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Pictura din Banat în perioada interbelică 

 

           Ideea tezei de faţă a venit din convingerea că patrimoniul cultural și artistic local are un 

rol esențial în formarea noastră ca intelectuali care trăiesc în comunitate și, în acest sens, dorinţa 

de a cunoaşte mai bine felul în care au evoluat artele plastice în Banat, de la începuturi până la 

prima jumătate a secolului XX, a venit în mod firesc. Tema cercetării, focusată pe perioada 

interbelică, se referă la artă în general şi la pictură în particular.  

            Educația artistică cuprinde, la toate nivelurile ei, trei dimensiuni: pe lângă cea creativă, 

dimensiunea cultural istorică și cea critică au un rol formativ esențial în conturarea unei 

personalități echilibrate. Dezvoltarea și rolul artelor în cultura unei societăți, evoluția acestora 

de-a lungul istoriei unei comunități, sunt factorii care influențează arta și artiștii. Aceste 

dimensiuni includ nu doar dezvoltarea istorică a formelor de artă ci și rolul lor în cultura 

contemporană, inclusiv a culturilor populare. În demersul de punere în valoare a patrimoniului şi 

a diversităţii culturale din Banat, arta deţine un rol esenţial în dezvoltarea unei comunităţi 

tolerante şi creative şi contribuie la promovarea unui spaţiu multicultural, cu interesante 

interferenţe şi convergenţe care facilitează deschiderea culturală spre toate naţiunile europene. 

          Obiectul cercetării, îl constituie, evidențierea spaţiului cultural bănăţean, și descoperirea 

valorilor istorice şi artistice ale Banatului, în condiţiile în care  acestea sunt relativ puţin 

cunoscute şi puse în valoare deși, ca și în toate culturile, există personalități care contribuie, într-

o manieră unică și puternică, la îmbogățirea societății din care provin și în care trăiesc. 

           Arta poate să fie înţeleasă din perspectiva intenţiilor artistice ale epocii în care a fost 

creată. Această teorie a intenţionalităţii introduce în discuţie elementul finalist al creaţiei care 

arată că nici o operă de artă nu este înfăptuită fără o cauză determinantă, fără un scop de 

comunicare, fără să incorporeze o întreagă experienţă socială şi istorică.
 
 

Istoria și așezarea geografică, a făcut ca Banatul să fie un mozaic divers colorat, rezultat 

din valurile de ocupaţie și administrație ale unor mari puteri militare, economice, culturale și 

artistice, care s-au succedat de-a lungul veacurilor. Imperiul Roman, Imperiul Bizantin, apoi cel 

Otoman şi cel Austro-Ungar, au supus și condus, pe rând, în acest terioriu situat la confluența 

drumurilor și intereselor lor. Caracterul particular al locului este imprimat de faptul că aici s-au 
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stabilit, pe acest loc au existat sau au venit, în diferite momente ale istoriei, și au convieţuit de 

secole, comunităţi de români, maghiari, sârbi, ucrainieni, slovaci, croaţi, cehi, evrei şi rromi, etnii 

de o diversitate ce face din Banat o regiune a culturilor europene care construiesc un model de 

convieţuire paşnică, de toleranţă şi înţelegere între oameni, de respectare reciprocă a valorilor 

care definesc fiecare grup etnic.  

Identitatea colectivă a unei societăți, exprimată prin apartenenţa indivizilor la un grup, 

presupune suma acestor elemente, care sunt de obicei subsumate unei categorii inițiale precum 

„naţionalitatea” sau „etnicitatea”și care accentuează, simultan, atât asemănările cât și diferenţele. 

Această dinamică a condus la definirea identitară a Banatului ca teritoriu specific al Europei de 

mijloc, cu o populaţie autohtonă cu un trecut bogat in cultură şi civilizaţie, cu spiritualitatea şi 

religia eminamente ortodoxă. 

Necesitatea cunoaşterii acestor specificități este importantă, în contextul unei zone 

geografice şi culturale extrem de complexe ca cea a Banatului, un loc emblematic pentru 

diversitatea culturală şi etnică, pentru păstrarea identităţii naţionale şi personale a locuitorilor lui,  

a patriotismului local dar, mai ales, pentru a sublinia caracterul relațiilor interumane care s-au 

țesut de-a lungul istoriei, înţelegerea şi colaborarea care funcționează în acest spaţiu multietnic și  

care se materializează în toate aspectele creaţiei culturale și artistice, de  la dezvoltarea edilitară 

laică şi religioasă până la creaţiile plastice.   

