ANTICHITÃÞI

Piesele de porþelan,
Foarte cãutate în magazinele de antichitãþi sunt obiectele din
porþelan de Sèvres, din ce în ce mai rare, în ultimii ani. O vreme
s-a crezut cã aceste “bijuterii” n-ar mai fi la modã, dar specialiºtii
spun cã piesele de Sevres autentice sunt greu de gãsit, ei
susþinând cã pânã ºi în patria lor, Franþa, “colecþiile cele mai valoroase au fost înstrãinate”.
Cu atât mai trist, cu cât aceste obiecte de artã au înnobilat altãdatã încãperile regilor ºi ale marilor aristocraþi, pasionaþi de artã
ºi de lux. În timpul lui Ludovic al XV-lea, porþelanul era la mare
preþ, într-o þarã care trãia la umbra porþelanului de Meissen,
motiv pentru care manufactura de la Vincennes a fost transferatã
la Sèvres în 1757. În scurt timp, Versailles-ul a fost ornat cu
porþelanuri rafinate, care decorau toate saloanele regale.
De altfel, la palat, în timpul domniei lui Ludovic al XV-lea ºi a
lui Ludovic al XVI-lea, avea loc o expoziþie anualã de vânzare a
producþiilor de Sèvres, care se þinea chiar în apartamentele
regelui. Acesta mãrturisea cã aºa economisea 45.000 de franci
din tezaurul coroanei.
Un vas Ludovic al XVI-lea, albastru, absolute unic, a fost aºezat
de suveran la Versailles, chiar în cabinetul sãu. Piese Sèvres, cu
sculpturã în biscuit, au eleganþã ºi aer diafan. Acest stil promovat
dupã anul 1800 de manufactura Sèvres se reflectã ºi asupra
colecþiei, botezatã astãzi “Mari oameni ai Franþei secolului al
XVIII-lea”.Printre sculpturile de care vorbim se afºã ºi cele care
îi înfãþiºeazã pe împãratul “Napoleon”, în costum de roman
(1819), dar ºi pe Ecaterina a II-a (bust), îmbrãcatã cu o hlamidã
în bronz aurit, operã de uimitoare frumuseþe.
Policromia porþelanului de Sèvres a fost consideratã întotdeauna
un semn al calitãþii. Amatorii de porþelanuri franþuzeºti apreciazã
în primul rând culoarea pieselor, fiind preferate turcoazul, albastrul de lapis lazuli, verdele-mãr, galbenul... Un vas pentru zahãr,
decorat cu o scenã cu copii, în albastru pe fond galben, din 1752,
a fost achiziþionat cu 55.100 de euro, în 2006, iar un platou cu
ornamente în culoarea cerului senin s-a vândut cu 182.200 de
euro. O ceaºcã realizatã în aceleaºi nuanþe s-a vândut acum
aproape 20 de ani, cu 235.300 de franci. Mai recent, în urmã doar
cu cinci ani, o ceaºcã de cafea Sèvres (1768), decoratã cu pãsãri
în aur ºi platinã pe fond violet, a fost adjudecatã la o licitaþie cu
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