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TRADIÞIE ªI INOVAÞIE ÎN ARTA TRANSILVÃNEANÃ.
CAZUL PICTORULUI BRAªOVEAN HANS BULHARDT
Arta transilvãneanã modernã îºi defineºte caracterul particular prin coexistenþa tradiþiei cu
modernismul, prin convieþuirea unui spirit conservator cu interesul pentru inovaþie. Rezultã o
imagine contrastantã ºi paradoxalã. Modernismul se insereazã într-un cadru tradiþional care-ºi
pãstreazã vitalitatea pânã în perioada interbelicã. Pãtrunderea elementelor noi de limbaj plastic,
experienþele moderniste, nu determinã declinul manifestãrilor artistice tradiþionale de facturã
academistã, realistã ºi romanticã, prezente în continuare la un nivel cel puþin egal.1 Cercetãtorii
care s-au aplecat asupra fenomenului artistic din spaþiul intracarpatic au constatat cã
modernismul ºi-a exercitat influenþa într-un mod particular, fãrã a îmbrãca un caracter
iconoclast, revoluþionar, „elementele de modernitate grefându-se, de cele mai multe ori, pe o
structurã tradiþionalã”2. Artiºtii transilvãneni au receptat inovaþiile în mod selectiv, adaptându-le
atât valorilor tradiþionale, cât ºi propriului temperament artistic. Doina Udrescu observa, cu
privire la arta transilvãneanã din secolul al XIX-lea, cã „asistãm la un amalgam de orientãri ºi
stiluri artistice, la un soi de eclectism”3. Observaþia poate fi extinsã la arta modernã din
Transilvania consideratã în ansamblul sãu. Creaþia artiºtilor transilvãneni se prezintã ca o sintezã
originalã între diferite tendinþe ºi orientãri, consonantã cu spaþiul multicultural al provinciei
natale. Artiºtii a cãror operã, chiar ºi parþial, poate fi clasatã fãrã echivoc într-un anumit stil
constituie mai degrabã excepþia. Reþinerea este o altã trãsãturã specificã demersului artistic din
spaþiul transilvãnean. Reveniþi de la studii, artiºtii se vãd nevoiþi sã adopte mijloace de exprimare
moderate pentru a câºtiga aprecierea unui public tributar unei mentalitãþi provinciale ºi
conservatoare.
Perioada de la cumpãna secolelor al XIX-lea ºi al XX-lea – epocã de rapide transformãri ºi
reconfigurãri, în care s-au pus bazele modernismului – reflectã cel mai fidel acest tablou complex. Ne
propunem în continuare sã stabilim în ce mãsurã aceste trãsãturi caracteristice pentru modernitatea
spaþiului plastic transilvãnean se regãsesc în creaþia pictorului braºovean Hans Bulhardt.
Artistul s-a nãscut în 1858 la Câmpulung Moldovenesc, în familia unui locotenent de intendenþã
originar din Brno (astãzi în Cehia). Mama provenea dintr-o familie transilvãneanã, ce avea ºi rãdãcini
româneºti. Îndatoririle de serviciu ale tatãlui sãu au fãcut ca familia sã se stabileascã pe rând în
Cernãuþi, Cluj, Deva ºi Mediaº. Pictorul a urmat cursurile Gimnaziului din Sibiu – secþia realã, unde
profesor de desen era Carl Dörschlag4, îndrumãtorul unei întregi generaþii de artiºti transilvãneni.
Aici a primit primele lecþii de picturã ºi desen. În 1878, dupã absolvirea Gimnaziului, pleacã la Viena,
unde se va înscrie la Academia de Arte Frumoase.5 A avut ca profesori pe Eduard von Lichtenfels6,
Hans Makart7 ºi Leopold Carl Müller8. Petrece opt ani în cadrul Academiei, urmând atât cursul
general (Allgemeine Schule), cât ºi cursul aprofundat (Meister-Schule). Se dovedeºte un student
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Amelia Pavel, L’espace transylvain et l’art modern, în vol. Simboluri, surse, idolatrii în arta modernã, Bucureºti, Ed.
DU Style ºi Atlas, 1999, pp. 127-129 ºi p. 132.
Iulia Mesea, Elena Popescu, Emerich Tamás 1876 – 1901, (catalog de expoziþie), Muzeul de Artã Braºov, 2001, pp. 23-24.