Situat la întâlnirea dintre lumea Europei Centrale şi cea Sud-Estică, Banatul este o zonă 

cu certă individualitate istorică şi de excelentă originalitate provincială, în primul rând prin 

populaţia băştinasă (autohtonă) de milenară continuitate, cristalizată astăzi ca popor român și 

apoi prin alte grupuri etnice şi religioase, inserate în mod variabil în sinteza bănăţeană. Prin 

prisma felului în care populaţia- multietnică, multilingvă şi multiconfesională a Banatului a 

reuşit să recepteze valorile culturale europene, această regiune merită să fie numită una dintre 

primele spații cu mentalitate europeană, iar Timişoara, cel mai important centru urban, conservă  

un spirit viu și o diversitate culturală unică.  

           Teza de doctorat pune accent pe spiritualitatea locului, pe specificul unei culturi 

înrădăcinate în această zonă, pe credinţe şi rituri, creaţii literare şi arhitecturale, pe tot ce s-a 

construit, s-a format şi sedimentat, de-a lungul timpului, in acest spațiu geografic. Oraşul a 
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însemnat la început Cetatea. Sensul impus de stăpânirile succedate din Evul Mediu până în 

perioada modernă i-au influenţat dinamica demografică şi confesională, structura urbană, 

progresul economic şi cultural, contribuind cu un ansamblu de valori culturale proprii, la 

construirea unei structuri culturale româneşti şi europene.  

Identificând influenţele, genurile şi speciile de artă dezvoltate în perioada interbelică, am 

constatat o varietate de moduri de exprimare artistică, de la păstrarea stilului epocii până la 

adoptarea unor elemente particulare ce țin de interpretări personale. Analiza operelor, mi-a oferit 

o cale de acces către fiecare artist și descifrarea unor adevăruri despre operă dar şi despre autorul 

ei. Datorită caracterului multietnic al Banatului, şi realizările artistice au avut forme variate de 

expresie. 

           Teza de doctorat este o incursiune analitică în problematica generoasă a picturii din 

Banatul interbelic, o analiză plasată într-un context general care a permis observarea artelor 

plastice ca expresie a culturii unei societăţi caracterizate de diversitatea ei. Această perspectivă 

pune în evidenţă caracterul unic al artei realizate în această zonă unde, la fel ca în toate 

provinciile româneşti, populaţia autohtonă s-a coagulat din vremuri stăvechi și are o istorie 

bogată, exprimată în civilizaţia, cultura, spiritualitatea şi religiile dezvoltate pe aceste teritorii. 

           În cele şase capitole ale lucrării, am dorit să relevez unul dintre cele mai importante 

barometre culturale, și anume arta picturii, ca semn al unui patrimoniu cosmopolit ca formă de 

expresie a exeriențelor estetice. Pictura, arta în general, conservă și ilustrează evoluția și 

influenţele mentalităţilor sociale în cultură, dovedindu-se un motor al acestor valori. Pentru a 

ajunge la înţelegerea culturii şi civilizaţiei din perioada interbelică în Banat, a fost deosebit de 

important şi de util să urmăresc contextul istoric, dezvoltarea acestei societăți, din perioada ei 

arhaică și până în zilele noastre.  

            Deoarece bogăţia istorică şi artistică a Banatului a creat fundamentul culturii sale 

contemporane, primul capitol, Consideraţii istorice, cuprinde referinţe directe la cercetările 

arheologice și muzeografice, legate de spaţiul  geografic şi cultural specific al Banatului. În 

subcapitolele: Antichitatea; Începuturile-Civilizaţia Dacilor; Romanizarea; Banatul medieval; 

