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КАТЕДРА ЗА ИСТОРИЈУ УМЕТНОСТИ

КОНСТАНТИН КАЛАФАТЕАНУ, ВЕЛИКАН 
РУМУНСКЕ МОДЕРНЕ УМEТНОСТИ

 САЖЕТАК. У раду се говори о Константину Калафатеануу (1911–1987), једном од
најзначајнијих румунских сликара. Као и у другим случајевима позна-
тим у историји уметности, истина веома ретко, Калафатеану је прона-
шао своју вокацију у уметности у зрелим годинама, пошто се бавио
професуром, док се сликањем бавио у слободно време, углавном неде-
љом. Први пут је излагао 1956. године и од тада је настојао да се искаже
у пејзажу – жанру који у то време није био нарочито цењен у Румунији.
У стваралаштву овог, по много чему необичног, сликара јасно се могу
уочити две фазе: прва, која је трајала од 1956. до 1968. године, и друга од
1968. до краја живота. У првој фази најчешће је сликао пејзаже (јесен,
зима), цвеће и актове, у другој, чувене грађевине, које је имао прилике
да види у Француској и Италији, мртве природе, портрете и актове. Вре-
меном је Константин Калафатеану израстао у највећег румунског сли-
кара XX века, иако је у отаџбини био мање цењен него у земљи сликарс-
тва – Француској.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: Константин Калафатеану, сликар, пејзаж, јесен, зима, цвеће, акт, пор-
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ДЕТИЊСТВО И ШКОЛОВАЊЕ

С�ил – �о је човек.

Бифон

КонсLанLин КалафаLеану (Constantin Calafateanu) је рођен 23.
маја 1911. у :ра9ићу Тулћеа, у Румунији. ДеLињсLво му је Jило
леDо, Jу9ући 9а је имао Dуно Dрилика 9а се DриJлижи умеLно-
сLи, иако се ро9ио и 9ечашLво Dровео у :ра9ићу из:уJљеном у не-
Dло9ној сLеDи ДоJруџе, :9е скоро 9а није ни DосLојао кулLурни
живоL. И Dоре9 све:а Lо:а, Dоре9 књижевносLи, ликовна умеL-
носL је у Dоро9ици Jила високо цењена. ОLац, Dрофесор Dриро9-
них наука у месној :имназији, ценио је црLање, којим се сLално
служио на својим Dре9авањима. Мно:о је 9ржао 9о Lо:а 9а уре-
ђује свој сLан, Dоре9 веома оJразоване жене, рођене Клони (њена
Jака је DоLицала из срDске кнежевске Dоро9ице ОJреновић) и 9а
се окружује умеLничким Dре9меLима, укључујући слике Dозна-
Lих румунских сликара из Lо:а 9оJа. Своју склоносL Dрема цр-
Lању КалафаLеану је оLкрио на веома неоJичан начин, наиме ка-
9а се разJолео о9 шарлаха 1927. :о9ине (Jио је ученик се9мо:
разре9а :имназије) морао је 9а Jу9е изолован у својој соJи, а како
није морао 9а учи, само се наје9ном 9охваLио црLања цвећа и Dе-
јзажа из соDсLвене машLе. Био је Lо ње:ов Dрви, неси:уран иско-
рак ка чароJном свеLу сликарсLва. Ње:ова ученичка савесL и оJе-
ћање Dоро9ице 9а ће :а DослаLи на сLу9ије у Француску
Dриморали су :а, са жаљењем, 9а се марљиво DосвеLи учењу и 9а
се мане црLања. Ваљало је Lо о9ложиLи за нека 9ру:а времена.

Завршио је :имназију са неDуних се9амнаесL :о9ина, и на зах-
Lев ро9иLеља кренуо у Лион, :9е је уDисао Филолошки факулLеL.
(Ро9иLељи су :а Dослали у Лион, :ра9 који није имао фриволне
изазове Париза). Ре9овно је Dохађао насLаву из исLорије сLаре
француске књижевносLи, реLко кокеLирајући са црLањем. Тек
наре9не, 1928, ка9а се, уз о9оJрење ро9иLеља, Dреселио у фран-
цуску DресLоницу, уDисавши се на Филолошки факулLеL, мо:ао је
9а DриушLи сеJи 9а се Jави оним шLо је о9увек сLрасно волео –
сликарсLвом, Dохађајући исLовремено и 9ва сликарска аLељеа:
сLално La Grande Shaumiére, јер су се часови црLања и сликања
о9ржавали навече, између 19 и 22 часова, и Ака9емију Julien, у
класи Dрофесора Пол АлJер Лорана (Paul Albert Laurens), а DоLом
Ан9ре ЛоLа2 (A. Lhote), исLина ређе, јер су се Dре9авања из црLања
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и сликања о9ржавала ујуLру, ка9а је Jио оJавезан 9а DрисусLвује
Dре9авањима на СорJони. Као сLу9енL француске књижевносLи
о9 1928. 9о 1933. :о9ине, ре9овно је Dосећивао Dариске музеје и
:алерије, и Jио оDчињен оним шLо је Lамо ви9ео. Похађање на-
сLаве на DоменуLим умеLничким ака9емијама, и само учење на
њима, ви9љиво је на 9ва ње:ова Dејзажа изложена на колекLив-
ној изложJи 1932. у Паризу. Ра9ови са Lе изложJе нису нашли
о9јека у француској шLамDи. У Lо време, Lо је Jио ње:ов је9ини
Dокушај афирмације на овом Dољу.