Doina Udrescu, Arta germanã din Transilvania în colecþiile Muzeului Brukenthal din Sibiu (1800-1950), Sibiu, Editura
Forumului Democrat al Germanilor din România, 2003, vol. I: Picturã, sculpturã, p. 51.
Carl Dörschlag (1832-1917). Pictor german. În 1862 se stabileºte în Transilvania, fiind profesor de desen la Reghin,
Mediaº ºi la Sibiu, din 1870.
Axente Banciu, Pictorul Hans Bulhardt, în „Þara Bârsei”, IX, 1937, nr. 6, pp. 548-549.
Eduard Peithner von Lichtenfels (1833-1913). Profesor de peisagisticã la Academia de Arte Frumoase din Viena.
Hans Makart (1840-1884). Pictor academist ºi decorator. Profesor de picturã istoricã la Academia de Arte Frumoase din
Viena. Cunoscut mai ales pentru compoziþiile sale cu subiect istoric.
Leopold Carl Müller (1834-1892), supranumit Müller Egipteanul. Peisagist. Celebru în epocã pentru picturile sale cu
subiect oriental. Din 1878 profesor la Academia de Arte Frumoase din Viena.
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conºtiincios, la absolvire obþinând titlul de profesor ºi pictor academic.9 În paralel, urmeazã doi ani
cursurile Institutului Politehnic ºi studiazã arhitectura timp de trei ani cu Theophil Hansen10.
Bulhardt frecventeazã cercurile studenþimii române din capitala Imperiului Habsburgic, devenind, se
pare, chiar membru al societãþii academice „România Junã”.11
Viaþa artisticã vienezã trecea, în deceniile opt ºi nouã ale secolului al XIX-lea printr-o perioadã
de febrilã creativitate. Atunci se prefigureazã elementele unui limbaj artistic care a înrâurit arta
Europei Centrale pânã spre 1914. Se afirmã motive simboliste ºi chiar unele elemente de limbaj
preexpresionist. Academismul ºi cultura vienezã se transformã profund sub influenþa lui Hans
Makart. Pictura sa, excelând prin decorativism ºi remarcabile calitãþi coloristice, anunþã Sezession-ul
vienez. Peisagistica austriacã, în descendenþa peisajului Biedermeier, a resimþit puternic influenþa
ªcolii de la Barbizon ºi chiar ecouri ale impresionismului. Rezultã o manierã peisagisticã originalã,
aºa-numitul impresionism atmosferic/Stimmungsimpressionismus. În cadrul sãu s-a impus studiul
direct al naturii, tratarea realistã a subiectului, acompaniatã de note lirice, interesul pentru
surprinderea efectelor atmosferice ºi o paletã cromaticã luminoasã. Cel mai important reprezentant al
sãu este Jakob Emil Schindler12.
Bulhardt figureazã printre artiºtii care expun în cadrul primei expoziþii de artã plasticã din
Transilvania, organizatã la Sibiu în 1887. În cadrul expoziþiei sunt prezentate publicului câteva sute
de lucrãri aparþinând unor artiºti de prestigiu din spaþiul artistic german: profesorii pictorului – Hans
Makart ºi Eduard von Lichtenfels –, Friedrich von Amerling, Hans Ludwig Fischer, Franz von
Dreffeger, Johann Sperl etc. Participã ºi artiºti transilvãneni renumiþi, cum ar fi Miklós Barabás ºi
Carl Dörschlag.13 Prezenþa lui Hans Bulhardt în cadrul expunerii, alãturi de atâþia artiºti consacraþi,
este semnificativã pentru aprecierea de care se bucura tânãrul artist. Aceastã concluzie este întãritã ºi
de faptul cã Muzeul Brukenthal achiziþioneazã cu acest prilej una din lucrãrile sale.14
În 1889, dupã terminarea studiilor, Hans Bulhardt se stabileºte la Braºov. Activitatea artisticã
din oraº traversa o perioadã mai puþin fastã, aflatã în contrast cu intensa activitate din primul deceniu
al secolului al XX-lea. Centrul artistic braºovean trãia încã în umbra Sibiului. Nu era activ niciun
artist de valoare, cu excepþia lui Miºu Popp, aflat la sfârºitul prestigioasei sale cariere artistice.
