
Am plăcutul sentiment că suplimentul de „Literatură, arte
şi idei” al revistei „Astra” va contribui periodic, prin rubrica
„Comemorărilor” în domeniul Artelor plastice, la onora-
rea unor nume de prestigiu care nu pot şi nu trebuie a fi ui-
tate. Anul 2016 este cel în care se împlinesc 100 de ani de
la naşterea lui Friedrich von Bömches (1916-2010), ca şi
de la aceea a unui pictor mai puţin cunoscut, dar a cărui
creaţie a suscitat uimire şi mult interes – Mircea Tudor
Popescu (1916-2000). De asemenea, trebuie să-i amintim
pe Eftimie Modâlcă (1936 -1991) şi Petre Matei (1936-
2011), de la naşterea cărora se împlinesc 80 de ani.
Fără îndoială că Friedrich Ritter Bömches von Boor este

cel mai cunoscut dintre cei pomeniţi aici. Născut la Braşov
la 27 decembrie 2016, a făcut studii libere de artă cu Hans
Eder, Mattis-Teutsch şi Fritz Kimm. Înrolat în serviciul
militar în 1938, a participat la cel de-al Doilea Război
Mondial până în 1945, când a fost deportat în Rusia, pen-
tru 5 ani. Devenit membru al U.A.P. din România în
1950, a fost în conducerea filialei Braşov timp de 20 de
ani, iar în august 1978 a cerut încetăţenirea în Germania,
unde s-a stabilit definitiv şi unde a şi încetat din viaţă. În
creaţia sa, a evoluat de la figurativ la un expresionism cu
influenţe dramatice, apoi până la suprarealism, însă în
memoria tuturor cunoscătorilor artei sale a rămas, în
primul rând, ca un portretist de geniu („El face parte din
elita portretiştilor europeni” – ziarul „Siebenburgische
Zeitung”). Prin enumerarea câtorva personalităţi de pres-

tigiu pe care le-a portretizat, putem să apreciem renumele
de care s-a bucurat: Martin Heidegger, Krupp Wilmowsky,
Hermann Oberth, Berthold Beitz, Herberth von Karajan,
Herbert Quandt, Peter Ludwig, Philipp Jenninger, 
Hans-Dietrich Genscher, Horst Waffenschmidt etc. În
ziarul „Westdeutsche Allgemeine Zeitung”, criticul Dieter
Westecker spunea, în 1992: „În special portretele docu-
mentează siguranţa artistului de a fixa cu puţine linii firea
celui din imagine. Tablouri pline de forţă şi expresive, în
centrul cărora se află stările sufleteşti... Bömches şi-a dez-
voltat propriul limbaj de imagini. Acesta trece ca o fur-
tună, dinamic, furios peste carton şi nu se sinchiseşte de
contururile, recunoaşterea şi perfecţiunea celor prezentate.
Obiectul principal rămâne starea interioară a omului în
situaţii de excepţie.”. Acestor cuvinte, care sintetizează 
esența creației pictorului, le-aș putea alătura şi un fragment
din textul de prezentare pe care l-am întocmit pentru cata-
logul Muzeului de Artă Brașov, cu ocazia expoziţiei retro-
spective din decembrie 2006, prin care s-au sărbătorit 90
de ani de viaţă: „Exprimarea sa directă, violentă chiar, este
împărtăşită publicului prin mijloace foarte simple. Exe-
cuţia tablourilor sale nu este meşteşugărească şi rafinată,
în majoritatea cazurilor artistul urmărind eficienţa comu-
nicării şi exprimând puterea de a transmite imediat şi 
şocant o idee, un conţinut expresiv care să mobilizeze su-
fletele printr-o gestualitate dezordonată şi aparent necon-
trolată. Dar din fiecare cadru izbucneşte viaţa, un fluid
vital care este împins cu violenţă la suprafaţă, cu durere,
cu generozitate, cu spaimă, ca un avertisment direct, lucid,
asupra primejdiilor lumii.” (V. Bodea-Tatulea, Expoziţia
retrospectivă Muzeul de Artă Braşov 2006 ).
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Un pictor a cărui creaţie a fost mult mai cunoscută în
afara graniţelor României a fost Mircea Tudor Popescu,
născut la Bucureşti în 27 iunie 1916. Licenţiat al Acade-
miei de Înalte Studii Comerciale şi Industriale din Bucu-
reşti, a fost un autodidact într-ale picturii. Aşa cum afirma
criticul de artă Anca Popp Scheire, „...traversând lanţul in-
fluenţelor picturii impresioniste, pointiliste sau cubiste,
Mircea Tudor Popescu îşi găseşte propria personalitate
după ce va face o paralelă între intenţiile sale proprii şi
modelele artei moderne”. După cum am afirmat în textul
Catalogului tipărit de Muzeul de Artă Braşov cu ocazia ex-
poziţiei retrospective din 2006, „Descoperindu-şi harul
artistic şi iubind în aceeaşi măsură şi muzica şi pictura, pe
care le-a considerat părţi ale întregului magic al artei, s-a
lansat cu inconştienţa unui posedat în această încercare de
a da formă vizibilă sunetelor, de a transforma o expresie
artistică desfăşurată în timp într-o alta, care opreşte pentru
veşnicie clipa.”. Creaţia lui este originală, deşi preocuparea
pentru înţelegerea timpului în pictură prin stabilirea unor
corespondenţe structurale cu muzica nu e nouă. Ajungând
la o formulă proprie de creaţie, „...artistul a stabilit o
echivalenţă între cele şapte sunete din muzică cu cele şapte
culori din gama cromatică şi, urmând această convenţie,
a transpus în imagini bidimensionale creaţiile muzicale
preferate din autori precum Vivaldi, Bach, Mozart,
Beethoven, Schubert, Händel etc.”. A reuşit să depăşească
constrângerea impusă de convenţia stabilită între culoare
şi sunet şi a obţinut rezultate remarcabile din punct de
vedere plastic, tablourile sale putând fi apreciate şi ca
„...nişte picturi frumoase, bine realizate, care reuşesc să
transmită privitorului pur şi simplu trăiri, de la linişte şi
optimism la dramatism şi gravitate.”. 
Descoperindu-i cu încântare creaţia, analişti cu renume

