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• Constantin Brâncuşi se naşte
la 19 februarie 1876, în
Hobiţa, un mic sat din
comuna Peştişani, judeţul
Gorj, la poalele Carpaţilor.
Este al cincilea copil al Mariei
şi al lui Radu Nicolae
Brâncuşi.



Amintiri… 
•Pe atunci viaţa era frumoasă şi
armonioasă. De milenii, oamenii
duceau, fericiţi, o viaţă patriarhală.
Totul trecea liniştit de la un anotimp la
altul.



• În 1879, Constantin Brâncuşi avea 3 ani.

• În toamna acelui an, când se făcea ţuica „la cazan“,

urmărindu-i pe cei care degustă lichidul ca să vadă dacă

procesul se desfăşoară cum trebuie, Brâncuşi prinde un

moment de neatenţie generală. Îşi umple căuşul palmelor

cu ţuică şi bea pe nerăsuflate. Cade în somn aproape

instantaneu.

• Primii oameni observă abia după câteva minute. Mama

intră în panică, apoi în isterie, crezând că fiul i-a murit.



• Spre seară, când tatăl, Radu, se întoarce de la vie însoţit de lăutari,

acesta vede din depărtare semnele disperate ale celor care-l

aşteaptă cu sufletul la gură. Petrecerea se transformă imediat în

jale. Tatăl se gândeşte deja la îngropăciune. Totuşi, cineva găseşte

că e bine s-o cheme pe Baba Brânduşa, doftoroaie şi servitoare a

Brâncuşilor. Brânduşa verifică respiraţia copilului, apoi îi pune

sub nas balegă de cal, adunată din preajmă. Copilul strănută

puternic. Lumea aplaudă. În vreme ce băiatul e lăsat să-şi doarmă

mai departe beţia, de bucurie, petrecerea cu lăutari continuă cu şi

mai multă forţă.



• A doua zi, tatăl şi fiul se întâlnesc
prin livadă.

• Radu Brâncuşi îl pune pe Constantin
să adune nişte nuiele şi să i le aducă.
Tatăl îşi aşază copilul cu capul în jos
şi, cu nuielele aduse de băiat, îl bate
ca să ţină minte. Şi, în timp ce simte
usturimea loviturilor, micul Brâncuşi
are revelaţia că lumea poate fi privită
şi dintr-o altă perspectivă şi că
lucrurile din jur pot apărea
răsturnate. Mai ales poziţia soarelui,
diferită de cea binecunoscută, îl face
să se întrebe, după cum avea să
recunoască la bătrâneţe, dacă nu
cumva însuşi astrul participa la
tulburarea lui. „Să fi fost şi soarele la
fel de tulburat ca tatăl său de ceea ce
i se întâmplase?“.



În căutarea unui loc de muncă
• La fel ca alţi copii de ţărani din acea vreme, Constantin nu
merge la şcoală. De la 7 ani lucrează ca păstor, având grijă
mai întâi de turma familiei, apoi lucrând pentru alţii, în
Munţii Carpaţi. Aici, învaţă să sculpteze în lemn, o artă
populară la modă în România rurală a acelor ani, folosită
pentru a produce linguri, picioare de pat, butoaie de brânză
şi faţade de case, toate împodobite cu gravuri.

• La 9 ani, Brâncuşi pleacă la Târgu Jiu, în Oltenia, pentru a
căuta de lucru. Mai apoi la Hobiţa, la Slatina, Craiova, unde
Brâncuşi rămâne câţiva ani.



„La Craiova m-am născut a doua oară!“
• Performanţele sale atrag atenţia
unui industriaş care, în 1894, îl
aduce la Şcoala de Arte şi Meserii
din Craiova. Pentru a urma
cursurile Brâncuşi învaţă singur să
scrie şi să citească.

• Lucrează cu îndârjire şi obţine o
bursă, încheind în patru ani studiile
a căror durată normală era de cinci
ani.

• Brâncuşi recunoştea, în 1938,
„munca istovitoare, asiduă şi
tenace, îndemânarea şi pasiunea, de
aici, din şcoală le-am deprins“.



În toamna lui 1898, este admis la Şcoala
Naţională de Arte Frumoase de la 
Bucureşti. 

