloul Zămis. 
firea Sfintei Fecioare de Murillo>. Octombrie: Cezanne ti 
Zola intră la colegiul Bourbon din Aix. lmpreună cu Baptiso 
tin Baille, vor forma curind un trio nedespărţit cC, 1, 1). 
:z JecemlJrie: Proclamarea celui de al Doilea Imperiu. 
Pissarro îşi părăseşte familia şi pleacă la Caracas împreună cu 
pictorul danez Fritz Melbye. Se nasc Elemir Bourges, Forain, 
Henri Gervex, Gustave Larroumet, Meyer de Haan, George 
Moore. 

Uljj - zg şi JO ianuarie: Napoleon ai ii(,Jea se căsătoreşte cu Eugenia 
de Montijo. Spania devine la modă cM, Il, o. JO martie: 
Se naşte la Groot•Zundert Vincent van Gogh cV, 1, o. 
zz iunie: Haussmann e numit prefect al Senei. S�tanbr*: 
Manet porneşte in prima sa călătorie în Italia cM, 1, p. 
Se naşte Henry Roujon 

18j'4 - /nceputul anului: Izbucneşte În Peru un război civil indrepta 
împotriva lui Echenique cG, 1, o. JO iunie: se naşte la Aix 
en.Provence Rose Ozanne, sora pictorului cC, 1, 1>. 
Bună ziua, Jomnuk Courbet de Courbet. Renoir îşi face 
ucenicia intr•o fabrică de porţelanuri cR, 1, 1 ). Se nasc AL 

:!11 phonse Allais, Charles Angrand, Frederic Cordey, Willy 



Finch, Norbert Goeneutte-;' Hippolyte Petitjean, Rimbaud, 
Skredswig. Slewinski, l..auret T ailhade, Oscar Wilde. 

18;; -J ianuari�: Războiul civil din Peru se termini prin înfrîngerea 
lui Echenique. Aline Gauguin şi copiii aii se întorc în Franţa; 
se stabilesc la Orleans, la unchiul Zizi cG, 1, o. IJ mtJi: Se 
deschide Expoziţia universală, în vederea căreia s•a construit 
palatul Industriei, unde se va ţine de•acum înainte Salonul; 
lngres şi discipolii săi triumfă cGerome, Cabane!, Meissonnier, 
Lehmann, Couture, Bougu<!reau . . .  > Două tablouri de 
Courbet <unul dintre ele este Attdi�> au fost refuzate ; la 
18 iunie Courbet deschide in ttrada Montaigne o expoziţie 
particulară, « Pavilionul Realismului » cM, Il, 1 >. 
Pissarro se stabileşte la Paris. Moare Gerard de Nerval. 
Se nasc Adolphe Albert, Eug�ne Boch, Franc•l..amy, Gustave 
Geffroy, Georges Rivi�re, Verhaeren. 

INCEPUTURILE « PLEIN AIR »-ULUI 

18;6 - :q ftbrUJJrie: « Romanticii şi•au trăit traiul, notează Boudin. 
De•acum înainte trebuie să căutăm frumuseţile simple ale 
naturii, s•O observăm cu atenţie, în toată varietatea şi în 
trată prospeţimea ei ». Martie: este eliberat Andre Chazal 
cG, 1, 1 ). Sărbători/� Paşti lor: Manet părăseşte atelierul lui 
Couture ; va împărţi cu Albert de Balleroy o casă din strada 
l..avoisier, va călători în · Olanda, Germania, Austria, şi 
va face o a doua călătorie in Italia cM, Il, o. 1 J noiemhrie: 
Duranty fondează o revistă, R.ealisTM, care anunţă natura• 
ismul lui Zola ; Duranty pledează aici pentru o artă înte• 

meiată pe observarea mmii contemporane. Revista qi va 
înceta apariţia in mai t8J7. 

Domnişoarcle b p� malurile Senri de Courbet. Degas studiază 
primitivii In Italia. Bracquemond studiază Mangwa de 
Hokusai dapon:a a reluat relaţiile cu Occidentul în 18 )4>· 

Mor 1-ieine, Schurnann, don Pio de Tristan Moscoso. Se 
nasc Henn.Edmond Crosa, Maurice Gangnat, Jean Lorrain, 
Charlea Maurin, Octave Maus, Georges•Daniel de Mon. 
freid, Moreas, Henri Moret, Henri Rachou, Renee V ert. 

18)7 - 10 ianuarie: Delacroix este ales membru al Academiei de Arte 
Frumoase cdupă ppte eşecuri). ZJ aprilie: Moare la Limoges 
Anne Regnier, bunica dinspre tată a lui Renoir cR, 1, 1 >. 
1 mtJi: Se naşte la Groot�Zundert Theo van Gogh cV, 1, o. 
Iunie: Apar Florile r4ului de Baudelaire. August: procesul 212 
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volumului Florik răului. Nokmhr�: moare bunica dinspre 
man'lă a lui Zola; situaţia familiară a lui Zola devine disperată 
cC, 1, z>. 
Daubigny pune să i se construiască o corabie-atelier, IL 
Botin, de pe care pictează malurile rîurilor Seine, Oise ti 
Mame; in afară de Boudin, nici un alt peisagist nu lucrează 
in acea vreme numai in aer liber. Moare Musset. Se nasc 
Auguste Delaherche, lsabelle Lemonnier, Jeanne Samary, 
Willette. 

18)8 - F ehruar�: Zola pleacă la Paris; la 1 martie intră ca bursier 
la liceul Saint.Louis cC, 1, 1 şi Jl. Vara: la Le Havre, Boudin, 
in vîrstă de treizeci şi patru de ani îl convinge pe Monet, 
care, pînă atunci - are ,aptesprezece ani şi jumătate - făcuse 
caricatură, să facă pictură, luîndu•! totodată cu el ia Roudles, 
unde lucrează amîndoi în aer liber. « Parcă dintr•o dată mi 
s•ar fi luat o ceaţă de pe ochi "• va spune Monet mai tirziu. 
Noiemhrie: Gzanne îşi dă bacalaureatul şi, fără prea mare 
tragere de inimă, incepe să studieze dreptul cC, 1, p . 

. Manet il intîlnqte pe Baudelaire; intre cei doi se leagă 
o strînsă prietenie; Manet pictează Băiatul cu ci�şe p incepe 
să lucreze la Băutorul Je ahsint cM, II, 1 ). Moare Hiroshighe. 
Se nasc Andre Antoine, Marie Le Coeur, Maximilien Luce, 
Peladan, Van Rappard, John Russell, Ary Scheffer. 

18)9 - Primăvara: În urma unor observaţii nepoliticoase ale lui 
Couture cu privire la Băutorul tie ahsint, Manet rupe cu 
fostul său profesor. Juriul Salonului respinge tabloul ; un 
singur vot favorabil : cel al lui Delacroix cM, Il, o. Mai: 
Monet sosqte la Paris. Lucrează la Academia elveţiană, 
unde il intilnette pe Pissarro, care în acea vreme este disci< 
polul lui Corot. 2} mai: Se na§te Aline Charigot, viitoarea 
soţie a lui Renoir. 1o--2o iunie: Baudelaire publică în La 
R.evue Fran;aise Salonul Jin t8Jg, în care face elogiul « sutelor 
de studii în pastel improvizate în faţa mării şi a cerului "• 
pe care le• a văzut recent la Boudin, la Honfleur. li laudă 
pe pictor pentru că a ştiut să surprindă cu exactitate acele 
« frumuseţi meteorologice ». Baudelaire constată totodată că 
in pictură nu este de loc reprezentat « un gen pe care, 
spune el, l•aş numi peisajul marilor oraşe ». 28 no�mhr�: 
Cezanne, care, împotriva voinţei tatălui său, dorette să 
picteze, e admis la primul său examen de drept cC, 1, p. 
l tkcemhr�: Se na§te la Paris Georges Seurat cS, 1, o. 
Louis•Auguste cezanne cumpără ferma Jas de Bouffan cC, 
1, J l. Se nasc Charles Henry, Marie Henry cMarie Poupee> 



Gustave Kahn, Ernest Laurent, Roger Marx, Fr�deric 
Satre, Steinlen, Alfred Vallette, Willy. 

• 

1 86o - oprili�: Zola intră în administraţia Docurilor; insistă pe lîngă 
<:ezanne să vină şi el la Paris cC, 1, 3 >. 1 f oprili�: moare la 
Evreux Andre Chazal cG, 1, o. 
Manet pictează Muzit!a la Tuikrit!s şi cele două tablouri 
ce vor fi admise la Salon în 1861 : portretul domnului ti 
doamnei Manet şi, sub influenţa modei spaniole, Il Guitu• 
ruo. Se stabileşte, împreună cu Suzanne Leenhoff. la Bati. 
gnolles cM, II, z>. Moare Raffet. Se nasc Aman•Jean, James 
Ensor, Emile Jourdan, Jules Laforgue, Henei Martin, 
Charles Morice, Walter Sickert. 

1861 - Aprilie: Cezanne soseşte la Paris ; se înscrie la Academia 
elveţiană cC, [, 4>· Mai: Il Guitarrero de Manet cunoaşte 
un mare succes la Salon; ii este decernată o menţiune cM, 
Il, l l. u iulie: Sint inaugurate frescele lu Delacroix la 
biserica Saint•Sulpice. Pictorul foloseşte aici tuşele separate. 
« E bine, spusese Delacroix, ca tuşele să nu fie contopite 
material, căci ele se contopesc de la sine la distanţa cerută de 
legea ce le•a asociat». « Pentru decorarea acestei capele, va 
scrie Signac, cDelacroix> nu mai pictează decit in culorile 
cele mai simple şi mai pure ; renunţă definitiv să•şi subordo• 
neze culoarea clarobscurului. . . Utilizează culoarea pentru 
culoare, fără alt pretext ! ». Septemhrit!: Cezanne, descurajat, 
se întoarce la Aix ; intră ca funcţionar la banca tatălui său 
<C, l, 4 şi .P· Sep�rie-cctombrie: La Menii.Hubert, 
Degas se interesează de cai şi de cursele de cai 
Semiromida tntemdnd un oraş de Degas. Berthe Morisot 
devine eleva lui Corot. Moare Lacordaire. Se nasc Louis 
Anquetin, Jacques.Emile Blanche, Edouard Dujardin, 
Felix Feneon, Rene Grenier, Aristide Maillol, Maxime 
Maufra, Henei Murger. 

1 861 - lanuarit!: Cezanne renunţă la slujba de la bancă ; incepe din 
nou să picteze şi intenţionează să se ceintoarcă curînd la 
Paris cC, 1, .P· Februan"e: Zola intră ca funcţionar la Hachette 
cC, l, .P· 9 martie: Este suprimată gazeta studenţească 
Le Travai/, la care colaborează Zola şi Georges Clemenceau 
!C, l, ;>. 1 opri/it!: Renoir intră la şcoala de Arte Frumoase 
şi la atelierul lui Gleyre !R, 1, 1 şi 2 ). Vara: Monet, după o 
perioadă de serviciu militar cAlgeria>, scurtată de boala 
pictorului, se intoarce la Le Havre. Îl întîlneşte aici pe 
Jongkind care ii dă o seamă de sfaturi. « Lui ii datorez edu• 
carea definitivă a ochiului "• va spune el. Toamna: Monet, 2 14 



Sisley �i Frederic Bazille intră la atelierul lui Gleyre unde 
se imprietenesc cu Renoir cR, 1, 1). �f septembrie: Moare 
Auguste Manet cM, li, 3>. Noiembrie : Qzanne se 
intoarce la Paris cC, 1, S' 'i Il, o. 8 decembrie: Horace Vernet 
este făcut mare ofiţer al legiunii de onoare. Decemb,U: 
Douăzeci �i şase de artişti <printre care lngres, R. Fleury, 
Puvis de Chavannes, Troyon, Th. Rousseau, lsabey> semnează 
protestul următor : « Considerînd că fotografia se rezumă la 
o serie de operaţii pe de•a•ntregul manuale, care necesită 
fără îndoială o anume deprindere a manevrelor pe care le 
comportă, dar că produsele care rezultă de aici nu pot fi in 
nici o imprejurare asimilate cu operele originale, fruct al 
inteligenţei şi al studiului artei ; artiştii mai jos semnaţi pro• 
testează impotriva oricărei asimilări a fotografiei cu arta. » 
Delacroix refuză să semneze. 
Manet se pregăteşte cu înfrigurare pentru viitorul Salon; 
pictează tablourile Lola de Valence şi Dejunul pe iarhc'i cM, 
Il, j). Degas pictează Cursa de gentlemeni. Sînt găsite primele 
desene ale lui Van Gogh cV, 1, 1 ). Începe moda produselor 
japoneze : în strada Rivoli se deschide un magazin de artă 
orientală, Poarta chinezească. Se nasc : Paul Adam, Maurice 
Barres, Johanna Bonger, Fran�ois•Rupert Carabin, Debussy, 
Romain Coolus, Henri Delavallee Fran�ois Gauzi, Charles 
Lava!, Maeterlinck, Theo van Rysselberghe. 

SALONUL REFUZAŢILOR. MOAR� DELACROIX 

1863 - martie: Manet expune la galeria Martinet, stirnind indignarea 
generală cM, Il, 3 ;  R, 1, 1>, Prirr.ăvara: Monet şi Bazille se 
stabilesc pentru prima oară n pădurea Fontainebleau, la 
Chailly•en•Biere cR, 1, 1>. Aprilie: Juriul Salonului refuză 
1 8oo de lucrări, printre care Dejunul � iarbă, ceea ce 
provoacă mare nemulţumire printre pictori ; pe ziua de 
14 Le Moniteur anunţă că, în urma hotărîrii lui Napoleon 
al liMea, lucrările refuzate vor fi totuşi expuse cM, Il, 3 
şi 4>. 1 mai: La Salon, NQfterea lui Venus de Cabane! cunoaşte 
un imens succes cM, Il, 4>. 9 mai: Alphonse de Toulouse. 
Lautrec se căsătoreşte cu Adele Tapie de Celeyran. tf mai: 
Se deschide Salonul Refuzaţilor; Dejunul � iarbă provoacă 
scandal ; Whistler expune tot aici Fata în alb cC, II, 1 ; M, li, 
4; R, 1, 1). t6 mai: Se naşte la Montfermeil Fran�ois Gabriel 

215 S.-urat, fratele pictorului cS, 1, u, 4 iulie: Oraşul Montauban 



îi dăruieşte lui lngres o cunună de aur. tJ august: Moare 
Delacroix, evenimentul îi inspiră lui Fantin•Latour tabloul 
· Omagiu lui D�l«roiz în care sînt înfăţifaţi Manet, Baude. 
lain�, Whistler, Duranty, etc ; tabloul va .6 expus la Salonul 
din 11164 cM, Il, 4, R, l, 1). Vara: Manet pictează tabloul 
Olympia cM, Il, 4>· z8 octombrk: Manet se căsătoreşte cu 
Suzanne Leenhoff la Zalt.Bommel, în Olanda cM, Il, 4>. 
11 nckmhrk: Se naşte la Paria Paul Signac. z6 nokrnbt-k - J 
tkamhrk: Baudelaire publică în u Figaro articolul Pictcrul 
fliqii mc�: « Să extragem din modă, din btoricitatea ei, 
toată poezia pe care o conţine, să extragem eternul din tran• 
zitoriu. • • Modernitatea consti în ceea ce este tranzitoriu, 
efemer, întîmplător; ea reprezintă numai o jumătate din 
artă, cealaltă jumătate .Gind alcătuită din ceea ce este etern 
fi imuabil. » 
Se nasc Filliger, Stuart Merrill, Edvard Munch, Lucien 
Pissarro, Jehan Sarrazin, 5erusier, Henry van de Velde, 
Willumsen, Teodor de Wyzewa. 

186-4 - ial'ltl4rn: Gleyre, pe punctul de a orbi, qi închide ateUerul 
cR, l, 2 ). t6-zg ftbruari�: Se vînd postum, cu un succes 
surprinzător, lucrările lui Delacroix. «Cum să ne explicAm 
nebunia publicului, care a dat 17 ooo de franci pe patru 
tablouri cu Hori, bune de aruncat pe fereastră, şi care a plătit 
cu bani grei toate gunoaiele ce s•au mai găsit prin atelier, 
schiţe informe făcute parcă de vreun liceean aflat la arest 
sau chiar de geamgiul din faţă 7 scrie Edmond About În 
La i\[OUII�Ik R.� tk Paris. Am văzut, continuă el, un om 
fără avere, aproape sărac, ducînd triumfător acasă o mîzgă• 
leală informă, fără cap, pe care nici dracul n•ar şti cum 1<0 
agaţe pe perete; îl costase, bietul de el, cind sute de franci! 
N•ar .6 meritat săol bage la balamud Halal cumpărătură 1 
Peste trei luni n•o să facă mai mult de o rută de fraaci . 
Nădăjduiesc că peste trei ani o s•o poată vinde cu vno 
cîţiva gologani •· 1 aprili�: Renoir trece la Şcoala de Arte 
Frumoase ultimul examen la care se va prezenta. fn cursul 
acestei primăveri lucrează împreună cu Monet, Sisley fi 
Bazille în pădurea Fontainebleau, la Chailly; îl întîlneşte 
aici pe Diaz cR, 1, n. t6 apri�: Baudelaire se stabileşte la 
Bruxelles cM, III, 1 ). JO aprilk: Henri Lehmann este ales 
membru al Academiei. 1 mai: La Salon care se va ţine de 
acum înainte în fiecare an Manet expune Episod dintr-o 
luptă tk tauri şi lng�rii la mormintul lui Christos cM, III, 1 ) ;  
Renoir iJ i  face debutul c u  o E�alda tlanstntl, p e  care mai 216 
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tirziu o va distruge cR, l, 1>. Cezanne este refuzat pentru 
întîia oară cC, TI, 1 >. Juriul Salonului rJuză prima lucrare 
trimisă de Rodin, Bărbatul cu ruzsul zdrohit. 19 iunie: Manet 
asistă la lupta dintre KNrsarge şi Alah��m�� în zona portului 
Cherbourg, eveniment care•i va inspira un tablou <M, III, 
1 ). Iulie: Monet şi Bazille se duc la Honfleur. După plecarea 
lui Bazille, Monet continuă să lucreze la Honfleur. El preei• 
zează într•o scrisoare pe care i•o trimite lui Bazille la 14 
octombrie, că unul dintre studiile sale « este pe de•81ntregul 
făcut după natură " cR, l, 1).  1 octomhrie: Van Gogh intră 
ca intern la pensionul domnului Provily, din Zevenbergen 
cV, l, 1 J. Octomhrie: Zola îşi publică prima carte, Povt!stiri 
pmtru Ninon cC. Il, o. N noiemhrie: Se naşte la Albi Henri 
de Toulouse•Lautrec cT, Pn. 
Moare Meyerbeer. Se nasc : Louis Hayet, Maurice Joyant, 
Ferdinand du Puigaudeau, Paul Ranson, Henri de Regnier, 
Jules Renard, Francis Viele.Griffin. 

SCANDALUL STÎRNIT DE TABLOUL OLYMPIA 

1 86}' - Primăvara: Monet se stabileşte la Chailly, unde începe să 
lucreze la un Dejun pe iarbă: Renoir şi Sisley se stabilesc la 
Marlette, la hanul mătuşii Anthony cR, l, 1). 1 mai: La 
Salon, scandal în jurul tabloului 0/ympia de Manet cC, Il, 
1 ;  M, lll, o; Renoir expune aici Seară tk vară şi portretul 
lui William Sisley cR, l, 1 > ;  Degas expune Ntmorocirik 
oraşului Orleans, ultimul său tablou cu temă istorică. 6 iulk: 
Renoir şi Sisley coboară pe Sena într•O barcă cu pînze pîni 
la Le Havre. Cînd se întoarce la Marlotte, Renoir îl cunoaşte 
pe Courbet; începutul prieteniei cu Jules Le Coeur fi Lise 
Trehot cR, 1, 1 >. Zf august: Manet pleacă în Spania cM, 
III, o. ZJ seprm1brie: Se naşte la Bessines•sur•Gartempe Suzanne 
Yaladon. Octombrie: Zola publică Co'!fosiunea lui Clautk; 
cartea e socotită primejdioasă ; are loc o percheziţie la Zola 
acasă cC, Il, 1 ). 1 noiembrie: Apare primul nulnlr din L'Eve• 
nemmt, ziar fondat de Villemessant cC, Il, 3 >· 7 tk«mbrie: 
La Le Havre, Gauguin se îmbarcă în calitate de elev de macini 
pe Luzitano, pe bordul căruia va face o primă călătorie la 
Rio de Janeiro; Aline Gauguin încredinţează tutela copiilor 
săi lui Gustave Arosa cG, 1, 1 >. 
Primele întruniri de la cafeneaua Guerbois, unde se întîi. 
nesc Manet şi prietenii săi c « Şcoala de la Batignolles » > 



cM, III, 1 ;  R, 1, 1l .  R_ă::.b.,i şi Pace de Tolstoi. Se nasc Albert 
Aurier, Andre Fontainas, Julien Leclercq, Georges Lemmen, 
Felix Rey, Felix Vallotton.' 

1 866 - Ianuarie: Zola renunţă la slujba sa de la Hachette ; intră la 
ziarul L'Evenement cC, Il, ) >. J martie: Baudelaire e lovit 
de paralizie in biserica Saint•Loup din Namur cM, I I I ,  1 L  
Aprilie: Juriul Salonului refuză Le Fifre cC.opil de trupă 
cu piculi na ) �i Act.·rul de tragedie de Ma net ; Renoir este de 
asemenea refuzat. În două scrisori către directorul general 
al Artelor Frumoase, Cezanne cere să se reînfiinţeze Salonul 
Refuzaţilor cC . ,  Il, j ;  M, II I ,  1 ;  R, 1, 1 ) .  17 aprilie: Zola 
întreprinde în L'Evenement o violentă campanie împotriva 
juriului Salonului şi a artei oficiale cC, Il, J ;  M, III ,  1 ;  R, 1, 2 1 . 
Primăt·ara : Renoir pictează la Marlotte Hanul mătuşii Anthonr 
curind urmat de tabloul Diana t'Î11înd cR, 1, 1 ) .  Vara: Cezanne, 
Zola şi alţi cîţiva prieteni din Aix i�i petrec vacanţa la Ben 
necourt cC, li, p. J iulie: Baudelaire, paralizat, este adus la 
Paris cM, III, 1 ) .  29 octJmbrie: În calitate de locotenent secund, 
Gauguin se îmbarcă pe vaporul Le Chili, care pleacă într•o 
călătorie în j urui lumii cG, 1, 1 >. 
MtJMite StJlomon de fraţii Goncourt. Moare Gavarni. Se 
nasc Tristan Bernard, Georges Durand•Ruel, Henry de 
Groux, Juliette Huet, Wassily Kandinsky, Alexandre Nataru 
son, Ambroise Vollard. 

MOR INGRES ŞI BAUDELAIRE 

1867 - 1 4  ianuarie: Moare lngres. Primăt·ara : Juriul Salonului refuză 
tablourile Diana vînînd de Renoir şi F eroei În grădină de 
Monet cR, 1, 1 1 .  1 aprilie: Se deschide Expoziţia universală . 
Mai: Cu prilejul Expoziţiei universale, Manet şi Courbet 
organizează două expoziţii personale deschise în zilelele de 
14 şi respectiv de 17 ale lunii cM, III, 1 ;  R, 1, ». 6 iunie: La 
Bois de Boulogne are loc un atentat impotriva ţarului Alexan• 
dru al ll•lea cM, III, 1 ) .  '9 iunie: În Mexic, la Queretaro, 
este împUfCat Maximilien ; evenimentul îi inspiră lui Manet 
tabloul E:recuţia lui Ma:rimilien cM, III ,  > >. Iulie ; Monet 
are un fiu, Jean, cu Camille Doncieux cR, 1 . ,  1 ) .  i iulie: Moare 
la Saint.Cioud Aline Gauguin cG, 1, 1 >. Vara : Renoir pictează 
Lise cu umbrela cR, 1, 1 ) .  Bazille, Intrunirea de familie. l8 
tJugust: Se naşte la Albi Richard de Toulouse•Lautrec, fratele 218 



pictorului cT, Pn. Jl august: Moare Baudelaire cM, III, 1).  
Decembrie: u Chili se întoarce în Franţa cG, 1, 1) .  u Jeum• 
b�ie: Moare la Barbizon Theodore Rousseau. 
Theodore Duret publică Pictorii francezi în 1867 cM, lll, 
2 >; Charles Blanc, Gramatica artelor desenului cS, 1, 1 ). Capi• 
raiul de Karl Marx. Alphonse Daudet se căsătoreşte cu Julia 
Allart. Se nasc Bonnard, Maxime Dethomas, Paule GobiL 
lard, lbels, Georges Lecomte, K.-X. Roussel. 

1 868 -Martie: Angajindu.se în marina de război, Gauguin se îmbarcă 
la Cherbourg ca matelot clasa a treia pe vasul }irome•Napo• 
/ten cG, 1 ,  1 ) .  Aprilie: Renoir pictează la Chailly portretul 
Sotilor Sisley c R, 1, 2 ). Mai: Manet expune la Salon portretul 
lui Zola şi Femeia cu papagalul cM, l l l ,  ; > ;  Renoir, Li.<e cu 
umbrela; Monet, o marină ; Bazille, Intrunirea Jt> familie; 
Sisley şi Pissarro, cîteva peisaje cR, 1, 2 ! ;  Degas, Domnişoara 
Fiocre în baletul « Izvorul » . 1 iunie: Apare primul număr din 
La Lanterne, publicaţie condusă de Rochefort. lunie•iulie: 
Vasul }irome•Napolion face o călătorie în Mediterana orien• 
tală, În marea Neagră şi in marea Egee ; în septembrie ajunge 
la Londra cG, 1 ,  1> .  zS iunie : Monet încearcă să se sinucidă 
cR, 1, ;>. În aceiaşi zi se naşte la Paris Madeleine Knobloch, 
viitoarea tovarăşă de viaţă a lui Seurat cS, I I I, 1 ) . z7 august : 
Moare la Loury Richard de Toulouse•Lautrec cT, Pr.). 
14 st'ptembrie: colecţionarul Alfred Bruyas îşi donează « gale• 
ria >> de tablouri oraşului Montpellier. Toamna :  Manet 
pictează Balconul avind drept model şi pe Berthe Morisot cM, 
l l l, ;>.  t6 noiembrit>: Moare fratele mai mic al lui Seurat, 
Fran�ois.Gabriel cS, 1, 1 ). 
Pissarro se stabileşte la Louveciennes. Moare contele Walewski. 
Se nasc Jane Avril, Emile Bernard, Charles Conder, Yvette 
Guilbert, Thadee Natanson, Angele Satre <« frumoasa 
Angele »l, Edouard Vuillard, Arthur Zimmerman. 

1 869 - Februarie: Eva Gonzales devine eleva lui Manet cM, III ,  ;> .  

