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Dumitru Păcuraru, Aurel Popp. Între două culturi, postfață Pavel Șușară,
documentare: Maria Adriana Zaharia, București: Editura RAO, 2017, 471 p. 

Personalitate marcantă a culturii sătmărene, 
scriitorul și jurnalistul Dumtru Păcuraru, director 
Poesis Internațional, Informația Zilei, este autorul 
unei ample lucrări „Aurel Popp, între două cul-
turi”, la care a colaborat cu Pavel Șură, critic și is-
toric de artă, monograf, publicist, scriitor, cercetă-
tor, de istorie a artei, la Institutului de Istoria Artei, 
de pe lângă Academia Română. La buna realizare a 
lucrări a contribuit, de asemenea, Maria Adriana 
Zaharia, istoric, jurnalist, redactor-șef „Informația 
de Duminică“. „Aurel Popp, între două culturi” 
a apărut în condiții grafi ce, de excepție, necesare 
unei asemenea expuneri, în care textele se îmbină 
cu reprezentările picturale. Cartea își propune să 
creeze posibilitatea unei priviri mai cuprinzătoa-
re și a unei înțelegeri mai generoase, a unuia din-
tre cei mai importanți artiști români ardeleni, pictorul și sculptorul Aurel Popp. Acesta 
a apărut în peisajul artistic al Transilvaniei la puțină vreme după Primului Război 
Mondial. „Atras de pictură prin înclinație și instinct, Aurel Popp, artistul, se lasă mai 
greu defi nit, iar omul, având un caracter și un temperament ieșite din comun, se lasă 
cu atât mai puțin descifrat. Și omul și opera s-au format respectând cu strictețe canoa-
nele, pentru ca apoi, negându-le, să se încorseteze – și omul și artistul – în propriile 
canoane și reguli, mult mai stricte decât cele ale lumii cazone în care i-a fost dat să se 
formeze” (Dumitru Păcuraru).

În primele trei capitole: „Între doua culturi”, „Anii de pregătiri” și „Lucrările lui 
Aurel Popp expuse în 1913”, Dumitru Păcuraru ne prezintă un personaj al culturii 
ardelene de o mare complexitate, cu o experiență central-europeană foarte profundă. 
„Aurel Popp nu a pendulat doar între două lumi, ci între două curente artistice, între 
impresie și expresie, neputându-se decide vreodată în favoarea uneia sau alteia” (p. 
43). Revoluționar în istorie în toate sensurile, el a fost și revoluționar în artă. Expunând 
tablourile din această perioadă autorul notează: „Soare incandescent, aer incandes-
cent, culori minunate – acesta este impresionistul său” (p. 109). În expoziția din 1921 
este considerat cel mai bun pictor al momentului. Atelierul său din orașul de pe Someș 
avea să fi e vizitat de Nicolae Tonitz a, Octavian Goga, Liviu Rebreanu și alți oameni de 
cultură. Prin intermediul acestora artistul format în climatul Imperiului Austro-Ungar 
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avea să cunoască cultura românească și să se facă cunoscut publicului românesc de 
peste Carpați. Sunt prezentate apoi pe larg momentele importante ale vieții acestui ar-
tist reprezentativ, purtător de mesaj din perioada difi cilă de după sfârșitul anului 1918, 
când Satu Mare nu era inclus nici în România Mare, nici în Ungaria după destrămarea 
Imperiului Austro-Ungar. Aurel Popp se prezintă la Tiberiu Brediceanu, membru în 
Consiliul Dirigent, responsabil cu activitatea culturală din Transilvania după Unire, 
pentru a se implica în toate acțiunile de reconstrucție ale vieții culturale. În 1922 elabo-
rează statute, privind înfi ințarea societăților artiștilor plastici din Ardeal, Banat, Oradea 
și Baia Mare. În 1925 cutreieră satele din județul Satu Mare, Maramureș, Sălaj adunând 
obiecte de artă populară, pentru amenajarea Muzeului Etnografi c din Satu Mare, iar 
în 1927 lucrează la un proiect pentru Cimitirul Eroilor din Satu Mare, la schițele pen-
tru monumental Unirii de la Sibiu, împreună cu Ferdinand Gallaș. În 28 septembrie 
Octavian Goga îl asigură că Regina Maria îl susține pentru realizarea Monumentului 
Unirii din București și începe să lucreze la acest proiect. În 1929, Emanoil Bucuța, în 
articolul „Pictură, sculptură, arhitectură, grafi că în Transilvania după Unire” îl consi-
deră cel mai mare pictor român ardelean. În expoziția pictorilor ardeleni deschisă la 
Cluj în 1930 este „cap de afi ș”, aici expune și lucrarea „Sfânta Familie”. Patru ani mai 
târziu începe lucrul la proiectul Catedralei Greco-Catolice la Satu Mare, împreună cu 
Corneliu Liuba și arhitectul Smigelschi. Tot în anul 1935 lucrează la proiectul pen-
tru Capela familiei Papp, unde-și vor dormi somnul de veci membrii familiei sale. De 
mare interes sunt paginile care se referă la epoca renașterii Ardealului, afi rmării valo-
rilor sale în cultura română, în viața românească („Contribuția Ardealului la Salonul 
Ofi cial. Pictorul ardelean Aurel Popp”, Cuvântul, 1926).

Acest album de pictură, modernă, cu o ținută grafi că de excepție poate concura cu 
cele mai bune albume de pictură modernă. Sunt cuprinse aici aprecieri din presa vre-
mii, aprecieri ale oamenilor de cultură de ieri și azi: „Pictura la Cluj” (Universul, 1921), 
„Contribuția Ardealului la Salonul Ofi cial al Picturii. Pictorul Aurel Popp” (Cuvântul, 
1926), „Se începe epoca renașterii Ardealului” (Îndreptarea, 1926), „Pictură, sculpură, 
arhitectură, grafi că în Transilvania după Unire” (Emanoil Bucuța, Transilvania, Banatul, 
Crișana, Maramureșul, 1929), „Pictorul și sculptorul Aurel Popp” (Andrei Litt eczky, 
Luceafărul, 1936), pictură istorică și religioasă, „În atelierul unui mare artist” (Mircea 
Zaciu, Tribuna, 1957) etc. În capitolul „Expoziția Aurel Popp” este prezentată expoziția 
permanentă (1966-2016), vernisajul acesteia având loc ianuarie 2016, în sălile Muzeului 
de Artă Satu Mare. Aceste lucrări au fost aranjate, urmând „universul profund al pic-
torului, a cărui operă s-a desfășurat în etape bine delimitate ca stil și tematică, după 
cicluri de creație, numai de el înțelese”, precum precizează Oana Mirabela Păcuraru, 
curatorul expoziției permanente (p. 147). O asemenea expoziție, spune istoricul și criti-
cul de artă Pavel Șușară, poate să funcționeze în orice muzeu din lume.

Cartea-album este o amplă monografi e a vieții și operei lui Aurel Popp. Aceasta se 
încheie cu capitolul „Aurel Popp, câteva repere biografi ce”, semnat de Maria Adriana 
Zaharia și cu o „Postfață” de Pavel Șușară. 
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Lucrarea deschide drum spre o nouă evaluare și judecată a creației lui Aurel Popp. 
Cartea oferă iubitorilor de artă bucuria de a privi tablouri remarcabile și de a des-

coperi, prin ele, conștiința limbajului artistic, într-un mod exemplar. 

Robert Marcel HART