Sub stăpânire otomană; Vremea guvernării habsburgice şi Sub stăpânire maghiară. Am încercat 

să mă plasez într-o structură tradiţională de derulare a studiului și anume încadrarea într-o 

istoricitate, ceea ce presupune un parcurs al cercetării dezvoltat pe o structură clasică, liniară. 
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Capitolul doi, Specificul cultural al Banatului, analizează factorii care au contribuit la 

conturarea unei culturi cu un specific accentuat de poziția geografică a Banatului și de 

evenimentele istorice care s-au succedat în viața comunităților locale. Aflat la confluenţa dintre 

lumea Europei Centrale şi cea Sud-Estică, Banatul, și în special oraşul Timişoara, au câştigat în 

timp un rol economic şi politico-militar deosebit, care au imprimat acestui loc particularităţi 

evidente. Timişoara a fost marcată, în dezvoltarea ei, de confruntări militare repetate. Stăpînirile 

care au trecut prin acest teritoriu, din Evul Mediu până în secolul al XX lea, au creat ritmul 

demografic şi confesional, structura şi dezvoltarea oraşului, progresul economic dar şi cel 

cultural. Capitolul atinge aspectele privind componența și dinamica populației, confesiunile, 

educația, colonizarea teritorială și efectele ei, precum şi urmările lăsate de politica habsburgică și 

cea maghiară asupra evoluţiei societăţii timişorene. Frământările istorice și sociale dar şi 

realizările de ordin edilitar, cultural sau identitar au determinat progresul material şi spiritual al 

locuitorilor, şi au imprimat oraşului o identitate specifică. Timișoara a construit un spaţiu de 

convieţuire multietnică şi multiculturală, caracterizat de un comportament distinct, un model de 

toleranţă, respect reciproc şi solidaritate care, prin mentalitatea locuitorilor, precum şi prin 

receptarea valorilor europene, demonstrează caracterul occidental, cosmopolit al societăţii 

timişorene.  

           În subcapitolul Spiritualitate, credinţe, religii sunt descrise coordonatele confesionale din 

Banat, și punerea în evidență a ataşamentul localnicilor faţă de obiceiurile străvechi, precum şi 

legătura acestora cu centrele de spiritualitate ortodoxă.  

            Analizate atent, arta românească în general şi cea interbelică în special, pot fi considerate 

ca fiind destul de tradiţionaliste. Subcapitolul Cultură, obiceiuri, tradiţii conturează aceste 

caracteristici locale, dorința de conservare a limbii române, susținute de existența celor mai 

multe şi mai vechi şcoli de limbă românească precum şi de bibliotecile care funcționau în casele 

ţăranilor, de activitatea teatrală și a formaţiilor corale şi fanfare, de celebrele dansuri în 

contratimp, de portul românesc bogat şi variat din punct de vedere structural, cromatic și 

decorativ.  

              Vreme de aproape două sute de ani (1552-1716), cultura artistică românească şi-a găsit 

refugiul și suportul în folclor. Arta populară românească prezintă o unitate stilistică unanim 

recunoscută și multe din uneltele şi obiectele pictate, sculptate, brodate sau țesute, fascinează 
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privitorul contemporan prin armonia proporțiilor,  bazată pe un profund simț al echilibrului și pe 

o lipsă a ostentației. Oamenii din popor, cu un instinct înnăscut al frumosului, au făcut legătura 

firească cu creaţiile artistice de dinainte şi cele de după ocupaţia turcească. În acești două sute de 

ani, arta plastică nu a avut o dezvoltare spectaculoasă, ea limitându-se, practic, la câteva 

manifestări care se desfăşurau în mediul rural.  

Arta îşi are originea în spiritualitatea vremii sale, ea este o forță cu efecte persistente în timp şi 

spatiu, s-a dezvoltat în special în centrele urbane și a contribuit la conservarea și susținerea 

patrimoniului spiritual și cultural din regiune.  

              Capitolul trei analizează parcursul picturii, de la limitările tradiţionalismului spre 

modernitatea europeană. În centrele de pictură din Banat, la sfârşitul secolului al XVIII-lea şi 

până la începutul secolului al XIX-lea, au existat forţe artistice puternice care au contribuit la 

dezvoltarea artelor și la procesul de laicizare a picturii, care astfel, a fost scoasă din ce în ce mai 

mult din contextul ei originar religios.  

              De altfel, originalitatea estetică şi frumusețea picturii româneşti de inspiraţie ortodoxă 

este rezultatul unei fericite sinteze între un fond tradițional, autohton dominant, cu rădăcini care 

pot fi urmărite până în preistorie, asociat, în creația sacră, cu influențe bizantine şi orientale și, pe 

de altă parte, cu sugestii vest-europene provenind din repertoriile stilistice ale artei romanice, 

gotice şi baroce. În aceste ateliere de pictură din Banat şi-au făcut, de fapt, ucenicia, pictorii care 

proveneau din mediul rural și care au evoluat artistic, devenind, în timp, reprezentaţi importanţi 

ai artei secolului al XIX-lea, cu studii realizate la Roma, Viena, Budapesta şi alte centre care 

aveau şcoli superioare în domeniul artistic, având un interes deschis pentru portretistică, pentru 

ample compoziţii alegorice, etc.  