• Pentru a urma cursurile este nevoit să-şi vândă
partea sa de moştenire de la Hobiţa unuia
dintre fraţi. Munceşte încontinuu.

• Doi ani mai târziu, obţine prima medalie de
bronz pentru „Capul lui Laocoon“, un bust
după un model antic.

• În 1903 primeşte prima comandă a unui
monument public: bustul generalului medic
Carol Davila, lucrare care va fi instalată la
Spitalul Militar din Bucureşti, singurul
monument public al lui Constantin Brâncuşi
din Capitală.

• În 1902, Brâncuşi absolvea şcoala, cu
calificative maxime şi anunţând un viitor
strălucitor.



Constantin Brâncuşi iese prima dată 
din ţară la 20 de ani, în 1896. 

• Merge la Viena, pe Dunăre, unde se angajează
cioplitor de lemn, pentru a-şi putea susţine şederea.

• În 1903, după terminarea stagiului militar, Brâncuşi
pleacă la München, în Germania, unde rămâne până
în primăvara lui 1904.

• Apoi, se decide să meargă la Paris, o mare parte a
călătoriei este făcută pe jos, cu geanta la spate.
Bunăoară, pentru a putea plăti barca ce-l trecea lacul
Konstanz, Brâncuşi este nevoit să-şi vândă ceasul.

• După o ploaie torenţială, se îmbolnăveşte pe drum de
pneumonie infecţioasă şi, în stare critică, este primit
la un spital de maici. Urmează o perioadă de
recuperare, la finalul căreia decide ca ultima bucată
a drumului s-o parcurgă cu trenul.



• „N-aveam unde dormi pe vreme rea. Am
întâlnit un vagabond care m-a îndrumat la
o casă de adăpost pentru lucrătorii care
mergeau dintr-un oraş într-altul să-şi caute
de lucru. Şi acolo mi-au dat şi mie un mic
ajutor, aşa că am ajuns la Basel, unde mi-
am vândut restul de haine.

• În Alsacia m-a prins pe câmp o ploaie
torenţială şi apoi am zăcut bolnav… un
prieten m-a îngrijit… Tot drumul acesta pe
jos, prin Bavaria, Elveţia, Alsacia, l-am
făcut uşor. Mergeam cântând. Ştiam că
ceea ce trebuie să se întâmple, se va
întâmpla…”

• La final, învinge. Parisul i se deschide în
faţa ochilor. Era iulie, 1904.



La Paris am dus-o greu, la început. 
• Uneori mă ţineam de ziduri ca să nu

cad. De foame. De boală.

• Am lucrat, la început, pentru a-mi
câştiga existenţa, ca spălător de vase în
restaurante.

• Am făcut chiar o invenţie pentru
spălatul paharelor cu rapiditate. Până
la mine se spăla în două rânduri de
ape: un rând de apă caldă şi un rând de
apă rece. Eu am suprimat apa rece şi
utilizam numai apă fierbinte. Apa
fierbinte dizolva automat grăsimile,
era higenică şi paharele se uscau mai
repede… îmi frigeam buricele
degetelor grosolane de sculptor, dar mă
resemnam.



Bursă din partea ministrului român. 
• În anul 1905, primeşte o bursă
din partea ministrului român
al Cultelor şi Instrucţiunii
Publice şi se înscrie la
examenul de admitere la
Şcoala de Belle Arte, unde va
învăţa la clasa sculptorului
Antonin Mercié. În acest
atelier îl va întâlni şi pe
celebrul pictor Amedeo
Modigliani cu care va lega o
strânsă prietenie.



1906 prima expunere
• În 1906, Constantin Brâncuşi expune

pentru prima dată la Société Nationale des
Beaux-Arts şi la Salon d’Automne din Paris,
însă este departe de a fi mulţumit, deşi
ziarele franceze îl ridicau deja în slăvi.

• Aici, lui Brâncuşi îi sunt prezentate trei
lucrări: un bust, un cap de copil şi
„Mîndria“.

• 1906. Brâncuşi împlineşte 30 de ani şi
trebuie să părăsească Şcoala de Belle Arte.
Atinsese limita de vârstă până la care
putea să fie student. În plus, devenise deja
un sculptor cunoscut şi preţuit şi expunea
cu regularitate la Saloanele de la Paris şi
Bucureşti.



