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Interesul pentru domeniile istoriei artei şi arhitecturii făcea 
parte, în mod firesc, din formaţia intelectuală a unui Principe, 
dincolo de educaţia tradiţional aristocrată de om de arme care 
să ştie la nevoie să conducă armata şi să realizeze construcţii 
militare.

Interesul şi pasiunea pentru artă în cazul Regelui Carol I, datorate 
în bună parte educaţiei artistice, erau legate neîndoielnic şi 
de ambianţa muzeală a castelului familial de la Sigmaringen 
întreţinută şi sporită de tatăl său, Principele-colecţionar Karl-
Anton.PINACOTeCA 

De COPII 
De lA 

CASTelul 
Peleş A 
RegeluI 

CAROl I Al 
ROMâNIeI

eDuCAţIA ARTISTICă
A uNuI VIITOR Rege

Ramura de Hohenzollern-Sigmaringen din care făcea parte 
Carol I era cunoscută în secolul al XIX-lea pentru interesul 
acordat domeniului artistic, unii dintre reprezentanţii săi fiind 
colecţionari şi constructori de castele pasionaţi (Karl-Anton, 
Leopold - fratele lui Carol). Erau proprietarii unor importante 
colecţii acumulate în decursul secolelor: de pictură – vechi 
maeştri (în special germani); de arme (în secolul XIX aceste 
colecţii se bucurau de un renume european); de arte decorative, 
manuscrise, gravură, numismatică etc. Toate erau păstrate cu 
grijă, inventariate şi catalogate în castelul Sigmaringen, al cărui 
muzeu a fost inaugurat în 1867, prin voinţa expresă şi implicarea 
Principelui Karl-Anton. În Prusia, cealaltă ramură a familiei era 
un important mecena şi promotor al artelor şi ştiinţelor. Astfel, 
şeful ramurei de Prusia şi concomitent al Casei de Hohenzollern,  
Împăratul Wilhelm I înfiinţa în anul 1879 muzeul de la Schloß 
Montbijou (lângă Berlin), cu un patrimoniu de istorie şi artă din 
colecţiile acestor membri ai familiei.

Disciplina muncii intelectuale dobândită de către Carol de 
Hohenzollern în înaltele şcoli absolvite, cunoştinţele de cultură 
generală însuşite din lecturi, în cercurile artistico-literare 
apropiate familiei sale, din prelegerile de istoria artei ţinute de 
Anton Springer, au fost consolidate de o serie de călătorii de studii 
organizate de către tatăl său, destinate a-i desăvârşi educaţia. 
Cunoaşterea artei italiene din lecturile de specialitate  dar şi 
cea directă prin vizitarea monumentelor şi muzeelor (Veneţia, 
Florenţa, Roma) va fi determinantă atât în constituirea colecţiei 
de vechi maestri (în care dominanţa o vor constitui lucrările 
şcolilor italiene), cât şi în alegerea unor picturi florentine şi 
veneţiene  - sub formă de copii - pentru ornarea biroului său de 
lucru de la Peleş sau în concepţia unor spaţii de reprezentare, 
salonul florentin şi sala coloanelor. Multiple sejururi pariziene au 
inclus vizitarea marilor muzee, nu numai primirea sa în cercurile 
imperiale.
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Carol I şi-a putut deci dezvolta înclinaţiile pentru artă într-
un cadru propice, împlinindu-le apoi pe parcursul întregii sale 
vieţi, în România. Cartea de artă şi arhitectură, revistele de 
artă decorativă la care era abonat, în special cele germane, 
reprezentau un capitol consistent din biblioteca regelui României 
păstrată la Peleş. Faptul că deţinea toate operele de seamă în 
această specialitate [istoria artei, arhitecturii, volume şi reviste 
în limbile germană, franceză, italiană], o preţioasă informaţie 
pe care ne-o furnizează Tzigara-Samurcaş. Se pot astfel aminti  
tratate fundamentale ale istoriei artei publicate de la 1848 până 
către 1900,  sinteze semnate de  reputaţi istorici de artă Fernand 
Seré,  C. Grunow, Anton Springer,  Henry Havard, Jakob von Falke,  
Charles Narrey etc.

În dorinţa de a înzestra instituţia monarhiei române, cu un 
patrimoniu de valoare, după modelul oferit de majoritatea 
caselor domnitoare, aflate pe tronurile europene, Carol I 
lăsa Coroanei României prin testament (1898), colecţiile sale 
particulare de tablouri vechi şi cea de arme, preferatele sale 
între toate  fondurile patrimoniale reunite în reşedinţa regală 
de la Peleş. Cele două secvenţe – pictura şi armele – nu puteau 
lipsi din zestrea unui principe având strămoşi de merit în lumea 
medievală, dar nici din cea a unui rege şi implicit a statului pe 
care acesta îl conduce.

Colecţia regală a României era un ansamblu constituit târziu 
în raport cu principalele colecţii princiare şi dinastice, inclusiv 
comparativ cu muzeele de artă din capitalele europene; nu mai 
putea fi vorba deci exclusiv despre „o colecţie de capodopere”, 
operele din această categorie făceau deja parte în mare măsură 
din fonduri bine închegate. Paternităţi celebre ca Mantegna, 
Boticelli, Raffaello, Correggio, Tiziano, Velázquez, Murillo 
(înregistrate ca atare în primul catalog publicat al colecţiei, 
redactat şi publicat în 1898 la cererea lui Carol I de istoricul de 
artă elveţian Léo Bachelin, bibliotecarul regal),  nu au reuşit să 
reziste la o cercetare ulterioară (Busuioceanu, 1939; cataloagele 
patrimoniale ale M.N.A.R. din anii 1970 etc.). Reintrat după 1990 
în raza de interes a cercetătorilor români şi străini (francezi, 
englezi, italieni, americani), fondul general al colecţiei de vechi 
maeştri se va impune totuşi prin valoarea lui,  furnizând aspecte 
inedite. O serie de lucrări – cu atribuţii schimbate sau nu – au 
fost integrate în ultimele decenii în cataloagele raisonné privind 
artişti ca El Greco, Domenico Veneziano, Il Nossadella, Orazio 
Gentileschi, Luca Giordano, Joseph Parrocel etc., recent studiaţi 
în ansamblul operei lor.

Achiziţionând picturi vechi şi comandând altele noi după lucrări 
celebre, Regele Carol I şi-a creat, conform unei politici culturale 
specifice secolului al XIX-lea şi urmând propriul său gust, o 
pinacotecă privată ce cuprindea atât galeria de „tablouri vechi”, 
cât şi o galerie de copii. Acestea din urmă puteau fi văzute, la 
început de secol XX, cu ocazia vizitării Castelului Peleş, ce va  fi 
deschis publicului, în anumite condiţii, către 1911.

gAleRIA De
VeCHI MAeşTRI

Fenomenul copiei poate fi înţeles din perspectivă contemporană 
ca un demers de tip istorist, în care fascinaţia trecutului îşi spune 
cuvântul. În lipsa originalelor celebre, copiile după mari maeştri 
erau destinate să imprime reşedinţei regale un caracter fastuos 
şi să contribuie la educaţia estetică într-o epocă în care nu exista 
încă reproducerea color.

Operată de rege, selecţia operelor ce urmau a fi copiate reflecta, 
în mod evident, preferinţele regelui pentru subiecte religioase.

Gustul său de tip romantic îşi găseşte continuitate în cel 
eclectic al colecţionarilor din a doua jumătate a secolului al 
XIX-lea, interesaţi de asemenea de primitivii italieni, de pictura 
veneţiană, de şcolile spaniolă şi flamando-olandeză. Instrument 
educativ, cu valenţe de decorare a interioarelor castelului, 
copia capătă aici şi o valoare documentară atestând  o foarte 
bună cunoaştere din partea comanditarului, a istoriei picturii 
europene  prezentă în  marile muzee.

DeSPRe
COPIe

Colecţia de copii comandate de Carol I se poate împărţi în două 
categorii: copiile după marii maeştri, având ca tematică, portrete 
de personalităţi istorice (aristrocraţi, guvernatori, împăraţi etc.),  
scene religioase, compoziţii bataiste, scene de gen,  peisaje etc. 
şi Ahnengalerie (Galeria de strămoşi ai regelui) reprezentată 
prin copii după lucrări originale păstrate în castelul familial de 
la Sigmaringen, în afara câtorva excepţii (portretele semnate de 
Gustav Klimt şi Franz Matsch).

COleCţIA
De COPII

La comanda regelui s-au realizat în intervalul 1880-1910, c. 100 
de copii (identificate de noi), după lucrări celebre, repere ale 
istoriei artei şi picturii din şcolile veneţiană, flamandă, germană, 
franceză, conservate în câteva dintre cele mai importante muzee 
ale Europei, bine cunoscute de Carol I: Alte Pinakothek, München; 
Nationalgalerie, Berlin; Gemäldegalerie, Dresda; Staatliche 
Gemäldegalerie Kassel; Castelul Sigmaringen; Kunsthistorisches 
Museum, Viena; Schlossmuseum, Gotha; Gallerie Schloss 
Schleissheim; Galerie Liechstenstein, Viena; Galleria Borghese, 
Roma; Galleria dell’Accademia, Veneţia; Koninklijk Museum vor 
Schone Kunste Antwerpen; Musée du Louvre.

Comenzile identificate de noi au fost adresate de rege atât unor 
artişti străini (germani cu precădere, austrieci, francezi, un grec, 
un italian), cât şi unor bursieri români precum Otilia Michail-
Oteteleşanu (1887-1974) sau Gheorghe Bălănescu (sec.XIX-XX) 
ş.a.

Numele  pictorilor care au executat copii pentru Carol I nu au fost 

gAleRIA De
COPII. Muzeele.
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până acum evocate în această calitate. Le regăsim în bună parte 
în dicţionarele Bénézit şi Thieme–Becher:  Gustav Bregenzer 
(1854-1918), pictorul de curte de la Sigmaringen, Eugen Ritter 
Gotha (1853-1922), Eduard Haaga (sec. XIX), Ernst Hausmann 
(1845-1908), Paul Schad (1862 - 1916),  Bertha Sich (sec. XIX ), 
Maximilian von Schneidt (1858-1937), Loni von Schneidt (sec. 
XIX), Laetizia von Witzleben (sec. XIX ); Gustav Klimt (1862-1918), 
Ernst Klimt (1864-1894), Franz Matsch (1861-1942); Charles Félu 
(1850-1905), V.Grève (sec. XIX ); Paul Rhodokanakis (sec. XIX ); D. 
Barezzi (sec. XIX ).

Exista o practică prin care bursierii, fie ai statului, fie particulari 
(de exemplu cei ai Familiei Regale), aveau  datoria  să execute 
şi să trimită în ţară pe parcursul şi la sfârşitul studiilor, copii 
după lucrări de mari maeştri, aflate într-unul dintre muzeele 
oraşului în care îşi efectuau studiile. În colecţiile Castelului Peleş 
există două picturi realizate de tineri artişti români studiind la 
Viena şi Berlin, cu burse acordate de rege. Este posibil să existe 
şi alte cazuri neidentificate până la ora actuală. Este cunoscut 
faptul că atât Regele Carol I cât şi Regina Elisabeta au încurajat 
învăţământul artistic din România şi  că o serie de tineri au 
beneficiat de burse din caseta regală.

COPIşTII

Un capitol aparte al copiilor îl constituie o posibilă galerie de 
portrete de aparat- aristocraţi iluştri, pe care Carol I pare că a 
dorit-o şi în cadrul căreia se impun efigii după Anton Van Dyck 
şi Pieter Paul Rubens, artişti preferaţi ai colecţionarului, ambii 
ajunşi pictori de curte după ce îşi câştigaseră celebritatea. Ceea 
ce l-a fascinat cu siguranţă  pe Carol I în portretele alese spre 
a fi replicate a fost distincţia şi eleganţa pozei şi a gestului.  
Există astfel un ciclu de portrete de suverani britanici şi nobili 
de la curtea Angliei, personalităţi reprezentând probabil pentru 
Regele României, chintesenţa unei civilizaţii extrem de rafinate 
ajunse la apogeu: Regele  Carol I Stuart şi Regina Henrietta, Copiii 
regelui Carol I Stuart, Nicolas Lanier, toate patru operele de Anton 
van Dyck; Contesa de Arundel cu suita, de Rubens. Carol Quintul, 
ca importantă personalitate a istoriei şi a artei militare dar şi a 
colecţionismului, apare într-o replică  de Gustav Bregenzer, după 
lucrarea lui Tizian, conservată de la Alte Pinakothek.

Cine erau artiştii copişti la care se apela şi care era formula de 
transmitere a comenzii?

Am putut identifica pe unii dintre aceşti artişti în bună parte 
prin intermediul corespondenţei purtate de ei cu administraţia 
Casei Regale. Identificate de noi în cadrul Arhivelor Naţionale, 
Fond Casa Regală, majoritatea acestor facturi şi scrisori poartă 
menţiunea: „für Schloß Pelesch” („pentru castelul Peleş”).

Un exemplu este cazul Portretului lui Carol I Stuart, autorul copiei 
figurând în inventarele Muzeului Peleş, drept Anonim. O factură 
datată 18.09.1886 şi semnată Historienmaler Eugen Ritter Gotha 
se referea la o “copie după van Dyck”, de fapt portretul menţionat 
mai sus .

Nu toate facturile sunt clare în ceea ce priveşte titlul lucrării 
comandate, spre exemplu o copie după o lucrare neidentificată 
de Canaletto de la Königliche Galerie Dresden, pentru care preţul 
stabilit este 2250 de mărci,  pictorul copist fiind Eugen Ritter 
Gotha , sau o factură semnată de baroana de Witzleben, privind 
copii după Tizian şi Velázquez, fără  precizarea titlurilor sau a 
muzeului de provenienţă.  

Dintr-o scrisoare a pictorului Eugen Ritter Gotha aflăm una 
dintre căile frecvente de transmitere a comenzilor: baroana 
de Witzleben, doamnă din anturajul reginei României, mama 
pictoriţei Laetizia Witzleben, dar şi pictoriţa Dora Hitz serveau 
în unele situaţii drept intermediari între Regele Carol şi pictorii 
copişti . De asemenea, alţi artişti s-au aflat pe firul comenzilor, 
precum reiese dintr-o scrisoare adresată în 1886 de  Ernst 
Hausmann, artiste peintre de Munich, secretarului regal, Louis 
Basset. 

Odată stabilită filiera, putem să ne  întrebăm cum s-a produs 
alegerea artiştilor, în ce mod au ajuns ei în slujba Casei Regale?
Exista o cutumă graţie căreia artiştii erau recomandaţi  de  rude 
sau de  prieteni ai caselor regale, sau chiar de către un alt artist. 
Am identificat date despre doi copişti şi un atelier care au intrat 
în slujba regelui prin intermediul unor astfel de recomandări: 

PICTORII-COPIşTI

VeCHII MAeşTRI

Un prim exemplu este lucrarea lui Gheorghe Bălănescu, după 
pictura de Rubens aflată la Kunsthistorisches Museum, Viena, 
Hélène Fourment, nud cu pelerină de blană, sau copia executată 
de Otilia Michail-Oteteleşanu, după Filippo Lippi, Adoraţia 
Magilor de la Gemälde Galerie Berlin. Având în vedere educaţia 
artistică primită, putem presupune că suveranul a solicitat 
artiştilor, copii, indicând autorul, probabil titlul (sau tematica) 
şi, desigur, muzeul în care opera se păstra, aşa cum vom vedea 
din comenzi care au la bază şi o corespondenţă identificată.