             Centrul artistic din Lugoj are un loc important, alături de celelalte centre de afirmare 

românească ale Banatului. Particularităţile Lugojului, s-au conturat în strânsă legătură cu 

tradiţiile şi obiceiurile neamului, conservatorismul etnic având un rol important în dezvoltarea 

artei locale. Prin numărul lor mare şi prin valoarea lucrărilor, pictorii de biserici din Lugoj, între 

care se disting Lazăr Gherdanovici, Petru Nicolici, Constantin Daniel, Nicolae Popescu, au fost 

primii care contribuie la consolidarea profilului de centru artistic românesc al oraşului.  
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           Aflat în partea de nord-est a Banatului, Caransebeşul cunoaşte o dezvoltare deosebită în 

secolul al XIX-lea, conturându-se o viaţă artistică, în care au avut o activitate valoroasă, artişti 

precum Gheorghe Zugravul, Sava Teodorovici, Trifon Achimescu, Zaharia Achimescu, 

Delliomini şi Gheorghe Baba.  

La Oraviţa s-a format o identitate culturală aparte. Centrul de pictură de aici a fost şcoala prin 

care a pătruns arta europeană în zona Banatului. Formarea acestui centru se leagă de activitatea 

lui Ştefan Popovici. În arta plastică bănăţeană, între deceniul al doilea şi al şaptelea al secolului 

al XIX, au mai activat Dimitrie Popovici, Mihai Popovici şi Dimitrie Turcu. Localitatea Bocşa, 

este locul unor importante evenimente legate de istoria românilor bănăţeni. Mihai Velceanu este 

unul din pictorii locali și a învăţat meşteşugul picturii laice în şcoli apusene. Studiile sale 

academice l-au iniţiat în pictura de şevalet şi în special în portretistică, contribuind, prin pictura 

sa, la modernizarea gustului estetic al societăţii româneşti din secolul al XIX-lea.  

Fiind atât de veche, de stabilă şi de cuprinzătoare, pictura iese treptat din cadrul ei 

religios prin umanizarea figurilor umane, portretul fiind primul gen care s-a desprins şi a trecut , 

treptat,de la portretul votiv la portretul efigie, apoi cel psihologic. După această etapă sunt 

introduse elemente laice rezultate din observarea realităţii. În timp, sunt abordate genuri noi 

precum natura statică, peisajul, compoziţia istorică şi altele.  

Centrele de pictură au contribuit la formarea noului gust artistic, la aprecierea corectă a 

artei, influențând procesul de formare a unei noi gândiri estetice, care va duce în timp la 

dezvoltarea unei arte româneşti originale. Unii dintre primii pictori de şevalet au fost mai întâi 

ucenici ai şcolilor de zugrăvitură. Astfel, sub influenţa metodelelor picturii moderne, arta 

meşterilor de subţire a contribuit la formarea unei specificități unui drum propriu al a şcolii 

româneşti, aflate la începuturi. A fost un efort continuu, o luptă reluată de fiecare generaţie, 

pentru o artă naţională şi totodată contemporană, aliniată Occidentului. În Banat, arta a depăşit 

limitările tradiţionalismului, aplicând elemente noi chiar şi în cadrul picturii religioase, artistul 

contribuind la procesul creaţiei. Arta sacră de inspiratie ortodoxă, structurată în aspectele ei 

fundamentale de străvechiul fond autohton, este totodată o sinteză specifică a culturii europene. 

Urmărind aceste centre de pictură din Banat și modalităţile prin care s-a ajuns la umanizarea artei 

religioase, observăm modul în care au prins contur tendinţele moderne în arta plastică locală, 
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influenţată şi de condiţiile politico-economice ale zonei. Toate acestea au contribuit la formarea 

şi modernizarea artei româneşti.  

În Timişoara s-au concentrat cele mai importante manifestări culturale oficiale. 