Wilhelm Kamner renunþase din 1877 la activitatea didacticã ºi artisticã, devenind preot-paroh la
Bod15, iar Friedrich Miess se afla încã la studii. Exista însã un public avut ºi cultivat din rândurile
cãruia se puteau recruta comanditarii unor lucrãri artistice. Braºovul, mai puþin conservator decât
Sibiul, oferea un mediu promiþãtor pentru un tânãr artist dornic de afirmare.
La sfârºitul secolului al XIX-lea arta transilvãneanã traversa o perioadã de înnoire. Supremaþia
academismului începea sã fie pusã la îndoialã. Un rol important în acest sens l-a jucat Carl Dörschlag,
atât ca artist, dar ºi în calitate de pedagog. Elevii sãi, Fritz Schullerus, Arthur Coulin, Octavian
Smigelschi, Robert Wellman ºi Anna Dörschlag, s-au orientat „spre un demers plastic mai realist,
bazat pe studiul naturii”16. Schematismul, rigiditatea ºi convenþionalul sunt abandonate în favoarea
unui limbaj pictural mai bogat, în care se regãsesc sugestii ale romantismului târziu, simbolismului ºi
ale unui realism modulat de inflexiuni lirice. La cumpãna veacurilor se adaugã influenþe Jugendstil ºi
preexpresioniste. Nu lipsesc nici experienþele plastice derivate din pictura de plein air.
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Axente Banciu, loc. cit., p. 549.
Theophil Edvard Freiherr von Hansen (1813-1891). Arhitect danez. Reprezentant al clasicismului. Din 1846 s-a stabilit la
Viena, realizând numeroase edificii publice.
Axente Banciu, loc. cit., p. 547 ºi p. 549.
Jakob Emil Schindler (1842-1892). Peisagist. Influenþat de pictura olandezã ºi ªcoala de la Barbizon. Membru de onoare al
Academiilor de Arte Frumoase din Viena ºi München.
Doina Udrescu, op. cit., pp. 52-53.
Ibidem., p. 172 (Moarã de vânt seara, ulei pe lemn de arin, 20 x 30 cm, datat [18]87).
Radu Popica, Wilhelm Kamner – un artist braºovean puþin cunoscut din secolul al XIX-lea, în „Þara Bârsei”, Braºov, V
(XVI), 2006, serie nouã, nr. 5, p. 96.
Rodica Irimie-Fota, Forme ºi culori: Artele plastice sibiene de la izvoare în contemporaneitate, Sibiu, 1983, p. 35.
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La Braºov, Hans Bulhardt ºi-a desfãºurat activitatea ca liber-profesionist. Era însã dificil pentru
un artist sã se întreþinã doar din arta sa. Necesitãþile materiale îl vor determina sã accepte comenzi
diverse. Picteazã icoane, realizeazã pictura unor biserici din Braºov ºi împrejurimi (biserica Sf. Ioan,
biserica Sf. Adormire din Piaþa Sfatului, tâmpla bisericii din Purcãreni), primind chiar propunerea de
a picta catedrala ortodoxã din Sibiu17. A fost deosebit de apreciat ca pictor bisericesc. Axente
Banciu18, care l-a cunoscut personal, lãsându-ne o preþioasã mãrturie asupra sa, aprecia cã este „o
realã valoare în pictura bizantinã”19. A activat ºi în calitate de restaurator. A restaurat câteva portrete
de Miºu Popp ºi un portret din proprietatea lui Aurel A. Mureºianu.20 În calitate de pictor-scenograf a
realizat decoraþii pentru teatrele din Braºov, Sibiu, Sighiºoara, Mediaº, Bistriþa, Fãgãraº ºi Sebeº.21
Activitatea artisticã a lui Hans Bulhardt se întinde pe parcursul a peste cinci decenii, din deceniul
nouã al secolului al XIX-lea pânã în 1937, an în care înceteazã din viaþã. Din vasta sa creaþie22,
picturã ºi graficã, s-au pãstrat relativ puþine lucrãri despre care avem cunoºtinþã. Majoritatea se
gãsesc în patrimoniul Muzeului de Artã Braºov. Prin urmare, cunoaºterea în profunzime a creaþiei
sale artistice este în mod inerent limitatã de aceste circumstanþe. Cu toate acestea, chiar ºi aºa
fragmentarã cum a ajuns pânã la noi, opera lui Hans Bulhardt este de naturã sã contribuie la
cunoaºterea unor aspecte ale artei transilvãnene de la sfârºitul secolului al XIX-lea ºi începutul
secolului al XX-lea.
