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Creatiile lui Ion Andreescu, pe simezele Muzeului de
Arta
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Pictorul Ion Andreescu este unul dintre cei mai importanti artisti plastici ai secolului al XIX-lea, el
lasind in urma o opera vasta, care cuprinde sute de tablouri. O parte din creatiile sale sint expuse la
Muzeul de Arta din Constanta, cele mai multe fiind transferate, in anul 1966, de la Muzeul National
de Arta al Romaniei. Printre picturile care se afla in patrimoniul muzeului constantean se numara
"Drum seara", "Taietor de lemn", "Femeie cu sac" si "Margine de sat in amurg". Lucrarea "Taietor de
lemn" a fost achizitionata de arhitectul Grigore Cerkez direct de la artist, iar pictura "Femeie cu sac"
a facut parte din colectia doctorului Nicolae Kalinderu, dar si din tezaurul Romaniei, ea fiind trimisa
in anul 1917 in Rusia si a revenit in tara in anul 1956. Tabloul "Drum seara" a fost donat Muzeului
de Arta de catre doctorul Gheorghe Vintila, dar a fost achizitionat, la un moment dat, si de pictorul
Nicolae Tonitza. "Pictura lui Ion Andreescu a fost realizata in tonalitati grave, ea reflectind
sensibilitatea si dramatismul trairilor artistului. In lucrarile sale apar margini de cring desfrunzite,
natura fiind ilustrata in ipostaze de solitudine, personajele fiind redate mai mult ca si prezenta, nu ca
centru de interes", a explicat muzeograful Alexandra Radu. 

Ion Andreescu a fost elev al Scolii de Arte Frumoase, condusa de Theodor Aman, iar in anul 1872,
a devenit profesor la catedra de desen liniar si caligrafie a Seminarului episcopal din Buzau. 
Plasticianul a urmat si cursurile Academiei Julien de la Paris, unde a pictat nuduri, portrete si
modele costumate. In aceeasi perioada, s-a alaturat grupului de la Barbizon, din care faceau parte
pictori impresionisti si ii sint primite la Salonul Oficial lucrarile "Inceputul primaverii" (pictata in
Franta) si "Tirg in preajma Buzaului", pe care o luase cu el la plecarea din tara. La inceputul anului
1882, Ion Andreescu s-a stabilit definitiv la Bucuresti si in luna aprilie a aceluiasi an a organizat o
expozitie personala, in salile din curtea Bisericii Stavropoleos, unde a expus 65 de picturi. La 22
octombrie 1882, la virsta de 33 de ani, s-a stins din viata. Interesat de diferite genuri ale picturii, Ion
Andreescu a creat peisaje ("Margine de padure", "Pomi infloriti", "Stinci si mesteceni", "Cimp"),
portrete ("Taranca cu broboada verde", "Taranca cu traista", "Autoportret"), dar si naturi statice
("Coacaze", "Felii de pepene").
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