Pictorii pe care regele a dorit să-i aibă la Peleş reprezentaţi 
prin copii, constituie la un loc o selecţie desprinsă parcă din 
L’Hémicycle de l’Ecole des Beaux Arts (1841) de Paul Delaroche, 
faimoasa galerie a efigiilor de artişti din Trecento şi până în 
secolul XVII cărora le era promisă imortalitatea, galerie în cheie 
eclectică exercitând o decisivă influenţă în secolul al XIX-lea.

Conform gustului său istorist - nostalgia trecutului, alegerea 
a ceea ce este mai valoros din toate epocile – atunci când a 
selecţionat pictorii după care urmau să se realizeze copii, Regele 
Carol a conceput probabil schema unui ansamblu ce urma să 
cuprindă marile figuri ale istoriei picturii europene, dar şi etape 
importante ale istoriei picturii şi sculpturii. S-a  oprit la marii 
colorişti şi desenatori/gravori, la Peter Paul Rubens, Anton van 
Dyck, Velázquez, Tizian, la Rembrandt, Hans Holbein, Albrecht 
Dürer, aceştia figurând în vasta compoziţie a lui Paul Delaroche. 
S-au executat însă copii şi după alţi vechi maeştri care nu figurau 
în selecţia lui Delaroche, precum Rogier van der Weyden, Peter 
Beham, Tintoretto, Antoine Watteau, Hans Burkmayer, Ribera, 
Ferdinand Boll, sau după maeştri germani păstraţi în colecţiile 
muzeului de la Sigmaringen.
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Gustav Bregenzer, Laetizia von Witzleben sau membrii atelierului 
Künstlerkompagnie din Viena, reprezentat de Gustav Klimt, Ernst 
Klimt, Franz Matsch.

Gustav Bregenzer, originar din oraşul Sigmaringen, a studiat 
la Academia de Belle Arte din Düsseldorf şi a revenit în oraşul 
natal, unde a intrat în slujba casei de Hohenzollern. Viitorul 
rege al României a avut ocazia să-l cunoască  încă de când se 
afla în Germania şi, probabil, la recomandarea prinţului Karl-
Anton a hotărât să-i comande execuţia unor copii . Pentru Carol 
I, Bregenzer a efectuat copii atât după vechi maeştri, cât şi după 
portrete de strămoşi adăpostite în Ahnengalerie (Galeria de 
strămoşi) de la Sigmaringen.

Laetizia von Witzleben a fost cu siguranţă recomandată de mama 
sa, baroana de Witzleben. Regina Elisabeta avea să exprime 
mulţumirea ei şi a suveranului, recomandând-o, la rândul ei, 
pe tânăra  pictoriţă, prietenei sale de la Paris, principesa Elena 
Bibescu. 

Gustav Klimt, Ernst şi Franz Matsch, lucrau pentru Castelul Peleş 
către 1883, sub comanda pictorului-zugrav austriac Joseph 
Kott. Deşi nici Gustav Klimt în al său Curriculum vitae (Christian 
Nebehay, 1994) şi nici Franz Matsch în Autobiographische 
Schizzen (Herbert Giese, 1979), nu menţionează acest episod, 
putem presupune că Léo Bachelin autorului monografiei 
Peleşului (1893), care face această afirmaţie, deţinea informaţia 
de la rege însuşi. Faptul este confirmat de un document de 
arhivă, o factură  emisă de Joseph Kott, referitoare la executarea 
de către firma sa, a decoraţiei Sălii de Teatru din Castelul Peleş, 
precum şi a unei serii de copii pentru Marele Salon. Având în 
vedere faptul că decoraţia Sălii de Teatru a fost realizată, conform 
semnăturilor de pe pânze, de Gustav Klimt şi Franz Matsch, este 
foarte plauzibil ca într-o primă etapă Künstlerkompagnie, între 
1883-1886 să fi lucrat în subordinea firmei Joseph Kott pentru 
reşedinţa de la Sinaia. 

EUGEN RITTER – GOTHA 
Portretul Margaretei de Vos, detaliu
Copie după Cornelis de Vos
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Despre felul în care artişti precum Eugen Ritter Gotha, Paul 
Schad, Maximilian von Schneidt şi alţii, au ajuns sa lucreze în 
slujba Casei Regale Române, nu deţinem date concrete. Probabil 
prin intermediul asociaţiilor artistice al căror membru era 
Regele României, o serie de documente conservate la Arhivele 
Naţionale atestă faptul că suveranul român era membru al mai 
multor asociaţii de promovare a artelor plastice şi decorative, 
aşa-numitele Vereine, prin intermediul acestora putea intra 
în contact cu o serie de artişti contemporani. Iată numele 
câtorva dintre asociaţiile artistice al căror membru era Carol I: 
Preussischer Kunstverein Berlin; Vaterland Verein für schöne 
Künste und Kunstindustrie; Böhmischer Kunstverein, Münchner 
Küntslerverein ; Kunstverein für die Rheinlande und Westphalen 
– Düsseldorf; Österreichischer Kunstverein; Münchener 
Künstlergenossenschaft.  

Din parcurgerea statutelor asociaţiei Vaterland  (Patria) rezultă 
faptul că anual aveau loc expoziţii ale pictorilor şi că prin 
intermediul unor licitaţii, membrii acesteia puteau achiziţiona 
lucrări. Carol I deţine cartea de membru cu nr. 116, eliberată în 
anul 1887 de către Vaterland, numele său figurează şi în partea 
superioară a documentului alături de al altor suverani, membri 
ai aceleiaşi asociaţii, spre exemplu Împăratul Germaniei Wilhelm 
I, sau tatăl său, Principele Karl-Anton. În 1887 Carol I obţine şi 
calitatea de membru la Kunstverein für die Rheinlande und 
Westphalen (Asociaţia artelor pentru Renania şi Westfalia). 
Statutele de la Preussischer Kunstverein (Asociaţia prusiană 
a artelor) ne dezvăluie scopul principal al asociaţiei, acela 
ca fiecare membru să poată deţine la sfârşitul anului, prin 
licitaţia organizată de Verein, un tablou realizat de un pictor 
contemporan. Şi astfel graţie acestor licitaţii şi a lucrărilor 
câştigate, artişti contemporani, puteau intra în contact cu 
administraţia Casei Regale a României, putându-se iniţia 
ulterior, comenzile de copii.

Condiţiile pe care copiile urmau să le îndeplinească conform 
dorinţelor Regelui Carol I, le aflăm din Autobigraphische Skizzen, 
însemnările lui Franz Matsch: replicile după vechi maeştri, 
trebuiau să fie identice până în cele mai mici detalii cu originalul, 
inclusiv petele sau degradările de orice tip. Este vorba despre 
realizarea în tehnica acuarelei, într-o primă fază, a mai multor 
copii de dimensiuni reduse, după diferite opere. Copiile erau 
trimise spre examinare regelui, acesta operând selecţia finală. 
Artiştii realizau apoi pictura pe pânză în culori de ulei, la anumite 
dimensiuni indicate probabil de Carol I, pentru a corespunde 
suprafeţei ce trebuia decorată.
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faptul că inventarul colecţiei de pictură, nedatat  dar posibil 
de înscris perioadei 1914-1920, indică de fapt situaţia din 
anul 1914, a lucrărilor intrate prin dispoziţiile testamentare 
în posesia Coroanei României. Regele Carol I lăsase de altfel 
consemnul ferm ca operele să fie păstrate acolo unde stabilise 
el. Totuşi o reconstituire a amplasamentului exact al lucrărilor 
– vechii maeştri şi al copiilor nu este posibil, deoarece operele 
achiziţionate ulterior anului testamentar (1898/1899) şi copiile 
nu figurează în acest document. Acest aspect îngreunează 
demersul de reconstituire a configurării ansamblului de colecţii 
de la Castelul Peleş, asa cum se prezenta el în timpul vieţii lui 
Carol I. Operând  o confruntare între informaţiile furnizate de 
Jakob von Falke (1893), cu ceea ce ne comunică Mihai Haret (1924), 
deducem că probabil după momentul 1924, o serie de tablouri 
au fost deplasate, atât in interiorul castelului, cât şi în afara lui, 
cunoscându-se faptul că la dorinţa Reginei Maria, o serie de 
pânze au circulat între reşedinţele Pelişor, Bran şi Cotroceni. Prin 
coroborarea celor două liste de opere am încercat să creionăm 
o posibilă simeză dorită de Carol I. Am ales în acest scop  să 
reconstituim formulele de decor bazate pe tablouri,  stabilite de 
Carol I în câteva spaţii cu funcţie oficială, precum Sala florentină 
pe care le considerăm semnificative pentru Castelul Peleş.

AHnengAlerie De lA
CASTelul Peleş

Lui Gustav Bregenzer, după cum am amintit mai sus, i se 
datorează majoritatea portretelor din Ahnengalerie de la Castelul 
Peleş, copiate după lucrări din reşedinţa de la Sigmaringen, cu 
excepţiile deja amintite.

Multe dintre lucrări nu sunt semnate, însă coroborarea acestora 
cu o serie de documente de arhivă îl indică drept autor, pe 
pictorul curţii de la Sigmaringen. Faptul reiese şi dintr-o 
scrisoare păstrată la Arhivele Naţionale, adresată de Dr. A. von 
Lehner, directorul Muzeului princiar de la Sigmaringen Regelui 
Carol I, în scrisoare figurând o listă aproape completă  a copiilor 
executate între 1883 şi 1886. Este vorba despre portrele lui Graf 
Burckhard; Graf Friedrich [III]; Graf Carl II; Fürst Johann Georg; 
Graf Carl I;  Gräfin Anna; Graf Eitel Fritz; Jost Niclaus; Fürst Joseph 
Friedrich şi  Fürst Anton Aloys.

Nici Bachelin (1893) şi nici Falke (1893) monografiştii reşedinţei 
nu fac referire precisă la prezenţa acestor efigii la Peleş în anul 
1893. Existenţa lor este însă atestată de Mihai Haret autorul 
monografiei castelului (1924), care indică şi locul de păstrare.

Ceea ce Haret numeşte «portrele medievale de familie din 
antreul de înscriere», reprezintă, de fapt, efigiile celor trei 
personaje indicate la poziţiile 1, 2 şi 4. Alături de acestea se află şi 
portretul contelui Christoph de Haigerloch, pictat ulterior anului 
1886. Portretul a fost dizlocat din decoraţia Vestibulului (Intrare 
străini) şi se află în depozitele muzeului. Cele patru portrete nu 
sunt nici semnate, nici datate. Portretele lui Karl I şi al Annei, 
născută prinţesă de Baden, amplasate pe unul dintre coridoarele 
de la parterul Castelului Peleş, sunt executate de Bregenzer după 
originale de Hans Holbein cel Bătrân. În Sala de consilii, spaţiu 
destinat iniţial audienţelor, întâlnim portretele lui Jost Niklaus 
şi al Grafului Eitel Fritz, strămoşi cu virtuţi militare deosebite. 
La etaj, pe coridorul de nord, identificăm efigiile principilor 
Johann der Grossmüthige şi Anton Aloys, Johann Georg şi soţia 
sa Franciska de Salm. Sunt portretele din scrisoarea directorului 
Lehner, semnalată mai sus. Din înşiruirea lui Haret lipseşte 
galeria de strămoşi (copii de Gustav Bregenzer) expusă în vremea 
lui Carol I pe scara de fier (ce leagă de la parter la mansardă, toate 
nivelurile), principi din ramura Markgrafilor de Brandenburg, 
Meinrad I, Meinrad II, Maximilian I.

Este semnificativă alegerea de către Carol I a lucrărilor pentru 
Castelul Peleş şi repartizarea acestora pe încăperi, ca expresie a 
gustului artistic al personajului. Secondat de sculptorul Martin 
Stöhr, consilier artistic personal, în lunile iulie-august ale lui 
1886, regele stabilea locurile pe perete ale operelor, viziunea 
acestui accrochage fiind marcată, după cum ne informează 
Alexandru Tzigara-Samurcaş, de modelul oferit de castelul 
ancestral de la Sigmaringen.

Din cercetarea arhivelor Muzeului Peleş se poate constata 

ORIgINAle şI COPII îN 
INTeRIOARele CASTeluluI

Sala florentină şi Sala coloanelor erau spaţii de reprezentare 
destinate să primească un număr de invitaţi, aici aveau loc 
banchetele oferite în onoarea unor regi şi diplomaţi. Interiorul  
este conceput în cheie decorativă de renaştere italiană – Haute 
Renaissance–, apreciată de rege, drept summum în domeniul 
arhitecturii de interior, pentru un castel dinastic. În acest sens, 
copii după celebre lucrări florentine, picturi, sculpturi şi piese 
de mobilier, dar şi opere originale se învecinează compunând, în 
spirit istorist, o evocare somptuoasă a artei toscane.

În Sala florentină, subliniând  identitatea artistică a încăperii, 
acordul dominant stabilit de comanditar era şi continuă să 
fie dat de decoraţia parietală fixă: un şemineu monumental, 
din marmură de Paonazzo, copie redusă după compoziţia lui 
Michelangelo din Capela Medicee (mormântul lui Lorenzo, duce 
de Urbino) şi, instalată în centrul plafonului, pânza înfaţişând 
Muza Poeziei, după pictura omologă din Scrittoio di Calliope 
de la Palazzo Vecchio. Un scrin florentin de secol XIX, şi acesta 
impozant şi bogat decorat cu elemente vegetale  din marmuri 
colorate, în stilul „pietre dure”, face pandant compoziţiei 
michelangioleşti, fiind situat pe acelaşi perete. Pentru a 
potenţa ambianţa florentină/italiană, regele aduce aici picturi 
monumentale atribuite unor artişti de excepţie (domină italienii) 
unele cu temă religioasă (trei Pala di altare–Giorgio Vasari; 
Sfânta Familie şi Jacopo Bassano, Răstignirea; Murillo, Imaculata 
Concepţiune – ulterior trecută  atelierului lui Murillo), altele, 
portrete, precum efigia în veşmânt de senator veneţian a lui 
Marcantonio Barbaro de Tintoretto sau cea a Cardinalului Galli 
de Velázquez (reatribuită ulterior lui Giovanni Battista Gaulli). 
Sunt adăugate şi câteva opere flamando-olandeze, Pierre Ykens, 
Sfânta Familie (de fapt Fecioara cu Isus şi Sf. Ioan Botezătorul 
copil, reatribuire de George Oprescu lui Frans Ykens), Jean 
Brueghel de Catifea, Un buchet sau Vas cu flori, acest din urmă 
tablou fiind una dintre operele favorite ale regelui.

Sala coloanelor a fost decorată prin pânze de mari dimensiuni, 
puse în valoare în cadrul somptuos al sălii,  copii comandate de

SAlA flOReNTINă
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1. A.N.I.C, Casa Regală, dosar 34/1886/6. Sub semnătura 
pictorului, administraţia Casei Regale a notat: „avizat la Banca 
României 12/24 sept. 1886”. Factura precizează suma de 750 de 
mărci, la care se adăugă valoarea  ramei, 100 de mărci.
2.  A.N.I.C., Casa Regală, dosar 35/1887/15.
3. Herrn Eugen Ritter Gotha, Friedrichstrasse 227, Gotha /eine 
Copie nach Tizian – 500 Mark / eine Copie nach Velázquez. /
Baronin von Witzleben, Sinaia 1/19 august 1884, vezi A.I. C., Casa 
Regală, dosar 22/1884/457. 
4.  Vezi Addenda, A.N.I.C, Casa Regală, dosar 25/1887/290.
5.  Vezi Addenda,  A.N.I.C, Casa Regală, dosar 34/1886.
6. A.N.I.C., Casa Regală, Fond Carol I personale, vol V/2153, 
corespondenţă între rege şi tatăl său, privitoare la o serie de copii 
după lucrări din castelul de la Sigmaringen. 
7. A.N.I.C. Casa Regală, Fond Regina Elisabeta, 1457 V 56 / 1. 
8. Pentru date concrete privind contribuţia acestui atelier vezi 
Gustav Klimt şi Künstlerkompagnie. Klimt la Castelul Peleş, 
Catalogul lucrărilor lui Gustav Klimt şi Künstlerkompagnie de la 
Muzeul Naţional Peleş, Sinaia, 2012.
9. A.N.I.C., Casa Regală, 31/1885; Casa Regală 39/1887/12; 
39/1887/13; 39/1887/19; Casa Regală 13/1903 vol II, 121/122; vol 
II, 8/20.
10. A.N.I.C.,Casa Regală, 39/1887.
11. A.N.I.C,.Casa Regală, 39/1887/12/13. Calitatea de membru al 
asociaţiei este atestată şi de factura de plată a cotizaţiei anuale 
de 150 de mărci.
12. A.N.I.C., Casa Regală, 39/1887/19.
13. A.N.I.C, Casa Regală, 39/1887/35. 
14. Haret, 1924, p. 47.