Aprilie•mai: Vasul }irome•Napolicm face o călătorie în Medi. 
terana şi în Adriatica cG. 1, 1 ). 1 mai: Manet expune la Salon 
Balconul şi Dejunul pe iarbă; Renoir, Ţiganca cM, lll, ; ;  
R ,  1 ,  ;> . Mai: Zola Începe să scrie ciclul de romane Familia 
Rougcn•A1acquart cC, Il, 4>. Vara : Renoir şi Monet îşi petrec 
lunile de vară la Bougival, unde pictează La Grenouillere 
,R, 1, ; >. ;o iulie: Van Gogh intră ca funcţionar la sucursala 
firmei Goupil din La Haye cV, 1, 1 şi 1).  :1.7 august: Cineva 
minjeşte Dansul de Carpeaux, de la Opera din Paris. Începe 

�19 legătura lui Gzanne cu Hortense Fiquet cC, I l , 4>· Degaa 



pictează primul tablou din seria F�:m�:i căkînd r'1fo. Durand• 
Rud ifi instalează galeria în strada Laffitte. 
Mor Berlioz, Fernand Desnoyers, Lamartine, Sainte•Beuve. Se 
nasc Albert Andre, loie Fuller, Andre Gide, Lugne•Poe 
Matisse, Armand 5eguin, Gabriel T apie de Gleyran, Louis 
Valtat. 

1870 - .r ian�: Emile Ollivier devine preşedinte al Consiliului 
de miniftri. 10 ianuar�: Victor Noir este asasinat din ordinul 
prinţului Pierre Bonaparte cR, 1, p . .r; ftbruari�:: Are loc un 
duel între Manet şi Duranty cM, III, Jl . Mai: Manet expune 
la Salon portretul Evei Gonzales şi uctia d� muzică; Fantin• 
Latour, Un akli�:r la Balignolks; Renoir, F�:m�:ia făcînd bai�: 
şi cîin�:k ela Baigneuse au griffon> şi F�:m�:i.:z din A/ger cM, 
lll, 3 ;  R, 1, p. Jl mai: Zola se căsătoreşte cu Gabrielle Meley 

- cC, II, .p . .r6 iun�: Monet se căsătoreşte cu Camille Doncieux 
cR, II, o. luli�: : vasul }t!râm�:�Napolton face o croazieră în 
Nordul Îndepărtat ; la 1 iulie Gauguin e avansat matelot 

. clasa a doua cG, 1, l) .  19 iuli�:: Franţa declară război Prusiei. 
lfîrlitul lui iul� - august: vasul }erom�:•Napoleon călăto• 
reşte în Marea Nordului şi în Baltica cG, 1, z> .  10 august: 
Bazille se înrolează în regimentul 3 zuavi cR, Il 1 ). August: 
Autorităţile militare îl trimit pe Renoir în regiunea Bordeaux: 
cR, II. o . .r SI:Jikmbrt�: Dezastrul de la Sedan. 4 SI:Jikmb�: 
Este proclamată cea de a treia Republică. '9 SI:Jit�:mbri�: : 
Începe asediu! Parisului. Manet şi Degas se înrolează cM, 
lll, 4>. Pissarro, Monet, Daubigny, Durand•Ruel emigrează 
la Londra. Cezanne pictează pe colinele din Estaque cC, 
Il, 6>. Octcmbri�:: Vasul Daaix, cfostul }erâm�:.Napoleom 
capturează cîteva vapoare germane cG. !, Zl.  :z8 nci�:mbr�: 
Bazille este ucis în luptele de la Beaune•la.Rolande cR. Il, 1 J .  
Dec�:mbrt�: Vasul D�:saiJC patrulează î n  oceanul Atlantic 
cG, l, 2 >. t:z J�:umbrie: Zola incearcă să fie numit subprefect 
la Bordeaux: cC, 11, Jl. 
Mor Dickens, Alexandre Dumas, Jules de Goncourt, Merimee 
Se nasc Gaston Bernheim de Villers, La Goulue, Maurice 
Denis. 

1871 - lanua�: Monet şi Pissarro fac cunoştinţă la Londra cu 
Durand•Ruel, care le cumpără citeva tablouri cR, Il, 1 1 . 

18 ianuari�:: Parisul capitulează. F�:bruarie: Rodin pleacă 
in Belgia, unde va rămîne pînă În 1877. Il ftbruarie: Manet 
pleacă 'la Oloron•Sainte•Marie, unde s•au refugiat ai s.li 
cM, III, 4>· .r6 ftbruar�: La Versailles sînt semnate prelimi• 
nariile tratatului de pace. 1 marti�:: Manet se stabileşte la Arca• 220 



chon cM, IJI, 4>. Renoir se aHă la Vic•eD�Bigorre, într<O corn• 
panie de remontă ; curînd se va intoarce la Paris cR, Il, o. 
14 martie: Zola se întoarce la Paris cC, II, J>· 18 nuzrtie: 
Primele zile ale Comunei. Renoir lucrează cînd la Paris, 
cind la Louveciennes, împreună cu Sisley cR, II, 1 ). 1 aprilie: 
Manet pleacă din Arcachon şi se îndreaptă către Paris, de•a 
lungul coastei Atlanticului cM, III, 4>. � J aprilie: Gauguin 
debarcă de pe Desaix la Toulon cG, 1, 1 ). �6 aprilie: Raoul 
Rigault devine procuror al Comunei <R., II, 1 ). 28 nuzi: 
Căderea Comunei; Manet se întoarce la Paris cM, III, 4>. 
7 iunie: Courbet este arestat pentru a fi luat parte la Comună. 
Iulie: Theodore Duret pleacă împreună cu Cernuschi într•o 
călătorie în jurul lumii. 4 iulie: Zola îi scrie lui <:ezanne : 
« Ne-a venit şi nouă vremea » !  cG, II, J>· Gauguin intră ca 
remizier la agentul de schimb Paul Bertin; primele sale 
încercări artistice. cG. 1, 1). !iftrşiru/ lui august: Greu incer• 
cat de evenimente, Manet are o criză depresivă ; se va stabili 
din nou la Boulogne cM, III, 4 ).  � s�temhrie: Courbet este 
condamnat de Consiliul de război cM, III, 4>. Septembrie: 
Durand.Ruel se întoarce la Paris. �1 s��mbrie: Henri Roche> 
fort este condamnat la deportare. 14 octombrie: Apare primul 
volum din ciclul Familia R.ougon•Macquart de Zola, Izbînda 

familiei R.ougon cC, II, Jl· �� octombrie: Mallarme este numit 
profesor de engleză la liceul Fontanes cCondorcet> din Paris. 
f noiembrie: Gambetta fondează La R.tpublique Jranfaise 
ccritic de artă: Philippe Burty). � J decemhrie: Raymond• 
Casimir de T oulouse•Lautrec, « Prinţul Negru », bunicul 

artistului moare în valea Viaur, în timpul unei vînători 
cT, Pr>. 

Moare Gervais Charpentier. Se nasc Mogens Ballin, Madeleine 
Bernard, Marcel Proust, Rouault, Roux,Champion, Paul 
Valery. 

-1 871 - Ianuarie: Durant.Ruel îi cumpără lui Manet tablouri in 
valoare de mai bine de cincizeci de mii de franci cM, IV, 

1 ; R., II, o. 4 ianuarie: Se naşte la Paris .fiul lui cezanne, 
Paul cC, III, o. Primăvara : Georges Charpentier se căsăto• 
reşte cu Marguerite Lemonnier. Pissarro se stabileşte la 
Pontoise cC, III, o. 9 aprilie: Doctorul Gachet cumpără casa 
din Auvers•sur-Oise cC, III, 1 >. Mai: Manet expune la Salon 
Lupta dintre vasele Kearsarge şi Alabanuz cM, IV, o; juriul 
refuză tabloul Parizimce tn costum algerian de Renoir cR, 
II ,  o. Vara: Monet fi Renoir pictează la Argenteuil cR, Il, o. 

221 August: Prima scrisoare a lui Van Gogh către fratele său 



Theo. Octombrie: Toulouse•Lautcec intră ca elev la liceul 
Fontanes din Paris. �J octombrie: Moare Theophile Gautier. 
Toamna: <:ezanne se stabilefte la Auvers•sur•Oise cC, lll, n 
Degas pleacă la La Nouvelle Orleans, unde va rămîne pînă 

în primăvara lui 1 87_!. Degas se ocupă de fotografie ; începe 

seria « dansatoarelor » cu tabloul Foaierul dansatoarelor de 

la 0ţ>"a din strada Le Peletier. Durand.Ruel se arată foarte 
interesat de pictorii de la Guerbois !R, Il , 1 > . Se nasc Paul 
Fort, Marie Girard cMarie Gasquet>, Alfred Jarry, Paul 
Leclercq, Mondrian. 

187.l - t ian1urie: Theo van Gogh intră ca funcţionar la sucursala 
firmei Goupil din Bruxelles cV, 1, > > .  Inceputul anului: Theo• 

dare Duret şi Cernuschi se întorc din călătorb lor în jurul 
lumii aducînd din Extremul Orient numeroase opere de artă. 
Martie: Duret cumpără de la Renoir tabloul Ţiganca şi 
Lise. Durand•Ruel începe să se intereseze de Renoir. Acesta 
închiriază un atelier în strada Saint•Georges unde va picta 
în lunile următoare o Dansatoare şi L.ja cR, Il, o. Mai: 

La Salon, Manet obţine un mare succes cu tabloul eLe Bon 

Bac� (Halba de bere>, succes ce le pare însă suspect priete• 
nilor săi cM, IV., 1 >. Juriul refuză tabloul Că/Jreţi la B-'is 

de B .. ulogne de Renoir cR, Il,  1 >. Charles Cros publică Lădiţa 
de santal cM, IV, 1 > .  Van Gogh este avansat şi pleacă la Londra. 
În septembrie locuieşte la familia Loyer : se îndrăgoste�te de 

Ursula Loyer <V, 1, 1 ! .  Vara : Berthe Morisot care o vizitează 
pe sora ei Edma cdoamna Pontillom pictează LeagJnul. 

g august: Circul F ernando se instalează În bulevardul Roche• 
chouart. 28 cct.'mbrie: Incendiul Operei din strada Le Pele• 
tier. 21 noiembrie : Gauguin se căsătoreşte cu Mette•Sophie 

Gad cG, l, ». lfirşitul anului: Pictorii de la Guerboi.• cRenoir, 
Monet, Sisley, Pissarro, Degas, Cezanne> fondează împreună 
cu alţi artişti o « Societate Anonimă Cooperativă » <statutul 
acesteia datează din 17 decembrie>, În scopul de a organiza 
expoziţii în afara Salonului. Manet refuză să participe la 
aceste expoziţii cC, lll, 1 şi 1 ;  M, IV, 1 ;  R, Il, o. 
Cezanne pictează la Auvers•sunOise Casa spîn:wratului cC, 

lll, 1 ) .  Magazin de deifacere a bumba,rului la La .1\l.outdle• 
Orleans, de Degas. Manet se împrieteneşte cu Mallarme 
cM, IV, o. Cele mai vechi desene cunos.:ute al" lui T oulouse• 222 



Lautrec <T, Pn. Mor Albert de Balleroy, Chintreuil, Napo• 
leon III. Se nasc Paul Gachet, Joachim Gasquet, Alfred Natan• 
son, Cl:ar!es Peguy. 

PRIMA EXPOZIŢIE A IMPRESIONIŞTILOR 

r 8;4 - 1) opriti� - 1) mai: Expoziţ ia « Societăţii Anonime Coopera• 
tive » .  La >J aprilie, Louis Leroy, În Le Cl.arivari, dă in 
batjocură, numele de « impresionişti ,. pictorilor care participă 
la această expoziţie <C. III, 2 ;  M, IV, z ;  R, 1 1 ,  > > .  1 mai: 
Manet expune la Salon Caka ftrată ; juriul il refuză alte două 
tablouri <M, IV., 1 şi Z >. f mai: Moare Gkyre. Iuti�: Van 
Gogh este refuzat de Ursula Loyer <V, 1, > > . Se întoarce dispe• 
rat în Olanda. La jumătatea lui iulie, vine din nou la Londra 
împreună cu sora sa Anna cV, 1, p. Vara : l\lanet, Monet şi 
Renoir lucreaz1 la Argenteuil ; il cunoS<: aici pe Gusta ve 
Caillebotte <�. IV, : ;  R, 11 ,  z ). J 1 august: Se naşte primul 
copil al lui Gauguin, Emile cG, 1, 2 ) .  Octombri�: Nădăjduind 
a•l face pe V an Gogh să uite de dragostea sa nefericită, patronii 
lui il trimit la Paris ; Van Cogh se întoarce pe neaşteptate la 
Londra, încercînd în zadar s•o revadă pe Ursula <V, 1, p. 
17  d«embri�: « Societatea Anonimă Cooperativă ,. este lichi• 
dată < R, 11, n u d�cen:bri�: Eu gene Ma net şi Berthe Morisot 
se căsătoresc la Passy <M., IV, ». Tatii lui Renoir, Leonard, 
moare la Louvecienne$ cR, li, z ' .  
Moare Michelet. Se  naşte Manguin . 

• 8:-; - Pictorii impresionişti lipsiţi de avere îndură o neagră mizerie 

<M, IV, z ;  R, Il, 1 > . f iat�uaritt: Este inaugurată Opera din 
Paris. 10 iamtari�: Millet moare la Barbizon. Este votat amen• 
damentul W allon ; este proclamată cea de a treia Republică. 
1> ftbruarie: Moare la Paris Corot. 14 marti�: Renoir, Monet, 

Sisley �i Berthe Morisot vind la Hotel Drouot şaptezeci şi 
trei de lucrări . Cîştig total : 1 1  491 de franci. Preţul cel mai 
ridicat < Berthe Morisot > :  48'' de franci. Preţul mijlociu : 1 17 
de franci. A doua zi după vînzare, Renoir il cunoaşte pe 
Victor Chocquet <C. I I I ,  ; ; R, Il ,  ». Curind il va intilni pe 
George Charpentier, care făcuse parte dintre cumpărători ; 
începe să frecventeze salonul editorului <R, I l ,  l ) .  1 mai: 
La Salon tabloul Argttm�llif ele Manet provoacă scandal 
<M, IV, ». Mai: Van Gogh, care se comportl ca un prost 
funcţionar, este mutat la centrala firmei Goupil, la Paris . 
Locuie�te în Montmartre. Se cuCundl in misticism. Nu se 



poate împăca de loc cu meseria pe care o face. Patronii săi se 
plîng de el cV, 1, }>· Vara: Manet pictează Artistul cun portret 
al lui Marcellin Desboutin> ti !Wflria cM, IV, 1) .  :14 august: 
Jeanne Samary debutează la Theâtre.Fran�ais. ToamM: 
Manet face o călătorie la Veneţia cM, IV, 1). !art�JJ: Gauguin 
pictează &n4 la podul l�M cG, 1, 1). Dt!c�mbrie: Van Gogh, 
firă să•şi anunţe patronii, pleacă in Olanda cV, 1, 3 >. Toulouse• 

Lautrec părăsefte liceul Fontanes din motive de sănătate. 

Moare Bizet. Se nasc Paco Durrio, Marquet, Rilke. 

1 876 - lanuari�: La întoarcerea sa la Paris Van Gogh este concediat 
de .firma Goupil. În aprilie revine În Olanda, apoi se anga• 
jează ca institutor la Ramsgate, la o şcoală de pe lîngă o biserică 
anglicană, condusă de domnul Stokes. Sosqte aici pe ziua de 
16 cV, 1, }> · 8 ianuari�: Bouguereau este ales membru al 
Academiei de Arte Frumoase. Aprilie: La galeria Durand, 
Ruei are loc a doua expoziţie a impresioniftilor cR, Il, 1 ). 
Duranty publică Noua pictură cR, Il, 1). J aprilie: Vehement 
articol al lui Albert Wolff in u Figaro impotriva impresio• 
niftilor cR, Il, 1).  IJ aprili�: u Biro puhlic incepe să publice 
romanul Circiuma de Zola; evenimentul va provoca scandal 
cC, lll, p. IJ aprilit! - 1  mai: Manet expune in atelierul său 
cele două tablouri refuzate de juriul Salonului, Artistul 
şi R"!f'aria; vin să le vadă patru mii de vizitatori ; cu 
acest prilej Manet o cunoa§te pe Mery Laurent cM, IV, 1). 
Mai: Gauguin expune la Salon lnkrior tk păJur� la Viriflay 
cG, 1, 1 ). Renoir se stabilqte in strada Cortot din Mont• 
martre, unde pictează Bal /a Moulin tk la Gal��; În acelaşi 
timp pictează fi uagănul cR, Il, 1>. luni�: Domnul Stokes 
îşi mută şcoala la Isleworth, în imprejurimile Londrei. V an 
Gogh este însărcinat cu stringerea taxelor pentru elevi; este 
adinc tulburat de mizeria pe care o intilne§te in cartierul 
East End. Va încerca să-i mîngîie pe acqti nefericiţi. În 
luna iulie domnul Stokes îl concediază. Intră in serviciul 
domnului Jones, ca ajutor de predicator cV, I, }>·  Vara : 
Manet îşi petrece vara la Montgeron, la Hoschede cM, V, 
1 ). Toamna: Renoir se stabileşte la Champrosay, în casa lui 
Alphonse Daudet cR, Il, 1) .  J noiembrie: Caillebotte lasă 
statului prin testament colecţia sa; il alege pe Renoir executor 
testamentar cC, lll, 3 ;  R, li, p. Zikl� Crăciunului: Van 

Gogh se întoarce în Olanda cV, I, J>. 
Manet pictează portretul lui Mallarme ccare publică în 
acest an După-amiaza unui faun>, al baritonului Faure in 
Ham/a şi NaM cM, IV, 1). Absintul de Degas. Mor Narcisse 224 



Diaz, doamna Morisot, George Sand. Se nasc Henri Bern. 
stein, Fromentin, Francis Jourdain, Vlaminck. 

MOARE COURBET 

1 877 - Ianuarie: Van Gogh intră ca funcţionar la librăria Braam 
şi Blusse din Dordrecht <V, l, p. Februarie : Apare în librării 
Circiuma de Zola <C, III, } ;  M, IV, l),  4-JO aprilie: in strada 
Le P eletier are loc a treia expoziţie a impresioni.ştilor cC, 
lll, } ; R, Il, } >. 6 aprilie: apare primul număr al unei mici 
reviste scoase de Georges Riviere, lmpresionistul <numărul 
patru care este şi ultimul va apare pe data de z8> cC, III, } ; 

R, Il, }>. ;o aprilie: Van Gogh işi părăseşte slujba de la librăria 
din Dordrecht. Vrea să devină pastor şi pleacă la Amster• 
dam spre a face studiile necesare ; ajunge aici la 9 mai <V, 

I, p. t mai: Se deschide Salonul, unde Manet expune portretul 
baritonului Faure ; juriul i•a refuzat tabloul Nana, ca fiind 
imo�al <M, IV, 1) .  Rodin expune Vîrsta tk aramă; sculptorul 
este calomniat că ar fi făcut un mulaj . Primdvara: Gauguin 
se mută in strada Des Fourneaux cG, I, z > .  28 mai: Renoir, 
Sisley, Pissarro şi Caillebotte scot in vinzare la Hotel Drouot 
patruzeci şi cinci de tablouri. Suma totală Încasată : 7 6ro 
franci <R, Il, } >· T.,amna: Rodin se stabileşte la Paris. 8 
noiembrie: Se organizează o tombală cu tablourile lui Pissarro 
la locuinţa plăcintarului Murer, care, pentru a•l ajuta pe 
pictor, a scos la loterie cîteva dintre lucrările acestuia <o 
sută de bilete a cite un franc> <R, Il, } >. 24 tkcembrie: Se 
naşte al doilea copil al lui Gauguin, Aline <G, I, z> .  
jt tkcembrie: Moare Courbet la La Tour•de•Peilz, in Elveţia. 

Manet suferă de un picior ; şchioapătă şi, din cînd în cind, 
se simte foarte obosit <M, IV, 1 ) .  Claude Monet pictează 
citeva tablouri cu gara Saint-Lazare. Victor Chocquet este 
scos la pensie. Daubigny cumpără la Auvers•sur•Oise casa 
pe care o va picta Van Gogh. Mor Alfred Bruyas, Charles• 
Alix Dubosc, Ludovic Piette, Thiers. Se nasc Jeanne Baudot, 
Raoul Dufy. 

1878 - Februan't: : Seurat intră la Şcoala de Arte Frumoase, unde, 
la 19 martie, este admis în clasa de pictură <S, I, 1 ). 19jebruarie: 
Moare la Paris Daubigny. Jfftbruarie: Este scoasă in vînzare 
colecţia lui Gustave Arosa <G, I, : >. Martie: Se naşte al doilea 
fiu al lui Monet, Michel. Louis•Auguste Cezanne care bănuie-

225 şte legătura fiului său il ameninţă că nu•i va mai da bani 



şH supraveghează îndeaproape <C. I l ! ,  4 1 .  t mai: Se deschide 
Expoziţia universală ; în cadrul ei există şi o expoziţie interna• 
ţională de Arte Frumoase. Manet nu expune aici �i, de ase• 
meni, nu prezintă nici o lucrare la juriul Salonului <M, IV, 
2 ;  R, I l , p. Mai: Theodore Duret publică Pictorii impw 
•icmişti <R . ,  I l ,  ; 1 .  2f mai: Se deschide Salonul. Renoir, care 
a hotărît să se prezinte din nou, expune Ceaşca cu ciocolată; 
pictează de asemeni tabloul Doamna Charpentit>r şi ccpiii 
.1ăi <R,  I l ,  .J ) ;  lucrările !rimise de Cezanne sînt refuzate .C, 
l l l ,  4>. 2& mai: �la cumpără casa din Medan <C, lll, 4 şi 
p. JO mai: La Albi, primul accident al lui Toulouseslautrec 
<T, Pn. În aceiaşi zi, pentru prima oară, şi cu titlu de incer• 
care, Bulevardul Operei şi Piaţa Etoile sint luminate cu 
electricitate. J iunie: Este fondată banca Uniunea Gl'tlt'rală ,G, 

1, 2 1. f şi 6 iunie: Este pusă în vînzare colecţia Hoschide 
d'v1, IV, ! ; R, Il, ; 1. Vara : Monet se stabile�te la Vetheuil. 
Julit>: Van Gogh renunţă la studii şi pleacă din Amsterdam. 
După o scurtă şedere la Etten , intră, in august, la o şcoali 
evanghelică, la Laeken, in împrejurimile oraşului Bruxelles 
,V, 1 ,  4 1 .  :'Vciemhrie: după trei luni de stagiu nu capătă 
numirea. Se hotărăşte să plece in regiunea Borînage stabilin• 
du•se la Pâturages. La sfîrşitul anului, Comitetul de evanghe, 
lizare, surprins de activitatea sa şi de spiritul său de sacrificiu, 
revine asupra deciziei, numindu.I pe timp de şase luni la 
Wasmes <V, 1, 41. Sfîrşitul anului: Manet are primele semne de 
ataxie <M, IV, p. 
Moare Hippolyte Babou. Se nasc Julie Manet, Gabrielle 
Renard, Victor Segalen. 

879 - f ianuarie: Alegerile senatoriale consacră eşecul definitiv al 
încercărilor de restaurare a monarhiei ; în ziua de 29 mareşalul 
de Mac.Mahon demisionează de la preşedinţia Republicii; 
în ziua de ;o îi ia locul rcpublicanul Jules Grevy ; in ziua de 
; • ,  Gambetta este ales preşedinte al Camerei deputa, 
ţilor. 1ojehruarie: La Valmondois moare Daumier. Fehruari�: 
Moare Marguerite Legrand < R. Il, ; 1. Primăt•ara: Sisley şi 
Cezanne <acesta locuieşte la Melum, care au renunţat să se 
mai prezinte la expoziţiile impresioniste, se prezintă la Salon, 
dar juriul le refuză lucrările <C, I I I ,  5 ;  R, Il, ; 1. 10 aprilie 
t t  mai: În bulevardul Op.-rei a patra expoziţie a impresie, 
niştilor. Un nou venit : Gauguin. După ce vizitează această 
expoziţie, Seurat, Aman•Jean şi Ernest Laurent părăsesc 
Şcoala de Arte Frumoase <G, 1, 2 ;  R, I l , ; ;  S, 1, o. 10 arrilie: 
Apare primul număr al revi.stei La Vie moderne, fondată 226 



de Charpentier;  galeria acestei reviste din bulevardul do!S 
ltaliens se va ocupa de organizarea sistematică a expoziţiilcr 
particulare cR, Il, j l .  t6 aprilie: Explozie de grizu in mina din 
Agrappe cframeries>, Van Gogh izbut�te să salveze un 
miner rănit cV, l, 4> .  10 mai: Se n�te al treilea copil al lui 
Gauguin, Clovis cG, 1, 2 ) . tz mai: Se deschide Salonul ; Renoir 
obţine un mare succes cu Doamna Charpentier şi copiii săi : 
el expune şi un portret al Jeannei Samary, in picioare cR, I l , 

jl .  Manet expune tablourile Cu barca şi f" Seră cM, IV, 3 >" 
Iunie: Expoziţie personală a lui Renoir la galeria La 1•ie 
moderne cR, Il, p. looie: Rodin lucrează la manufactura din 
Sevres. Vara : Van Gogh, care, din exces de zel, şi•a atras 
mustrările Comitetului de evanghelizare, este demis din func• 
ţie. El pleacă la Bruxelles, de unde se întoarce in regiunea 
Borinage, stabilindu•se la Cuesmes <V, l, 4 �i .P· Renoir se 
stabil�te in Normandia, la W ergemont, la familia Berard 
< R, Il, 3 > ;  la intoarcere, va picta la Chatou csint primele 
tablouri în care figurează Aline Charigot> cR, !Il, 1 >. Gauguin 
îşi petrece concediul anual la Pontoise, in preajma lui Pissarro 
cG, 1, 2 >. August: La Bareges, al doilea accide�t al lui Toulouse 
•Lautrec, care rămîne infirm pe viaţă. cT, Pn. f septembrie: 
Moare doamna Claude Monet cCamille Doncieux> cR, III, 
o. lf septembrie: Manet, care a terminat tabloul La moş 
Lathuile, urmează o cură de hidroterapie la băile din Belle, 
vue cM. IV, j l .  Noiembrie: Seurat este încorporat intr•un 
regiment de infanterie la Brest, unde îşi face « voluntariatul ,. 
cS, 1, 1 şi 1 > .  Iarna: Van Gogh duce o existenţă de vagabond 
spunindu•şi intruna : «Simt ceva in adincul fiinţei mele, ce să 
fie oare ? » Îşi pierde credinţa. Desenează. Se duce la Cour• 
rieres, unde îşi are atelierul Jules Breton cV, 1, p. 
Primul album de litografii al lui Odilon Redon, In vis. Henri 
Guerard se căsător�te cu Eva Gonzales. Mor Thomas 
Couture, baronul Taylor, Villemessant, Viollet•le•Duc.  Se 
nasc Charles Camoin, Einstein, Othon Friesz, Klee. 