Ка9а је 9иDломирао ИсLорију француске књижевносLи на Сор-
Jони, Dоро9ица :а је маLеријално Dомо:ла и омо:ућила му је9но
9уже сLу9ијско DуLовање Dо Француској, Швајцарској и ИLалији,
:9е је 9ошао у конLакL са леDоLом и кулLуром иLалијанске рене-
сансе.

ВраLивши се у Румунију, је9но краће време Jоравио је у свом
ро9ном месLу, DоLом је служио војску, а заLим Dола:ао исDиLе на
Филолошком факулLеLу у БукурешLу, како Jи носLрификовао
9иDлому. Положивши Lражене исDиLе заDослио се 1936. као Dро-
фесор француско: језика у УчиLељској школи у :ра9ићу АJру9.
У наре9них DеL :о9ина, 9о 1941, ра9ио је у :ра9овима Ђерновци,
Тулћеа и КонсLанца, ка9а је, нарочиLо Lоком леLње: расDусLа,
сликао Dејзаже.

Неочекивани усDех који је 9оживео из9авањем Dрво: Lома
„ИсLоријe француске књижевносLи”, омо:ућује му 9а осLави
DросвеLу и 9а се 1941. насLани у БукурешLу. Го9ину 9ана DоLом,
шLамDа 9ру:и Lом „ИсLорије француске књижевносLи”, из9аје
Dозоришни кома9 „Нирвана”, Dисан језиком Jескрајно Jираним,
DриDрема 9окLораL, и ра9и као :лавни и о9:оворни уре9ник ча-
соDиса који из9аје Биро за Lуризам (Oficiul de Turism).

Неочекивано, КонсLанLин КалафаLеану овај узлазни Lрен9 на-
:ло Dреки9а о9ласком у самоизолацију. УмеLник Dреки9а све
конLакLе са љу9има које је Dознавао и живи у свом свеLу. Се9ам
:о9ина самоће и 9уJоко: размишљања, оснажиле су :а, Dа је

2 Кроз Ака9емију у Паризу, у Rue d' Odessa 10, коју је Dохађао, Dрошло је 9есе-
Lак срDских сликара: Сава Шумановић, Соња Ковачић Тајчевић, Миленко
ШерJан, Иван Лучев, ОLон ПосLружник, заLим сликар, криLичар и исLори-
чар умеLносLи Момчило СLевановић, 9анас скоро заJорављени Сер:ије Глу-
мац, Милица Чађевић и Вера Николић По9рински. Милан Коњевић је, 1924,
само 9ве не9еље Jио ко9 ЛоLа, Зора ПеLровић је у ЛоLовој школи Jила само
9ва месеца, 1925. По:ле9аLи: Мио9ра: Б. ПроLић, Ср ско сликарс�во XX века
(књи:а Dрва), НолиL, Бео:ра9 1970, сLр. 108–109.
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о9лучио 9а заDочне живоL исDочеLка, и 9а :а DосвеLи својој је9и-
ној и највећој љуJави – сликарсLву.

Дакле, у Lом живоLу лежи узрок оне неизмерне Lу:е, која изJи-
ја из Dејзажа ње:ово: завичаја, и Dејзажа уоDшLе. Све Lо 9ано је у
је9ној завиLланој линији очајне исDовесLи. 

Ка9а је Dомислио 9а је осLварио нешLо шLо вре9и, ка9а је Dо-
мислио 9а је 9ао нешLо ново шLо заслужује 9а Jу9е Dоказано и
9ру:има, Dре9сLавио се са Lри DлаLна, Dре9 Комисијом за савеLо-
вање и конLролу Савеза сликара Румуније. Не само 9а је 9оJио
Dохвале за свој Lру9, већ је на Dре9ло: секреLара Секције за сли-
карсLво, Алексан9ру Чукуренкуа3 Jио кооDLиран међу чланове
Савеза. Пажња коју је Dривукло ње:ово сликарсLво учинила је 9а
Jу9е и на9аље врло сLро: Dрема сеJи и 9а уоDшLе не Dрави ком-
Dромисе. КонсLанLин КалафаLеану је већ у Lо време имао је9ан
Jрој љу9и веома заинLересованих за ње:ове ра9ове.

КалафаLеану је више волео 9а ра9и као умеLнички инсLрукLор
у Дому кулLуре „Г. Геор:иу-Деж” (Casa de cultură Gh. Gheor-
ghiu-Dej) :9е је имао сLални конLакL са онима који су Jили жељ-
ни 9а свој живоL DосвеLе сликарсLву, али и 9а се Jави својим сли-
карсLвом. У Dерио9у о9 1956. 9о 1965. насликао је 9есеLине Dејза-
жа Dриказујући JукурешLанске куLке, али и ро9ни крај из
ДоJруџе, :9е је сваке :о9ине Dрово9ио о9мор.

НајреDрезенLаLивнији ра9ови из ово:, Dрво: Dерио9а јесу је-
сењи и зимски Dејзажи у хла9ним Jојама, са меланхоличном аL-
мосфером, Dонека9 чак 9рамаLичном. УмеLник Dри9аје велики
значај неJу, које је за ње:а :лавни елеменL слике. СLо:а он најDре
слика неJо, а Dосле, у зависносLи о9 Lо:а како је оно насликано,
слика осLале 9елове комDозиције.

