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UN ARTIST BRAªOVEAN UITAT: CONRAD VOLLRATH/VELEANU
(1884-1977)

Specificul unui centru artistic nu este determinat exclusiv de creaþia câtorva artiºti renumiþi. În
umbra lor îºi desfãºoarã activitatea ºi alþi artiºti care, deºi nu sunt lipsiþi de valoare ºi originalitate,
sunt cunoscuþi cel mult de publicul local, uneori într-o micã mãsurã chiar ºi de acesta. Spre ei trebuie
sã privim dacã dorim sã identificãm culoarea localã, mai degrabã decât spre artiºtii consacraþi, într-o
mai mare mãsurã receptivi la tendinþele cosmopolite din arta vremii. 

Centrul artistic braºovean nu constituie o excepþie. În perioada interbelicã, pe lângã artiºti
precum Hans Mattis-Teutsch (1884-1960) ºi Hans Eder (1883-1955), cunoscuþi mult dincolo de
graniþele oraºului natal, la Braºov ºi-a desfãºurat activitatea un numeros grup de artiºti. Muzeul de
Artã Braºov a dedicat în anul 2008 o amplã expoziþie1 acestor artiºti „uitaþi”. Cercetarea întreprinsã
atunci a rãmas, inevitabil, incompletã. Ca atare, considerãm necesar sã revenim asupra activitãþii ºi
creaþiei unora dintre artiºtii respectivi.

Conrad Vollrath/Veleanu2 s-a nãscut la Bucureºti, la 24 octombrie 1884, în familia pictorului
decorator Johann Adam Heinrich Vollrath (1852-1940)3, originar din localitatea bavarezã Wirsberg
in Oberfranken. Atras de oportunitãþile oferite de un oraº 
aflat în plinã dezvoltare, Heinrich Vollrath s-a stabilit la
Bucureºti, cãsãtorindu-se cu braºoveanca Karoline
Teutsch (?-1906).4

Dupã absolvirea Gimnaziului Evanghelic din
Bucureºti, Conrad Vollrath/Veleanu a studiat pentru
scurt timp cu pictorii G.D. Mirea (1852-1934) ºi Ipolit
Strâmbulescu (1871-1934), profesori la ªcoala de Arte
Frumoase din Bucureºti. S-a îndreptat apoi spre
München5. Aici urmeazã cursurile ªcolii Regale de Arte
ºi Meserii (Königliche Kunstgewerbeschule München),
iar dupã absolvire studiazã cu profesorul Herterich6 de la 
Academia Regalã de Arte Frumoase (Königliche

Akademie der Bildenden Künste). Dificultãþile
financiare îl silesc sã abandoneze studiile. În toamna lui
1905 sau cel târziu în primãvara anului 1906 revine la
Bucureºti.7
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Fraþii Vollrath, Heinrich, Hanne, Michael ºi
Martin cu fii, Bucureºti, 1902

(de la stânga la dreapta: Heinrich, Conrad,
Johann, Carl, Michael, Martin, Ludwig).

1 Radu Popica, Artiºti Braºoveni Uitaþi 1700-1950 (catalog de expoziþie), Muzeul de Artã Braºov, 2008.
2 Dupã 1945 artistul ºi-a luat numele de Veleanu.
3 Conrad Veleanu, Autobiografie (ms.), Muzeul de Artã Braºov, p. 1.
4 Informaþiile despre familia Vollrath mi-au fost oferite cu amabilitate de cãtre domnul Georg Sommeregger.
5 În autobiografia sa, întocmitã în ultimii ani de viaþã, artistul avanseazã anul 1900 pentru începutul studiilor müncheneze.

Având însã în vedere cã Ipolit Strîmbulescu revine în þarã în aprilie 1901 (Oprea Petre, Ipolit Strâmbulescu, Artist ºi
profesor (1871-1934), în vol. „Scrieri despre arta româneascã” (secole XIX-XX), Bucureºti, Editura Litera, 1971, p. 76) ºi
cã în anul 1900 artistul nu avea vârsta necesarã absolvirii gimnaziului, considerãm cã sosirea lui Conrad Vollrath/Veleanu
la München trebuie plasatã în toamna anului 1901.