1 88o - lf februarie: Zola publică Nana cC, . III, Jl. Primăvara: 
Începe o nouă etapă in existenţa lui Van Gogh. O călătorie 
în Ţările de Jos, la părinţii săi, nwi aduce decit dezamăgiri . 
Cu acest prilej primeşte cincizeci de franci din partea lui 
Theo. Se intoarce in regiunea Borinage, la Cuesmes. Reia 
legăturile cu Theo, căruia nwi mai scrisese de nouă luni, 
şi se apucă să deseneze cu febrilitate cV, l, .P· t-}0 aprilie: 
În strada Piramidelor, la numărul 1 0, are loc a cincia expoztţie 
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cîştiguri la bursă> prezintă şapte tablouri şi un bust de mar• 
mură cG, 1, z ;  S, 1, }>. 8--Jo aprilk: Are loc o expoziţie 
Manet la galeria revistei La Vie mo� cM, IV, }>. 9 aprilie: 
Moare la Paris Duranty cM, IV, }>· 1 mai: Apare volumul 
Serile de la Medan cZola, Maupassant, Huysmans, Paul 
Alexis . . • >. Se deschide Salonul. Manet expune La moş 
Lathuile şi portretul lui Antonin Proust cM, IV, } > ;  Renoir, 
Fată adormită cu pisica şi Pescuitoare de midii la Berneval; 
Monet, Lavacourt. Renoir ti Monet protestează in legătură cu 
proasta aşezare a lucrărilor lor, punîndu•! la curent şi pe 
Zola prin intermediul lui Cezanne cC, lll, ) ; R, III, o. 
Tot la acest Salon, mare succes al tabloului Cain de Cormon, 
cumpărat de stat cT, 1, 1). Mai: Manet se stabileşte pentru 
a doua oară la Bellevue ; se va întoarce la Paris la 1 noiembrie 
1M, IV, p. 7 iunie: Se deschide o expoziţie Monet la Galeria 
revistei La Vie moderne. 18-u iunie: Zola, răspunzînd 
dorinţei lui Renoir şi Monet, publică in Le Voltaire o serie 
de articole despre Naturalismul la Salon cC, III, s; R, III. 

o. 12 iulk: Meissonier este făcut mare ofiţer al legiunii de 
onoare. 14 iulie: ziua de 14 iulie, proclamată sărbătoare naţio
nală, este sărbătorită pentru prima oară. Rochefort ctocmai 
s•a votat amnistia celor condamnaţi pentru a li participat 
la Comună> publică primul număr din lntransigeant. Plăcinta• 
rul Murer, care se va stabili curînd la AuversJSur.Oise dă 
o masă de despărţire cR, III ,  o. 16 august: ·Statul îi comandă 
lui Rodin o poartă (Poarta in.ftrnului J pentru muzeul Artelor 
decorative. Octombrie: Van Gogh pleacă din Cuesmes la 
Bruxelles, unde se împrietenqte cu Van Rappard; perioadă 
de lucru metodic, intens cV, Il, o. Se căsătoreşte Schuffe, 
necker cG, 1, 2> .  Nokmbrie: Seurat se intoarce la Paris după 
un an de « voluntariat » petrecut la Brest cS, 1, 1). Decem• 
brie: Statul renunţă la prerogativele sale în domeniul artelor 
frumoase; pe viitor art�tii inşi§i îşi vor organiza singuri Salonul 
<M, IV, j ;  R, III, 1 ). 21 decembrie: Se votează o lege pentru 
înfiinţarea liceelor de fete. Comanditat de Feder, directorul 
Uniunii Generale, Durand.Ruel incepe să facă din nou achiziţii 
cR, III, 1 ). Mor George Eliot, Flaubert, Offenbach. Se nasc 
Guillaume Apollinaire, Derain. 

1 881 - z8 ianuarie: Este constituită Societatea artiştilor francezi, 
care urmează a organiza Salonul. J fthruarie: Bonnat este 
ales membru al Academiei de Arte Frumoase cT, l, 1 ) . 
Martie - aprilie: Renoir se stabilqte in Alger. La întoarcere 
pictează la Chatou Prînzul barcagiil<'r cR, III, 1 ). 1 aprilie-1 228 
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m��i: Are loc in bulevardul des Capucines, la numărul jJ, 
a tasea expoziţie a impresioniftilor, Gauguin expune intre 
altele un Stwliu d� nud, foarte elogiat de Huysmans <G, 1, 
1). u aprili�: Se natte al patrulea copil al lui Gauguin, Jean• 
Rene cG, I, 1 l. În aceiăşi zi, Van Gogh soseşte la Etten de 
la Bruxelles. În cursul verii primqte vizita lui Theo şi a lui 
Van Rappard; merge la La Haye, la vărul său, pictorul 
Anton Mauve, care.i dă sfaturi privitoare la pictură. Îndrăgos• 
tindu•se din nou, îi face stăruitor curte uneia dintre veritoa• 
rele sale, Kee, aflată în vacanţă la Etten. Aceasta îl refuză 
categoric ; Van Gogh insistind, Kee pleacă la Amsterdam. 
Vincent îi scrie nenumărate scrisori, urmînd•o în cele din 
urmă la Amsterdam. Kee refuză să•l vadă. Vincent se întoarce 
la Etten în culmea deznădejdii <V, Il, 1 şi 1) .  z mai-zo iuni�: 
Manet expune la Salon portretele lui Pertuiset şi Rochefort 
<primind o a doua medalie, devine « hors concours »> cM, 
IV, 3 > ;  Renoir, două portrete ale « micuţelor » Cahen D'An• 
vers cR, lll, l l ;  Puvis de Chavannes, Sărmanul pescar cG, 1, 
1 ). 14 mai: licitaţie la H6tel Drouot în folosul muzicianulu i 
Cabaner cC, III, p. Vara: Manet se stabileşte la Versailles ; 
boala sa face progrese alarmante cM. IV, 4>, Gauguin îşi 
petrece concediul la Pontoise, în preajma lui Pissarco şi a lui 
Gzanne <C, III, 5; G, 1, 1). 1 octomhrk: Manet se întoarce 
la Paris ; va picta aici Toamna cun portret al lui Mery Laurent> 
şi Un bar la Foli�s·Berger� cM, IV, 4>. 25 octombrie: Andre 
Gill este internat la azilul din Charenton, care•i va inspira 
tabloul N�bunul cT, Il, o. Toamna: Renoir călătorqte in 
Italia cVeneţia, Florenţa, Roma, Neapole, Calabria). Este cu 
deosebire interesat de tablourile lui Rafael şi de frescele 
de la Pompei cR, III, o. 14 noiembrie: se alcătuieşte cabinetul 
Gambetta ; Antonin Proust devine ministru al Artelor Frumoa• 
se <M, IV, 4; R, III, o. Noiembrie: Toulouse•Lautrec, după 
ce şi•a dat prima parte a bacalaureatului, părăseşte studiile 
consacraîndu•se picturii cT, I, o. Decembri�: Van Gogh, 
care, la Etten, se ceartă întruna cu tatăl său, pleacă la La 

Haye, unde este găzduit de Anton Mauve cV, II, 1) .  9 tkcem• 
bri�: La H6tel Drouot se pun în vînzare numeroase lucrări 
ale lui Courbet. JO decembri�: Manet este numit cavaler al 

Legiunii de onoare cM, IV, 4; R, lll, o. Salis deschide in 
Montmartre localul Le chat noir cT, 1, 3).  lnt�kpciune de 
Verlaine. Mor Carlyle, Dostoievski, Louis Macguery. Se 
nasc Rene Gimpel, Gleizes, Uger, Picasso. 



1881 - lf ianuarie: Renoir pictează la Palermo portretul lui Wagner. 
Se întoarce la Neapole 'i apoi în Franţa, oprindu•se la sfîrşitul 
lui ianuarie la Estaque, unde.! vizitează pe Cezanne. O 
pneumonie cfebruarieJ îl obl igă să•şi amine plecarea . Pentm 
a se însănătoşi pe deplin se va stabili din nou în Algeria cR, 
III, o. z6 ianuarie: Cade cabinetul Gambetta. �îrşitul lr.i 
ianuarie: Crahul Uniunii Generale cG, 1, 3 ;  R, III, 1 l. Februarie: 
Între Van Gogh şi Mauve relaţiile devin încordate. Vincent 
rupe definitiv cu Sien, cV, 11, 2 l .  1 martie: Are loc _în strada 
Saint•Honore, la numărul 1) 1 ,  a şaptea expoziţie a impresio• 
niştilor <G, 1, 3 ;  R, III, I l . Martie: Toulouse•Lautrec intră 
la atelierul lui Bonnat cT, 1, 1 şi 2l .  1 mai: Manet expune la 
Salon Primăvara şi Un bar la Folies•Bergere cM, IV, 4l ; 
Renoir, un portret cR, III, n ;  Andre Gill, 1\febunul; cezanne 
cfaţă de care prietenul său Guillemet, membru în juriu, se 
arată « caritabil » J, un portret cC, l!l, fl. Mai: Renoir se 
întoarce în Franţa ; începe legătura sa cu Aline Charigot cR, 
lll, 1 şi 2 l .  lulie•decembne: Emmanuel Chabrier face o călă< 
torie în Spania, care îi va inspira opera Espaiia cR, III, 2 > .  
Vara: Manet, a cărui boală se agravează, se stabileşte la 
Ruei! cM, IV, 4l . Septembrie: Sisley se stabile,te la Moret. 
Octombrie: Cezanne părăseşte Parisul şi se întoarce la Aix ; 
« Singurătatea, iată singurul lucru de care sînt vrednic » 

cC, J l l  r şi IV, n. Tcoamna: Toulouse•Lautrec lucrează în 
atelierul lui Cormon cT, 1, 1 l .  Pissarro se stabileşte la Osny. 
Prima expoziţie internaţională la galeria Georges Petit cR, 
lll, 1 ) .  Mor Charles Blanc, Darwin, Emerson, Gambetta, 
Jules Le Coeur, Lehmann. Se naşte Braque . 

MOARE MANET 

1 883 - Ianuarie: Gauguin îi înmînează demisia sa agentului de 
schimb Galichon ; « De acum înainte, voi picta in fiecare 
zi » cG, l, } l. 1 ftbruarie: Apare volumul Flamandele, prima 
culegere de versuri de Verhaeren. Februarie: Durand.Ruel 

organizează o serie de expoziţii particulare, prima îi este con• 
sacrată lui Boudin, a doua, în martie, lui Monet cR, III, 1 ) .  19 
aprilie: Lui Manet i se amputează piciorul stîng pînă la ge• 
nunchi ccangrenăl cM, IV, 4J. Z I  aprilie: La galeria Dowdes• 
well and Dowdeswell din Londra expoziţie de pictură impresio• 
nistă organizată de Durand.Ruel cR, lll, l l .  JO aprilie: Moare 
Edouard Manet. Monet se stabileşte la Giverny cM, IV, 4 ;  230 



�31 

R, I I I , 1). 1 mai -zo iunie: Renoir expune la Salon un portret 
<R, I I I, 1 >, Seurat, un desen, portretul lui Aman•Jean <S, 1, 
1 ) .  f mai: moare Eva Gonzales cM, Dp>. zo mai: Contesa 
Adele de Toulonse•Lautrec cumpără castelul Malrome 
T, 1, 1) .  Vara : Sien a ajuns în ultimul hal de decădere. 
Bolnav, sleit de puteri, Van Gogh îl cheamă pe fratele său, 
care izbuteşte să•l despartă de Sien. Van Gogh, cu sufletul 
sfîşiat �i totodată uşurat în urma hotărîrii luate, începe 
din nou să lucreze. Pictează Arborek biciuit de vtnt <V, Il, 
: >. s,.ptembrie : Renoir şi Paul Lhote fac împreună o călătorie 
la Guernesey <R, I I I ,  n Van Gogh părăseşte La Haye şi se 
stabileşte în Drenthe. La început priveliştile acestui ţinut 
sălbatic îl liniştesc, curînd însă vremea devine urîtă. Van 
Gogh, bîntuit de tot felul de spaime, fuge in decembrie la 
Nuenen, unde se află acum părinţii săi <V, I l ,  p. 1\loiembrit!: 
Orchestra Lamourenx pregăteşte spectacolul cu opera Espaiia 
de Chabrier <R, I I I, 1 ). 6 decembrie: Se naşte al cincilea copil 
al lui Gauguin. Paui.Rollon, numit şi Pola <G, 1, _ p .  1o--26 
decembrie: Renoir şi Monet călătoresc pe coasta Mediteranei 
de la Marsilia la Genova <R. I I I, 1 1 .  Sftrşitul anului: Berthe 
Morisot şi soţul ei Eugene Manet se stabilesc în casa pe care 
şi.au construit•o în strada Villejust, la numărul 40 <R, lll, 3) .  
,6 dect!n!brie: Se naşte Utrillo în strada du Poteau, numărul, j 
in Montmartre <T, 1, j J. 
Începe să se afirme curentul Modern Style <În Marea Brita• 
nie>. La Barcelona Gaudi începe să construiască SagrathJ 
Familia. Mor Gustave Dore, Karl Marx, \Vagner. Se nasc 
Marcoussis, Severini. 

SOCIETATEA I N DEPENDENŢILOR 

1 884 - Ianuarie: Gauguin se stabileşte la Rouen <G, 1 ,  jJ .  Mama lui 
Van Gogh fracturindu•şi piciorul, artistul se apropie pentru 
scurt timp ele ai săi ; dar neînţelegerile cu familia sint fără 
ieşire; curînd pictorul îşi va instala atelierul in două camere 
inchiriate la paracliserul bisericii catolice cV, Il, 41. 4 ianuarie: 
La Bruxelles este înfiinţat oficial Cercul celor XX <bazele 
asociaţiei fuseseră puse la 28 octombrie 1 88 j de către primii 
săi treisprezece membri, Întruniţi la taverna Guillaume, din 
piaţa muzeului> ;  prima expoziţie a Cercului se deschide la 
1 februarie, in vechiul muzeu din palatul Artelor Frumoase. 
J-29 ianuarie: La Şcoala de Arte Frumoase are loc o expo• 



ziţie Manet urmată, la 4 'i ; februarie, de �oaterea in viru 
zare a atelierului Manet la Hatel Drouot. Sint vîndute 9} de 
picturi, JO de pasteluri, 14 acuarele, 2 J de desene, 9 aqua
forte şi litografii ;  totalul sumei obţinute este de 1 16 6}7 franci 
cM, Dp>. Primăvara: Pissarro se stabileşte la Eragny. t mai -
20 iunie: La Salon, bustul lui Victor Hugo de Rodin, Pădurt!a 
sacră scumpă muulor şi artt!lor de Puvis de Chavannes. In• 
toarceua de la o vEnătoare de urşi tn epoca de piatră de Fernand 
Cormon cT, 1, z > ;  juriul refuză tabloul trimis de Seurat 
cS, I, 1). Mai: Apare primul număr din La R..evue intlepm
dente, fondată de Feneon. tf mai - JO iunie: Are loc prima 
expoziţie a Independenţilor, organizată in urma refuzului 
suferit de numeroşi art�ti ce şi•au prezentat anul acesta 
lucrările la juriul Salonului; Seurat participă cu tabloul 
La scăldat cS, 1, p. 22 mai: Seurat incepe să picteze O duminică 
de vară pe insula La GrandeJatte cS, 1, Jl.  " iunie: este înfiin• 
ţată oficial Societatea Art�ilor Independenţi cS, 1, Jl .  21 
iulie: Moare Nina de Villard cM, Dp>. August: O ultimă 
şi, ca şi toate celelalte, nefericită aventură sentimentală îi 
răpeşte lui Van Gogh orice speranţă de a putea duce vreo• 
dată o existenţă normală ; părinţii lui Margot Begemann sînt 
impotriva căsătoriei fiicei lor cu pictorul. Fata încearcă să 
se otrăvească. Pentru Van Gogh pictura va deveni .de acum 
înainte singurul scop al vieţii, « mijlocul de a trăi fără nici un 
alt gînd " cV, Il, 4>. Octombrie: Emile Bernard se inscrie la 
atelierul Cormon cT, 1, Jl ·  Toamna•iama: Van Gogh pictează 
tablou după tablou 'i hotăr�e ca in timpul iernii să picteze 
cincizeci de portrete de ţărani. Este preocupat fără încetare 
de legile culorii, a căror însemnătate a descoperit•o cV, 
Il, 4>· Toamna :  Gauguin pleacă din Rouen la Copenhaga 
cG, 1. 4J. t6 noiembrie : Jules Roques fondează in Montmartre 
Le Courrier Jranfais cT, I, Jl. 9 decembrie: Apare prima 
culegere de poezii de Moreas, Syrtele. to decembrie: Prima 
expoziţie a Societăţii Art�tilor Independenţi; Seurat parti• 
cipă cu Peisaj de pe insula La GrandeJatte cS, I, J l .  t8 decembrie: 
Moare la Menton Gustave Manet cM, Dp.l Toulouse-Lau• 
trec pictează o parodie a tabloului Păduua sacră de Puvis 
de Chavannes şi Maria cea voinică, se stabileşte in Montmartre 
cT, 1. 2 >. De•amdoaselea de Huysmans. Mor Bastien•Lepage, 

Joseph Gibert, Hippolyte Lejosne, Joseph de Nittis. Se n�te 
Modigliani. 

188; - j  ianuarie: Banchet la moş Lathuile pentru a sărbători aniver• 
sarea expoziţiei Manet din 1884. 8 ianuarie: Moare mama 232 
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lui Manet <M, Dp.>. 8 fthruari�: Apare primul număr din 
La R� wagnerienne, condusă de Edouard Dujardin. u 
marti�: Se naşte primul fiu al lui Renoir, Pierre <R, lll, 2 ). 

26 martie: Moare subit pastorul Van Gogh, la Nuenen. 
Se consumă ruptura lui Van Gogh cu familia sa. Van Gogh 
lucrează la marele său tablou din perioada olandeză, Ţărani 
mtncînd cartcji, pe care.! termină în mai ; el îi prilejuieşte 
pictorului o discuţie epistolară cu Van Rappard, care va 
duce la cearta dintre cei doi prieteni <V, Il, 4>. Primăvara: 
cezanne are o aventură sentimentală cu o servitoare de la 
Jas de Bouffan, Fanny <C, IV, 2) .  1 mai: Moare la Charenton 
Andre Gill. 10 mai - 2 1  iuni�: Are loc expoziţia unor 
pictori independenţi ; cu acest prilej Le Douanier Rousseau 
se manifestă public pentru întîia oară <S, I, ;>. 10 mai: Zola 
începe să scrie romanul Opera. 22 mai: Moare Victor Hugo. 
Iunie : Aristide Bruant înfiinţează localul Le Mirliton <T, 1, 
;> .  Jumătatea lui iunie: <:ezanne fuge la Paris; locuieşte la 
Renoir la La Roche.Guyon; se întoarce la Aix la sfîrşitul 
lui iulie <C, IV, 2 ;  R, lll, 2 ) . 2 f iuti�: Apar Ttnguirile de 
Jules Laforgue. Vara: Gauguin pleacă din Danemarca şi 
se întoarce în Franţa împreună cu fiul său Clovis ; soţia şi 
ceilalţi copii rămîn la Copenhaga <G, I, 4>· Seurat se stabileşte 
la Grandcamp <S, Il, o. 2J august: Charles Henry îşi publică 
lucrarea lntroduuu la o t'Stetică ştiinţifică în La ReiJUt' contt'm• 
poraine <S, Il, ;>. Octomhrit': Pissarro îl cunoaşte pe Signac 
şi, la scurtă vreme după aceea, pe Seurat; este cucerit de 
teoriile colegului său mai tînăr <S, Il, 1 ). 2 J noiembrk: Van 
Gogh pleacă la An vers. « Doresc din răsputeri să văd tablourile 
lui Rubens », spune el. Începe marea sa călătorie spre sud. 
« Senzaţia că trebuie să intri în foc, îi scrie el lui Theo, are 
în ea ceva extraordinar » <V, Il, 4>· Anvers reprezintă pentru 
Van Gogh o adevărată eliberare ; îl descoperă aici pe Rubens 
şi culoarea, crepoanele japoneze, lumină, mişcarea. Paleta 
sa devine mai luminoasă <V, lll, o. Toulouse-Lautrec incepe 
să ducă o existenţă febrilă în Montmartre; frecventează 
L'Eiysit'•Montmartrt', u Moulin d� la Galt'tte, u Chat 
Noir, Le Mirliton; leagă cunoştinţă cu Suzanne Valadon 
şi cu Aristide Bruant, îşi arată interesul faţă de La Goulue 
şi de Valentin Le Desosse <T, I, ;>, Guminal de Zola. Mîine, 

primul Volum de versuri al lui Henri de Regnier. William 
Le Baron Jenney construieşte la Chicago primul zgîriemori : 
Home Insurance Company Building. Moare Rodolphe 
Bresdin. Se nasc Robert Delaunay, Pascin. 



ULTIMA EXPOZIŢIE A IMPRESIONIŞTILOR 

NEOIMPRESIONISMU L 

1 886 - 7 ianuarie: Se constituie guvernul F reycinet ; generalul 
Boulanger, ministru de război cS, Il, > > . t8 ianuarie: Van 
Gogh se inscrie la Academia de Arte Frumoase din Anvers. 
La inceputul lui martie soseşte pe neaşteptate la Paris cV, 
III, 1 > ;  se inscrie la atelierul Cormon, descoperă pictura 
luminoasă a impresioniştilor cV, III ,  1 ;  T, 1 ,  p. IJ martie: 
Durand•Rnel pleacă la New York cR, 1 1 1 ,  ! ; S, Il, n. Sfîrşitul 
lui martie: Apare O�ra de Zola cC, IV, J ;  R, lll, 1, S, Il, 
o. 10 aprilie: Se deschide la New York o mare expoziţie de 
pictură impresionistă organizată de Durand• Ruei ; expoziţia 
obţine un mare succes cR, l ll, 1 ;  S, Il , n. 1 1  aprilie: Apare 
primul număr din La Vogue. z8 aprilie: Cezanne se căsăto• 
reşte cu Hortense Fiquet cC, IV. p. Mai: Pictorul academic 
Albert Besnard expune la Salon un portret « impresionist " 
cS, lll, 1 >. 1 J mai: Gustave Kahn devine director al revistei 
La Vogue, în care apar, între 1 J mai şi l7 iunie, lluminJrile 
lui Rimbaud. 15 mai - 15 iunie: A opta şi ultima expoziţie a 
impresioniştilor, la care Seurat prezintă. O duminică dt: t•arJ � 
insula La GrandeJatte cdivizionism>. Seurat il întllneşte pe Felix 
Feneon, care, într•un articol din La Vogue c q-1o iunie>, 
dă artei divizioniştilor numele de « neoimpresionism " 
cG, Il, 1 ;  R, l l l, z ;  S, Il , 1 şi ». Iunie: Van Gogh şi fratele 
său Theo se stabilesc în strada Lepic, la numărul f4 cV, l l l, 1> . 
lf iunie - 15 iulie: La galeria Georges Petit are loc a cincea 
expoziţie internaţională, la care participă Renoir şi Monet 
cR, III, l l .  zo iunie - 1 J august : Seurat se stabileşte la HonAeur 
cS, II, l l. zg iunie: Moare la Marsilia Monticelli cC. IV, p. 
14 iulie: Boulanger trece În revistă trupde la Longchamp; 
evenimentul pune În lumină imensa popularitate a genera• 
!ului. 18 iulie: Durand.Ruel se întoarce în Franţa cR, III, 
jl .  lfîrşitul lui iulie: Gauguin pleacă la Pont Aven, unde va 
rămîne pînă la IJ noiembrie cG, Il, I l . August - se-ptembrie: 
Renoir se stabileşte la Saint•Briac cR, lll , J L  zo august - z t  
septembrie: Are loc a doua expoziţie a Societ�ţii Artiştiior 
Independenţi ; Seurat expune din nou O duminică de varJ 
pe insula La GrandeJatte cS Il, 1 ) .  7 septembrie - 9  noiembrie : 
Monet se stabileşte la Belle.lle•en•Mer. 18 septembrie tvlorea.s 
publică in Le Fr��·aro Manifestul Simbolismului cC, Il, 1 > .  ZJ  
octombrie: Moare la Aix Louis.Auguste Cezanne cC, IV, J> .  234 
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Sflrşitul lui octombrie: Felix Feneon publică lucrarea 

lmpresioniştii în t886 cS, I l, J l . 
Bruant expune lucrări de T oulouse• Lautrec la Mirliton 
cT, l, J l. Moare Emile Bellot, modelul din Halb<J ru here, 
şi Cora Pearl. Se naşte Foujita. 