3 Алексан9ру Чукуренку (Alexandru Ciucurencu), рођен је 1903. у :ра9ићу
Тулћеа. СLу9ирао је сликарсLво у Школи леDих умеLносLи у БукурешLу о9
1921. 9о 1928, и Jио најJољи DријаLељ маке9онско: сликара Николе МарLи-
носко: (1903–1973). Усавршавао се на Académie Julien у Паризу ко9 Ан9ре Ло-
Lа. Румунски криLичари сврсLали су Чукуренкуа међу најзначајније румун-
ске сликаре DосLимDресионизма. О9 1963. Jио је 9оDисни члан Румунске
ака9емије. Умро је 1977. у БукурешLу. По:ле9аLи: Rada Teodoru, Camil Resu,
Bucureşti 1962. 
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ПРВА ФАЗА

Први конLакL са DуJликом 9аLира из 1965. ка9а се Dре9сLавио на
самосLалној изложJи у сали „Николаје КрисLеа” (Nicolae Cristea)
у БукурешLу. 4 Се9ам9есеL изложених ра9ова, Dре9сLављало је
изJор из 9еценије сликарево: ра9а. ПосLавка је изражавала у це-
лини не само и9еал ње:ово: сликарсLва, већ и каракLерисLичне
црLе на коор9инаLама на којима ће се уDисаLи и конLурисаLи
ње:ова личносL. Ту се DонајDре мо:ла консLаLоваLи 9осле9носL
је9не реалисLичне визије, која је резулLирала сасвим Dриро9но
из је9не оDције која је о9:оварала насLојањима и инLимним ин-
сDирацијама сликара КалафаLеануа. ПоLом, Dроизилази 9а ро-
манLичарска Dриро9а умеLникова уLиче на ње:ово сликарсLво.
Ове 9ве црLе, нераз9војно сDојене, о9ре9иле су сушLину Калафа-
Lеаново: сликарсLва, чинећи елеменLе који ин9иви9уализују
ње:ов сLил, у исLо време. Анализирајући изложене ра9ове ПеLру
Комарнеску је заDисао: 

„Кроз ње:ов начин лирско: 9оживљаја сLварносLи, исказана је
Lежња 9а ухваLи живоL Dриро9е са њеним локалним црLама. Тим
својим осоJинама он је Jлизак великој Lра9ицији румунске умеL-
носLи. Он је ауLенLични колорисLа, Dовезан са 9оJром Lра9ицијом
румунске школе.”5

Такве Dохвале је9но: DризнаLо: криLичара, јер је ПеLру Комар-
неску (Petru Comarnescu), сDа9ао у Lо време међу најкомDеLенL-
није умеLничке криLичаре у Румунији, а словио је и као осоJа
која DреDознаје LаленLе, DреDоручиле су КалафаLеануа Dажњи
љуJиLеља ликовне умеLносLи, али и Dривлачиле симDаLије не-
ких сLрасLвених колекционара савремено: румунско: сликар-
сLва.

Изложени Dејзажи Jили су DосеJно Dривлачни, а нишLа мањи
усDех нису Dожњеле мрLве Dриро9е, цвеће и акLови.

Тако, DлаLна са цвећем су са9ржавала оJилно Dреливање жи-
вих Jоја које су DросLо ексDло9ирале из су:ерисано: су9а, имају-
ћи као фон Lамноцрвену, зелену или Dлаву Jоју. ХромаLски ефе-
каL је сDекLакуларан и DровокаLиван, а умеLник је усDео 9а нам
Dре9сLави аLмосферу Dуну ра9осLи и лиризма. Са КонсLанLином

4 ИзложJа је о9ржана у Dерио9у о9 1. окLоJра 9о 30. новемJра.
5 Petre Oprea, Constantin Calafateanu, Itinerar plastic, Sport-Turism, Bucureşti,

1982, str. 5.
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КалафаLеануом ћемо се оDеL враLиLи је9ном 9оJром и Dравом
изразу сликарском: Jоји.

АкLови, сликани са финоћом и сна:ом, на је9ан :иJак начин,
имају мно:о љуDкосLи. Њихова 9ражесносL, иако је Lело Dрика-
зано кроз чврсLе форме :рађене у DросLору, искусLво сLечено на
часовима ко9 Ан9реа ЛоLа, Dроизилази из је9инсLвене Dозе, за-
хваљујући :рациозносLи DокреLа и савиLљивосLи Lела. АкLови,
иако Dре9сLављају 9еDерсонализована Jића, Dосе9ују извесне
жеље неукаљане :рехом.

Ка9а је реч о сLаLичним мрLвим Dриро9ама, 9исциDлинова-
ним у уравноLеженој комDозицији са мало Dре9меLа, оне умеL-
нику 9озвољавају 9а изрази креаLивносL своје машLе, јер као шLо
је КалафаLеану DоLвр9ио у је9ном инLервјуу, ко9 ње:а „Jоја и
форма сLварају аLмосферу, сна:у DлаLна, исLичу ње:ову емоLив-
ну исDуњеносL”, а имају сна:е 9а Dренесу „и9еје које сликар Lре-
Jа 9а изрази са свом својом искреношћу”.6

Као шLо смо већ рекли, на изложJи су 9оминирали Dејзажи. Је-
9ан Jрој њих Jио је Dовезан са :ра9ом, 9ок су Jројнији Jили Dове-
зани са сеоском сре9ином. Лако се може уочиLи 9а су зима и је-
сен, 9ва :о9ишња 9оJа сLално сликана и увек Dре9сLављена на
DлаLнима великих 9имензија, како Jи се омо:ућило Dанорамско
Dриказивање је9но: асDекLа Dриро9е.