Prietenii din Paris
• La Paris am fost prieten cu Matisse, cu

Erik Satie, cu Modigliani şi, în special, cu
Guillaume Apollinaire. Era un camarad
minunat. Te simţeai cot la cot cu el.

• Am intrat ca elev în atelierul lui Antonin
Mercié, unde ajunsesem la o mare
dexteritate tehnică. Făceam câte o
sculptură pe zi în genul lui Rodin. N-am
mai putut trăi în preajma lui, deşi mă
iubea. Făceam ca şi el…

• Au fost anii cei mai grei, anii căutărilor,
anii de regăsire a unui drum propriu.

• Am plecat de la Mercié, l-am supărat, dar
trebuia să-mi caut calea mea. Am ajuns la
simplitate, la pace şi bucurie, din
dificultăţi intime“.



1912, prezintă „Măiastra“
• În 1912, prezintă „Măiastra“, o sculptură denumită după o pasăre

fantastică din legendele populare româneşti. Prima variantă a
lucrării este realizată în marmură, iar pasărea, o formă pură, este
reprezentată în zbor, cu capul ridicat. De-a lungul următorilor
ani, Brâncuşi avea să continue această idee cu alte 28 de variante.



Sculptorul român începe să expună tot 
mai des. 

• Ziarele vuiesc, iar publicul se
transformă, de la iubitorii de artă din
Paris, la comunitatea internaţională.
În 1913, expune, concomitent, la Salon
des Indépendants din Paris şi la
Armory Show (Expoziţia
Internaţională de Artă Modernă) din
New York, Chicago şi Boston,
prezentând cinci lucrări. Printre
lucrările expuse atunci se numără şi
„Domnişoara Pogany“. Americanii îl
adoptă imediat. De altfel, Brâncuşi va
avea parte, peste ocean, de cea mai
credincioasă (şi, de ce nu, înstărită)
comunitate de colecţionari ai
lucrărilor sale.



În 1914, redescoperă lemnul, ca 
materie primă. 

• „Fiul risipitor“, prima sa
lucrare, o bucată de lemn de
stejar sculptată grosolan, cu
trăsături umane abia schiţate.

• Continuă cu o întreagă serie de
sculpturi de lemn, considerate
astăzi unele dintre cele mai
stranii lucrări ale sale.

• De altfel, Brâncuşi şi-a construit
singur chiar şi propria mobilă,
majoritatea ustensilelor, ba
chiar şi pipa din care fuma.



În 1918, Constantin Brâncuşi sculptează 
prima versiune a „Coloanei Infinitului”. 
• Creată dintr-o serie de elemente

simetrice suprapuse, lucrarea este
inspirată de stâlpii caselor ţărăneşti din
România.

• Doi ani mai târziu, sculptorul român
face un salt teribil, din zona
tradiţionalului, în cea a şocantului, cu
lucrarea „Prinţesa X“, un portret al unei
persoane imaginare care ia o formă
falică. Expoziţia declanşează un
adevărat scandal. Poliţia intervine şi-l
obligă să scoată lucrarea.



„Pasăre în văzduh”
• Un alt scandal de amploare are

loc în 1926, când, aflat în vizită
în Statele Unite, pentru o
expoziţie la Galeria Brummer
din New York, lui Brâncuşi nu-i
este admisă în ţară lucrarea
„Pasăre în văzduh“.

• Lucrarea era atât de abstractă
în ochii vameşilor americani,
încât aceştia au refuzat să
creadă că era o sculptură.
Brâncuşi este chiar acuzat că
introduce clandestin o piesă
industrială în Statele Unite.



• Sculptorul se întoarce în
România în 1937 şi în
1938 pentru inaugurarea
a trei lucrări într-o
grădină publică din
Târgu Jiu: noi versiuni
uriaşe, în oţel, la
„Coloana Infinitului“,
„Poarta sărutului“ şi
„Masa tăcerii“.

• Se bucură de celebritate
mondială, dar devine din
ce în ce mai retras,
petrecându-şi
majoritatea timpului în
propriul atelier, din
Paris.