Dintre lucrãrile sale portretistice s-a pãstrat un interesant Autoportret23 (Fig. 1), realizat în
perioada studiilor vieneze. Marcatã de o notã romanticã, lucrarea stã mãrturie cu privire la calitãþile
sale de portretist. Pictorul se înfãþiºeazã ca o personalitate nonconformistã, afiºând un aer boem.
Vãzutã din profil, cu capul uºor întors spre privitor, figura artistului se profileazã pe un fond neutru.
Expresivitatea chipului este subliniatã prin intermediul eclerajului dirijat. Gama cromaticã sobrã este
redusã la esenþial. Lucrarea dovedeºte abilitatea artistului de a surprinde esenþa unei individualitãþi ºi
familiaritatea cu operele similare ale maeºtrilor genului.
Alte douã lucrãri, datate în anul 1896, ne demonstreazã calitãþile sale de portretist. Un adevãrat
studiu psihologic este Portretul de femeie24, rãmas neterminat, ce înfãþiºeazã o tânãrã surprinsã într-o
atitudine contemplativã specificã portretelor academiste. Este vãdit interesul pentru caracterizarea
psihologicã a modelului, pentru surprinderea trãirilor sale interioare. Un alt Portret de femeie25 este
tratat într-o manierã mai convenþionalã. Chipul, vãzut din profil, surprinde cu exactitate fizionomia ºi
expresia modelului, fãrã a cãuta transcenderea aparenþelor exterioare.
Peisagistica lui Hans Bulhardt ne este mai bine cunoscutã. Putem sã urmãrim evoluþia sa, în linii
generale, din perioada studiilor pânã în perioada interbelicã. Peisajul prezentat de Bulhardt în cadrul
expoziþiei de la Sibiu din 1887 (Fig. 2) dovedeºte similitudini evidente cu peisagistica Biedermeier ºi
peisajele pictorilor austrieci din ºcoala impresionismului atmosferic pe care neîndoielnic le
cunoscuse la Viena. Motivul asupra cãruia se opreºte artistul este unul pitoresc. Compoziþia se
structureazã pe o diagonalã pronunþat ascendentã, contrabalansatã de silueta morii ºi liziera pãdurii.
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Decorarea pereþilor cu fresce ºi pictura iconostasului au fost realizate, în cele din urmã, de pictorul Octavian Smigelschi, în
colaborare cu Arthur Coulin.
Axente Banciu (1875-1959). Pedagog ºi publicist. Colaborator la numeroase publicaþii transilvãnene. A editat revista
„Þara Bârsei” (1929-1939). Membru de onoare al Academiei Române. Cfr. Cãrturari braºoveni (sec. XV- XX), Braºov,
Biblioteca Municipalã, 1972, pp. 25-26.
Axente Banciu, loc. cit., pp. 546-547.
Ibidem, p. 547 (Portretele protosinghelului Nicolae Popea, portretul preotului Neagoe Popea din Sãcele ºi al soþiei sale,
Voica, se aflau în colecþia muzeului ASTRA din Braºov. Portretul lui Hagi ªandru, datat 1783, aflat în posesia lui Aurel A.
Mureºianu).
Ibidem.
În perioada interbelicã numeroase lucrãri ale pictorului se aflau în colecþii particulare. Numai fratele pictorului, Franz
Bulhardt, a moºtenit 60 de pânze. Cfr. Axente Banciu, loc. cit., p. 546 ºi p. 549.
Ulei pe pânzã, 45 x 36 cm, semnat, datat 1886, inv. nr. 1331 Muzeul de Artã Braºov (în continuare MAB).
Ulei pe pânzã, 32,5 x 26,5 cm, inv. nr. 856 MAB.
Ulei pe pânzã, 36,5 x 26,5 cm, inv. nr. 1338 MAB.
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Pictorul cautã sã surprindã jocul de umbre ºi lumini al înserãrii. Notaþia spontanã vãdeºte asimilarea
modalitãþilor tehnice specifice picturii în plein air.
La scurt timp dupã stabilirea sa la Braºov, Bulhardt a realizat o serie de peisaje dedicate
meleagurilor adoptive. Pictat în 1895, ciclul peisagistic Þara Bârsei26 (Fig. 3 ºi 4) cuprinde patru
lucrãri similare ca structurã, compoziþie ºi colorit. Cadrul realist este impregnat de o atmosferã
emotivã cu inflexiuni lirice, reþetã artisticã caracteristicã peisagisticii transilvãnene.27 Artistul îºi
aºeazã ºevaletul pe dealurile ce mãrginesc Þara Bârsei, de unde perspectiva se deschide larg asupra
depresiunii. Compoziþiile se structureazã în planuri orizontale clar delimitate cromatic ºi structural.
