
AMAN, THEODOR 
Pictor, profesor 
N. 20 mart. 1831, Câmpulung - m. 19 aug. 1891, Bucureşti. 
 
Fiul serdarului Dimitrie A. 
Copilăria şi-a petrecut-o în casa părintească 

de la Craiova. 
După studii la Şcoala Centrală din Craiova 

(prof. C.Lecca), a urmat Colegiul Sf. Sava din 
Bucureşti (prof. Carol Walenstein). În 1850 
pleacă la Paris, unde studiază pictura cu Martin 
Drolling şi Fr. Picot.  

Membru post-mortem al Academiei Române 
(10 sep. 1991). 

Animat de puternice sentimente patriotice, 
participă la Revoluţia de la 1848, alături de Ioan Maiorescu, Eugeniu 
Carada, Gheorghe Chiţu şi alţii. Membru al Clubului revoluţionar 
local, care avea sediul în clădirea Şcolii Centrale din Craiova. 

A călătorit la Constantinopol, fiind primit de Sultan, căruia i-a 
prezentat tabloul Bătălia de la Olteniţa. În Crimeea a pictat Bătălia 
de la Alma, tablou expus la Paris (1855). 

La Craiova, a executat, printre altele,  Portretul Pepicăi Aman, 
mama sa (1855-1856); Portretul lui Alexandru Aman, fratele său şi 
Portretul Aristiei Aman, soţia lui Alexandru (1856). La 12 octombrie 
1857 se afla din nou la Craiova, martor al scenei de entuziasm din 
faţa Şcolii Centrale, când a avut loc o întâlnire publică, pro-unionistă. 
Evenimentul i-a inspirat tabloul Hora Unirii la Craiova, pictat în 
acelaşi an. Tot în 1857 a pictat portretele lui Iancu şi  Sevastiţa 
Socolescu (cumnatul şi sora sa), iar mai târziu, portretele lui 
Grigore, Nicolae şi Jean Racoviţă (Craiova, 1865). 

A contribuit la înfiinţarea primelor două şcoli de Belle-Arte, la 
Bucureşti şi Iaşi (1864). A fost numit directorul şcolii din Bucureşti, 
prin decretul semnat de Alexandru Ioan Cuza, la 5 octombrie 1864. 
A fost un pictor foarte productiv (3000 de lucrări), gravor şi sculptor, 
muzicant amator.  

Opera are o tematică variată: mitologică, religioasă, istorică, 
socială şi portrete. Din istoria naţională a ales momente şi personaje 
ilustrative. 

Picturi: Eliberarea ţiganilor (1848); Portretul artistului (1853); 
Proclamarea Unirii (1861); Portretul Aristiei Aman; Portretul lui 
Alexandru Aman (1856); Cireşi; Fraţii Aman; Mama lui Th. Aman; 
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Cea din urmă noapte a lui Mihai Viteazul (1857); Soţia lui 
Alexandru Aman (1863); Jurământul pe Constituţie al M.S. 
Domnitorului Carol I (1868); Portretul lui Iancu Văcărescu; 
Petrecerea cu lăutari; Vlad Ţepeş şi solii; Capul lui Bathori; 
Bătălia de la Călugăreni etc. 
Gravuri: Carol I; Jocul de cărţi; Cap de ţigan slătar; Jocul bătutei; 
Un lăutar; La o serată; Ţigancă; Bivoli dejugaţi; Popas la munca 
câmpului etc. 
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