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CULISE
Eileen Lane

Femeile-muzã
din viaþa lui
Brâncuºi

Sculptorul Constantin Brâncuºi a fost o personalitate devenitã legendã, omul fiind, practic, strivit de cioburile propriei statui. Cauzele, opera covârºitoare ºi ...singurãtatea sa tristã din ultimii ani de viaþã. De-aa lungul vremii, au
trecut pragul locuinþei sale modeste o mulþime de femei. Dacã a fost sau nu fericit cu ele nu ºtim, nu vorbea despre
ele, dar acestor muze vremelnice le-aa furat ceva din chip, din suflet, întruchipându-lle în sculpturi celebre. Femeile lau pãrãsit dupã ce ºi-aau astâmpãrat curiozitatea, unele au zãbovit însã mai mult, pe altele le-aa gonit el.
Margit Pogany

Margit Pogany
Brâncuºi a cunoscut-o pe pictoriþa maghiarã Margit Pogany prin 1909 ºi ia cerut sã-i pozeze pentru un bust. “Am pozat pentru el de mai multe ori,
îºi amintea Margit. De fiecare datã, începea ºi termina un nou bust.
Fiecare era frumos, minunat de real, dar el izbucnea în râs ºi arunca sculptura în lada cu lut din colþul atelierului, spre marea mea dezamãgire“.
Pogany a consemnat ºi impresia pe care i-a produs-o contemplarea unui
cap de marmurã aflat în atelier: “Am realizat cã eram chiar eu“. Sunt 19
lucrãri, intitulate “Domniºoara Pogany”, realizate de Brâncuºi într-un interval de 20 de ani. În 1913 a expus-o în Statele Unite, unde a trezit un
interes uriaº. Margit s-a stabilit în Australia.ªi-au scris pânã în 1937.

Prinþesa Marie Bonaparte

Fiicã a prinþului Roland Bonaparte ºi a Mariei Félix Blanc, Marie îl avea
bunic patern pe Pierre, fiu al lui Lucien Bonaparte, fratele mai mic al lui
Napoleon I. Tânãra a moºtenit o avere uriaºã. I-a pozat lui Brâncuºi pentru controversata ”Prinþesã X”, care a provocat un scandal imens în 1919,
când artistul a expus-o la Grand Palais. A fost consideratã o lucrare
pornograficã, Brâncuºi fiind obligat sã o retragã din expoziþie. Iatã ce
declara, în 1920: ”Statuia mea este femeia, eternul feminin al lui Goethe
redus la esenþã (…) ªi ce este în fond femeia ? Un zâmbet între dantele ºi
fard pe obraji ? (…) Nu asta este femeia ! Pentru a aduce în domeniul sensibilului acest tip etern de forme efemere, timp de cinci ani am simplificat,
am finisat lucrarea

Eileen Lane
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O relaþie „interzisã” a avut Brâncuºi cu o frumoasã americancã, Eileen
Lane, venitã în Europa ca sã-ºi vindece rãnile lãsate de o logodnã
eºuatã.Era fascinatã de Brâncuºi dar, în acelaºi timp, rigidã în gândire ºi
plinã de prejudecãþi. Eileen a venit împreunã cu el în România, în
1922.Diferenþa de vârstã (peste 20 de ani) a fãcut imposibilã o cãsãtorie,
la care, oricum, Brâncuºi nici nu se gândea. Eileen s-a întors în America.
“M-a durut sã te vãd suferind, la fel cum m-a întristat teama de a nu-þi

