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JOHANN ÖLHAN SENIOR – UN PICTOR
BRAªOVEAN DIN SECOLUL AL XVIII-LEA

În ultimii ani, în spiritul valorificãrii moºtenirii multiculturale a spaþiului intracarpatic, se
poate observa o preocupare constantã pentru recuperarea ºi punerea în valoare a tezaurului artistic
german. Conturat în tradiþia unor erudiþi cercetãtori ai artei sãseºti din secolul trecut, precum Victor
Roth sau Julius Bielz, efortul actual se remarcã prin câteva contribuþii valoroase, dintre care amintim
doar cartea doamnei Doina Udrescu1. Cu toate acestea, rãmân încã importante lacune în cunoaºterea
acestui capitol de artã transilvãneanã.

Pictura germanã ocupã un loc important în peisajul complex ºi divers al artei transilvãnene.
Larga autonomie teritorialã ºi prosperitatea oraºelor întemeiate de saºi în Transilvania au constituit
premise favorabile pentru dezvoltarea unui fertil mediu artistic. Patriciatul sãsesc a îndeplinit, prin
ctitoriile ºi comenzile sale, un veritabil rol de mecena. Picturii murale, apãrutã încã din secolul al
XIII-lea în legãturã cu necesitãþile de cult, i s-a adãugat, din secolul al XVI-lea, pictura de ºevalet, cu
destinaþie preponderent laicã.

Pictura germanã din Transilvania, în perioada secolelor XVII-XVIII, este ilustratã
preponderent de artiºti rãmaºi anonimi. Excepþia e reprezentatã de câþiva artiºti din epocã (Jeremias
Stranovius, Stephan Adolph Valepagi, Franz Anton Bergmann, Anselm Wagner, Johann Martin
Stock), al cãror renume a supravieþuit pânã în ziua de azi. Din prima jumãtate a secolului al XVIII-lea
nu cunoaºtem numele niciunui pictor activ în Transilvania.2 În aceste circumstanþe, un studiu care sã
semnaleze activitatea unui pictor braºovean din secolul al XVIII-lea, cvasinecunoscut, nu poate fi
decât util, contribuind la conturarea unei imagini mai riguroase asupra evoluþiilor artistice din spaþiul
transilvãnean.

Situaþia enunþatã anterior cu privire la ansamblul picturii germane din Transilvania, în
aceastã perioadã, este valabilã ºi pentru cazul particular al Braºovului. Dacã pentru secolul al
XVI-lea avem numeroase mãrturii despre activitatea unor pictori locali, cum sunt Dominicus ºi
Gregorius3, din secolele urmãtoare nu s-au pãstrat mãrturii despre pictori activi la Braºov. Abia de la
începutul secolului al XIX-lea apar din nou informaþii despre artiºtii braºoveni. În aceste condiþii,
marea majoritate a portretelor patricienilor saºi, gen amplu reprezentat în patrimoniul Muzeului de
Artã Braºov, sunt atribuite unor anonimi.

Pentru patriciatul sãsesc din Braºov, categorie socialã ce a deþinut o poziþie dominantã în
plan politic ºi economic pe tot parcursul Evului Mediu, au lucrat artiºti aflaþi doar în trecere prin oraº,
atraºi aici de mulþimea comenzilor, transilvãneni4, sau, probabil, aºa cum se obiºnuia la Sibiu,
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1 Doina Udrescu, Arta germanã din Transilvania în colecþiile Muzeului Brukenthal din Sibiu (1800-1950), vol. I: Picturã,
sculpturã, Sibiu, 2003.

2 Vezi Doina Udrescu, op. cit., p. 43-46; Viorica Guy Marica, Arta germanã din Transilvania, în „Steaua“, Cluj-Napoca,
anul XLV, nr. 6, 1994, p. 43; Victor Roth, Die Deutsche Kunst in Siebenbürgen, Sibiu, 1934, p. 53.

3 Gernot Nussbächer, Contribuþii cu privire la tabloul judelui Braºovului Lucas Hirscher, în „Muzeul Regional Braºov –
Culegere de studii ºi cercetãri“, Braºov, 1967, vol. I, p. 247-255.

