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Destinul artistic al lui Gustav Kollár, născut la 25 martie 1879 la Nyíregyháza1 (Ungaria), este strâns 
legat de Brașov, orașul său de adopţie, unde a sosit la vârsta de doisprezece ani2 și pe care îl va mai părăsi 
doar în perioada studiilor și pentru scurte călătorii. Activitatea artistică, întinsă pe parcursul a aproape șapte 
decenii, precum și îndelungata carieră de profesor de desen3, au făcut ca Gustav Kollár să se bucure, încă din 
timpul vieţii, de o unanimă apreciere și un indiscutabil respect printre iubitorii de artă din Brașov. 

Gustav Kollár s-a format ca artist în anii petrecuţi la Budapesta, unde, începând din anul 1899, a 
urmat cursurile Institutului Pedagogic de Desen, ce funcţiona în cadrul Școlii Naţionale Regale Maghiare 
de Desen, înfiinţată în anul 1871. Institutul Pedagogic de Desen era menit pregătirii viitorilor profesori de 
desen.4 Programa era structurată pe principii academiste. În pregătirea studenţilor se punea accent mai 
ales pe studiile de desen riguroase (cópii după statui antice, studii de atelier după model, studii anatomice, 
geometrie descriptivă, perspectivă intuitivă, desen ornamental etc.).

În preajma anului 1900 viaţa artistică a Budapestei traversa o perioadă de emulaţie. Academismul, 
încă influent, era concurat puternic de emergenţa Artei 1900, a impresionismului și a postimpresionismului, 
pregătindu-se terenul pentru avangardă. Printre colegii săi de la institut se numărau viitoare personalităţi ale 
artei din Ungaria și România: Raksányi Dezső5, Pór Bertalan6, Kőszeghy (Winkler) Elemér7 și Aurel Popp. De 
acesta din urmă Gustav Kollár a rămas legat printr-o îndelungată prietenie, cei doi artiști corespondând timp 
de mai multe decenii.

Dintre profesorii săi, Székely Bertalan8 se bucura de cel mai mare prestigiu și influenţă, între anii 1902-
1905 ocupând și funcţia de director. În aceste condiţii, nu este de mirare că Gustav Kollár l-a ales drept model. 
Tânărul student nu a fost însă impresionat de compoziţiile istorice sau de portretele pe care își construise 
reputaţia maestrul. Peisajele lui Székely Bertalan, o latură mai puţin cunoscută a creaţiei sale, au fost cele 
care i-au indicat drumul pe care avea să-l urmeze în artă. Spontaneitatea și prospeţimea notaţiei peisagistice 
pe care a remarcat-o în aceste lucrări a fost cea care l-a cucerit pe Kollár, dovedindu-se în acord cu înclinaţiile 
sale artistice. Studiul naturii, surprinderea diversităţii aspectelor efemere sub care se înfăţișează realitatea 
naturală a rămas dezideratul întregii sale creaţii.

Nu întâmplător una dintre lucrările cu care a obţinut o primă apreciere publică în anul 1902 la 
expoziţia anuală a studenţilor, „Vedere dinspre Buda către însorita Pesta”, era un peisaj. Acum începe să se 
contureze vocaţia sa de peisagist. Într-un caiet de schiţe9 din acești ani regăsim, alături de notiţe de curs și 
schiţe ale unor elemente arhitecturale, și mai multe crochiuri peisagistice. Puţinele lucrări păstrate din anii 
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studiilor ne permit să urmărim progresele realizate, de la schiţa încă ezitantă și stângace care înfăţișează 
zidurile Brașovului, datată în anul 1901 (Peisaj cu turn10), la vederea asupra Bisericii Negre din anul 1903 (Nr. 
cat. 54, il. p. 36), în care se întrezărește deja siguranţa firească a execuţiei ce caracterizează lucrările sale de 
maturitate.

La sfârșitul studiilor Gustav Kollár nu a avut nicio ezitare în privinţa parcursului profesional pe care 
avea să-l urmeze.11 Nu a fost tentat niciun moment să rămână la Budapesta sau să-și continue studiile la 
München, cum au făcut mulţi dintre colegii săi.  A revenit la Brașov în anul 1903, unde a ocupat catedra de 
desen a Gimnaziului romano-catolic, al cărui elev fusese. Din acest moment Brașovul a fost scena pe care s-a 
afirmat ca artist și a ocupat un loc central în cadrul creaţiei sale artistice.

În anii următori, tânărul profesor de desen s-a dedicat întru totul creaţiei. Peisajele din Brașov (Piaţa 
Sfatului, Biserica Neagră, Șcheii Brașovului) și peisajele din împrejurimile orașului predomină între lucrările 
cu care participă la expoziţiile organizate la Budapesta. Alături de acestea, în anii premergători războiului, 
realizează numeroase peisaje și în cursul călătoriilor în Ungaria și Italia. Îl atrage peisajul de câmpie din 
Ungaria, care-i amintea de ţinuturile natale (Peisaj cu casă12, il. nr. 1, p. 9), dar și peisajul marin pe care-l 
descoperă pe coasta Adriaticii. Pe baza schiţelor făcute acum va realiza în anii următori mai multe lucrări cu 
această temă, Veneția, Peisaj marin cu barcă și Barcă (Nr. cat. 1 și 3, p. 20; Nr. cat. 2, il. p. 21), ce mărturisesc 
fascinaţia pe care elementul acvatic a exercitat-o asupra sa. În anul 1910 vizitează colonia artistică de la Baia 
Mare, păstrându-se câteva lucrări care amintesc de această scurtă ședere, care însă nu a lăsat urme în creaţia 
sa viitoare: Case din Baia Mare13 (Il. nr. 2, p. 9) și Peisaj din Baia Mare14. Registrul tematic al creaţiei este 
completat de lucrări ce descriu un spaţiu domestic, intim: un colţ de curte sau de grădină, scăldat de soare 
(Nr. cat. 7, il. p. 24; Nr. cat. 8, il. p. 25), și interioare familiare (Nr. cat. 28, il. p. 60; Nr. cat. 30, il. p. 61), având 
ca protagonist pe soţia sa, la fel ca portretele executate în acești ani.

În anii de după război Gustav Kollár și-a prezentat creaţia publicului brașovean în cadrul mai multor 
expoziţii personale (1919, 1921), bucurându-se de succes. În paralel a expus la Cluj și la București (Salonul 
Oficial, 1929). Aspecte din Brașovul vechi și din Șcheii Brașovului,  munţii și pădurile ce înconjoară orașul, vor 
rămâne motivele asupra cărora se oprește cel mai adesea în lucrările sale, la care se adaugă naturi statice cu 
flori. Însă, cel mai semnificativ moment al creaţiei sale interbelice îl reprezintă descoperirea Orientului, mai 
întâi prin intermediul unor călătorii la Constantinopol (1926, 1930), ocazii cu care se oprește și la Balcic, unde 
a revenit ulterior în mai multe veri (1931-1933).