1 887 - 8 ianuarie: Eiffel semnează un contract cu primăria oraşului 
Paris angajîndu•se să construiască un turn metalic de trei 
sute de metri pentru Expoziţia universală din 188q. Lucră< 
riie încep pe data de 16. � fthruarie: La Bruxelles are loc a 
patra expoziţie a Celor XX la care participă Seurat; acesta, 
împreună cu Signac, asistă la vernisaj cS, Il, p. F.:hruarie: 
Trei sute de intelectuali <printre care Meissonier, Gounod, 
Charles Garnier, Gerome, Jules Lefebvre, Bonnat, Dumas 
fiul, Leconte de Lisle, Fran<;ois Coppee. Sully Prudhomme, 
Maupassant, Huysmans > protestează împotriva construirii 
turnului proiectat de Eiffel. / rn:eputul anului : Expoziţia organi• 
zată de Van Gogh în restaurantul La Fourche <V, I I I .  1 ;  T, 
I l, 1 ;  G, li, 1 ;  S, li, 4>. Martie: Durand,Ruel pleacă din nou 
în Statele Unite. z6 martie - J mai: Are loc a treia expoziţie 
a Independenţilor, la care participă Seurat şi prietenii săi 
neoimpresioni§ti cS, Il, 4>- JO martie: Are loc prima reprezen• 
taţie a Teatrului Liber al lui Antoine. Primăvara : Gauguin 
şi Charles Lava! pleacă în Panama ; de acolo, în Martinica 
cG, Il, 1 şi 1 J .  Inceputul lui mai: Gusta ve Kahn publică prima 
sa culegere de poezii cîn versuri libere> Palate/.: rwmade. 
f şi 6 mai: Durand•R•.1el organizează la New York vînzarea 
la licitaţie a unor lucrări impresioniste <R, 111, p. 7-;� mai : 
La Galeria Georges Petit are loc a şasea expoziţie interna;io• 
nală, la care participă şi Renoir cu tabloul Femei fJcînd baie 
(Les Grandes Baigneuses !, Monet, Pissarro ccu tablouri 
" divizate »>, Sisley, Berthe M..,risot <R. m, 3 ;  S, Il, 4 ' ·  z; mai : 
Durand•Ruel deschide la New York o nou:i expoziţie de 
lucrări impresioniste, cu tablouri de Renoir, Pissarro, Sisley 
<R, 1 1 1, J l . JO mai: generalul Boulanger păr.'iseşte mini.<terul 
de război cS, 11, 4>- 8 iulie : Generalul Bou lan ger pleacă la 
Clermont<Ferrand ; mare manifestaţie boulangistă în gara 
Lyon cS, Il, 4 > .  Vara: Signac le de;c..,peră « micul port >> 
Colioure. 18 august: Le Figar.J publică Manifestul celor cinci 
cP. Bonnetain, J. H. Rosny, Lucien Descaves, P. i\1argueritte. 
G. Guiches> împotriva lui Zola, al cărui roman Pămîntul 
cal cincisprezecelea din ciclul Familia R.�'ugall•Mac{uart) 
apare în foileton în Gil Blas <S, Il, 4 ' - zo august: M.nre Jules 
Laforgue cS, li, 4· >. OctJmbrie: lzbucn�şt? scanJalal decora• 



ţiilor, în care va 6 compromis Daniel Wilson, ginerele lui 
Grevy, pre�dintele Republicii cS, Il, 4>· Noinnbrie: Gauguin 
se întoarce in Franţa cG, Il, 1 ). lfirfitul lui noiembr�: apare 
in volum Pămtntul de Zola cS, Il, 4>. z decemilrie: Grevy dmli• 
uonează de la preşedinţia Republicii; Sadi Carnot îi 
urmează pe ziua de 3 cS, Il, 4>· 
Începe legătura lui Van Gogh cu Agostina Segatori cV, III, 
1). Mor Hector de Callias, Echenique, Emmanuel Gonzales. 
Se nasc Mare Chagall, Juan Gris, Le Corbusier, Louis Morei. 

r 888 - lanuari�: Renoir se stabileşte la Jas de Bouffan, pe proprietatea 
lui Cezanne, apoi, În februarie - martie, la Martigues cC, IV 
4 ;  R, lll, 3>. ) ftbrutJrie: moare Anton Mauve la Arnhem 
cV, III, 3>. 6 ftbruarie: La Bruxelles se deschide a cincea 
expoziţie a Celor XX, la care neoimpresionismul este repre• 
zentat de către Signac şi Dubois.Pillet ; Louis Anquetin 
ccloisonism> expune aici pentru prima oară cS, Il, 4>· 9 (?) 

ftbruarie: Gauguin pleacă la Pont•Aven cG, I l ,  1 >. z1 ftbrua• 
rie: Van Gogh soseşte la Ades, in « Japonia » ;  în martie 
aprilie pictează livezile înflorite şi podul lui Anglois; în mai 
închiriază « Casa Galbenă » ;  în iunie petrece o săptămînă 
la Saintes•Maries•de.la•Mer cV, III, 3 >. zz mtlrlÎe - J mtli: 
A patra e>C:poziţie a Independenţilor, la care figurează trei 
tablouri de Van Gogh; Seurat expune aici Femei poztnd 
şi Parada cS, III, o. Martie: Edouard Dujardin, într•un articol 
despre Anquetin din La R_eeue indtpmdante, lansează terme• 
nul de " cloisonism » cG, Il, 1 ;  S, Il, 4>. z6 martie: Boulanger 
este îndepărtat din armată. 1 f aprilie: Boulanger este ales 
deputat al regiunii de nord. z f mtlÎ - z f iunie: Expoziţia 
de lucrări de Renoir, Pissarro şi Sisley la galeria Durand•Ruel 
din Paris cR, III, 3>. 14 iulie: Zola este numit cavaler al Legiu• 
nii de onoare. Vara: Seurat se stabileşte la Port•en•Bessin 
cS, III, J ). 21 octombrie: Gauguin pleacă de la PonuAven la 
Arles, unde se află Van Gogh <V, III, 4; G, Il, 1 şi 3>. Noiem• 
brie: Berthe Morisot închiriază o vilă la Cimiez cR, III, p. 
ZJ d«embrie: La Arles Van Gogh se năpusteşte cu un brici în 
mînă asupra lui Gauguin. Cînd Gauguin se Întoarce cu faţa 
spre el, fuge. Întors acasă, îşi taie urechea. Este dus la spital. 
Gauguin se întoarce la Paris cV, III, 4; G, II, 3>· 29 decembrie: 
Renoir, aflat la Essoyes, începe să sufere de o paralizie facială 
parţială cR, lll, p. Se termină brusc legătura lui T oulouse• 
Lautrec cu Suzanne Valadon ; Toulouse•Lautrec este conta. 
minat de Rosa La Rouge. Pictează Călăreafa de la circul 
FI!NIIJntlo cT, Il o. Intrarea lui Chri1to1 tn Bruxellel de James 236 



Ensor. Gustave Larroumet devine director al Artelor Frumoa• 
se. Mor Castagnary, Charles Cros. Se nafte Giorgio de Chirico. 

1889 - 7  ianuarie: Van Gogh iese din spitalul din Arles, dar crizele 
nu încetează. Încearcă să lupte împotriva bolii ; curind înţe• 
lege că ar fi mai bine să se interneze într•un azil cV, IV, o. 
27 ianuarit!: Boulanger cunoaşte un adevărat triumf electoral ; 
îndemnat să ia puterea, fuge pe ascuns cS, III, o. lanuarit! 
ft!bruarie: Seurat pictează turnul Eiffel in curs de construcţie 
cS, III, l l ;  turnul . va fi inangurat la 3 1  martie. Mar�: 
Signac îi face o vizită lui Van Gogh cV, IV, 1, S, lll, o. t 
aprilit': Boulanger fuge în Belgia cS. III, o. g aprilie: Moare 
Chevreul cS, lll, 1 >. 17 aprilie : Theo Van Gogh se căsătorqte cu 
Johanna Bonger cV, IV, 1 >. t mai: Pictorul academic Henei 
Martin expune la Salon un tablou « poantilist » cS, lll, 1 l. Mai: 
Apare primul număr din LA Plumt!. 6 mai - 6 noit'mbrie: 
La Paris are loc expoziţia universală <turnul Eiffel, galeria 
maşinilor, expoziţia colonială> ; la Centenarul artei franceze, 
organizat de Antonin Proust, figurează patrusprezece tablouri 
de Manet; Gauguin expune impreună cu prietenii săi la 
cafeneaua Volpini cM, Dp; G, II, 3 ;  R, IV, 1 ;  S, lll, 1 1. 

8 mai: Van Gogh pleacă din Arles la azilul din Saint•Paul 
de•Mausole, din apropierea localităţii Saint•Remy•de•Provence 
cV, IV, 11. Iunie : Gauguin se întoarce în Bretania. Se stabi• 
lqte la Pouldu. Pictează Calvarul, Christos galben, Frumoasa 
Ang�le, sculptează Fifi lndrăgosti� . . •  Ar dori să meargă la 
T onkin cG, II, p. z t iunie: Expoziţie Monet - Rodin la 
galeria Georges Petit, punind admirabil în lumină importanţa 
celor doi artişti. Vara: Seurat se stabileşte la Crotoy cS, III, 
11 .  lui�: Claude Monet deschide o listă de subscripţie publică 
în vederea cumpărării în beneficiul statului a tabloului 
0/ympia de Manet cM, Dp>. lui�: Van Gogh are o nouă 
criză cV, IV, 11. &ptt!mbrit!: Pissarro scrie că un american a 
dat pe un tablou de Monet nouii mii de franci. J septembrie -
4 octombrie: A cincea expoziţie a Independenţilor, la care 
participă Van Gogh, Toulouse•Lautrec, ccu Bal de la Moulin 
de la Galetto, Seurat cV, IV, 1 ;  T, II, 1 ;  S, III, 1 1 .  J octombr�: 
Este inaugurat Le Moulin Rouge pe care Toulouse•Lautrec 
începe curînd să•l frecventeze zilnic c T, II, o. z t no�. 
brit!: Dubois-PiUet este mutat la Puy cS, lll, 1 1 .  Ziklt! 
Crăciunului: Van Gogh are două crize mai putin grave cV, 
IV, 1 1. 
Se formează grupul Nabiştilor cSerusier, Maurice Denis, 
Bonnard, Vuillard, K.-X. Roussel, Ranson . . . > cG, Il, 



_j l .  Datele imediate ale < OTiftiinţci de Bergson ; Marii iniţiap 

de Schure ; Literatura de mtint! de Charles Morice. Mor 
Barhey d'Aurevilly, Cabane), Champfleury, Jules Dupre, 
Jobbe.Dubal, Villiers de l'lsle·Adam. 

SE S INUCIDE VAN GOGH 

1 890 - fnaputul anului: Van Gogh prime�te citeva vesti bune : 
despre naşterea unui fiu al fratelui său Theo < 3 1  ianuarie> ; 
despre apariţia, în primul număr al revistei Le Mercur·e de 
France (t  ianuarie J, a unui studiu important de Albert Aurier 
închinat picturii sale ; despre vînzarea unui tablou al său 
Via r<'şie; toate acestea nu.) pot însă face să uite de situaţia 
sa dramatică. După o criză neobişnuit de lungă <februarie 
- aprilie> cade pradă deznădejdii ; încearcă să se sinucidă. 
Nemaiputînd suporta existenţa de la Saint•Paul.de•Mausole, 
il roagă insistent pe Theo să,) aducă din nou în nord <V, IV, 

2 J. t8 ianuarie:  La Bruxelles, cu prilejul inaugurării expoziţiei 
Celor XX, Toulouse,Lautrec are o discuţie violentă cu Henry 
de Groux în legătură cu Van Gogh <T, Il, 1 ;  S, I I I ,  2 ) .  
8 fthruarie: Gauguin se  întoarce l a  Paris <G ,  I l ,  3 ş i  4>. 
1 6  jehruarit': Se naşte fiul lui Seurat şi al Madeleinei Kno• 
bloch ,S, III, 2 ). 20 martie - 27 aprilie: A şasea expoziţie a 
Independenţilor, la care participă Van Gogh şi Seurat ; 
acesta expune Femeie pudrindwse şi Dansul <V, IV, z ;  S, 
lll ,  1 ). 14 aprilie: Renoir se căsător"'l'te cu Aline Charigot 
<R, IV, o. 1 mai: Se deschide Salonul, la care Renoir expune 
pentru ultima oară (Fetele lui Catulle Mmdh J ,R, IV, 1 ) . 
Prima manifestaţie muncitorească de 1 Mai. 17 mai: Van 
Gogh soseşte la Paris ; pe data de 20 pleacă la Auvers•sur• 
Oise ·<V, IV, J l .  Jumătatea lui iunie: Gauguin se întoarce în 
Bretania. Plănuieşte să plece în Madagascar, dar in cele din 
urmă se hotărăşte pentru Tahiti <G, Il, 4>- 27 iulie: Van Gogh 
îşi trage un glonte în piept ; moare în ziua de 19 cV, IV, } > 
Vara: Seurat se stabileşte la Gravelines ,s, I I I, 1 >. 17 august: 

Moare Dubois.Pillet <S, I I I ,  2) . 28 august: Seurat ii adresează 
lui Maurice Beaubourg o scrisoare în care îşi rezumă teoriile 
<S, III,  2) .  Septemhrie: Renoir locuieşte la Mezy, la Berthe 
Morisot < R, IV, I l. Octomhrie: Renoir se stabileşte la Château 
des Brouillards <R, IV, 1 ). IZ cctcn:hrie: Theo Van Gogh, 
nebun, este internat în spital, apoi pe data de 14, în sana, 
toriul doctorului Blanche <V, IV, } ;  G, I l ,  4J. Maurice Joyant 238 



îi urmează la direcţia galeriei Goupil din bulevardul Mont• 
martre cT, Il, 2 ) .  Noi�mbri�: Tabloul Olympia intră la muzeul 
Luxembourg cM, Dpl. Paul Fort înfiinţează Teatrul de Art.l. 
7 noiembrie : Gauguin se întoarce la Paris, unde simboliştii 
vor sărbători in persoana lui reprezentantul cel mai de seami 
al noii picturi cG, Il, 4>. zz noiembrie: Durand•Ruel înfiin• 
ţează revista L' Art dans les Deur: MN!des, care va apare 
pînă la 1 mai 189 1  cR, IV, o. 
Datrs la M,,ulitJ Rouge de Toulouse•Lautrec cT, Il , t l .  
Monet începe « seria » Căpiţelor şi a Plopi lor de pe malul 
rîului Epte. Chauchard cumpără cu 7)0 000 de franci L'A"' 
gtlus de Millet. Mor John,Lewis Brown, Philippe Burty, 
Ernest Chesneau, Victor Chocquet, Ernest Hoschede, 
Jeanne Samary, Auguste T oulmouche. Se naşte Richard 
Guino. 

MOARE SEURAT 

GAUGUIN PLEACĂ iN TAHITI 

1 89 1 - 2f ianuarie: Theo van Gogh moare la Utrecht, în sanatoriul 
Willem Arntsz cV, IV, p. Opera fratelui său, cuprinsă in 
succesiune, este evaluată la foarte modesta sumă de z ooo de 
Borini ;  numeroase persoane o sfătuiesc pe văduva lui Theo 
să le distrugă. JO ianuarie: Moare Meissonier. Sftrşitul lui 
ianuarie - f aprilie: Renoir se stabileşte la T amaris. Curînd 
se va duce în Lavandou <pînă la 2) aprilie>, de unde se va 
Întoarce la Paris prin Nîmes ; ajunge la Paris în ziua de 29 
cR, IV, 1 >. 2 februarie: Banchet în cinstea lui Moreas ; triumful 
simbolismului <S, III, p. 7 februa.U: Se deschide la Bruxelles 
expoziţia Celor XX, la care participă Seurat şi Gauguin cS, 
lll, J l . 9 febrriiJrie: Moare Jongkind. 2J februarie: Se vînd 
lucrări de Gauguin la Hotel Drouot ; pictorul a organizat 
această vînzare spre a•şi procura fondurile necesare pentru 
călătoria în Tahiti cG, Il, 4>. zo martie - 27 aprilie : A şaptea 
expoziţie a Independenţilor, comportînd o retrospectivă Van 
Gogh oo tablouri> �i o retrospectivă Dubois•Pillet ; Seurat 
expune tabloul său neterminat Circul cS, I I I  p. ZJ martie: 
Banchet în cinstea lui Gauguin cG, I l ,  4>- 29 martie: Moare 
Seurat cS, lll, 3 >. 1 aprilie: Gauguin se îmbarcă la Marsilia 
pentru Tahiti <G, Il, 4>- 6 aprilie: Emile Zola este ales pre�· 
dinte al Societăţii oamenilor de litere. 14 aprilie: Moare fiul 
lui Seurat cS, Dp> . Mai:  Un număr din Hommes J'aujourJ'hui 



ii este inchinat lui Cezanne <C, IV, 4>. zt mai: Reprezentaţie 
teatrală la Vaudeville in beneficiul lui Gauguin şi Verlaine 
<G, Ill, o. 24 mai: Moare la Raincy Antoine-Chrysostome 
Seurat, tatăl pictorului <S, Dp>. 9 ir.uUe: Gauguin ajunge in 
Tahiti. Locuieşte mai intii la Papeete, apoi se stabileşte la 
Mataiea. Pictează la Orana Maria, Visa,..., Sub arborii Perulanus 
<G, Ill, n. 6 iulie: Comitetul Societăţii oamenilor de litere 
il însărcinează pe Rodin să execute o statuie a lui Balzac. 
t) august: Se naşte la Paris Germaine Huet, fiică naturală 
a lui Gauguin <G, Ill, 1).  Septembrie: Afişul lui Toulouse• 
Lautrec pentru Le Moulin Rouge; artistul începe să fie cuno• 
scut <T, Il. 1).  f septembrie: Mama Madeleinei Knobloch se 
îneacă <S, Dp. >. 14 septembrie: Moreas publică în Le Figaro 
Manifestul Şcolii romane <S, III, J >. )O septembrie: Generalul 
Boulanger se sinucide la Bruxelles. Octombrie: Fraţii Natan• 
son înfiinţează La R..evue blanche. H.-E. Cross se stabileşte 
în sudul Franţei <S. Dp>. Toamna: Soseşte la Paris Gabriel 
Tapie de Celeyran; T oulouse.Lautrec asistă la operaţiile 
doctorului Pean <T, II, 1).  Decembrie: Toulouse•lautrec 
expune alături de Bernard, Anquetin, Bonnard, Maurice 
Denis la Galeria Le Bare de Boutteville <T, Il, 1). Spaniolul 
Miguel Utrillo y Molins il recunoaşte pe fiul Suzannei V ala• 

clon, Maurice. Henry Roujon îi urmează lui Gustave Larrou• 

met ca director al Artelor Frumoase. Mor Theodore de Ban• 
viile, Honore Gibert, Haussmann, prinţul Jer8me, Rimbaud, 
Albert Wolff. 

1 891 - t ianuarie: Gusta ve Moreau ia conducerea atelierului în care 
vor lucra cîţiva dintre viitorii fauvişti. 2) ianuarie - zo 

februarie: Mare expoziţie Pissarro la Galeria Durand.Ruel 
t71 de lucrări care consacră reputaţia bătrînului artist>. t 

februarie: Apare în Le Figaro un articol entuziast despre 
expoziţia Pissarro, semnat de Octave Mirbeau : este una 
dintre cele mai frumoase şi mai importante opere ale timpului 
nostru. Februarie: Retrospectivă Seurat (19 de lucrări> la 
expoziţia Celor XX. La Bruxelles. to martie: Primul Salon 
de la Rose t Croix du Sâr Peladan, la galeria Durand.Ruel, 
la care participă Emile Bernard şi Filliger. tt nuzrtie: Primul 
atentat al anarhistului Ravachol <S, Dp>. 19 martie -z7 
aprilie: A opta expoziţie a Independenţilor, comportind o 
retrospectivă Seurat <46 de tablouri şi desene>. Aprilie: Expo• 
ziţie Van Gogh u6 tablouri>, organizată de Emile Bernard la 
Galeria Le Bare de Boutteville <S, III, 3>. t) aprilie: Moare 
Eugene Manet <M, Dp, ; R, IV, o. Mai: Expoziţie Renoir - 240 



adevărat triumf- la Galeria Durand,Ruel. Statul cumpără 
de la Renoir tabloul F ek cintind la pitm care va intra în noiem• 
brie la muzeul Luxembourg cR, IV, 1 ). �ictorul, care face 
în acest an o călătorie in Spania pentru a vedea picturile lu i 
Velazquez aBate la Madrid, se stabileşte cu începere din 
august ti pînă in octombrie pe coasta Atlanticului, la Pornic , 
la Noirmoutier fi la Pont.Aven cR, IV,_ 2). 6 iunie: la Nancy 
se inaugurează monumentul lui Claude Lorrain, operl 
de Rodin. 18 septcnbrit!: Moare fiul lui Durand.Ruel, Charles 
cR, IV, 2 ). f octombrie: Moare Albert Aurier cG, III, o. 
Dect!mhrie: Din iniţiativa văduvei lui Theo Van Gogh se 
organizează la Panorama din Amsterdam o expoziţie Van 
Gogh de o sută patru tablouri fi desene ; primire mediocră, 
aproape ostilă. Gauguin se iniţiază în străvechea religie 
maori ; pictează tabloul Manao Tupapau cG, III, 1 ). Montmar• 
tre începe să•l intereseze mai puţin pe Toulouse-Lautrec , 
pictorul se stabil�te pentru cîtva timp in casele de tole• 
ranţă ; lucrează la primele sale litografii cT, Il . p. Claude 
Monet începe « seria » Catedrala din Roum. Signac « desco• 
peră ,. localitatea Sainb T ropez. La Rt!VUe bl� organiuază 
o expoziţie Seurat. Georges Lecomte publică Arta impRsic• 
nistă, după colectia particulară a domnului Durand.RUt!l. Loie 

Fuller la FoJies,Bergere cT, Il, }>· Mor Constantin Guys, 
de Nieuwerkerke, Renan, Signol, Van Rappard. Se navte 

Gromaire. 
•B9J - l1Zt1114rk�bruarlt!: Toulouse•lautrec fi Charles Maurin 

expun la galeria Maurice Joyant cT, Il, p. Martie: Emile 
Bernard pleaci din Franţa în Italia; de acolo se va duce in 
Orientul apropiat. Prim4vartJ: Renoir se stabil�e la Saint• 
Chamas, în Beaulieu cR, IV, 2). JO iunie: Se închide cafe, 
neaua Tortoni. Iulie: Apare un album despre Ctifl.Concm 
de Toulouse•lautrec ti lbels. Toulouse•lautrec duce o viaţi 
intensă; ilustrează cîntece, face afite cpentru Jane Avril etc>, 
continuîndwfi în acelafi timp activitatea de pictor; intri 
în cercul celor ce colaborează la La Rt!VUe blanc�; face utfel 
cunovtinţi cu fraţii Natanson, cu T ristan Bernard fi cu 
Romain Coolus ; in septembrie face o adevărată puiune 
pentru teatru cT, III, I ). VtJrtJ : Renoir călătoreşte prin Nor• 
mandia ; apoi, după un drum la Essoyes, se duce la Ponv 
Aven. Se întoarce la Paris pe } septembrie cR, IV, n. Augwt: 
Încep să apară în Lt! Mt!rcurt! de FrtJn« extrase din core�� 
pondenţa lui Van Gogh. JO tJUgust: Gauguin se intoarce din 

241 Oceania in Franţa cG, lll, 2). 9 St!ptcnbrit!: Moare la Or�ns 



unchiul lui Gauguin, Zizi cG, III, 1).  Noiembri�: Expoziţia 
Gauguin la galeria DucamLRuel cG, III. 2). 9 d«�mbrk: 
Vaillant aruncă o bombă in Camera deputaţilor cS, • )p>. 
!iftrşitul lui d«�bri�: Au loc primele expoziţii neoimpresio• 
niste într•un mic local din strada Laffitte cS, Dp>. 
Ambroise Vollard îşi deschide în strada Laffitte prima galerie. 
Zola publică Doctorul Pascal, al douăzecilea, fi ultimul 
roman din ciclul Familia R.ougon•Macl{uart. Apare Jurnalul 
lui Delacroix 0893-189.P· Mor Jules Ferry, Gounod, Mau• 
passant, Taine. Se naşte Mir6. 

AFACEREA CAillEBOTTE 

1894 - lanuari�: Mallarme este scos la pensie. fnceputul anului: 
T oulouse•Lautrec face o călătorie la Bruxelles, cu ocazia 
expoziţiei Celor XX ; la întoarcerea la Paris se instalează 
întno casă de toleranţă, recent de.•chisă în strada des Moulins 
cT, lll, o. 6 ftbruar�: Mof Tanguy moare de un cancer la 
stomac cC, IV, 4>. tJ ftbruaric : �mile Henry aruncă o 
bombă in cafeneaua Terminus din gara Saint•Lazare cS, Dp>. 
'7 ftbruarie: Se deschide la Bruxelles primul Salon al Esteticei 
Libere, care urmează Ce�cului Celor XX, Toulouse•Lautrec 
fÎ Gauguin sînt prezenţi cT, III, 1 ;  G, III, 1). 21 ftbruaM: 
Moare Gustave Caillebotte la Gennevilliers ; începe afacerea 
donaţiei testamentare Caillebotte cC, IV, 4 ;  R, IV, 1) .  19 
mar;�: Colecţia Theodore Duret este scoasă la licitaţie la 
galeria Georges Petit; Odihna de Manet se vinde cu 1 1  ooo fcan• 
ci, Curcanii albi de Monet cu 1 1  ooo franci; statul cumpără un 
tablou de Berthe Morisot cC. IV, 4; R, IV, 1) .  8 april�: L� 
Joumal des artistes incepe o campanie împotriva impresioni�· 
tilor cu prilejul donaţiei Caillebotte cC, IV, 4 ;  R, IV, 1> .  
Aprilie: Gauguin pleacă În Bretania cu Annah la Javanaise 
cG, lll, 2> . 26 aprilie: Suspect de anarhism militant, Felix 
Feneon este arestat cT, III, 1 ;  S, Dp>. 2f mai: La Concarneau, 
Gauguin ifi rupe piciorul intr•o încăierare cu nişte marinari 
cG, III, 1) .  J iuni�: La H8tel Drouot este vîndută la licitaţie 
colecţia Tanguy. O serie de tablouri sînt cumpărate la preţuri 
derizorii :  tase lucrări de Qzanne sînt plătite cu 902 franci, 
un Van Gogh cu }O de franci cC, IV, 4 >. J4 iunie: Sadi Carnot 
este asasinat la Lyon de către anarhistul Caserio cS, Dp>· 
27 iuni�: Cazimir•Perier este ales prqedinte al Republicii. 
6-u august: Are loc procesul Celor Treizeci, printre care 242 
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se aBă şi Felix Feneon, care este achitat <T, 111, 1; S, Dp>. 
Sj;rptul lui augwt: Toulouse•Lautrec publică un album 
consacrat lui Yvette Guilbert <T. lll, o. IJ s�t�mbrk: Moare 
Emmanuel Chabrier <R, IV, 2>. IJ s�ptm�bri�: Se naşte Jean, 
al doilea .liu al lui Renoir ; cu puţină vreme inainte, Gabrielle 
Renard intră in serviciul artistului <R, IV, 1) .  Toamna: 
Renoir suferă de reumatism ; intră in relaţii strînse cu Ambroi• 
se Vollard <R, IV, 2 >. jl ct:tombri�: Este arestat cipitanul 
Dreyfus. Noiembri�: Gauguin se intoarce la Paris 1G, III, 
2) .  26 n�mbrie: Rodin are un diferend cu Societatea oamenilor 
de litere ; pre§edintele acesteia, Jean Aicard, solidarizîndu•se 
cu sculptorul, demÎ$ionează. 14 d�embrie: « Pe zi ce trece; 
scrie Signac in }urnal,J său, măreţia acestui pictor <Manet> 
se impune tot mai mult». u det:�mbrie: Dreyfus este condamnat. 
Mor Georges de Bellio, Norbert Goeneutte, Jules de Jouy, 
Charles Lava!, Leconte de Lisle, Louis Martinet. Se oase 
Marcel Gimond, Soutine. 

MOARE BERTHE MORISOT 

PRIMA EXPOZIŢIE C�ZAN NE 

1 895 - f ianuarie: Căpitanul Dreyfus este degradat. 16 ianuarie: 
Banchet, prezidat de Rodin, in cinstea lui Puvis de Chavannes. 
17 ianuari�: Felix F aure este ales preşedinte al Republicii. 
F�bruarie: Renoir se stabileşte la Carry•le,Rouet împreună 
cu Jeanne Baudot <R, IV, z> .  T oulouse•Lautrec organizează 
o serată la Alexandre Natanson <T, III, 1 ). 18 ftbruarie: 
Sint scoase a doua oară în vinzare lucrări de Gauguin la 
Hotel Drouot <G, I I I. z >. z marti�: Moare Berthe Morisot 
tR, IV, 1). J aprilie: Este arestat Oscar Wilde <T, III, 1). Apri• 
li�: Qzanne lucrează la portretul lui Gustave Geffroy <C, IV, 
4>. Mai: in afacerea Caillebotte intervine un compromis între 
moştenitori şi stat ; se renunţă la aproape treizeci de tablouri 
de Manet, Qzanne, Monet, Pissarro, Renoir, Sisley <C, V, 
1 ;  R, IV, 1) .  Toulouse.Lautrec termină decorarea barăcii 
În care dansează La Goulue <T, III, 2). j iunie: La Calais 
este inaugurat monumentul lui Rodin, Burgh�:z.ii din Calais. 
j iuli�: Gauguin se îmbarcă pentru Tahiti <G, I I I, 1), Var• : 
Renoir locuieşte la Pont•Aven împreună cu « fetiţele Manet a 
<R, IV, 1). T oulouse•Lautrec face o călătorie de la Le Havre 
in Portugalia, împreună cu Maurice Guibert ; episodul 
« pasagerei de la numărul 54 » <T, 111, 2) .  zg s�pt�mbrie: Moare 



Pasteur. Dt!cemhrie: Expoziţie CCzanne la galeria Ambroise 
Vollard <C, V. 1 ). J8 tkumbrie: Fraţii Lumiere prezintă la 
Grand Caf�. din bulevardul des Capucines, primele lor filme. 
T oulollSeiLautrec termină tabloul de mari dimensiuni In 
salonul din straJa des Moulins; o pictează pe Marcelle Lendec 
in Chi/perk, dansind boleroul; se interesează de ciclism, 
merge la velodrom (Triston Bt!f'fttlrtl la llt!lodromul Br/folo J 
<T, III, 1>;  la Albi, unchiul său Charles arde o parte din 
tablourile nepotului <T, III, p. Picasso <are patrusprezece 
ani> intră la Şcoala de Arte Frumoase din Barcelona. Mor 

Madeleine Bernard, Meyer de Haan, Paul Mantz. 

