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E

xpoziţia temporară,
“Armonie şi
grandoare: Arta
italiană la castelul
Peleş”, organizată
pentru a aduce în atenţia
vizitatorilor piesele de artă
italiană păstrate în colecţia
regală-pictură, maiolică,
sticla de Murano, mobilier
etc., continuă o tradiţie a
specialiştilor de a valorifica
bogatul tezaur de artă de la
Muzeul Naţional Peleş.
După expoziţia intitulată
“Neorenaşterea germană la
Castelul Peleş”, manifestarea
actuală reuneşte în sălile
de expoziţie cópii după
celebri artişti renascentişti:
Fillippo Lippi, Rafael, Tiţian,
Tintoreto, realizări admirabile
ale pictorilor de la sfârşitul
secolului al XIX-lea, dar şi
lucrări originale semnate de
autori de şcoală Correggio şi
de pictoriţa florentină, Agnese
Dolci.

EXPOZITIA

a trecut graniţele europene.
Mobilierul italian va fi prezent
prin cassone florentine,
cabinete, scaune lombarde şi
tip Savonarola, dulapuri, fotolii
veneţiene şi toscane, cuprinse
între secolul al XVI-lea până
la sfârşitul secolului al XIX-lea,
cu rol important în amenajarea
ambientului neo-renascentist al
reşedinţei regale de la Sinaia.
Dar mai presus de orice,
culoarea, bogăţia şi atmosfera
interioară a saloanelor de
altădată, vor defini armonia şi
grandoarea artei italiene.

Sculptura este reprezentată de
Raffaello Romanelli şi Aristide
Petrilli. Arta ceramicii italiene,
marcată de importanţa unei
tehnici consacrate pe plan
european, tehnica maiolicii,
va fi exemplificată prin vase,
platouri, servicii de ceai, create
în perioada secolelor al XVIlea – al XIX-lea. Manufacturile
din Italia – Faenza, Torelli,
Capodimonte, Richard Ginori,
Alberto Issel din Genova s.a.
au fost apreciate de către
perechea suveranilor români.
De o spectaculozitate specială
se bucură sticla veneţiană,
de la Murano, manufactură a
cărei celebritate în tehnica de
prelucrare şi colorare a pieselor

RODICA ROTARESCU
Director General al
Muzeului National Peles

5

EXPOZITIE

ARMONIE SI GRANDOARE

L

a residenza reale di Sinaia , costruita a richiesta
del Re Carlo I di Romania , nel periodo 18751914 , porta l’impronta, nella maggior parte, dei
contributi degli architetti e degli artisti austriaci
e tedeschi. La sintesi stilistica presente nell’arte
dalla fine dell’Ottocento , tanto nell’architettura
esteriore quanto nella quella interiore, ha fatto di
essere chiamati i specialisti italiani, conosciuti come
perfetti artisti e imprenditori con grande accortezza .
Carlo I aveva studiato la storia dell’arte e nel 1856
viaggia nell’ Italia settentrionale, dove visita Venezia,
Genova e Milano. Piu tardi , insieme alla Regina
Elisabetta rivedranno la penisola nelle vacanze o
nelle visite ufficialli: nell’anno 1883 a Genova, in
1891 a Monza, in 1892 a Milano, nell periodo 18921893 a Pallanza. In 1896 si trovano a Venezia, in
1900 a Fiume e nell’anno 1906 a Lugano. Tante
volte nei periodi estivi, la coppia reale frequenta la
famosa stazione balneare Abazzia, nella vicinanza del
confine austriaco, oggi trovata sul territorio croato .
Cresciuto e educato in un ambiente dove gli artisti
erano benvenuti e dove l’arte era apprezzata, la
predilezione di Carlo I per la patria del Rinascimento –
Italia -, e stata naturale. Il Re iniziera, anche dai primi
anni del suo regno l’acquisito dei lavori d’arte plastica
e decorativa da Italia. Nel desiderio di costituire la sua
propria collezione dei vecchi maestri, il re si rivolge ad
un amico, appassionato collezionista e vero esperto
nell’arte, Felix Bamberg (1820-1893), personalita
valente, che era nello stesso tempo diplomatico
e storico, rappresentante della Prussia, poi della
Confederazione tedesca presso alla Corte Imperiale di
Parigi (1850-1870), console dell’Impero Tedesco nel
periodo 1874-1888 a Genova ed a Messina. Attratto dal
fenomeno delle arti figurative e plastiche, Bamberg ha
frequentato le grandi vendite all’asta a Parigi , Londra e
in Italia, delle quali si e goduto anche il re della Romania.

Per il tramite di Bamberg nella sua qualita di
collezionista, piu di quella di intermediario, Carlo
I acquista lavori significativi del Quattrocento ,
soprattutto appartenenti alle scuole di Firenze, Venezia,
Roma, altri dal Cinquecento al Settecento, di scuola
genovese, napoletana e siciliana. La colezione reale
Carlo I raccoglie 214 lavori dei piu grandi maestri
europei, e piu della metta rappresenta la pittura italiana .
Per ottenere le tele firmate dagli importanti artisti,
conservate in celebri pinacoteche, il re di Romania ha
chiesto ai pittori copisti di riprodurre questi quadri, per
completare la sua collezione. Cosi, il giovane Gustav
Klimt realizzera un “Ritratto dell’Isabella d’Este“ , dopo
Tiziano, Ernst Klimt ricevera la richiesta di esguire
“Il ritratto di Caterina Cornaro “, dopo Veronese,
Max Schneidt riprodurra “L’amore sacro e l’amore
profano”, dopo l’originale di Tiziano dalla Galleria
Borghese di Roma, Bertha Siech realizzera “Il ritratto
di giovane nobildonna “, dopo Palma Vecchio etc.
L’arte italiana e diventata una presenza nel
proggetto architettonico del castello di Peles
piuttosto dopo l’arrivo di Karl Liman a Sinaia, nella
sua qualita di capo architetto, fra 1896-1814.
Una serie di documenti esistenti negli archivi del Museo
Nazionale di Peles e nei quelli di Bucarest ci presenta
Pietro Axerio (1855-1921), il quale si e goduto dalla
fiducia e dal rispetto del re Carlo I. La prova di questi
legami e il fatto che l’impresa di costruzioni condotta da
Axerio, in collaborazione con il suo amico, l’architetto
Karel Liman, prendera intorno all 1896 la direzione del
grande cantiere dalla reggia di Sinaia , edificando qui il
castello di Pelisor , l’Economato (variante nuova), la Villa
“Sipot” (ufficio reale di achitettura ), il Padiglione nuovo
delle Guardie, la Villa del capo giardiniere e altri lavori
di trasformazione del castello Peles e delle terrazze . La
firma di Axerio si ritrova in una serie di fatture e ricevute
dove si certifica che lui stesso era il rappresentante
degli artigiani e dei lavoratori italiani e di alcuni
importanti artisti, antiquari di Venezia, Genova, Napoli
etc., i quali erano fornitori per la Real corte di Romania.
Da queste fatture e ricevute, emesse sia dall’impresa
Axerio , sia dall’Amministrazione della Real Casa,
si riconoscono i nomi degli artisti e dei laboratori i
quali cooperavano, come Antonio Frilli e Raffaello
Romanelli, scultori ; Giuseppe Salviatti e Richetti,
antiquari di Venezia, Alberto Menegatti e David
Solazzini, artigiani, Fratelli Bencini, padroni di
alcuni grandi depositi di marmo, Fratelli Bottacini,
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fornitori di lampade, Erulo Eroli di Roma, artista
specializzato nella realizzazione delle tappezzerie.
L’architettura interiore del castello Peles diventa piu
complessa insieme alle mutazioni intervenute attraverso
dei piani decorativi concepiti nello stile italiano del
Rinascimento. Il “grande salone” dal pianterreno
diventa “Sala fiorentina” insieme agli allestimenti
del periodo 1906-1910, quando la decorazione si
ispira dai modelli del tardo Rinascimento fiorentino.
Progettata dagli architetti Karel Liman e Fr. von
Tiersch, questa diventa un’elegante sala di ricevimenti,
impressionando per l’equilibrata composizione
e per la ricchezza dei dettagli architettonici .
Il soffitto a cassettoni in legno di tiglio dorato,
assomigliandosi ai saloni degli palazzi fiorentini
rinascimentali, e decorato con una pittura ,copia dopo
un opera del Vasari, che si trova nella Sala della signatura
di Palazzo Vecchio , rappresentando la musa Caliope.
I candelabri ricchi di ornamenti di vetro di Murano
certificano il mestiere e l’arte dei vetrai veneti, mai
raggiunti dagli altri. Le porte fuse in bronzo ricordano l’arte
mai uguagliata della Firenze . Gli inquadramenti delle
porte e il sontuoso camino in marmo di Paonazzo sono
ispirati dopo il celebre monumento funerario dei Medici.
Realizzata nello stesso periodo dopo i piani di Karel
Liman, la Sala delle colonne o degli specchi e il
risultato di una nuova partizione del corpo meridionale
del castello, la quale ha fatto apparire anche altre
sale di ricevimento. Nel posto dei grossi muri i quali
sostenevano la torre e stato concepito un sistema
di volte arcate e di collone ioniche e grazie ai grandi
specchi di cristallo veneziano si e ottenuto l’effetto di
trompe l’oeil che amplifica la prospettiva della stanza.
La sala ricorda mediante i suoi motivi decorativi di
una delle stanze del Palazzo dei Dogi di Venezia.
Salendo la scala d’onore verso il primo piano,
si osserva la collezione di arazzi con soggetto
storico - “La conquista dalla Giudea dai romani”,
lavori realizzati da Erulo Eroli a Roma, in 1913.
La galleria di marmo dal primo piano costituisce
il “foyer” per la grande Sala di concerti. La sala e
sistemata nello stile del Rinascimento, rilevando
la nota classica dell’architettura, soprattutto per
l’impiego del marmo fiorentino agli inquadramenti
delle porte e al pavimento, e del finto marmo alla
decorazione dei paretti. Questo complesso e stato
eseguito dall’impresa condotta da Pietro Axerio.
Le terraze del castello di Peles, costruite dopo 1900,
sono decorate nello stile rinascimentale italiano dopo
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il progetto dell architetto Liman. Tra i piu importanti
artisti i quali hanno contributo alla decorazione
delle terrazze si trovano gli scultori Raffaello
Romanelli di Firenze, Alexander Ludovico Calandrelli
di Berlino, Guido Minerbi e Piccoli di Venezia.
La mostra “Armonia e grandore. L’arte italiana al castello
Peles” e stata organizzata per tutti i quelli interessati
dall’arte italiana rappresentata dalla collezione reale
: pittura, maiolica, vetro di Murano, mobili. Solo cosi
si continua la tradizione dei specialisti di valorizzare
il ricco tesoro d’arte dal Museo Nazionale Peles.
Dopo la mostra
“Il Neorinascimento tedesco
al castello Peles”, questa riunisce delle copie
dopo celebri artisti del Rinascimento: Filippo
Lippi , Rafael Sanzio, Tiziano Vecellio, Tintoretto,
realizzate dai pittori del fine dell’Ottocento,
insieme ai lavori originali, firmati da appartenenti
alla scuola di Correggio, oppure di Agnese Dolci.
La scultura e rappresentata dale opera di Raffaello
Romanelli e Aristide Petrilli. L’arte della ceramica
italiana, dimostrata attraverso una tecnica gia molto
conosciuta per tutta l’Europa, la maiolica , verra
esemplificata per i vasi ,i vasoi ,i servizi da tavola, dal
periodo del cinquecento al ottocento. Le manifatture
d’Italia – Faenza , Torelli, Capodimonte, Richard
Ginori, Alberto Issel di Genova, sono state apprezzate
dalla coppia dei sovrani romeni. Il vetro veneto da
Murano e diventato famoso nel mondo per la tecnica
particolare di essere lavorato e colorito. La mobilia
italiana si riconoscera tramite pezzi diventati celebri
come cassoni fiorentini, scrivanie, seggiole lombarde
e modello Savonarolla, armadi , poltrone venete e
toscane, del periodo dal Cinquecento al Ottocento,
con un definito ruolo nella sistemazione dell’ambiente
neorinascimentale della residenza reale di Sinaia.
Ma soprattutto di qualsiasi cosa, il colore, la
ricchezza e l’ambiente interiore dei tempi passati
definiscono l’armonia e grandezza dell’arte italiana.