Gustav Kollár este cucerit de acea „balcicomanie” (Doina Păuleanu) care făcea furori printre artiști 
români în perioada interbelică. Cazul său nu este o excepţie, și alţi artiști brașoveni fiind atrași de priveliștile 
Balcicului (Hans Eder, Hermann Morres, Heinrich Schunn, Artur Leiter, Olga Braniște). Kollár pictează la Balcic 
străzile inundate de lumina puternică a verii și dominate de minareturi, pe care se întrezărește uneori silueta 
câte unui localnic, casele modeste ce se caţără pe colinele aride de la marginea orașului, mahoanele trase 
la mal, scene cotidiene (un turc alături de măgărușul său, terasa unei cafenele, la cișmea etc.), figuri de 
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turci etc. (Nr. cat. 40-45, 62 și 64, pp. 54-57; Balcic15 și Cafenea turcească16, Il. nr. 3 și 4, p. 10). Surprinde 
diversitatea subiectelor abordate în lucrările sale de la Balcic care inventariază majoritatea motivelor pitorești 
care atrăgeau artiștii în micul port de la Marea Neagră.

Chiar dacă s-a pensionat în anul 1939, Gustav Kollár a rămas după 1944 o prezenţă activă în viaţa 
artistică a Brașovului, numărându-se printre fondatorii sindicatului artiștilor din Brașov și participând la 
majoritatea expoziţiilor colective organizate în oraș. Distincţiile primite17 și funcţia de președinte onorific al 
filialei Brașov a Uniunii Artiștilor Plastici din România confirmă prestigiul de care se bucura printre confraţii săi 
mai tineri. Acest fapt i-a permis să-și continue creaţia în deceniile postbelice pe aceleași coordonate stilistice 
și tematice, făcând minime concesii tematicii agreate de regimul comunist. Atunci când încetează din viaţă, la 
17 noiembrie 1970, era, fără îndoială, unul dintre cei mai cunoscuţi și apreciaţi artiști brașoveni.

 x

 Pictura lui Gustav Kollár este expresia unui sentiment tonic al vieţii, liric și optimist, atmosfera 
lucrărilor sale fiind aproape întotdeauna una de calm și liniște. Așa cum remarca unul din criticii care s-au 
aplecat asupra creaţiei sale: „Nu este vorba aici de o creaţie străbătută de neliniștea întrebărilor sau a 
frământărilor, nu este vorba de o artă de idei…”18. Prin aceste trăsături ale artei sale Kollár nu este un artist 
izolat, singular, ci se încadrează unui grup de artiști caracteristic sud-estului Transilvaniei în prima jumătate a 
secolului XX și, în particular, centrului artistic brașovean. Acești artiști, printre care putem aminti pe Friedrich 
Miess, Hermann Morres, Eduard Morres, Heinrich Schunn, Valeriu Maximilian etc., nu își propun să transmită 
un conţinut ideatic sau să revoluţioneze arta. Îmbrăţișează modernismul artistic, dar, totodată, rămân fideli 
tradiţiei. Pictura lor este senină și luminoasă, evocând cu multă căldură peisajul și atmosfera ţinuturilor natale 
(Heimatmalerei).
 Unii dintre acești artiști au preferat să se exprime prin intermediul acuarelei, dar au practicat în 
paralel și pictura în ulei (Hermann Morres, Heinrich Schunn), alţii dedicându-se aproape exclusiv acuarelei 
(Valeriu Maximilian). Nici Gustav Kollár nu constituie o excepţie, de multe ori criticii așezând creaţia sa exclusiv 
sub semnul acuarelei. Elocvente sunt aprecierile laudative ale calităţilor sale de acuarelist: „… unul dintre 
cei mai buni practicanţi ai acestui gen la noi” (Radu Bogdan)19, „acuarelist experimentat” (Mircea Deac)20, 
„reprezentant de vârf al acuarelei la Brașov” (Mihai Nadin)21.

La o primă vedere o astfel de abordare ar fi întru totul îndreptăţită prin ponderea pe care acuarela 
o ocupă în ansamblul operei, dar și prin declaraţia programatică pe care artistul însuși o făcea, socotind 
acuarela „cea mai adecvată pentru a reda efectele de lumină în permanent schimbare”22. Cu toate acestea o 
altă afirmaţie a artistului pare a contrazice acest fapt: „Pe atunci (în perioada studiilor, n.n.) încă pictam în ulei. 
M-am orientat către acuarelă mai târziu, când m-am întors la Brașov, orașul copilăriei mele, ca profesor”23. Tot 
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IL. 1. Peisaj cu casă
1910

IL. 2. Case din Baia Mare
1910
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IL. 3. Balcic
1931-1933

IL. 4. Cafenea turcească
1931-1933



în acest sens pledează și lucrările expuse în cadrul expoziţiilor 
personale din 1919 și 1921, când ponderea lucrărilor în ulei 
era semnificativă, concurând cu acuarela.24 Constatăm astfel că 
în primele decenii de creaţie acuarela și pictura în ulei ocupă 
un loc similar în opera lui Kollár. Popularitatea și difuzarea de 
care s-au bucurat mai târziu acuarelele sale a eclipsat această 
etapă a creaţiei, pictura sa în ulei fiind mult mai puţin cunoscută 
și apreciată în prezent. Deși nu a atins niciodată măiestria 
demonstrată în acuarelă, nestăpânind la fel de bine tehnica 
picturii în ulei, a avut și în această tehnică reușite remarcabile. 
Ca atare, o reconstituire a evoluţiei sale artistice, dacă se 
dorește completă, nu poate ocoli acest capitol.
 Rolul complementar jucat de pastel în creaţia lui Gustav 
Kollár vine să întărească cele arătate mai sus. Artistul a folosit 
pastelul atât de sine stătător, cât și împreună cu acuarela. Această 
tehnică pe care a denumit-o „acuastel”, consta: „în utilizarea 
mixtă a acuarelei cu cretă, în speţă fundalul cu acuarelă, iar 
subiectul cu cretă”.25 În multe lucrări Kollár combină o varietate 
de tehnici (creion, cărbune, cretă, pastel, acuarelă) în diferite 
formule.
 Importanţa pe care o acorda redării „efectelor de 
lumină în permanentă schimbare” ar sugera că pictura lui Kollár 
decurge dintr-o asimilare programatică a lecţiei impresionismului. Însă, comentând opera sa, Dan Grigorescu 
observa că: „Impresionismul lui Kollar înseamnă, mai curând, o înclinare temperamentală spre descoperirea 
bucuriilor culorii, decât ilustrarea unor teze teoretice…”26. Kollár a ajuns firesc, spontan, la o expresie apropiată 
de estetica impresionismului, izvorâtă dintr-o imperioasă nevoie lăuntrică de a fixa formele și culorile naturii 
într-un mod cât mai exact și sugestiv.

Cele arătate mai sus ne fac să înţelegem că în centrul creaţiei lui Kollár nu puteau fi decât peisajele 
inspirate de munţii și pădurile ce străjuiesc Brașovul, subiecte ce-i permiteau să fie în contact nemijlocit cu 
natura. Artistul mărturisea: „Îmi place să cutreier pădurile minunate din împrejurimi, și cunosc deja câţiva 
copaci la fel cum unii își cunosc apropiaţii. Anumiţi copaci i-aș putea picta oricând din memorie. Aproape văd 
cum lasă urme timpul dintr-un an în altul pe scoarţa acestora.”27 Într-adevăr, frapează la o analiză a operei sale 
frecvenţa „interioarelor de pădure” și a „pâlcurilor de copaci”, motive „pe care artistul le îmbracă în nuanţele 
cromatice ale anotimpului”28. În alte lucrări perspectiva se deschide larg asupra văilor și munţilor, aproape 
întotdeauna la orizont profilându-se o creastă montană. 