Caracterul multinaţional şi occidental al oraşului s-a răsfrânt asupra vieţii şi creaţiei artiştilor 

plastici care vor căpăta recunoaștere națională și internațională. Activitatea acestora este 

dezvoltată în următoarele capitol ale tezei. 

Capitolul patru, Arta picturii în Banat, urmăreşte dezvoltarea artelor prin integrarea 

noilor valori în climatul spiritual autohton. În 1924, la Timişoara se înfiinţează Asociaţia 

Bănăţeană de Arte Frumoase, de asemenea în această perioadă s-au impus o serie de talente 

originare din Banat: Aurel Ciupe, Romul Ladea, Anastase Demian, etc. Mulţi artişti din Banat şi-

au desfăşurat activitatea creatoare şi didactică, la Cluj. Şcoala mutându-se la Timişoara, a venit 

cu profesorii Romul Ladea, Catul Bogdan, Alexandru Popp, alăturându-se Ioachim Miloia, 

Victor Vlad, Cornel Liuba. Mişcările artistice din această perioadă s-au înmulţit, Academia 

contribuind la îmbogăţirea vieţii culturale ale oraşului şi la formarea artistică şi intelectuală a 

unor noi generaţii de artişti. 

             Capitolul Maeştri picturii dezvoltă tema picturii interbelice și conturează trăsăturie 

generale și cadrul cultural organizat în care cei mai valoroși intelectuali și artiști desfăşurau o 

activitate vie. Primul război mondial a intrerupt viziunea idilică, înlocuind treptat reprezentările 

cu ideile venite din vestul Europei, orientând direcția exprimării artistice spre renunțarea la 

reprezentările tradiţionale. Eliberaţi de stilul academic, artiştii au abordat elementele moderne, 

preluate din secesionismul vienez, îmbogăţit cu ideile expresioniste ce veneau din cercurile 

artistice germane. Aceste idei au fost preluate de plasticieni valoroși precum Ferdinand Gallas, 

Adalbert Varga, Julius Podlipny, Oskar Szuhanek, Franz Ferch, etc.  

            Ştefan Jäger (1877-1962) a făcut studii şi schiţe de artă popular, valorificând identitatea 

culturală a şvabilor din Banat. Studiile, care pregăteau compoziţiile de gen, au un pronunţat 

caracter documentar, îmbogăţind substanţial cercetările etnografice. Pictorul academic Virgil 

Simonescu (1881-1941) după terminarea studiilor müncheneze se exprimă, în vechiul limbaj 

iconografic, punând accent pe “caligrafia lineară”, pe volumul redat ca şi suprafaţă, pe ştiinţa 

redării drapajului. Mai târziu, pictura lui în stil neobizantin va fi dublată de o direcție laică.  
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            Artistul Ioan Isac (1885-1950)  născut în Banat unde a predat, a expus şi a participat la 

promovarea noii generaţii de artişti. A pictat peisaje în zonele montane bănăţene, producând 

prima serie de opere pleneriste. A pictat peisaje specific româneşti, cu case de la munte, micile 

biserici, troiţe şi mănăstiri, ogrăzile ţăranilor, interioare pregătite pentru sărbători, scene 

surprinse sub forma unor imagini vesele, pictate  pe carton, pânză cu ţesătură rară sau placaj. 

          Venind din oraşul Subotica, Corneliu Liuba (1880-1953), se stabileşte la Timişoara, unde 

pictează temele preferate, peisaje şi naturi statice, în special cu flori, dar și portrete cu membri 

familiei  portrete de bătrâni, emigranţi turci şi ţigănci, autoportrete la maturitate. Artistul a fost 

atras de culorile calde ale satelor de munte, folosind pete mari de complementare. Prin aplicarea 

îndrăzneaţă a pastei, în pete largi, dar armonizante, oferă lucrărilor sale un aer impresionist. 

           Paralel cu arta care a pus accentul pe aspectele sociale din prima parte a secolului, putem 

remarca subiecte în care transpunerea naturii pe pânză devin prioritare. Oskar Szuhanek (1887-

1972) a atras atenţia asupra frumuseţii peisajului bănăţean, având o pondere mare în ceea ce 

priveşte asimilarea modernismului specific post-impresionismului. De asemenea putem remarca 

accente fove.  