4 În colecþia Muzeului de Artã Braºov se gãseºte portretul lui Samuel Joseph Seuler von Seulen (inv. 242) pictat de Johann
Martin Stock în anul 1799 ºi portretul Annei Maria Closius (inv. 3538), datat 1758, ºi atribuit lui Franz Anton Bergmann.
Acelaºi pictor a realizat portretul lui Martin Gottlieb Seuler von Seulen, cunoscut doar prin intermediul unei reproduceri
realizate de Wilhelm Kamner într-un album de schiþe din anul 1864 (inv. 3504).



portretele erau comandate unor pictori vienezi5. Trebuie sã fi existat însã ºi numeroºi pictori locali,
ale cãror servicii erau mult mai accesibile decât cele ale confraþilor de prin alte pãrþi.

Colecþia de picturã transilvãneanã a Muzeului de Artã Braºov cuprinde douã portrete
atribuite unui anume Johann Ölhan, reprezentându-i pe fraþii Joseph Gottlieb Seuler von Seulen6 (fig. 1)
ºi Johann Traugott Seuler von Seulen7 (fig. 2). În literatura de specialitate menþiunile cu privire la
acest artist sunt aproape inexistente. În exhaustiva listã a portretelor saºilor transilvãneni întocmitã de
Julius Bielz8, Johann Ölhan figureazã cu douã lucrãri9. Reputatul istoric de artã fixeazã activitatea sa
între anii 1744 ºi 1783. Cele douã portrete menþionate mai sus sunt amintite ºi într-un studiu10 din
1968, fãrã a se preciza însã autorul. Dupã ºtiinþa noastrã, acestea sunt singurele referinþe cu privire la
Johann Ölhan ºi creaþia sa. În lumina acestui fapt, putem concluziona cã activitatea sa este ignoratã,
aproape cu desãvârºire, de cãtre istoria artei transilvãnene. În cursul cercetãrilor întreprinse în
depozitele Muzeului de Artã Braºov am identificat un alt portret, înfãþiºând pe Joseph von Drauth11

(fig. 3), care poate fi atribuit aceluiaºi pictor pe baza inscripþiei de pe verso Johan Otran (?) pinxit.
Evident, avem de-a face cu o transcriere greºitã a numelui. Asupra problemei paternitãþii acestui
portret, ca de altfel ºi a celor amintite înainte, vom reveni ulterior.

În mod firesc, se pune întrebarea: Johann Ölhan era un pictor-cãlãtor, prezent pentru scurt
timp la Braºov, sau un localnic? Rãspunsul este oferit de un document din anul 186412, în care, în
împrejurãri pe care le vom preciza la momentul potrivit, este menþionat Iohann Ohlhan, cetãþean

jurat ºi pictor din Braºov. Formularea nu lasã loc de echivoc. Nu numai cã rezultã categoric
apartenenþa artistului la comunitatea localã, dar pictorul este chiar unul dintre membrii de vazã ai
acesteia.

Colecþiile de documente, pãstrate la Arhivele Statului din Braºov ºi publicate de-a lungul
timpului, oferã ºi alte indicii care permit creionarea, în linii mari, a personalitãþii ºi activitãþii lui
Johann Ölhan13.

Pentru prima datã este amintit într-un document din 173414, în legãturã cu cererea de
reducere a impozitului adresatã Magistratului Oraºului de Johann Oelhahn – pictor. În favoarea sa,
solicitantul arãtã cã „n-are locuinþã, e tânãr ºi mai mult exerciteazã decât câºtigã cu pictura“. O lunã
mai târziu, Magistratul, prin notarul Andreas Tartler, aprobã cererea.