7

STANGA
Biserica San Giovanni din
Venetia, Scoala venetiana, ulei
pe panza, 2/2 sec. 18, dupa
Canaletto

DREAPTA
Piata San Marco din Venetia,
Scoala Venetiana, ulei pe panza,
2/2 sec. 18, dupa Canaletto
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ARTA
ITALIANA
LA PELES

R

eşedinţa regală de
la Sinaia, construită
la
comanda
regelui Carol I, în
perioada
18751914, poartă amprenta, în cea
mai mare parte, a contribuţiilor
arhitecţilor şi artiştilor austrieci
şi germani. Sinteza stilistică
prezentă în cadrul artelor la
sfârşitul secolului al XIX-lea,
atât în arhitectura exterioară
cât şi în cea interioară, l-a
determinat
pe
comanditar
să apeleze şi la specialiştii
italieni, cunoscuţi ca artişti
desăvârşiţi şi antreprenori în
construcţii, cu mare experienţă.
Carol I studiase cu pasiune
în tinereţe istoria artei şi încă
din anul 1856, efectuează o
călătorie în nordul Italiei, unde
va vizita Veneţia, Genova şi
Milano. Mai târziu, împreună cu
Regina Elisabeta vor revedea
peninsula în timpul vacanţelor,
dar şi cu ocazia unor vizite

oficiale: în anul 1883 la Genova,
în 1891 la Monza, în anul 1892
la Milano, în perioada 18921893 la Pallanza. În 1896
călătoresc la Veneţia, în anul
1900 la Fiume, iar în anul 1906
la Lugano. Adesea, în perioadele
estivale,
perechea
regală
frecventa renumita staţiune
balneară, Abazzia, în apropierea
graniţei austro-italiene, aflată
astăzi pe teritoriu croat.
Crescut şi educat într-un mediu
în care artiştii erau bineveniţi
şi unde arta era preţuită,
preferinţa lui Carol I pentru
patria Renaşterii, Italia, este cât
se poate de naturală. Carol I
va iniţia, încă din primii ani de
domnie achiziţionarea de lucrări
de artă plastică şi decorativă din
Italia. În dorinţa de a-şi constitui
propria colecţie de vechi
maeştri, regele face apel la un
prieten, împătimit colecţionar
şi un fin expert în artă, Felix
Bamberg
(1820-1893).

”Arta italiana a
devenit o prezenta
in proiectul
arhitectural al
castelului Peles,
mai ales dupa
sosirea lui Karel
Liman la Sinaia, in
calitate de arhitect
sef, intre anii 18961914”

Personalitate plurivalentă, Felix
Bamberg era diplomat şi istoric,
reprezentantul Prusiei şi mai
apoi al Confederaţiei germane
pe lângă Curtea de la Paris între
1850-1870, consul al Imperiului
german în perioada 18741888, la Genova şi Messina.
Pasionat de fenomenul artelor
plastice, Bamberg a frecventat
marile vânzări de tablouri de
la Paris, Londra şi din Italia,
de pe urma cărora, în final a
beneficiat şi regele României.
Prin intermediul lui Bamberg,
în calitate de colecţionar,
nu
doar
de
intermediar
Carol I achiziţionează lucrări
semnificative, din secolul al XVlea, primând şcolile din Florenţa,
Veneţia, Roma, dar şi lucrări mai
târzii, din secolele al XVI-lea - al
XVIII-lea, de şcoală genoveză,
napoletană şi siciliană. Colecţia
regală Carol I însumează 214
lucrări de mari maeştri europeni,
între care mai mult de jumătate
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o reprezintă pictura italiană.

lui Axerio se regăseşte pe o
serie de facturi şi chitanţe,
unde se certifică că acesta era
reprezentantul meşterilor şi
muncitorilor italieni şi al unor
importanţi artişti, anticari şi
ateliere din Veneţia, Genova,
Napoli etc., care executau
comenzile pentru Curtea regală.

Pentru a beneficia de unele
pânze semnate de artişti
importanţi,
păstrate
în
pinacoteci celebre, Carol I a
comandat pictorilor copişti
realizarea de reproduceri, în
vederea completării colecţiei
sale. Astfel, tânărul Gustav
Klimt va realiza un Portret al
Isabellei d’Este după pânza lui
Tiţian, aflată la Kunsthistoriches
Museum din Viena, Ernst
Klimt va primi o comandă a
Portretului Caterinei Cornaro
după Veronese, Max Schneidt
va reproduce Amorul sacru şi
amorul profan după originalul
lui Tizian din Galeria Borghese
din Roma, Bertha Siech va realiza
un Portret de tânără nobilă
după Palma Vecchio ş.a.m.d.

Din aceste facturi şi chitanţe,
emise fie de antrepriza Axerio,
fie de Administraţia Casei
Regale se desprinde numele
a o serie de artişti şi ateliere
colaboratoare, precum Antonio
Frilli şi Raffaello Romanelli,
sculptori; Giuseppe Salviatti şi
Richetti, anticari din Veneţia,
Alberto Menegatti şi David
Solazzini, meşteşugari,
fraţii
Bencini,
proprietarii
unor
mari depozite de marmură,
fraţii Bottacini, furnizori de
corpuri de iluminat, Erulo Eroli
din Roma, artist specializat
în realizarea de tapiserii etc.
Arhitectura
interioară
a
castelului Peleş devine mult
mai complexă o dată cu
transformările intervenite, prin
conceperea unor planuri de
decoraţie în stilurile specifice
Italiei, din perioada Renaşterii.
Vechea denumire a ,,marelui
salon” de la parter, se schimbă
în Sala Florentină, o dată
cu reamenajările suportate
între anii 1906-1910, când