6 În autobiografia artistului informaþia este incompletã. Este menþionat ca profesor Herterieb (sic!). În fapt este vorba de unul 
dintre fraþii Herterich, Johann Carl ºi Ludwig, ambii profesori la Academia Regalã de Arte Frumoase din München.
Înclinãm sã credem cã este vorba de Ludwig von Herterich, având în vedere cã Johann Carl înceteazã din viaþã în anul
1905, precum ºi faptul cã Ludwig von Herterich (1856-1932) era specializat în picturã monumentalã, domeniu ce-l interesa 
în cea mai mare mãsurã pe Conrad Vollrath/Veleanu.

7 Conrad Veleanu, op. cit.



Dupã întoarcerea în þarã, artistul a desfãºurat o intensã activitate în domeniul picturii bisericeºti
ºi decorative. Împreunã cu pictorul Dimitrie Belizarie8 a realizat pictura mai multor biserici (biserica
mãnãstirii Cãldãruºani, biserica din Comarnic etc.). Alãturi de tatãl sãu executã lucrãri de picturã
decorativã cu prilejul expoziþiei jubiliare din anul 1906, precum ºi pentru restaurantele „Carul cu
bere” ºi „Gambrinus”. Participã la restaurarea bisericii Stavropoleos, sub îndrumarea arhitectului Ion 
Mincu (1852-1912), ºi colaboreazã cu arhitectul Cristofi Cerchez9 la realizarea lucrãrilor de
decoraþie picturalã de la Vila Minovici ºi Casa Zentler. Activeazã pentru un timp ca pictor scenograf
la Teatrul Naþional.10

Multiplele activitãþi desfãºurate în aceºti ani ºi nevoia de a-ºi câºtiga existenþa nu-l împiedicã
sã-ºi continue studiile. În 1907-1908 se aflã la Paris, unde frecventeazã Academia Vitti11. Studiazã cu 
pictorii Anglada-Camarasa12 ºi Henri Martin13. Dupã numai un an dificultãþile financiare îl obligã sã
revinã în þarã. În primãvara anului 1914 realizeazã o cãlãtorie de studii în Nordul Italiei, vizitând
oraºele Veneþia, Verona ºi Desenzano del Garda. Peisajele realizate în periplul italian vor fi expuse
într-o expoziþie personalã deschisã în acelaºi an la Bucureºti.14

Anii rãzboiului îl obligã sã-ºi întrerupã activitatea. Participã în 1913 la campania din Bulgaria ºi
serveºte ca plutonier într-o unitate de pionieri între anii 1916-1918. Dupã rãzboi îºi continuã
activitatea ca pictor bisericesc ºi decorator. Lucreazã în echipa pictorului Costin Petrescu15 la
realizarea picturii murale a Catedralei Arhiepiscopale din Alba-Iulia16. În paralel continuã sã practice
pictura de ºevalet ºi participã la viaþa expoziþionalã din Bucureºti. Expune la „Tinerimea Artisticã” ºi
în cadrul „Salonului Oficial”, deschizând ºi patru expoziþii personale împreunã cu pictorii Oskar
Schmidt17 ºi Dimitrie Belizarie.18

În anul 1927 se stabileºte la Braºov19. Din acest moment cariera sa va fi strâns legatã de centrul
artistic braºovean, Conrad Vollrath/Veleanu integrându-se activ în viaþa artisticã a oraºului. Între anii 
1929-1944 participã la unsprezece expoziþii.20 Dintre acestea se remarcã expoziþiile personale: în
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8 Dimitrie Belizarie (?). Pictor bisericesc. Activ în prima jumãtate a secolului XX. A realizat pictura a numeroase lãcaºuri de
cult, printre care se numãrã ºi Catredrala Patriarhalã din Bucureºti.

9 Cristofi Cerchez (1872-1955). Reprezentant de frunte al stilului neoromânesc. Printre lucrãrile sale se numãrã: Vila
Minovici, Casa Zentler, Casa Candiano, Casa Cerchez, Casa parohialã a bisericii Sfinþii Apostoli din Bucureºti etc. Paul
Constantin, Dicþionarul universal al arhitecþilor, Bucureºti, Editura ªtiinþificã ºi Enciclopedicã, 1986.