NOTe

Carol I după mari maeştri.  Inventarul din 1928 nu înregistrează 
nici un tablou din Colecţia Coroanei în acest spaţiu. Putem 
presupune ca aici erau expuse fie originale achiziţionate ulterior 
anului 1898, fie doar copii. Conform inventarelor, dominau 
numeric pânzele de şcoală flamandă, dar se impuneau şi 
portretele de grup sau individuale, efigiile reprezentanţilor casei 
regale britanice şi ale aristocraţiei britanice şi europene, ale marii 
burghezii flamande. Copiile după portretele aristocratice de van 
Dyck şi  Rubens ocupau un loc preferenţial. Câteva exemple de 
copii după Anton van Dyck, aflate în Castelul Peleş: Portretul 
regelui Carol I Stuart al Angliei, Portretul reginei Henriette 
a Angliei, Cei trei copii ai regelui Angliei, ş.a. Copii după P.P. 
Rubens: Portretul lui Charlotte Batkens Simt van Cruyiningham 
şi al fiului său Johannes Amatus, Portret de bărbat, Copiii lui 
Rubens (Portretul lui Albert şi Nikolaus Rubens), Contesa de 
Arundel cu suita, ş.a.

Existenţa acestor picturi ce se succed, aflate în încăperile 
castelului sunt o dovadă că proprietarul îşi dorea un muzeu ideal, 
al său, care să ofere o viziune de ansamblu a istoriei picturii prin 
capodopere, şi unde  originale şi copii să stea laolaltă într-un tot 
unitar.
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MAXIMILIAN  VON  SCHNEIDT
Portret de tânără nobilă, detaliu
Copie după anonim german
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FRANZ MATSCH
Cavaler în armură, detaliu
Copie după Willem Drost
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The interest concerning the fields of the history of art and 
architecture was, naturally, part of the intellectual training of a 
prince. Military training and education was another facet of the 
traditional aristocratic upbringing deemed necessary enabling 
army building and leadership should it prove necessary.

King Carol I’s interest and passion for art, due greatly to his 
artistic education, were doubtlessly connected to the museum 
like atmosphere of the Singmaringen family castle maintained 
and enhanced by his father, the collector prince Karl-Anton.

KINg 
CAROl I Of 
ROMANIA‘S 

gAlleRY 
Of COPYIST 

PAINTINgS

THe ARTISTIC uPBRINgINg
Of A fuTuRe KINg

The Hohenzollern-Singmaringen family branch Carol 1st 
belonged to was known in the 19th century for the interest 
shown in the artistic domain. Some of its representatives were 
passionate collectors and castle builders (Karl-Anton, Leopold – 
Carol’s brother). They were the owners of important collections 
gathered over the centuries, of paintings by ancient masters 
(especially German), of arms (in the 19th century their collections 
enjoyed much fame in Europe), of decorative arts, manuscripts, 
engravings, numismatics, etc. All of which were carefully 
preserved, inventoried and classified in the Singmaringen castle, 
whose museum was inaugurated in 1867 by the express will of 
the Prince Karl-Anton. In Prussia, the other family branch proved 
to have both important patrons of arts and promoters of arts 
and sciences. Thus, in 1879, the leader of the Prussian branch 
and simultaneously of the Hohenzollern House, the Emperor 
Wilhelm I, settled the base of the museum at Schloß Montbijou 
(near Berlin) with a patrimony of history and art belonging to the 
collections of these family members.

The discipline of the intellectual work that Carol Hohenzollern 
had acquired in the high schools from which he had graduated, 
the general culture knowledge learned from reading within the 
artistic-literary circles close to his family or from the conferences 
on the history of art held by Anton Springer, were consolidated 
with a series of study voyages organized by his father to enhance 
his education. He being familiar with the Italian art, both 
through specialty readings and by visiting monuments and 
museums (Venice, Florence, Rome), was to be decisive in the 
setting up of the collection of ancient masters (where the works 
of the Italian school are dominant) as well as in the choosing of 
some Venetian or Florentine paintings –in the form of copies. 
They were used to adorn his work desk at Peles or were conceived 
for some representational spaces such as the Florentine hall and 
the column hall. His many stays in Paris included also visits to 
the great museums as well as receptions in the imperial circles.
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Carol I, consequently, develop his inclinations towards art under 
favourable conditions, putting it into practice in Romania for the 
entirety of his life .Art and architectural books, the decorative 
art magazines he had subscription for, mostly the German ones, 
represented a consistent chapter in the King’s library preserved 
at Peles. The fact that he owned all the important works of this 
speciality (the history of art and architecture, volumes and 
magazines in German, French or Italian) is a piece of precious 
information which Tzigara-Samurcas provided to us. Thus, 
mention can be made of the fundamental dissertations on the 
history of art published from 1848 until about 1900, syntheses 
signed by renowned art historians:  Fernand Seré,  C. Grunow, 
Anton Springer,  Henry Havard, Jakob von Falke,  Charles Narrey 
etc.

Following his wish to endow the Romanian royal institution with 
a valuable patrimony, according to the example given by most of 
the ruling houses on the European thrones, Carol I bequeathed 
(1898) all his private collections of ancient paintings and arms, 
his favourites among all the patrimony funds, to be reinstated 
at the royal residence at Peles, to the Romanian Crown. The two 
sequences – painting and arms – neither could be left out of the 
fortune of  a prince tracing back his ancestors to the medieval 
world, nor out of a king’s and, implicitly, of the state he was 
ruling.

The royal collection of Romania was an assembly made up 
late compared to the main princely and dynastical collections, 
including the art museums in the European capitals. There could 
no longer be talk about „a collection of masterpieces“ exclusively 
as the works in this category had already been, to a large extent, 
part of well coagulated funds. Famous authorships such as 
Mantegna, Botticelli, Raffaello, Correggio, Titian, Velázquez, 
Murillo (registered as such in the first published register of the 
collection, drawn and published in 1898 at Carol I’s request by 
the Swiss art historian Léo Bachelin, the royal librarian) could not 
stand ulterior investigations (Busuioceanu, 1939; the patrimony 
catalogues of the M.N.A.R. (Romanian National Art Museum in 
the 1970s etc.) After 1990 Romanian and foreign researchers 
(French, English, Italian and American) showed anew some 
interest in it and the general fund of ancient masters collection 
has nevertheless, come in by its value, providing with some 
original aspects. A series of works – with or without modified 
prerogatives – have been integrated in the last decades in 
raisonné (analytical) catalogues concerning artists such as El 
Greco, Domenico Venetian, Il Nossadella, Orazio Gentileschi, 
Luca Giordano, Joseph Parrocel etc., whose complete works have 
recently been studied.

Purchasing old paintings and ordering some new ones, copies of 
famous works, King Carol I made up, according to the specific 
cultural policy of the 19th century and following his own taste, 
a private picture gallery which included both the gallery of 
“ancient paintings“ and the one of copies. The latter ones could 

THe gAlleRY Of
ANCIeNT MASTeRS

be seen at the beginning of the 20th century when visiting the 
Castle Peles which would have been opened to the public, under 
certain conditions, about 1911.

The phenomenon of copying might be understood, from the 
contemporary perspective, as an approach of historian type 
where the fascination for the past was obvious. In the absence 
of the famous originals, the copies after the great masters 
were destined to imprint the royal residence with a sumptuous 
characteristic and to contribute to the aesthetical education in 
an epoch when the colourful copy had not yet been invented.

Managed by the king, the choice of works to be copied evidently 
reflected the king’s preference for religious subjects.

His taste of the romantic type found its continuity in the eclectic  
collectors of the second half of the 19th century, who were also 
interested in the primitive Italians, Venetian painting, Spanish 
and Flemish-Dutch schools. Educational instrument, aiming at 
decorating the interior of the castle, the copy got a documentary 
value too. It certified the collector’s profound knowledge of 
the European history of the paintings exhibited in the great 
museums.

ABOuT COPYINg

The collection of copies ordered by Carol I could be dispatched 
into two categories. On the one hand, there are the copies after 
great masters, having as theme portraits of historic personalities 
(aristocrats, governors, emperors etc.), religious scenes, battle 
compositions, family scenes, landscapes etc. On the other hand, 
there is Ahnengalerie (the king’s ancestors gallery) represented 
by copies after original works kept in the family castle at 
Singmaringen, except for some works (the portraits signed by 
Gustav Klimt and Franz Matsch).

THe COlleCTION Of COPIeS

Between 1880 and 1910, at the king’s order, about 100 copies 
were made (according to our identification) after famous works. 
They are references of the history of art and painting of the 
Venetian, Flemish, German and French schools preserved in some 
of the most important museums in Europe. King Carol I was well 
acquainted with most of them such as: Alte Pinakothek, Munich; 
Nationalgalerie, Berlin; Gemäldegalerie, Dresden ; Staatliche 
Gemäldegalerie Kassel ; Sigmaringen Castle; Kunsthistorisches 
Museum, Vienna; Schlossmuseum, Gotha ; Gallerie Schloss 
Schleissheim ; Galerie Liechstenstein, Vienna ; Galleria Borghese, 
Rome ; Galleria dell’Accademia, Venice ; Koninklijk Museum vor 
Schone Kunste Antwerp; Musée du Louvre.

The orders we identified were addressed by the king to both 
some foreign artists (mostly German, Austrian, French, a Greek, 
an Italian) and some Romanian scholars such as Otilia Michail-
Otetelesanu (1887 – 1974) or Gheorghe Balanescu (19th – 20th 

THe COPIeS gAlleRY. 
THe MuSeuMS
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c.) and others.

The names of the painters who made the copies for Carol I have 
not been evoked under this quality yet. We may mostly find 
them in the dictionaries Bénézit and Thieme–Becher: Gustav 
Bregenzer (1854 – 1918), the painter of the Singmaringen court, 
Eugen Ritter Gotha (1853 – 1922), Eduard Haaga (19th c.), Ernst 
Hausmann (1845 – 1908), Paul Schad (1862 – 1916), Bertha 
Sich (19th c.), Maximilian von Schneidt (1858-1937), Loni von 
Schneidt (XIXth c.), Laetizia von Witzleben (19th c.); Gustav Klimt 
(1862-1918), Ernst Klimt (1864-1894), Franz Matsch (1861-1942); 
Charles Félu (1850-1905), V.Grève (19th c.), Paul Rhodokanakis 
(19th c.), D. Barezzi (19th c.).

There was a practice by which the scholars, either of the state or 
private (for instance those of the Royal Family), had the duty to 
make and send copies of great masters to the country during and 
at the end of their studies. The masters’ works were exhibited in 
the museums of the town they were studying in. There are two 
paintings in the collections at the Peles Castle which were made 
by young Romanian artists who were attending their classes in 
Vienna and Berlin with scholarships offered by the king. There 
might be some more cases which have not been identified yet. 
It is a known fact that both King Carol I and Queen Elisabeta 
encouraged the teaching of art in Romania and that a series of 
young people benefited from scholarships out of the royal purse.

THe COPYISTS

present in Paul Delaroche’s composition. There were also made 
some copies after other ancient masters absent from Delaroche’s 
composition, such as: Rogier van der Weyden, Peter Beham, 
Tintoretto, Antoine Watteau, Hans Burkmayer, Ribera, Ferdinand 
Boll, or after German masters kept in the collections of the 
Sigmaringen museum.

A special chapter of the copies might be a possible portraits 
gallery of famous representatives of the establishment – 
aristocracy which Carol I seemed to have wished for himself.  
Among its effigies, the ones after Anton Van Dyck and Pieter 
Rubens can be singled out as having been the collector’s 
favourites, both becoming painters at the court after having 
reached celebrity.  Doubtlessly, what fascinated Carol I with the 
chosen portraits to be copied was the distinction and elegance 
of the pose and gesture. Thus, there is a cycle of portraits of 
British sovereigns and nobles at the British court, personalities 
who, for the King of Romania, might have represented the 
quintessence of an extremely refined civilization reaching the 
apogee: King Carol I, Stuart and Queen Henriette, King Carol I, 
The Stuart’s Children, Nicolas Lanier, all four of them by Anton 
Van Dyck; The Countess Of Arundel and Suite, by Rubens. Carol 
Quintus, important personality of history and military art and 
of collecting is represented in a copy by Gustav Bregenzer after 
Titian’s original, preserved at Alte Pinakothek.

Who were these copyist artists whose services were needed and 
what was the form of transmitting an order?

We could identify some of these artists mostly through the 
correspondence between them and the administration of the 
Royal House. Identified by us within the National Archives, 
the Royal House Fund, most of these bills and letters bear the 
endorsement: „für Schloß Pelesch“ („for the Peles Castle“).

An example could be the case of Carol I Stuart’s Portrait: the 
author of the copy being registered in the inventory of the 
Peles Castle as Anonymous. A bill dated 18.09.1886 and signed 
Historienmaler Eugen Ritter Gotha makes reference to a „copy 
after van Dyck“, in fact the above mentioned portrait.  

Not all the bills are distinct concerning the title of the ordered 
work, for instance, a copy after an unidentified work by 
Canaletto at Königliche Galerie Dresden whose price was set at 
2250 marks and whose copyist painter was Eugen Ritter Gotha , 
or a bill signed by the baroness of Witzleben concerning copies 
after Titian and Velázquez bearing no titles or indication of the 
museum of the source.  

From one of the painter Eugen Ritter Gotha’s letters we found 
out about one of the frequent ways of transmitting orders: the 
baroness of Witzleben, lady in the entourage of the Queen of 
Romania, mother of the painter Laetizia Witzleben but also the 
painter Dora Hitz served under some conditions as intermediaries 
between King Carol and the copyist painters.  Other artists 
were connected as well to the orders, as it follows from a letter 

COPYIST PAINTeRS

THe ANCIeNT MASTeRS

A first example might be Gheorghe Balanescu’s work, after 
Rubens’ work to be found at Kunsthistorisches Museum, 
Vienna: Hélène Fourment, nude with fur cape, or Otilia Michail-
Otetelesanu’copy after Filippo Lippi, Magi’s Adoration, at 
Gemälde Galerie Berlin. Taking into account his own artistic 
education, we may assume that the sovereign asked the artists 
for copies, indicating the author, probably the title (or theme) 
and, of course, the museum where the work was preserved as 
we can see in the orders based on an identified correspondence.    

The painters the king wanted to have at Peles represented 
through copies seem to be all together a selection extracted from 
L’Hémicycle de l’Ecole des Beaux Arts (1841) by Paul Delaroche, 
the famous gallery of artists’ effigies since Trecento until the 
17th century. They seem to have been promised immortality 
in the eclectic gallery exerting a decisive influence in the 19th 
century.