au scris despre ea: articolele lui eodor Redlov, Culorile
muzicii lăuntrice, din revista „Astra” nr. 3, Braşov 1986;
Congruenţe muzicale, din revista „Arta” nr. 11-12, Bucu-
reşti 1990; Culorile muzicii şi muzica culorilor, de prof.dr.
Dan Mihăilescu, din revista „Astra”, Braşov sau cronica

Muzica şi pictura, de Anca Popp Scheire, critic de artă, 
şi Octave Scheire, profesor de istoria artei la Academia 
Anderlecht din Bruxelles, care se referea la revelaţia pu-
blicului belgian legată de creaţia acestui pictor original.

Numele pictorului Eftimie Modâlcă este binecunoscut
în Braşov şi suita de expoziţii care i-au fost dedicate, chiar
şi după dispariţia lui, a demonstrat prezenţa sa în memoria
contemporanilor, care au apreciat mereu remarcabila sa
personalitate umană şi creatoare. Născut la 3 august 1936
în Cerna, Hunedoara, şi trecut în nefiinţă la Braşov în
1991, a fost studentul unor cunoscuţi artişti, profesori 
la Institutul de Arte Plastice „Nicolae Grigorescu” din 
Bucureşti: Rudolf Schweitzer-Cumpănă, Ghiţă Popescu,
Mac Constantinescu şi Gheorghe Labin. Stabilit la Braşov
în 1963, membru al U.A.P. din România din 1964, a con-
dus filiala braşoveană din 1968 până în 1990. În 1975,
Centrul Internaţional de Biografii din Cambridge i-a pu-
blicat biografia în paginile Dicţionarului de Artă Interna-
tional Who’s in Art and Antiques, ediţia a II-a. Practicând
cu egal talent şi profesionalism pictura şi desenul, şi-a creat
un stil de marcată individualitate. Artist modern prin mij-
loacele de expresie, a asimilat ceea ce era definitoriu în
tradiţie, dar s-a înscris viguros în avangardă, experimen-
tând continuu, încercând diverse tehnici care să exprime
cât mai adecvat trăirile şi conţinutul ideatic ale creaţiei
sale. Foarte apreciat ca peisagist, a abordat natura mai
puţin interesat de pitorescul ei, neevocând-o fidel, pitoresc-
idilic, ci dezvăluind structura sa armonioasă, tainica fru-
museţe şi echilibrul ei în raport cu omul. Revărsarea
somptuoasă a materiei cromatice nu poate masca mâna 
sa de excelent desenator. „Desenator înnăscut, Eftimie
Modâlcă, cu un simţ al liniei pe care a supus-o celor mai
îndrăzneţe mişcări, a practicat un desen cultivat, croit din
stilizări delicate sau învolburări expresive, exemplu de con-
cizie spontană şi siguranţă în exprimare, dovedind că de-
senul nu este o dexteritate facultativă, ci baza pe care se
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întemeiază talentul atât al graficianului, cât şi al pictorului
sau sculptorului.” (V. Bodea-Tatulea, Catalog Expoziţia
retrospectivă Muzeul de Artă Braşov, 2006). Creaţia sa a
fost apreciată de nume importante ale criticii româneşti:
Vasile Drăguţ, Dan Grigorescu, Olga Buşneag, Pompiliu
Marcea, Horia Horşia, Virgil Mocanu, Mihai Nadin, Ion
Itu, A.I. Brumaru sau Petru Comarnescu, care spunea:
„Există în arta lui Eftimie Modâlcă preţioase rezonanţe su-
fleteşti şi o grijă de a construi şi compune viu şi armonios,
redând viul vieţii şi al naturii”.

