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Se ştie că Brâncuşi îl venera pe I.L. Caragiale„. ,.!mi a
duc aminte - scria el prin 1931 - cu ce nerăbdare aştep
tam. pe vremuri, să apară articolele lui...". Şi, mai departe el 
mZlrturiseşte că era gata să-i înalţe un monument - „o lu
crare ele mare ispravă'' - la Ploieşti, „ca o datorie de mul
tum re pentru spiritl'.! lui" ... Numai lipsa de înţelegere a unor 
cadre rlidactice locale a dus la nesocotirea acestor intenţii. 

Tot alît de bine se cunoaşte şi faptul că la Paris, unde 
Brâncu.;;i a trăit mai bine de o jumătate de secol, a făcut par
te încă din 1905 din „Cercul studenţilor români" -- şi ulte
rior. din „Asociaţia de prietenie română". Atit în ambianţa 
„cercului" studenţesc, cît şi în întrunirile celelilalte asocia
ţii a românilor din capitala Franţei, artistul i-a întîlnit şi i-a 
cunoscut pesemne şi pe tragedianul Eduard de Mtl'l. şi pe 
Tony nulandra şi pe Maria Giurgea, dar mai cu seamă pe 
Marioara Ventura. Reprezentanta, „societara" noastră la Co
media Franceză mărturisea a fi fascinată de geniul scdpto
rului. II vizita frecvent la atelierul din Impasse Ronsin. Şi, 
nu o dată, l-a invitat la spectacolele „Teatrului lui l\foliere''. 
Iar spre a-l convinge, pleda, cu argumentul că, acolo pe sce
nn, „se întîlnesc toate artele, inclusiv sculptura. Atitudinile, 
9eslllrile actorilor - susţinea tragediana - „sunt sculptură 
viP", - „Nu vie, fato" - a răspuns cu îndărătnicie Brân
cuşi -- ,.sculptură proastă" .... Artistul nu se împăca ele fel 
ru ~tilul de joc al vremii, cu atitudinile şi gesturile grandi
locvente ale comedienilor : „Nu-i nimic din ce ar trebui să 
fie personajul jucat. Şi nu-i nimic cu adevărat frumos sculp
tural"1. 

!vfult mai tîrziu, spre finele vieţii, la prima întrevedere 
cu Eac:en Ionescu, (aşa cum reiese din relatările academici
enutun, Brâncuşi se arăta la fel de „frondeur", sr:rnnînclu-i i 

„--- Nu pot 5'ă sufăr teatrul. N-am nevoie de teatru ... M-afa
niseşte l - Şi eu îl detest, m-afaniseşte şi pe min~. De-aia şi 
scriu teatru, ca să-mi bat joc de el. El mă privi cu ochiul 
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său cie bătrîn ţăran viclean, neîncrezător" - cum i se pliru
Sf' clra.maturgului2

• 

Dm dacă sculptorul nu iubea prea mult spectdcoJele 'de
clamatorii (stil Comedia Franceză), ori pe cele tdctlc~. bule
vardie~e - îndrăgea în schimb lumea larmaro~cdor ca. ~l 
tra~ri-comedia circului. Nu o dată, - împreună cu fratP.le dC· 
~orului Al. Marius, cu poetul Ilarie Voronca, - el intra în 
sa la „Emplre" ca să aplaude recitalurile virtuozului clovn 
elveţian Grock (1880-1959), a cărui fotografie tron.1 tn a· 
telierul sculptorului. Ori colinda, cu Fernand Le9er, pano
rrrnwle de prin bîlciuri, unde se şi „impoza". 

Prea puţin cunoscute au rămas însă contact~le lui Brân
cuşi cu spectacolul muzical. ca şi prietenia Iul cu Feodor 
Şaliapin, cu Paul Robeson şi îndeosebi cu Maria Tănase. 

Nu mai puţin ignorate sînt şi încercările sculptorului de 
a se apropia de inefabilul spaţiu coregrafic, - apropie.re 
prileţuită în primul rînd datorită prieteniei sale cu compo
zitorul francez Erik Satie ( 1866-1925\, cel care-i spune că 
.. eşti cel mai bun dintre oameni, ca Socrate, căruili ii eşti, 
desiqur, frate!" 