IL. 5. Vedere din Braşov
(1930)

11



Trecerea de la natura înconjurătoare la monumentele ce amintesc de trecutul Brașovului (Biserica 
Neagră, Casa Sfatului și piaţa înconjurătoare, zidurile și turnurile orașului), se realizează treptat, elementele 
naturale rămânând o prezenţă firească, aproape nelipsită, în majoritatea lucrărilor cu această tematică 
(Vedere din Braşov29, il. nr. 5, p. 11). Kollár revine de multe ori asupra aceluiași subiect (Biserica Neagră, Casa 
Sfatului, „După ziduri”) în ipostaze ușor modificate, ce-i permit o analiză detaliată și nuanţată a motivului. 
Alături de peisajele din Cetate, Șcheiul, acolo unde a locuit cea mai mare parte a vieţii, i-a prilejuit numeroase 
lucrări în care evocă atmosfera rustică și pitorească a cartierului.

Prin intermediul acuarelei Kollár surprinde cu spontaneitate peisaje luminoase și pline de prospeţime, 
redând cu veridicitate și fineţe efectele de culoare și lumină și introducând sugestiv privitorul în atmosfera 
locală. Acuarelele sale dovedesc o remarcabilă capacitate de sinteză, oscilând, gradual, între o manieră mai 
pronunţat descriptivă și alta în care motivul este redus la datele sale primare. În  lucrări ca Peisaj, Toamna și 
Copaci (Nr. cat. 38, il. p. 48; Nr. cat. 34 și 37, il. p. 49) elementele naturale sunt redate într-un mod simplificat 
prin intermediul câtorva pete de culoare așternute cu precizie. Fapt evidenţiat de Radu Bogdan, care nota în 
catalogul expoziţiei deschise în 1957 la București: „Privirea cuprinde dintr-odată esenţialul, fără căutări, fără 
opintiri, cu înţelegerea clară a fiecărei forme, exprimată concis”30. În Peisaj din Balcic (Nr. cat. 44, il. p. 57) 
Kollár atinge un vârf al creaţiei sale peisagistice în acuarelă. Compoziţia este conturată prin intermediul unor 
suprafeţe compacte de culoare, delimitate riguros, prin contururi subliniate, gama cromatică fiind redusă la 
minimum. Așa cum observa un alt exeget al operei sale: „Kollar oglindește natura cu frumuseţile ei, dar nu 
o copiază ; peisajele sale se defășoară în planuri largi, cu forme clare, lipsite de detalii inutile.”31. Epurată de 
orice este neesenţial, imaginea devine un veritabil peisaj-arhetip. 
 Chiar dacă a ajuns independent la o manieră stilistică de factură impresionistă, lui Gustav Kollár nu-i 
erau străine operele impresioniștilor francezi, așa cum o dovedește un portret al soţiei (Nr. cat. 7, il. p. 22), 
care confirmă faptul că artistului îi era familiară opera lui Claude Monet. Atunci când abordează peisajul în 
ulei Kollár își relevă cel mai pregnant afinităţile înnăscute cu impresionismul. Uleiurile sale transmit senzaţia 
unei spontaneităţi extreme, determinată de nevoia avidă de a capta imediat, fără nicio întârziere, senzaţiile 
și sentimentele încercate în faţa peisajului. Această dorinţă copleșitoare de a fixa motivul pe pânză cât mai 
repede cu putinţă își găsește expresia firească într-o pensulaţie de o vivacitate debordantă, ce-l determină să 
aștearnă culoarea cu dezinvoltură, în tușe brute, reliefate. Cromatica este caldă, ardentă, vrând parcă să capteze 
întreaga lumină solară în pastă (În curte, nr. cat. 7, il. p. 24; Grădină, nr. cat. 8, il. p. 25; Peisaj montan, nr. cat. 
10, il. p. 28; Pădure, nr. cat. 13, il. p. 31; După ziduri, nr. cat. 14, il. p. 27; Case din Șchei, nr. cat. 18, il. p. 26).
 Când se apleacă asupra naturii statice, Kollár a preferat aproape invariabil florile, pe care le-a pictat 
mereu timp de decenii, păstrându-se din creaţia sa o singură natură statică în care subiectul nu-l constituie 
florile (Natură statică cu porumb32). La fel ca peisajele sale, acuarelele dedicate florilor oscilează în grade 
diferite între sintetic și descriptiv. O forţă expresivă superioară au lucrările în care elementul floral este redus 
la esenţial, sublimat, fiind conturat din câteva pete diafane de culoare, trădând prin ușurinţa gestului o 
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îndelungată familiaritate cu motivele reluate de nenumărate ori în variante asemănătoare (Trandafiri, nr. cat. 
52 și 53, il. p. 58).
 Portretul, deși mult mai puţin prezent în creaţia lui Kollár, nu a fost neglijat de artist, fiind abordat în 
mai multe formule. Schiţele realizate în creion, cărbune, pastel și acuarelă sau crochiurile în ulei, adevărate 
studii de caracter, stau alături de portrete finite, elaborate, pline de căldură și familiaritate când modelele îi 
sunt cei dragi, însă mai degrabă rigide și convenţionale când abordează genul portretului oficial, fără a fi însă 
nici acestea lipsite de certe calităţi expresive și cromatice (Portretul episcopului Áron Márton33 , il. 6).
 Deși din preocupările lui Kollár nu au lipsit nici alte genuri în afara celor trecute în revistă anterior, 
acestea au jucat un rol minor în ansamblul operei. Printre schiţele păstrate din creaţia sa regăsim scene de 
gen, scene de muncă, subiecte religioase și scene mitologice, care însă nu au fost aproape niciodată transpuse 
în lucrări de pictură.

Gustav Kollár este cunoscut astăzi în primul rând ca acuarelist și peisagist. Însă, așa cum am arătat, 
creaţia sa nu poate fi redusă exclusiv la aceste coordonate, chiar dacă ele au jucat un rol foarte important în 
conturarea profilului său artistic. A aspirat să fie un artist complet, dar limitele mediului artistic în care și-a 
desfășurat activitatea și îndatoririle didactice l-au împiedicat să-și valorifice întregul potenţial, așa cum chiar 
el mărturisea: „Câteodată abia preparasem vopseaua când suna de intrare la ore și s-a ales praful de multe 
idei și concepte”34. În acord cu predipoziţiile sale cele mai adânci, a reușit să-și fructifice talentul mai ales în 
calitate de „cântăreţ în culori”35 al Brașovului și împrejurimilor sale, fiind unul dintre artiștii care au reușit să 
surprindă cel mai bine specificul acestor locuri.

