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➢ Pictorul Nicolae Tonitza s-a născut în anul 1886, primul dintr-o familie
cu cinci copii. A studiat la Şcoala de Arte Frumoase din Iaşi (1902-1907),
apoi la Academia Regală din München, în clasa profesorului Hugo von
Habermann.

➢ În 1908, şi-a făcut debutul în presa scrisă, în revista „Arta română” din
Iaşi. A studiat pictura şi la Paris, în perioada 1909-1910. În 1913, s-a
căsătorit cu Ecaterina Climescu. În 1916, a fost trimis pe front şi a fost
luat prizonier, după luptele de la Turtucaia.

➢ După război, a participat la manifestările anuale ale grupării „Arta
Română”, după dizolvarea căreia a întemeiat, alături de Ştefan
Dimitrescu, Francisc Şirato şi Oscar Han, în 1926, „Grupul celor patru”.
Tonitza a fost prezent în expoziţiile grupului până în 1934.

➢ A avut şi o prodigioasă activitate de profesor de arte plastice, în 1937
devenind rector al Academiei de Arte frumoase din Iaşi. A murit pe
data de 26 februarie 1940.



➢ Picturile lui Nicolae Tonitza arată o clară influenţă
expresionistă, dar artistul i-a admirat şi pe Daumier,
Delacroix, Ingres, Puvis de Chavannes, Watteau, Millet şi
Matisse.

➢A pictat portrete, în special portrete de copii („Fetiţa
pădurarului”, „Irina”, „Chipuri tătăreşti-copii”), peisaje
(„Câmp de maci”, „Margine de oraş”, „Case sub zăpadă”,
„Balcicul în zori”), flori şi naturi moarte („Garoafe”, „Bujori”,
„Trandafiri”, „Natură moartă cu pâine”), precum şi nuduri
(„Nud la mare”, „Nud pe canapea”).

➢ Tonitza a pictat şi fresce de biserici, într-un stil bizantin
trecut prin filtru personal (biserica din Grozeşti, judeţul
Bacău, din Netezeşti, judeţul Ilfov, biserica Sfântul
Gheorghe Nou din Constanţa etc.)

➢ A scris articole, eseuri şi cronici plastice în publicaţii
precum „Adevărul literar şi artistic”, „Rampa”, „Universul
literar”, „Lumea” etc.





Schiţă mişcare
Tuş negru; 17x12,5 cm Schiţe de capete

Tuş negru; 20,5x12,3 cm



Schiţă compoziţie
Creion negru şi tuş negru; 

15,7x12,3 cm

Schiţe - Câini
Tuş negru; 17x12,5 cm



Schiţe - Copii, mamă cu copil în 
braţe

Tuş negru; 12,3x16 cm

Schiţe - Bărbat aşezat şi cap de 
bărbat

Tuş negru; 12x17 cm



Schiţă mişcare
Cărbune; 12,5x10,3 cm

Schiţe-mişcare şi capete bărbaţi
Tuş negru; 12,3x17 cm



Cal la căruţă
Creion negru; 11,6x17,5 cm

Studiu compoziţie. Copii 
Creion negru; 21x14,5 cm



Mon petit rat Jack
Creion negru; 14,6x23,1 cm

Studiu mişcare
Tuş negru; 17x12,5 cm



Studiu compoziţie. Spălatul rufelor
Creion negru; 17x12,5 cm

Studiu. Peisaj citadin
Tuş negru; 20,2x15,8 cm



D’après Rubens [studii amoraşi]

Tuş negru; 12x11 cm

Studiu mişcare

Tuş negru; 17,5x11,8 cm



Schiţe - Capete de femei

Tuş negru; 20,5x12,2 cm

Studiu - Capete şi litere

Tuş negru şi acuarelă; 18x10,4 cm



Schiţă compoziţie

Tuş negru; 13,5x10,6 cm

Ianuarie 1915

Creioane colorate; 21x17 cm



Schiţă compoziţie

Tuş negru; 21x17 cm

Pianistul Bendiner – Satu Mare

Tuş negru; 20,7x17,7 cm



Schiţă compoziţie. Femeie arabă

Tuş negru; 20x16 cm

Studiu 

litere

Tuş 

negru şi 

acuarelă; 

22,2x

19,2 cm



Petru Tonitza - fiul artistului

Tuş negru; 21x17 cm

Nud de femeie, văzut din spate

Tuş negru; 22,8x16 cm



Tânără în costum naţional românesc

Tuş negru; 24,5x14 cm

Personaj bărbat dormind

Tuş negru şi laviu tuş; 18,1x24 cm





Nicolae Tonitza
Scrisoare către 
Panait Muşoiu 

Îi comandă 
câteva titluri de 
cărţi, pe care le 
va putea achita 
în iarnă, dată 
fiind actuala 

criză.



Nicolae Tonitza

[Consideraţii asupra mediului artistic românesc]



Nicolae Tonitza

Scrisoare către Mişu Takorian

Este foarte ocupat cu desenele
şi redactarea de articole.
Expoziţia va fi o reuşită.



Nicolae Tonitza

Cronica plastică. D. Paciurea
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Nicolae Tonitza

Cronica plastică. D. Paciurea
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Nicolae Tonitza

Cronica plastică. 

D. Paciurea
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Nicolae Tonitza

Desemnul copilului



Într-o lume în care vizualul deţine 
preeminenţa, în detrimentul 

cuvântului scris şi vorbit, 
contemplarea operei unui mare artist 

plastic poate transforma în bine 
fascinaţia vizualului, căci această 
creaţie ne învaţă discernământul, 

mai ales în cazul unui pictor precum 
Nicolae Tonitza, aflat la jumătatea 
distanţei între figurativ şi simbolic.    
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