10 Conrad Veleanu, op. cit.
11 Academia Vitti a fost înfiinþatã de Marie Caria (Madame Vitti) ºi pictorul Hermenegildo Anglada-Camarasa. A funcþionat

din anul 1905 într-un imobil de pe bulevardul Montparnasse nr. 48.
12 Hermenegildo Anglada-Camarasa (1871-1959). Pictor spaniol. Studiazã la ªcoala Superioarã de Desen ºi Artã Llotja din

Barcelona. În 1894 se mutã la Paris. Din 1901 expune frecvent la Sociéte Nationale des Beaux-Arts. Expune la Berlin
(1902), la marea expoziþie de artã de la Dresda (1904) ºi la Berliner Sezession (1906). Allgemeines Lexikon der Bildenden
Künstler von der Antike bis Zur Gegenwart, vol. I, Leipzig, Thieme-Becker, 1907.

13 Henri-Jean Guillame Martin (1860-1943). Studiazã la ªcoala de Arte Frumoase din Toulouse ºi la Paris în atelierul
pictorului Jean-Paul Laurens. Câºtigã medalia de aur la Salonul din 1889 ºi devine membru al Legiunii de Onoare. La
Expoziþia Universalã din 1900 obþine Marele Premiu. Jane Turner (ed.), The Dictionary of Art, vol. XX, Londra, Editura
Macmillan, 1996.

14 Conrad Veleanu, op. cit., pp. 1-2.
15 Costin Petrescu (1872-1954). Pictor muralist. Studiazã la Bucureºti, Viena, München ºi Paris. Deosebit de apreciat, a

primit comenzi prestigioase: decoraþia interioarã a palatului Cantacuzino din Bucureºti (astãzi Muzeul Naþional „George
Enescu”), Sala de Consiliu a Palatului C.E.C., pictura Catedralei Arhiepiscopale din Alba-Iulia ºi „Marea Frescã a
Neamului” de la Ateneul Român.

16 Ca apreciere pentru activitatea depusã va primi ordinul „Coroana României” (ordin nr. 6003 din 02.12.1922). Conrad
Veleanu, op. cit., p. 2.

17 Oskar Schmidt (1900 - ?). Activ în prima jumãtate a secolului XX, mai ales ca pictor bisericesc. Membru al societãþii
„Cercul Artistic”. Tudor Octavian, Pictori români uitaþi, Bucureºti, Editura Noi Media Print, 2003, pp. 132-133.

18 Conrad Veleanu, op. cit., p. 2.
19 Ibidem.
20 Ibidem.



1931 la Uzinele Schiel (astãzi Hidromecanica), în 1934 în Sala Albastrã a Redutei21 ºi în 1943 alãturi
de pictorul Heinrich Schunn22.

În 1944 se numãrã printre membrii fondatori ai sindicatului artiºtilor plastici (Organizaþia Liberã
ºi Democraticã a Artiºtilor din Braºov). Între anii 1950-1955 a lucrat ca pictor pentru ARLUS
(Asociaþia Românã pentru Strângerea Legãturilor cu Uniunea Sovieticã). A devenit membru al
Uniunii Artiºtilor Plastici din România, în aceastã calitate participând la majoritatea expoziþiilor
colective organizate în cadrul regiunii ºi judeþului Braºov.23 Ultima expoziþie la care participã, alãturi
de pictorii Ion Vlãdãreanu ºi Eduard Morres, este organizatã în anul 1975, cu prilejul împlinirii
vârstei de 90 de ani, de cãtre Secþia Artã a Muzeului Judeþean Braºov ºi Uniunea Artiºtilor Plastici –
filiala Braºov în Sala Arta (str. Mureºenilor nr. 12).24

Opera lui Conrad Vollrath/Veleanu rãmâne în mare mãsurã ineditã. În cursul cercetãrilor
întreprinse am fost în mãsurã sã identificãm ºase lucrãri aparþinând artistului. Ca atare, orice evaluare
nu poate fi decât incompletã ºi provizorie. Considerãm însã cã se poate formula o apreciere de
ansamblu asupra creaþiei sale artistice, trasând coordonatele esenþiale pe care a evoluat. 