IL. 6. Portretul episcopului Áron Márton
1941

13



NOTE

1 Artistul era ultimul născut dintre cei șase copii ai meșterului legător Sámuel Kollár (1834-1886, Nyíregyháza) şi ai Mariei Moldovan (1840, 
Sighetu Marmaţiei-1908, Nyíregyháza). De origine slovacă, familia Kollár se trăgea din orașul Iglovia (astăzi Spišská Nová Ves, regiunea 
Košice, Slovacia). Arhiva familiei Kollar, Szabó Sámuel, Kollár Gustav (tehnoredactat), Brașov, 1971, arhiva familiei Kollar, p. 83 și 138.
2 Pentru a ușura povara familiei, care trecea prin dificultăţi financiare după moartea tatălui său (1886), sora sa, Heléna (Ilona) (1866, 
Nyíregyháza-1932, Brașov), stabilită în oraș ca educatoare din anul 1886, îl aduce la Brașov în anul 1891. Ibidem, p. 18.
3 A ocupat catedra de desen a Gimnaziului romano-catolic din Brașov între anii 1903-1939.
4 „Educarea sistematică a profesorilor, învăţătorilor și învăţătoarelor de desen, ce să corespundă cererilor prezentului și a necesităţilor 
ţării…”. Szabó Sámuel, op. cit., p. 30.
5 Raksányi Dezső (1879, Budapesta - Szentes, 1950). Pictor. Își continuă studiile cu Benczúr Gyula la München. Între anii 1912-1921 
este profesor la Colegiul de Arte Frumoase din Budapesta.
6 Pór Bertalan (1880-1964, Budapesta). Pictor. Își continuă studiile la München cu Gabriel von Hackl și la Paris cu Jean Paul Laurens 
(Academia Julian). A fost membru al grupului MIÉNK și fondator al grupului avangardist Nyolcak (Cei opt).
7 Kőszeghy (Winkler) Elemér (1882–1954). Pictor și istoric de artă. Între anii 1914-1919 este director al muzeului din Kosice, iar între 
anii 1938-1945 ai Muzeului de Artă Decorativă din Budapesta.
8 Székely Bertalan (1835, Cluj - 1910, Budapesta). Pictor istoric și portretist. Una dintre cele mai importante personalităţi ale artei 
maghiare din a doua jumătate a secolului XIX. Studii la Academia de Arte Frumoase din Viena și Academia Regală de Arte Frumoase 
din München. A ocupat un post de profesor la Școala Naţională Regală Maghiară de Desen din Budapesta începând din 1871. Jane 
Turner (ed.), The Dictionary of Art, vol. 30, Grove, 1996, pp. 204-206.
9 Creion, 20,5 x 17 cm, colecţie particulară, Brașov.
10 Pastel, acuarelă și cărbune pe hârtie, 27,3 x 20,9 cm, semnat și datat dreapta jos în cărbune: 1901. Kollar G, colecţie particulară, 
Brașov.
11 Szabó Sámuel, op. cit., p. 33.
12 Acuarelă, 15,8 x 24,8 cm, semnat dreapta jos cu brun: Kollár G, localizat stânga jos cu brun: Polgár 1910, colecţie particulară, Brașov.
13 Pastel, acuarelă și cărbune, 34,4 x 49,5 cm, semnat și datat dreapta jos cu negru și creion: Kollár G / 1910, colecţie particulară, 
Brașov.
14 Pastel, acuarelă și cărbune, 31,3 x 39,5 cm, semnat dreapta jos cu cărbune: Kollár Gusti (1910), colecţie particulară, Brașov.
15 Acuarelă și cărbune pe hârtie, 21,4 x 29,5 cm, nesemnat, nedatat (1931-1933), colecţie particulară, Brașov.
16 Acuarelă și cărbune pe hârtie, 24,3 x 30,1 cm, semnat dreapta jos cu cărbune: Kollár G, nedatat (1931-1933), colecţie particulară, 
Brașov.
17 „Artist emerit al poporului” (decretul 616 /1966) și „Meritul Cultural, clasa a III-a” (decretul 640 /1968).
18 P. Anca (Anca Pop), Gustav Kollar, în „ASTRA”, XIV, nr. 1, martie 1979, p. 12.
19 Radu Bogdan, Expoziția interregională Oraşul Stalin, în „Arta plastică”, 1956, 3, nr. 2, p. 21
20 Mircea Deac, Prin sălile de expoziție: Gustav Kollar, în „Arta plastică”, 1957, 4, nr. 3, p. 30.
21 Mihai Nadin, Pictori din Braşov, Bucureşti, Editura Meridiane, 1975, p. 24.
22 Apud Ovidia Drăgănuș, Gustav Kollar, în „Expoziţia retrospectivă Kollar Gustav”, Comitetul Regional pentru Cultură și Artă Brașov,    
Brașov, 1965.
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23 Interviu de Znorovszky Attila, publicat Uj Idő, 7 septembrie 1966, apud Szabó Sámuel, op. cit., p. 107.
24 În 1919 din 102 lucrări expuse, 42 sunt picturi în ulei, 40 acuarele și 16 pasteluri. Doi ani mai târziu expune 92 de lucrări, din care 37 
de picturi în ulei, 50 de acuarele și 5 pasteluri. Szabó Sámuel, op. cit., p. 64
25 Ibidem, p. 85, interviul luat de autor artistului și publicat în ziarul timișorean „Déli Hirlap” la 9 februarie 1942.
26 Dan Grigorescu, cap. Pictura în prima jumătate a secolului al XX-lea, în „Pictura românească în imagini”, București, Editura Meridiane, 
1976, p. 292.
27 Idem nota 23.
28  Ovidia Drăgănuș, loc. cit.
29 Acuarelă pe hârtie albă, 49,7 x 40 cm, semnat dreapta jos cu violet: Kollár G, nedatat, Muzeul Naţional de Artă al României, nr. inv. 
32.357 / 7762.
30 Radu Bogdan, loc. cit. 
31 Ovidia Drăgănuș, loc. cit.
32 Pastel și acuarelă pe hârtie, 30,6 x 40,4 cm, semnat dreapta jos cu creion: Kollár G, nedatat, colecţie particulară,  Brașov.
33 Ulei pe pânză, 89,5 x 77,5 cm, semnat și datat dreapta jos cu roșu: Kollár Gustav / 1941, Parohia romano-catolică Brașov.
34 Idem nota 23.
35  Mircea Deac, loc. cit.
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Kollar e un peisagist, iar acuarela sa deși nu neglijează satisfacţiile retinei, e mai puţin o artă de 
senzaţie cât una de sentiment: priveliști luminoase, limpezi, pline de culoare locală, în care omul stăpânit 
de bucuriile lăuntrice ale întâlnirii cu natura se regăsește în visare și calm. Sunt imagini de o surprinzătoare 
prospeţime și simplicitate, în care, urma lăsată de penelul artistului e dezinvoltă și generoasă, cu gradaţii de 
ton juste și subtile adesea de o poetică sugestivitate. În general viziunea pictorului se desfășoară în planuri 
largi, sintetic închegate, fără imixtiuni inutile de amănunt.

Privirea cuprinde dintr-odată esenţialul, fără căutări, fără opintiri, cu înţelegerea clară a fiecărei 
forme, exprimată concis.

Sentimentul care se desprinde din acuarelele lui Kollar e optimist, exprimat printr-un colorit plăcut, 
în tonuri uneori intense, dar niciodată excesive; totul respiră bucuria vieţii nu cu exuberanţă, ci cu o liniște 
înviorată de lumini și transparenţe.