18<;6 - lonuorit!: Expoziţie Toulouse•Lautrec la galeria Manzi ti 
Joyant <T, lll, 3 >· 8 ionuorit!: Moare Verlaine. z6 fobruarie: 
Este publicat decretul prin care se soluţionează afacerea 
Caillebotte <R, IV, 1>. Primăvara: azanne îl întilnette pe 
Joachim Gasquet <C. V, 1 ). Sftrptul lui opri/�: TouloUiel 
Lautrec publică albumul Ek cT, III, 3 >. Mai-iunit!: Expoziţie 
Renoir la galeria Durand•Ruel <R. IV, 1). 16 iul�: Moare 
Edmond de Goncourt. u �rie: Moare Marguecite 
Merlet, mama lui Renoir <R, IV, 1). TOIJmntl: Toulouse> 
Lautrec devine din ce în ce mai nervos: prietenii săi se 
neliniftesc < T, III, 3 >. Auguste Vermeylen ţine in faţa stu. 
denţilor din Groningue <Ţările de Jos> o lecţie inflicărată 
despre Van Gogh fi opera sa. « Tablourile lui Van Gogh, îi 
scrie În na�iembrie Gauguin lui Monfreid, nu se vind prea 
greu dacă mai !ati din preţ ». Ambroise V ollard locuiefle la 
azanne cC, V, 2>. Stabilit la Punaauia, Gauguin pictează 
Ntlllt! Ntlllt! Mahono fi autoportretul Ungă Golgota <G, III, 
3>· Bing deschide la Paris galeria Arta nouă; la MOnchen 
apare revista ]ugmd. de la care ÎfÎ va lua numele curentul 

]ugmJstil. Mor Henri Cernuschi, doctorul Evans, Arsene 
Houasaye, Le Bare de Boutteville. 

1897 - •9 ionuorit': Moare Aline Gauguin cG. III, 3>. F�: 
tablourile din donaţia Caillebotte intră la muzeul Luxent< 
bourg ; evenimentul provoacă violente proteste în cercurile 
academice cC, V, 1 ;  R, IV, 1). Aprilit!: Gauguin este adinc 
zguduit de vestea morţii fiicei sale Aline <G, lll, 3>. 4 moi: 
Arde Le Bazar de la Charite. Moi: Toulouse.-Lautrec închiria. 
ză un atelier în bulevardul Frochot <T, III, 3>. 16 moi: Herv� 
de Saisy este interpelat în Senat cu privire la donaţia Caii. 
lebotte <R, IV, 1>. zJ octombrit!: Moare mama lui azanne 
<C, V, 1). 16 decmJJrie: Moare Alphonse Daudet. D«nn� 
brit!: Gauguin pictează Dt! uruk flt!nim? <G, III, 4>. z8 deum• . 244 



brit!: « La galeria Vollacd, scrie Signac in )UNUJ/ul său, se 
află expus tabloul F ffllft po:drul de Seurat, cumpărat odinioară 
de Kahn, şi care zace de cîţiva ani prin tot felul de dughene. 
Din păcate nu•l pot cumpăra .fiindcă e prea mare. Cec pe 
el doar 8oo de franci dac noam unde săli pun. " La 1 ianuarie 
Signac notează că, sfătuit de el, contele Kesslec a cumpirat 
tabloul cu 1 100 franci cS, Dp ). 
Le Douanier Rousseau pictează Ţiganca adormiti. Mor 
Henei Gu&ard, Moş La Pudeur, Rodolphe Salis. 

AFACEREA MONUMENTULUI LUI BALZAC DE RODIN 

• 8911 - lanuorit!: Gauguin încearcă să se sinucidă ; in cursul primă
vecii int ă ca funcţionar la cadastcu, la Papeete cG, Ill, 4 şi 
IV, o. IJ ia�: Zola publică articolul Acuz cC, V, j ;  
R, IV, 1). JO ianuari�: Moare chirurgul Pean. 1 8  april�: 
Moare Gustave Moreau. 1 Mai: Rodin expune la Salon. 
z mai: Se deschide o expoziţie Toulouse•Lautcec la galeria 
Goupil din Londra; pictorul bea din ce în ce mai mult cT, 
IV, o. 9 mai : Comitetul Societăţii oamenilor de litere cefuzi 
monumentul lui Balzac, de Rodin. Hotărîrea provoacă un 
imens scandal ; se deschide o listă de subsccipţii şi i se fac 
sculptorului diferite propuneri de cumpărare ; la 9 iunie 
aceasta anunţă că nu va vinde luccarea.Mai-iuttk: Are loc o 
nouă expoziţie cezanne la galeria Ambroise Vollard cC, V, 
jl. 8 august: Moare Boudin la Deauville. 9 s�mt�: Moare 
Stephane Mallarme la Valvins ; este înmormîntat in ziua 
de 1 1  la cimitirul din Samoreau c R, IV, 1 ). 24 octombri�: 
Moare Puvis de Chavannes. Toamna- iarna: Starea lui Tow 
louseoLautrec se înciutăţeşte cT, IV, o. z6 noi�mb�: Se 
deschide muzeul Cernuschi. D�cmtbri�: Renoir are o criză 
acută de reumatism cR, IV, 1).  
Mor Bismarck, Achille Emperaire, Joseph Huot, Edmond 
Maitre, Felicien Rops, Auguste Trupheme. 

MOARE SISLEY 

1&]9 - /anuari�: Gauguin păriseşte slujba de la caclastru; pictează 
Stnii cu jlcri ropi cG, IV, o. 29 ianuarit!: Moare Sisley, la 
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Republicii. F �bruarie•aprili�: Renoir se stabileşte pentru 
prima oară la Cagnes cR, IV, p. Sflrritul lw ftbrwzrie: După o 
criză de delirium tremens, T oulouse•Lautrec este dus la 
Neuilly, la sanatoriul doctorului Semelaigne; rămîne internat 
aici pînă în mai. V rînd să arate că starea sa mintală este nor• 
mală execută în această perioadă de izolare vreo cincizeci de 
lucrări, printre care cele treizeci şi nouă de desene din seria 
Circul cT, IV, 1 ). 19 aprilie; Se naşte la Punaauia un fiu al 
lui Gauguin şi al lui Pahura, Emile cG, IV, o. Mai: După 
ce pleacă din sanatoriul Madrid,les•Bains, Toulouse•Lautrec, 
escortat de•acum Înainte de un paznic, « cornacul " său, se 
duce la Le Crotoy, apoi la Le Havre, unde rămîne mai 
multă vreme spre a picta portretul lui Miss Dolly, barmaid 
la Star cT, IV, 1). luni�: Gauguin începe să colaboreze la 
Les Gue�s cG, IV, o. 4 iulie: La galeria Georges Petit 
este vîndută la licitaţie colecţia Chocquet ; Tabloul Băf, 
toaca de Renoir este vîndut cu 1 0  ooo franci cC, V, } ;  
R ,  IV, }>· ; o  iulie: Moare mama lui Seurat cS, Dp>. Vara: 
Cezanne se stabilefte la Montgeroult cC, V, p. August: 
Renoir face o primă cură la Aix,[es,Bains cR, IV, j>.  Gauguin 
fondează L� Sourir� cG, IV, o. Toamna: După ce şi•a 
petrecut vara la T aussat, T oulouse•Lautrec se întoarce la 
Paris. Începe din nou să bea. Tehnica sa picturală îşi pierde 
vechile caracteristici < T, IV, z l. 
Cezanne pictează portretul lui Ambroise Vollard cC, V, 
j> .  Signac publică D� la Eugene D�lacroix la N�oimpresio• 
nism. Monet începe să picteze seria Nuferii albi. Moare Henry 
Becque, 

1900 - lanuari� - mai: Renoir se stabilefte la Magagnosc cR, IV, 
Jl. 6 martie: La scoaterea la licitaţie a colecţiei Adolphe 
T avernier tabloul Inundaţie la Port•Marly de Sisley este vîndut 

cu 4} ooo franci lui Isaac de Camondo cR, IV, Jl. Martie: 

Ambroise Vollard îi asigură lui Gauguin o sumă lunară cG, 
IV, o. 19 martie - f aprilie: Expoziţie Seurat la Paris, la 
La R.evue hlanche <66 picturi, 157 desene>. Tabloul La Gram 

de • Jatt� este vîndut cu 8oo franci. Circul cu JOO franci 
cS, Dp>. 14 aprilie: La Paris este inaugurată Expoziţia universală 
ce se va închide la 11 noiembrie. z 1 aprilie: Pissarro îi scrie 
fiului său Lucien : « Tablourile lui Sisley se vînd în mod 
curent între 6 000 şi 10 000 de franci, cele ale lui cezanne 
între J ooo şi 6 ooo, cele ale lui Monet între 6 ooo fi 1 o ooo. " 
1 mai: În cadrul Expoziţiei universale este inaugurat, la Petit 246 



Palais, Centenarul artei franceze, unde figurează 16 lucrări 
de Manet, 14 de Monet, 1 1  de Renoir, 8 de Pissarro, 8 de 
Sisley, ; de Cezanne, ; de Berthe Morisot, 1 de Degas, un 
Gauguin, un Seurat, un Guillaumin cC, V, 4; R, IV, ;>.Mai: 
Toulouse•Lautrec pleacă din Paris la Le Havre şi la Arcachon. 
Are discuţii băneşti cu familia cT, IV, 1). t6 mai: Moare la 
Copenhaga Clovis Gauguin cG, IV, o. Sfîrşitul lui mai 
ifirşitul /ui octombrie: Cu prilejul Expoziţiei universale, Rodin 
îşi expune lucrările intr•un pavilion pe care J,a construit in 
Piaţa Alma; Renoir este numit cavaler al LegiunH de onoare 
cR, IV, ;>.  Toamna: La Malrome, Toulouse-Lautrec începe 
să picteze portretul « cornacului » său in haine de amiral. 
fu decembrie se află la Bordeaux, unde se apucă din nou s:l 
lucreze cu frenezie cT, IV, ll .  Noiembrie: Renoir se intoarce 
la Magagnosc, unde rămîne pînă În primăvara anului 1901 

cR, IV, p. Doctorul Rey, pus în legătură cu Ambroise Vollard, 
scoate la iveală portretul pe care ;.J făcuse Van Gogh pe cind 
era internat in spitalul din Arles şi care, de unsprezece ani, 
slujea la astuparea unei spărturi din coteţul de găini. Vollard 
îl cumpără cu o sută cincizeci de franci. Picasso vine pentru 
prima oară la Paris. Mor Mery Laurent, Macion, Nietzsche, 
Antony Valabregue, Oscar Wilde. 

MOARE TOULOUSE-LAUTREC 

PRIMA EXPOZIŢIE PICASSO 

1901. - Martie: La galeria Bernheim•Jeune din strada Laffitte are 
loc o retrospectivă Van Gogh C71 tablouri> .  ieşind din expo• 
ziţie, Vlaminck îi spune lui Matisse : « Il iubesc pe Van 
Gogh mai mult decît pe tatăl meu ». Hugo von Hofmanw 
sthal notează într•o scrisoare extraordinara emoţie pe care 
i.au pricinuit•o tablourile acestui pictor necunoscut lui pînă 
atunci :  « Eram asaltat de uimitorul miracol al existenţei 
lor puternice şi violente . . .  Fiecare arbore, fiecare fifie de 
pămînt galben sau verzui, fiecare gard de mărăcini, fiecare 
drum săpat in coasta dealului pietros, ulciorul de aluminiu, 
strac:hina de pămînt, masa, jilţul grosolan erau tot atîtea 
fiinţe atunci născute ce se înilţau cltre mine răsărind din 
haosul înspăimîntător al non•vieţH, din abisul nefiinţei, ti 
simţeam, nu, ştiam, că fiecare dintre aceste creaturi se născ01e 
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nimic, că existenţa fiecăreia afirmă pentru totdeauna hidoasa 
prăpastie a neantului. . . Simţeam pretutindeni suHetul 
cdui ce le făcuse, �i care prin această viziune ifi răspunsese 
sie insup pentru a se elibera din spasmul de moarte al unei 
înfricoptoare indoieli » <Scrisoarea din z6 mai, în Scriui 
in proz4J. Aprilie: Toulousel.Lautrec se intoarce la Paris 
unde pictează ultimele sale tablouri; Îfi pune atelierul in 
ordine cT, IV, z>. Z4 iunie: La galeria Ambroise Vollard, 
are loc prima expoziţie Picasso prezentată la Paris. August: 
Gauguin pleacă din Tahiti in arhipelagul Marchizelor. Se 
stabilqte în insula Hiva•Oa <insula Dominique>, la Atuona, 
unde ifi construieşte o colibă « Casa plăcerii ». Pictează 
Şi aurul trupului lor cG, IV, z>. 4 august: Se naşte la Essoyes 
al treilea fiu al lui Renoir, Claude cR, IV, 3>· Jumătatea lui 
august: Toulouse•Lautrec, care locuiqte la Taussat, are un 
atac de paralizie. În ziua de 10, mama sa îl aduce la castelul 
Malrome cT, IV, p. 9 septt!rnhrie: Moare ToulouseoLautrec 
la Malrome cT, IV .P· Nokrnh�: cezanne hotărăşte să•� 
construiască un atelier, pe drumul care duce la Lauves 

cC, v. 4>· 
Maurice Denis pictează tabloul Omagiu lui Ci%JJnM cC. 

V, 4>. Mor Paul Alexis, Julien Leclercq. 

1901 - 14 ftb�: Contesa Adele de Toulouse•Lautrec donează 
Cabinetului de stampe de la Biblioteca naţională 371 de 
litogra.6i ale fiului său. z9 martk - f mai: Retrospectivă 
T oulouseo Lautrec <aproximativ cincizeci de lucrări>, în cadrul 
celei de a optsprezece& expoziţii a Independenţilor, care 
are loc în marile sere ale Expoziţiei universale, la Cours•la. 
Reine. Iunie: Expoziţie Renoir la galeria Durand.Ruel cR. V, 
1 ). lunii! - iulk: Prima expoziţie Maillol, la galeria Ambroise 
Vollard. &ptembrk: Primele întîlniri ale lui Rodin cu Rilke, 
z9 septembrk: Moare la Paris Ernile Zola cC, V, 4>. ToamtuJ: 
cezanne locuieşte la Uo Larguier, în Ceveni cC, V, 4>. 
Gauguin intră în conBic:t cu rnisionarii �i jandarrnii din arhi.o 
pelagul Marchizelor cG, IV, 1 şi J>. Retrospectivă Toulouse. 
Lautrec la galeria Estdica liberă din Bruxelles <4j de lucrări> 
�i la galeria Durand.Ruel c1o1 lucrări>. Uonce Benedite, 
directorul muzeului Luxembourg, nu acceptă decît un 
singur carton: La Femme au boa dintre lucrările lui Toulouse• 
Lautrec pe care Joyant i le oferă din partea contesei Adele. 
Misia se căsătorqte cu Alfred Edwards. Mor Marcellin 
Desboutin, Fernando, Portier, contesa Raymond de T ou• 
louse•Lautrec, bunica dinspre tată a pictorului. 248 



MOR GAUGUIN ŞI PISSARRO 

1903 - Jl martk: Acuzat de a .6 insultat un jandarm, Gauguin este 

condamnat la trei luni inchisoare şi la cinci sute de franci 
amendă cG, IV, 3>. Aprili� - mai: Expoziţie Toulouse.La111 
trec la galeria Barthelemy din Paris. April�: Renoir, a8at 
la Cannet, pleacă din nou la Cagnes, unde cu timpul se va 
stabili definitiv cR, IV, 3>. lf apri�: Apare ultimul număr 
din La R.� blanc�. 8 mai: Gauguin moare in urma unei 
crize cardiace cG. IV, 3> Jl octomhrie - 6 tk«mhrie: Primul 
Salon de Toamnă, in cadrul căruia are loc o retrospectivă 
Gauguin c8 tablouri>. 1 J noimlbr�: Moare la Paris Pissarro. 
Expoziţie Gauguin la galeria Vollard <aproximativ o sută 
de tablouri fi desene făcute in Oceania>. Mor Rudolph 
Leenhoff. Gustave Larroumet, factorul Roulin, Armand 
5eguin, Whistler. 

1904 - 10 ianll<lrk: Moare la Paris Gerome. F�brua�: Emile Bemard 
ii face o vizită lui cezanne cC, V, p. Mai: Se deschide o 
listă de subscripţie publică in vederea cumpărării statuii 
Gtnditorul de Rodin. V ill"a: Matisse lucrează la Saintl T ropez. 
în preajma lui Signac fi a lui Cross cS. Dp>. Zf august: Moare 
Fantin•Latour. lf octomhrie - lf noi�: Al doilea Salon 
de Toamnă; cuprinde o sală C9anne CH lucruri>, o sală 
Renoir C3J lucrări>, o sală Odilon Redon <64 lucrări> fi retras• 
pectivele Toulouse•Lautrec us lucrări> fi Puvis de Cha, 
vannes <43 lucrări> cC, V, s; R, V, 1 >. Contesa Adele de 
Toulouse.Lautrec donează o lucrare a fiului său cCuarire 
J� o ziJ muzeului din Toulouse. Picasso incepe să locuiască 
în ap.numitul Bateau•Lavoir. Mor Marguerite Lemonnier 
cdoamna Georges Charpentier>, Edouard Petit. Se Dafte. 
Salvador Dali. 

FAUVISMUL 

190f - z:z martie: Moare Antonin Proust cM, Dp>. l4 martk - JO 
aprilie: Retrospectivă Van Gogh C4f lucrări> fi Seurat <44 
lucrări>, la a douăzeci ti una expoziţie a Independenţilor. 
April�: La scoaterea la licitaţie a colecţiei Bruant tabloul 
R.osa /JJ R.ou�. de T oulouse•Lautrec este vindut cu 4 JOO 

de franci. 8 şi 9 mai: Este vîndută colecţia lui Paul Berard, 
mort în martie cR, V, o. [�-august: Din iniţiativa doamnei 
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Amsterdam 473 lucrări de Van Gogh, dintre care 2}4 tablo• 
uri ; în acelaşi an are loc o expoziţie Van Gogh la galeria 
Arnold din Dresda. Septembrie: Rilke devine secretarul lui 
Rodin. 18 octomhrit! - Zf noiembrie: Al treilea Salon de 
Toamnă, cuprinzînd o retrospectivă Manet <26 picturi şi J 

pasteluri> 'i un ansamblu de sculpturi de Rodin; mare scaru 
dai în jurul lucrărilor expuse de fauvişti <Matisse, Vlaminck, 
Derain, Van Dongen, Marquet . . .  ) La cererea cititorilor 
sili, care îi reproşaseră că nu dă atenţia cuvenită Salonului 
de Toamnă, L'lllustration dă pe două pagini reproducerile 
a douăsprezece tablouri expuse la Salon. << Dacă unii cititori 
se vor mira de alegerea noastră, să binevoiască a citi rîndurile 
tipărite sub fiecare tablou : sînt aprecierile celor mai cunoscuţi 
critici de artă, la adăpostul autorităţii cărora ne punem. 
Vom remarca doar că dacă odinioară critica îşi rezerva toate 
laudele pentru gloriile consacrate şi toate sarcasmele pentru 
debutanţi şi inovatori, lucrurile s•au schimbat astăzi cu totul. ,. 
Sînt reproduse picturi de Cezanne clr:s BaigneusesJ .  
de Le Douanier Rousseau <Uu năpustindu.se asupra unei 
antilcpe>, Vuillard, Rouault, Matisse, Derain etc. Consiliul 
superior al muzeelor, prezidat de Bonnat, refuză un tablou 
de Toulouse•Lautrec, Portretul domnului Delaporte la Jardin 
de Paris, oferit de Societatea prietenilor muzeului Luxem• 
bourg. Este creată la Dresda asociaţia Briicke <Kirchner, 
Heckel, Schmidt.Rottluff . . .  ) Mor Alphonse Allais, Bougue• 
reau, Jules Breton, Georges Charpentier, Henner, Heredia, 
Constantin Meunier, Jehan Sarrazin. 

MOARE C�ZANNE 

1901' - 17 ianuarie: Moare Solari <C, V, j). 1-17 manie: Expoziţie 
Manet la galeria Durand.Ruel, din Paris <colt'cţia Faure : 
24 de tablouri şi acuarele>. 8 martie: Moare doamna Edouard 
Manet <M, Dp>. Aprilie: Este inaugurat în faţa Panteonului 
Gâulitorul de Rodin. IZ-14 mai: Este scoasă la licitaţie colecţia 
Eu gene Blot ; Melinite de T oulouse•Lautrec se vinde cu 6 6oo 
franci iar Flori din Tahiti de Gauguin cu 2 900 franci. J t mai -
1 iunie: Este scoasă la licitaţie colecţia Depeaux ; 1 nterior de 
cabaret de T oulouse•Lautrec este vîndut cu 7 ooo de franci. 
IZ iulie: Căpitanul Dreyfus este reabilitat. 27 iulie: Donaţia 
Moreau.Nelaton către stat; donaţia cuprinde 6 lucrări de 
Manet printre care şi Dtjunul pe iarbă, 10 lucrări de Monet, 250 
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lucrări de Sisley etc. Între anii 1907 şi i934 vor 11 expuse 
la muzeul Artelor decorative, apoi vor intra în posesia mu• 
zeului Luvru. 6 octornht-k: Al patrulea Salon de Toamnă, 
cuprinzînd o retrospectivă Gauguin CU7 lucrări> ; sint expuse 
aici şi 10 tablouri de Cezanne. zz octombrie: Moare Qzanne 
cC, V, Jl. A doua zi după moartea pictorului, cronicarul 
ziarului Memorial d'Air scrie : « � vrea ca or�ul Aix să•şi 
amintească de Cezanne. Deşi tablourile sale se află astăzi la Paris, 
la muzeul Luxembourg, la Berlin, în principalele colecţii 
din Europa, nici Aix şi nici Marsilia nu posedă nici cea mai 
mică schiţă făcută de el. O iniţiativă in acest sens ar constitui 
un omagiu tardiv şi atit de îndreptăţit adus memoriei unui 
pictor al cărui renume creşte pe zi ce trece . . .  Tot aşa cum 
păstrăm. . . manuscrise de Zola, ar trebui să fim în măsură 
să le arătăm oaspeţilor frumosului nostru muzeu că nu sintem 
nici ingraţi, nici ignoranţi, nici pătim�i, nici înapoiaţi, şi că, 
atunci cînd unul dintre compatrioţii noştri face cinste acestui 
or�, or�ul, la rîndul său, are grijă să•şi amintească de el "· 
Se publică la W eimer prima lucrare despre Gauguin, seffil 
nată de Jean de Rotonchamp (JOO de exemplare>. Familia 
Ravoux vinde cu patruzeci de franci unui american cele 
două tablouri primite de la Van Gogh, Primăria din AIIVt!rs 
şi Femt!ia În albastru. Modiglia:\Î soseşte la Paris. Mor Carjat, 
Eugene Carriere, Ibsen, Charle. le Coeur, Jean Lorrain, 
plăcintarul Murer, Alfred Stevens, Fritz Thaulow. 

IA NAŞTERE CUBISMUL 

1907 - 4 martie: La  scoaterea l a  licitaţie a colecţiei V iau, tablou\ 
Fructt! de Cezanne se vinde cu 19 ooo de franci ;  pictura 
lui T oulouse•Lautrec ce decora baraca în care dansa La 
Goulue se vinde cu 5 100 franci. Martie - aprilie: Expo• 
zi ţie Gauguin la galeria Mittke din Viena. Aprilie: Moare 
Anna Cornelia Carbentus, mama lui Van Gogh. La scoate
rea la lic itaţie a colecţiei Charpentier, tabloul lui Renoir 
Doamna Charpentier ţi copiii săi este vîndut cu 84 ooo franci 
cR, V, o. 
Primăvara: Picasso termină Domnişoarek tk la Avignon 
eia n�tere cubismuh. Iunie: Expoziţia Acuarek de Ceunne 
C79 lucrări> la galeria Bernheim•Jeune din Paris. z6 iunit!: 

Renoir cumpără la Cagnes domeniul Collettes cR, V, 
I l. t-u octombrie: Al cincilea Salon de Toamnă, cuprinzînd 
retrospectivele Cezanne <56 lucrări>, Berthe Morisot, Eva 



Gcmzalb, Carpeaux; Le Douanier Rouaeau expune aici 
lmhltnzitctuwl tk �· �� noinnhrie: Uonce Ben&lite face 
un raport in urma căruia statul refuzi picturile lui <:ezanne 
ce decorau casa de la Jas de Bouffan, oferite de domnul 
Granel, noul proprietar al domeniului. D�: Expozitie 
TouloU�e�Lautrec in saloanele ziarului Tiligrtlnlf'M din Tou. 
louae. 

La intervenţia lui Clemenceau, tabloul Ol]mpitl de Manet 
este transferat la Luvru. Muzeul Kunsthalle din Brema cum. 
piri portretul lui Rochefort pictat de Manet. Mor Zacharie 
Astruc, Numa Coste, J .• K. Huysmam, Alfred Jarry, Louise 

Tap� de Qleyran, bunica dimpre maml a lui Toulouse. 
Lautrec, Valentin le D&oue. 

1'}08 - lturuMi�: La Paris, expoziţia Van Gogh la galeria Bernheim. 
Jeune, din strada Richepanse uoo tablouri). fn aceeBfi lună, 
Druet expune la galeria sa din cartierul Saint.Honore 
jJ de tablouri de Van Gogh. 7 rruzi: Charlet Morice devine 
secretarul lui Rodin. V��n�: Maillol face la Essoyes bustul 
lui Renoir cR, V, u. Oct�: Expoziţie TouloU�e�Lautrec 
la galeria Bernheim.Jeune CZJ lucrări>. Totnntra: Renoir se 
mută in casa pe care §ioa comtruit.o la Collettes cR. V. u. 
9-:18 noinnhrie: Prima expoziţie a lui Braque, la galeria 
Kahnweiler. 14 tk«mhrie - 9 i4nrlllr* ClfJ09J: Expoziţia 
Seurat la galeria Bemheim•Jeune din Paris. 18 tkamhrie: 
Isaac de Camondo face o donaţie muuului Luvru ca se vedea 
anul 191 1 >. 
Portretul lui Zacharie Astruc de Manet intră in posetia 
muzeului din Brema. Moare Victor Leydet. 

