LECCA, CONSTANTIN
Profesor, editor, pictor
N. 4 aug. 1807, Braşov – m. 13 oct. 1887, Bucureşti.
Şi-a început studiile la Şcoala românească
din Şchei şi le-a continuat la Gimnaziul săsesc
din Braşov. A plecat la Buda pentru a învăţa
meşteşugul picturii (1827-1833). Se perfecţionează în Italia, la Viena şi Budapesta.
La Buda colaborează la publicaţia
Biblioteca românească, editată de Zaharia
Carcalechi, unde publicau tineri români. A
executat şi publicat în revistă o întreagă galerie
de portrete de domnitori ai Moldovei şi Ţării
Româneşti: Ştefan cel Mare, Mihai Viteazul, Dragoş-Vodă, Radu
Negru, Basarab ş.a.
S-a
stabilit
la
Craiova
(1833),
unde
s-a afirmat ca profesor, editor şi pictor. A fost primul profesor de
desen şi caligrafie la Şcoala Centrală (1834), avându-l elev şi pe
viitorul pictor Theodor Aman.
A fost ctitorul primei tipografii (9 septembrie 1837) şi al primului
periodic din Oltenia, Mozaicul (3 octombrie 1838 - 25 septembrie
1839).
Pictează la Craiova, în stil occidental, bisericile Sf. Ilie şi Madona
Dudu (1840-1844).
După 15 ani trăiţi în Craiova, datorită activităţii desfăşurate în
timpul Revoluţiei de la 1848, ia calea exilului. După ce trăieşte o
perioadă la Braşov, unde pictează tâmpla bisericii Sf. Nicolae din
Şchei şi o serie de portrete, se stabileşte la Bucureşti, unde pictează
steagurile oştirii, bisericile Curtea Veche, Sf. Ecaterina, Sf.
Gheorghe-Nou; predă desen tehnic şi artistic la Colegiul Sf. Sava şi
pictează portrete. Expune la Expoziţia artiştilor în viaţă din 1868 şi
1870. Primeşte Medalia clasa a-II-a pentru portretul Radu Negru
(1868).
Opera. Portrete: Portret de femeie (1833); Autoportret, Portret
de bărbat (1834-1836); Portretul Mariei Maiorescu şi al lui Ion
Maiorescu, Autoportret (1840); Portretul lui Barbu Ştirbei (18511859). Compoziţii: Uciderea lui Mihai Viteazul, Împăcarea dintre
Radu cel Mare şi Bogdan cel Orb (1844-1845). Litografii:
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Omorârea lui Mihai Viteazul, Intrarea triumfală a lui Mihai
Viteazul în Alba Iulia ş.a.
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