Dar arta italiană a devenit
o prezenţă şi în proiectul
arhitectural
al
castelului
Peleş, mai ales după sosirea
lui Karel Liman la Sinaia,
în
calitate
de
arhitectşef, între anii 1896-1914.
O serie de documente aflate
în arhivele Muzeului Naţional
Peleş şi Arhivele Naţionale de
la Bucureşti ne vorbesc despre
Pietro Axerio (1855-1921),
care a beneficiat de încrederea
şi respectul regelui Carol.
O dovadă a acestor legături
este faptul că antrepriza de
construcţii condusă de Axerio,
în colaborare cu prietenul său,
arhitectul Karel Liman, preia în
jurul anului 1896 conducerea
marelui şantier de pe domeniul
regal de la Sinaia, construind
aici Castelul Pelişor, Economatul
(varianta noua), Vila Şipot (biroul
regal de arhitectură), Corpul
de gardă (cel nou), Florăria
de pe domeniul regal (Casa
grădinarului), precum şi lucrările
de transformare ale Castelului
Peleş şi ale teraselor. Semnătura
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DREAPTA
Adoratia pastorilor,
Agnese Dolci, ulei
pe panza, 1690,
detaliu

decoraţia
se
inspiră
din
modelele Renaşterii florentine
târzii. Proiectată de arhitecţii
Karel Liman şi Fr. von Tiersch,
aceasta devine o elegantă sală
de recepţii, impresionând prin
echilibrul compoziţional şi prin
bogăţia detaliilor arhitectonice.
Plafonul casetat, din lemn de
tei sculptat şi aurit, în genul
saloanelor din elegantele palate
ale Florenţei renascentiste este
decorat cu o pictură, copie
după lucrarea lui Giorgio Vasari,
aflată în Sala della signatura din
Palazzo Vecchio, reprezentând-o
pe muza epopeei, Caliope.
Candelabrele
bogate
din
sticlă de Murano certifică
meşteşugul şi arta inegalabilă
a sticlarilor veneţieni. Uşile
turnate în bronz, amintesc
prin decor şi somptuozitate
de arta inegalabilă a Florenţei.
Ancadramentele
uşilor
şi
impozantul
şemineu
din
marmură Paonazzo se inspiră
după
celebrul
monument
funerar al familiei Medici.
Realizată în aceeaşi perioadă,
după
planurile
lui
Karel
Liman, Sala coloanelor sau
a oglinzilor este rezultatul
recompartimentării corpului de
sud al castelului prin realizarea
sălilor de recepţie. În locul
zidurilor groase care susţineau
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turnul s-a conceput un sistem
de bolte-arcuri şi coloane ionice,
iar prin instalarea oglinzilor
mari din cristal veneţian, s-a
obţinut efectul de trompe l’oeil,
amplificând astfel perspectiva
încăperii.
Sala
aminteşte
prin
motivele
decorative,
de una dintre încăperile
palatului Dogilor din Veneţia.
Parcurgând scara de onoare spre
primul etaj, se remarcă colecţia
de tapiserii cu subiect istoric
Cucerirea iudeilor de către
romani, lucrări realizate de Erulo
Eroli din Roma, în anul 1913.
Galeria de marmură de la
nivelul primului etaj, constituie
foaierul Sălii mari de Concerte.
Sala
amenajată
în
stilul
Renaşterii accentuează nota
clasică a arhitecturii, prin
utilizarea marmurei florentine
la
ancadramentele
uşilor,
pardoseală şi a stucco-marmorei
la decorarea pereţilor. Acest
ansamblu a fost executat în
totalitate de firma italiană
condusă de Pietro Axerio.
Terasele
castelului
Peleş,
constituite în mai multe etape
începând cu anul 1881, se
definitivează în stil renascentist
italian, o dată cu proiectul
arhitectului
Liman.
Printre
cei mai importanţi artişti care
au contribuit la decorarea
teraselor se numără sculptorii
Raffaello
Romanelli
din
Florenţa, Alexander Ludovico
Calandrelli din Berlin, Guido
Minerbi şi Piccoli din Veneţia
s.a. Firmele antreprenoriale
angajate la castelul Peleş îşi
aveau sediul la Florenţa. .

ARTA ITALIANA LA CASTELUL PELES

Colectia regala Carol I insumeaza
214 lucrari de mari maestri europeni,
intre care mai mult de jumatate o
reprezinta pictura italiana.

DREAPTA
Madonna dell
Passeggio, anonim
italian, ulei pe
panza, 4/4 sec. 17,
dupa Rafael, detaliu
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DREAPTA
Raffaello Romanelli,
sculptorul oficial al
Casei Regale Romane la
inceputul sec. 20

PIETRO AXERIO SI
RAFFAELLO ROMANELLI
”Promotori ai istorismului de inspiratie italiana,
in variantele Renasterii si barocului, cei doi siau pus definitv amprenta talentului lor asupra
resedintei preferate a Regelui Carol.”

12

P

rintre
artiştii
străini,
cooptaţi
de către Regele
Carol I la realizarea
proiectului
decorativ al reşedinţei de vară,
se numără două nume marcante
ale artei italiene de la răscrucea
secolelor XIX - XX, Pietro
Axerio şi Raffaello Romanelli.
Antreprenor de succes şi furnizor
regal, Pietro Axerio (18551921) pune bazele unei firme
de construcţii şi decoraţiuni,
care cucereşte marile şantiere
ale Europei. În anul 1884,
este remarcat de către primul
Rege al României. Întâlnirea
cu Carol I îi aduce adevărata

ARMONIE SI GRANDOARE

PIETRO AXERIO SI RAFFAELLO ROMANELLI

STANGA
Pietro Axerio,
antreprenor de
succes si furnizor
regal de marmura
artificiala

restaurează
patru
biserici
ortodoxe din capitală şi iniţiază
planurile edificării Ministerului
de Justiţie. Construieşte sedii de
bănci, teatre, hoteluri, reşedinţe
private etc. La sfârşitul secolului
al XIX-lea, antrepriza număra
trei mii de angajaţi şi se bucura
de o notorietate extraordinară,
atât la noi, cât şi în ţara natală.

consacrare ca decorator şi
fabricant de marmură artificială.
În
Romania,
numele
lui
Axerio este legat de o serie
impresionantă de construcţii
publice şi private. Firma Axerio

DEDESUBT
Semnatura lui
Raffaello Romanelli
de pe fantana lui
Neptun, terasa de
sud a Castelului
Peles, 1913

Colaborarea cu Regele Carol
la decorarea castelului Peleş
se desfăşoară în perioada
1884 – 1914 şi a fost facilitată
de
arhitectul-şef,
Karel
Liman. Pietro Axerio execută
decoraţiuni interioare de mare
rafinament şi intermediază
comenzi regale importante
către distribuitori italieni şi
străini. Axerio este autorul
ornamentaţiei
renascentiste
din marmură artificială a unui
segment al Scării de onoare
(1906), a decoraţiei parietale
a Sălii de marmură de la etajul
I al castelului (1903 – 1906),
precum şi a băii Apartamentului
imperial (1905 – 1906). Aceeaşi
firmă italiană a executat
construcţia
Serei
reginei
Elisabeta, situată la nord-vest de
castel, pe domeniul regal, în anul

1908, după planurile lui Liman.
Atelierul a avut o participare
substanţială şi la decorarea
teraselor castelului, a căror
amenajare a început în anul
1881 şi care au fost definitivate
între anii 1911-1914, în stilul
grădinilor italiene. Implicarea
directă a firmei a constat în
realizarea unei cópii după
fântâna Villei Albani, de la
Roma, pe terasa de nord, în anul
1909. La 1908, firma mijloceşte
achiziţionarea a două statui,
,,Trac rănit”şi ,,Gal murind”,
operă a sculptorului florentin,
Raffaello
Romanelli,
cópii
după originale antice aflate
în Muzeul Capitolin din Roma.
Descendentul unei familii de
sculptori
celebri,
Raffaello
Romanelli
(1856-1928)
se
distinge atât prin activitatea
sa didactică – a fost profesor
la Academia de Belle Arte din
Florenţa -, cât şi prin varietatea
extraordinară a creaţiei sale.
Devenit sculptor oficial al Casei
regale române, la începutul
secolului al XX-lea, a executat
o serie de busturi, statui
publice din capitală şi din
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PIETRO AXERIO SI RAFFAELLO ROMANELLI

ţară şi monumente funerare,
precum cele din cimitirul
Bellu. În colecţia de sculptură
a Muzeului se păstrează un
bust şi o ecvestră, reprezentări
ale Regelui Carol I, o sculptură
academistă de mare valoare
artistică, intitulată ,,Orbul” şi
alte două busturi, unul feminin
şi altul masculin. Însă artistul
s-a remarcat în special datorită
comenzilor
de
sculptură
exterioară. Inspirându-se după
piese celebre din Italia Renaşterii
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DEASUPRA
Fantana de pe terasa
de sud a Castelului
Peles, Raffaello
Romanelli, 1913,
detaliu

DEDESUBT
Trac ranit, marmura
de Carrara, Raffaello
Romanelli, 1908

ARMONIE SI GRANDOARE

şi barocului, Raffaello Romanelli
este creatorul celebrei fântâni
de pe terasa de sud, copie
după piesa proiectată pentru
Piaţa Senioriei din Florenţa de
Bartolomeo Ammanati la 1571,
cu statuile lui Jean Bologna. În
acelaşi an, primeşte comanda
Fântânii lui Apolo, copie după
un original din grădinile Boboli
ale Palatului Pitti, creat de
Alfred Parigi cel tânăr, în prima
jumătate a secolului al XVII-lea.
Promotori ai istorismului de

inspiraţie italiană, în variantele
Renaşterii şi barocului, Pietro
Axerio şi Raffaello Romanelli
şi-au pus definitv amprenta
talentului lor asupra reşedinţei
preferate a Regelui Carol.