Nu existã dovezi care sã ateste cã profesia de pictor reprezenta o tradiþie în familia Ölhan. Pe la
1705 un Oehlhunn era asociatul unei þesãtorii de cânepã15, iar în 1730 un anume Michael Oelhan este
implicat într-un litigiu comercial ca urmare a intermedierii vânzãrii unor cantitãþi de gãitan ºi indigo16.
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5 Doina Udrescu, op. cit., p. 44.
6 Joseph Gottlieb Seuler von Seulen (1727-1746), fiul lui Lucas Seuler von Seulen (doctor în medicinã ºi jude al

Braºovului), a decedat la o vârstã timpurie, în timpul studiilor juridice efectuate la Jena.
7 Johann Traugott Seuler von Seulen (1697-1757), fratele mai vârstnic al lui Joseph Gottlieb, a deþinut importante demnitãþi

pe plan local: orator al comunitãþii centumvirale, senator, villic, jude.
8 Porträtkatalog der Siebenbürger Sachsen (Porträtkatalog), în „Archiv des Vereins für Siebenbürgische Landeskunde“,

Neue Folge, vol. XLIX, Sibiu, 1936.
9 Portretul lui Joseph Gottlieb Seuler von Seulen (p. 70/nr. 794) ºi un alt portret, rãmas neidentificat (p. 70/nr. 795). Portretul

lui Johann Traugott Seuler von Seulen este atribuit unui anonim (p. 70/poz. nr. 792).
10 Dinu Vasiu, Portretul în plastica braºoveanã, în „Cumidava“, Braºov, 1968, vol. II, p. 361.
11 Joseph von Drauth (1709-1762), senator ºi inspector alodial.
12 Arhiva Magistratului Oraºului Braºov – Inventarul actelor neînregistrate (Arhiva), Bucureºti, 1959, vol. I, p. 4.
13 În continuare vom utiliza aceastã formã a numelui sãu, pe care o considerãm mai actualã, deºi în documente apar diverse

transcrieri.
14 Arhiva, p. 127.
15 Quellen zur Geschichte der Stadt Kronstadt (Quellen), Braºov, VII, 1918, p. 323.
16 Arhiva, p. 105.



În 1740-1741, cu prilejul renovãrii turnului bisericii Sfântul Bartolomeu, Ölhan picteazã
emblemele care, probabil, decorau cadranul ceasului.17 O ºtire din 3 noiembrie 174418 aratã cã
pictorul, aflat la Râºnov, a fost silit sã pãrãseascã în grabã oraºul datoritã unui incendiu devastator
izbucnit în toiul nopþii.

La 1754, venirea pe lume în Prejmer a unor siamezi, decedaþi la naºtere, stârneºte mare
vâlvã în Þara Bârsei. Cu aceastã ocazie, Johann Ölhan primeºte din partea Magistratului o însãrcinare
neobiºnuitã. Pictorul, trimis la Prejmer, a adus la Braºov monstrul, spre a fi admirat de membrii
sfatului. Ulterior, siamezii, expuºi într-un vas cu rachiu de cãtre chirurgul oraºului, Michael Czak, au
devenit o adevãratã atracþie pentru întregul oraº.19

În 1 decembrie 1764 Johann Ölhan nu mai era în viaþã, deoarece vãduva sa, Margaretha
Foncking, închiriazã ºi ipotecheazã casa sa, situatã în Prundul Rozelor (azi Piaþa George Enescu), lui
Ladisláu Béldi de Uzen, pe timp de 10 ani, în schimbul sumei de 1000 florini ungureºti. Pictorul lasã
în urma sa o situaþie financiarã dificilã, fiindcã, se precizeazã, „casa este grevatã de datorii“20. Din
motive necunoscute, contractul este anulat, 4 ani mai târziu casa Ohlhann fiind cumpãratã de
cojocarul Martin Klausenberg21.