Ceramistul Petre Matei s-a născut la 26 ianuarie 1936
în oraşul Buşteni şi a dispărut dintre noi la 26 noiembrie
2011, la Braşov. Licenţiat al Facultăţii de Electroenergetică
din Moscova, şi-a descoperit înclinaţiile artistice frecven-
tând cursurile Şcolii Populare de Artă din Braşov, unde a
fost îndrumat de pictorii Ştefan Mironescu şi Alexandrina
Gheţie, precum şi de prof. Kaspar Teutsch, care l-a iniţiat
în arta decorativă, respectiv în arta cera-micii. După o
frecventă prezenţă în expoziţii judeţene şi naţionale, în
1978 a câştigat Medalia de Aur cu lucrarea Case solare, la
al 18-lea Concurs Internaţional de Ceramică de la Perugia,
Italia. Fiind mereu în acţiune, participant la expoziţii de
grup, dar şi cu nenumărate expoziții personale, Petre Matei
a activat mare parte din viaţă ca inginer energetician, dar
atracţia ceramicii ca artă s-a potrivit perfect cu structura
sa riguroasă, căci, aşa cum spunea la un moment dat
criticul Mihai Nadin, „Ceramica, gen prin excelenţă al
elaborării şi al unui travaliu propriu-zis, presupune nu
numai clipa de inspiraţie şi contemplare, ci pro-cesul în-
delungat al muncii propriu-zise. Prin ceramică, încă o dată
munca se transformă în frumos şi util.”. Petre Matei şi-a
făcut un stil propriu, repede recognoscibil, compunând
spaţialităţi bazate pe o formă geometrică strictă, dodecae-
drul romboidal, forma cristalului de granat, cu care –
spune artistul – „...am modelat forme noi în ceramică,

apropiate de cele din sculptură... am căutat forme mole-
culare care, prin asamblare, în faza de pastă crudă, să per-
mită obţinerea unei infinităţi de forme, ce rezultă din
numere, cantităţi, proporţii şi rapoarte.”.
„Ceramica practicată de Petre Matei tinde să treacă din

teritoriul expresivităţii de tip artizanal către o diversitate
de funcţii strict vizuale şi, în ciuda dimensiunilor restrânse
la care a fost obligat creatorul să recurgă din motive
tehnice, simţi că locul formelor sale este într-o ambianţă
naturală, executate la o altă scară” – spuneam eu în aprilie
2006, cu ocazia expoziţiei sale retrospective de la Muzeul
de Artă Braşov. Mai toţi exegeţii creaţiei ceramistului au
remarcat trimiterea spre monumental a compoziţiilor sale,
contemplarea lor având nevoie de spaţiu şi distanţă pers-
pectivistică. Locul unora din ele ar fi fost în spaţiul urban,
căci, aşa cum spunea Dinu Vasiu în 1992, artistul a con-
ceput „...un veritabil Megalopolis de construcţii minia-
tural-monumentale... privirea se roteşte în zbor de pasăre
pe deasupra unor aşezări piramidale, cubice sau sferice, de
o geometrie foarte pură, ansambluri ultraorganizate de
cuiburi ale unor spiriduşi nevăzuţi, harnici, elementar
înţelepte entităţi ale naturii”.

În final, nu putem să nu menţionăm numele pictorului
Ştefan Luchian (1868 – 1916 ), de la a cărui dispariţie se
împlinesc 100 de ani şi din creaţia căruia Muzeul de Artă
din Braşov expune pe simezele sale câteva lucrări de mare
valoare şi notorietate, printre care Anemone sau Portretul
Saftei florăreasa, binecunoscute de publicul nostru.
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