ARMONIE SI GRANDOARE

PIETRO AXERIO SI RAFFAELLO ROMANELLI

Galeria de Marmura,
arhitect Karel Liman,
decorator Pietro Axerio,
1906
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S

pre
sfârşitul
secolului al XV-lea
are loc o schimbare
majoră în concepţia
despre
mobilarea
interioarelor.
În
Italia
se
naşte curentul Rinascimento
(Renaşterea)
răspândinduse rapid în întreaga Europă,
pentru a înlocui cu succes
stilul gotic, considerat deja
rigid, greoi şi complicat.
Renascentismul a însemnat
revenirea fiinţei umane pe
primul plan, recunoaşterea
valorilor create de om, a
interesului pentru reflectarea
frumosului în culoare, forme, în
idei. Viziunea artistică medievală
este înlocuită cu o viziune
întemeiată pe cunoaşterea
concretă, pe căutarea idealului
de echilibru, artiştii inspirânduse din sursele moştenirii clasice.
Înfloreşte
gustul
pentru
aranjarea
interioarelor
cu
mobilier ce primeşte o nouă
importanţă spaţială, în armonie
cu arhitectura casei, fiecare
piesă devenind o operă de
artă, chiar dacă nu îşi va

ARTA MOBILIERULUI ITALIAN

”O tehnica ornamentala, specifica
Renasterii italiene, este marchetaria,
cunoscuta deja din secolul al XIV-lea,
dar perfectionată dupa jumatatea
secolului al XV-lea, când devine o
adevarata arta.”

pierde utilitatea de fiecare zi.
Cu timpul, formele evoluează,
decoraţia va deveni din ce
în ce mai elaborată, ceea
ce va conduce, în epoca
manierismului
târziu,
la
o
tendinţă
barochizantă.

DEDESUBT
Lada cassona, atelier
italian, lemn de nuc
sculptat, 4/4 sec.
19, detaliu

Simplitatea clasică şi deliberat
solemnă a încăperilor epocii
Renaşterii italiene se acordă
mai ales cu un mobilier adosat
pereţilor, dispus într-o ordine

care se armoniza perfect cu
planul şi volumul camerelor,
mobilierul fiind conceput în
conexiune directă cu divizarea
spaţială
a
interioarelor.
Una dintre piesele cele mai
reprezentative, dar şi decorative
este lada, cassone. Impozantă
prin formă şi dimensiuni, aşezată
de obicei pe labe de leu, piesa
era plasată fie la capătul patului,
fie adosată pereţilor. Ea conţinea
dota nupţială şi în multe
cazuri lăzile erau pereche, una

17

decorată cu armorialul familiei
fetei, cealaltă cu armorialul
familiei soţului. Alte cassone nu
aveau un mesaj simbolic, erau
pur şi simplu lăzi de interior
pentru păstrarea veşmintelor,
servind şi ca mobilier de şezut.
La
început,
decoraţia
se
concentra numai pe partea
frontală a piesei, ulterior
se extinde şi pe laterale,
suprafeţele fiind acoperite cu
basoreliefuri din lemn sau stuc
aurit şi pictat. Această tehnică,
cu un efect decorativ foarte
rafinat, s-a prelungit mult timp,
mai ales la Veneţia. Alte cassone
erau decorate cu sculpturi
viguroase în altorelief, cu rol de
a crea un clar-obscur profund
şi sugestiv, aşa cum întâlnim
la piesele florentine, milaneze
sau bologneze. Vocabularul
decorativ apelează acum la
scene istorice, legende sau
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DEASUPRA
Usa, Vigor & Sator,
Bernhardt Ludwig,
marchetarie, diverse
esente lemn, 1906,
detaliu

evenimente ale antichităţii, ce se
desfăşoară pe planurile largi ale
panourilor, dar şi la reprezentări
de personaje din recuzita
antică, plasate la colţuri pentru
a sublinia alura arhitectonică a
piesei: cariatide, atlanţi şi herme.
Cabinetul este creaţia Renaşterii
italiene. La început se prezintă ca
o simplă casetă cu sertare, cu uşa
decorată de cele mai multe ori
cu intarsii. Spre sfârsitul epocii,
cabinetul se desparte în două
corpuri, tendinţă premergătoare
stilului
baroc
în
Europa.
Motivele decorative agreate,
preluate
din
repertoriul
greco-roman sunt acanturile,
ovele, godroanele, festoanele
de frunze cordiforme sau
lanceolate, dar şi grifoni,
mascheroni şi labe de leu.
Lemnul de nuc, brun şi dur,
preferat mai ales către sfârşitul
Renaşterii, se potrivea cel

mai bine acestui gen de
sculptură,
prin
acurateţea
formelor
şi
minuţiozitate.
O
tehnică ornamentală,
specifică Renaşterii italiene,
este marchetăria, cunoscută
deja din secolul al XIV-lea, dar
perfecţionată după jumătatea
secolului al XV-lea, când
devine o adevărată artă. La
început mai simplă, o alternare
de esenţe deschise şi închise
la culoare, ce compuneau
motive geometrizante, treptat
marchetăria devine figurativă,
reproducând motive vegetale,
cornuri ale abundenţei, rubane,
vase, măşti, pentru ca apoi, noile
descoperiri ale perspectivei
în pictură, să diversifice şi să
rafineze posibilităţile artistice
ale marchetăriei. Apar istorii
ilustrate din Vechiul şi Noul
Testament, scene mitologice, dar

ARMONIE SI GRANDOARE
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Piesele istoriste de mobilier sunt
executate intr-o tehnica impecabila
a sculpturii, a folosirii materialelor
pretioase, a armoniei proportiilor...

DREAPTA
Scena de teatru
antic, atelier italian,
faianta pictata,
detaliu masa
consola,
4/4 sec. 19

şi perspective de pieţe şi străzi,
figurate cu personaje în straie
de epocă, toate creând tablouri
cu o mare forţă de exprimare.
Tehnica
florentină
a
mozaicurilor - din pietra
dura (pietre semipreţioase,
marmură), va fi apreciată în arta
mobilierului italian, datorită
desenelor complicate şi viu
colorate, formând adevărate
puzzle-uri cu decor de păsări,
vrejuri vegetale, fructe, decoruri
arhitectonice şi renumitele
vedutte din lagunele veneţiene.
Aceste tipologii şi tehnici de
decoraţie sunt câteva dintre
caracteristicile mobilierului din
perioada Renaşterii italiene
preluate, după anii 1850, în
creaţia ebeniştilor europeni
care adaugă, prin imaginaţie
şi o tehnică mai elaborată,
un surplus de frumuseţe
pieselor de mobilier istorist.

Carol I achiziţionează piese
de mobilier renascentist, de o
valoare excepţională pentru
patrimoniul de la Peleş: se
remarcă patul Doria, denumire
generică a unei piese genoveze,
achiziţionată de Felix Bamberg
în jurul anului 1877 şi oferită
regelui Carol I în 1889.
Este patul de campanie al
amiralului G.A.Doria şi constituie
prin importanţa istorică, vechime
şi tehnică de lucru, o piesă
unicat. Broderia baldachinului,
din fir de mătase şi aur, a fost
restaurată
de
numeroase
ori, în diferite ateliere, unul
dintre acestea, de la Messina,
consemnat în inscripţia de
pe liziera ţesăturii, cu datare
1877, în limba franceză. De
remarcat scena centrală a
fundalului brodat, lupta navală
de la Lepanto (1571), inspirată
după o pânză a lui Tiţian.

Mobilierul din secolul al XVIlea păstrat în castel, oferă
preţiozitate
şi
grandoare
ambientului.
Se
remarcă
astfel dulapul toscan, sobru
şi elegant, patul cu baldachin
din lemn ebenizat,
mesele
florentine
cu
picioarele
panouri
sculptate
manual.
Achiziţionarea mobilierului de
către Casa regală de la Expoziţiile
universale sau prin comenzi
directe la firme specializate,
case de antichităţi sau magazine
celebre, a continuat pe întreg
parcursul amenajării spaţiilor
de reprezentare ale castelului.
Atelierul decoratorului vienez,
Bernhardt Ludwig-fiul realizează
pentru Sala florentină două
cabinete monumentale din lemn
de abanos, cu decoruri din pietra
dura, argint traforat, cristal,
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Patul Doria, atelier
Genova, lemn de nuc
sculptat, broderie
matase cu fir aur,
argint, 1571
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specifice Renaşterii târzii florentine, interpretări
după originalele ce se găsesc în Palazzo Borromeo
din insula Bella ( lacul Maggiore) din Italia.
Piesele istoriste de mobilier sunt executate
într-o tehnică impecabilă a sculpturii, a folosirii
materialelor preţioase, a armoniei proporţiilor,
aşa încât, de cele mai multe ori, efectul estetic
al reproducerii întrece piesa originală. Printre
furnizorii de mobilier ai Casei regale din România
se remarcă Valentino Panciera Besarel. Născut
la Astragal di Zoldo, în anul 1829, Besarel s-a
specializat în arta de a crea sculpturi şi mobilier
de aparat, realizând produse de cea mai înaltă
calitate, care i-au adus nenumărate premii la
Expoziţii naţionale şi internaţionale, în ultimul
sfert al secolului XIX. Este vorba mai ales de
obiecte de mobilier şi de rame ornamentate prin
gravură, care au fost apreciate de importante
case domnitoare europene, multe dintre acestea
recunoscându-l pe Besarel, ca fiind furnizorul lor
oficial. În mod deosebit, a întreţinut o strânsă
legătură cu suveranii italieni, de la care primeşte
comenzi frecvente: cea mai importantă, datată la
1888, a fost determinată de vizita la Roma a kaizerului Wilhelm al II-lea. În onoarea acestuia, Besarel
a pregătit pentru palatul Quirinale, loc în care
se păstrează încă, o garnitură de douăsprezece
fotolii, în stil neobaroc, reluând teme dezvoltate
de Andrea Brustolon (1662 – 1732). Este de
menţionat, de asemenea, şi producerea de
obiecte sacre care în prezent pun în valoare
multe locaşuri de cult din provincia Belluno.
La castelul Peleş, Besarel este prezent cu o
garnitură de fotolii neobaroce, îmbrăcate
în catifea coupé de Genova, interpretări
după Brustolon şi o masă bogat sculptată,
în care elemente de stil renascentist se
îmbină cu decoruri baroce în ronde-bosse.