Perspectiva este obþinutã print-o treptatã atenuare coloristicã spre orizont. Natura însufleþitã din
prim-plan este redatã cu vervã coloristicã, uneori prin intermediul unor tuºe spontane. Nu lipseºte
nici elementul uman, clar individualizat sau doar schiþat prin câteva pete de culoare. În planul secund
ºi îndepãrtat culoarea se aºterne pe suprafeþe ample, fin modulate, în tente temperate, aproape
transparente. Se obþine astfel un efect de contrast. Paleta cromaticã, caldã ºi luminoasã, este alcãtuitã
dintr-o gamã de verde, ocru ºi cãrãmiziu, imprimând o nuanþã decorativã. Lumina puternicã aratã cã
lucrãrile sunt rodul observaþiei nemijlocite a naturii. Tuºele dezinvolte, încercãrile de surprindere a
vibraþiei luminii prin intermediul culorilor, preocuparea pentru indicarea anotimpului ºi a
momentului din zi sunt elemente ce sugereazã asimilarea unor influenþe impresioniste.
Nu cunoaºtem nicio lucrare de picturã a lui Hans Bulhardt care sã poatã fi datatã în perioada
cuprinsã între sfârºitul secolului al XIX-lea ºi primii ani ai perioadei interbelice. Ca urmare, în
actualul stadiu al cercetãrii, lipsa informaþiilor nu ne permite sã reconstituim evoluþiile din pictura sa,
din peisagisticã în particular, în acest interval.
În patrimoniul Muzeului de Artã Braºov se pãstreazã patru peisaje28 din creaþia interbelicã a
pictorului. Constatãm cã în peisagistica sa au survenit importante modificãri. Peisajele sale din
aceastã perioadã dovedesc oscilaþia între tratarea în cheie naturalistã ºi dispoziþia pentru asimilarea
unor elemente postimpresioniste. Este însã vorba de o asimilare mai degrabã formalã, de un
postimpresionism convenþional limitat la utilizarea limbajului artistic specific, care nu este însã
dublat de un autentic crez artistic orientat în aceastã direcþie. Bulhardt s-a orientat spre o artã facilã,
mai pe placul publicului. Cazul sãu nu este unul singular în pictura româneascã din acea perioadã.
Nicolae Vermont, artist cu o solidã formaþie profesionalã, promotor la începutul secolului al XX-lea a
unei arte viguroase ºi înnoitoare, are, în perioada interbelicã, o evoluþie asemãnãtoare.29
Pictura sa este completatã de o intensã activitate desfãºuratã în calitate de grafician. Din grafica
lui Hans Bulhardt se pãstreazã în patrimoniul Muzeului de Artã Braºov trei lucrãri de mari
dimensiuni, printre care ºi un interesant proiect de frescã30 destinat unei biserici ortodoxe, ºi un
album conþinând 131 de mici schiþe ºi desene.
Albumul de desene31 este o adevãratã radiografie a evoluþiei sale artistice. Lucrãrile de format
mic, realizate într-o multitudine de tehnici (creion, tuº, cãrbune, laviu, acuarelã etc.), dezvãluie o altã
dimensiune a personalitãþii sale artistice, mai bogatã ºi mai complexã. Varietatea mijloacelor de
expresie utilizate indicã un artist care stãpâneºte deplin tainele meºteºugului sãu. Nefiind destinate
publicului, exerciþiile sale grafice au un grad sporit de libertate, care dezvãluie valenþe ºi
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Þara Bârsei I, ulei pe pânzã, 78 x 98 cm, inv. nr. 229 MAB; Þara Bârsei II, ulei pe pânzã, 78 x 98 cm, inv. nr. 230 MAB;
Þara Bârsei III, ulei pe pânzã, 78 x 106 cm, inv. nr. 231 MAB; Þara Bârsei IV, ulei pe pânzã, 78 x 106 cm, inv. nr. 232
MAB.
Amelia Pavel, op. cit., p. 132.