Încã dintr-o primã etapã de creaþie, ce cuprinde anii anteriori Primului Rãzboi Mondial, creaþia
lui Conrad Vollrath/Veleanu se aºeazã sub semnul impresionismului. Acest fapt nu este surprinzãtor.
Perioada sa de formare coincide cu triumful impresionismului. Vollrath/Veleanu a avut prilejul sã se
familiarizeze cu principiile acestuia atât în þarã, unde începând cu primele expoziþii ale Tinerimii
Artistice (1902) se naºte o adevãratã modã impresionistã25, cât ºi la München ºi Paris, prestigiul
impresionismului fiind de acum de necontestat. Nu ºtim dacã putem atribui orientarea sa în aceastã
direcþie profesorului sãu de la Bucureºti, Ipolit Strâmbulescu, adept al unui impresionism liric ºi
convenþional, sau întâlnirii cu opera reprezentanþilor de frunte ai impresionismului german, Max
Liebermann (1847-1935), Lovis Corinth (1858-1925) ºi Max Slevogt (1868-1932). Cert este cã
alegerea Parisului ºi a Academiei Vitti pentru continuarea studiilor au legãturã cu aceastã opþiune. În
primul deceniu al secolului XX, Henri Martin era unul dintre puþinii pictori francezi rãmas fidel
neoimpresionismului/pointilismului. De altfel, printre cei care l-au influenþat, alãturi de clasicii
picturii româneºti (Nicolae Grigorescu, ªtefan Luchian ºi Gheorghe Petraºcu), Conrad
Vollrath/Veleanu îi menþioneazã pe impresioniºtii francezi26.
Contactul cu mediul artistic parizian a fost cel care a pecetluit
opþiunea sa pentru un limbaj plastic ce descinde din
impresionism.

Prin importanþa acordatã surprinderii efectelor de luminã,
tuºa spontanã ºi fragmentatã, recursul la umbre colorate,
cromatica vie, lucrarea Peisaj din Veneþia27, datând din timpul
cãlãtoriei de studii în nordul Italiei din anul 1914, confirmã
opþiunea pentru o picturã de facturã impresionistã. Conrad
Vollrath/Veleanu menþine însã integritatea formelor, ferm
conturate, nerenunþând la preocupãri legate de construcþia
compoziþiei ºi redarea materialitãþii obiectelor. Constatãm cã
principiile pointilismului profesate de Henri Martin nu l-au

184

Radu POPICA

Peisaj din Veneþia,
Muzeul de Artã Braºov, nr. inv. 2262.

21 I. Al. B. L. (Ioan Alexandru Bran-Lemeny), Expoziþia de picturã Conrad Vollrath, în „Gazeta Transilvaniei”,  XCVII, nr.
80, 7 octombrie 1934.

22 E.H., Ausstellung Vollrath-Schunn, în „Kronstädter Zeitung”, CVII, nr. 130, 7 iunie 1943.
23 Conrad Veleanu, op. cit.
24 Ion Vlãdãreanu, Eduard Morres, Conrad Veleanu, Picturã ºi graficã (catalog de expoziþie), Braºov, 1975.
25 Mircea Deac, Peisajul impresionist în pictura din România, Bucureºti, Editura Monitorul Oficial, 2009, p. 67.
26 Conrad Veleanu, op. cit., p. 4.
27 Peisaj din Veneþia, ulei/pânzã, 60/69, 8 cm, semnat stânga jos cu brun: Con. Vollrath, datat: (1)914, Muzeul de Artã

Braºov, nr. inv. 2262.



tentat pe tânãrul pictor. Influenþa perioadei petrecute la Academia Vitti este însã trãdatã prin colorit
ºi tendinþa spre decorativism, indicând sugestii preluate din maniera peisagisticã a lui
Anglada-Camarasa. Alegerea unui motiv lipsit de spectaculozitate, un colþ anonim al Veneþiei,
predilecþia pentru faþade mãcinate de timp, interesul acordat reflexiei lor în apã, amintesc de peisajele 
pictate la Veneþia de Gheorghe Petraºcu ºi Nicolae Dãrãscu. Conrad Vollrath/Veleanu se integreazã
direcþiei din peisagistica româneascã care, respingând viziunea bucolicã ºi idilicã proprie epigonilor
lui Grigorescu, se concentreazã pe specularea efectelor luminii ºi culorii într-o perspectivã asupra
naturii pe care Mircea Deac o defineºte drept „cosmicã”.28 Viziunea sa artisticã se plaseazã la
confluenþa impresionismului ºi postimpresionismului.