SatiE.• a fost catalizatorul şi acela care l-a antrenat în 
mişcarea artistică din Parisul anilor 1909-1925. ln felul a
cesta Brâncuşi s-a apucat să confecţioneze pentru baletul 
C.vmnopedies, un costum şi două coafuri conice : prima. un 
fel ele coif ţuguiat - amintind de gluga Vrăjitoarei sale. -·
std'l.pQns dp un alt coif mai mic: cealaltă era compusă din 
dou;:J ceinuri vărgate, fiind fixate în stinga şi în dreapta capu
l11i. ln această costumaţie urma să apară sora scnlptoritei 
Trina Codreanu: Lizica. Dar --'-nu ştim din ce pricini ·- spec
tacolui cu Gvmnopediile lui Satie a fost contramandat, bale
rina mărninindu-se s?î dănţuiască doar în atelier. prinire 
scnlpti11 i.- avînd drept „podium" una din mesele brâncuşie
ne ·- (moment imortalizat într-o serie de imagini, executa
k dcoootrivă de ingeniosul artizan). 

Trebuie spus că ambianţa atelierului era desăvfr5ită. 
orîncluită fiind ca o adevărată scenografie teatrală : fiece 
~culptur ă, fiece soclu sau piesă de mobilier avîndn-şf bine 
fixat locul şi distanţa într-un spaţiu anume creat. 

Brâncuşi a fost propriul şi admirabilul reqizor al opere
lor sale. Si el iubea anumite spectacole. De pild<l este mai 
mult ce1 sigur faptul că se număra printre spectatorii acelor 
v0stite „Ballets russes de Serge Diaghilev" - care au jucat 
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un rol unic chiar şi în evoluţia ulterioară a teatrului. Să nu 
uităm că Erik Satie bunul său prieten era .J.utorul muzicii 
baleteJor Parade şi Jack in the Box. După cum avem certi
tudinl'a 'că BrâncuŞi a fost de faţă la 15 iunie 192-1 la pre
miera baletuiui de mare succes Mercure care a avut Joc 
la „Th"-âfre cl'e la Cigale".„ Se mai găseau atunci în sal:L 
Ann;t Brancovan, contesă de Noailles, Henri Matisse, poclul 
dadaist Tristan Tzara-, Elena Soutzo şi soţul ei. scriitorul 
Paul Morand ş_i mulţi alţii. Din amintirile compozitorului 
Marcel Mibalovici aflăm că, la acest spectacol, Brc!ncuşi, 
ad1'nirind decorurile ce purtau semnătura lui .Picasso şi în 
cadrul cărora se_ desprindeau „capete ovale fără ochi, nas 
sau gnr~", i-a ·şoptif lui Mihalovici: „Vezi cum mă imită 
pină Şi Picasso. Şi rîdea, zicîndu-mi astea' 1

J. 

Este de asemenea bine ştiut faptul că scenografia ma
jorităţii baletelor lui Serge de Diaghilev - care au marcat 
.;tin canon în epocă" - a fost girată de cei mai mari cute
zători. pictori ai vremii - Picasso, Braque, Sonia şi Robert 
Delaunay, Ernst, Matisse, Miro - mai toţi prietenii şi cole
!Ji de-ai lui Brâncuşi. 

Rotindu-se în identice cercuri, frecventînd ;iceleaşi săli 
de. spt'ctacol, aceleaşi bistrouri şi cafenele, - sculptorul s-a 
lnUlnit şi cu primul balerin al ansamblului Diaghllev, cu Ser
ge Lifar (1905-1986). Confesiunile ace.stui vestit dansat:>r, 
consemnate cu ani in urmă, pe colţul unei mese, într-un bar 
din faţa Operei, de către ziaristul Paul Teodorescu ·- sînt 
iev1.~latorii . „Prietenia mea cu Brâncuşi a început după pri
mu·! r;\z.boi mondial.„ li iubeam arta. li urmăream cu încre
dere creatia. Aceasta încă din anii cînd nu eram cunoscut 
în -rindurile avangardei artistiee„. I-a plăcut capul meu, con
şicle.rind că are forma oului şi m-a rugat să-i pozez. li po
zaui, pe alunei, lui Kandinsky; pe care-l consider-:im echiYa
Ienti1l lui Brâncuşi în pictură. Configuraţia capului meu l-a 
inter~~sat atît de mult, incit nu m-a lăsat pînă ce n-a făcut 
un întreg şir de ouă. Toate variantele oului, ieşite din mil-
nile lui au fost lucrate după acest. cap. Zile de-a rinei ul am 
petrecut in atelierul lui. Stam nemişcat, dar nu simţeam 

niciodată oboseala. Cu vorba lui domoală, magic<l, îmi spu
nu ce este caracteristic artei româneşti, de p.Jrcă "1VC1:1m 
înaintea ochilor minunatele porţi sculptate în lemn ale ţă
ranilor olteni. 
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Mi-a creionat figura şi mi-a făcut portretul în pămînt 
an. 5i astfel. fiindu-i model. ore întregi, mi-a fost d:i.t să con
trilmi Jrt ceea ce el a numit Inceputul lumii".4 