According to his historical taste – nostalgia of the past, choosing 
what was most valuable in all epochs – when he had selected 
the painters to be copied, King Carol I might have conceived 
the scheme of an assembly which was to contain not only the 
great personalities of the European history of painting but also 
the important stages of the history of painting and carving. 
He focused his attention on the great colourists and drawers/
engravers: Peter Paul Rubens, Anton van Dyck, Velázquez, Titian, 
Rembrandt, Hans Holbein and Albrecht Dürer. All of them were 
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MAXIMILIAN  VON  SCHNEIDT
Portretul Sfântul luca pictând-o pe Fecioară, detaliu

Copie după Rogier van der Weyden 
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written in 1886 by Ernst Hausmann, artiste peintre de Munich, 
(art painter in Munich) to the royal secretary Louis Basset. 

Once the succession was determined, we might wonder how the 
choice of artists was made, what were the means by which they 
ended up in serving the Royal House?

There was a custom to which the artists were recommended by 
relatives or friends of the royal houses or even by another artist. 
We identified data about two copyists and a workshop in the 
service of the king having been recommended by such means: 
Gustav Bregenzer, Laetizia von Witzleben or the members of the 
workshop Künstlerkompagnie in Vienna represented by Gustav 
Klimt, Ernst Klimt, and Franz Matsch.

Gustav Bregenzer, a native of the town of Singmaringen, had 
studied at the Academy of Fine Arts in Düsseldorf and then 
came back to his native town where he entered the service of 
the Hohenzollern house. The king to be of Romania had the 
opportunity to meet him when he was still in Germany and, 
probably, at the recommendation of Karl-Anton, decided to 
order him the execution of some copies.   For Carol I, Bregenzer 
made copies both after ancient masters and after ancestors 
portraits preserved at Ahnengalerie (the Ancestors Gallery) at 
Sigmaringen.

Laetizia von Witzleben was certainly recommended by her 
mother, the baroness of Witzleben. Queen Elisabeta was to 
express hers and the sovereign’s gratitude by recommending, in 
her turn, the young painter to her friend in Paris, Princess Elena 
Bibescu. 

Gustav Klimt, Ernst and Franz Matsch were working for the 
Peles Castle about 1883 with the Austrian art and house painter 
Joseph Kott. Although, neither Gustav Klimt in his Curriculum 
Vitae (Christian Nebehay, 1994) nor Franz Matsch in his 
Autobiographische Skizzen  (Autobiographic Sketches) (Herbert 
Giese, 1979) mentioned this episode, we might suppose that 
Léo Bachelin, the author of the monograph on Peles who stated 
this affirmation, must have had this information from the king 
himself. The fact is confirmed by a document in the archive, a bill 
issued by Joseph Kott concerning the decoration of the Theatre 
Hall in the Peles Castle as well as the execution of a series of 
copies for the Great Hall. Considering that the decoration of 
the Theatre Hall was accomplished by Gustav Klimt and Franz 
Matsch, according to the signatures, it is very plausible that, at 
the first stage between 1883 and 1886, the Künstlerkompagnie 
might have worked subordinate to Joseph Kott’s company for the 
residence at Sinaia. 

We do not have precise data about the way or how artists such 
as Eugen Ritter Gotha, Paul Schad, Maximilian von Schneidt 
and others had come to work in the service of the Royal House 
of Romania. It must have happened by the intermediary of 
artistic associations whose member the King of Romania was. 
A series of documents preserved at the National Archives attest 
the fact that the Romanian sovereign used to be a member of 
several associations promoting plastic and decorative arts, 
the so called Vereine (Clubs), which allowed him to get into 
contact with a series of contemporary artists. Here are some 
of the names of the associations whose member Carol I was: 
Preussischer Kunstverein Berlin; Vaterland Verein für schöne 
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Künste und Kunstindustrie ; Böhmischer Kunstverein, Münchner 
Küntslerverein ; Kunstverein für die Rheinlande und Westphalen 
– Düsseldorf ; Österreichischer Kunstverein ; Münchener 
Künstlergenossenschaft.  
When reading the statute of the association Vaterland 
(Fatherland) it reveals that, yearly, there were exhibitions 
of painters and, through some auctions, its members could 
purchase works.  Carol I held the membership card No. 116, 
issued in 1887 by Vaterland. His name is placed at the top of the 
document, next to some other sovereigns’, members of the same 
association, for instance, the Emperor of Germany Wilhelm I or 
his father, Prince Karl-Anton.   In 1887, Carol I got the quality 
of member of Kunstverein für die Rheinlande und Westphalen 
(Art Association for Rhineland and Westphalia). The statutes of 
Preussischer Kunstverein (Prussian Association of Arts) unveil 
the main purpose of the association, namely, that each member, 
at the end of the year, as a result of an auction organized 
by Vereine, could become the owner of a picture made by a 
contemporary painter.   Therefore, due to these auctions and the 
works obtained, the contemporary artists might have entered 
into a contract with the administration of the Royal House of 
Romania, allowing further orders for copies.

We found out about the conditions the copies were to fulfil, 
according to Carol I’s wishes, in the Autobigraphische Skizzen, 
(Autobiographic Sketches), Franz Matsch’s notes : the copies after 
ancient masters should have been identical to the original in the 
smallest details, including stains and any kind of degradation.  At 
the first stage, it concerned the achievement in the technique of 
water colours of several small sized copies after different works. 
The copies were sent to be considered by the King who agreed 
on the final choice. Then, the artists painted the picture on the 
canvas in oil colours, with dimensions being indicated probably 
by the King, to fit the surface to be decorated.

What Haret called “the medieval family portraits in the entrance 
hall” actually represent the effigies of the three characters 
indicated at the positions1, 2 and 4. Next to them, there is also 
the portrait of Count Christoph of Haigerloch, painted later than 
1886. The portrait was transferred from the decoration of the 
Vestibule (The Foreigner’s Entrance) to the storage rooms of the 
museum. The four portraits are neither signed nor dated. The 
portraits of Karl I and of Anne, born Princess of Baden, situated 
in one of the corridors on the ground floor of the Peles Castle, 
were made by Bregenzer after the originals by Hans Holbein 
Senior.  In the Council Hall, in the  area destined initially for  
audiences, we come across the portraits of Jost Niklaus and of 
Graf Eitel Fritz, ancestors of high military virtues. On the upper 
floor, in the north corridor we can identify the effigies of the 
princes Johann der Grossmüthige and Anton Aloys, Johann Georg 
and his wife Franciska of Salm. These are the portraits in the 
director Lehner’s letter mentioned above. Out of Haret’s listing, 
the gallery of ancestors is missing (copies by Gustav Bregenzer) 
having been exhibited at Carol I epoch along the iron staircase 
which connected all the floors from the ground floor to the attic. 
These copies represented the Princes of the branch of Markgrafs 
of Brandenburg, Meinrad I, Meinrad II, Maximilian I.

AHnengAlerie
AT THe PeleS CASTle

As mentioned above, most of the portraits in Ahnengalerie 
(the Ancestors Gallery) at the Peles Castle are due to Gustav 
Bregenzer, copied after works at the Sigmaringen residence, 
excepting the already mentioned cases.

Many of the works are not signed, but their author, after 
consultation with a series of archive documents is, very likely, 
the painter of the Sigmaringen Court.   This reality follows from 
a letter preserved at the National Archives written by   Dr. A. Von 
Lehner, the director of the princely Museum of Sigmaringen, to 
King Carol I. The letter contains an almost complete list of the 
copies made between 1883 and 1886.  He drew out the list of 
the portraits of Graf Burckhard; Graf Friedrich III; Graf Carl II; 
Fürst Johann Georg; Graf Carl I;  Gräfin Anna; Graf Eitel Fritz; Jost 
Niclaus; Fürst Joseph Friedrich and  Fürst Anton Aloys.

Neither Bachelin (1893) nor Falke (1893), monographers of the 
residence, did not precisely refer to the presence of these effigies 
at Peles in 1893. Yet, their existence was certified by Mihai Haret, 
the author of the monograph on the castle (1924) who equally 
indicated their preservation place. 

Carol I’s choice of the works for the Peles Castle and their 
dispatching in the rooms is significant for the character’s artistic 
taste. In July-August 1886, assisted by the sculptor Martin Stöhr, 
his personal artistic counsellor, the king  decided  the placement 
for the works on the walls. The vision of this accrochage 
(hanging) bore the print, according to Alexandru Tzigara-
Samurcas’ statement, of the pattern offered by the ancestral 
castle of Singmaringen.

By searching into the archives of the Peles Museum, it can be 
ascertained that the inventory of the collection of paintings, 
undated but possibly to be situated in the time period 1914-1920, 
actually indicates the situation in 1914 of the works bequeathed 
to the Romanian Crown. Otherwise, King Carol I strictly stated 
that the works should be preserved in the places he had decided 
on. Nevertheless, a reconstruction of the exact places of the 
works, ancient masters and copies, is not possible since the works 
purchased after the moment of the last will (1898/1899) and the 
copies were not registered in the document. This aspect makes 
difficult the process of reconstructing the configuration of the 
assembly of works at the Peles Castle, such as it was during Carol 
I’s lifetime. Confronted with the information given by Jakob von 
Falke (1893) with what Mihai Haret (1924) let us partake of, we 
may draw to the conclusion that part of the pictures had been 
displaced, both inside and outside the castle. It is a known fact 
that, at Queen Elisabeta’s wish, a series of pictures had been 
moved around the residences Pelisor, Bran and Cotroceni. By 
comparing the two lists of works, we tried to draw a possible 
cyma wished by Carol I. In this respect, we chose to reconstitute 
the formula of the background based on pictures, such as Carol 
I had decided in some of the areas with official functions, for 
instance The Florentine Hall, which we consider significant for 
the Peles Castle.

ORIgINAlS AND COPIeS IN THe 
INTeRIORS Of THe CASTle
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The Florentine Hall and The Column Hall were representation 
spaces destined to receive a certain number of guests or to 
organize banquets in honour of  kings or diplomats. Their interiors 
were conceived similarly to the Italian Renaissance decoration – 
Haute Renaissance (Early Renaissance), considered by the king 
to be the summum in the domain of interior architecture for a 
dynastic castle. In this respect, copies after famous Florentine 
works, paintings, sculptures and pieces of furniture, but also 
original works were added, composing historically, a sumptuous 
evocation of the Toscana art.

In the Florentine Hall, emphasizing its artistic identity, the 
dominant note decided by the collector was and is still given 
by the parietal set decoration: a monumental Paonazzo marble 
mantelpiece, a reduced in size copy after Michelangelo’s 
composition in the Medicee Chapel (the tomb of Lorenzo, duke 
of Urbino). At the centre of the ceiling, there is the picture 
representing the Muse of Poetry, after the homologous painting 
in Scrittoio di Calliope at the Palazzo Vecchio. A XIXth century 
Florentine chest of drawers, impressive and richly decorated 
with vegetal elements, of coloured marble, in the style „hard 
stones“,  matches the Michelangelo like composition, being 
placed against the same wall. To enhance the Florentine/
Italian atmosphere, the king added some monumental pictures 
attributed to some exceptional artists (mostly Italians). Some 
of the works have a religious theme (three of them – Pala di 
altare by Giorgio Vasari; the Sacred Family and the Crucifixion by 
Jacopo Bassano; the Immaculate Conception by Murillo – later 
on to be attributed to Murillo’s studio). Some other works are 
portraits, such as the effigy of Marcantonio Barbaro, in Venetian 
senator attire, by Tintoretto or the one of the Cardinal Galli by 
Velázquez (later on attributed to Giovanni Battista Gaulli). Some 
more Flemish-Dutch works were added: Pierre Ykens, the Sacred 
Family (in fact the Blessed Virgin with Jesus and St. John Baptist 
child, reattributed to Frans Ykens by George Oprescu), Jean 
Brueghel of Velvet, Bunch of Flowers or Vase with Flowers, the 
latter one having been one of the king’s favourite works.

The column Hall was decorated with canvases of large sizes, 
singled out in the sumptuous frame of the hall, copies ordered by 
Carol I after great masters. The 1928 inventory did not register 
any of the Crown Collection in this space. We might suppose 
that there were exhibited either originals purchased after 1898 
or mere copies. According to the inventories, the Flemish school 
pictures were in higher number but, group or individual portraits 
were also outstanding. The effigies depicted representatives 
of the British Royal House and of the British and European 
aristocracy as well as important Flemish upper middle class 
representatives. The copies of the aristocrats’ portraits made 
after van Dyck and Rubens occupied a preferential place. Here 
follows  some examples of copies after Anton van Dyck to be seen 
at the Peles Castle: Portrait of Carol I Stuart of England, Portrait 
of Queen Henriette of England, The Three Children of the King 
of England, and others. Among the copies after P.P.Rubens there 
are:  Portrait of Charlotte Batkens Simt van Cruyningham and of 
her son Johannes Amatus, Portrait of a Man, Rubens’ Children 
(the Portrait of Albert and Nikolaus Rubens), The Countess of 
Arundel with Suite, and others.

THe flOReNTINe HAll The succession of these pictures which are to be found in the 
rooms of the castle is the proof that their owner wished to have 
an ideal museum of his own to offer a general view on the history 
of painting through masterpieces, originals and copies forming 
a single whole.

1. A.N.I.C, (National Archives) Royal House file 34/1886/6. Under 
the painter’s signature, the Royal House administration noted: 
„agreed by the Bank of Romania 12/24 sept. 1886”. The bill 
mentions the amount of 750 marks, to which the value of the 
frame was added,  100 de marks.
2.  A.N.I.C., (National Archives) Royal House file 35/1887/15.
3. Herrn Eugen Ritter Gotha, Friedrichstrasse 227, Gotha /eine 
Copie nach Tizian – 500 Mark / eine Copie nach Velázquez. /
Baronin von Witzleben, Sinaia 1/19 august 1884, vezi A.I.N.C., 
(National Archives), Royal House file 22/1884/457. 
4. See Addenda, A.N.I.C, (National Archives) Royal House file 
25/1887/290.
5. See Addenda,  A.N.I.C, (National Archives) Royal House file 
34/1886.
6.  A.N.I.C., (National Archives) Royal House, Fund Carol I pprivate, 
vol. V/2153, correspondence between the king and his father 
concerning a series of copies after works in Sigmaringen castle. 
 7. A.N.I.C. (National Archives) Royal House, Fund Queen Elisabeta, 
1457 V 56 / 1. 
8. For precise data concerning the contribution of this workshop 
see Gustav Klimt and Künstlerkompagnie. Klimt la Castelul Peleş, 
Gustav Klimt’s Catalogue of Works and Künstlerkompagnie at the 
National Museum Peles, Sinaia, 2012.
9. A.N.I.C., (National Archives) Royal House  , 31/1885; Royal 
House 39/1887/12; 39/1887/13; 39/1887/19; Royal House 13/1903 
vol. II, 121/122; vol. II, 8/20.
10. A.N.I.C., (National Archives) Royal House , 39/1887.
11. A.N.I.C,. (National Archives) Royal House, 39/1887/12/13. The 
membership within the association is certified also by the yearly 
payment bill of 150 de marks.
12. A.N.I.C., (National Archives) Royal House, 39/1887/19.
13. A.N.I.C,  (National Archives) Royal House, 39/1887/35. 
14. Haret, 1924, p. 47.

fOOTNOTeS



26

MAXIMILIAN  VON  SCHNEIDT
Alethea Talbot, contesă de Arundel şi suita, detaliu
Copie după Paul Peter Rubens 
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S T R ă M O ş I I  R E G E L U I  C A R O L  I
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1. BREGENZER,  GUSTAV  
Carol i, conte de Hohenzollern-Sigmaringen
Copie după anonim german
Ulei pe pânză 
200 X 88
la partea superioară inscripţie:
,,AnnO  Dni 1556”, ,,AnnO AeTATe SUA 40”
 nesemnat, 1883
Originalul se află în Castelul Sigmaringen
nr. inv.: 11643; P: 412; PS: 41
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2. BREGENZER,  GUSTAV  
Ana de Baden