           Istoric, cercetător al fenomenului cultural, profesor şi director al muzeului din Timişoara, 

Ioachim Miloia (1893-1940) se situează pe unul din primele locuri în istoria cercetărilor culturii 

populare bănăţene, a studiilor cultural din perioada interbelică. 

           Catul Bogdan (1897-1978) realizează desene de mare sensibilitate reţinând esenţialul 

expresiei cu virtuozităţi grafice de reprezentare. De asemenea arta monumentlă reprezintă un 

segment important al activităţii sale, ilustrate de picturile din bisericile din Cerghid, judeţul 

Mureş, apoi altarul bisericii ortodoxe din Jozefin şi Mehala din Timişoara. Artistul a realizat 

medieri echilibrate între realism şi impresionism, dar şi între postimpresionism şi simbolismul 

francez. De la peisaj la figura umană şi natura static, putem descoperi o geometrie, iar 

spaţialitatea este tradusă prin calităţi coloristice deosebite. 

            Arta lui Julius Podlipny (1898-1991) conţine tragismul unei vieţi pline de lipsuri. 

Podlipny va ridica calitatea picturilor sale prin străfulgerări de lumină şi culoare completate de 

expresionismul figurilor. Lumea reprezentată cu o nobilă demnitate este lumea celor nedreptăţiţi 

iar feţele lor, reflectă condiţia socială din care provin. Abordând o tematică socială. artistul a 
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avut o contribuție majoră la promovarea artei moderne, o artă influenţată de expresionismul 

german.  

           Artist complex, Anastase Demian (1899-1977) a fost o personalitate importantă a şcolii 

româneşti de arte din prima jumătate a secolului al XX-lea. Ilustrator de carte, pictor şi muralist, 

artistul s-a dedicat în întreaga sa viaţă artelor decorative și a acordat atenţie deosebită desenului 

şi graficii precum şi picturii monumentale, care l-a preocupat foarte mult. 

           Aurel Ciupe, (1900-1988), născut la Lugoj, se va exprima în manieră postimpresionistă 

ca fond, cu influenţe cromatice expresioniste. Picturile sunt construite din lumină şi culoare, 

Artistul are o abordare intelectualizată prin cunoştinţele legate de compoziţie şi organizarea 

materiei, cuprinzând totul cu sensibilitate. 

           Pictorul Franz Ferch (1900-1981) a reprezentat locurile de pe malul Mureşului, dar a 

abordat şi compoziţii cu tematică istorică şi socială, în care omul apare într-o viziune 

monumentală. 

            Corneliu Baba (1906-1998), figură reprezentativă a artei româneşti contemporane, îşi 

dedică întreaga creaţie omului, condiţiei şi destinului său, opera sa având o evoluţie continuă, de 

la realism la expresionism. Opera artistului s-a bazat în primul rând pe limbaj şi pe stil, pe 

valoare artistică şi pe o dimensiunea semantic a imaginii, tablourile fiind narative, realizate cu 

scopul de a comunica idei.  

            Tasso Marchini (1907-1936), are un repertoriu tematic bogat, limbajul său pictural 

oferind o paletă de soluţii ce conferă expresivitate plastică, în spiritul limbajului 

postimpresionist. Arta lui Marchini se fundamentează pe rigoarea şi fermitatea construcţiei, pe 

un simţ deosebit al spaţiului şi pe sensibilitate cromatică. 

            Unul dintre artiştii celebri ai României, care s-a afirmat în mediul cultural-social al 

Timişoarei interbelice, Ştefan Szőnyi (1913-1967), este un pictor emblematic pentru oraș 

deoarece opera lui, cu o simbolistică foarte diversă, valorifică interferenţele culturale ale 

regiunii, bogăţia de tradiţii urbane şi rurale ale Banatului. Artistul și-a dezvoltat cariera într-un 

oraş cosmopolit și a fost purtătorul de cuvânt al identităţii multi şi interculturale, de aceea pictura 

lui poartă amprentele inconfundabile ale acestui spațiu.  
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             Capitolul şase,  Alţi pictori, (Alexandru Popp, Stevan Aleksic, Tiberiu Bottlic, Emil 

Lenhardt, Albert Varga, Iulia Simu, Eugen Gâscă, Nicolae Lazăr, Victor Jurca)  este o necesară 

identificare  a artiştilor de diferite formaţii şi generaţii, a căror nume și activitate sunt legate de 

Banat și de Timișoara. Ei au contribuit prin arta lor, variată ca problematică şi ca stil, la 

construirea profilului social și la imaginea culturală-artistică specific timpurilor și locurilor.  