1909 -g ilmutlri�: Moare la Auvenoaur.c>ise doctorul Gachet. JO 
NfJkrrlhrk: La Palais Royal este inaugurat monumentul 
lui Victor Hugo de Rodin. Noi�: Retrospectivl Tou• 
loU�e�Lautrec la Salonul Humoriftilor de la galeria Georges 
Petit din Paris CJ6 lucrări>. 
Nuftrii aJhi de Monet. Elf«CU/ia lui Mazimilim de Manet 
intră in posetia muuului din Mannheim. A doua expoziţie 
Van Gogb la galeria Druet din strada Royale numărul zo 
<aproximativ JO de tablouri> ; expoziţie V an Gogb la 
galeria Brack din Miinchen. Contele Alphon e de Toulouse• 
Lautrec e impotriva hotărîrii de a i  se ridica .6uluislu o statuie. 
La Paris au loc primele reprezentaţii ale Baldelor ruse de 
sub conducerea lui Serge de Diaghilev. Mor Ernest Cbaplet, 
Charlet Conder, Jean Dolent, Gpa Godebski, CatuDe Mendes, 
Paul Ranson, Victor Vignon. 262 



MOARE LE DOUANIER ROUSSEAU 

INCEPUTURILE ABSTRACŢIONISMULUI 

1910 - lanwrie: Expoziţie CUanne la galeria Bernhei.tniJeune c68 
tablouri ti acuarele>. t6 mai: Moare la Saint.Oair cVar> 
Herui<Edmond Cross cS, Dp >. Vara: Renoir se atabilqte 
in imprejurimile orllftllui Munchen; la intoarcerea sa la 
Paris trebuie să renunţe definitiv să mai meargă pe jos cR, 
V, o . .1. �tonbm: Moare Le Douanier Rousseau la spitalul 
Necker din Paris. 
Portretul lui Faure in costumul lui Hamlet intră la Kunst. 
halle din Hamburg. Expoziţie Toulouse-Lautrec la Muzeul 
artelor decorative din Paris U9 picturi, 68 litogralii>. Expoziţia 
Mand şi Postimpresioniştii, la Crafton Galleries din Londra. 
Expoziţie Gauguin la galeria Thannhâuser din Drada şi 
la Miinchen. Etienne Devismes, hotărind să se călugărească, 
ii trimite contesei Ade le de Toulouse-Lautrec, inainte de a 
se retrage la mănăstire, cele opt scrisori pe care le primise 
odinioară de la pictor cT, 1, u. Primul tablou abstract de 
Kandinsky. Hual(ks de Bourdelle. Chagall soseşte la Paris. 
În Italia este publicat Manifestul pictorilor futurişti. Mor 
Moreas, Nadar, Jules Renard, Agostina Segatori. 

IMPRESIONISMUL INTRĂ LA LUVRU 

191 1 - Iunie: La scoaterea la licitaţie a colecţiei Maurice Masson, 
tabloul Mahmura de Toulouse•Lautrec este vindut cu 
7 100 franci . .1.1 august: Este furată de la muzeul Luvru 
Gioconda. Octombrie: Renoir este făcut ofiţer al Legiunii 
de onoare cR, V, 1). Noiembrie: Renoir este supus unor 
operaţii chirurgicale cR, V, 1). Este lansată o petiţie prin 
care se cere ca L'H8tel Biron din Paris să fie transformat 
intr•un muzeu Rodin. t8 tkcemhm: Prima expoziţie Blaue 
/Vitu la galeria Thannhăuser din Munchen. 
Lucrările donate de Isaac de Camondo o!)OS> intră in posesia 
muzeului Luvru. Donaţia cuprinde 19 tablouri de Degas 
<Foaierul thmatoarelor de la Operă, Clasa de thns, Ahsintul, 
u Cafl,Concut}, 14  tablouri de Monet <Catedrala din R.OUt!n, 
Ftnttna cu nufm alhi, Parlamt!ntul din Londra>, 9 tablouri 
de Manet <Lola tk Vaknce, u Ji.fre, Copil tk trupă cu 
piculină, Clar Je lună in portul Boulagne J, 8 lucrări de Sisley 
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riului Loing laMontJ,-.. f tablouri de G!zanne (Casa spinZW'tu 
tului, Jucătorii d� cărţi, Vasul albastru), 3 tablouri de Renoir 
(FdiJa cu pălări� d� pai. portretul lui Helene Bellon, Toal�ta>, 
1 tablouri de Pissarro, un tablou de T oulouse•Lautrec 
(F�mda clovn Cha.U.Kao ) şi un altul de Van Gogh, Lal�kk 
pestriţe cR, V, 1). Expoziţie Gauguin la galeria E. Blot din 
Paris <sculpturi in lemn>. Ambroise Vollard publică scrisorile 
lui Van Gogh către Emile Bernard. Mor Frederic Cordey, 
Josef lsraels, Alphome Legros, Ziem. 

19 11  - F ebruari� - ma�: Expoziţie Renoir la galeria Ducand• 
Ruei din New York. Mai - s�ptnnbrie: Van Gogh este 
reprezentat prin 1o8 tablouri la expoziţia pictorilor moderni 
organizată la Colonia de Societatea artiştilor din V estul 
Germaniei. Iunie: Expoziţia Portrete d� R..enoir .la galeria 
Durand.Ruel din Paris. August: La Paris Renoir suferă o 
gravă operaţie chirurgicală cR, V, 1 ). to-Jo octombrie: 
Salonul Secţiei de aur <Jacques Villon, Gleizes, Metzinger, 
Juan Gris, Delaunay, La Fresnaye . . .  > la galeria La Boetie 
din Paris. 9'-" tkc�mbrie: La scoaterea la licitaţie a colecţiei 
Henri Rouart, tabloul Dansatoare la bară de Degas se vinde 
cu 43$ ooo franci, L«ţia tk muzică de Manet cu 1 10 ooo 

franci, Călărefi la Bois tk Boulogne de Renoir cu 9f ooo franci, 
Papeek de Gauguin cu j l  ooo franci. Decembrie: Moare 
contele Alphonse de T oulowe•Lautrec cT, Dp>. Degas, 
pe jumătate orb, este silit să se mute din cauza unei expro• 
prieri, fapt ce constituie pentru el o adevărată dramă cR, V, 
jJ. Primele « papiers.colles ,.  cde Braque>. Nud cobortnd 
o scară de Marcel Duchamp. Apare la Paris lucrarea Teorii 
de Maurice Denis, iar la Munchen Despre spiritualit4te în 
artă de Kandinsky. Partida de crochet de Manet intră in posesia 
muzeului din Francfurt•pe•Main. La scoaterea la licitaţie 
a colecţiei Heine, tabloul Joc d� cărţi în salon de Toulouse• 
Lautrec este vîndut cu 8 zoo franci. Mor Edouard Detaille, 
Massenet, Strindberg. 

'9 ' 3 - lanuari� - F�bruarie: La galeria Thannhăuser din Berlin 
sînt expuse 41 de lucrări de Renoir. F�bruarie: Este expus 
Armory Show la New York. Martie: 41 de lucrări de Renoir 
sînt expuse la galeria Bernheim•Jeune din Paris. Iunie: La 
scoaterea la licitaţie a colecţiei Marczell de Nemes, B'!frtul 
de Gzanne este vîndut cu 40 ooo de franci, iar Blli.atul cu 
vestă ro1i� cu j6 ooo franci. 
Guillaume Apollinaire publică Pictorii cubi1ti. Prima expo• 
ziţie Utrillo, la galeria Eugene Blot din Paris. La Moscova 254 
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Malevitch expune un pătrat negru pe fond alb <suprema• 
tism>. Mor Jules Claretie, Roger Marx, Henei Moret, Emile 
Ollivier, Pierre•Ernest Prins, Rochefort. 

19 14 - lanuari�: JO de lucrări de Cezanne sînt expuse la galeria 
Bernheim•Jeune din Paris. Ianuarie -ftbruarie: 46 de lucrări 
de T oulouse-Lautrec sint expuse la galeria Paul Rosenberg 
din Paris. Februarie: Expoziţie Renoir la galeria Durand• 
Ruei din New York. 7 mar� - 8 aprili�: La iniţiativa lui 
Verhaeren, Societatea de artă contemporană expun� la 
Anvers operele lui Van Gogh. 8 aprilie: Sint deshumat", la 
cimitirul din Utrecht, rămăşiţele pămînt�ti ale lu'. 1 heo 
Van Gogh ; prin grija doamnei Van Gogh•Bonger, văduva 
sa, vor li aduse din Olanda la Auvers•sur•Oise cV. IV. p. 
Mai: La scoaterea la licitaţie a colecţiei Roger Marx, In 
pat de Toulouse.Lautrec este vîndut cu 1)  ooo franci. 
Iunie - iuli�: Retrospectivă Toulouse•Lautrec <1o1 lucrări> la 
galeria ManziJ)oyant din Paris. 4 iunie: Lucrările din donaţia 
Camondo sînt expuse la Luvru. Trei dintre autorii lor sînt 
încă în viaţă: Degas, Monet şi Renoir cR, V, 1). z8 iunie: La 
Sarajevo este asasinat arhiducele de Austria, Frantz Ferdinand . 
18 iulie: În L'lllustration poate fi citită următoarea 
apreciere făcută de Gustave Babin in legătură cu expunerea 
la Luvru a donaţiei : cdomnul de Camondo> :  «Poseda singurul 
peisaj de Cezanne acceptabil pentru nişte ochi sinceri, Casa 
s pînzuratului, singurul poate, in care orizontal este orizontal, 
zidurile verticale, singurul ce nu e « strîmb » deşi, pentru 
J.•K. Huysmans tocmai in această caracteristică stă princi• 
paiul merit al lui Cezanne. Poseda de asemenea o schiţă a 
tabloului Jucătorii de cărţi - pe care nişte gazete << serioase » 
îl socotesc « celebru » - precum şi alte citeva schiţe destul 
de slăbuţe ale aceluiaşi şi ale unui Van Gogh relativ cuminte. 
Tot el cumpărase de la marele Manet un tablou ce nu se va 

număra niciodată printre capodoperele acestuia dar pe care 
literatura - sau numai critica de artă - îl ridică in slăvi : mă 
refer la Lola "· 1 august: Franţa şi Germania decretează 
mobilizare generală. ; august: Germania declară război 
Franţei. 2 septi!mbrie: Armata germană se îndreaptă către 
Paris. În noaptea de 1 spre 3 august guvernul francez pără• 
seşte capitala. ; septembri�: Renoir pleacă din Paris la Cagnes 
cR, V, 1> .  5 septembrie: Începe bătălia pe Marna, care va 
stăvili ofensiva germană. Septt>mbrie: Renoir află că fiul său 

Pierre a fost grav rănit in Lorena cR, V, 1) .  



Renoir aBat la Cagnes incepe sa sculpteze <R. V, 1). Doamna 
Van Gogh.Bonger publici la Amsterdam scrisorile lui Van 
Gogh către fratele său TMo. La galeria Cassirer din Berlin 
ace loc o expoziţie V an Gogh. Deputatul P"rerre Goujon, ucis 
de inamic, doneazi atatului prin testament Ctrciunu de Van 
Gogh ti Toakta de T oulouse.Lautrec. « Conailiul <muzeelor> 
ace unele rezerve, sti scris in procesul verbal al vedintei din 
4 ianuarie 1911 a sus•numitului consiliu; totufi, avind in 
vedere împrejurările in care a fost ficută donatia, ea este 
acceptată urmind a intra in posesia muzeului Llvru ». Cele 
două tablouri sint depuse la muzeul Luxembourg. Primul 
va 6 transferat la Luvru in 1919, al doilea in 1§147· Muzeul 
Kunsthalle din Brema cumpără tabloul Hll� V. , rnoJel 
tk atJm- de Toulouse.Lautrec. « Desenele lui Lautrec, scrie 
Jean de l'Hen in L'Ezpr�ss Ju MiJi, au dftigat astăzi un 
plus de valoare considerabil. In

. 
timp ce firma Goupil le vindea 

acum vreo cincisprezece ani cu aproximativ o sută de franci, 
ele ating astăzi preturi ce variază intre 6 ooo fi 8 ooo de franci ». 
Mor Miigens Ballin, Bracquemond, Al&ed Edwards, baei. 
tonul Faure, Charles Maurin, PriJ!,ceteau, Henry Roujon. 

1911 - ApriNe: Jean Renoir este grav rănit <R, V, 1). z7 luni�: Moare 
la Nisa Aline Charigot, sotia lui Renoir <R, V, 2 >. 
Un incendiu distruge in parte Le Moulin Rouge. La Ferrara, 
Giorgio de Chirico creează fCOala numiti La PittuN "_,. 

.foica. Mor Marie.Jeanne Gloanec, Manzi, Stuart Merrill. 
1916 - IJ�: La Ziirich are loc inaugurarea cabaretului Voi. 

taire ti botezul mifcării Dada. 6 iu&. : Moare la Paris Odilon 
Redon. 10 iuli�: Rodin ace o congestie cerebrală. � 
det:m�bM: CarneA deputatilor ti Senatul se declară de acord 
cu infiintarea muzeului Rodin la Hatel Biron. Mor Harpigni. 
es, Georges Lemmen, Fred�ric Satre, Verhaeren, Villevieille. 

MOR DEGAS ŞI RODIN 

1917 - lt111�: Expozitie Renoir la galeria Durand.Rue din 
New York. z9 Uznu4rk: Rodin se căsătorefte cu Rose Beuret, 
tovarăp sa de viaţă. 14fobn.ulrk: Moare Rose Beuret. 7-JI 
mtzrtie: Expoziţie Gauguin la Galeria Nunb fi Fiquet din 
Paris <J9 lucrări>. z7 �M: Moare la Paris Degas <R, V, 
J>. 17 �: Moare la Meudon Rodin. Jl tkcnn�JM: 
La Cagnes, Renoir ti Matisse se intilnesc pentru prima oară 
<R, V, J>· Expozitie Gauguin la Copenhaga. La l.eyda. 268 



Mondrian şi Theo van Doesburg înfiinţează revista De Stijl, 
organ al neoplasticismului. Mor Carolus.Duran, Judith 
Gautier, Octave Mirbeau, Teodor de Wyzewa, Zandome• 
neghi. 

1918 - Fehruark - f111Jf"tk: Expoziţie Renoir la galeria Durand• 
Ruei din New York. :z6-:z7 martie: Este vîndută colecţia 
Degas. Muzeul Luvru cumpără Doamna Mant!t fi cana• 

�aua albastră de Manet. 6--Y mai: Sînt vîndute la licitaţie 
o parte dintre tablourile din atelierul lui Degas, <vor urma 
alte patru licitaţii, la zz-z3 noiembrie 1918, 1 1-13 de• 
cembrie 1918, 7-9 aprilie 19 19, z-4 iulie 1919>. D«mmhr*: 
Manifestul Dada de T ristan T zara. Ediţie în facsimil a 
cărţii !tuJ;,m, §i Jup4 de Gauguin. Doamna Zola doneazi 
muzeului Luvru portretul său şi al lui Zola pictate de 
Manet. Mor Guillaume Apollinaire, Baptistin Baille, De. 
bussy, sora lui Gauguin, Marie, Guillemet, Maxime Maufra, 
Peladan, Slewinski. 

MOARE RENOIR 

1919 - :1.4 ftbruarie: La scoaterea la licitaţie a colecţiei Octave 
Mirbeau, In fondul rtpri de cezanne, este vîndut cu 41 ooo 
franci. Martie: La prima scoatere la licitaţie a colecţiei 
Manzi, Lectia tk canto fi Primul Maillot de Toulouse. 
Lautrec sînt vîndute cu 1 j 700 fi respectiv 14 ooo franci. 
Aprilie: Expoziţie Renoir la galeria Durand • Ruei din 
New York. ID--JO octombrie: Expoziţie de «opere necu• 
noscute » ale lui Gauguin U9 lucrări> la galeria Barbazan• 
ges din Paris. 
J tkumhrie: Moare la Cagnes Renoir. 
Georges•Daniel de Monfreid publică scrisorile lui Gau, 
guin. Tabloul la OratuJ Maria de Gauguin este cumpărat 
cu ;8 ooo franci de Knoedler. Se înfiinţează muzeul Baw 
haus din Weimar. Ernest Laurent este ales membru a 
Academiei. Mor Franc•Lamy, Octave Maus, Charles 
Morice, Victor Segalen, Laurent T ailhade. 

MOARE MODIGLIANI 

19ZO - IJ-JI ianuarie: Expoziţie Seurat la galeria Bernheim 
Jeune din Paris. :1.4 ianuarie: Jean Renoir se c islitorqte cu 
fostul model al tatălui său, Dedee cCatherine Hessling) 

267 cR, Dp>. În aceeaşi zi moare Modigliani. F�: Expoziţie 



Renoir <41 lucrări> la galeria Durand•Ruel din New York. 
Marti�: La scoaterea la licitaţie a colecţiei S. Sevadjian, un 
tablou de Gzanne tnfăţiftnd o scenă de scăldat este vindut 
cu 84 100 franci iar Dans la Moulin R..oug� de Toulouse-Lau• 
trec, cu Ci9 fOO franci. �7 SqJ�mbri�: Moare Mette Gauguin. 
29 noi�brit! - 18 tkcmJJ'*: Expoziţie Renoir <76 lucrări> la 

galeria Durand ·Ruei din Paris. Deambrit!: Expoziţie Q, 
zanne <H de picturi, acuarele şi desene> la galeria Bernheim. 
Jeune din Paris. 
Retrospectivă Renoir (jO lucrări> la Salonul de Toamnă. 
Paul Leclerc:q doneazl muzeului Luvru portretul său pictat 
de Toulouse •Lautrec. Mor Paul Adam, Georges Petit. 

191 1 - lanuarit!: Expoziţie Renoir la galeria Berthe Weill din Paris. 
Ft!bruari� - marti�: Expoziţie Renoir <44 lucrări> la Nasjio• 
nalgalleriet din Oslo. Expoziţie <:ezanne la Kunsthalle din 
Bazei. Aprilk: Expoziţie Renoir 042 lucriri> la galeria Dw 
rand .Ruei din Paris. Nokmbrk - tkr:t!mhrit!: Expoziţie 
cezanne la galeria P. Cassirer din Berlin. 
8 lucrări de Van Gogh .ligurează la expoziţia tablourilor din 
muzeele din Olanda, de la Rembrandt la Jean Steen, care are 
loc la Paris. Mor Carabin, Footit, Joachim Gasquet, J. P. 
Laurens. 

1912 - lanuari�: La New York, la scoaterea la licitaţie a colectiei 
Kalekian, portretul lui Gpa Godebschi de T oulouse.Lautrec 
este vindut cu j 100 de dolari. f Jt!b�: Moare Paul Durand, 
Ruei. JO iuli�: La muzeul din Albi este inaugurată galeria 
Henri de Toulouse.l..autrec cT, Dp>. Octo�: La galeria 
Dewambez din Paris are loc expoziţia Douăuci tk tks� tk 
&urat. Dt!c�rit!: Expoziţie Gzanne la galeria Benll 
heim.Jeune din Paris. 
Mor Bonnat, Denys Cochin, Joseph Oller, Marcel Proust, 
Lise Trehot. 

191} - Ft!brutll"k: Expoziţie Renoir <8j lucrlri> la galeria Druet 
din Paris. 16 tJPrilk - 11 mai: Expoziţie Gauguin <68 lucrlri> 
la galeria L. Dru din Paris. Mai: Galeria Durand.Ruel 
vinde Prinzul barcagiilcr de Renoir lui Duncan Phillips 
din Washington, cu 200 ooo dolari. D�: Expoziţie 
Van Gogh la Leicester galleries din Londra. lr14in� fi tWp4 
de Gauguin apare tntroo ediţie curentă. Copiii lui Renoir 
donează muzeului Luvru tabloul aparţinînd ultimei perioade 
F� sc41JtnJu.st! <R. Dp>. Portretul lui Cabaner de Manet 
intri In posesia muzeului Luvru <donaţie Michon>. Kunst• 
museum din Hamburg cumplrl F attJ polqaiului de Tow 2!18 
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louse•Lautrec. La propunerea pictorului Emile Lombard, 
consilier municipal al orafului Aix.en•Provence, calea Lauves, 
din Aix, devine bulevardul Paul Cezanne. Perret construiqte 
biserica din Le Raincy. La marite mise a nu par ses c!li/Jatai, 
res m&nes cMireasa despuiată de celibatari> de Marcel 
Duchamp. Mor Maurice Barres, Gustave Eiffel, Pierre Loti, 
Steinlen. 

1924 - Ianuarie: Expoziţie Renoir u J lucrări> la galeria Durand• 
Ruei din New York. Martie: Expoziţie Cezanne la galeria 
Bernheim•Jeune din Paris. Martie - aprilie: Expoziţie Van 
Gogh la Kunsthalle din Basel. Mai - iunie: Expoziţie T oulow 
se•Lautrec Cl)l lucrări> la muzeul din Winterthur. Iulie 
august: Expoziţie Van Gogh la Kunsthaus din Ziirich. 
Noiembrit': Expoziţie Toulouse•Lautrec la galeria Barba• 
zanges din Paris. 4-�7 decembrie: Expoziţia Paintings and 
drawings by Georges Srorat la galeria Joseph Brummer din 
New York. La scăldat de Seurat intră la Tate Gallery din 
Londra. Felix Feneon, căruia « i•a venit timpul să trindă• 
vească », pleacă de la conducerea artistică a galeriei Bern• 
heim•Jeune cS, Dp>. Bruant se produce pe scena de la L'Em• 
pire cT, Dp.> Expoziţie Gauguin la Leicester galleries din 
Londra. Noa Noa de Gauguin apare in ediţie curentă. A 
doua ediţie a scrisorilor lui Van Gogh către fratele său 
Theo. Manifestul suprarealismului. La Merion cStatele 
Unite> ia fiinţă Fundaţia Barnes. Mor lsidore Baille, Fernand 
Cormon, Anatole France, Maurice Gangnat, Edmond Picard, 
Raffaelli, Skredswig. 

192$ - Februarie: Expoziţie Toulouse•Lautrec C l4 lucrări> la galeria 
Wildenstein din New York. Iunie: La scoaterea la licitaţie a 
colecţiei Maurice Gangnat, Pinul din Montbriant de Cezanne 
este vîndut cu p8 ooo franci. � septcnbrie: Moare Johanna 
Van Gogh•Bonger, văduva lui Theo. t tkcembrie: Georges 
Charensol in L' Art vivant povest�te astfel vizita pe care a 
făcut•o la muzeul din Aix •en•Provence : « Am intrebat-o 
pe portăreasă unde se află tablourile lui Cezanne, m•a privit cu 
cel mai mare dispreţ: « Şi dumneata, domnulel "• mila spus, 
ridicînd din umeri. Apoi a adăugat : « Nu, domnule, aici 
01avem IJia ceva "· 

Gabrit:lk cu un trandtifir de Renoir intră în posesia muzeului 
Luvru. Expoziţie Renoir la International Society din Londra. 
Gauguin de Rotonchamp apare in ediţie curentă. Mor Elemir 
Bourges, Aristide Bruant, Reger de la Fresnaye, Rene Gre• 
nier, Gabrielle Meley, Felix Vallotton. 



MOARE MONET, ULTIMUL SUPRAVIEŢUITOR 
AL IMPRESIONIŞTILOR 

1916 - 4 mar�: Circul de Seurat, donat de colecţionarul american 
John Quinn, este expus la Luvru. Aprilk - mai: Expoziţie 
Seurat la Lefevre galleries din Londra. 1 unie: La scoaterea 
la licitaţie a colecţiei Decourcelle, tabloul Dansatcue pe 
scm4 de Toulouse•Lautrec este vîndut cu 111  ooo franci. 
Retrospectivă cezanne <58 picturi, 99 acuarele> la galeria 
Bernheim•Jeune din Paris. Iulie - august: Expoziţie Renoir 
(17 lucr.ări> la Leicester galleries din Londra. 29 noimlbrie -
2 4 tkcembrie: Expoziţia Desmt!lt! lui &urat la galeria Bern• 
heim•Jeune. J decembrie: Moare la Giverny Claude Monet. 
17 decanbrit!: Expoziţia Omagiu genialului artist Jranco•peru• 
vian Gauguin, organizată la Paris de Asociaţia Paris - America 
Latină UJJ iucrări>. 

Are loc la Stockholm, Copenhaga, Oslo, expoziţia Operek 
lui Gauguin aflate în Scandinavia. Noa Noa de Gauguin 
apare intr•o ediţie în facsimil. Ambroise Vollard donează 
muzeului Luvru F rumoiUil An�le de Gauguin. Trantlajirul 
de Renoir intră in posesia muzeului Luvru. Oraşul Umoges 
dă uneia dintre străzile sale numele de strado Renoir. Expo• 
ziţie Van Gogh la Leicester galleries din Lon 'ra. O duminică 
de vară pe insu/4 La Grande(fatte de Seurat intră la Art lnsti• 
tute din Chicago. Doctorul Barnes cumpără F emri pozlnd 
de Seurat cu JO ooo dolari. Un negustor de tablouri taie in 
bucăţi decoraţia pictată de T oulouse• Lautrec pentru baraca 
în care dansa La Goulue. Este înfiinţată la Aix•en•Provence o 
societate Paul cezanne. Tabloul Cain de Cormon este scos 
de la muzeul Luxembourg. Mor Charles Angrand, Gustave 
Geffroy, Charles Henry, Isabelle Lemonnier, Julie Pissarro, 
soţia lui Camille Pissarro, Auguste Pontier, lean Richepin, 
Theo van Rysselberghe, Clemence Trehot, Willette. 

1917 - Ft!bruarie - martie: Expoziţie Renoir <JO lucrări> la galeria 
.Paul Rosenberg din Paris. Mar� - aprilit!: Gravurile lui 
Toulouse-Lautrec sînt expuse la muzeul Luxembourg. 
Aprilie - mai: Expoziţie Gauguin <gravuri> la Museum of 
Fine Arts din Boston. Noiembrit! - tkcembrk: Expoziţie 
Renoir <70 lucrări> la galeria Alfred Flechtheim din Berlin. 
Doamna Havemeyer donează muzeului Luvru portretul lui 
Clemenceau pictat de Manet; Moreau•Nelaton done-"12:3 
aceluiaşi muzeu Femeie blond4 cu slnii goi de Manet, 
precum şi manuscrisul lui Gauguin despre Vechiul cult 260 



Macri. Georges•Daniel de Monfreid donează muzeelor 
naţionale manuscrisul Noa Noa şi Calul alb de Gauguin 
<G, Dp>. Expoziţie Van Gogh la galeria BernheiavJeune 
din Paris. O expoziţie Van Gogh este succesiv prezentată, 
la La Haye, Berna ti Bruxelles. Expoziţia Renoir la galeria 
Bernheim•Jeune din Paris. Expoziţii Toulouse •lautrec la 
Kraushaar galleries din New York ti la Mac Lellan galleries 
din Glasgow. Se descoperă un tablou de cezanne, (Paul 
Alms citindu.i lui ZolaJ in podul casei lui Zola de la Medan. 
Mor Theodore Duret, Juan Gris, Guillaumin, Uon Koella, 
Marcelle Lender, 5erusier. 