(Radu Bogdan, Kollar Gustav. Expoziție de acuarele, 1957)

TEXTE CRITICE
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IL. 7. Peisaj montan
Acuarelă pe hârtie, 21,4 x 29,5 cm
Semnat dreapta jos negru: Kollár G,
nedatat (1950-1960)
Colecţie particulară, Brașov



Într-adevăr Gustav Kollar este un veritabil cântăreţ al culorilor și luminilor naturii. Faptul că iubește 
natura, se resimte în aproape toate operele sale, străbătute de optimismul unui colorit cald, viu și întrucâtva 
calm. Îi place natura, și aceasta se vede în lipsa preocupării de amănunt, în lipsa spiritului analitic și în 
preferinţele pentru planurile largi, pentru armoniile pline de prospeţime și bucurie pe care ţi-o trezește 
farmecul naturii. [...]

De arta lui Gustav Kollar te poţi apropia ușor ; peisajele sale calme, rareori cu intensităţi excesive, 
au un farmec ce te cucerește, prin știinţa cu care artistul știe să vadă natura, să o compună și îndeosebi prin 
tehnica sa de acuarelist experimentat. Lucrările sale sunt de mici proporţii și puţin umanizate – de aceea și 
această caracteristică contribuie să-l definească ca un liric predispus mai mult spre încântare și contemplare 
în faţa naturii, decât spre acţiune, spre un peisaj de mare compoziţie.

(Mircea Deac, Prin sălile de expoziție: Gustav Kollar, Arta plastică, 1957)

Artistul a iubit natura; a contemplat-o adânc și i-a 
descoperit tainele, a creat, apoi, imagini din cele mai poetice, 
de o rară sensibilitate.

Prospeţimea, luminozitatea, coloritul cald cu nuanţări 
fine, viziunea optimistă și simplitatea tratării – caracteristice 
întregii sale opere – dau peisajelor, indiferent de anotimp, un 
farmec deosebit. [...]

Kollar oglindește natura cu frumuseţile ei, dar nu o 
copiază; peisajele sale se defășoară în planuri largi, cu forme 
clare, lipsite de detalii inutile. Modestia rară ce-l caracterizează 
pe artist, se reflectă și în opera sa.

(Ovidia Drăgănuș, Gustav Kollar, 
Expoziţia retrospectivă Kollar Gustav,1965)

IL. 8. Toamna
Pastel și cărbune pe hârtie, 29,5 x 25 cm
Semnat dreapta jos cu cărbune: Kollár G,
Nedatat (1920-1940)
Colecţie particulară, Brașov
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Brașoveanul GUSTAV KOLLAR (1879-1965) (sic!) a adoptat tehnica acuarelei ca pe o modalitate 
capabilă «să redea efectele luminii în permanentă schimbare»; pentru el, deci, expresia artistică era mai direct 
legată de cerinţele formulate cândva de impresioniști. Totuși, acuarelele sale se înfăţișează ca rezultate ale 
unei meditaţii mai îndelungate asupra naturii. Lumina nu unifică, de fapt, contururile, ci le relevă varietatea, 
înscriindu-le într-un ritm larg al structurilor colorate. Impresionismul lui Kollar înseamnă, mai curând, o 
înclinare temperamentală spre descoperirea bucuriilor culorii, decât ilustrarea unor teze teoretice care ar fi 
condus la estomparea liniilor.

Neliniștea din peisajele copleșite de soare e tălmăcită, de obicei, nu numai printr-o scânteiere a 
zonelor de culoare, dar și printr-un freamăt al liniilor care-i stenografiază, parcă, impresiile culese din lumea 
realului. Kollar este un impresionist în înţelesul pe care un exeget modern al curentului, Jean Leymarie, îl 
dădea cuvântului: «un artist care descoperă lumina, îi semnalează prezenţa ca pe aceea a unui element al 
naturii, și participă la sărbătoarea ei».

(Dan Grigorescu, Pictura românească în imagini, 1976)

Lucrările sale sunt ţesături de armonii delicate, aeriene, de acorduri irizate. Și nimic nu poate răspunde 
mai bine cerinţelor și înclinării pictorului, decât peisajul. De aceea, în registrul său tematic o mare parte o 
vor ocupa tocmai aceste peisaje. Nu este vorba aici de o creaţie străbătută de neliniștea întrebărilor sau a 
frământărilor, nu este vorba de o artă de idei, ci de o artă ce se face mesagera optimismului și sentimentului 
liric ilustrativ al artistului.

Dar Gustav Kollar se mai remarcă și prin calitatea sa de rapsod al Brașovului vechi, al multiplelor 
monumente istorice sau locuri semnificative din orașul său, eternizându-le cu multă spontaneitate în 
acuarelele sale. Artistul creează lucrări legate de realitatea pe care o trăiește, de emoţia pe care o încearcă în 
faţa acestei realităţi. 

(Anca Pop, Gustav Kollar, ASTRA, 1979)
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IL. 9. Biserică din Slănic
Acuarelă pe hârtie, 19 x 28 cm
Semnat dreapta jos cu negru: Kollár,
localizat stânga jos cu negru: Slănic, 
nedatat (1950-1960)
Colecţie particulară, Brașov
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Nr. cat. 1

Peisaj marin cu barcă
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Case din Șchei
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Drum în pădure
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Pădure
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48

Stejar la Homorod
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Peisaj
(1930)
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(1920-1940)
Nr. cat. 50

Piatra Mare
(1920-1940)
Nr. cat. 66



51

Peisaj montan 
1934

Nr. cat. 47

Stânci
(1927)

Nr. cat. 33



52

Bărci
1912

Nr. cat. 27



53

Apus de soare la 
Constantinopol

1926
Nr. cat. 32

Bărci
1930
Nr. cat. 36



54

Balcic
1933
Nr. cat. 41

Case la Balcic
(1931-1933)
Nr. cat. 43



55

Balcic - vedere spre mare
1932

Nr. cat. 40

Peisaj pe malul mării
(1931-1933)

Nr. cat. 45



56

Fântâna din Balcic
(1931-1933)
Nr. cat. 62

Balcic
193(7?)
Nr. cat. 64



57

Peisaj din Balcic
(1931-1933)

Nr. cat. 44



58

Trandafiri
(1950-1960)
Nr. cat. 52
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1907
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1913
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61

Interior (soția artistului)
(1913)
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62

Portret de fată
(1920-1940)

Nr. cat. 68



63

Băieţel turc
(1931-1933)
Nr. cat. 42

Băiat cu căciulă
1934

Nr. cat. 46
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(1920-1940)
Nr. cat. 70
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Femeie plângând
(1920-1940)
Nr. cat. 69

65



66

LISTA LUCRĂRILOR

Pictură de şevalet

1. Veneția
Ulei pe pânză, 62 x 72 cm
Semnat și datat dreapta jos cu brun: Kollár / 1910
Muzeul de Artă Brașov, nr. inv. 3284

2. Barcă
Ulei pe carton, 43 x 30,5 cm
Semnat dreapta jos cu gri: Kollár G, nedatat (cca. 1912)
Colecţie particulară, Brașov

3. Peisaj marin cu barcă
Ulei pe pânză, 37 x 39,7 cm
Semnat dreapta jos cu negru: Kollár G, nedatat (cca. 1912)
Colecţie particulară, Brașov