STANGA
Sala florentina,
arhitect Karel
Liman, 1906-1910
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Coerenta, versatila si plina
de culoare, maiolica regala
adauga interioarelor
resedintei de vara tusa
scânteietoare a culturii
clasice italiene.
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MAIOLICA ITALIANA

Majoritar istorista, colectia de
maiolica a Regelui Carol I cuprinde
peste 350 de piese

statutului

Monarhiei.

Contactul
cu
doi
dintre
reprezentanţii de seamă ai
artei
maiolicii,
genovezul
Alberto Issel (1848-1926) şi
florentinul Ulisse Cantagalli
(1839-1902) este determinant
în desăvârşirea gustului artistic
al suveranului. Ei integrează
modelele secolelor al XV-lea
şi al XVI-lea, spiritului istorist,
într-o manieră ce amintea de
umanismul şi erudiţia Renaşterii.
Printre numeroşii furnizori ai
Casei regale se numără ,,Au
Vase etrusque” din Paris (1869),
,,Moise della Torre & Co.”, din
Veneţia (1896), ,,Galleria di
ceramiche artistiche R. Bianchini

I

niţiatorul colecţionismului
aristocratic în România,
Regele
Carol
I
achiziţionează o cantitate
respectabilă de maiolică
italiană, pe care o distribuie în
cadrul reşedinţei după regulile
istorismului
de
inspiraţie
renascentistă. Interesul pentru
ceramica italiană debutează
public în cadrul Expoziţiei
Amicilor
Belle-Artelor,
din
anul 1873 şi devine tot mai
pregnant pe măsura consolidării

& Co.”, din Florenţa (1911) şi
,,Maniffatura di Signa (Terracotte
artistiche)”, din Florenţa (1912).
Colecţia de la Peleş cuprinde
piese diverse ca tipologie şi
decoraţie, lucrate în atelierele
de tradiţie ale Italiei, Florenţa,
Faenza, Doccia, Richard-Ginori,
Montelupo, Urbino, Orvieto,
Capodimonte, Savona, Deruta,
Gubbio,
Pesaro,
Albissola,
Perugia, Castel Durante, Nove
etc. Definite prin cromatism
viu şi forme de mare varietate
– platouri decorative, vase
aiguière şi de farmacie, cupe,
amfore cu anse diverse – şerpi,
mascaroni sirene, putti etc -,
plăci
ornamentale,
piesele

DEASUPRA
Platou decorativ,
Ulisse Cantagalli,
faianta pictata, 4/4
sec. 19, detaliu
portret Alexandru
cel Mare

DREAPTA
Platou decorativ,
atelier Torelli,
faianta pictata,
1/4 sec. 20,
detaliu Savonarola
predicand
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din maiolică prezintă un
profund caracter decorativ.
Superioară ca tehnică faianţei
hispano-maure, cu pastă albgălbuie, glazură opacă sau
metalizată, maiolica evoluează
de la tipologiile simple la cele
complicate şi dezvoltă decoruri
diverse. Desenul stilizat şi plat
de la începutul secolului al XVlea lasă treptat locul scenelor
complexe,
subordonate
regulilor perspectivei. Către
sfârşitul secolului al XV-lea,
gravura este imitată pe scară
largă. Sub impactul picturii,
ceramiştii privesc tot mai
temerar către artele majore,
compunând decoruri de mare
rafinament. Startul îl dă atelierul
Urbino, care elaborează decorul
a istoriato preluat aproape
imediat de manufactura Faenza.
Urbino şi Faenza influenţează
substanţial producţia centrelor
toscane, Doccia şi Florenţa.
Alături de ele, circulă scenele
a grottesche, adaptate după
frescele din Domus Aurea de
la Roma. Comenzile primite de
Rafael din partea Vaticanului
sunt influenţate în mare
măsură de descoperirea, în
anul 1480, a frescelor locuinţei
lui Nero. Decorul care îi poartă
numele, a raffaellesche, s-a
răspândit în aproape toate
centrele de maiolică, devenind
o marcă a stilului Renaşterii.
Foarte apreciate sunt scenele
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DEDESUBT
Vas decorativ, atelier
Faenza, faianta
pictata, 4/4 sec. 16

DEDESUBT
Triumful lui Bachus,
atelier Ginori,
faianta pictata, 1/4
sec. 20, detaliu

mitologice,
preluate
din
repertoriul clasic greco-roman,
dar şi cele consacrate în literatură
şi teatru, precum creaturile
bizare din ,,Metamorfozele”
lui Ovidiu şi personajele
pitoreşti
din
commedia
del’arte. Rolul marcant jucat
de Biserica catolică, precum şi
preocuparea unor papi pentru
artele minore, contribuie la
promovarea
creştinismului
şi prin intermediul maiolicii.
Scenele religioase reprezentate
fie de platouri, fie de statuaria
mică – prin Luca della Robbia
şi Donatello -, exploatează
episoade ale Noului Testament.
Fascinaţi de retorica epocii,
artiştii imită tipologii consacrate
ale argintăriei, creând piese gen
copa d’amore, dar şi platouri
pe care frumoasele epocii
le ofereau logodnicilor lor,
aşa-numitele ,,bella donna”.
În secolul al XVI-lea, atelierul
Deruta impune pe piaţa
de maiolică stilul sever, de
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autentică prestanţă artistică,
ilustrat de personaje masculine,
imortalizate bust şi din profil,
în general războinici sau figuri
ale antichităţii. Sicilia vine
cu propriul său stil, denumit
quartieri, ca şi cu tipologia
vaselor de farmacie, numite după
atelierul care le-a consacrat,
Albarello. La sfârşitul secolului
al XVI-lea, Faenza pictează în
stilul compendiario, caracterizat
prin cromatism redus la galben
- ocru şi albastru, decoruri
cu putti şi motive vegetale.
Până în secolul al XVIII-lea,
producţia de faianţă staniferă
ocupă primul loc în cadrul
meşteşugului
ceramicii.
Arsă la foc mare, o singură
dată, după modelul spaniol,
era pictată cu oxizi coloraţi.
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Istorismul valorifică moştenirea
veacurilor trecute, realizând
piese superioare ca tehnică de
lucru datorită perfecţionării
continue a tiparelor. Pasta
ceramică devine tot mai fină,
glazurile, mai strălucitoare, iar
paleta cromatică, mai bogată.
Majoritar istoristă, colecţia
de maiolică a Regelui Carol I
cuprinde peste 350 de piese.
Cea mai veche - un vas decorativ
- datează de la sfârşitul
secolului al XVI-lea şi a fost
creată la Faenza. Terina Orvietto,
unul dintre primele ateliere
maiolice din peninsulă, datează
de la începutul secolului al
XVII-lea şi se distinge prin
frumuseţea scenei cristice şi
prin originalitatea formală.
Dintre piesele de secol XIX,
menţionăm artefactele semnate

de Issel şi Cantagalii. Ele sunt
copii după originale celebre de
secol XVI, realizate de Maestro
Giorgio Andreoli, de la Gubbio
şi de Donatello, pentru Cantoria
Domului din Florenţa. Colecţia
cuprinde de asemenea, câteva
platouri cu decoruri inspirate
de picturile lui Rafael şi Tizian.
Cele mai multe piese, în special
platouri decorative cu scene
diverse, amfore mici sau gigant,
provin din atelierul RichardGinori, de lângă Florenţa.
Manufactura Doccia, fondată la
1735, de către marchizul Carlo
Ginori, cunoaşte un avânt fără
precedent odată cu preluarea
sa de către Societa Ceramica
Richard din Milano, în anul
1896, devenind manufactura
Richard-Ginori.
Inovaţiile
tehnologice introduse de noul
proprietar, determină creşterea

DEASUPRA
Terina, atelier
Orvieto, faianta
pictata, 1/4 sec. 17

MAIOLICA ITALIANA

spectaculoasă a productivităţii.
Datorită calităţii pieselor şi
a varietăţii extraordinare a
tipologiilor
şi
decorurilor,
ele ajung pe toate pieţele
europene. Motivat de interesul
Casei regale române, atelierul
Richard-Ginori devine unul
dintre furnizorii preferaţi de
maiolică ai Regelui Carol I.
Copii
fidele
după
originale sau adaptări, piesele
ceramice italiene din colecţia
regală definesc deopotrivă
preferinţele comanditarului, cât
şi caracterul eclectic al epoci.
Coerentă, versatilă şi plină
de culoare, maiolica regală
adaugă interioarelor reşedinţei
de vară tuşa scânteietoare
a culturii clasice italiene.
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STICLA DE
MURANO
”Perfectionismul maestrilor sticlari,
dublat de o uimitoare ingeniozitate,
i-a condus catre inventarea unor
adevarate acrobatii tehnice...”