În 1772, domnul pictor Johann Oelhan picteazã altarul ºi tavanul amvonului bisericii din
Codlea.22 Întrucât la aceastã datã Johann Ölhan era fãrã îndoialã decedat, nu poate fi vorba decât de
unul dintre fiii sãi, care îi purta numele ºi care îmbrãþiºase ºi meseria pãrintelui sãu. În sprijinul
acestei concluzii este ºi împrejurarea în care documentul din 1764 pomeneºte pe moºtenitorii

Margarethei Foncking. Johann Ölhan junior este menþionat din nou în 1783, când picteazã, tot pentru
biserica din Codlea, noua orgã.23

Puþinele ºtiri despre Johann Ölhan senior ce au ajuns pânã la noi reconstituie imaginea
ambivalentã a unui artist care, pe de o parte, reuºeºte sã câºtige aprecierea concetãþilor sãi, dobândind
un statut social care-l face egalul potentaþilor braºoveni, ºi ne îndreptãþeºte sã vedem în el un artist
aproape modern; pe de altã parte, este vizibilã în evoluþia sa persistenþa unor tradiþii medievale. Unele
dintre comenzile pe care le executã sunt mai aproape de meºteºug decât de artã, afirmaþie valabilã ºi
în privinþa fiului sãu, care, într-o bunã tradiþie medievalã, deprinde secretele meseriei în familie.

Activ de la 1734 sau mai devreme, pânã spre anul 176424, din opera lui Johann Ölhan senior
ne-au rãmas doar câteva lucrãri pe baza cãrora putem sã formulãm o judecatã cu privire la creaþia sa.
Mai mult, aºa cum am putut constata, în secolul al XVIII-lea, în Þara Bârsei, activeazã doi pictori cu
acelaºi nume, tatã ºi fiu. Din acest motiv trebuie clarificatã, mai întâi, problema paternitãþii
portretelor menþionate anterior.

Portretul lui Joseph Gottlieb Seuler von Seulen este executat cel târziu în 1746, an în care
acesta înceteazã din viaþã. Julius Bielz plaseazã execuþia sa pe la 1744. La o datã apropiatã trebuie sã
fi fost pictat ºi portretul fratelui sãu, Johann Traugott. Þinând cont de faptul cã Johann Ölhan junior
este amintit prima datã abia în 1772, putem concluziona cã în 1746 era prea tânãr pentru a practica
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17 Quellen, Braºov, VIII, fasc. 2, 2002, p. 212.
18 Ibidem, Braºov, IV, 1903, p. 148.
19 Ibidem, p. 71.
20 Arhiva, p. 4.
21 Ibidem, p. 31.
22 Quellen, IV, p. 318.
23 Ibidem, p. 94 ºi 322.
24 Delimitarea de cãtre Julius Bielz a perioadei de activitate a lui Johann Ölhan senior între anii 1744 ºi 1783 se dovedeºte

eronatã. Explicabil. În 1936 reputatul cercetãtor al artei transilvãnene nu avea cum sã cunoascã documentul din 1764 (ce
indicã clar cã la acea datã pictorul încetase din viaþã), pentru cã acesta a fost publicat abia în anul 1959.



pictura pe cont propriu. Portretele fraþilor Seuler nu puteau ieºi decât de sub penelul lui Johann Ölhan
senior, artist aflat în acel moment în plinã afirmare. Tot de atunci dateazã ºi un alt portret, amintit de
Julius Bielz în 193625, pe care, pânã în prezent, nu am reuºit sã-l identificãm. Fãrã a avea indicii la fel
de categorice, înclinãm sã credem cã ºi portretul lui Joseph von Drauth26 aparþine aceluiaºi artist. Cu
excepþia acestui din urmã portret27, lucrãrile au fãcut parte din colecþia Muzeului Sãsesc Þara
Bârsei28.

O scurtã privire asupra portretelor pictate de Johann Ölhan senior este de naturã sã indice
gradul în care stãpânea arta portretisticii, o adevãratã piatrã de încercare pentru orice pictor din
epocã29, ºi raportul în care se afla cu modelele stilistice ale veacului.