1918 - lanuarit!: Expoziţie cezanne la galeria Wildenstein din New 
York. lanuarit! -ftb�: Expoziţia Gauguin, sculptor p 
grat�or U07 lucrări> la muzeul Luxembourg. 6 fobruarit! -
18 martit!: Expoziţie Manet la galeria Matthiesen din Berlin. 
1 martit!: Este scoasă la licitaţie colecţia Theodore Duret. 
14 aprilit! - 4 mai: Expoziţie Manet in folosul Societăţii 
prietenilor muzeului Luxembourg, la galeria Bernhei�D�jeune 
din Paris. lulit! - august: Expoziţie Gauguin UJ4 lucrări>, 
la Kunsthalle din Basel. Octombrit!: Expoziţie Gauguin UJO 
lucrări> la galeria Thannhăuser din Berlin. Octombrit! -
noinnbrit!: Expoziţie Renoir <70 lucrări> la galeria Flechtheim 
din Berlin. Portretul lui Mallarme pictat de Manet intră 
în posesia muzeului Luvru. Samuel Courtauld cumpără cu 
1 100 ooo franci schiţa tabloului Dt!junul ft! iarbtl de Manet. 

Expoziţie Renoir la galeria Bernheim din Paris. Retrospec• 
tivă Gauguin <4Z lucrări> la Bienala de la Veneţia. Expoziţie 
Seurat la galeria Flechtheim din Berlin. J.,.B. de la Faille 
publică un catalog monumental al operei lui Van Gogh; 
intre expet!ţi au loc discuţii vehemente asupra citorva tablouri, 
socotite de unii autentice iar de alţii false. Expoziţii Van 
Gogh la National Galerie din Berlin ti la galeria Dru <desene> 
din Paris. Mor Filliger, Loie Fuller. 

1919 - Ot!tombrit!: fn grădina T uileries din Paris este atezat 
un monument sculptat de Maillol consacrat lui Cezanne. 
Expoziţie Cezanne <4J pînze> la galeria Pigalle din 
Paris. Auguste Pellerin donează muzeului Luvru trei naturi 
moarte de cezanne. Intră in posesia muzeului Luvru 
următoarele tablouri de Renoir : portretul lui Bazille, 
al doamnei Theodore Charpentier, al doamnei Hartmann, 
al doamnei Georges Charpentier, Tors tkft!mdt! la soart!, Ma. 
lurik Smn la Champrosay, Bal /a Moulin tk la Gaktk, ua. 
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galeria Bernheim•Jeune din Paris. P� plajă de Gauguin, 
care fusese donat muzeului Luxemhourg în 1913, este tra01 
sferat la Luvru. Decoraţia pictată de Toulouse•Lautrec pentru 
baraca în care dansa La Goulue este cumpărată de stat pentru 
muzeul Luxembourg. Expoziţii Toulouse•Lautrec la muzeul 
de Arte Frumoase din Copenhaga <afi'e şi litogra6iJ, la muzeul 
din Berlin, la Fogg Art Museum din Cambridge <Massachu• 
setts>. Este întemeiată Societatea prietenilor Lui T oulouse• 
Lautrec. La scoaterea la licitaţie a colecţiei Laurand, Calul 
d� po11ară de Toulouse•Lautrec este vîndut cu 67 ooo franci. 

Este înfiinţat la New York Museum of Modern Art. Mor 
Bourdelle, Clemenceau, Maxime Dethomas, Serge de Dia• 
ghilev, Henri Gervex, La Goulue, Grille d'Egout, Ernest 
Laurent, Georges.Daniel de Monfreid, Hippolyte Petitjean. 

1 93o - Aprilie: Expoziţie Manet <desene, acuarele, aquaforte, 
litografiiJ la galeria Sagot din Paris. luni� - iuli�: Expoziţie 
Rmoir and Post , lmpressionism la Lefevre galleries din 
Londra. Juli� : La Nuenen este ridicat un monument consa• 
crat lui Van Go�h. 

Tabloul Doamna cu evantalii de Manet intră în posesia muzeu• 
lui Luvru <donat de Ernest Rouart>. La moartea doamnei 
Zola se descoperă printre hîrtiile romancierului optzeci 
de scrisori ale lui C�zanne. Este pusă o placă comemorativă 
pe casa În care s•a născut Gauguin din strada Notre•Dame• 
de•Lorette. Expoziţie Van Gogh la Stedelijk Museum din 
Amsterdam. Expoziţie T oulouse• Lautrec la Art Institute 
din Chicago. Mor Ernest de Chamaillard, Willi Finch, Henry 
de Groux, Emile Jourdan, Maurice Joyant, Pascin, Ferdinand 
du Puigaudeau, Gabriel Tapie de Celeyran. Adele de Tou• 
louse•Lautrec, Renee Vert. 

1 9 1 1  - Aprilit: - mai: Cu prilejul a treizeci de ani de la moartea 
lui Toulouse•Lautrec are loc o retrospectivă la Muzeul 
artelor decorative din Paris <-4l 3 lucrări>. Expoziţii T oulouse• 
Lautrec au de asemenea loc la Bliss Memorial din New York, 
la galeria Jeanne Castel din Paris, la Albright Art galleries 
din New York, la Art Institute din Chicago, la Museum of 
Modern Art din New York. Mai: Expoziţie Cezanne la 
galeria Bernheiffiljeune din Paris. z6 mai - 14 iuni�: Expozi• 

· ţie Gauguin <gravuri> la galeria Pl�iade din Paris. Mai 
iunie: Expoziţia Tht: Durrio Colkction rif Wor*s by Gauguin 
la Leicester galleries din Londra. Noit:mbrit: - dt:ct:mbrit:: 
Expoziţia Rmoir ond his Traditicn la Institutul francez din 
New York. 262 



Intră in posesia muzeului Luvru portretul lui Monet şi 
Ttnără ft�i� cu voaktă de Renoir. Expoziţie Gauguin la 
galeria Le Portique din Paris. Mor Georges Durand•Ruel, 
Forain, Nini Patte en l'air, John Ruuell, Willy. 

CENTENARUL MANET 

19jl - !un� - octomhr�: Centenarul naşterii lui Manet este sărbă• 
tocit printr•o mare expoziţie la muzeul Orangerie din Paris 
c88 picturi in ulei, 1 1  pastel uri, 16 acuarele, 1 f desene> ;  
catalogul este prefatat de  Paul Valery. Noinnbri�: Expozitie 
Renoir <49 lucrări> la galeria Braun din Paris. Noinnbr� -
tkccnhri�: Expoziţie Renoir u6 lucrări> la galeria Durand• 
Ruei din New York. La scoaterea la licitaţie a colecţiei Strauss, 
tabloul P�rsonaJ� din Tahiti de Gauguin este vindut cu fO ooo 
franci. Expoziţii T oulouse•Lautrec la lndianapolis, La 
Cleveland Museum cOhio>. Sint expuse la Paris primele 
« mobile » de Calder. Mor Louis Anquetin, Jules Cheret, 
Charles•Edouard Lucas, Alfred Natanson, doctorul Rey, 
Angele Satre. 

19H - luni�: La Paris, expoziţie Renoir 049 lucrări> la muzeul 
Ocangerie de la T uileries. Noicnhri� - a«�mbri�: Expoziţie 
de acuarele de Cezanne la galeria G. Seligmann din New 
York. D«�mb� - ianuari� (19J4 ) :  Expoziţia &urat şi 
pri��nii săi. Pos�ita�a impr�sicnismului, in localul revistei 
La Gautt� tks B�aw: Arts din Paris. 
F�mt!Î citind şi Pcd tk cak ftrată la Chatou de Renoir intră 
in posesia muzeului Luvru. E><poziţii T oulouse•lautrec la 
Art Institute din Chicago şi la Museum of Art din Boston 
ditografii>. Mor Emile Bergerat, Victor Joze, George Moare. 

19H - F�brua� - marti�: La Paris, la galeria Artelor Frumoase, 
are loc expoziţia Gauguin şi pri�ttmii săi, Şcoala tk la Pmt• 
Avt>n şi Acatkmia }ulian. Octombr� - noi�mbri� : Sint expuse 
la galeria Artelor Frumoase din Paris sculpturile lui Renoir. 

No�mbr� - dt!umbrit!: Expoziţie Cezanne la Pennsylvania 
Museum of Art din Philadelphia. 
Expoziţia Ultimii :uu ani ai lui R..moir <n lucrări>, la galeria 
Paul Rosenberg din Paris. Fran�ois Gauzi donează muzeului 
des Augustins din Toulouse colecţia sa Toulouse•Lautrec. 
Mor Albert Besnard <sărbătorit ca un adevărat geniu, Schuf• 
fenecker. 

19}$ -Mart�: Expoziţie'Renoir u6 lucrări> la galeria Durand•Ruel 
263 din New York. lun�: Expoziţia Acuar�l� şi nuduri de Cezanne 



la galeria Renou �i Colle din Paris. lum�: Expoziţie cezanne 
la galeria Reid ti Lefevre din Londra. tf august: Moare la 
Paris Paul Signac. 

Expoziţii Renoir la galeria Reid �i Lefevre din Londra, 
la muzeul din Winterthur. În Statele Unite circulă o expo< 
ziţie Van Gogh. Mor Alexandre Natanson, Alfred Vallette. 

19'6 - J -29 ftbrwrie: Expoziţie Seurat la galeria Paul Rosenberg 
din Paris. Martie - april�: Expoziţie Gauguin la galeria 
Wildenstein din New York. Primăvara: Expoziţie Cezanne 
084 lucriri> la muzeul Orangerie din Paris. 1-21 mai: Expo< 
ziţie Gauguin la Fogg Art Museum din Cambridge cMassa. 
chusetts>. Mai - iunie: Expoziţie Gauguin la muzeul din 
Baltimore. August - octombrie: Expoziţie Cezanne Cl7' 

lucrări> la Kun.•t.halle din Bâle. f septembrie - 4 octombrie: 
Expoziţ;e Gauguin 0 '9 lucrări> la muzeul din San Francisco. 
Noiembrie · Expoziţie Gauguin la galeria Artelor Frumoase 
din Paris. Noiembri� - J�cembrie. Expoziţie Renoir la 
galeria Renou ti Colle din Paris. Un colecţionar american 
cumpără Jucătorii Je cilrJi de cezanne cu 140 000 dolari. 
Apare catalogul operei lui cezanne alcătuit de Lionello 
Venturi. Apare la New York prima ediţie a scrisorilor lui 
Van Gogh către Van Rappard ctraduse in engleză>. Anna 
Boch donează muzeelor regale din Belgia Sma tn dreptul 
insuki La Grantk.Jatt� de Seurat . Expoziţie Toulouse• 
Lautrec la galeria Bernheim•Jeune din Paris. Mor Aman. 
Jean, Anna Boch, Lily Grenier lbels, Gustave Kahn, Marie Le 
Coeur, Herui de Regnier, Zimmermann. 

19,7 - 20 ianuarie - 27 ftbrwr�: Expoziţia &urat anJ his Conkrru 
porari�s la Wildenstein galleries din Londra. Mai - sept� 
brie: Expoziţie Renoir Cl44 tablouri> la Metropolitan Museum 
din New York. lunk: Expoziţie Cezanne u9 picturi fi 
acuarele> la galeriile Reid ti Lefevre din Londra. lunk - octom 
br�: La Salonul Independenţilor are loc expoziţia Pictorul 
intkpmtknt Paul Chan� cB j lucrări>. St!fkmbrie - octombrie: 
Expoziţie cezanne la Museum of Art din San Francisco. 
6 noimlbr�: Consiliul municipal din Auven•sur.Oise hotă• 
răfte ca strada des Marais să se numească strada Van Gogh. 
N�ri� - Jec�rie: Expoziţie T oulouseolautrec la gale• 
ria Knoedler din New York. Trei tablouri de Renoir, A 14 
Grmouillh�, Ttnără ft� goală ptnă 14 jumătat�. F m1dc 
tn rwtk citind, intră in posesia muzeului Luvru. La Paris 
este publicată Cor�sporulmta lui cezanne. Antonin Personnaz 
donează muzeului Luvru citeva lucrări de ToulouseoLautrec : 264 



Patul, Ja� Avril Jamtnd, Profil de Jemm, (doammt Luc]J, 
F�mri� pi�tăntndws�. Retrospectivă Van Gogh la palatul 
Tokyo din Paris. Expoziţia cunoaşte o imensă all.uenţă fi 
stîrne§te comentarii pătimaşe. Apar la Paris o parte din scrii 
sorile lui Vincent către Theo. Apar la Amsterdam scrisorile 
lui Van Gogh către van Rappard. Tablourile lui Van Gogh 
sînt declarate decadente de către nazişti, care le scot de la 
Neue Pinakotheke din Munchen. GuernictJ de Picasso. Mor 
Alphonsine Foumaise, Fran�ois VieM.Griffin. 

19J8 - F�bru�JtY - mllrtit!: Expoziţia Prisaje tk R.moir (I l lucrări> 
la galeria Durand.Ruel din New York. April�: Expoziţia 
CttevtJ tiCUIJr�k de Ch/Jn� la galeria Bernhei=Jeune din 
Paris. luni� - iuli�: Expoziţia R.moir - IJutor tk portrete 
<47 lucrări>, la galeria Bernheim•Jeune din Paris. 19-11 

octombrie: Expoziţia G .• DtJniel de Motifreid şi prietenul său 
PtJul GtJUguin, la galeria Charpentier din Paris. Noiembri� -
decembri�: Expoziţia Desen� de ChiJn�. la galeria Henriette 
din Paris. 
Les Alyscamps de Gauguin intră în posesia muzeului Luvru. 
la fiinţă în Ţările în de Jos, în apropiere de Arnhem, in parcul 
naţional De Hooge Veluwe, muzeul Kroller•Miiller u64 

lucrări de Van Gogh>. Expoziţii Toulouse.Lautrec la galeriile 
Knoedler din Londra fi din Paris, la galeria des Ouatre• 
Chemins din Paris, la muzeul din Gaillac, la F. A. R. Gallery 
cafite> din New York, la Museum of Art din New York, 
la Mayer gallery din New York, la Stedelijk museum din 
Amsterdam. Mor Adolphe Albert, Suzanne Valadon. 

CENTENARUL LUI C�ZANNE 

1939 - Febt"UIJrie - aprilie: Expoziţie Gzanne <H lucrări>, la galeria 
Paul Rosenberg din Paris. Centenarul naşterii lui Gzanne 
este sărbătorit în tot cursul anului prin numeroase publicaţii 
şi diferite expoziţii. Martie - aprilie: Expoziţia Portrete de 
R.enoir, la galeria Durand•Ruel din New York. Apri&: 
Expoziţia Cezanne la Galeria Rosenberg şi Helft din Londra. 
MtJi : Expoziţia R.�roduceri şi cărJi consacrtJk lui Ci%1Jt1�, 
la galeria Magne din Paris. MtJi - iunie: Expoziţia Omagiu 
lui Ciunne, la galeria BernheitTIIjeune din Paris. Iunie 

iuue: Expoziţia C enten�Jrul lui C iunne <46 tablouri, jO acua• 
rele, zo desene> la galeria Wildenstein din Londra. 1 iulk: 
La Paris, la intretăierea bulevardelor Raspail fi Montpar• 

266 nasse, este inaugurat monumentul lui BtJI= de Rodin. .u 



iuli.:>:-Moare Ambroise Vollard caverea lui atinge, după cit 
se pare, un miliard de franci>. 6 augusr: La Pont•Aven se 
pune o placi comemorativă pe casa unde se aHa odinioară 
hanul Gloanec. Noiemhrie - d«�: Expoziţia Cen�· 
fiiii"Ul lui C lz.at'll'le, la galeria Mary Harriman din Londra. 
Expoziţia Cmtmarul pictorului independent Paul Ctzanne 
(24 tablouri, j8 acuarele fi desene>, la Societatea Artiftilor 
independenţi din Paris. Expoziţia Cmtm4rul lui Paul 
Ct:uznM, la muzeul din Lyon <42 tablouri, 17  acuarele, 20 

desene, autografe, amintiri, fotografii>. Expoziţie Cezanne 
la galeria Wildenstein din New York. Administraţia francezi 
P. T. T. pune În vÎnzare un timbru cu eligia lui Gzanne. 
La .Aix.en•Provence, cu prilejul Centenarului, Marcel Pro• 
vence îi cere bătrînului vizitiu al lui Cezanne si inhame caii 
la birjă 'i să străbată încă o dată drumul către Tholonet. 
Paul Jamot donează muzeului Luvru Sena la Podul /ma 'i 
Cositul Jlnului tn Bretania de Gauguin. Frumoasa grădinăriJă 
de Klee. 

MOARE KLEE 

194.0 - Fehruarie: Expoziţia Desene de Ciz.anne, la galeria Henriette 
din Paris. Aprilie: Expoziţia Acuarek de Ciz.anne la galeria 
Bignou din Londra. 29 iunie: Moare la Muralto, lîngă Locarno, 
Paul Klee. 
Expoziţii T oulouse.Lautrec la muzeul din lxelles, la lnsti• 
tute of Art din Detroit. Mor Paco Durrio, Louis Hayet, 
Lugne•Poe, Vuillard. 

194.1 - Expoziţia centenarului lui Renoir la galeria Duveen Bro• 
thers din New York. Trandafiri iiWOIJi de Renoir intră în 
posesia muzeului Luvru. Expoziţii Toulouse. Lautrec la 
Brooklyn Museum, la Alison gallery din New York ditogra.6i>. 
Mor Emile Bernard, Eugene Boch, Robert Delaunay, Maxi> 
milien Luce. 

1942 - tf mai: Expoziţie Gauguin cacuarele, monotipuri, desene>, 
la galeria Marcel Guiot din Paris. Decemhrie: La scoaterea la 
licitaţie a colecţiei George Viau, tabloul Valea riului Arc 
fÎ mun�k Sain�· Victoire de Cezanne este vindut cu ; ooo ooo 

franci, iar tabloul Două figuri pe o fokză de Gauguin cu 1 100 ooo 
franci. IZ d«emhrie - tf ianuarie Ct94Jl :  Expoziţia Neo• 
impresionismul, la Galerie de F rance din Paris. 
Expoziţie Toulouse•Lautrec la Arcade galleries din Londra. 
Mor Jacque&�Emile Blanche, Walter Sickert. 266 



MOARE SOUTINE 

194J - F�� - rrt4t"tie: Expoziţie Renoir la KumtlaaUe din 
Basel. 11 mai - 11 iunk: Expoziţia ŞcotW Jin Pon�.Aum 
fi Naliftii, la galeria Parvillee din Paris. 9 •ugust: Moare la 
Paris Soutine. Muzeul Luvru cumpiri RJpa flm6i 64/balir:�, 
peisaj algerian de Renoir. Berthellemy doneazi muzeului 
Luvru F� tn alb citind de Renoir şi portretul lui Louis 
Bougle de Toulouse-Lautrec. Expoziţii TouloU�e�Lautrec 
la Kunsthaus din Ziirich, la Nordyst gallery din New York. 
La New York, prima expoziţie Jackson Pollock. Mor Andre 
Antoine, Jane Avril, Henri Delavallee, Maurice Denil, Henri 
Martin, Georges Riviere. 

MOR MONDRIAN ŞI KANDINSKY 

1944 - 1  februarie: Moare la New York Mondrian. :zg ft� · 
Moare Felix Feneon cS. Dp >. Zf iunie : « Cua galbenă » din 
Arles, locuită odinioari de Van Gogh, este distrusi de un 
bombardament. Noimthrk: Expoziţie Renoir la California 
Palace of the Legion ofHonor din San Francisco. IJ tkcmlbrie: 
Moare la Neuilly Kandinsky. 
Prinţesa de Polignac donează muzeului Luvru L«tw-a de 
Manet. Muzeul Luvru cumpiră Şi aurul trupului lor de 
Gauguin. New York il descoperă pe Mark Tobey ti al său 
Whit� writing. Mor Yvette Guilbert, Marie Henry cMarie 

Poupee>, Aristide Maillol, Edvard Munch, Lucien Pissarro 
Henri Rachou, Edrnond Renoir, K .• X. Roussel. 

194_r - Expoziţie Van Gogh la Stedelijk Museum din Amsterdam 
Mor Rene Gimpel, Paul Valery. 

1946 - J aprilie - 4 mai: Expoziţie Gauguin c91 lucrări> la galeria 
Wildenstein din New York. :z8 iulie: la Auvers•aur•Oise, p� 
faţada fostei cafenele Ravoux, este pusă o placă comemora• 
tivă in amintirea lui Van Gogh. 
O expoziţie 'itinerantă cuprinzind 17z de lucrări de Van Gogh 
străbate Europa, stirnind pretutindeni un imens entuziasm. 
I6J ooo de vizitatori la Stockholm, JOO ooo la Amsterdam, _rooooo 
in Belgia cLiege, Anvers, Mons şi Bruxelles>. Expoziţii T oulow 
ae-Lautrec la galeria Bignou din Paris, la galeria Wildenstein 
din New York, la Oeveland Museum cOhio>. Un tablou 
de Dubuffet (Mirobclw, Macadam �� Ci�J. expus la gal.,ria 
Drouin, provoacă un adevirat scandal. La Vallauri6, Picaaao 

267 lucreazi ceramică. Moare Paule Gobillard. 



'947 - UJnuilrk - mam: Expoziţia itinecantă Van Gogh 50Sefte 
la Paris, la muzeul Orangerie. « Van Gogh a ajuns lntr•atlt 
de la modă, scrie Georges d'Espagnat, Incit in ultimele zile 
vizitatorii se îmhulzeau pe patru rînduri in faţa tablourilor 
lui, în timp ce afară attepta o coadă tot atit de mare ca aceea 
de la intrarea cinematografelor din centru. În toate cercurile 
elegante, la ceaiurile din cea mai înaltă societate sau burgheze, 
cele mai fermecătoare mondene îşi exprimă care mai de care 
admiraţia înflăcărată pentru acest pictor pe care fiecare se laudă 
a•l fi descoperit cea dintîi ». Expoziţia călătorefte apoi prin 
Suedia. lanuari� -fobruari�: Expoziţia lrifl�nţa lui C�, 
1!}08-Jgu, la Galerie de France din Paris. F�bruari� - mar• 
tk: Expoziţie Gzanne la Art Museum din Cincinnati. 4-zg 
mam: Expoziţia &urat, his Drawings, la Buchholz gallery 
din New York. Aprilie:: Expoziţie Channe c88 tablouri> 
la galeria Wildenstein din New York. D�umhri� - ianuarit! 
(Jg-4& >:  Expoziţie Van Gogh la Tate Gallery din Londra 
CIJO ooo vizitatori). La Muzeul Boymans din Rotterdam, 
are loc o expoziţie de desene de Van Gogh. Un anonim 
donează muzeului Luvru un autoportret de cezanne. ExP"' 
ziţii Toulouse•Lautrec la Carnegie Institute din Pittsburg, la 
galleria dell' Obelisco din Roma : expoziţie itinerantă la 
Kunsthalle din Basel <mai - iulie>, la Stedelijk Museum din 
Amsterdam <iulie - septembrie>, la Palais des BeatlXIArts 
din Bruxelles <septembrie - noiembrie>, la Petit Palais din 
Ziirich, la La Chaux.de•Fonds şi la Geneva <6} picturi in 
culori, yo desene, 90 litografii şi afiJe, o ceramică>. La Bienala 
de la Veneţia, marele premiu internaţional de pictură ii 
este decernat lui Braque. Mor Tristan Bernard, Bonnard, 
Albert Marquet. 

CENTENARUL LUI GAUGUIN 

1<)48 - z6 .ftbruari� - J aprili�: Expoziţie Manet c88 lucrări> la  galeria 
Georges Wildenstein din New York. Mai - iuni�: În Dane. 
marca este sărbătorit centenarul naşterii lui Gauguin printr•o 
retrospectivă cu9 lucrări> deschisă la Ny Carlsberg Glyptotek 
din Copenhaga. luni�: Expoziţie Renoir la galeria Lefevre 
din Londra. Expoziţie Van Gogh la Art Gallery din Birmin• 
gham cfebruarie>, la Art Gallery din Glasgow cmartie>, la 
Muzeul municipal din La Haye, la Museum of Art din Oeve• 
land. Expoziţie T oulouse.Lautrec la galeria Bemheim, 

Jeune din Paris. Moare La Boulangere, modelul lui Renoir. 268 
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1949 - Februarie: Expoziţia Gauguin şi prietenii săi la galeria Kleber 
din Paris. 19 aprilie - '7 1114i: Expoziţie Seurat la galeria 
Knoedler din New York. z6 aprilie: Paul şi Marguerite Gachet 
donează muzeului Luvru două tablouri de Van Gogh, auto• 
portretul pe fond turquoise şi portretul doctorului Gachet. 
Vara: La Paris expoziţie Gauguin caşa.numita expoziţie 
a centenarului>, la muzeul Orangerie din grădina T uileries 
0 16 lucrări>. Octombrie - ianuarie (tgfo J:  Expoziţie Van 
Gogh la Metropolitan Museum din New York cmai bine 
de 300 ooo vizitatori>, apoi cfebruarie - aprilie 19)0> la Art 
Institute din Chicago. Noit!mbrie - ianuarie (19fO J :  Expo• 
ziţie Gauguin la Kunsthalle din Basel un lucrări> .  
La Cagnes are loc expoziţia 01114giu lui R.enoir. Muzeul 
Luvru cumpără tabloul Femeie scoţlndu.şi ciorapul de Tou• 
louse•Lautrec. Mor Edouard Dujardin, James Ensor, Othon 
Friesz, Maeterlinck, Manguin, Misia, fosta soţie a lui Thadee 
Natanson. 