Copie după anonim german
Ulei pe pânză

200 X 88
la partea superioară inscripţie:

,,AnnO AeTATiS SUAe 24”
nesemnat, 1883

Originalul se află la Castelul Sigmaringen
nr. inv.: 11644; P: 413; PS: 42
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3. BREGENZER,  GUSTAV  
Portretul Prinţului Johann georg  iV
Ulei pe pînză
127 X 108
Semnat şi datat: ,,g. Bregenzer cop. 1885”
Originalul se află la Castelul Sigmaringen
nr. inv.: 12893; P: 613
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4. BREGENZER,  GUSTAV  

Portretul Prinţesei Franziska de
Hohenzollern, născută von Salm

Ulei pe pânză
125 X 109

Semnat şi datat stânga jos cu roşu: ,,g. Bregen-
zer cop. 1885”

Originalul se află la Castelul Sigmaringen
nr. inv.: 12891; P: 611
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5. BREGENZER,  GUSTAV  
Portretul Principelui Joseph–Friedrich i
de Hohenzollern-Sigmaringen
Copie după anonim german
Ulei pe pânză
110,5 X 80,5
Semnat dreapta jos cu negru: ,,g. B. cop. 1883” 
Originalul se află în Castelul Sigmaringen
nr. inv.: 12900; P: 619
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6. BREGENZER,  GUSTAV  
Portretul Principesei Josephina de Hohenzollern
Copie după Sebastian Cornu (1804 – 1870)
Ulei pe pânză
114,5 X 92,5
Semnat şi datat stânga:
,,g. Bregenzer ⁄ cop. nach Seb. Cornu 1900”
Originalul se află în Castelul de la Sigmaringen
nr. inv.: 12889; P: 609
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S C E N E  R E L I G I O A S E
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7. SCHNEIDT,  MAXIMILIAN  VON  
Sfântul luca pictând-o pe Fecioară
Copie după rogier van der Weyden (cca 1399-1435)
Ulei pe pânză
138 X 110
Semnat şi datat dreapta sus cu negru:
,,rogier van der Weyden ⁄ copie von Max Schneidt ⁄ 1905”
Originalul se află la Alte Pinakothek, München şi a fost pictat la 1434-1435
nr. inv.: 11660; PFV: 44; P: 244
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8. BREGENZER,  GUSTAV 
Închinarea regilor magi
Copie după anonim german din secolul al XV-lea
Ulei pe pânză
111 X 79
Semnat şi datat stânga jos cu negru: ,,g. Bregenzer cop. 1896”
Originalul se află la Castelul Sigmaringen
nr. inv.: 12892; P: 612
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9. OTETELEşANU, OTILIA  MICHAIL  
Madona în pădure
Copie după Fra Filippo lippi (1406 – 1469)
Ulei pe pânză
128 X 115
Semnat, datat şi localizat dreapta jos:
,,Otilia  Michail nach Filippo lippi ⁄ 1910 ⁄ gemälde galerie, Berlin”.
Originalul se află gemälde galerie, Berlin şi a fost pictat la 1459
nr. inv.: 11629; PS: 20; P: 243
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10. BREGENZER,  GUSTAV 
Arhangelul gabriel
Detaliu după  ,,Bunavestire” al lui gérard David (cca 1450-1523)
Ulei pe panel
78 X 63
nesemnat, nedatat
Originalul se află la Metropolitan Museum, new York şi a fost pictat la 1506
nr. inv.: 12598; P: 183 
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11. BREGENZER,  GUSTAV 
Fecioara Maria, rugându-se

Detaliu după ,,Bunavestire” al lui gérard David (cca 1450-1523)
Ulei  pe panel

78 X 63
Semnat şi datat: ,,g. B. cop. 1886”

Originalul se află la Metropolitan Museum, new York şi a fost pictat  la 1506
nr. inv.: 12599; P: 184
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12. SCHNEIDT,  MAXIMILIAN   VON
Bunavestire
Copie după Maestrul vieţii Fecioarei Maria (activ la cca 1460-1490 la Cologne)
Ulei pe lemn
80 X 161
Semnat şi datat pe verso: ,,Copiert Meister Marien ⁄ lebens ⁄von M. Schneidt”
Originalul se află la Alte Pinakothek din München, inv. 622 şi a fost pictat la cca 1460
nr. inv.: 11646; P: 221; PFV: 10
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13. SCHAD – ROSSA,  PAUL 
esthera implorând iertare lui Ahasverus
Copie după Hans Burgmair (1473 – 1531) 
Ulei pe lemn
103 X 156
Semnat şi datat pe verso: ,,Paul Schad cop. nach Hans Burgmair, 1886”
Originalul se află la Alte Pinakothek, München şi a fost pictat la 1528
nr. inv.: 11637; P: 265; PFV: 31
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14. BAREZZI,  DOMENICO 
logodna Fecioarei
Copie după raffaele Sanzio (1483-1520)
Ulei pe pânză
101 X 67,5
Semnat şi datat dreapta jos cu roşu:
,,D.CO Barezzi, fece ⁄1896; verso: KOnigliCHe geMAelDe  gAlerie DreSDen”
Originalul de află la gemälde galerie, Dresda şi a fost pictat la cca 1504
nr. inv.: 17403; CUST: 2338
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15. CHARLES FÉLU 
Madona primarului Meyer
Copie după Hans Holbein cel Tânăr (cca 1497 – 1543)
Ulei pe pânză
145 X 102
Semnat, datat şi localizat central jos cu sepia: ,,C. Félu pede pinxit  Antwerpine 1889”
Originalul se află la Koninklijk Museum vor Schone Kunste, Anvers şi a fost pictat la cca 1525-1528  
nr.inv.: 11626; PS: 18; P: 241
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16. RITTER – GOTHA,  EUGEN 
Salomeea cu capul lui ioan Botezătorul
Copie după Bartolomeo Veneto (1502-1555)
Ulei pe pânză
104 X 62
1896
Semnat şi datat stânga jos cu roşu:
,,e. ritter, gotha, 1896”
Originalul se află la gemäldegalerie, Dresda, cat. 201 A
nr. inv.: 17404; CUST: 2339
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16. RITTER – GOTHA,  EUGEN 
Salomeea cu capul lui ioan Botezătorul
Copie după Bartolomeo Veneto (1502-1555)
Ulei pe pânză
104 X 62
1896
Semnat şi datat stânga jos cu roşu:
,,e. ritter, gotha, 1896”
Originalul se află la gemäldegalerie, Dresda, cat. 201 A
nr. inv.: 17404; CUST: 2339
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17. GRÈVE,  V. 
Păcătoşii în faţa lui iisus
Copie după Paul Peter rubens (1577 – 1640)
Semnat şi datat dreapta jos prin zgâriere: n. rubens ⁄ V. greve ⁄ 1886”
Originalul se află la Alte Pinakothek, München şi a fost pictat la 1618
nr. inv.: 11625; PS: 16; P: 330
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18. CHARLES  FÉLU
educaţia Fecioarei

Copie după Peter Paul rubens (1577-1640)
Ulei pe pânză

150 X 108
Semnat, datat şi localizat central jos cu sepia: ,,C. Félu pede pinxit Antverpine 1889”

Originalul se află la Koninklijk Museum vor Scone Kunste, Anvers şi a fost  pictat la 1625-1626
nr. inv.: 11630; P: 325; PS: 23
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19. RITTER – GOTHA,  EUGEN 
extazul Sfintei Agnese
Copie  după Jose de ribera (1591-1652)
Ulei pe pânză
100 X 83
Semnat şi datat dreapta jos cu brun: ,,n [ach ] ribera c [o] p [iert] ritter ⁄ Dresden 1886”
Originalul se află la gemäldegalerie, Dresda şi a fost pictat la 1641
nr. inv.: 11666; P: 162; PFV: 56
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20. SCHNEIDT,  LONI 
Visul lui iacob

Copie după Ferdinand Bol (1616 – 1680)
Ulei pe pânză

56 X 45,5
Semnat şi datat stânga cu negru: ,,Copie nach F. Bol von loni Schneidt 1911”

Originalul se află la gemäldegalerie, Dresda şi a fost pictat în anul 1642
nr. inv.: 11623; P: 632; PS: 12
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P O R T R E T E
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21. HAAGA,  EDUARD 
Autoportret
Copie după Albrecht Dürer (1471-1528)
Ulei pe pânză
66 X 48
Semnat şi datat pe verso: ,,Copirt v. ed. Haaga, München, 1886”
Originalul la Alte Pinakothek, München, inv. 537 şi a fost pictat la 1500
nr. inv.: 7207; PS: 106; P: 222
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22. WITZLEBEN, LAETIZIA VON 
Portretul lui Jacob Muffel

Copie după Albrecht Dürer (1471 – 1528)
Ulei pe lemn

50 X 38,5
Semnat şi datat pe verso: ,, nach A. Dürer, 1526 l. Witzleben 1903”

inscripţie în latină: ,,eFFiCieS iACOBi MUFFel AeTATiS SUAe AnnO lV SAlUTiS VerO MD XXVi”
Originalul se află la Staatliche Museum, Berlin şi a fost pictat la 1526

nr. inv.: 7168; P:112; PS: 67
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23. KLIMT,  GUSTAV
Portretul isabellei d΄este
Copie  după  Tiziano  Veccelio (cca 1488 – 1576)
Ulei pe pânză
100 X 63
inscripţie pe verso pânzei:
,,isabella d΄este ⁄ Markgräfin Mantua ⁄ nach Tizian ⁄ copirt v. g. Klimt ⁄ 1884”
Originalul se află la Kunsthistorisches Museum, Viena şia fost pictat la 1536
nr. inv.: 11665; PFV: 54; P: 365
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24. BREGENZER,  GUSTAV 
Portretul lui Marco grimani
Copie după Jacopo Tintoretto (1518-1594)
Ulei pe pânză
114 X 84
Semnat, localizat şi datat dreapta jos  cu negru: ,,g. Bregenzer cop. nach Tintoretto ⁄ Venezia 1897”
Originalul se află la galeria dell΄ Accademia, Veneţia
nr. inv.: 12592; P: 263; PFV: 49
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25. SCHNEIDT,  LONI 
Portretul lui Ottoheinrich, conte de Pfalz
Copie după Barthel Beham (1502 – 1540)
Ulei pe pânză
78 X 63
Semnat şi datat pe verso: ,,copie nach Beham. l. Schneidt 1912”
Originalul se află Alte Pinakothek, München şi a fost  pictat la 1535
nr. inv.: 12888; P: 264; PFV: 50



78



79

26. RITTER – GOTHA,  EUGEN 
Copiii lui rubens, Albert şi nicolas
Copie după Peter Paul rubens (1577 – 1640)
Ulei pe pânză
155 X 88
nesemnat pe faţă; semnat pe verso: ,,ritter-gotha, 1887”
identificare copist şi datare A.n.i.C., Casa regală, dosar 31 ⁄ 1887 ⁄ 169
Originalul se află la galeria liechtenstein, Viena şi a fost pictat la 1626-1627
nr. inv.: 11620; P: 325; PS: 9



80

27. WITZLEBEN, LAETIZIA VON 
Portretul lui Jacob Muffel

Copie după Albrecht Dürer (1471 – 1528)
Ulei pe lemn

50 X 38,5
Semnat şi datat pe verso: ,, nach A. Dürer, 1526 l. Witzleben 1903”

inscripţie în latină: ,,eFFiCieS iACOBi MUFFel AeTATiS SUAe AnnO lV SAlUTiS VerO MD XXVi”
Originalul se află la Staatliche Museum, Berlin şi a fost pictat la 1526

nr. inv.: 7168; P:112; PS: 67
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28. BREGENZER,  GUSTAV
Portretul contesei Agnes von Mansfeld
Copie după anonim german
Ulei pe pânză
47 X 35
nesemnat, nedatat
inscripţie pe verso, cu creion: ,,gotha Schlossmuseum”
Originalul se află la Schlossmuseum, gotha 
nr. inv.: 12591; P: 217; PS: 46
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29. RITTER – GOTHA,  EUGEN 
Portretul Margaretei de Vos
Copie (detaliu) după Cornelis de Vos (1584 – 1651)
Ulei pe pânză
131,5 X 97,5
1884
Semnat, datat în colţul dreapta jos cu roşu: ,,r.g. 1884 copie”
Originalul se află la royal Museum of Fine Arts, Antwerp, Belgium
nr. inv.: 7174; PS: 7; P: 213
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30. RITTER – GOTHA,  EUGEN
Portretul regelui Carol i Stuart al Angliei
Copie după Peter lely (1618-1680), care la rândul lui a copiat originalul pictat de Anton van Dyck (1599-1641). 
Originalul a ars la 1697 şi se afla la reşedinţa Whitehall, londra
Ulei pe pânză
123 X 97
1886
identificarea copistului şi datare cf. A.n.i.C., Casa regală dosar  34 ⁄ 1886 ⁄ 6
Pânza lui lely se află la gemäldegalerie, Dresda
nr. inv.: 11627; PS: 17; P: 174
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31. RITTER – GOTHA,  EUGEN 

Portretul reginei Henriette - Marie a Angliei
Copie după Anton van Dyck (1599 – 1641)

Ulei pe pânză
124 X 98

identificarea copistului şi datare  cf. A.n.i.C., Casa regală, dosar 34 ⁄ 1886 ⁄ 1
Originalul se află la gemäldegalerie, Dresda şi a fost pictat la 1635

nr. inv.: 11659; PS: 42; P: 177
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32. WITZLEBEN, LAETIZIA VON
Portretul Prinţului Thomas de Savoia-Carignan 
Copie după Anton van Dyck (1599-1641)
Ulei pe pânză
113 X 104
nedatat
Semnat jos cu brun: ,,Thomas Sabaudus Princips de Carignan, 1634, copie W.l., van Dyck”
nr. inv.: 7089; PS: 285; P. 178
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33. RHODOKANAKIS,  PAUL
Portretul lui nicolas lanier

Copie după Anton van Dyck (1599-1641)
Ulei pe pânză

108 X 84
nesemnat, nedatat

Originalul se află la Kunsthistorisches Museum, Viena, nr. inv. 501 şi a fost  pictat la 1630
nr. inv.: 11628; PS: 19; P: 175
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34. KLIMT,  ERNST
Tânăr general în armură
Copie după Anton van Dyck (1599-1641)
Ulei pe pânză
113 X 104
Semnat, datat şi localizat pe verso cu negru:
,,Jenger Feldherr ⁄ nach ⁄ AnTOn van DYCK ⁄ copirt von ⁄ ernST KliMT ⁄ Wien 1885”
Originalul se află la Kunsthistorisches Museum, Viena şi a fost 1622-1623
nr. inv.: 7269; P: 245; PS: 169
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35. RITTER – GOTHA,  EUGEN
Portretul pictorului peisagist Jan Wildens (1586 – 1653)
Copie după Anton van Dyck (1599-1641)
Ulei pe pânză
53 X 45
nesemnat şi nedatat
Originalul se află la Siegerlandmuseum şi a fost pictat la 1620
nr. inv.: 17406; CUST: 2341
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36. RITTER – GOTHA,  EUGEN
Saskia, cu pălărie roşie

Copie după Harmenszoon van rijn rembrandt (1606 – 1669)
Ulei pe pânză

105 X 65
nesemnat, nedatat

Datat şi identificat copist cf. corespondenţă cu Kassel 12.11. 2000
Originalul se află la Schloss Wilhelmshöhe, Kassel şi a fost pictat la 1633 - 1642

nr. inv.: 7175; P: 305; PS: 74
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37. ANONIM
Portret de bărbat
Copie după Ferdinand Bol (1616 – 1680)
Ulei pe pânză
nedatat
Originalul se află la Alte Pinakothek, München 
nr. inv.: 11633; PS: 27; P: 307
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38. MATSCH,  FRANZ
Cavaler în armură