Peisaj, ulei pe carton lipit pe pânzã, 29,5 x 29,5 cm, semnat, nedatat, inv. nr. 692 MAB; Peisaj, ulei pe carton, 29,5 x 30 cm,
semnat, datat 1(925), inv. nr. 693 MAB; Peisaj de iarnã, ulei pe carton, 33 x 45 cm, semnat, datat 1(923), inv. nr. 1332
MAB; Peisaj, ulei pe pânzã, 53,5 x 74 cm, semnat, datat 1(935) inv. nr. 1337 MAB.
Vezi, Amelia Pavel, Radu Ionescu, Nicolae Vermont, Bucureºti, Editura Academiei, 1958.
Proiect de frescã, acuarelã ºi tuº pe carton, 94 x 58,5 cm, inv. nr. 815 MAB.
Album cu desene, 23,5 x 30 cm, 131 de schiþe ºi desene, inv. nr. 691 MAB.
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disponibilitãþi multiple. Preocupãrile sale apar mult mai largi decât sugera creaþia sa picturalã.
Predominante sunt schiþele peisagistice, dar sunt bine reprezentate ºi scenele cu figuri
decorativ-alegorice ºi mitologice – proiecte de frescã sau ilustraþii de carte –, crochiurile portretistice
ºi scenele de gen.
Cele câteva desene ce pot fi datate în perioada studiilor demonstreazã, prin tematica ºi modul lor
de execuþie, însuºirea temeinicã a desenului academic, pe care se punea preponderent accentul în
formaþia artisticã dobânditã în cadrul academiilor de arte. Desenul sãu este, chiar de la primele
încercãri, ferm ºi expresiv, lipsit de ezitãri ºi stângãcii. Hans Bulhardt se dovedeºte un desenator
talentat, capabil sã noteze rapid ºi precis detaliile care individualizeazã motivul aflat în faþa sa.
Repertoriul tematic ºi stilistic este unul ambivalent, îmbinând orientãri diferite, chiar contrare.
Observaþia veridicã, exactã, desenul dupã naturã, coexistã cu niºte compoziþii cu temã mitologicã,
alegoricã sau literarã, peisaje imaginare ºi fantastice. Prima orientare îl plaseazã în cadrul tradiþiei
realiste predominante în grafica transilvãneanã din secolul al XIX-lea ºi, într-o anumitã mãsurã, în
prima jumãtate a secolului al XX-lea. Satele ºi oraºele transilvãnene, cu atmosfera lor specificã, o
scenã surprinsã la un colþ de stradã sau o banalã scenã domesticã, o figurã pitoreascã, un crâmpei de
naturã constituie motivele asupra cãrora se opreºte deseori Bulhardt în schiþele sale. Ilustrative sunt
îndeosebi douã peisaje32 (Fig. 5 ºi 6) înfãþiºând priveliºti specifice Transilvaniei.
A doua tendinþã, ilustratã prin schiþe realizate mai ales în primele douã decenii ale secolului
trecut, se sustrage îngustului cerc provincial prin abordarea unui repertoriu artistic cosmopolit, care
îmbinã curente ºi stiluri artistice active în Europa Centralã la sfârºitul secolului al XIX-lea ºi în primii
ani ai secolului al XX-lea. Remarcabilã este complexitatea ºi diversitatea interferenþelor stilistice ºi
culturale ce pot fi decelabile în grafica lui Hans Bulhardt. Regãsim compoziþii cu tentã simbolistã,
peisaje marcate de note de facturã expresionistã sau trãdând asimilarea unor procedee proprii
simbolismului, ecouri ale romantismului, lucrãri influenþate de stilul Sezession-ului vienez,
reflectând tendinþa spre decorativism caracteristicã epocii, dar ºi sugestii impresioniste.