Portretul lui Joseph Gottlieb Seuler von Seulen surprinde un tânãr aristocrat îmbrãcat dupã
moda francezã. Piesa principalã a costumului este un justaucorps, cu mâneci largi ºi scurte, rãsfrânte
în aripi prelungite pânã la încheietura braþului, de sub care apar manºetele de dantelã ale cãmãºii.
Vesta, prinsã în talie în câþiva nasturi, este descheiatã, lãsând sã se vadã cãmaºa. În jurul gâtului
poartã un jabou de dantelã. Cu braþul drept se sprijinã de un volum gros, aºezat pe masa alãturatã. O
mantie roºie se înfãºoarã în jurul mijlocului. Peruca scurtã, pudratã, ascunde podoaba capilarã.
Silueta se profileazã pe un fond neutru. Trupul firav, degetele lungi ºi subþiri, trãsãturile
adolescentine, trãdeazã vârsta modelului.

Starea de conservare mediocrã30 în care se gãseºte portretul lui Johann Traugott Seuler von
Seulen nu permite formularea unor aprecieri pertinente privind calitãþile sale iniþiale. Portretul
înfãþiºeazã un bãrbat matur, pozând în picioare, care, de sub sprâncenele groase, ne examineazã
ironic. Costumul sobru, privirea ironicã contureazã o personalitate severã, obiºnuitã sã comande.

De o facturã oarecum diferitã este portretul lui Joseph von Drauth. Personalitatea
comanditarului, cerinþele sale, de care pictorul trebuie sã þinã cont, sunt în mãsurã sã modifice radical
modalitatea în care imaginea se structureazã.31 Portret-efigie convenþional, portretul lui Joseph von
Drauth accentueazã într-o mai mare mãsurã elementele cu valoare simbolicã care îi definesc statutul
social. Personajul a dorit sã fie reprezentat într-un cadru care trimite la preocupãrile sale cotidiene.
Bãrbatul între douã vârste, purtând un costum oficial, ne priveºte de lângã masa sa de lucru, pe care se
înºiruie ustensile ce sugereazã îndatoririle sale oficiale (fig. 4). În mâna stângã þine un ceas de
buzunar, iar cu cealaltã se sprijinã într-un baston. În fundal, cutele vãlurite ale unei draperii dezvãluie
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25 Porträtkatalog, p. 70/nr. 795.
26 Julius Bielz dateazã execuþia acestui tablou în jurul anului 1750.
27 Lucrarea a aparþinut Arhivelor Statului, fiind transferatã în patrimoniul Muzeului de Artã Braºov prin procesul-verbal

nr. 649/20.09.1978. Expusã în secolul al XIX-lea, probabil, în Casa Sfatului, este reprodusã în albumul lui Wilhelm
Kamner din 1864. La 1903 figureazã în „Verzeichniss uber die in Archiv das Stadt Brasso vorhandener Museum-Stücke“,
Braºov, fila 3/nr. 25. Anterior acestui an, a fost restauratã de Friedrich Miess.

28 Portretele lui Joseph Gottlieb Seuler von Seulen ºi Johann Traugott Seuler von Seulen aparþineau în 1903 Arhivelor
Oraºului (figureazã în „Verzeichniss uber die in Archiv das Stadt Brasso vorhandener Museum-Stücke“, Braºov, fila 1/nr. 9 ºi
fila 2/nr. 16). La o datã necunoscutã, înainte de 1936, au trecut la Muzeul Sãsesc Þara Bârsei.

29 Pictorul german Joachim von Sandrart afirma: „Studierea profundã a omului ºi redarea corectã a volumelor, proporþiilor,
particularitãþilor, obiceiurilor, graþiei ºi afectelor le socotim în meseria noastrã cel mai nobil lucru ce ne poate oferi Pictura …“,
apud Adriani Gött, Pictura germanã în secolul al XVII-lea, Bucureºti, 1982, p. 102.

30 Ca urmare a unor restaurãri stângace, efectuate de-a lungul timpului, lucrarea a fost grav deterioratã. Pânza prezintã
deformãri convexe ºi sfâºieri. Stratul pictural este afectat de multiple desprinderi punctuale, a devenit opac pe 60-70% din
suprafaþa pânzei, iar în anumite porþiuni a fost atacat de o substanþã chimicã necunoscutã.