• Este îngrijit de un cuplu de
refugiaţi români, pentru care, în
1952, acceptă cetăţenia franceză
pentru a le putea lăsa întreaga sa
moştenire.

• În 1956, un articol din revista
„Time“ îl descrie purtând
„pijamale albe şi o căciulă
galbenă şi orbecăind prin
propriul atelier, printre capetele
şi coloanele fără de sfârşit pe
care le crease întreaga viaţă“.

• Se stinge din viaţă pe 16 martie
1957 şi este înmormântat în
cimitirul Mont-parnasse din
Paris.



Iubirile lui Brâncuși



Eileen Lane intră, pentru prima oară, 
în atelierul lui Brâncuşi în anii '20.

• Era nefericită în dragoste, după ce tocmai
rupsese logodna cu iubitul ei şi mai tânără
cu 20 de ani decât românul.

• Tânăra irlandezo-americană se teme de gura
lumii. Brâncuşi o invită să-i viziteze ţara
natală, liniştind-o: „Nu trebuie să-ţi faci
probleme de ce vor zice oamenii, te voi
prezenta drept fiica mea“. Vacanţa durează
între 11 septembrie şi 7 octombrie 1922,
timp în care vizitează Sinaia, Peştişaniul şi,
la întoarcerea spre Paris, petrec câteva zile
la Roma şi la Marsilia.

• Tânăra începe să-şi facă noi planuri de
măritiş, însă este refuzată imediat de
Brâncuşi. Dezamăgită, Eileen se întoarce la
ea acasă şi se recăsătoreşte.



Peggy Guggenheim
• În 1922 moştenitoarea unei averi fabuloase,

după ce tatăl ei, un negustor evreu bogat
dispăruse odată cu scufundarea
Titanicului, vine să cucerească Parisul. Are
20 de ani şi e în căutare „de aventuri
sexuale şi artistice“. Intră în atelierul lui
Brâncuşi şi vrea să cumpere o versiune a
„Păsării în văzduh“. Brâncuşi cere 4000 de
dolari pe lucrare. Peggy nu vrea, dar alege
seducerea artistului. Cei doi devin amanţi.

• El o alintă pe ea „Peggyţa“, iar ea pe el,
când „ţăran viclean”, când „zeu adevărat“.
Relaţia dintre cei doi durează până în 1940,
când Guggenheim se întoarce în America
din cauza războiului. La final, femeia se
decide să dea 4000 de dolari pe „Pasărea în
văzduh“. Brâncuşi îi aduce sculptura la
maşină, cu lacrimi în ochi.

• „Nu ştiu dacă plângea pentru că nu voia să
se despartă de sculptura lui sau pentru că
nu mă va mai vedea niciodată“, avea să
scrie, în propriile memorii, Peggy
Guggenheim.



Maria Tănase 
• Întâlnirea dintre Maria Tănase şi Brâncuşi are loc în

anii '30, la Paris.
• Se îndrăgostesc nebuneşte. Urmează o poveste cu

năbădăi, certuri, gelozii şi bocete.
• Totul începuse la Expoziţia de Artă Populară de la

Paris, unde pavilionul românesc fusese organizat de
Dimitrie Gusti. Cei doi, Maria Tănase şi Dimitrie
Gusti, se decid să-i facă o vizită lui Brâncuşi. Trebuia
să fie o masă. Maria Tănase n-a cântat la
restaurantul unde o adusese Dimitrie Gusti ca să
ţină recital, preferând compania lui Brâncuşi, timp
de două zile şi două nopţi.

• Cei doi se revăd în primăvara lui 1939, la New York,
la o mare expoziţie internaţională organizată la
World Fair, unde Maria Tănase avea să-i cânte
gazdei, preşedintele american Franklin Roosevelt,
următoarele versuri: „Ţine, Leano, curu’ zvelt! / Ţine,
Leano, cu Roosevelt!“. În acelaşi an, se despart
oficial. Gelos şi rănit, Brâncuşi îşi va ironiza fosta
iubită cu orice prilej, tot restul vieţii sale.



Maria Bonaparte 
• Moştenitoarea unei mari averi, Maria trece

pragul atelierului lui Brâncuşi tot pentru a
poza. De altfel, Bonaparte a fost modelul
pentru controversata sculptură „Prinţesa X“,
care a provocat un scandal imens în 1919,
când artistul a expus-o la Grand Palais,
imitând un falus erect.