Ње:ова мисаона Dриро9а, Dривучена Dоезијом симJолисLа,
усмерила :а је Dрема сувом Dејзажу, са само неколико сLаJала,
као :енераLора ме9иLаLивно: сLања. Сликар је DрочисLио „:овор
слике” о9 свих елеменаLа који нису економични и јасни. ИзJе-
:авши 9а уDа9не у замку маниризма, КалафаLеану корисLи је9-
носLавну шему комDозиције, класичну, са само неколико елеме-
наLа. Тако, ваз9ух заузима Lри чеLврLине Dовршине DлаLна и
само Dосле9ња чеLврLина заузима оно Lелурско: сува земља, са
мало ве:еLације и неколико усамљених Lанких сLаJала, са крх-
ким :ранама. ПусLа DросLрансLва нека9ашње ДоJруџе Dре9сLа-
вљају :енезу моLива на овим DлаLнима, Lолико разноврсних као
зрнца Dеска, а заDраво 9есеLине 9еLаља их међусоJно разликује.
Ка9а сликар Dре9сказује олују, неJо је насликано Lамним, сумор-
ним, хла9ним Jојама или у нијансама црвене, земља је Dресвуче-
на свеLлим Jојама – Dечена Сијена, наDуљска жуLа, а Dонека9 и у
нијансама црвене, Dризивајући Jоје насликано: неJа. АLмосфера

6 Након оLварања изложJе, сликар је 9ао је9ан краћи инLервју ра9ио Букуре-
шLу, и Lом Dриликом је исLакао 9а су „Jоја и форма најснажније комDонен-
Lе ње:ово: сликарсLва”.
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на DлаLнима је Dуна наJоја 9о Dара9и:ме, 9о максималне Lачке
9рамске усре9сређеносLи, на:овешLавајући DосмаLрачу 9а ће
JиLи DрисуLан, из часа у час, је9ном неDре9ви9ивом расDлеLу,
који он може 9а DосмаLра сDокојно, Jу9ући 9а у њему не уче-
сLвује. 

Дру:ом Dриликом, DлаLно је сликано уз Dомоћ живих, оDLи-
мисLичких Jоја. У овом случају, као конLрасL, земља је наслика-
на у Lамним Jојама, оJилаLим коришћењем сирове Сијене, Dоме-
шане са јаким жуLим нијансама, као шLо је звук лимених инсLру-
менаLа у оркесLру, и са мно:о зелене Jоје. Ко9 ових Dејзажа,
9очекује нас аLмосфера 9ечије ра9осLи. Из Lих слика КонсLанLи-
на КалафаLеануа не исијава само ра9осL – из њих зрачи мир. У
исLом моменLу, Dојављују се и Dејзажи са инLензивно LамноDла-
вим неJом, скоро маLеријалним, који 9ају сна:у и енер:ију у ла-
LенLном сLању, осоJине које нас асоцирају на неJо, 9рамаLично
насликано на DлаLнима Вламенка. 7

На свим овим Dејзажима, Jоја и форма, разJориLо уDоLреJље-
не, су:еришу Lакву аLмосферу која верно о9ражава умеLников
емоционални наJој у LренуLку насLанка слике. 

КонсLанLин КалафаLеану жели 9а осLвари не само је9ну слику
која ће Dо:о9иLи DосмаLрача, већ и 9а намеLне Dренос и9еја, 9а
сLвори мисаона сLања за ме9иLације. Захваљујући овим осоJи-
нама већину Dејзажа можемо назваLи „визијама”, и чак можемо
9а смесLимо умеLника – зашLо 9а не – захваљујући ње:овом 9ра-
маLизму, међу ексDресионисLе.8

УсDех који умеLник осLвари изложJом (морални и маLеријал-
ни) :они :а 9а инLензивније ра9и, Dонека9 и на шLеLу саме умеL-
носLи. СвесLан Lе чињенице, КалафаLеану осLаје 9осле9ан сеJи, и
још већу Dажњу Dолаже на квалиLеL својих слика.

Дру:у самосLалну изложJу имао је у Dерио9у окLоJар–новем-
Jар 1967. у „УмеLничкој :алерији” (Galerie de artă) у Крајови. Ана-
лизирајући изложене ексDонаLе криLичар Г. О. је уочио 9а „сли-

7 Француски сликар Морис Вламенк (Maurice de Vlaminck, 1876–1958) је Dри-
Dа9ао фовисLима. ПокреL фовисLа није 9у:о Lрајао, је9ва неколико :о9ина,
али је учинио веома мно:о за развој сликарсLва, нарочиLо нефи:ураLивно:
сликарсLва. ФовисLи су не само Lежили сликању чисLим Jојама већ је Jоја
ко9 њих Jила 9оминанLна; она је служила и као маLерија, и као црLеж, и као
сре9сLво за решавање Dланова. Они су Lо DосLизавали на различиLе начине:
Вламенк је Lо чинио неоJичним инLензиLеLом Jоја. Вламенк је Jио врло
Dло9ан као сликар Dејзажа.