31 O situaþie asemãnãtoare este analizatã de Andrei Cornea în „Primitivii“ picturii româneºti moderne, Bucureºti, 1980.
Autorul constatã numeroase cazuri în care artiºti cu o temeinicã instrucþie academicã realizau portrete într-o manierã
„primitivã“. Explicaþia rezidã în comanda socialã, în gustul ºi prejudecãþile publicului, care determinau artistul sã lucreze
într-o manierã ce altoia pe tipologia picturii de ºevalet occidentale elemente specifice portretului votiv de facturã
neobizantinã.



o fereastrã prin care se zãreºte Casa Sfatului. Blazonul familiei Drauth subliniazã simbolistica bogatã
în semnificaþii.

Analiza portretelor realizate de Johann Ölhan senior ne relevã un portretist talentat, capabil
de realizãri plastice care se ridicã peste nivelul mediu al artei transilvãnene din acea epocã, tributarã
în mare mãsurã provincialismului. Structura compoziþionalã echilibratã, surprinderea exactã a
fizionomiei ºi a detaliilor vestimentaþiei, încercãrile de caracterizare psihologicã contureazã un artist
stãpân pe tehnica picturii, cu studii academice într-unul din centrele artistice de prestigiu din lumea
germanã, posibil la Viena, preferatã de artiºtii transilvãneni. Specializat în portrete ale patriciatului
braºovean, artistul îºi aratã limitele atunci când introduce în portret fundalul peisagistic. Aplatizarea
volumelor, desenul schematic, coloritul convenþional trãdeazã lipsa exerciþiului în peisagisticã.

Portretistica lui Ölhan continuã o tendinþã prezentã în spaþiul german încã din secolul al
XVII-lea. Conturatã în opoziþie cu austera portretisticã protestantã, aceastã orientare privilegiazã
atributele statutului social, fastul vestimentar, eleganþa, în defavoarea surprinderii nemijlocite a
realitãþii. Specific mediilor aristocratice, acest tip de portret are ca model ideal portretele de curte
franceze (portraits d’apparat).32 Nu întâmplãtor toate personajele portretizate de pictorul braºovean
provin din familii patriciene înnobilate.33

Dincolo de valoarea lor istorico-documentarã, puþinele lucrãri pãstrate din opera lui Johann
Ölhan senior constituie o mãrturie semnificativã asupra picturii germane din Transilvania secolului
al XVIII-lea. Personalitatea sa artisticã, pe care o considerãm reprezentativã pentru mediul artistic
din oraºele sãseºti, acoperã, chiar dacã numai parþial, o lacunã din istoria artei transilvãnene.

Fig. 1 Johann Ölhan. Portretul lui Joseph Gottlieb Seuler von Seulen.

Ulei pe pânzã. 82 x 65. Muzeul de Artã Braºov (inv. 240).
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32 Adriani Gött, op. cit., p. 102-103 ºi 106-107.
33 În anul 1670, principele Transilvaniei Michael Apafi a conferit titlul ereditar de nobleþe lui Simon Drauth cel Bãtrân ºi

fiului sãu, Simon Drauth cel Tânãr. Lucas Seuler a obþinut titlul nobiliar în anul 1716, de la împãratul Carol al IV-lea. Cf.
Josef von Sebestyen, Die Wappendenkmäler des Burzenländer Sächsischen Museums, partea a II-a, în „Mitteilungen des
Burzenländer Sächsischen Museums“, Braºov, III, nr. 3-4, 1938, p. 164 ºi Die Wappendenkmäler des Burzenländer
Sächsischen Museums, partea a III-a, în „Mitteilungen des Burzenländer Sächsischen Museums“, Braºov, IV, nr. 1-4,
1940, p. 25 ºi 31.



Fig. 2 Johann Ölhan. Portretul lui Johann Traugott Seuler von

Seulen (detaliu).

Ulei pe pânzã. 84 x 70. Muzeul de Artã Braºov (inv. 234).

Fig. 3 Johann Ölhan. Portretul lui Joseph von Drauth.

Ulei pe pânzã. 88 x 72, 5. Muzeul de Artã Braºov (inv. 2514).

Fig. 4 Johann Ölhan. Portretul lui Joseph von Drauth (detaliu).
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