             Analizând rezultatul cercetărilor făcute asupra creației artistice și în special a picturii, se 

poate constata că, începînd din anii 1930, mediul artistic din zona Banatului și a Timişoarei 

devine, foarte divers şi activ, prinde contur și personalitate, odată cu revenirea, de la studiile din 

străinătate, a tinerilor artişti, între care Andreas şi Franz Ferch, care şi-au desăvârşit studiile la 

Academia de Arte Frumoase din Dresda. Aurel Ciupe, care a studiat la Paris şi la Roma, Romul 

Ladea, care se întorcea de la Paris. Aceștia vor deveni, mai târziu, profesori la Şcoala de arte 

frumoase din Cluj. În contextul în care, încă de la sfârşitul secolului al XIX lea, s-au definit noi 

direcţii artistice în arta europeană, favorizate de ideile simboliste care se afirmau în forţă, în 

Europa Centrală a fost valorificat un gen artistic legat de manifestările naţionale specifice 

fiecărui popor, având loc o revenire la reprezentări artistice realiste, cu tentă idilică, exprimate in 

peisaje. Exploatând sursele de inspiraţie locale, pictorii deschid o fereastră prin care pătrunde 

realitatea, într-o mare varietate compoziţională şi cromatică. Natura, niciodată aceeaşi, răspunde 

cu prisosinţă întrebărilor plastice puse de pictura modernă. Acum, calitatea unui tablou nu rezultă 

neapărat în respectarea unui set de reguli şi legi clare, ci mai ales în infinitele armonii şi relații 

ascunse, care de cele mai multe ori se nasc întâmplător.  

Influențați de impresionism în abordarea peisajelor, Ion Isac şi Corneliu Liuba vor 

participa şi ei la multe expoziţii, având și o activitate de profesori de desen în Timișoara. Printre 

artiştii activi ai perioadei se numără Julius Podlipny, care a studiat la Budapesta, stabilindu-se 

definitiv la Timişoara şi Albert Varga. O serie de pictori au adus, și ei, Banatul în atenția 

cercurilor artistice naționale si chiar europene. Stefan Jäger, Virgil Simonescu, Ioan Isac, 

Corneliu Liuba, Emil Lenhardt, Oskar Szuhanek, Ioachim Miloia Corneliu Baba, etc. au 

îmbogățit peisajul artistic din epocă, mulți dintre ei devenind nume de referință pentru arta 

românească.  

            Învățământul artistic din Transilvania și din Banat s-a consolidat în perioada interbelică, 

prin activitatea Școlii de Arte Frumoase, înființate în 1920, la Cluj, și mutată apoi, la Timișoara. 
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Aici s-a născut o generație de artiști care a asimilat cele mai importante tendințe ale mișcărilor 

artistice, orientându-se stilistic spre modul de exprimare plastică specifică artei central-europene, 

acest lucru diferențiindu-i de centrele artistice din restul țării.  

            Banatului s-a transformat, pe parcursul a 250 de ani, datorită puterii activităţii paşnice a 

locuitorilor, care au construit un sistem ordonat, surmontând cu succes deosebirile de limbă, 

tradișii sau credințe. Din acest motiv întreaga creaţie artistică are o dinamică ascendentă, o 

creştere pozitivă. 

             În afară de personalitatea sa artistică, orice artist şi opera sa îşi au o explicaţie şi o primă 

justificare, în educaţia primită, în şcoala de artă urmată, în profesorul, maestrul pe care l-a urmat, 

adică exact în formaţia sa, la acesta adăugându-se zestrea nativă pentru artă, apoi permanenta 

autoeducaţie, perfecţionarea ca şi artist, cultura însuşită, experienţa de viaţă şi experienţa artistică 

parcursă şi asimilată. După cum spunea Petru Comarnescu, semnatarul unei cronici privind 

”Animatorii de la Timişoara”, : „ există acolo un spirit cultural şi artistic cu totul european care 

cinsteşte povincia noastră şi constituie o fericită expresie regională în unitatea‚ ţării”, ”oraş viu în 

casre mereu se manifestă eforturile de democratizare constructivă şi superioară”. 

 