Într-o etapã ulterioarã de creaþie, dupã stabilirea la Braºov, constatãm cã peisagistica lui
Vollrath/Veleanu oscileazã între o manierã de o spontaneitate extremã, axatã pe surprinderea
fluiditãþii elementelor naturii, dând senzaþia de instantaneu, ilustratã de lucrarea Peisaj din

ªprenghi29, ºi o viziune sobrã, în care accentul cade pe construcþie, pe conturarea solidã a formelor,
exemplificatã prin lucrãri ca Vedere din Braºov30 ºi Cetatea Viscri31. Deºi sensibil diferite ca
expresie, cele douã viziuni se menþin în limitele unui limbaj plastic derivat din impresionism.
Transformarea în perioada interbelicã a impresionismului (fie sub
forma unui impresionism întârziat, fie prin diverse maniere personale 
ce pot fi calificate drept postimpresioniste) într-un curent artistic în

vogã, acceptat de public ºi oficialitãþi, a dus la generalizarea unui „impresionism provincial”32, fapt
ce nu putea decât sã-i confirme lui Conrad Vollrath/Veleanu opþiunea pentru aceastã modalitate de
expresie artisticã. Artistul se înscrie astfel în categoria definitã de exegetul fenomenului impresionist
din arta româneascã, Mircea Deac, drept „pictori ai naturii de modã impresionistã”33. Exemplul sãu
nu era singular la Braºov. Dintre artiºtii braºoveni activi în aceeaºi perioadã, ªtefan Mironescu
(1904-1985), Gustav Kollár (1879-1970) ºi Stavru Tarasov (1883-1961), practicau la rândul lor o
picturã de filiaþie impresionistã.
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Cetatea Viscri, 
Muzeul de Artã Braºov,

nr. inv. 3423.

Peisaj din ªprenghi, 
Muzeul de Artã Braºov,

nr. inv. 481.

Vedere din Braºov, 
colecþie particularã Braºov.

28 Mircea Deac, Impresionismul în pictura româneascã, Bucureºti, Editura Meridiane, 1976, p. 22.
29 Peisaj din ªprenghi, ulei/pânzã, 58/69 cm, semnat dreapta jos cu brun: Con. Vollrath, nedatat, Muzeul de Artã Braºov, nr.

inv. 481.
30 Vedere din Braºov, ulei/pânzã, 85/100 cm, semnat dreapta jos cu negru: C. Vollrath, datat: (19)42, colecþie particularã

Braºov.
31 Cetatea Viscri, ulei/pânzã, 100/80,5 cm, semnat stânga jos cu brun: C. Vollrath, datat: (19)37 (?), Muzeul de Artã Braºov,

nr. inv. 3423.
32 Mircea Deac, op. cit., p. 89 ºi 92.
33 Ibidem, p. 93.



Dupã stabilirea la Braºov, repertoriul tematic se diversificã, alãturi de peisaje inspirate de
locurile din vecinãtatea locuinþei ºi atelierului sãu (str. Cãprioarei nr. 18)34, vederi surprinse în
Bartolomeu ºi pe dealul ªprenghi, sau înfãþiºând vechile cetãþi sãseºti din Transilvania, abordeazã
scene de interior, naturi statice (flori) ºi portrete.35 Din pãcate, cu excepþia unei scene de interior36,
lucrãrile respective ne sunt cunoscute numai prin intermediul unor reproduceri sau documentar.