Copie după Willem Drost (1633 – 1659)
Ulei pe pânză

115 X 91
nesemnat, nedatat

Originalul se află la gemäldegalerie, Kassel şi a fost pictat la 1655
nr. inv.: 7173; PS: 72; P: 220
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39.  ANONIM
Portretul regelui Friedrich al ii-lea al Prusiei
Copie după Anton graff (1736–1813)
Ulei pe pânză
66 X 55
nesemnat, nedatat
nr. inv.: 13218; P: 838
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40. SCHNEIDT,  MAXIMILIAN  VON 
Portret de tânără nobilă
Copie după anonim german
Ulei pe pânză
125 X 102,5
inscripţionat pe verso: ,,Copie aus der gallerie v. Schleissheim”
Originalul se află la gallerie v. Schleissheim, Bavaria
nr. inv.: 11662; PFV: 46; P: 253
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41. WITZLEBEN, LAETIZIA VON
Scenă de teatru
Copie după Jean-Antoine Watteau (1684-1721)
Ulei pe pânză
38 X 50
Originalul se află la Staatlich Museum, Berlin şi a fost pictat la 1714
nr. inv.: 7211; P: 673; PS: 110
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42. WITZLEBEN, LAETIZIA VON
Scenă galantă sau Menuet
Copie după nicolas lancret (1684 – 1721)
Ulei pe pânză 
56 X 70, 5
nesemnat, nedatat
Semnat pe verso: ,,l. von Witzleben, cop. nach lancret 1906”
Originalul se află la louvre, Paris (?)
nr. inv.: 7250; P: 234; PS: 149
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P E I S A J



106



107

43. SCHNEIDT,  MAXIMILIAN  VON
Vânătoare de cerbi 
Copie după Philips Wouwermann (1619 – 1668)
Ulei pe pânză
111 X 168
Semnat pe verso: ,,Cop. nach Ph. Wouwermann von Max Schneidt”
Originalul se află la gemäldegalerie, Dresda
nr. inv.: 7294; PS: 185; P: 574
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,,Hélène Fourment în haină de blană” 

Copie după  Peter Paul  Rubens (1577-1640)

Ulei pe pînză

173 X 94

Semnat, datat şi localizat dreapta jos cu brun:

,,C. Bălănescu, cop. Rubens, Wien, 1885”

Originalul de află la Kunsthistorisches Museum, Viena şi a fost pictat la 1636-1637

Nr. inv.: 7234; PS: 133; P: 327

,,Logodna Fecioarei”

Copie după Raffaele Sanzio (1483-1520)

Ulei pe pânză

101 X 67,5

Semnat şi datat dreapta jos cu roşu:

,,D.CO Barezzi, fece ⁄1896; verso: KONIGLICHE GEMAELDE  GALERIE   DRESDEN”

Originalul de află la Gemälde Galerie, Dresda şi a fost pictat la cca 1504

Nr. inv.: 17403; CUST: 2338

,,Portretul lui Johann – Georg”

Copie după anonim german

Ulei pe pânză

100 X 70

Nesemnat, nedatat

Originalul se află în Castelul Sigmaringen

Nr. inv.: 7319; P: 400; PS: 223

,,Portretul lui Friedrich I, conte de Hohenzollern”

Copie  după anonim german

Ulei pe pânză

104 X 70

Nesemnat, nedatat

Originalul se află în Castelul Sigmaringen

Nr. inv.: 7320; P: 401; PS: 224

BăLăNESCU,  CONTANTIN  (sec. XIX)

BAREZZI,  DOMENICO  (sec. XIX)

BREGENZER,  GUSTAV (1854-1918)

INDEX
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,,Portretul lui Burkardt I, conte de zollern”

Copie după anonim german

Ulei pe pânză

104 X 70

Nesemnat, nedatat

Originalul se află în Castelul Sigmaringen

Nr. inv.: 7321; PS: 225; P: 402

,,Portret de nobilă din familia Hohenzollern”

Copie după anonim german

Ulei pe pânză

147 X 117

Semnat dreapta jos cu galben: ,,G. B., 1883”

Originalul se află în Castelul Sigmaringen

Nr. inv.: 12896; P: 615

,,Portretul Principelui Joseph–Friedrich I de Hohenzollern-Sigmaringen”

Copie după anonim german

Ulei pe pânză

110,5 X 80,5

Semnat dreapta jos cu negru: ,,G. B. cop. 1883”

Originalul se află în Castelul Sigmaringen

Nr. inv.: 12900; P: 619

,,Carol I, conte de Hohenzolern-Sigmaringen” 

Copie după anonim german

Ulei pe pânză

200 X 88

La partea superioară inscripţie: ,,ANNO  DNI 1556”, ,,ANNO AETATE SUA 40”

 Nesemnat, 1883

Originalul se află în Castelul Sigmaringen

Nr. inv.: 11643; P: 412; PS: 41

,,Ana de Baden” 

Copie după anonim german
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Ulei pe pânză

200 X 88

La partea superioară inscripţie: ,,ANNO AETATIS SUAE 24”

Nesemnat, 1883

Originalul se află la Castelul Sigmaringen

Nr. inv.: 11644; P: 413; PS: 42

,,Portretul lui Meinhardt  I” 

Copie după anonim german

Ulei pe pânză

2380 X 1110

Nesemnat, nedatat

Identificare copist, D cf. Doc. Casa Regală 39⁄ 1887⁄ 35

Originalul se află Castelul Sigmaringen

Nr. inv.: 7263; PS: 163; P: 74

,,Portretul lui Meinhardt  II” 

Copie după anonim german

Ulei pe pânză

2370 X 1120

Nesemnat, nedatat

Identificare copist, D cf. Doc. Casa Regală 39⁄1887 ⁄ 35

Originalul se află la Castelul Sigmaringen

Nr. inv.: 7266; P: 77; PS: 166

,,Portret de strămoş al familiei de Hohenzollern” 

Copie după anonim german

Ulei pe pânză

73 X 54,5

Semnat şi  datat stânga median cu roşu:

,,G. Bregenzer ⁄cop. 1885”; pe verso cu brun: ,,Sigmaringen”

Originalul se află la Castelul de la Sigmaringen

Nr. inv.: 12593; P: 637; PS: 29

,,Portretul unei Principe de Hohenzollern” 

Copie după anonim german
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Ulei pe pânză

73 X 54,5

Semnat şi datat stânga median cu roşu: 

,G. Bregenzer ⁄ cop. 1885”; pe verso cu brun: ,,Sigmaringen”

Originalul se află la Castelul Sigmaringen

Nr. inv.: 12600; P: 658

,,Portretul Principesei Josephina de Hohenzollern” 

Copie după Sebastian Cornu (1804 – 1870)

Ulei pe pânză

114,5 X 92,5

Semnat şi datat stânga: ,,G. Bregenzer ⁄ cop. Nach Seb. Cornu 1900”

Originalul se află în Castelul de la Sigmaringen

Nr. inv.: 12889; P: 609

,,Portret de tânăr, membru al familiei Weiss din Augsburg” 

Copie după  Albrecht Dürer (1471-1528)

Ulei pe panel

42 X 35

Semnat şi datat stânga sus cu negru: ,,G. Bregenzer 1881”

Originalul se află la Städel Museum, Frankfurt pe Mein şi a fost pictat la 1515

Nr. inv.: 12601; P: 218

,,Portretul lui Carol Quintus”

Copie după Tiziano Vecellio (cca 1488 – 1575)

Ulei pe pânză

200 X 118

Nesemnat, nedatat

Identificare copist şi datare cf. doc. A.N.I.C., dosar 437⁄1895

Originalul se află la Alte Pinakothek, München şi a fost pictat la 1548

Nr. inv.: 11641; P: 252; PS: 37

,,Fecioara Maria, rugându-se” (pandant la 12598; P: 183) 

Detaliu după ,,Bunavestire” al lui Gérard David (cca 1450-1523)

Ulei  pe panel
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78 X 63

Semnat şi datat: ,,G. B. cop. 1886”

Originalul se află la Metropolitan Museum, New York şi a fost pictat  la 1506

Nr. inv.: 12599; P: 184

,,Arhangelul Gabriel” (pandant la 12599; P: 184) 

Detaliu după  ,,Bunavestire” al lui Gérard David (cca 1450-1523)

Ulei pe panel

78 X 63

Nesemnat, nedatat

Originalul se află la Metropolitan Museum, New York şi a fost pictat la 1506

Nr. inv.: 12598; P: 183

,,Arhanghelul Mihail” 

Copie după anonim german din secolul al XV-lea

Ulei pe pânză

79 X 60

Nesemnat, nedatat

Originalul de află în capela catolică a Castelului Sigmaringen

Nr. inv.: 11657; PS: 30; PFV: 30

,,Sfântul Bernard de Clairvaux” (atribuit lui Gustav Bregenzer) 

Copie după anonim german din secolul al XV-lea

Ulei pe pânză

79 X 59

Nesemnat, nedatat

Originalul se află la Castelul Sigmaringen

Nr. inv.: 12185; P: 607 sau 12885

,,Închinarea regilor magi”  

Copie după anonim din secolul al XV-lea

Ulei pe pânză

111 X 79

Semnat şi datat stânga jos cu negru: ,,G. Bregenzer cop. 1896”

Originalul se află la Castelul Sigmaringen
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Nr. inv.: 12892; P: 612

,,Portretul senatorului Andrea Cappelo” 

Copie  după Jacopo Tintoretto (1518-1594)

Ulei pe pânză

114 X 84

Semnat, localizat şi datat stânga median cu roşu:

,,G. Bregenzer cop. nach Tintoretto ⁄ Venezia 1897”

Originalul se află la Galeria dell Áccademia, Veneţia

Nr. inv.: 11664

,,Portretul lui Marco Grimani” 

Copie după Jacopo Tintoretto (1518-1594)

Ulei pe pânză

114 X 84

Semnat, localizat şi datat dreapta jos  cu negru: ,,G. Bregenzer cop. nach Tintoretto 

⁄ Venezia 1897”

Originalul se află la Galeria dell΄ Accademia, Veneţia

Nr. inv.: 12592; P: 263; PFV: 49

,,Portretul contelui Eithel Friedrich III” 

Copie după anonim german

Joseph Weiss, maestrul Josef din Balinger (1487 ⁄ 88 – 1565). 

Ulei pe pânză

95 X 60

Semnat şi datat dreapta jos cu negru: ,,G. Bregenzer cop. 1883”

Pânza a fost realizată la 1561 după un original de la 1520, care se afla la Vatican.

Pânza se află în Castelul Sigmaringen

Nr. inv.: 7736; P: 310; PFV: 501

,,Vizita unui conte de zollern în tabăra regelui Boemiei” 

Copie după anonim german (?)

Ulei pe pânză

149 X 230

Semnat şi datat: ,,G. Bregenzer 1883”
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Nr. inv.: 7737; P: 311; PFV: 502

,,Portretul lui Jost Niklaus I de zollern” 

Copie după anonim german

Ulei pe pânză

95 X 60

Nesemnat, nedatat

Identificare copist  cf. doc. A.N.I.C., Casa regală, 260 ⁄ 1883

Originalul se află la Castelul Sigmaringen

Nr. inv.: 7738; P: 312; PFV: 503

,,Portret de doge” (atribuire incertă) 

Copie după pictor de Renaştere veneţiană 

Ulei pe pânză

123 X 78

Nesemnat, nedatat

Nr. inv.: 7178; P: 368; PS: 77

,,Portretul contesei Agnes von Mansfeld” (Probabil, G. Bregenzer) 

Copie după anonim german

Ulei pe pânză

47 X 35

Nesemnat, nedatat

Inscripţie pe verso, cu creion: ,,Gotha Schlossmuseum”

Originalul se află la Schlossmuseum, Gotha 

Nr. inv.: 12591; P: 217; PS: 46

,,Portretul Prinţesei Sybilla, soţia lui Johann der Grossmüthige de zollern”  

Copie după Lucas Cranach cel Bătrân (1472 – 1553)

Ulei pe lemn

20,5 X 13,5

Semnat dreapta jos cu negru: ,,E. Ritter 1535” şi pe verso: ,,Kurfürstin Sybille v. L. 

Cranach S. Altesse 1472 – 1553/Copie/Gallerie in Gotha”

Originalul se află la Castelul Sigmaringen

Nr. inv.: 7202; PS: 101; P: 641
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,,Portretul Prinţesei Franziska de Hohenzolern,

născută von Salm” (pandant pentru 12893) 

Ulei pe pânză

125 X 109

Semnat şi datat stânga jos cu roşu: ,,G. Bregenzer cop. 1885”

Originalul se află la Castelul Sigmaringen

Nr. inv.: 12891; P: 611

,,Portretul Prinţului Johann Georg  IV” 

Ulei pe pînză

127 X 108

Semnat şi datat: ,,G. Bregenzer cop. 1885”

Originalul se află la Castelul Sigmaringen

Nr. inv.: 12893; P: 613

,,Portretul Prinţului Anton Aloys de Hohenzollern – Sigmaringen” 

Copie (detaliu) după anonim german

Ulei pe pânză

108 X 119

Inscripţie: ,,1341”

Datat 1886 (?)

Originalul se află la Castelul Sigmaringen

Nr. inv.: 12897; P: 616

,,Portretul Prinţului Carol I de Hohenzollern – Sigmaringen” 

Copie  (detaliu) după Richard Lauchert (1823 – 1869)

Ulei pe pânză

1710 X 1470

Semnat şi datat: ,,G. Bregenzer, cop. 1852”

Originalul se află la Castelul Sigmaringen

Nr. inv.: 12898; P: 617

,,Portretul Prinţului Johann de Hohenzollern – Sigmaringen”  

Copie (detaliu) după un original de  anonim german de la 1624

Ulei pe pânză
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171 X 147

Semnat şi datat: ,,G. Bregenzer cop. 1884 (?)