C

olecţia de sticlă a
Muzeului Naţional
Peleş
cuprinde
peste 1500 de piese
şi
îşi
datorează
existenţa interesului pentru
acest domeniu al artelor
decorative manifestat de două
importante personalităţi: regele
Carol I şi regina Maria. Gustul şi
preferinţele regelui colecţionar
se orientau către operele din
perioada Renaşterii şi barocului,
epoci ce constituiau pentru
el adevărate puncte de reper.
Prin achiziţiile realizate, Carol
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I aparţine comanditarilor de
artă istoristă, respectând astfel
uzanţele
curţilor
princiare
şi regale europene de la
sfârşitul secolului al XIX-lea.
Un loc important în colecţie,
prin valoarea lor artistică de
excepţie, îl deţin produsele
atelierelor Salviati, situate în
laguna veneţiană, pe celebra
insulă Murano, care este
de peste şase sute de ani
capitala mondială a sticlăriei.
În Veneţia, datorită schimburilor
comerciale cu Orientul şi cu

popoarele care aveau tradiţie în
suflarea sticlei (fenicieni, sirieni,
egipteni), această tehnică s-a
rafinat mai mult decât în alte
părţi ale Europei, devenind
celebră. Antica Amurianum,
aşezare romană ai cărei locuitori
se ocupau cu pescuitul şi cu
extracţia sării, devine centru
de sticlărie în anul 1291, când
Republica Veneţiană obligă
sticlarii să-şi mute cuptoarele
pe insulă. Se naşte astfel o
comunitate exclusivistă, ai cărei
membri erau în aceeaşi măsură
antreprenori, experimentatori,
inventatori de culori şi tehnici
noi şi responsabili pentru
prepararea mixturii şi a fuziunii
sticlei. Ei se aflau permanent
într-o concurenţă acerbă, care îi
obliga să-şi dezvolte abilităţile,
ajungând astfel la o inegalabilă
măiestrie
de
suflători
şi
modelatori.
Perfecţionismul
maeştrilor sticlari, dublat de
o
uimitoare
ingeniozitate,
i-a condus către inventarea
unor acrobaţii tehnice, cum
sunt latticino, vetro a retorti,
vetro a reticello, vetro detrino,
incamiciato şi altele. Se punea
astfel în valoare calitatea unică
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”Regele Carol I, iubitor de
frumos si colectionar avizat,
nu a ramas indiferent in
fata farmecului exercitat de
candelabrele, oglinzile, aplicele
de lumina si vasele cu forme
elaborate...”
a sticlei topite, material fin,
preţios, curat şi nobil, elaborat
după reţete secrete. În ceea ce
priveşte repertoriul decorativ, el
respecta un înalt nivel artistic,
facând ca produsele artizanilor
veneţieni să devină, încă din
secolul al XIV-lea, sinonimul
celor mai elegante şi rafinate
forme de sticlărie. Creaţiile
artizanilor veneţieni, comori ale
artei renascentiste, împodobeau
palatele nobilimii dintr-un areal
ce cuprindea vestul Europei,
de la palatul lui Henric III,
până la Constantinopol, la
curtea lui Soliman I Magnificul.
În secolul al XVIII-lea, datorită
răspândirii cristalului pe bază
de plumb, stilul veneţian a intrat
în decadenţă şi popularitatea
sticlei de Murano a fost
eclipsată de modelul englezesc
şi bohemian. Abia în a doua
jumătate a secolului al XIX-lea,
interesul manifestat de către
anticari şi colecţionari a dus
la renaşterea artei sticlăriei
la Murano. În 1859, primarul
din Murano, Antonio Colleoni,
împreună cu Antonio Salviati au
pus bazele companiei “Salviati
& C”, care a devenit cel mai
important producător veneţian
de sticlărie de artă al epocii.
Dispunând de cei mai buni
sticlari şi tehnicieni în domeniu,
atelierele Salviati creează o
colecţie
impresionantă
de
piese istoriste, inspirate după
vechi opere ale Renaşterii şi

STICLA DE MURANO

Pocal,
atelier Salviati,
sticla colorata si
opalina,
4/4 sec. 19, detaliu

barocului italian, cu care triumfă
la
târgurile
internaţionale,
deschizând-şi astfel drumul
pe
pieţele
mondiale.
Regele Carol I, iubitor de frumos
şi colecţionar avizat, nu a rămas
indiferent în faţa farmecului
exercitat
de
candelabrele,
oglinzile, aplicele de lumină
şi vasele cu forme elaborate,
într-o gamă coloristică variată,
lucrate în laguna veneţiană şi
a ales piese de mare strălucire,
comori născute din alchimia
miraculoasă de piatră, foc
şi creativitate umană, care
să
confere
personalitate
interioarelor
fastuoase,
în
stil Neorenaştere italiană, ale
reşedinţei de la Sinaia. Salonul
Florentin, cea mai importantă
sală pentru recepţii, dar şi
Holul de Onoare, principala
sală de primire a castelului,
în spaţiul coridoarelor sale
adiacente, care îl completează
şi îi întregesc grandoarea,
beneficiază de aportul decorativ
al unor minunate candelabre
cu patruzeci şi două de braţe
şi al unor oglinzi ample, cu
forme sofisticate, cu frontoane
şi profilări, încadrate de aplice
de lumină, toate ornamentate
cu florile şi frunzele grădinilor
mediteraneene, executate cu
o uimitoare virtuozitate din
sticlă colorată şi gravate cu
medalioane reprezentând scene
mitologice. Prin ornamentica
renascentistă cu accente baroce,
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Fructiera cu lebede,
atelier Salviati,
sticla colorata si
opalina,
4/4 sec. 19
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In Venetia aceasta tehnica s-a
rafinat mai mult decât în alte parti ale
Europei, devenind celebra.

prin diversitatea tehnicilor
de execuţie, ele ilustrează
trăsăturile caracteristice ale
artei sticlăriei din deceniile
cuprinse între cea de-a doua
jumătate a secolului al XIX-lea
şi începutul celui de-al XX-lea.
În această perioadă, arta sticlei
evoluează prin descoperiri
ale chimiştilor, care au dus la
extinderea imensă a variantelor
coloristice şi prin posibilitatea
juxtapunerii de tehnici, care
lărgeşte gama mijloacelor de
expresie. Plasticitatea unică
a compoziţiilor muraneze a
fost provocatoare pentru mulţi
creatori, care au văzut în ele un
potenţial uriaş de expresivitate
artistică. Începând de la
cristallo, inventat în secolul
al XV-lea de Angelo Barovier
şi până la cele mai sofisticate
combinaţii de forme şi culori
ale epocii moderne, artizanii
veneţieni au creat obiecte
de o înaltă calitate estetică
şi o mare varietate vizuală.

DREAPTA
Cupa cu dragoni,
atelier Salviati,
sticla colorata,
4/4 sec. 19
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TAPISERII
ITALIENE

C

olecţia de tapiserii
a
Muzeului
Naţional
Peleş
include,
printre
alte lucrări de mare
valoare artistică, şase piese
de mari dimensiuni, realizate
în atelierul Erulo Eroli (1854
– 1916), din Roma. Artistul
italian este recomandat Casei
regale române, în anul 1913,
de către Pietro Axerio. Fidel
preocupărilor familiei sale,
Eroli frecventează cursuri de
sculptură, pictură, tehnică a
tapiseriei, sticlărie şi ceramică.
Odată cu specializarea în arta
picturii, interesul lui Eroli pentru
realizarea tapiseriilor sporeşte.
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Eroli lucrează ca pictor, dar se
perfecţionează în domeniul
tapiseriei, prin recuperarea unor
procedee tradiţionale de creare
a unor cartoane pregătitoare
pentru execuţia tapiseriilor.
Participarea la
Expoziţia de
Belle Arte, organizată la Roma
în anul 1883 este considerată
primul mare succes al artistului,
iar Expoziţia Internaţională de
la Anvers, din 1891 îi va aduce
Medalia de aur şi recunoaşterea
mondială. Atelierul lui Eroli
primeşte comenzi atât din ţara
natală, cât şi din străinătate.
Artistul se implică de asemenea
în restaurarea unor tapiserii
aflate în proprietatea statului

DEASUPRA
Cucerirea iudeilor
de catre Romani,
Erulo Eroli, lana,
basse-lisse, 1913,
detaliu

DEDESUBT
Patul Doria, atelier
Genova, broderie
de matase, fir aur
si argint, 1571,
detaliu, Lupta de la
Lepanto

italian. Prestigiul de care s-a
bucurat Eroli, îl determină pe
regele Carol I să îi încredinţeze
execuţia unei serii de lucrări
pentru reşedinţa de la Sinaia.
Preţioasele tapiserii constituie
decoraţia parietală a coridorului
Scării
de
onoare
spre
apartamentul regal de la nivelul
primului etaj. Tema aleasă Istoria
lui Titus şi Vespasian, evocă
evenimentele desfăşurate în
perioada anilor 67-71, în Iudeea
şi Roma. Decoraţia tapiseriilor
se inspiră din basoreliefurile
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Arcului de Triumf al lui Titus,
din Forumul roman, subiecte
preluate de numeroşi artişti
de-a lungul secolelor. Cele
şase piese create în atelierul
lui Erulo Eroli, reprezintă două
tapiserii din lână, realizate în
tehnica basse-lisse şi patru
cartoane de tapiserie pictate
pe rips de bumbac. Lucrările
sunt dispuse în sensul acelor de
ceasornic, urmând cronologia
evenimentelor. Episodul în
care liderul rebeliunii iudee,
Iosif este adus în faţa lui
Vespasian şi Titus, în anul 67
este urmat de scena în care
cei doi se adresează mulţimii
de pe treptele Forumului, în
aclamaţiile populaţiei romane
şi ale armatei. Pe peretele opus,
piesa următoare îl înfăţişează
pe Titus, cel care cucereşte
în fapt cetatea Ierusalimului,
în anul 70, aşezat pe acelaşi
tron cu Vespasian, simbolizând
împărţirea puterii între tată
şi fiu. Măcelul populaţiei
iudee de către soldaţii din
armata romană este surprins în
următoarea lucrare a lui Eroli.
Intrarea triumfală în Roma a
împăratului Vespasian şi a lui
Titus şi aducerea în cetatea
eternă a
fabulosului tezaur
capturat din Iudeea sunt scene
transpuse în ultimele două
lucrări ale ciclului de tapiserii.
Cromatica utilizată în realizarea
lor cuprinde o paletă largă de
culori, în care tonurile de ocru,
galben, purpuriu, verde, maron,
griurile şi auriul se îmbină în
mod armonios, amplificând
frumuseţea,
dinamica
şi
dramatismul
scenelor.
Tapiseriile create în atelierele
Erulo Eroli sunt tributare
Renaşterii italiene, care îşi
afla sursele de inspiraţie în
antichitatea romană, artistul
reconstituind
cu
migală
evenimentele
desfăşurate
în
perioada
de
înflorire
a
Imperiului
Roman.
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STANGA
Palatul Dogilor, Scoala venetiana,
ulei pe panza, 2/2 sec. 18, dupa
Canaletto