4. Portret de femeie (soția pictorului)
Ulei pe pânză, 39,5 x 46,5 cm
Nesemnat, datat: 1912
Colecţie particulară, Brașov

5. Femeie cu umbrelă (soţia pictorului)
Ulei pe carton, 48,7 x 35,3 cm
Nesemnat, nedatat (cca. 1907-1914)
Colecţie particulară, Brașov

6. Femeie tricotând
Ulei pe carton, 48,7 x 35,3 cm
Nesemnat, nedatat (cca. 1907-1914)
Colecţie particulară, Brașov

7. În curte
Ulei pe pânză, 71,5 x 50,5 cm
Semnat și datat stânga jos cu brun-roșcat: Kollár G (19)15
Colecţia Ciprian Gal, Brașov

8. Grădină
Ulei pe pânză, 36,3 x 31,4 cm
Nesemnat, nedatat (cca. 1915)
Colecţie particulară, Brașov

9. Flori de măr
Ulei pe pânză, 49 x 39,2 cm
Nesemnat, nedatat (cca. 1915)
Colecţie particulară, Brașov

10. Peisaj montan 
Ulei pe pânză, 90,5 x 70 cm
Semnat dreapta jos  cu violet: Kollár G, nedatat (cca. 1910-1920)
Colecţia Ciprian Gal, Brașov

11. Peisaj
Ulei pe pânză lipită pe carton, 30,8 x 45,7 cm
Semnat dreapta jos cu negru: Kollár G, datat: 192(?)
Colecţie particulară, Brașov

12. Peisaj montan
Ulei pe carton, 35 x 54,5 cm
Semnat dreapta jos cu negru: Kollár G, nedatat (cca. 1920-1930)
Colecţie particulară, Brașov

13. Pădure
Ulei pe pânză lipită pe carton, 30 x 25,5 cm
Semnat dreapta jos cu negru: Kollár G, nedatat (cca. 1920-1930)
Colecţie particulară, Brașov

14. După ziduri
Ulei pe pânză, 72 x 59,5 cm
Semnat dreapta jos cu negru: Kollár, nedatat (1930)
Muzeul de Artă Brașov, nr. inv. 3283

15. Portret de turc
Ulei pe pânză, 31,2 x 22,5 cm
Nesemnat; nedatat (1931-1933)
Colecţie particulară, Brașov

16. Turc
Ulei pe pânză, 31,3 x 22 cm
Semnat dreapta jos: Kollár G; nedatat (1931-1933)
Colecţie particulară, Brașov

17. Stradă în Șchei
Ulei pe pânză, 32,5 x 37 cm
Semnat dreapta jos cu violet: Kollár G, nedatat (cca. 1920-1940)
Colecţie particulară, Brașov

18. Case din Șchei
Ulei pe carton, 29 x 21 cm
Semnat dreapta jos cu violet: Kollár G, nedatat (cca. 1920-1940)
Colecţie particulară, Brașov

19. Peisaj de pădure
Ulei pe pânză, 50,5 x 36,5 cm
Semnat dreapta jos cu violet: Kollár, nedatat (cca. 1920-1940)
Colecţia Ioan Vlad, Brașov
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20. Portret de bărbat
Ulei pe pânză; 36 x 26,5 cm
Semnat dreapta jos cu gri: Kollár G., nedatat (cca. 1920-1940)
Colecţie particulară, Brașov

21. Portret de preot
Ulei pe pânză, 69,5 x 54,5 cm 
Semnat dreapta jos cu roșu: Kollár G, nedatat (cca. 1920-1940)
Colecţia Ioan Georgescu, Brașov

22. Portret de bărbat în uniformă (fiul pictorului)
Ulei pe pânză, 96 x 64 cm
Nesemnat, nedatat (cca. 1940)
Colecţie particulară, Brașov

Acuarelă

23. La bucătărie
Acuarelă și tuș pe hârtie, 27,2 x 23,4 cm
Semnat și datat dreapta jos, în creion: Kollar / 1907
Muzeul Naţional de Artă al României, nr. inv. 7964 / 32.558

24. Peisaj din Braşov
Acuarelă pe hârtie, 21,5 x 30 cm
Semnat dreapta jos, în peniţă: Kollár Gusztáv., 
datat și localizat stânga jos, în peniţă: Brassó. 1909 dec. 8
Colecţia Ioan Georgescu, Brașov

25. Biserica Sfântul Nicolae
Acuarelă pe hârtie, 27,3 x 30,5 cm
Semnat dreapta  jos cu negru: Kollor G., nedatat (cca. 1910)
Colecţie particulară, Brașov

26. Biserica Neagră
Acuarelă pe hârtie, 28 x 21,5 cm
Semnat și datat dreapta jos cu violet: Kollár G / 1911
Colecţie particulară, Brașov

27. Bărci
Acuarelă pe hârtie, 39,9 x 27,5 cm
Semnat și datat stânga jos cu gri: Kollár G / 1912.
Colecţie particulară, Brașov

28. Femeie în interior       
Acuarelă și urme de creion pe hârtie, 25,3 x 21cm
Semnat și datat dreapta jos, în creion: Kollár Gustav /1913
Colecţie particulară, Brașov

29. Stejar la Homorod
Acuarelă pe hârtie, 18,3 x 13 cm
Semnat dreapta jos cu negru: Kollár G,
localizat și datat jos spre centru, în creion: Homoród, 1913.
Colecţia Constantin Sârbu, Brașov

30. Interior (soția artistului)
Acuarelă pe hârtie, 21,5 x 30 cm
Semnat dreapta jos cu negru: Kollár, nedatat (cca. 1913)
Colecţia Constantin Sârbu, Brașov

31. Casa artistului
Acuarelă pe hârtie, 22,7 x 30,7 cm
Semnat și datat dreapta jos cu violet: Kollár / 1919
Colecţie particulară, Brașov

32. Apus de soare la Constantinopol
Acuarelă pe hârtie, 18,9 x 27,2 cm
Semnat și datat dreapta jos cu negru: Kollár G / 1926.
Colecţie particulară, Brașov

33. Stânci
Acuarelă pe hârtie, 24,2 x 32,5 cm
Semnat dreapta jos cu gri: Kollár G., nedatat (cca. 1927)
Colecţie particulară, Brașov

34.  Toamna
Acuarelă pe hârtie, 28 x 22 cm
Semnat și datat stânga jos cu gri: Kollár / 1928
Muzeul de Artă Brașov, nr. inv. 1648

35. Din Braşov
Acuarelă pe hârtie, 40 x 29,7 cm
Semnat şi datat dreapta jos cu negru: Kollár / 1929
Muzeul de Artă Brașov, nr. inv. 1651

36. Bărci
Acuarelă și urme de creion pe hârtie, 25,5 x 36 cm
Semnat și datat dreapta jos cu violet: Kollár G / (1)930
Muzeul de Artă Brașov, nr. inv. 1650

37. Copaci
Acuarelă pe hârtie, 29,7 x 21cm
Semnat dreapta  jos, în creion: Kollár G, nedatat (cca. 1930)
Colecţie particulară, Brașov

38. Peisaj
Acuarelă pe hârtie, 35,1 x 28,2 cm
Semnat dreapta jos, spre centru, în creion: Kollár G, 
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nedatat (cca. 1930)
Colecţie particulară, Brașov