Originalul se află la Castelul Sigmaringen

Nr. inv.: 12899; P: 618

,,Muzică în familie”

Copie după Jacob Jordaens (1593 – 1678)

Ulei pe pânză

95 X 132

Semnat şi localizat stânga jos cu galben: ,,Félu C. pede pinxit, Antwerpine ΄93”

Originalul se află la Koninklijk Museum von Schone Kunste,

Anvers şi a fost pictat  la 1638

Nr. inv.: 17257

,,Educaţia Fecioarei” 

Copie după Peter Paul Rubens (1577-1640)

Ulei pe pânză

150 X 108

Semnat, datat şi localizat central jos cu sepia:

,,C. Félu pede pinxit Antwerpine 1889”

Originalul se află la Koninklijk Museum vor Scone Kunste,

Anvers şi a fost pictat la 1625-1626

Nr. inv.: 11630; P: 325; PS: 23

,,Madona primarului Meyer” 

Copie după Hans Holbein cel Tânăr (cca 1497 – 1543)

Ulei pe pânză

145 X 102

Semnat, datat şi localizat central jos cu sepia:

,,C. Félu pede pinxit  Antwerpine 1889”

Originalul se află la Koninklijk Museum vor Schone Kunste,

Anvers şi a fost pictat la cca 1525-1528 

Nr.inv.: 11626; PS: 18; P: 241

CHARLES  FÉLU (1830 – 1900)
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,,Vânătoare de lei” 

Copie după Peter Paul Rubens (1577 – 1640)

Ulei pe pânză

116 X 175

Semnat: ,,V. Greve”

Nedatat

Originalul se află la Alte Pinakothek, München şi a fost pictat la 1621

Nr. inv.: 11619; P: 329; PS: 5

,,Păcătoşii în faţa lui Iisus” 

Copie după Paul Peter Rubens (1577 – 1640)

Semnat şi datat dreapta jos prin zgâriere: n. Rubens ⁄ V. Greve ⁄ 1886”

Originalul se află la Alte Pinakothek, München şi a fost pictat la 1618

Nr. inv.: 11625; PS: 16; P: 330

,,Autoportretul lui Dürer” 

Copie după Albrecht Dürer (1471-1528)

Ulei pe pânză

66 X 48

Semnat şi datat pe verso: ,,Copirt v. Ed. Haaga, München, 1886”

Originalul la Alte Pinakothek, München, inv. 537 şi a fost pictat la 1500

Nr. inv.: 7207; PS: 106; P: 222

,,Portretul lui Hélène Fourment”  

Copie  după  Peter Paul Rubens (1577-1640)

Ulei pe pânză

163, 5 X 137

Semnat şi localizat stânga median cu negru:

,,E. Hausmann cp. nach P.P. Rubens ⁄ München

Datare conform A.N.I.C., Casa regală, dosar 34 ⁄ 1886

Originalul se află la Alte Pinakothek, München şi a fost pictat la 1630-1631

Nr. inv.: 11638; PS: 32; P: 247

GRÈVE,  V. (sec. XIX)

HAAGA,  EDUARD   (sec. XIX)

HAUSMANN, ERNST (1845-1908)
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,,Vindecarea paraliticului” 

Copie după Anton van Dyck (1599-1641)

Ulei pe pânză

165,5  X 135

Semnat, datat şi localizat stânga sus cu negru: ,,Ernst Hausmann ⁄ Copie München 

86” A.N.I.C., Casa regală, dosar 34 ⁄ 1886 ⁄ 226

Originalul se află la Castelul Windsor  şi a fost pictat la 1619

Nr. inv.: 11654; P: 704; PFV: 18

,,Portretul Caterinei Cornaro” 

Interpretare după Veronese (1528-1588)

Ulei pe pânză

120 X 75

Semnat, datat şi localizat pe verso cu brun:  ,KATHARINA CORNARO ⁄ nach Paolo 

VERONESE ⁄ copirt von ERNST KLIMT ⁄ Wien ⁄ 1885”

Originalul se află la Kunsthistorisches Museum, Viena  

Nr. inv.: 11661; P: 364; PFV: 45

,,Tânăr general în armură” 

Copie după Anton van Dyck (1599-1641)

Ulei pe pânză

113 X 104

Semnat, datat şi localizat pe verso cu negru: ,,Jenger Feldherr ⁄ nach ⁄ ANTON van 

DYCK ⁄ copirt von ⁄ ERNST KLIMT ⁄ WIEN 1885”

Originalul se află la Kunsthistorisches Museum, Viena şi a fost 1622-1623

Nr. inv.: 7269; P: 245; PS: 169

,,Portretul Isabellei d΄Este” 

Copie  după  Tiziano  Veccelio (cca 1488 – 1576)

Ulei pe pânză

100 X 63

Inscripţie pe verso pânzei:

,,Isabella d΄Este ⁄ Markgräfin Mantua ⁄ nach Tizian ⁄ copirt v. G. Klimt ⁄ 1884”

Originalul se află la Kunsthistorisches Museum, Viena şia fost pictat la 1536

Nr. inv.: 11665; PFV: 54; P: 365

KLIMT,  ERNST (1864-1892) 

KLIMT,  GUSTAV  (1862 – 1918) 
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,,Portretul lui Friedrich-Christoph, principe de Hohenzollern” 

Adaptare după manuscris din secolul al  XVI-lea

Ulei pe pânză

250 X 95

Inscripţie la partea inferioară cu galben: ,,Philip Friedrich Christoph, 1671”

Semnat şi datat dreapta jos cu roşu: ,, G. Klimt, 1883”

Nr. inv.: 7231; P: 450; PS: 130

,,Portretul lui Eithel-Friedrich VII, conte  de Hohezollern-Hechingen” 

Adaptare după manuscris de secol XVI

Ulei pe pânză

250 X 95

Inscripţie la partea inferioară, cu negru: ,,Eitel Fridrich VII. 1605”. 

Semnat stânga jos, cu negru: ,,G. Klimt”.

Cca 1883-1885

Nr. inv.: 7233; P: 452; PS: 132

,,Portretul lui Johann-Georg, prinţ de Hohenzollern – Hechingen” 

Adaptare după manuscris de secol XVI

Ulei pe pânză

250 X 95

Cca 1883 – 1885

Nesemnat, nedatat

Inscripţie la partea inferioară, cu galben:  ,,Johann Georg, 1623”. 

Nr. inv.: 7232; P: 451; PS: 131

,,Portretul lui Philip Friedrich-Christoph, prinţ de Hohenzollern” 

Adaptare după manuscris de secol XVI

Ulei pe pânză

250 X 95

Inscripţie la partea inferioară, cu galben: ,,Philip Fridrich Christoph, 1671”. 

Semnat şi datat dreapta jos, cu roşu:  ,,G. Klimt, 1883”.

Nr. inv.: 7231; P: 450; PS: 130
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,,Portretul lui Friedrich I, conte de  zollern” 

Adaptare după manscris de secol XVI

Ulei pe pânză

191 X 82

Cca 1884

La partea inferioară, inscripţia:

,,Fridrich I – Grav zu zollern im Jahr Christi 980/ seine Gemahlin Ursula Gräfin zu 

Hohenberg” G. Klimt a redat în această pânză chipul colegului lui, Franz Matsch. 

Semnat dreapta jos, cu roşu:  ,,G. Klimt”.

Nr. inv.: 12875; PS: 40; P: 598

,,Cavaler în armură” 

Copie după Willem Drost (1633 – 1659)

Ulei pe pânză

115 X 91

Nesemnat, nedatat

Originalul se află la Gemäldegalerie, Kassel şi a fost pictat la 1655

Nr. inv.: 7173; PS: 72; P: 220

,,Portret de bărbat şezând” 

Copie după Harmenszoon van Rijn Rembrandt (1606 – 1669)

Ulei pe panel

88 X 68

Datat şi localizat pe verso: ,,1885, Wien”

Originalul se află la Kunsthistorisches Museum, Viena şi  a fost pictat în 1632

Nr. inv.: 11635; PS: 29; P: 306

,,Portretul lui Eithel Friedrich V, conte de zollern” 

Adaptare după manuscris din secolul XVI

Ulei pe pânză

Cca 1883-1885

Inscripţie la partea inferioară cu galben: ,,Eitel Friedrich V, 1512”.

Semnat dreapta jos, cu negru: ,,F. Matsch”.

Nr. inv.: 7229; P: 448; PS: 128

MATSCH,  FRANZ (1861 – 1942)
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,,Portretul lui Burkhardt I, conte de zollern” 

Ulei pe pânză

191 X 82

La partea inferioară inscripţia în limba germană: ,,Burckhardt I, Graf zu zollern

 im Jahre Christi 1080/Seine Gemahlin Anastasia Gräfin zu zeinfeld”. 

Cca 1884

Semnat dreapta jos, cu roşu: ,,F. Matsch”.

Nr. inv.: 12876; P: 599; PS: 7

,,Portretul  Mariannei de Austria” 

Interpretare  după  Diego Velázquez (1599-1660)

Ulei pe pânză

80 X 65

Semnat şi datat: ,,Fr. Matsch, 1885”

Nr. inv.: 11634; P: 160; PS: 28

,,Portretul lui Friedrich IV de zollern” 

Adaptare după un manuscris din sec. XVI

Ulei pe pânză

190 X 80

Nesemnat, nedatat

Nr. inv.: 12878; P: 601; PS: 39

,,Madona în pădure” 

Copie după Fra Filippo Lippi (1406 – 1469)

Ulei pe pânză

128 X 115

Semnat, datat şi localizat dreapta jos:  ,,Otilia  Michail nach Filippo Lippi ⁄ 1910 ⁄ 

Gemälde Galerie, Berlin”.

Originalul se află Gemälde Galerie, Berlin şi a fost pictat la 1459

Nr. inv.: 11629; PS: 20; P: 243

OTETELEşANU, OTILIA  MICHAIL  (1887 – 1974)
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,,Portretul lui Nicolas Lanier” 

Copie după Anton van Dyck (1599-1641)

Ulei pe pânză

108 X 84

Nesemnat, nedatat

Originalul se află la Kunsthistorisches Museum, Viena, nr. inv. 501 şi a fost  pictat 

la 1630

Nr. inv.: 11628; PS: 19; P: 175

,,Portretul Regelui Carol I Stuart al Angliei” 

Copie după Peter Lely (1618-1680), care la rândul lui a copiat

originalul pictat de Anton van Dyck (1599-1641).

Originalul  a ars la 1697 şi se afla la reşedinţa Whitehall, Londra

Ulei pe pânză

123 X 97

1886

Identificarea copistului şi datare cf. A.N.I.C., Casa regală dosar  34 ⁄ 1886 ⁄ 6

Pânza lui Lely se află la Gemäldegalerie, Dresda

Nr. inv.: 11627; PS: 17; P: 174 

,,Portretul Reginei Henriette - Marie a Angliei” 

Copie după Anton van Dyck (1599 – 1641)

Ulei pe pânză

124 X 98

Identificarea copistului şi datare  cf. A.N.I.C., Casa regală, dosar 34 ⁄ 1886 ⁄ 1

Originalul se află la Gemäldegalerie, Dresda şi a fost pictat la 1635

Nr. inv.: 11659; PS: 42; P: 177

,,Portretul Margaretei de Vos” 

Copie (detaliu) după Cornelis de Vos (1584 – 1651)

Ulei pe pânză

131,5 X 97,5

1884

Semnat, datat în colţul dreapta jos cu roşu: ,,R.G. 1884 copie”

Originalul se află la Royal Museum of Fine Arts, Antwerp, Belgium

Nr. inv.: 7174; PS: 7; P: 213

RHODOKANAKIS,  PAUL  (sec. XIX)

RITTER – GOTHA,  EUGEN  (1853 – 1922)
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,,Neptun potolind vânturile” 

Copie după Peter Paul Rubens (1577-1640)

Ulei pe pânză

188 X 220

Semnat dreapta jos cu alb: ,,Eugen Ritter”

Originalul de află la Gemäldegalerie, Dresda şi a fost pictat la 1635

Nr. inv.: 12944; P: 649

,,Portretul Charlotte-ei  Batkens Simt van

Cruyningham  şi a fiului său, Johannes Amatus” 

Copie după Anton van Dyck (1599-1641)

Ulei pe pânză

185 X 117

Nesemnat, nedatat

Originalul se află la Schlossmuseum, Gotha ?

Nr. inv.: 11639; P: 261; PS: 33

,,Extazul Sfintei Agnese” 

Copie  după Jose de Ribera (1591-1652)

Ulei pe pânză

100 X 83

Semnat şi datat dreapta jos cu brun:

,,N [ach ] Ribera c [o] p [iert] Ritter ⁄ Dresden 1886”

Originalul se află la Gemäldegalerie, Dresda şi a fost pictat la 1641

Nr. inv.: 11666; P: 162; PFV: 56

,,Saskia, cu pălărie roşie” 

Copie după Harmenszoon van Rijn Rembrandt (1606 – 1669)

Ulei pe pânză

105 X 65

Nesemnat, nedatat

Datat şi identificat copist cf. corespondenţă cu Kassel 12.11. 2000

Originalul se află la Schloss Wilhelmshöhe, Kassel şi a fost pictat la 1633 - 1642

Nr. inv.: 7175; P: 305; PS: 74

,,Copiii lui Rubens, Albert şi Nicolas” 
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Copie după Peter Paul Rubens (1577 – 1640)

Ulei pe pânză

155 X 88

Nesemnat pe faţă; semnat pe verso: ,,Ritter-Gotha, 1887”

Identificare copist şi datare A.N.I.C., Casa regală, dosar 31 ⁄ 1887 ⁄ 169

Originalul se află la Galeria Liechtenstein, Viena şi a fost pictat la 1626-1627

Nr. inv.: 11620; P: 325; PS: 9

,,Salomeea cu capul lui Ioan Botezătorul” 

Copie după Bartolomeo Veneto (1502-1555)

Ulei pe pânză

104 X 62

1896

Semnat şi datat stânga jos cu roşu: ,,E. Ritter, Gotha, 1896”

Originalul se află la Gemäldegalerie, Dresda, cat. 201 A

Nr. inv.: 17404; CUST: 2339

,,Portretul Principelui elector Johann von Grossmüthige” (pandant la 7202) 

Copie după Lucas Cranach cel Bătrân (cca 1472 – 1553)

Ulei pe panel

21 X 14,5

Semnat stânga jos cu negru: ,,E. Ritter” şi verso: ,,Chufürst des Grossmüthige L. 

Chranach S. Altesse gebr. 1472 – 1553 (Copie)

O posibilă datare cf. A.N.I.C., Casa regală, dosar 35 ⁄ 1885 ⁄ 33

Originalul se află la Schlossmuseum, Gotha

Nr. inv.: 7203; PS: 102; P: 642

,,Portret de bărbat” 

Copie după Harmenszoon van Rijn Rembrandt (1606 – 1669)

Ulei pe pânză

108 X 75

Nesemnat, nedatat

Originalul se află la Alte Meister Gallerie, Dresda şi a fost pictat la 1656

Nr. inv.: 7221; PS: 120; P: 92

,,Portretul pictorului peisagist Jan Wildens (1586 – 1653)” - atribuit
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Copie după Anton van Dyck (1599-1641)

Ulei pe pânză

53 X 45

Nesemnat şi nedatat

Originalul se află la Siegerlandmuseum şi a fost pictat la 1620

Nr. inv.: 17406; CUST: 2341

,,Portretul ducelui Wilhelm al IV-lea de Bavaria” (pandant la 12594)  

Copie după Hans Wertinger (cca 1465 – 1533)

Ulei pe pânză

70 X 45

Semnat pe verso cu negru

 ,,Paul Schad cop. nach Hans Burgmair” (greşeala copistului !)

Originalul se află la Alte Pinakothek, Müchen şi a fost pictat la 1526

Nr. inv.: 12595; PFV: 37; P: 250

,,Ducesa Maria Jacoba de Bavaria” (pandant la 12595” 

Copie după Hans Wertinger (cca 1465 – 1533)

Ulei pe pânză

70 X 45 

Semnat pe verso cu negru

 ,,Paul Schad cop. nach Hans Burgmair” (greşeala copistului !)