DREAPTA
Biserica Santa Maria della Salute,
Scoala Venetiana, ulei pe panza,
2/2 sec. 18, dupa Canaletto
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ITALIAN ART AT THE PELES CASTLE

ITALIAN
ART AT THE
PELES CASTLE

T

he royal residence
of Sinaia, built at
the initiative of King
Charles I, between
1875 and 1914,
bears the mark, for the major
part, of the contributions of
Austrian and German architects
and artists. The stylistic synthesis
present in arts at the late 19th
century, both in indoors and
outdoors architecture, led the
commissioner to appeal to Italian
specialists with experience,
known as great artists and
entrepreneurs in constructions.

Charles’s preference for Italy,
the country of Renaissance, was
quite natural. The King initiated,
from the first years of his reign,
the purchase of decorative and
plastic art works from Italy.

DEDESUBT
Masa, atelier italian,
marmura intarsiata,
4/4 sec. 19, detaliu,
cvadriga romana

As he desired to have his own
collection of old masters,
the king called a friend, Felix
Bamberg (1820-1893), who
was an avid collector and a

fine art expert. Multivalent
personality,
diplomat
and
historian, Felix Bamberg was the
representative of Prussia and
later, between 1850 and 1870
of the German Confederation
at the Imperial Court of Paris,
Consul of the German Empire
between 1874-1888, in Genoa
and Messina. Passionate about
the phenomenon of visual
arts, Bamberg attended the

In his youth Charles I had
passionately studied the history
of art and since 1856 he made
a trip to northern Italy where
he visited Venice, Genoa and
Milan. Later, accompanied by
Queen Elisabeth, he visited the
peninsula during his holidays
and official visits: Genoa in 1883,
Monza in 1891, Milan in 1892
and Pallanza between 1892
and 1893. In 1896, they were
in Venice, in 1900 in Fiume and
in 1906 in Lugano. In summer,
the royal couple often visited
the famous resort Abazzia,
located then near the AustrianItalian border and nowadays
on the Croatian territory.
Raised and educated in an
environment where artists were
welcomed and art was praised,
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major sales of paintings in
Paris, London and Italy, from
which the King of Romania
benefited
ultimately,
too.

these connections is that the
construction contracting led by
Axerio together with his friend,
the architect Karel Liman, took
the leadership of the great royal
building site in Sinaia and built
there: Pelisor Castle, Economat
(new building), the Sipot Villa
(royal office of architecture),
the Guards Pavillon (the new
building), the Florist’s House
from the royal domain (the
gardener’s home), as well as
works of transformation of the
Peles Castle and the terraces.

Helped by Bamberg, the
collector,
not
only
the
intermediary,
Charles
I
purchased significant works
dated from the 15th century,
especially from the schools
of Florence, Venice, Rome
and also late works, dated
from the 16th and the 18th
centuries, from the Genoese,
Neapolitan and Sicilian schools.

Axerio’s signature can be found
on a number of bills and receipts,
where it was certified that he
represented the craftsmen and
the Italian workers and also
some important artists, antique
dealers and workshops in Venice,
Genoa, Naples etc. executing
orders for the Royal Court.

The royal collection of Charles
I sums up 214 works created
by great European masters and
more than a half is represented
by
the
Italian
paintings.
In order to benefit from some
paintings signed by important
artists, kept in famous picture
galleries, Charles I ordered
some
reproductions
to
copyists-painters to complete
his
collection.
Thus,
the
young Gustav Klimt painted a
Portrait of Isabella d’Este after
Titian’s canvas, which was at
Kunsthistoriches Museum of
Wien, Ernst Klimt was ordered
the Portrait of Caterina Cornaro
after Veronese, Max Schneidt
reproduced Sacred and profane
love after Titian’s original from
the Borghese Gallery in Rome,
Berta Siech made a Portrait of a
young Noblewoman and so on.
Italian art was present in
the
architectural
project
of the Peles Castle, mainly
after Karel Liman’s arrival in
Sinaia, as a chief architect,
between 1896 and 1914.
A number of documents found in
the archives of the Peles National
Museum and the National
Archives of Bucharest mention
Pietro Axerio (1855-1921),
who gained the confidence and
respect of Charles I. A proof of
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From these bills and receipts
issued either by Axerio’s
undertaking or the Royal
Administration emerge the
names of a series of artists
and collaborating workshops
such as the sculptures Antonio
Frilli and Raffaello Romanelli,
the antique dealers Giuseppe
Salviatti and Richetti from
Venice, the craftsmen Alberto
Menegatti and David Solazzini,
Brothers Bencini, the owners of

DREAPTA
Lampa torchere,
Giuseppe Michieli,
bronz turnat,
1/4 sec. 20, detaliu

some large deposits of marble,
Brothers Bottacini, suppliers
of lighting fixtures, Erulo
Eroli from Rome, specialised
artist in making tapestries etc.
The interior architecture of the
Peles Castle became much more
complex once the changes had
occurred, as decoration plans
in the specific Italian styles of
Renaissance had been designed.
The old name of “great drawing
room” from downstairs was
changed in “Florentine Hall”,
with
the
rearrangements
incurred between 1906 -1910,
when the decoration was
inspired by the late Florentine
Renaissance models. Designed
by architects Karel Liman and
Fr. von Tiersch, it became a
stylish reception hall which
impressed by the compositional
equilibrium and the richness
of
architectural
details.
The coffered ceiling made of
carved, golden lime wood like
the halls of the elegant palaces
in Renaissance Florence was
decorated with a painting, a
copy of Giorgio Vasari’s work,
found in Salla della signatura of
Palazzo Vecchio, representing
Caliope,
the
epic
muse.
The
rich
chandeliers

Murano
certify

glass
the
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craftsmanship
and
the
unsurpassed
art
of
the
Venetians glassmakers. The
doors cast in bronze remind
by décor and splendour the
incomparable art of Florence.

The royal collection of Charles I sums
up 214 works created by great
European masters and more than half
is represented by Italian paintings.

The door frames and the
imposing
fireplace
made
of Paonazzo marble were
inspired by the famous funeral
monument of the Medici family.
Created in the same period,
after Karel Liman’s plans, the
Hall of columns or Mirrors is
the result of re-division of the
southern wing of the castle by
making the reception rooms.
Instead of the thick walls which
supported the tower, a system
of springs-arches and Ionic
columns was designed and, by
installing the big mirrors made
of Venetian glass, the effect
trompe l’oeil was obtained, thus
amplifying the perspective of the
room. By its decorative patterns,
the hall reminds of a room of
the Dodges’ Palace in Venice.
Going through the Honour
Staircase to the first floor,
we remark the collection
of tapestries with historic
topic Jewish conquest by the
Romans, works made by Erulo
Eroli from Rome, in 1913.
The Marble Gallery at the first
floor is the foyer of the Large
Concerts Room. The Room
decorated
in
Renaissance
style emphasises the classical
note of architecture by using
Florentine marble for the door
frames, floors and stuccomarble for walls. This assembly
was entirely made by the Italian
company led by Pietro Axerio.
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DREAPTA
Masuta, atelier
Mengetti, pietra
dura, 1911, detaliu

Among the most important
artists who contributed to
the decoration of terraces are
sculptors Raffaello Romanelli
from
Florence,
Alexander
Ludovico
Calandrelli
from
Berlin, Guido Minerbi and Piccoli
from Venice and so on. The
entrepreneurial firms employed
at the Peles Castle had their
headquarters in Florence.

The terraces of the Peles
Castle built in several stages
since 1881, were finished
in Italian Renaissance style
precisely
when
architect
Liman’s
project
ended.
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DREAPTA
Raffaello Romanelli,
sculptorul oficial al
Casei Regale Romane la
inceputul sec. 20

PIETRO AXERIO AND
RAFFAELLO ROMANELLI
The promoters of the Italian-inspired historicism,
in Renaissance and Baroque variants, Pietro
Axerio and Raffaello Romanelli definitively
left the mark of their talent on King Charles’s
favourite residence.
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A

mong
the
foreign
artists
coopted by King
Charles I for
decorating the
summer residence, there are
two significant names of the
Italian art from the turn of
19-20th
centuries, Pietro
Axerio and Raffaello Romanelli.
Successful entrepreneur and
royal provider, Pietro Axerio
(1855-1921) set up a company
of constructions and decorations
which
gained
the
major
construction sites in Europe. In
Romania, Axerio’s name is linked
to an impressive series of public
and
private
constructions.
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PIETRO AXERIO AND RAFFAELLO ROMANELLI

STANGA
Giovanni si Pietro
Axerio antreprenori
de succes si
furnizori regali de
marmura artificiala

undertaking had three thousand
employees and enjoyed a great
reputation here and in Italy, too.