8 Каменко М. Марковић, Век о� рођења великана румунске мо�ерне, „Наро9не но-
вине”, Ниш, 23–24.7. 2011.
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кар има о9личан осећај за украсе” и Dроширује „склоносL за сли-
кање аLмосфере, исLичући оно леDо у Dриро9и”. На изложJи су
9оминирали зимски Dејзажи, Dа криLичар консLаLује: „Oни су
леDи не Lолико зJо: неDокреLних линија и зJо: хла9ноће Jоје,
колико зJо: осеLно 9рамаLичне аLмосфере у којој се налази Dри-
ро9а.”9

Захваљујући DоменуLој изложJи, али и оној коју је имао марLа
месеца 1968. у БукурешLу, у аули ЦенLралне универзиLеLске Jи-
JлиоLеке, КонсLанLин КалафаLеану DосLаје, ко9 љуJиLеља умеL-
носLи, је9ан о9 најзначајнијих DејзажисLа савремено: румунско:
сликарсLва.

У овом временском инLервалу, као и у наре9ним :о9инама,
ње:ово сликарсLво DосLаје DознаLо и у иносLрансLву: 1968. :о9и-
не DрисуLан је у Дизел9орфу, у оквиру је9не међунаро9не излож-
Jе; у Паризу, у Салону СенL- Оноре МаLињон (Saint Honoré Mati-
gnon) у Галерији Бернхајм Жен (Bernheim Jeune); на је9ној само-
сLалној реDрезенLаLивној изложJи у Галерија 7 (Galerie 7), у
улици Мироменил (rue Miromesnil). Париска шLамDа, иако је ње-
:ово име Jило неDознаLо, Dише о ње:овом учешћу у оквиру за-
је9ничких изложJи. Пишући о ње:овој самосLалној изложJи је-
9ан криLичар Dримећује 9а у ње:овим Dејзажима, на којима сли-
ка румунске Dризоре, „Jоје и форме 9оJијају очаравајући из-
:ле9”.

У Паризу – умеLничкој DресLоници свеLа, :о9ишње се, у Lо вре-
ме, ор:анизовало сLоLинак самосLалних и на 9есеLине колекLив-
них изложJи. Тај Dо9аLак, иако није е:закLан, Dоказује 9а су
француски умеLници као и умеLници који су ов9е 9ошли из це-
ло: свеLа, Dокушавали на различиLе начине 9а се афирмишу. За-
је9ничке изложJе укључивале су 9есеLине умеLника, и оне су
Jиле је9ан о9 начина 9а вас неко DримеLи. БиLи Dримећен о9
сLране криLичара умеLносLи, значило је 9а сLе на 9оJром DуLу.
Ова чињеница заDалила је КалафаLеануа, и наLерала :а 9а са
сLрашћу слика Dриро9у, сцене из Париза али и знамениLа архи-
LекLонска з9ања из Венеције и 9ру:их иLалијанских :ра9ова које
је раније DосеLио.

Као и Jројне 9ру:е савремене умеLнике, инLересовала :а је ур-
Jана леDоLа :ра9ова које је DосеLио. Ра9ове на Lу Lему изла:ао је
1970. на међунаро9ним изложJама у Туру и Лур9у (Француска).

9 По:ле9аLи: Petre Oprea, Constantin Calafateanu, Itinerar plastic, Sport-Turism,
Bucureşti, 1982, str. 4.
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Имао је и Lри самосLалне изложJе: 1970. у „Галерији Лимијер”
(Galerie de la Lumière) у Паризу; 1971. у „Галерији МарLинез”
(Galeria Martinez) у Кану; 1972. у „Галерији КаDисина” (Galerie des
Capucines) у Паризу.

Сваки DуL, ње:ово сликарсLво су криLичари оцењивали висо-
ким оценама. У Паризу му је 1970. из9аL алJум са Dохвалном сLу-
9ијом Пјера Морнана (Pierre Mornand) и каLало: о9аJраних :ра-
фика у чијој DриDреми је акLивно учесLвовао и у:ле9ни Dариски
криLичар Пјер ЕмJур (Pierre Imbourg).

Такође, у Паризу, ко9 Jројних колекционара, DрисуLна је жеља
9а оLкуDе скоро све ра9ове румунско: сликара, већ на самој из-
ложJи.

Који су иманенLни квалиLеLи слика изла:аних у иносLран-
сLву? ШLа је, заDраво, нарочиLо Dривлачило Dажњу? Послужиће-
мо се мишљењима криLичара изнеLих у Lо време. Тако, на Dри-
мер, Марсел Жакмен (Marcel Jacquemin), износећи своје ми-
шљење о Dејзажима насликаним ко9 куће, исLиче 9а се ов9е ра9и
о „зимским Dејзажима :9е се верLикалне линије о:ољено: 9р-
већа Jез лишћа, расDа9ају Dо9 жесLином неJеса, која су Dонека9
чак насилна” и 9а „:луви акор9и 9уJоко: DлавеLнила у молској
инLонацији, исDресецани хромаLским сLри9енLним инLензиLе-
Lима, 9ају целини Lра:ичну резонанLносL”.10