Originalul se află la Alte Pinakothek, Müchen şi a fost pictat la 1526

Nr. inv.: 12594; P: 249; PS: 36

,,Esthera implorând iertare lui Ahasverus” – depozit

Copie după Hans Burkmayer (1473 – 1531)

Ulei pe lemn

103 X 156

Semnat şi datat pe verso: ,,Paul Schad cop. nach Hans Burgmair, 1886”

Originalul se află la Alte Pinakothek, München şi a fost pictat la 1528

Nr. inv.: 11637; P: 265; PFV: 31

SCHAD – ROSSA,  PAUL  (1862 – 1916)
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,,Marchiza de Spinola” (atribuire incertă) 

Detaliu după Anton van Dyck (1599 – 1641)

Ulei pe pânză

53 X 63

Nesemnat, nedatat

Originalul se află la Gemäldegalerie, Berlin şi a fost pictat la 1606

Nr. inv.: 7295; PS: 196; P: 176

,,Sfântul Luca pictând-o pe Fecioară” 

Copie după Rogier van der Weyden (cca 1399-1435)

Ulei pe pânză

138 X 110

Semnat şi datat dreapta sus cu negru:

,,Rogier van der Weyden ⁄ copie von Max Schneidt ⁄ 1905”

Originalul se află la Alte Pinakothek, München şi a fost pictat la 1434-1435

Nr. inv.: 11660; PFV: 44; P: 244

,,Ghirlandă de fructe” 

Copie după Peter Paul Rubens  (1577-1640)

Ulei pe pânză

86 X 171

Semnat pe verso: ,,Copie nach P.P. Rubens ⁄ von Max Schneidt”

Originalul se află la Alte Pinakothek din München şi a fost pictat la cca 1615-1617

Nr. inv.: 11648; P: 226; PFV: 12

,,Alethea Talbot, contesă de Arundel şi suita” 

Copie după Paul Peter Rubens (1577 – 1640)

Ulei pe pânză

113 X 175

Semnat pe verso: ,,Copie după P.P. Rubens ⁄ von Max Schneidt”

Originalul se află la Alte Pinakothek, München şi a fost pictat la 1620

Nr. inv.: 11655; PFV: 19; P: 328

,,Familia van Hutten” 

Copie după Cornelis de Vos (1584-1651)

SCHNEIDT,  MAXIMILIAN  VON  (1858 – 1937)
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Ulei pe pânză

143 X 214

Semnat şi datat dreapta sus cu negru: ,,Max Schneidt, cop. 1906”

Originalul se află la Alte Pinakothek, München, inv. 383

Nr. inv.: 11631; PS: 24; P: 262

,,Amorul sacru şi amorul profan” 

Copie după Tiziano Vecellio (cca 1488 – 1576)

Ulei pe pânză

95 X 167

Identificare copist şi datare cf. doc. A.N.I.C., Casa regală, dosar 26 ⁄1906 ⁄ 32

Originalul se află la Galeria Borghese, Roma şi a fost pictat la 1514

Nr. inv.: 11651; P: 363; PFV: 15

,,Portretul lui Wilhelm IV de Bavaria” 

Copie după Barthel Beham (1502 – 1540)

Ulei pe pânză

99 X 72

Semnat pe verso: ,,Max Schneidt, copie nach Beham”

Originalul se află la Staatsgalerie Stadtresidenz, Landshut, Bavaria

Nr. inv.: 12894; P: 614

,,Bunavestire” 

Copie după Maestrul vieţii Fecioarei Maria (activ la cca 1460-1490 la Cologne)

Ulei pe lemn

80 X 161

Semnat şi datat pe verso: ,,Copiert Meister Marien ⁄ lebens ⁄von M. Schneidt”

Originalul se află la Alte Pinakothek din München, inv. 622 şi a fost pictat la cca 

1460

Nr. inv.: 11646; P: 221; PFV: 10

,,Portret de tânără  nobilă” 

Copie după anonim german

Ulei pe pânză

125 X 102,5
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Inscripţionat pe verso: ,,Copie aus der Gallerie v. Schleissheim”

Originalul se află la Gallerie v. Schleissheim, Bavaria

Nr. inv.: 11662; PFV: 46; P: 253

,,Vânătoare de cerbi” 

Copie după Philips Wouwermann (1619 – 1668)

Ulei pe pânză

111 X 168

Semnat pe verso: ,,Cop. nach Ph. Wouwermann von Max Schneidt”

Originalul se află la Gemäldegalerie, Dresda

Nr. inv.: 7294; PS: 185; P: 574

,,Rubens şi Isabella Brant  sub bolta de caprifoi” 

Copie după Peter Paul Rubens (1577- 1640)

Ulei pe pânză

178 X 137

Identidicare copist şi datare cf. doc. A.N.I.C., Casa regală, dosar 36 ⁄ 1908 ⁄ 473

Originalul se află la Alte Pinakothek, München şi a fost pictat la 1609 – 1610

Nr. inv.: 11640; PS: 34; P: 248

,,Portretul contelui Carl – Anton de Hohezollern” 

Copie după anonim german

Ulei pe carton

27 X 21,5

Semnat şi datat dreapta jos, cu roşu: ,,Max Schneidt copie 1903”

Originalul se găseşte la Castelul Sigmaringen

Nr. inv.: 7283; PS: 185; P: 574

,,Copiii  Regelui Carol I Stuart al Angliei” (atribuire incertă) 

Copie după Anton van Dyck (1599-1641)

Ulei pe pânză

115 X 176

Nesemnat, nedatat

Originalul se află la Castelul Windsor, în Pinacoteca regală şi a fost pictat la 1635

Nr. inv.: 11653; P: 254; PFV: 17
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,,Visul lui Iacob” 

Copie după Ferdinand Bol (1616 – 1680)

Ulei pe pânză

56 X 45,5

Semnat şi datat stânga cu negru: ,,Copie nach F. Bol von Loni Schneidt 1911”

Originalul se află la Gemäldegalerie, Dresda şi a fost pictat în anul 1642

Nr. inv.: 11623; P: 632; PS: 12

,,Portretul lui Ottoheinrich, conte de Pfalz” 

Copie după Barthel Beham (1502 – 1540)

Ulei pe pânză

78 X 63

Semnat şi datat pe verso: ,,copie nach Beham. L. Schneidt 1912”

Originalul se află Alte Pinakothek, München şi a fost  pictat la 1535

Nr. inv.: 12888; P: 264; PFV: 50

,,Portret de tânără” 

Adaptare după Palma Vecchio (1480 – 1527)

Ulei pe pânză

94 X 73

Semnat, datat şi localizat sus cu roşu: ,,Bertha Sich, München, 1886”

Originalul se află Alte Pinakothek, München

Nr. inv.: 12597; PS: 25; P: 297

,,Sfântul Gheorghe” 

Copie după Albrecht Dürer (1471 – 1528)

Ulei pe panel

153 X 63

Detaliu după voleul stâng al tripticului

,,Altarului Paumgartner” din Biserica Sfânta Ecaterina din Nürnberg

Originalul se afla la Alte Pinakothek, München şi a fost pictat la 1498-1504

Nr. inv.: 11621; PS: 10

SCHNEIDT,  LONI (sec. XIX – XX)

SICH,  BERTHA (sec. XIX-XX):

WALKER,  ADRIAN  (sec. XIX – XX)
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,,Sfântul Eustaţiu” 

Copie după Albrecht Dürer (1471 – 1528)

Ulei pe panel

153 X 63

Detaliu după voleul drept al tripticului ,,Altarului Paumgartner” din Biserica Sfînta 

Ecaterina din Nürnberg

Originalul se află la Alte Pinakothek, München şi a fost pictat la 1498-1504 

Nr. inv.: 11622; PS: 11

,,Principii Alfred de Saxa-Coburg şi Elena de Schleswig-Holstein” 

Copie după Franz Xaver Wintherhalter (1805-1873)

Ulei pe pânză

126,5 X 87

Semnat cu brun pe verso

 ,,J.B. Williamson cop. after original by Wintherhalter, 1875”

Originalul se află la ?

Nr. inv.: 7276; PS: 176; P: 69

,,Portretul Prinţului Thomas de Savoia-Carignan”

Copie după Anton van Dyck (1599-1641)

Ulei pe pânză

113 X 104

Nedatat

Semnat jos cu brun:

,,Thomas Sabaudus Princips de Carignan, 1634, copie W.L., van Dyck”

Nr. inv.: 7089; PS: 285; P. 178

,,Scenă de teatru” 

Copie după Jean-Antoine Watteau (1684-1721)

Ulei pe pânză

38 X 50

Originalul se află la Staatlich Museum, Berlin şi a fost pictat la 1714

Nr. inv.: 7211; P: 673; PS: 110

WILLIAMSON,  J. B. (sec. XIX)

WITZLEBEN, LAETIZIA VON (sec. XIX ?)
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,,Scenă galantă” sau ,,Menuet” 

Copie după Nicolas Lancret (1684 – 1721)

Ulei pe pânză

56 X 70, 5

Nesemnat, nedatat

Semnat pe verso: ,,L. von Witzleben, cop. nach Lancret 1906”

Originalul se află la Louvre, Paris (?)

Nr. inv.: 7250; P: 234; PS: 149

,,Fecioara cu donatori” 

Copie după Anton van Dyck (1599-1641)

Ulei pe pânză

235 X 169

Semnat stânga jos cu negru

 ,,Copie d áprès van Dyck, 1912, 18 jul. Laetizia de Witzleben”; 

verso: ,,Musée du  Louvre, 1912”

Originalul se află la Louvre, Paris şi a fost pictat la cca 1630

Nr. inv.: 11642; P: 435; PS: 38

,,Portretul lui Jacob Muffel” 

Copie după Albrecht Dürer (1471 – 1528)

Ulei pe lemn

50 X 38,5

Semnat şi datat pe verso: ,, Nach A. Dürer, 1526 L. Witzleben 1903”

Inscripţie în latină: ,,EFFICIES IACOBI MUFFEL

AETATIS SUAE ANNO LV SALUTIS VERO MD XXVI”

Originalul se află la Staatliche Museum, Berlin şi a fost pictat la 1526

Nr. inv.: 7168; P:112; PS: 67

,,Răpirea fiicelor lui Leucip” 

Copie după lucrarea ,,Castor şi Polux răpesc fiicele lui Leukypos” de Peter Paul 

Rubens (1577 – 1640)

Ulei pe pânză

133 X 123

Nesemnat, nedatat
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Originalul se află la Alte Pinakothek, München şi a fost pictat la 1617

Nr. inv.: 11636; P: 324; PS: 30

,,Portretul lui Friedrich, conte de Wied” 

Copie după o fotografie după pânză de anonim german (1648)

Ulei pe pânză

233 X 177

Semnat şi datat: ,,L. Witzleben, 1882, copie nach einem Photo”

Originalul se află în Castelul Wied,  Neuwied, Germania 

Nr. inv.: 12946; P: 628

,,Hidalgo” 

Copie după Diego Velázquez (1599 – 1660)

Ulei pe pânză

Semnat dreapta jos cu negru ,,L. W.”

Nedatat

Originalul se află la Louvre, Paris (?)

Nr. inv.: 12596; P: 161

,,Portret de cavaler spaniol”

Detaliu după Diego Velázquez (1599 – 1660). Pânza copiază bustul personajului 

înregistrat ca ,,Hidalgo” (nr. inv.: 12596; P: 161)

Ulei pe pânză

46 X 38

Nesemnat, nedatat

Originalul se află la Louvre, Paris (?)

Nr. inv.: 12882; PFV: 40

,,Portret de bărbat” 

Copie după Ferdinand Bol (1616 – 1680)

Ulei pe pânză

Nedatat

Originalul se află la Alte Pinakothek, München 

Nr. inv.: 11633; PS: 27; P: 307

,,Găsirea lui Moise” 

Copie după Paolo Veronese (1528 – 1588)

ANONIMI
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Ulei pe pânză

Nedatat

Originalul se află la Muzeul Biblic din Amsterdam şi a fost pictat la 1570 - 1575

Nr. inv.: 11656; P: 372; PFV: 20

,,Adoraţia magilor” 

Copie după pictor de şcoală Veronese (secolul al XVI-lea)

Ulei pe pânză

Nedatat

Inscripţie pe verso, în creion: ,,Schule Veronese”

Nr. inv.: 11658; PFV: 32; P: 228

,,Iisus şi Sfântul Ioan” 

Copie de anonim italian după Andrea Vaccaro (1600 – 1670)

Ulei pe pânză

92 X 124

Inscripţia: ,,V.S.D.E.I.”

Nesemnat, nedatat

Originalul se află la Alte Pinakothek, München

Nr. inv.: 11647; P: 229; PFV: 11

,,Natură statică” 

Copie după Cornelius de Hem (1631-1695)

Ulei pe pânză

140 X 92

Nesemnat, nedatat

Nr. inv.: 7100; P: 300

,,Natură statică” 

Copie după Cornelius de Hem (1631-1695)

Ulei pe pânză

140 X 92

Nesemnat, nedatat

Nr. inv.: 7101; P: 301
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,,Muza Caliope” 

Copie după Giorgio Vasari (1511-1574)

Ulei pe pânză

360 X 360

Nesemnat, nedatat

Originalul se află la Palazzo Vecchio, Florenţa

Nr. inv.: 7232; PS: 227; P: 332

,,Cavaler în armură (probabil, din familia zollern)” 

Copie după anonim german

Ulei pe pânză

138 X 137

Nesemnat, nedatat

Nr. inv.: 7265; PS: 165; P: 76

,,Portretul lui Eithel-Friedrich VII” 

Copie după anonim german

Ulei pe pânză

238 X 111

Nesemnat, nedatat

Nr. inv.: 7266; PS: 166; P: 77

,,Portretul lui Christoph, conte de zollern” 

Copie după anonim german

Ulei pe pânză

238 X 111

Nesemnat, nedatat

Nr. inv.: 7268; PS: 168; P: 79

,,Naşterea lui Iisus” 

Copie după anonim italian 

Ulei pe carton

46,5 X 36

Nesemnat, nedatat

Nr. inv.: 7216; PS: 115; P: 666
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,,Portretul lui Carl – Friedrich de Hohenzollern – Sigmaringen” 

Copie după anonim de secol XVIII

Ulei pe pânză

238 X 111

Nesemnat, nedatat

Nr. inv.: 7262; PS: 162; P: 73

,,Portretul lui Maximilian I de Hohenzollern” 

Copie după anonim german

Ulei pe pânză

Nesemnat, nedatat

238 X 111

Nr. inv.: 7264; PS: 164; P: 75

,,Portretul lui Eithel-Friedrich al VII” 

Copie după anonim german

Ulei pe pânză

238 X 111

Nesemnat, nedatat

Nr. inv.: 7267; PS: 167; P: 78

,,Portretul lui  Christoph de zollern” 

Copie după anonim german

Ulei pe pânză

238 X 111

Nesemnat, nedatat

Nr.inv.: 7268; PS: 168; P: 79

,,Portretul lui Wolfgang de zollern” 

Copie după anonim german 

Ulei pe pânză

191 X 82

Nesemnat, nedatat

Inscripţie: ,,948”

Nr. inv.: 12877; PS: 6; P: 600
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,,Dansul amoraşilor la răpirea Proserpinei” 

Copie după Francesco Albani (1578-1660)

Ulei pe pânză

98 X 73

Nesemnat, nedatat

Inscripţie pe verso: ,,Copie nach No 337 der Königl. Gemälde Galerie zu Dresden”

Originalul se află la Gemälde Galerie din Dresda

Nr. inv.: 12901; P: 620

,,Portretul Regelui Friedrich al II-lea al Prusiei” 

Copie după Anton Graff (1736–1813)

Ulei pe pânză

66 X 55

Nesemnat, nedatat

Nr. inv.: 13218; P: 838
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MAXIMILIAN VON SCHNEIDT
Sfântul luca pictând-o pe Fecioară, detaliu
Copie după Rogier van der Weyden





Interesul pentru domeniile istoriei artei şi arhitecturii făcea parte, în 
mod firesc, din formaţia intelectuală a unui Principe, dincolo de educaţia 

tradiţional aristocrată de om de arme care să ştie la nevoie să conducă 
armata şi să realizeze construcţii militare.

Interesul şi pasiunea pentru artă în cazul Regelui Carol I, datorate în bună 
parte educaţiei artistice, erau legate neîndoielnic şi de ambianţa muzeală 

a castelului familial de la Sigmaringen întreţinută şi sporită de tatăl său, 
Principele-colecţionar Karl-Anton.

În dorinţa de a înzestra instituţia monarhiei române, cu un patrimoniu de 
valoare, după modelul oferit de majoritatea caselor domnitoare, aflate pe 
tronurile europene, Carol I lăsa Coroanei României prin testament (1898), 
colecţiile sale particulare de tablouri vechi şi cea de arme, preferatele sale 
între toate fondurile patrimoniale reunite în reşedinţa regală de la Peleş.

Cele două secvenţe – pictura şi armele – nu puteau lipsi din zestrea unui 
principe având strămoşi de merit în lumea medievală, dar nici din cea a unui 
rege şi implicit a statului pe care acesta îl conduce.

www.peles.ro