39. Bastionul Ţesătorilor
Acuarelă pe hârtie, 32,2 x 45,5 cm
Semnat dreapta jos, în creion: Kollár, nedatat  (cca. 1930)
Muzeul de Artă Brașov, nr. inv. 1457

40. Balcic - vedere spre mare
Acuarelă pe hârtie, 27,2 x 34,6 cm
Semnat și datat dreapta jos cu violet: G. Kollár / 1932.
Colecţia Constantin Sârbu, Brașov

41. Balcic
Acuarelă şi urme de creion pe hârtie, 28,5 x 24,7 cm
Semnat și datat dreapta jos, în creion: Kollár Gustáv / 1933
Colecţie particulară, Brașov

42. Băieţel turc
Acuarelă şi urme de creion pe hârtie, 25,7 x 15,3 cm
Semnat dreapta jos cu negru: Kollár G, nedatat (cca. 1931-1933)
Colecţie particulară, Brașov

43. Case la Balcic
Acuarelă și urme de creion pe hârtie, 24,6 x 30,2  cm
Semnat stânga  jos cu negru: Kollár G, nedatat (cca. 1931-1933)
Colecţie particulară, Brașov

44. Peisaj din Balcic
Acuarelă pe hârtie, 23,2 x 27,8 cm
Semnat stânga jos cu brun: Kollár G; nedatat (cca. 1931-1933)
Colecţia Constantin Sârbu, Brașov

45. Peisaj pe malul mării
Acuarelă pe hârtie, 24,5 x 31 cm
Semnat dreapta jos cu negru: Kollár G, nedatat (cca. 1931-1933)
Muzeul de Artă Brașov, nr. inv. 1652

46. Băiat cu căciulă
Acuarelă pe hârtie, 25,1 x 21,5 cm
Semnat și datat dreapta jos cu negru: Kollár Gustáv / 1934
Colecţie particulară, Brașov

47. Peisaj montan 
Acuarelă pe hârtie, 44,5 x 33,5 cm
Semnat și datat dreapta jos cu negru: Kollár G / 1934
Colecţia Silvia Demeter, Brașov

48. Casă din Șchei
Acuarelă pe hârtie, 22 x 29 cm
Semnat stânga jos, în creion: Kollár G, nedatat (cca. 1920-1940)
Muzeul de Artă Brașov, nr. inv 347

49. Braşov - strada Nisipului de Jos
Acuarelă pe hârtie, 21,3 x 23,7 cm
Semnat dreapta jos cu negru: Kollár, nedatat (cca. 1920-1940)
Colecţie particulară, Brașov

50. Claie de fân
Acuarelă pe hârtie, 30 x 39,8 cm
Semnat dreapta jos cu albastru: Kollár Gustav, nedatat (cca. 
1920-1940)
Muzeul de Artă Brașov, nr. inv. 346

51. Flori
Acuarelă pe hârtie, 43 x 34,5 cm
Semnat dreapta spre centru, în creion: Kollár G, nedatat (cca. 
1920-1940)
Colecţie particulară, Brașov

52. Trandafiri
Acuarelă pe hârtie, 39 x 29 cm
Semnat dreapta, spre centru, cu roșu: Kollar G., nedatat (cca. 
1950-1960)
Muzeul Naţional de Artă al României, nr. inv. 7760 / 32.355

53. Trandafiri
Acuarelă pe hârtie, 30 x 25 cm
Semnat dreapta jos cu verde: Kollár G, nedatat (cca. 1950-1970)
Muzeul de Artă Brașov, nr. inv. 1649

Grafică

54. Biserica Neagră
Pastel, acuarelă şi cărbune pe hârtie, 43,4 x 45,6 cm
Semnat și datat dreapta jos cu cărbune:  Kollár G. / 1903
Colecţie particulară, Brașov

55. Piaţa Sfatului
Pastel, acuarelă şi cărbune pe hârtie, 29,5 x 43 cm
Semnat și datat dreapta jos cu cărbune: Kollár Gustáv / 1912
Colecţie particulară, Brașov
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56. Drum în pădure
Pastel, acuarelă şi cărbune pe hârtie, 43,7 x 30 cm
Semnat și datat stânga jos în cărbune: G. Kollar / 1915
Colecţie particulară, Brașov

57. Pădure
Pastel și cărbune pe hârtie, 50 x 35 cm
Semnat dreapta  jos cu gri: Kollár G, nedatat (cca. 1915)
Colecţie particulară, Brașov

58. Iarna în Braşov
Pastel, acuarelă și cărbune pe hârtie, 27 x 36,5 cm
Semnat și datat dreapta jos în creion: Kollar G. / 1918.
Muzeul Naţional de Artă al României, nr. inv. 7762 / 32.357

59. Cal
Cărbune și cretă albă pe hârtie, 29,3 x 43,5 cm
Nesemnat, nedatat (cca. 1903-1918)
Colecţie particulară, Brașov

60. Peisaj din Braşov
Creion pe hârtie, 43,7 x 29,8 cm
Nesemnat, nedatat (1929)
Colecţie particulară, Brașov

61. După ziduri
Pastel, acuarelă și cărbune pe hârtie, 28,8 x 21,3 cm
Semnat și datat dreapta jos în cărbune: Kollár G /1930.
Colecţie particulară, Brașov

62. Fântâna din Balcic
Pastel și acuarelă pe hârtie, 51,3 x 43 cm
Semnat dreapta jos cu cărbune: Kollár G., nedatat (cca. 1931-1933)
Colecţie particulară, Brașov

63. Biserica Neagră
Pastel, acuarelă şi cărbune pe hârtie, 43 x 47,8 cm
Semnat și datat dreapta jos cu brun-roșcat: Kollár G /1935.
Colecţie particulară, Brașov

64. Balcic
Pastel și acuarelă pe hârtie, 42,5 x 59,5 cm
Semnat și datat dreapta jos cu brun: Kollár G / 193(7?).,
localizat stânga jos cu brun: Balcic. 
Colecţie particulară, Brașov

65. Case vechi din Braşov
Pastel pe hârtie, 27,2 x 21,5 cm
Semnat și datat dreapta jos cu negru: Kollár Gustav, nedatat (1938)
Colecţie particulară, Brașov

66. Piatra Mare
Pastel și acuarelă pe hârtie, 25,5 x 35 cm
Semnat dreapta jos în creion: Kollár G, nedatat (cca. 1920-1940)
Colecţie particulară, Brașov

67. Iarna
Pastel, acuarelă, cărbune și creion pe hârtie, 21,5 x 29,5 cm
Semnat dreapta jos în creion: Kollár G; nedatat (cca. 1920-1940)
Colecţie particulară, Brașov

68. Portret de fată
Pastel şi cărbune pe hârtie, 31,5 x 22,3 cm
Semnat stânga jos în creion: Kollár G, nedatat (cca. 1920-1940)
Colecţie particulară, Brașov

69. Femeie plângând
Cărbune pe hârtie, 25 x 22 cm
Nesemnat, nedatat (cca. 1920-1940)
Colecţie particulară, Brașov

70. Nud de femeie
Creion pe hârtie, 25,8 x 36,5 cm
Nesemnat, nedatat (cca. 1920-1940)
Colecţie particulară, Brașov

71. Vas cu flori
Pastel și acuarelă pe hârtie, 49 x 34 cm
Semnat și datat stânga jos cu cărbune: Kollár G /1961
Colecţia Constantin Sârbu, Brașov

Caiete de schiţe

72. Caiet de schițe
Creion, 20,5 x 17 cm
1902-1911
Colecţie particulară, Brașov

73. Caiet de schițe 
Creion, acuarelă,19,2 x 15 cm
1915-1927
Colecţie particulară, Brașov
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 CRONOLOGIE 

1879 - La 25 martie se naşte la Nyíregyháza (comitatul Szabolcs, Ungaria) Gusztáv Sámuel Kollár, 
fiul lui Sámuel Kollár (1834-1886, Nyíregyháza), meșter legător, şi al Mariei (Irma) Moldovan (1840, 
Sighetu Marmaţiei-1908,  Nyíregyháza).