19)0 - Martie - aprilie: Expoziţie Renoir la galeria Wildenstein 
din New York. Iunie: Expoziţia Omagiu/ lui R.enoir la galeria 
Petrides din Paris. Iulie -august: Expoziţia Gauguin şi grupul 
tk la Pont•Aven la muzeul Artelor Frumoase din Quirnper. 
la fiinţă la castelul din Cagnes muzeul Renoir, zis şi muzeul 
Amintirii. Expoziţie Gauguin la muzeul din Lausanne. 
Expoziţie Seurat la galeria dell' Obelisco din Roma. Apar 
la Paris, în traducere franceză, scrisorile lui Van Gogh către 
Van Rappard. Paul Gachet donează muzeelor naţionale un 
tablou de Van Gogh ( Vaci pe o pajişte}. Expoziţie Toulouse
Lautrec la Kunsthaus din Ziirich ; expoziţie itinerantă în 
Statele Unite, organizată de galeria Knoedler C}O picturi 
în ulei>. La Paris triumfă « abstracţionismul liric "· 

19)1 - z8 aprilie: Este inaugurat la Paris muzeul Montpamasse, în 
strada de 1' Arrivee, numărul 8. Mai - august: O expoziţie 
organizată la muzeul l'Orangerie des T uileries din Paris 
comemorează ;o de ani de la moartea lui Toulouse•Lautrec 
cuz lucrări>. Au loc de asemenea : o expoziţie de gravură la 
Biblioteca naţională din Paris c141 lucrări>, o expoziţie 
Toulouse.Lautr«, prietenii săi şi profisorii săi 083 lucrări> 
la muzeul din Albi caugust - octombrie>, expoziţii de gra• 
vuri la Art Council din Londra, la muzeul din Miinchen, la 
Boymans museum din Rotterdam. t-zo iunie: Expoziţia 
Gauguin şi prietenii săi la galeria Andre W eil din Paris. Paul 
Gachet donează muzeului Luvru mai multe tablouri de 
Cezanne (Casa doctorului Gaclret, Buchet de flori cu porţelan 



tk D�!ft, O 0/ympill mctkrnăJ, de Guillaumin (Nud culcat, 
Apw Je so� la lvry J, de Claude Monet (Cri%4nlnM ), de 
Pissacro, de Renoir (Portr�tul lui MargoiJ, de Sisley, de Van 
Gogh (Bis�rica Jin Auvn-s) precum şi diferite amintiri rămase 
de la Cezanne şi Van Gogh. 
ln afacl de portretul oferit de Gachet, mai intră în posesia 
muzeului Luvru şi numeroase tablouri de Renoir : Oficiul Bu• 
nurilor Private doneazl muzeului portretul doamnei Alphonse 
Daudet, T rantlafiri într•un vas, OJă florilor; doctorul Albert 
Chacpentier donează un portret de fetiţă, un nud culcat şi 
Oda/isca cu papuci; Gaston Bernheim de Villen, portretul 
doamnei Gaston Bernheim de Villen, al Genevievei 
Bernheim de Villers şi al domnului şi doamnei Gaston 
Bernheim de Villen. Muzeul Luvru cumpără cu 16 ooo ooo 

franci Port•m•Bessin, intrarea în pcrt în timpul Jluzului de Seurat. 
Doamna Agnes Huc de Monfreid, fiica prietenului lui Gau. 
guin, donează muzeului Luvru, sub rezerva uzufructului 
pîni la moartea sa, autoportretul numit « Prietenului Daniel », 
CăpiJek gtJibme, un pastel şi mai multe sculpturi în lemn din 
perioada tahitiană : T�hurtJ, lJolul cu perlă, lJolul cu 1coică, 
HintJ. O expoziţie itinerantă cu tablouri de Van Gogh este 
prezentată la Muzeul din Lyon, la muzeul din Grenoble, la 
Arles şi la Saint.Remy•de.Provence. Mor Andre Gide, Thadee 
Natanson. 

'9Jl - Februarie - rntJr�: Expoziţie Cezanne C ll7 lucrări> la Art 
Institute din Chicago ; în aprilie - mai, aceeaşi expoziţie 
vine la Metropolitan Museum din New York. MDrtie: 
Moare Pierre Renoir. MtJi: La scoaterea la licitaţie a colecţiei 
Cc;,gnac, un peisaj de <:ezanne este vîndut cu 10 ooo ooo 

franci, iar o natură moartă cu H ooo ooo franci. 19 iul� - 10 
octombr�: Expoziţia OmtJgiu Bmhri Morisot §i lui P .• A. 
Rnwir, la muzeul municipal diR Limoges. 
C�lneri!ă servind bere de Manet, F ami/ia Sch'!!Jmec/c.er, 
MCtJra, VairurntJti, Natură mOtJrti cu e11antai de Gauguin 
<provenind din colecţia prinţului Matsukata, din Kobe> 
intră in posesia muzeului Luvru, in urma tratatului de pace 
cu Japonia. Muzeul Luvru cumpără Sat breton sub %11ptzdă 
de Gauguin, portretul lui William Sisley de Renoir. Expoziţii 
Renoir la Muzeul Artelor Frumoase din Lyon, la Nisa, la 
galeria Wildenstein din New York; W ereldbibliotheek din 
Amsterdam incepe si publice C ore•pontknftz gmera/4 a lui 
Vincent Van Gogh c « ediţia centenarului ,. > ;  al patrulea şi 
ultim volum al CorespondmJri va apare în 19$4· Expoziţii 270 



T oulouse-Lautrec la Frankfurt, Brema, Mannheim, la Bienala 
de la Veneţia. La Marsilia, Le Corbusier termină construirea 
Unităţii de locuit de mărime conformă. Bracque pictează un 
plafon la muzeul Luvru. Mor Romain Coolus, Louis Valtat. 

CENTENARUL LUI VAN GOGH 

19n - Mart�: fn Ţările de jos este sărbătorit cu mult fast cente• 
narul naşterii lui Van Gogh. Un congres are loc la Haga 
în zilele de 17 şi 18 martie. O expoziţie comemorativă cuprin• 
zînd z8o lucrări are loc succesiv la Haga (}O martie - 17 

mai>, la muzeul Kroller•Muller (1} mai - 19 iunie>, la 
Amsterdam u} iulie - 10 septembrie>. Administraţia poştei 
olandeze emite un timbru înfăţişîndu•l pe pictor. La Groot ' 
Zundert, pe casa înălţată pe locul presbiteriului În care s•a 
născut Vincent, este aşezată o placă comemorativă. La Paris 
este pusă o altă placă pe casa de la numărul H din strada Lepic, 
unde a trăit Vincent din iunie 1886 pînă în februarie 1888. O 
expoziţie Van Gogh circulă în Statele Unite, din octombrie 
19n pînă în aprilie 19)4 <City Art Museum din Saint.Louis, 
Philadelphia Museum of Art, Toledo Museum of Art>. 
1 ume - septembrie: Expoziţia M onticelli 1i barorol proverual 
<cuprinde şi 1} lucrări de Cezanne>, la muzeul I'Orangerie 
des Tuileries din Paris. lui� - septembrie: Expoziţie cezanne 
<14 picturi în ulei, 16 acuarele şi desene> la Aix•en•Provence, 
Nisa şi Grenoble. t6 august - t} septembrie: Expoziţia 
Comemorarea a cincizeci de ani de la moartea lui Paul Gauguin, 
la Port•Aven. Septembrie - octombrie: Expeziţie Toulouse. 
Lautrec la Art Gallery din Toronto. t8 no�brie - l6 
decembrie: Expoziţia Seurat arul His Fr�nds. la galeria Wi(, 
denstein din New York. t decembr�: La Albi are loc prima 
proiecţie a unui film consacrat lui Toulouse•Lautrec, Moulin 
Rouge, <personajul care.! înfăţişează pe Lautrec este jucat de 
actorul Jose Ferrer>. 
Expoziţie Renoir la Edimburg. Apare nuvela Cocone de 
Devismes, ilustrată de Toulouse•Lautrec. Frank Uoyd Wright 
construieşte la New York muzeul Guggenheim. Mor Henei 
Bernstein, Raoul Dufy, Roux•Champion. 

MOARE MATISSE 

19)4 - Martie - ttprilie: Expoziţia Paul Gauguin, his Place in the 
Meeting of East arul West la Museum of Fine Arts din HoUSI 

271 ton. Mart� - aprilie: Expoziţia Tk fast twenty Years •f 



R..encir's Lift la galeria Rosenberg din New York. 6 aprilie: 
Paul Gachet donează muzeelor naţionale mai multe tablouri 
de Cezanne, Van Gogh, Guillaumin, Pissarro. Iunie: Expoziţia 
Capodcpm! ale lui R..enoir la galeria Artelor Frumoase din 
Paris. Expoziţia In jurul lui Seurat, la galeria L.-G. Baugin 
din Paris. 
Iulie: Ambasada Statelor Unite predă oficial Academiei din 
Aix.en•Provence pavilionul din Lauves cpavilionul Gzanne 
achiziţionat datorită unei subscripţii americane>. Vara: 
Expoziţia Otn��giu lui Clunne la muzeul I'Orangerie des 
T uileries din Paris. Septcmhrie - octomhrie: Expoziţie <:ezanne 
C6J' tablouri> la Tate Gallery din Londra. J noiembrie: Moare 
la Cirniez Matisse. 18 noiembrie: La Paris este pusă o placă 
comemorativă pe casa în care s•a născut Manet, estrada 
Bonaparte numărul J'l. 26 noiemhrie - :z8 ftbruarie (19ffJ : 
Expoziţia Van Gogh şi pictorii de la Auvers.sur.Oise 
la Muzeul I'Orangerie des T uileries. 
Expoziţii Van Gogh la Cura�ao, Miami, Palm Beach şi  
La Nouvelle.Orleans. Este întemeiată la  Paris o socie1ate 
Paul Gzanne. Mor Albert Andre, Derain. 

MOARE UTRILLO 

195'5' - Iulie. Oţiva cunoscuţi ai lui Ozanne răm&fi în viaţă se intru• 
nesc in atelierul de pe calea Lauves, din Aix•en.Provence, 
spre a•fi evoca amintirile. Septemhrie - octomhrie: Expoziţie 
Gauguin la Tate Gallery din Londra. Noicmhrie --tlecemhrie: 
Expoziţie Gauguin la Kunstnerforbundet din Oslo. J nciem• 
brie: Moare la Dax Utrillo. Expoziţie Renoir la galeria 
Durand.Ruel din Paris. Expoziţie Gauguin la Edimburg. 
Expoziţii Van Gogh la Anvers, la galeria Wildenstein din New 
York fi la Stedelijk Museum din Amsterdam. Mor Emil 
Gauguin cîn Florida>, Juliette Huet, Fernand Leger, Nicolas 
de Staei. 

195'6 - .Aprilie - Mai: Expoziţie Gauguin la galeria Wildenstein 
din New York. Jl tn11i: Stropitoarea, pictură de Seurat din 
prima sa perioadă, este vîndută la Hotel Drouot cu 5' 100 ooo 
franci. Iunie - iulie: Expoziţie Gauguin la galeria Winkel şi 
Magnussen din Copenhaga. Octomhrie - noiembrie: Expozi. 
ţie cezanne CIH lucrări) la Haus der Kunst din Munchen. 
u nciemhrie: Administraţia franceză a P.T.T. pune în vîn• 
zare un timbru cu efigia lui Van Gogh. Expoziţii Van Gogh 
la Liverpool, Manchester, Newcastle. Expoziţii Renoir la 272 



muzeul Jenisch din Vevey, la Marlborough ga1lery din 
Londra, la Kunsthalle din Duaacldorf. Un Fan p ctwl� 
stiu ltng4 o b4riu4 de Gauguin este •indut la Paris cu 18 )00 ooo 
franci. Moare Paul Leclercq. 

19J7 - lfli'M: O scrisoare a lui Gauguin citre Charles Morice c «Astlzi 
sint la pămint, doborit de mizerie etc », iulie 1901> este 
vindută la Hatel Drouot cu 6oo ooo franci. 14 iunk: la acoa• 
terea la licitaţie a colecţiei Thompson•Biddle la galeria 
Charpentier din Paris, un Pnsaj roz Jin Pom • ./wm de 
Gauguin se vinde cu 14 ooo ooo franci iar două Naturi moart� 
cu �. tot de Gauguin, una din 1889, alta din 1901, sint 
vîndute cu jJ JOO ooo franci fi, respectiv 104 ooo ooo franci 
<este prima vinzare la licitaţie cunoscută care depăfefle 
100 ooo ooo franci>. 10 iuli�: La Londra la scoaterea la licitaţie 
a colecţiei Weinherg, Tauri � o paji� de Manet este vindut 
cu 1 1  ooo ooo franci. 7 noi�: La scoaterea la licitaţie a 
colecţiei Lurcy din New York tabloul Fmlda cu vii r'OfU 
de Gauguin este vindut cu z4 ooo dolari ; Mau Taporo (Cu/au/ 
/4mtilor J, cu 18o ooo dolari. Noinnbrie - tl«embrie: Expoziţie 
Seurat la muzeul Jacquernat't�Andre din Paris. 
Expoziţie Renoir la galeria Durand.Ruel din Paris. Sărb4toat'r 
arabl 14 AlF de Renoir intră in posesia muzeului Luvru. 
Mor Jeanne Baudot, Henri van de Velde. 

MOARE ROUAULT ŞI VLAMINCK 

19J8 - 16 ianuJlt'k - 10 marti�: Expoziţie Seurat <6j picturi in ulei, 
86 desene> la Art Institute din Chicago, apoi intre Z4 martie fi 
1 1  mai, la Museum of Modern Art din New York. IJ ftbruarie: 
Moare Rouault. Aprilk - mai: Expoziţie Renoir la galeria 
WUdenstein din New York. Mai - octomJ.rie: Expoziţia 
0t111Jgiu lui R.�r la galeria Durand.Ruel din Paris. lulk 
�rie: Expoziţia 0t111Jgiu lui Slr-u.Mr p pictorilor Jin 
uupul tk la Pont•Avm la muzeul Municipal de Arte Frumoase 
din Quimper. lul� - august: Expoziţia Gauguin, G .• D. de 

Mon.freiJ şi prietmii lor ctlllllani, la muzeul Hyacinthe.Rigaud 
din Perpignan. zo iul�: Se inaugurează la Pouldu o casă memo• 
rială închinată lui Gauguin fi prietenoor săi. 11 octombri�: 
Moare, la Rueii.Ia.GadeUere, Vlaminck. 1f octomhrie: La 
Londra, la scoaterea la licitaţie a colecţiei Goldachmidt, 
P-- de Renoir este vinduti cu 7Z � lire <84 ooo ooo 

278 franci> ; trei lucrări de Manet, un autoportret, �limlNwra ti 



Strtlll4 � ptAW%414, cu 6; 000 lire <76 ooo ooo franci!. 
ll9.ooo lire CIOj ooo ooo franc:il, fi, respectiv, I l }  ooo lire 
UjO ooo ooo franci! ; Gr4Jirlll puhlic4 din Arks de Van Gogh 
cu 1p ooo lire CI jj ooo 000 franci! ; două tablouri de Channe• 
Me�Yk mari fi &riatul cu �st4 ro� cu 90 ooo lire uo6 000 ooo 

franci! fi, respectiv, uo ooo lire cz ;8 ooo ooo franci!. 6 noil!m• 
brk: Munic:ipalitatea din Cagnes hotădfte achiziţionarea 
domeniului Collettes. D«<!mbri� - aprilie (19f9J: Expoziţie 
Toulouse .Lautrec: la muzeul Jac:quemart•Andre din Paris. 
Expoziţie Van Gogh la Tokio p Kioto. Mor Georges Lec:omte, 
Willumaen. 

19;9 - 1:1 fobruari� - 29 marti�: Expoziţie Gauguin czoo de luc:riril 
la Art Institute din Chicago, apoi CZ} aprilie - J l  mail 
la Metropolitan Muaeum din New York. Mai: La New 
York cu prilejul scoaterii la lic:itaţie a colecţiei Chrysler•Foy, 
tabloul lui Renoir F��k lui Duratul.�l este vindut cu 
Zjj ooo dolari UZ7 ;oo 000 franci!, un tablou de Degas cu 
18o ooo dolari C9D eoo ooo franci!, un Toulouse •lautrec: c:u 
ac:eeafi sumi. Iunie: La Londra tabloul Inchinat-� magilor 
de Rubens este vindut cu J8j ooo franci. Octom/Jrie - tk=n. 
brk: Expeziţia Van Gogh tn ProllmftJ, la .Aix.ewProvence. 
IJ nokmllrk: La Londra tabloul Hamalii de Van Gogh e 
vindut CU }O 000 lire C4Z 000 000 franci). T� tiai rlll � i� rata 
(� o scriso� J de Gauguin, cu I JO OOO lire c •So ooo ooo 
franci), Ţ4ranul cu c4mt1f4 albastr4 de cezanne cu 14) 000 lire 
UOj ooo ooo franci!. Muzeul Luvru cumpără Cimpul Je 
&uum;".; de Renoir. La licitaţia ce are loc: la galeria Charpetu 
tier din Paris un grup de litogralii de Toulo\ISeflautrec: este 
vindut cu 86 ooo ooo franci. Mor Helene Bellon, Gabrielle 
Renard. 

1SJI)o - ltiiiU4t"k - r1JIIt1ie: Expoziţie Gauguin la galeria Charpetll 
tier din Paris. F �brtJIJrk - riJIIt1ie: Retrospectivă Van Gogh 
la muzeul Jacquemart •Andre din Paris. J aprilie: Consiliul 
municipal din Cagnes votează achiziţionarea domeniului 
Collettes. z6 iulie: Este deschisă publicului casa lui Renoir 
din Collettes co expoziţie grupează aici, pînă in septembrie, 
17 tablouri!. Nokmbrk: La Londra, trei tablouri de Ozanne 
(CtUtZ p4r4sit4 din Tholonnl, Gauguin (Fmlda t��UAtl la umbr• 
pa/min"ilcrJ, Renoir (FDftd sc41dlnl/u.s�) sint vîndute .6ec:are 
c:u j8 000 lire CJJ ooo ooo franc:il, ] uc4torii Je fotbal de Le DoiW 
nier Rousseau c:u }7 ooo lire cp ooo ooo franci!.  Expoziţii 
V an Gogh la Tate Gallery din Londra, la Montr&l, la Otta. 
-. Wionipeg, TorontO. Osc:ar Niemeyer construiefte eate. 214 



drala din �rasilia, noua capitală a Braziliei. Mor Jean Atlan, 
Paul Fort, Marie Girard <Marie Gasquet>. 

15)61 - .1.0 opri/�: Moare Jea01Rene Gauguin, fiul pictorului. Mai -
iul�: Expoziţie Manet la muzeul Cantină din Marsilia. u 
iunie: P<'dul de la Argenteuil de Monet este vindut la Paris 
cu 147 ooo ooo franci. z iulie: Moare Pola Gauguin, fiul picto• 
rului. Iulie - septembN: Expoziţie Renoir uo tablouri> la 
domeniul Collettes din Cagnes. August - reptemhM: Expo• 
ziţia Gauguin §i prietenii s4i, la Pont.Aven. IJ no�hN: 
La New York, Aristot contemplind bustul lui Homer de 
Rembrandt este vîndut cu 1 ;oo ooo dolari u 1 JO ooo ooo 
franci>. Decembr� -februarie Ctg6l J: Expoziţie Toulouse• 
Lautrec la Wallraf.Richartz Museum din Colonia. 
Expoziţii cezanne la muzeul Belvedere din Viena ,i la Aix. 
en•Provence. Expoziţie Van Gogh <desene p acuarele> 
la Stădtische Galerie din Munchen. Expoziţii Toulouse• 
Lautrec la Tate Gallery din Londra, la Haus der Kunst din 
Munchen. Arearea de Gauguin intră în posesia Muzeului 
Luvru. La Auvers•sur•Oise este ridicat un monument, operă 
a sculptorului Zadkine, în memoria lui Van Gogh. Adminis• 
traţia &anceză P. T. T. pune în vinzare un timbru cu repro• 
ducerea tabloului }uctborii de cdrţi de cezanne; alte trei 
timbre din ace�i serie reproduc Nudurik albastre de Matisse, 
Mesagerul de Braque p 14 iul� de Roger de la Fresnaye. 
Moare Marcel Gimond. 

15)61 - 10 opri/�: La Londra la scoaterea la licitaţie a colecţiei Somer• 
set Maugham, tabloul Moartea Arkchinului de Picasso este 
vindut cu So ooo lire 0 10 ooo ooo franci>. Mai: Moare la 
Auvers•sur•Oise Paul Gachet. În satul Hirono, la 6o de kilo• 
metri la nord de Kobe <Japonia>, este înălţat un monument 
în amintirea lui Van Gogh, a fratelui său Theo 'i a cumnatei 
sale Johanna. Toamna: Consiliul municipal din Limoges 
hotărăţe ca noul liceu de fete să poarte numele lui Renoir. 
u no�mbrie: O scrisoare a lui Gauguin către Andre Fo01 
tainas este vîndută la H6tel Drouot din Paris cu 700 ooo 
franci. 
Muncipalitatea din Arles reconstruie�e în amintirea lui Van 
Gogh podul lui Anglois, pe care artistul îl pictase In 1888. 
La Amsterdam, lîngă Stedelijk Museum, este ridicat un 
monument în cinstea lui Van Gogh, operă a lui Andre 
Schaller. In Ţările de Jos este infiinţată o fundaţie oficială 
Vincent V an Gogh în vederea achiziţionării colecţiei aBate 

276 in posesia nepotului pictorului. Colecţia cuprinde 170 tablouri 



fi 400 desene de Van Gogh, precum §Î 1 )O tablouri sau desene 
de impresioni§ti §i de postimpresioni§ti cce•i apuţinusecă 
lui Theo>, scrisori §i diverse documente. Preţul este de opt> 
sprezece milioane fi jumătate de florini, adică aproximativ 
două miliarde de franci. Pentru a găzdui această colecţie, 
un nou muzeu naţional este construit la Amsterdam. Expoziţie 
Van Gogh la Tel Aviv. Expoziţie Toulouse-Lautrec clitogra.6i 
ti afite> la Gemeente Museum din Haga. 

MOARE BRAQUE 

196J * - IJ ftbruari� - 17 ma�: Expoziţia Toulous�•Lautr« # 
�Jiul său familial, la muzeul din Rennes. 2 aprili�: O scrisoace 
a lui Van Gogh către fratele său Theo este vîndută la H6tel 
Drouot cu 40 ooo franci; o scrisoare a lui Pissarro către 
Gauguin, cu 10 JOO franci; scrisoarea lui Seurat către Maurice 
Beaubourg din 18 august 189<>, cu 9 JOO franci. 24 aprili�: 
Azilul ditr Saint•R.bny de Van Gogh este vindut la Londra 
cu 92 000 lire C l lZJ OOO franci>. 8 iunie - IJ s�t�: 
Expoziţie Renoir uo1 lucrări> la muzeul Cantini din Marsilia. 
9 it.a*: Este pusă o placă comemorativă pe casa lui Delacroix 
din Champrosay estrada Alphonse Daudet, numărul 14>. 

Moare Jacques Villon. 1 1  iun�: Dansatoar�a. pastel de 
Degas, este vindut la Londra cu IOJ ooo lire C I  400 ooo franci> 
19 iunie : O acuarelă de T oulouse•Lautrec, Dansatoarr cu 
ciorapi roz, este vîndută, la palatul Galliera din Paris, cu 
94J ooo franci ; tabloul lui Bazille, M�t��ul� tk la Ai�s· 
Mor�s, este vindut la aceea,i licitaţie cu 17J ooo franci cmuzeele 
naţionale işi exercită dreptul de prioritate>. 2 J iunir: Un 
Pissarro, Palatul Luvru şi Srna, este vindut, la palatul Galliera 
din Paris cu 14J ooo franci. Vara: La Arles este marcat un 
itinerar Van Gogh : prin pietre colorate sint semnalate diferi• 
tele locuri legate de viaţa ti de opera lui. J 1 august: Moare 
la Paris Braque. 

CENTENARUL TOULOUSE-LAUTREC 

19(}4 - 7 fibruari� - 14 mar�: Expoziţie T oulouse-Lautrec la 
galeria Wildenstein din New York. 2 apri/� - 28 i�: 

* Cu incepere din 196J preţurile sint menţionate in franci 
noi cun franc nou valorează o sută franci vechi>. 276 



Expoziţie Van Gogh <6o picturi in ulei, 6e desene>, la muzeul 
Guggenheim din New York, urmată intre 1 iulie şi IJ septem• 
brie, de expoziţia V•n Gogh şi e:rpresionismul. Mai - iunie: 
Expoziţia Lautr« şi le Crozi,Margouin, la galeria L'CEil 
din Paris. 28 mai: La Zundert este inaugurat un monument 
de bronz, operă a sculptorului Zadkine, in memoria lui 
Vincent şi Theo Van Gogh; piatra care•i slujeşte drept soclu 
este adusă din Saint.Remy•de-Provence. 10 iunie - IJ sep• 
ternbrie: La Albi, expoziţie comemorativă a centenarului 
naşterii lui Toulouse•Lautrec 098 lucrări> ;  care va fi de ase
meni prezentată uo septembrie - 17 ianuarie 19«)Jl la Petit 
Palais din Paris. 1 iulie: La Londra, al doUea studiu al lui 
Courbet pentru Domnişoarele de pe malul Sm� este vindut 
cu 61 ooo lire <868 ooo franci>, cumpărătorul fiind National 
Gallery. Iulie: Expoziţia Orn4giu lw Toulouse.Lautrec, la 
galeria Lucien Blanc, din Abven•Provence. August: În Tahiti, 
pe malul lagunei Papeari, este terminată construcţia muzeului 
Paul Gauguin. 1 o noiembrie - 1 J de«mhrit!: La galeria 
Charles E. Slatkin din New York expoziţie de portrete ti 
studii de Toulouse•Lautrec din perioada de debut . .1.4 noinn• 
brie: Un tablou de Gauguin, T•hitian4 şi băiat, este vindut 
la Londra cu 90 000 lire (1 1 JO ooo franci>. .1.6 noit?mbrie -
.1.8 decembrie: Expoziţie consacrată temei Femeia tn opera lui 

Toulouse.Lautrec, la galeria Huguette Beres din Paris. 
J decembrie: la palatul Galliera din Paris, un Pissaro, Grădina 
din Eragny, o 898>, este vindut la licitaţie cu j1 j ooo franci. 
Unul dintre locurUe preferate ale lui cezanne, Tholonet, de 
lîngă Aix•e(liProvence, este clasat. Odihna de Jupă amiază 
de Van Gogh intră in posesia muzeului Luvru. National 
Gallery din Londra cumpără cu ;oo ooo lire <7 400 ooo 
franci> un tablou din seria Femei scăldtndum! de Qzanne. 

19«); - lanuarit!: Două tablouri de cezanne intră în posesia muzeului 
Luvru. Natură moartă In negru şi alb fi portretul lui Achille 
Emperaire. 9 ianuarie -9 ftbruarie: Pentru ultima oară 
înainte de terminarea muzeului care urmează a găzdui 
marea colecţie aparţinînd Fundaţiei Van Gogh din Amster• 
dam, o parte dintre operele acestei colecţii iese din Olanda; 
40 de tablouri 'i 40 de desene ale pictorului sint prezentate 
la palatul de Arte Frumoase din Charleroi. Înainte de întoar• 
cerea lor definitivă în Ţările de Jos, mai are loc o expoziţie 
la muzeul de Arte Frumoase din Gand U9 februarie - 1 1  
martie>. 4 ftbruarit?: Liceul din Asnieres capătă numele lui 

277 Renoir. Februarie: La Palm Beach, în Florida, Semănătorul 



de Van Gogh este vindut cu 1 1JO OOO franci. tf m4N: 
Admirustraţia franceză P. T. T. emite un timbru reprodw 
dudnd pictura lui Toulouse •l.autrec Engkzoaica de IIJ 
« StM ». 19 mar�: La Londra un tablou de Rembrandt, 
portretul fiului alu Titue, este vindut la licitaţie cu 7911 ooo 
lire (I I 710 ooe franci> ; este c:ea mai mare sumă atinsă la 
licitaţie de vreun tablou. Iunie: Capătă numele lui Rodin 
o stradă din Tbilisi, capitala Georgiei Sovietice, unde qi 
avea atelierul un elev al sculptorului, Yakov Nikoladze. 
14 octombrie: La New York, tabloul Hina Maruru de Gauguin 
eate vindut la licitaţie cu 17) ooo dolari (I 37J ooo franci, 
da licitaţia din 189j' Gauguin însup răscumpăraae această 
pînză cu 36o franci>; Fumătorul de Manet, cu 4JO ooo dolari 
U 1JO 000 franci> Case la Estaque de cezanne cu 8oo 000 
dolari <4 ooo ooo franci>. 

Mor Charles Camoin, Le Corbusier. 
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