Lucrãrile lui Conrad Vollrath/Veleanu ne relevã un „temperament liric-impresionist”37 ºi o
certã vocaþie de colorist puse în slujba unui program artistic ce-ºi propune sã fixeze cu acurateþe
datele percepþiei senzoriale, redarea nemijlocitã a naturii. Artistul a fost în primul rând un pictor al
naturii, un peisagist ca structurã. Orientarea spre o viziune sintetic-postimpresionistã, constantã pe
parcursul a peste ºase decenii de activitate, nu a fost dictatã de oportunism sau modã, reprezentând
modalitatea adecvatã de a exprima o sensibilitate proprie. Fire rezervatã ºi modestã, preferând
solitudinea creaþiei, Conrad Vollrath/Veleanu a rãmas chiar ºi în timpul vieþii, aºa cum remarca
publicistul Bran-Lemeny38 într-o cronicã publicatã în anul 1934 în „Gazeta Transilvaniei”, un
„pictor aproape complet necunoscut nouã braºovenilor”39. Fãrã a fi un artist de marcã, Conrad
Vollrath/Veleanu rãmâne unul dintre artiºtii care prin activitatea ºi creaþia sa au definit specificul
centrului artistic braºovean timp de mai multe decenii.

Conrad Vollrath/Veleanu, a forgotten artist from Braºov
Abstract

Conrad Vollrath/Veleanu was born in Bucharest on October 24th, 1884, in the family of decorative
painter Johann Heinrich Adam Vollrath (1852-1940). He began his studies of art in Bucharest with
painters such as G.D. Mirea (1852-1934) and Ipolit Strâmbulescu (1871-1934). Subsequently, between 
1901-1905/1906, he attended the Royal School of Arts and Crafts from Munich and he studied a few
years with Professor Ludwig von Herterich (1856-1932). He completed his studies in Paris at the Vitti
Academy with Professors Henri Martin (1860-1943) and Anglada-Camarasa (1871-1959). In 1914 he
made a study trip in Northern Italy. In Bucharest he activated as a religious painter and decorator. He
has collaborated with renowned architects such as Ion Mincu (1852-1912) and Cristofi Cerchez
(1872-1955). Between 1919-1927 Conrad Vollrath/Veleanu participated to group exhibitions held in
Bucharest (”Tinerimea Artisticã” and ”Salonul Oficial”) and held four solo exhibitions. Since 1927 he
moved to Brasov. For fifty years Conrad Vollrath/Veleanu was actively involved in artistic and
exhibitional life of the city. The artist was primarily a landscapist formed under the influence of
impressionism, but he assimilated specific elements of post-impressionism. Besides landscapes, his art
work includes: portraits, still lifes (flowers) and indoor scenes. Conrad Vollrath/Veleanu was an
representative 20th century artist from Braºov.
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34 Artistul a mai avut un atelier pe strada Nisipului de Jos. Conrad Veleanu, op. cit., p. 3.
35 Vezi în acest sens, E.H., op. cit.; Sanda Plugaru, Progrese noi în arta plasticã din regiunea Stalin, în „Drum Nou”, an X, nr. 

2776, 13 noiembrie 1953; Claus Stephani, Das Neue Gesicht, Atelierbesuch bei Conrad Vollrath, în „Neuer Weg”, XVII,
nr. 5120, 16 octombrie 1965; Expoziþie de artã plasticã (catalog de expoziþie), Comitetul de Culturã ºi Educaþie Socialistã
al Judeþului Braºov, Uniunea Artiºtilor Plastici din Republica Socialistã – filiala Braºov, 1975.

36 Scenã de interior, ulei/carton, 67/45, semnat stânga jos cu roºu: C. Vollrath, nedatat, Muzeul de Artã Braºov, nr. inv. 2263.
37 Claus Stephani, op. cit.
38 Ioan Alexandru Bran-Lemeny (1886-1954). Jurist, publicist ºi poet. A fost unul dintre principalii animatori ai vieþii

culturale braºovene din perioada interbelicã. Redactor al revistei „Braºovul literar ºi artistic”. A publicat mai multe volume 
de poezie ºi a colaborat în paginile publicaþiilor: „Gazeta Transilvaniei”, „România Viitoare”, „Adevãrul”, „Dimineaþa,
„Patria”, „Românul”, „Cele trei Criºuri”, „Lanuri”, „Societatea de mâine”,  „Þara Bârsei”, „Klingsor” ºi „Kronstädter
Zeitung”. Cãrturari braºoveni, (sec. XV-XX), Ghid biobibliografic, Braºov, 1972, p. 52.

39 I. Al. B. L. (Ioan Alexandru Bran-Lemeny), op. cit.