• Iată explicaţiile lui Brâncuşi asupra
problemei: „Statuia mea, înţelegeţi domnule,
este femeia, sinteza însăşi a femeii. Cinci ani
am lucrat, şi am simplificat, am făcut materia
să spună ceea ce nu se poate rosti. Şi ce este în
fond femeia? Un zâmbet între dantele şi fard
pe obraji? Nu asta este femeia!“.

• Idila celor doi s-a terminat abrupt, atunci
când Maria Bonaparte a ales să aprofundeze
cercetările lui Freud despre erecţie şi
frigiditate. În chiar compania psihanalistului.



Cella Delavrancea 
• Brâncuşi a cunoscut-o pe marea pianistă,

fiica lui Barbu Delavrancea în 1922, tot în
atelierul lui. Tânăra era la Paris la un
concert şi a ajuns la Brâncuşi printr-un
prieten miliardar grec, un colecţionar de
artă.

• Iată cum îşi amintea pianista întâlnirea
cu sculptorul: „«Va să zică, eşti fata lui
Barbu Delavrancea. Şi cânţi la pian
frumos.» «Da, dar nu de ale noastre», i-am
spus eu. «Acelea nu sunt pentru pian, dar
ştiu toate jocurile noastre ţărăneşti, şi,
când le joc, nu mă întrece nimeni», mi-a
spus Brâncuşi“.

• Povestea de dragoste scurtă, dar
pasională care a urmat, a fost recunoscută
de Cella Delavrancea, la bătrâneţe.



Preţul operelor lui Brâncuşi a dărâmat 
trei recorduri mondiale 
• Constantin Brâncuşi este, cel mai bine vândut artist
român din toate timpurile, dar şi unul dintre cei mai
prezenţi pe piaţa neagră a artei, estimată la 6
miliarde de dolari anual.

• Topul realizat de cunoscuta casă de licitaţii
Artmark, la începutul lui 2015, îl plasa pe locul
patru, între cele mai vândute opere de artă din toate
timpurile, întrecut doar de Giacometti, Modigliani şi
Matisse, dar devansând, de exemplu, cea mai bine
cotată lucrare a lui Picasso.

• Creaţiile lui Brâncuși au doborât de trei ori recordul
mondial de preţ.



Câteva exemple: 
• În 2009, la o licitaţie care a
avut loc la Paris, un

colecţionar a dat 29 de
milioane de euro pentru
„Madame L.R.“.

• Piesa, realizată între anii
1914-1917 şi care făcea parte
dintr-o colecţie Yves Saint
Laurent, fusese ţinută
aproape ascunsă până atunci,
acesta fiind, de altfel, şi
principalul motiv al preţului
de vânzare ameţitor.



• Anul 2005. Lucrarea
„Pasăre în spaţiu“ este

adjudecată cu 27,5
milioane de dolari,

la o licitaţie organizată
de celebra casă
Christie’s din New
York. Suma de pornire
fusese de 8 milioane de
dolari.



• În 2002, sculptura
“Danaide“ se vindea cu

18 milioane de
dolari, de aceeaşi casă

de licitaţii Christie’s.
Piesa, datând din 1913,
fusese evaluată, anterior,
la 8-10 milioane de
dolari.



• “Prométhée”, un cap
turnat în bronz,
realizat în 1911, a fost
vândut, pentru suma

de 12.682.000 de

dolari, la o licitaţie
organizată la New
York, pe 2 mai 2012,
de casa Sotheby’s.



• „Une Muse“ a fost

adjudecată, pentru 12,4
milioane de dolari, la

o licitaţie de artă modernă
şi impresionistă organizată
de casa Christie’s la New
York, pe 7 noiembrie 2012.



• Lucrarea care are toate
şansele să stabilească un
nou record prin preţul de
vânzare este „Cuminţenia
Pământului“. Încadrată la
categoria „Tezaur“, şi
expusă, în prezent, la
Muzeul Palatului
Cotroceni, sculptura este

cotată la aproximativ 20
de milioane de euro,

de către moştenitorii lui
Brâncuşi.
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