Ан9ре ВеJер (André Weber), Dишући о Dариским Dејзажима,
комDеLенLно и са Dуно LоDлине, Dримећује: „РоJ оJојених ви-
зија, КалафаLеану DриJлижио се аLмосфери Париза; на DлаLни-
ма Notre-Dame, Sacré-Coeur, цркве Saint Eustache, Place Tertre, Moulin
Rouge. Ту Dроналазимо, Dо9 DоLезима ње:ове чеLкице, њихов из-
ворни 9ух. Ње:ов 9оJро конLролисани лиризам извлачи на ви9е-
ло ошLар сензиJилиLеL. Нијансе су му чврсLе и волимо 9а се 9и-
вимо еле:анцији њихово: укомDоновања. Ње:ова 9ела о9ишу
осећањем сна:е која уоDшLе не искључује рафинисану и суDLил-
ну Dоезију.”11

Пјер ЕмJур 9о9аје: „умеLник о9аје :ран9иозну монуменLал-
носL, коју куDа у свеLлосLи. Оно шLо најJоље Dриказује јесLе 9ух

10 Grupa autora, Constantin Calafateanu, Ed. d' Art Rousset, Paris, 1970, str. 12.
11 Consemnări (КоменLари) Sport-Turism, Bucureşti, 1982, str. 13. (УмеLнички

криLичар ПеLре ОDреску о9аJрао је 20 коменLара најзначајнијих румунских
и француских ликовних криLичара, који су Dисали о КонсLанLину Калафа-
Lеануу Dочев о9 1965. 9о 1982. Прецизније, о9 ПеLре Комарнескуа 9о Корнел
Ра9у КонсLанLинескуа. КоменLар Ан9ре ВеJера наDисан је 1972, а коменLа-
ри Пјера ЕмJура DоLичу из 1970. :о9ине.
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Dејзажа који оDсLаје”. Па насLавља, „ко9 ње:а је све хармонија, у
ње:овим ма:ичним симфонијама Jоја, заLо шLо, изворно веома
личан, он је Dре све:а колорисLа.”12

О акLовима, жанр Jо:аLо Dре9сLављен на самосLалној изложJи
1970. у Галерији Лимијер у Паризу, Пјер ЕмJур усићено консLа-
Lује 9а је умеLник „маесLралан црLач” шLо је 9оказао „на својим
црLежима рађеним Lушем”.13

О DосеJним квалиLеLима КалафаLеануових слика :оворили су
и 9ру:и криLичари, Анри 9е Франс (Henry de France), Ален МоLе
(Alain Mottet), Михаил Ра9улеску (Mihail Ră- dulescu), КонсLанLин
ПруL (Konstantin Prut), Симона Урзицеану (Simona Urziceanu),
КрисLина Ан:елеску (Kristina Anhelescu), ПеLру Вeреш (Petru
Vereş), Мирчеа Деац (Mircea Deac), Пол Резеану (Paul Rezeanu),
Корнел Ра9у КонсLанLинеску (Cornel Radu Constantinescu).

У сLваралашLву КонсLанLина КалафаLеануа се9ам9есеLих :о-
9ина, 9ошло је 9о Dромене Dре9меLа сликања. Он са9а Dреферира
урJани Dејзаж у којем ценLрално месLо заузима з9ање са исLо-
ријском Dрошлошћу. За разлику о9 Dејзажа које је сликао ко9
куће, са9а корисLи чврсL и концизан црLеж, 9а Jи су:ерисао јачи-
ну и :усLину :рађевинско: маLеријала; целокуDна Dовршина
DлаLна сликана је са исLим о9ушевљењем, са Jо:аLо нијансира-
ном Jојом. НеJо, које је нека9а 9оминирало DлаLном, елеменаL
који је 9оDриносио аLмосфери DреDуној 9инамизма, са9а скоро
9а и не DосLоји, насликано је DиLомом свеLлоDлавом Jојом. Сли-
кара више не Dривлачи 9а ра9и на оJјекLу који евоцира сLаросL
зи9ова ниLи 9а Lе оJјекLе крунише ореолом славне DрошлосLи.
Он их оDлемењу LоDлим насла:ама Jоја и осећањем ра9осLи,
срећан шLо може са савременицима 9а ужива у њиховој леDоLи.
Зи9ови зраче јер је колориL LоDао и ну9е је9но нијансирано
осећање и оDLимизам.

КонLакL са умеLношћу класика из музеја, на:они :а 9а се са још
већом Dажњом DосвеLи акLовима. Он Lо чини са за9овољсLвом,
јер :а изазива леDоLа овалних форми и валовиLа линија Jез у:ло-
ва.

12 ИсLо, 13. 
13 ИсLо, 14.
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ДРУГА ФАЗА

Дру:и Dерио9 КалафаLеануово: сLваралашLва, јер Dрви можемо
смесLиLи између 1956. и 1968. :о9ине, заDочиње умеLниковим
о9ласком у Париз. Иако је ово:а DуLа ње:ов Jоравак у француској
DресLоници Jио краLкоLрајан – Jио је веома Dло9ан, и чини Dо-
сеJну еLаDу у КалафаLеануовом сLваралашLву. УмеLник осLва-
рује већу хромаLску изражајносL, DалеLа му је рафиниранија, а
аLмосфера оDLимисLичка.