Brâncuşi l-a cunoscut şi pe Rolf de Mare, animatorul ba
letului suedez (reprezentate în aceeaşi operă la Thecitrc des 
Chnmps-FJ.ysees) care nu o dată i-a vizitat atelierul. achizi
ţionîndu-i un asemeneea ovoid din marmură albă : Noul năs
cui - astăzi un punct de atracţie al Muzeului dl~ Artă mo
dernă din Stockholm. 

In august 1929, Diaghilev, cel care purtase în lumea în
treagă faima „baletelor ruse", se stingea din viaţii la Ve
netia. Purtat într-o gondolJ. acoperită de văluri cernite şi 
ciucuri de aur, urmat de un convoi de luntre în care îl pe
treceau discipolii şi admiratorii - el va fi înmorm!ntat în 
insula San Michele, între chiparoşi, izme şi dalii„. Tar Lifar, 
în clorinta de a păstra masca mortuară a maestrului său, va 
apela la prietenul Brâncuşi (fig. 1). Şi sculptorul nu a pre-

getat. Ca şi atunci cînd cioplise versurile lui Apollinaire şi 
lespedea lui Douanier Rousseau, sau cind, altădată, tăiase 
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piatra funerară a fostei saie ucenice Sanda Polizu-I\licşu
n,e~t_i (soţia romancierului Joseph Kessel) - mîinile meşte
şugarului de data asta avea să desprindă efigia din urmă a 
core~Jidului, creator al unuia dintre e:ele mai importante 
~venimente artistice ale secolului XX. 

~,'.fasca lui Serge Diaghilev ar fi rămas poate tăinuită 
dacă, iL 1954, la Edinburgh, - Lifar nu ar fi prezentat-o la 
Forbes House cu prilejul primului omagiu adus artistului 
rlisp1rut: .,The Diaghilev Exhibision", piesa figurinei în ca
t~logul expoziţiei sub numărul „451 ". 

Trei ani mai tîrziu, în 1957, - anul dispariţiei lui 
Constantin Brâncuşi, - masca este din nou văzulâ la Pa
ris, în galeriile Charpentier în expoziţia „Danse et Diver-
tlsmeni" ~ub numărul „367", şi ulterior, la Strasi)ltr<J, în 
~ 959. în cadrul unei alte manifestări comemorative Dia-
gilev. în catalog figurînd la numărul „5CH" şi ieprodusă fi
ind pG o întreagă pagină (planşa nr. „127"). In fine. în 1972, 
reîntîlnim lucrarea la Paris în galeriile Muzeului Galleni., 
fiind o dată mai mult reprodusă (sub numărul ,,:jOJ" ·- cu 
menţiunile exprese că această mască a fost - cum stă 
scris ·- „moule" et „taille" par Brancuşi" (1929) - fopt ig
norat pînă aci de către toţi exegeţii sculptorului ! 

Astfel pe ultima filă a partiturii vieţii lui Diaqhilev -
Ic:. intersecţia tuturor artelor - se cade să însci"icm şi nu
mele rneşterului Brâncuşi care s-a apropiat cu <;merenie de 
t.răsXt111ile împietrite ale animatorului f2cricului univers co
re~Jrdlic - nemurindu-i chipul. 

NOTE: 

1 Vintilil Rusu Sirianu, - Vinurile lor, Edit. pentru Literatură şi Artii, 
l'JG9, pp. 53, 55, 56, 69, 71. 

l Eugene Ionescu -, Notes et contre-notes, Gallimard, Paris, 1 !J62, p. 
2';4. 

~ Marcel Mihalovici - Amintiri despre Enescu, Br3.ncuşi ·11 aIU prieteni, 
Eclit. Eminescu, Bucure~li 1987, p. 120. 

t Paul Teodorescu - La Paris cu Serge Lifar, in Colocvii, 1371 lllartie, 
p. 21. . 
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