1886 - Încetează din viaţă tatăl său.

1886 - 1891 - Urmează școala elementară în orașul natal. 

1891 - Sora sa, Heléna (Ilona) (1866, Nyíregyháza-1932, Brașov), educatoare, îl aduce la Brașov.

1891 - 1899 - Urmează cursurile Gimnaziul romano-catolic din Brașov. Lukács Sándor, profesorul de 
desen, îi descoperă talentul artistic.

1899 - Absolvă examenul de bacalaureat. Se înscrie la 
Institutul Pedagogic de Desen din cadrul Școlii Naţionale 
Regale Maghiare de Desen din Budapesta.

1899 - 1903 - Urmează cursurile Institutului Pedagogic de 
Desen din Budapesta. Printre colegii săi se numără: Pór 
Bertalan, Raksányi Dezső, Kőszeghy (Winkler) Elemér și Aurel 
Popp.

1902 - Participă la expoziţia anuală a studenţilor. Lucrarea 
„Vedere dinspre Buda către însorita Pesta” îi este 
achiziţionată de Berzeviczy Albert, ministru al Religiei și 
Educaţiei. Institutul Pedagogic de Desen îi achiziţionează o 
acuarelă. Se înscrie la concursul de afișe „Darányi Ignác”, 
organizat de Ministerul Agriculturii, obţinând premiul I.

1903 - Publică caricaturi în paginile revistei umoristice 
„Urambátyám” din Budapesta. Obţine diploma de 
profesor de desen și geometrie. Ocupă catedra de desen 
a Gimnaziului romano-catolic din Brașov (1903-1939). 
Ilustrează revista brașoveană pentru copii „Lupi bácsi kis 
krónikása” (Micul cronicar al domnului Lupi).Gustav Kollár la Budapesta, 

în timpul studiilor
1902



1905 - Călătorie de studii la Arad și Budapesta.

1906 - Călătorie de studii la Alba Iulia, Hunedoara și 
Petroșani. Călătorie de studii în Austria, Germania și Italia. 
Vizitează Viena, München și Veneţia.

1907 - Se căsătorește cu Octavia Muntean, învăţătoare.

1908 - Expoziţie personală la Brașov
 
1910 - Vizitează colonia artistică de la Baia Mare.

1911 - 1912 - Participă la Expoziţia jubiliară organizată 
la Budapesta de Asociaţia Naţională Maghiară a Artelor 
Frumoase.

1912 - Expune la în cadrul expoziţiei organizate de 
Asociaţia Naţională Maghiară a Artelor Frumoase din 
Budapesta.

1912 - 1913 - Expune la Salonul de iarnă de la Budapesta.

1912 - Participă la Salonul Naţional de la Budapesta.

1915 -  Expoziţie personală la Brașov

1916 - Participă la Salonul de iarnă de la Budapesta.

1917 -  Expoziţie personală Brașov. Galeria Naţională de la Budapesta îi expune două lucrări.

1919 - Participă la Expoziţia Artiștilor Plastici din Transilvania de la Cluj. Expoziţie personală la 
Brașov

1920 - Expoziţie personală la Brașov

1921 - Expoziţie personală la Brașov

1924 - 1926 - Ilustrează revista clujeană „Jóbarát”.
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Gustav Kollár la Bucureşti, 
cu prilejul participării la Salonul Oficial
1929



1926  - Călătorește la Balcic și 
Constantinopol.

1929  - Expune două lucrări la Salonul Oficial 
de la București.

1930 - Călătorește la Balcic și 
Constantinopol.

1931 - 1933 - Lucrează vara la Balcic.

1939 - Se pensionează.

1943 - Participă la Expoziţia artiștilor plastici 
maghiari ardeleni de la Brașov.

1944 - Se numără printre fondatorii Sindicatului artiștilor din Brașov.

1947 - Participă la expoziţia de pictură organizată la Brașov de Sindicatul mixt  de Artiști-Scriitori și 
Ziariști.

1949 - Participă la expoziţia de artă plastică deschisă la Saloanele Reduta sub egida Serviciului 
Cultural Judeţean al Ministerului Artelor și Informaţiilor și cu concursul Sindicatului Mixt Artiști 
Scriitori și Ziariști Brașov.

1951 - 1955 - Participă la expoziţiile regionale de pictură ale artiștilor plastici din Regiunea Stalin.

1954 - Participă la Expoziţia anuală de stat a artelor plastice și Expoziţia de grafică (Sala Dalles) de 
la București. 

1956 - 1969 - Participă la expoziţiile regionale de artă plastică organizate la Brașov.

1957 - Expoziţie personală la Galeriile de artă ale Fondului Plastic din București

1960 - 1961- Ocupă funcţia de președinte al filialei Brașov a Uniunii Artiștilor Plastici din România.

1965 - Expoziţie retrospectivă la Galeria de artă a Muzeului Regional Brașov. Președinte onorific al 
Uniunii Artiștilor Plastici - filiala Brașov
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Gustav Kollár la Balcic, pe plajă
1932



 1966 - Primește titlul de „Artist emerit al poporului” (decretul 616 /1966).

1968 - Primește  medalia „Meritul Cultural, clasa a III-a” (decretul 640 /1968).

1969 - Participă la Expoziţia de artă plastică organizată de Uniunea Artiștilor Plastici -filiala Brașov 
la Sala Dalles din București și la Expoziţia de artă plastică dedicată Congresului al X-lea al Partidului 
Comunist Român și celei de-a XXV-a aniversări a eliberării patriei de la Muzeul Judeţean Brașov.

1970 - Încetează din viaţă la 17 noiembrie.

1979 - Secţia Artă a Muzeului Judeţean Brașov organizează expoziţia „100 de ani de la nașterea 
pictorului Gustav Kollar”.

2004 - Muzeul de Artă Brașov organizează o expoziţie Gustáv Kollár.

2009 - La Galeria „Kron-Art” se deschide o expoziţie aniversară Gustáv Kollár, cu prilejul împlinirii a 
130 de ani de la nașterea artistului.

2012 - Lucrările sale figurează în expoziţia „Brașovul și Țara Bârsei în Arta Românească” organizată 
de Muzeul de Artă Brașov.

2015 - Expoziţie retrospectivă la Muzeul de Artă Brașov
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Gustav Kollár
cca.1965
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