По DовраLку у 9омовину, КалафаLеану слика инLензивно, са
неуLаженом жеђи. ПросLрансLва ње:ове земље, DосеJно она из
ро9не ДоJруџе, Dоново DосLају омиљена Lема, а јесен и зима, као
нека9а, јесу најчешћи моLиви. Али, нови 9ах, које: нема на сли-
кама из Dрве фазе, DосLаје све ви9љивији, захваљујући симJиози
квалиLеLа 9веју еLаDа, и 9аје DечаL новом начину изражавања:
хромаLска ексDресивносL, комDозиција ор:ански уравноLежена,
концизан црLеж, неоJични у:лови DосмаLрања, оно „le plaisir
d'inventer, за9овољсLво осмишљавања” а јак, сDонLан и храJрији
DоLез, неDосре9но оDисује осећајносL. ОDушLена аLмосфера зра-
чи љу9ском LоDлином, која во9и у ме9иLацију.

СамосLална изложJа 1973. у сали „Николае КрисLеа” (Nicolae
Cristea), у БукурешLу, Dосле које су усле9иле, само неколико ме-
сеци касније, оне у Крајови, КонсLанци и Тулћи, све9оче о новом
смеру у развојном сLа9ијуму умеLника. На овим изложJама, Ка-
лафаLеану је Dону9ио сLарије ра9ове, о9 оних које је ра9ио у
Француској и ИLалији, али и неке скорашње, насликане у земљи. 

Хроничари су веома Jрзо оLкрили нов сликарски сензиJили-
LеL. Михај Дуцеску (Mihai Duţescu) Dо9влачи „9а сликар Калафа-
Lеану у DоLDуносLи усDева 9а нам Dрикаже је9ан срећан универ-
зум. Срећан, кроз неизрециво осећање, Jојама, кроз целокуDну
ускла9ишLену, суDLилну књижевносL”.14 Помињући Dариске
Dејзаже, Дуцеску консLаLује: „ПлемениLа и Lужна архиLекLура,
велика љуJав и са:оревање славне DрошлосLи, ује9ињује се на је-
9ан сасвим личан начин у овим сликама.”15 

Но, нису само Dејзажи Dривукли Dажњу новим начином ин-
LерDреLације, већ и цвеће и акLови. На Dример, акLови су ово:а
DуLа насликани о9лучним DоLезом, скоро из је9не је9ине криву-

14 „Ramuri”, Крајова, 1973.
15 ИсLо.
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9аве и неDреки9не линије, са неколико великих мрља, и Dонеком
сенком.

Ка9а је реч о цвећу, скоро 9а сасвим несLаје ваза у којој се оно
налази. Посу9а је, хиLрим DоLезима наLоварене чеLкице само на-
:овешLена, а цвеће, вишеJојни, раскошни венац, изJија у је9ном
расLућем DокреLу, и визуелно очарава.

Тих :о9ина насликао је КалафаLеану неколико мушких и жен-
ских DорLреLа. СвеукуDно DосмаLрано они Dре9сLављају 9ивне
сLу9ије каракLера.

Нове, сDецифичне вре9носLи изражавања јављаће се у свим ка-
снијим осLварењима, шLо са за9овољсLвом консLаLујемо на са-
мосLалним изложJама 1974. у холу „Румунске оDере” у Букуреш-
Lу16, 1976. у Dариској „Галерији 92”, 1978. у Сали Син9икаLа (Sala
Sindicatelor) у Тулћи, у оквиру „Месеца кулLуре”, 1980. у „УмеL-
ничкој :алерији” у БукурешLу17 (Galeria de artă a Municipiului Bu-
cureşti ), 1982. у Румунском АLенеуму (Ateneu Român), 1985. у
„УмеLничкој :алерији” у Крајови и 1986. у „УмеLничкој :алерији”
у БукурешLу. Те новине су DарамеLри умеLникове личносLи и из-
ражавају унуLрашње квалиLеLе ње:ове умеLносLи. Нису изосLа-
ла ни Dризнања, Dре све:а у Француској.18

Осврћући се на умеLников 9оDринос савременом румунском
сликарсLву, LреJа указаLи на ње:ов неDромењени о9нос Dрема
реалисLичној визији, о9 које се ника9а није у9аљио, као и 9о-
сле9носL у Dриказивању LемаLике са румунским сDецифично-
сLима. На Lај начин он је уDисао своје име на лисLу великих ру-
мунских умеLника чије је 9ело инсDирисано Lра9ицијом. Конс-
LанLин КалафаLеану није ни је9но: LренуLка, у живоLу, о9сLуDио
о9 сво: умеLничко: веровања 9а је Jу9ућносL умеLносLи у њеној
неунишLивој вези са Dриро9ом и живоLом у 9омовини.

Својим лирским LемDераменLом и раскошним колориLом, Ка-
лафаLеану узJуђује и очарава. Ако Jи LреJало 9а му нађемо DреL-
хо9ника, мо:ли Jисмо :а сврсLаLи међу оне малоJројне румун-

16 КрисLина Ан:елеску је у каLало:у начињеном за ову изложJу указала на
Dромене које су насLуDиле у КалафаLеануовом сLваралашLву, и закључила
9а је он већ са9а је9ан о9 најзначајнијих румунских колорисLа.