Privite în ansamblu, aceste preocupãri sintetice reflectã conectarea sa la Zeitgeist-ul din preajma
anului 1900. Sentimentul decadenþei presentimentul dezastrului inevitabil încurajau „dorinþa de a
elibera arta de academismul care pãtrunsese atât de puternic pretutindeni. Speranþa într-o nouã artã
era încurajatã de ideea venirii unui alt secol ºi apariþia unei arte noi” 33. Frãmântãrile sfârºitului de
secol al XIX-lea, efervescenþa artisticã, aspiraþiile spre nou în artã, nu aveau cum sã-l lase indiferent
pe artistul braºovean. Tributar unei formaþii de facturã academicã, activând într-un mediu social
conservator, ostil inovaþiilor, Bulhardt, deºi tentat de noutãþile de ordin artistic, ezitã, nu se poate
decide sã le îmbrãþiºeze total, ferindu-se ca în experimentele sale plastice sã rupã definitiv legãturile
cu academismul ºi tradiþia. Cazul sãu nu este unul excepþional în pictura transilvãneanã de la
începutul secolului al XX-lea. Tendinþa de înnoire a limbajului artistic prin apelul la tematica ºi
mijloacele de expresie proprii modernismului, însoþitã de anumite reþineri, de concesii fãcute
academismului, este caracteristicã ºi altor pictori activi la Braºov în aceeaºi perioadã: Emerich
Tamás, Arthur Coulin ºi Friedrich Miess. Creaþia lor trãdeazã un interes similar acordat noului, care
se altoieºte pe o creaþie tributarã încã academismului.34 Arta Europei Centrale, cu amalgamul sãu
stilistic, cu experimentele sale artistice, se oglindeºte fidel în pictura transilvãneanã de la cumpãna
veacurilor.
În ultimul sfert al secolului al XIX-lea simbolismul reprezenta una dintre tendinþele în vogã în
arta europeanã. Nu atât un stil artistic, cât mai degrabã un curent ideologic, simbolismul a jucat un rol
32
33
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Stephan Tschudi-Madsen, Art Nouveau, Bucureºti, 1977, p. 39.
Iulia Mesea, Elena Popescu, op. cit., pp. 25-46; Harald Krasser, Arthur Coulin, Bucureºti, Ed. Meridiane, 1970, pp. 24-28;
Doina Udrescu, op. cit., pp. 84-86.
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important în subminarea academismului. Se pregãtea astfel terenul pentru afirmarea
expresionismului în spaþiul cultural german. În simbolism arta devine expresie purã a subiectivitãþii
artistului, a emoþiilor sale. Artiºtii se îndepãrteazã de comandamentele realului, preferând o manierã
alegoricã. Strâns legatã de literaturã, pictura simbolistã a conservat teme descinse din iconografia
romanticã. Artiºtii care graviteazã în sfera simbolismului „propuneau reducerea elementelor preluate
din realitate la câteva repere sau simboluri principale, un accentuat decorativism, un pronunþat
senzualism în folosirea liniei ºi mai ales a culorii, creând în acest fel o ambianþã plinã de mister”35.
Apelul la simbol este însã unul puternic individualizat. Simbolurile nu aparþin iconografiei
tradiþionale, fiind într-o mare mãsurã obscure ºi ambigue. În spaþiul românesc inovaþiile iconografice
ºi stilistice caracteristice simbolismului ºi Jugendstil-ului au pãtruns mai ales prin intermediul
ilustraþiei de carte.36
În desenele lui Hans Bulhardt apar motive specifice simbolismului, unele comune ºi
romantismului sau preluate ulterior în Jugendstil ºi expresionism: copacul, crepusculul, noaptea,
ruinele, dansul, puntea, învecinarea apei cu stânca (Fig. 7 ºi 8). Integrate mai ales în schiþele
peisagistice, motivele cu tentã simbolistã pãstreazã o notã discretã care indicã adeziunea incompletã
la programul simbolismului. Atmosfera emanã un aer ireal, aflat la graniþa dintre vis ºi realitate.
Compoziþiile cu figuri decorativ-alegorice ºi mitologice sau chiar unele studii sunt tratate într-o
manierã decorativã, prin recursul la linii sinuoase, siluete alungite, de o rafinatã sensibilitate, în care
întrezãrim sugestii ale simbolismului ºi Jugendstil-ului (Fig. 9).
Unele schiþe trãdeazã o laturã mai apropiatã de iconografia romantismului. Sunt peisaje
tulburate, neliniºtite, ce redau dezlãnþuirea cumplitã a stihiilor naturii (Fig. 10), peisaje nocturne ce
emanã o atmosferã enigmaticã sau care sugereazã tema romanticã a solitudinii, a izolãrii în mijlocul
naturii. Nu lipsesc nici lucrãrile inspirate de literatura romanticã. Un ciclu de acuarele ilustreazã
poezii de Friedrich Schiller, printre care: Scufundãtorul, Tânãrul în sãlbãticie ºi Frumoasa din
strãini. Alte peisaje, prin cadrul mohorât ºi cenuºiu, prin sentimentul de angoasã ºi neliniºte pe care-l
trasmit, trimit la repertoriul tematic al expresionismului.
