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ÎN VIZIT~ LA

MUZEUL DE ART~ DIN HOUSTON (1)
de Octavian Ciupitu.
Ora[ul Houston din Texas este un ora[ relativ nou: el
a fost fondat la data de 30 august 1836 de c`tre fra]ii
J.K. [i A.C. Allen, la câteva luni dup` terminarea a
ceea ce se nume[te în Texas ca fiind R`zboiul de
Independen]` a Texasului. Fondatorii ora[ului i-au
dat numele dup` eroul acestui r`zboi, generalul Sam
Houston. Planul de sistematizare a acestui ora[ este
unul de ora[ de colonizare, cu str`zi [i artere în
general perpendiculare unele pe altele, formând o
re]ea de patrulatere ortogonale ce au primit diferite
destina]ii: unele pentru locuire, altele pentru cl`diri
de afaceri, altele pentru cl`diri de cultur`, altele
pentru comer], [i a[a mai departe. Aceasta face c a
activit`]ile enumerate aici s` nu conlucreze organic
prin dezvoltare istoric`, ci s` constituie districte
specifice de sine st`t`toare ce nu se leag` între ele
din punct de vedere func]ional.
Muzeele de art` din Houston sunt amplasate, c a
urmare, împreun` cu dou` [coli de art`, în ”districtul
muzeelor de art`”, aflat departe de Downtown,
unde, printre altele, este situat` cl`direa Operei
Mari din Houston (Houston Grand Opera), sau de
districtul magazinelor de antichit`]i [i a galeriilor [i
expozi]iilor de art`, grupate, [i acestea, într-un
patrulater, sau cartier, propriu. Muzeul de Art`
(Museum of Fine Arts) din Houston a împlinit în anul
2000 un secol de activitate. Tot în acela[i an a fost
inaugurat` [i cea mai nou` dintre cl`dirile muzeului,
denumit` dup` donatoarea Audrey Jones Beck (The
Audrey Jones Beck Building). C`ci acestui muzeu îi
apar]in cinci cl`diri [i spa]ii de expunere în aer liber,
dintre care trei (The Audrey Jones Beck Building,
The Caroline Wiess Law Building [i The Lillie and
Hugh Roy Cullen Sculpture Garden) sunt amplasate
în districtul muzeelor de art`, iar alte dou` (Rienzi [i
Bayou Bend Collection and Gardens) se afl` mult
mai la nord-vest de acestea, aproape de râul Buffalo
Bayou.
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Muzeul de Art` din Houston, n`scut la ini]iativa unui
grup vizionar de femei de acum mai bine de o sut`
de ani, a reu[it s` acumuleze în acest timp peste
40.000 de lucr`ri de art` din toat` lumea, acoperind
o perioad` de timp din vremurile preistorice [i pân`
azi. Pentru catalogul acestui complex muzeal, autorii
s`i au ales ca ilustra]ie pe copert` una dintre
principalele lucr`ri de art` expuse aici, [i anume
sculptura ”O muz`”, opera sculptorului Constantin
Brâncu[i (1876-1957). Motivul acestei alegeri este,
conform declara]iilor din prefa]a catalogului, dorin]a
de a face con[tient vizitatorilor faptul c` denumirea
de ”muzeu”, însemnând ”l`ca[ul muzelor”, porne[te
de la cuvântul ”muz`”, care în mitologia greac` le
desemna pe zei]ele ce erau p`str`toarele de memorie, c`l`uzitoarele [i sursele inspiratoare ale arti[tilor, [i care erau fetele pe care Zeus, zeul st`pân al
lumii, le-a avut cu Mnemosyne, zei]a memoriei.
Cl`direa principal` a acestui complex muzeal o
constituie The Audrey Jones Beck Building, proiectat` de arhitectul spaniol Rafael Moneo [i dat` în
folosin]` în anul 2000. Ea cuprinde întreg cvartalul
m`rginit de str`zile Main, Binz, Fannin [i Ewing,
având intrarea prin Main Street. Numele pe care l-a
primit cl`direa este ales în onoarea donatoarei
Audrey Jones Beck, epitrop pe via]` al Muzeului de
Art` din Houston. Ea a donat acestui muzeu colec]ia
sa de picturi impresioniste [i post-impresioniste,
colec]ie pe care a realizat-o împreun` cu so]ul s`u,
John. La subsol, cl`direa aceasta este legat` de
cl`direa vecin`, apar]inând muzeului [i intitulat`
The Caroline Wiess Law Building, printr-un coridor
ce trece pe sub artera de circula]ie Main Street. La
acest subsol se afl` localuri pentru expozi]ii
temporare [i o cafenea. La parter sunt libr`ria [i
magazinul muzeului, expozi]ii temporare, colec]ia
Art` American` pân` la 1945, o colec]ie de
fotografii, precum [i o colec]ie de gravuri [i desene.