17 Мирчеа Деак и Корнел Ра9у КонсLанLинеску исLакли су сDецифичну аLмос-
феру која је DрисуLна на сликама, и оценили 9а оне означавају зениL Кала-
фаLеануове умеLносLи.

18 БенезиL (Benezit) је уврсLио КонсLанLина КалафаLеануа у Речник сликара,
вајара, цр�ача и %равера, 9ру:и Lом, сLр. 450. Ново из9ање је изашло у е9ицији
Гран9, Париз, 1976.
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ске умеLнике који су сле9или сликара Геор:е ПеLрашкуа19 (Geor-
ge Petra- şcu). ПоDуL ПеLрашкуа, КалафаLеану је сLално корисLио
Jоје које зраче – црвене и Dлаве у хромаLским комJинацијама,
Jо:аLо нијансиране.

Савремени 9ух КалафаLеануово: сликарсLва 9оDринео је 9а :а
француски криLичар Пјер Морнан сврсLа у :руDу сликара који су
DриDа9али „Париској школи”.20 Оваква класификација ласкала
Jи сваком умеLнику, али ка9а је реч о КонсLанLину КалафаLеа-
нуу, ваља казаLи 9а се ње:ово 9ело на извесLан начин уклаDа у ас-
Dирације и развојна сLремљења румунске умеLносLи.

РоманLични лиризам ко9 КалафаLеануа, усмерен је ка мелан-
холији и ме9иLацији – ево је9не DосеJне ноLе, је9не изузеLне 9а-
ровиLосLи, којом је оJележио савремену румунску умеLносL. 

Тај меланхолични сликар, ауLор веома DоеLичних Dејзажа у
уљу, и раскошних мрLвих Dриро9а, је9ан је о9 оних којима се ру-
мунска умеLносL већ Dоноси.21

КалафаLеану је у Dејзажима 9ао је9ан нов ин9иви9уум. Пејзаж
КалафаLеануов, заисLа ванре9ан, не9осLижан и не9осLи:нуL,
значајно је уLицао концем XX века, на Lокове савремене румун-
ске ликовне умеLносLи.22

Умро је Dрво: јануара 1987. у БукурешLу.

19 Геор:е ПеLрашку (1872–1949) је9ан о9 најзначајнијих румунских сликара.
Сликао је мрLве Dриро9е, Dејзаже, марине, сLаре сеоске куће, DорLреLе и ак-
Lове.

Геор:е ПеLрашку, Жан СLерија9и (1880–1956) и АрLур Верона (1868–1946) ос-
новали су 1918. у БукурешLу „СлоJо9ну ака9емију”, која се својим насLав-
ним Dро:рамом конфронLирала са Школом леDих умеLносLи у БукурешLу.
По:ле9аLи: Каменко М. Марковић, О с�варалаш�ву Николе Мариноско%, у:
ЗJорник ра9ова, Jр. XLII (1)/2012, Филозофски факулLеL, Косовска МиLрови-
ца, сLр. 40. 

20 По:ле9аLи: Constantin Calafateanu, Ed. d’ Art Rousset, Paris, 1970.
21 Писац ових ре9ака уDознао је КонсLанLина КалафаLеануа 1980. у БукурешLу,

на оLварању ње:ове самосLалне изложJе, и имао 9овољно времена 9а сLек-
не најLачније Dре9сLаве не само о ње:овом сликарсLву већ и о најLананијим
осоJинама ње:ове велике 9уше. КалафаLеану је најсу:есLивнији о9 свих ру-
мунских сликара, онај чија 9ела, чак ако се изаJеру она 9ру:оразре9на и
мање вре9на, највише наво9е на размишљање и највише Dризивају усDоме-
ну на осећања и већ DознаLе DоеLске мисли за које се смаLрало 9а су заувек
уLонули у ноћ DрошлосLи. КонсLанLин КалафаLеану Jио је занимљив сDлеL
скеDLицизма, учLивосLи, жарке воље, 9есDоLизма и најза9, је9не врсLе изу-
зеLне 9оJроLе и умерене нежносLи која увек DраLи 9аровиLо: човека.

22 Каменко М. Марковић, Калафа�еану – великан румунске мо�ерне уме�нос�и,
Међунаро9ни симDозијум Ра9у Флору – Зрењанин, 2015. 
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РеLросDекLивна изложJа слика, црLежа, :вашева и :рафика
КонсLанLина КалафаLеануа, Dриређена 1994. у Музеју умеLносLи
у Крајови, оLкрила је величину ово: сликара – DоеLе.
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SUMMARY CONSTANTINE CALAFATEANU, THE GREATEST ARTIST 
OF ROMANIAN MODERN ART

 Constantine Calafateanu (1911–1978) is one of the most important
Romanian painters of the twentieth century. He studied French liter-
ature at the Sorbonne, but he also regularly visited two painting
studios: La Grande Chaumiere and Julien Academy. On returning to
Romania he did some teaching work, therefore, he started exhibiting
relatively late in life. His first solo exhibition took place in 1965. The
creation of this painter highlights two phases: the first one lasted
until 1965 and the second one lasted from 1968 to the end of the
painter’s life. Calafateanu mostly painted landscapes (fall and
winter), flowers, still life, and nudes. 

KEY WORDS: Constantinе Calafateanu, landscape, flowers, still life, oil on canvas.