În actualul stadiu al cercetãrii, nu putem stabili dacã mijloacele de expresie ºi tematica, atât de
nuanþate ºi diverse în graficã, au influenþat ºi pictura de ºevalet a lui Hans Bulhardt sau dacã unele din
proiectele de frescã, cu subiect mitologic sau alegoric, au fost transpuse în realitate. Chiar dacã nu au
fost concretizate ulterior, desenele ºi schiþele sale rãmân o mãrturie preþioasã asupra unui moment de
rãscruce al artei transilvãnene.
Prin creaþia sa picturalã, dar mai ales prin grafica sa, Hans Bulhardt este un artist care ilustreazã
într-un mod exemplar întâlnirea ºi convieþuirea dintre tradiþie ºi formele de expresie proprii
modernismului în arta transilvãneanã. ªi-a desfãºurat activitatea într-o perioadã de radicale
transformãri în plan artistic, ce nu au condus însã la disoluþia cadrului tradiþional. Formaþia sa
academicã a rãmas definitorie pentru evoluþia sa, dar pe aceasta s-au altoit elemente ale
simbolismului, romantismului, Jugendstilului, chiar ºi unele note de facturã expresionistã. În
peisagisticã a resimþit influenþe dinspre impresionism ºi pictura în plein air, receptate însã indirect,
prin intermediul ºcolii austriece de picturã. Activ într-un mediu provincial în care nu ºi-a putut
valorifica la maxim potenþialul sãu creator, a fost nevoit sã accepte compromisuri, sã practice o
picturã aflatã mult sub posibilitãþile sale. Ataºat de momentul artistic de la confluenþa secolelor
XIX-XX, de la un anumit punct al vieþii sale nu a mai reuºit sã se adapteze rapidelor mutaþii din arta
modernã, pierzând contactul cu orientãrile artistice cele mai avansate.
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Creaþia sa artisticã, rãmasã în mare mãsurã ineditã, este definitorie pentru perioada de tranziþie
spre modernitate a artei din spaþiul intracarpatic, aruncând o nouã luminã asupra acestui capitol
semnificativ din istoria artei transilvãnene, din nefericire încã puþin cunoscut. Nutrim speranþa cã
cercetãrile ulterioare întreprinse asupra vieþii ºi activitãþii lui Hans Bulhardt vor îmbogãþi ºi nuanþa
portretul acestui artist braºovean.
Abstract
Modern Transylvanian art is characterized by a paradoxical coexistence among tradition and
innovation. In a traditional and conservative society elements of modern art arise, but the academic
art remains all the same well appreciated by the audience.
Hans Bulhardt was born in Campulung-Moldovenesc, in 1858. Beginning with 1878 he was
studying painting and drawing at the Fine Arts Academy from Vienna. His professors were the
following painters: Eduard von Lichtenfels, Hans Makart and Carl Leopold Müller. When
graduating the Academy he acquired the titles of drawing professor and academic painter. During
that time, he was also studying arhitecture with Theophil Hansen. Bulhardt participated at the Great
Art Exhibition which took place at Sibiu in 1887. From 1889 he established in Brasov, where he lived
and worked for the rest of his life. Hans Bulhardt died in 1937.
Hans Bulhardt was active as a freelance artist. Without a solid material situation, he was forced
to practise various kinds of activities: scenic design for theatres in many Transylvanian towns,
painting icons and churches; he also did some restauration works. Although many of his works were
lost, some of them still exist and are sheltered especially in the collection of Brasov Art Museum.
His portraits are showing an artist who possesed good skills in portraiture and a solid academic
training. On the other hand his landscapes indicate influences of Austrian landscape artists
(Biedermeier landscape and atmospheric Impressionism School). In graphic art he gived up
Academism, experiencing new forms of art expression. Bulhardt`s drawings prove contacts with a
variety of modern art styles: Symbolism, Romanticism, Expressionism and Wiener Sezession.
Bulhardt was interested in the modern innovations which appeared in the Central European art
during that period. The academic formation still marked his artistic evolution. Through his entire
creation, Bulhardt illustrated in an exemplary manner the clash between modernism and tradition in
Transylvanian art at the end of 19th century and in the first decades of 20th century. He is a
representative artist for that period of Transylvanian art history.
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