La mezanin afl`m un studiou pentru lucr`ri pe hârtie
[i depozitul central al muzeului, dup` care, la etajul
superior se afl` expuse Colec]ia John A. [i Audrey
Jones Beck, Colec]ia Funda]iei Sarah Campbell
Blaffer, precum [i Art` European` de la Grecia
Antic` la anul 1920.
Cu ocazia vizitei f`cute aici anul acesta la data de
19 martie, împreun` cu so]ia mea Silvia
Constantinescu [i cu fiul nostru Marc Ciupitu, la
parterul cl`dirii am întâlnit o expozi]ie temporar`
intitulat` ”Citind portretele-bust romane”. Deschis`
în perioada de la 18 februarie la 6 august 2006,
expozi]ia aceasta prezint` busturi de marmor` din
antichitatea roman` reprezentând, în mai multe
exemplare, pe Octavianus - devenit apoi primul
Augustus (63 î.Hr. – 14 d.Hr.), pe Hadrianus (76138), pe o femeie din perioada lui Octavianus, pe un
preot b`trân, pe un b`rbat tân`r, pe Caracalla (188217), [i al]ii. Arta portretistic` la romani a trecut prin
mai multe faze, reflectând astfel mentalitatea roman` cu schimb`rile nuan]ate [i contrastele brutale
care o caracterizeaz`. C`ci arta plastic` la romani a
fost caracterizat` de salturi de la un ideal la altul,
inspirate mai toate de ce se întâmpla în arta greac`,
adesea îns` cu întârzieri aproape de secole. Deja
din secolul IV î.Hr. sunt ajunse la noi men]ion`ri de
statui publice la Roma, unde persoanele private
aveau dreptul s` ridice în locurile publice imagini
dedicate rudelor care fuseser` func]ionari publici.
De pe la anul 300 î.Hr. [i pân` pe la 150 î.Hr.
sculptura portretistic` roman` a fost influen]at` de
arta greac` clasic`, în care exista doar ”frumosul”,
iar ”urâtul” era exclus, imaginile prezentând mai

degrab` tipuri ideale de de]in`tori de func]ii publice
decât persoane reale în carne [i oase. Dup` aceea,
arta portretistic` roman` din perioada republican` a
fost influen]at` de arta elenistic`, fiind, de fapt, o
parte integrat` a acesteia, caracterizat` printr-o
reprezentarea portretistic` a tr`s`turilor individuale
cu caracter naturalist. Dup` venirea la putere a lui
Octavianus, acesta a impus o art` oficial` de stat
puternic clasicizant`. Este interesant de comparat în
acest` expozi]ie busturile din marmur` ce-l
reprezint` pe Octavianus adolescent într-o tratare
naturalist`, cu sculptura clasicizant` de mai târziu,
când acesta se afla la conducerea statului [i când
era reprezentat idealizat în maniera sculptorilor
clasici greci precum Polykleitos (secolul V î.Hr.):
vedem atunci, de fapt, un cap al lui Octavianus lipsit
de expresie, aplicat pe un corp de atlet bine
antrenat, indiferent de vârsta real` a personajului
reprezentat. Dup` moartea lui Octavianus se trece
la o nou` perioad` de reprezentare portretistic` în
care se urm`re[te individualizarea. Dac` în timpul
lui Octavianus portretele bust erau t`iate din scurt, în
secolul II ele cuprind [i bra]ele, precum [i trunchiul
pân` la talie. Asem`n`toare stilistic cu portretelebust republicane târzii, busturile din perioada
Flavilor (68-96) prezint` spontaneitate, intensitate,
nelini[te [i temperament nervos, iar materialul este
ales pentru a se crea efecte coloristice. Un am`nunt
anecdotic este acela c`, pentru busturile feminine,
coafura era adesea executat` deta[abil`, aceasta
pentru a se putea schimba u[or în pas cu moda zilei.
În timpul lui Traian (98-117) se revine la clasicism,
pentru ca, în prima parte a secolului III, curentele
realiste [i cele clasicizante s` alterneze în ritm
rapid.
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Sistemul eclectic dup` care este organizat acest
muzeu, unde colec]iile provenite din dona]ii sunt
expuse împreun` f`r` a se dispersa dona]ia, face c a
exponatele s` nu urmeze firul cronologic. Oricum,
ie[ind din sala busturilor romane, am nimerit în
sec]ia Arta American` pân` în 1945. Aici sunt
prezentate, în mai multe s`li, lucr`ri de pictur`,
sculptur` [i art` decorativ` realizate de arti[ti
plastici nord-americani în secolul XIX [i în prima
jum`tate a secolului XX. De fapt, aceasta este o
continuare a prezent`rii istoriei artei din Statele
Unite, care începe în Colec]ia Bayou Bend din
strada Westcott nr. 1, prezentare care se opre[te
acolo la mijlocul secolului XIX. O mare parte a
colec]iei de art` nord-american` din secolul XIX
este constituit` din lucr`ri de pictur` peisagist`, care
reflect` în special s`lb`ticia naturii acelor meleaguri
americane.
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