Axerio’s company restored
four Orthodox churches in the
capital and initiated the plans
for building the Ministry of
Justice. It built banks, theatres,
hotels, private residences etc.
At the end of the 19th century, the

DEDESUBT
Antetul firmei
Pietro Axerio din
Bucuresti, 1909

Between 1896 and 1914, he
collaborated with King Charles
for the decoration of the Peles
Castle and this collaboration
was facilitated by the chief
architect, Karel Liman. Pietro
Axerio executed very refined
interior
decorations
and
intermediated important royal
orders to Italian and other
foreign distributors. Axerio was
the author of Queen Elisabeth’s
old painting workshop situated
on the first floor (18951896) and the Renaissance
ornamentation made up of
artificial marble which is part of
the Stairway of Honour (1906),
of the mural decoration from
the Marble Room situated on
the first floor (1903-1906), as
well as of the imperial suite
bathroom
(1905-1906).
In
1908, the same Italian company
built according to Liman’s plans
Queen Elisabeth’s greenhouses,
located north-west from the
castle, on the royal domain.
The workshop also participated
in the decoration of the

terraces, built in the Italianstyle gardens; the construction
began in 1881 and finished
between
1911-1914.
The direct involvements of
the company were to achieve
a copy of the fountain found
at Villa Albani in Rome, on
the north terrace, in 1909.
In 1908
the company
arranged the purchase of two
statues, Wounded Thracian
and Dying Gal, the works
of the Florentine sculpture,
Raffaello Romanelli, copies on
antique originals located in
the Capitolin Museum in Rome.
Descending from a family of
famous sculptures, Raffaello
Romanelli
(1856-1928)
distinguished both by his
teaching activity – as he was
a professor at the Academy
of Belle Arte in Florence,
and
the
extraordinary
variety
of
his
creation.
At the beginning of the 20th
century, he became the official
sculpture of the Romanian
Royal house and he made a
series of busts, public statues
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in the capital and in the country
and funeral monuments such
as those of Bellu cemetery.
In the sculpture collection of the
Peles castle, there are a bust and
an equestrian, representations
of King Charles I, a sculpture
of great artistic value entitled
The Blind and two other busts, a
female and a male one. But the
artist particularly distinguished
due to orders of exterior
sculpture. Inspired by famous
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DEASUPRA
Gal murind,
marmura de Carrara,
Raffaello Romanelli,
1908

DEDESUBT
Fantana Apollo,
Rafaello Romanelli,
marmura sculptata,
1913, detaliu
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pieces of Italian Renaissance
and
Baroque,
Raffaello
Romanelli was the creator of the
famous fountain on the south
terrace, which was a copy of
the piece designed in 1571 for
Senioria Square in Florence by
Bartolomeo Ammanati with Jean
Bologna’s statues. In the same
year, he received the order of the
Fountain of Apollo, copy of an
original from the Boboli Gardens
of the Pitti Palace, designed by
Alfred Parigi the young, in the

first half of the 17th century.
The promoters of the Italianinspired
historicism,
in
Renaissance
and
Baroque
variants,
Pietro
Axerio
and
Raffaello
Romanelli
definitively left the mark of
their talent on King Charles’s
favourite
residence.
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ITALIAN
ART
FURNITURE

T

o the end of the
15th century there
was a major change
in the conception
of
furnishing
the interiors. In Italy, the
Rinascimento
(Renaissance)
current appeared and spread
rapidly
across
Europe,
successfully
replacing
the
Gothic
style
which
was
already
considered
rigid,
difficult
and
complicated.

DEDESUBT
Masa consola,
Bernhardt Ludwig,
lemn de tei,
sculptat, aurit,
4/4 sec. 19

ITALIAN ART FURNITURE

A decorative technique, typical of the
Italian Renaissance was the inlay,
already known from the 14th century,
but refined after the mid 15th century,
when it became a real form of art

a work of art, even if it has
its daily utility is in bloom.
In time, forms evolved and
the decoration became much
more elaborated and this fact
led, in the époque of late
mannerism, to a Baroque trend.

was arranged in an order
that
harmonized
perfectly
with the plan and the volume
of the rooms, the furniture
being designed in direct
connection with the space
division of the interiors.

The classic and deliberately
solemn simplicity of the
rooms designed in the Italian
Renaissance époque fitted
especially
with
furniture
attached to the walls which

One of the most representative
and decorative pieces is the box,
cassone. Imposing by shape and
size, usually located on the feet
of a lion, the piece was placed
either at one bedside or attached

Renaissance meant the return
of the human nature on first
plan, the recognition of manmade values and of the interest
in reflecting the beauty in
colour, forms and ideas. The
Medieval artistic vision was
replaced by a vision based on
concrete knowledge, on the
search of the ideal of balance,
artists being inspired by the
classical heritage resources.
The sense of arranging interiors
with furniture which gets a
new importance for space, in
harmony with the architecture
of the house, each piece being
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to the walls. It contained the
bride wealth and in many
cases there were pair boxes,
one decorated with the girl’s
family symbol, the other with
the husband’s family symbol.
Other cassone had not a
symbolic
message;
they
were simply inside boxes
for keeping garments, which
served as seating furniture.
At the beginning, the decoration
focused only on the front of
the piece, then expanded on
the lateral, the surfaces being
covered with bass-reliefs of
wood or golden and painted
stucco. This technique with a very
refined decorative effect lasted
a long time, especially in Venice.
Other cassone were decorated
with vigorous sculptures in high
relief with the role of creating
a deep and meaningful clair-
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DEASUPRA
Usa, Ars & Scientia,
Bernhardt Ludwig,
marchetarie, diverse
esente lemn, 1906,
detaliu

obscur, as seen at the pieces
of Florence, Milan or Bologna.
The vocabulary of decorations
appealed
to
historical
scenes, legends and events
of antiquity that develop on
large plans of panels and on
character
representations
of the ancient props, placed
in corners to highlight the
architectural shape of the piece:
caryatids, Atlanta and Herm.
The Cabinet is the creation of
the Italian Renaissance. Initially
it was presented as a simple
box with drawers, with the
door decorated the most often
with intarsia. To the end of the
century, the cabinet was divided
in two parts, a preceding trend
of the Baroque style in Europe
The agreed decorative motifs
taken from the Greco-Roman
repertoire are the acanthus,
the egg and darts patterns,

the godroons, the festoons of
heart-shaped or lance-shape
leaves and also the griffins,
mascarons or lion paws.
The brown and hard walnut,
mostly
preferred
by
the
end
of
the
Renaissance,
best suited of this type of
sculpture by the accuracy of
forms and scrupulousness.
A decorative technique, typical
of the Italian Renaissance was
the inlay, already known from
the 14th century, but refined
after the mid 15th century,
when it became a real form of
art. At the beginning simpler,
an alternation of dark and light
colours, which were making up
geometrical motifs, the inlay
gradually became figurative
and reproduced vegetal motifs,
abundance
horns,
rubans,
vases, masks, so that the new
discoveries of perspective in
painting should diversify and
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Renaissance furniture taken
over after the 1850’s, in the
creation of European cabinet –
makers who added, by means of
their imagination as well as by
a more elaborated technique,
a redundancy of beauty to
pieces of historicist furniture.

refine the artistic possibilities
of the inlay. New illustrative
history books from the Old and
New Testament, mythological
scenes as well as general
views of markets and streets,
animated by characters dressed
in the costumes of the period, all
creating paintings with a great
force of expression appeared.
The technique of jigsaw from
Florence – made of pietra dura
(semi-precious
stones
and
marble) was appreciated in the
art of the Italian furniture due to
complicated and fully coloured
drawings which made up true
authentic puzzles with bird
decorations, vegetable haulms,
fruit, architectonic decors as
well as the famous vendutte
from the Venetian lagoons.
These typologies and decoration
techniques are some of the
characteristics of the Italian

Charles I purchased pieces of
Renaissance furniture of an
exceptional value for the Peles
patrimony among which: the
Doria bed, a generic name of
a Genovese piece of furniture
acquired by Felix Bamberg
around 1877 and offered
to King Charles I in 1889.
This is Admiral G.A. Doria’s
camp bed which represents by
its historical importance, age
and work technique a unique
piece of art. The embroidery of
the bed canopy made of gold
and silk thread was restored
on various occasions and in
different workshops, the one
from Messina, dated 1877,
being engraved in French on the
edge of the fabric. The central
scene of the embroidered
background, namely the Sea
Battle of Lepanto (1571)
and inspired by a painting
of Titian is to be remarked.
A 16th century piece of
furniture kept in the castle
offers graciosity and greatness
to the environment. The sober
and elegant Tuscan wardrobe as
well as the ebonized wood bed
canopy and the Florentine tables
with panel-shaped legs sculpted
by hand are to be remarked.
The purchase of the furniture
by the Royal House, either from
the Universal Exhibitions or
by means of direct order from
specialized companies, antiquity
houses or famous shops went
on during the arrangement of
representative spaces of the
castle. The workshop of the
Viennese decorator, Bernhardt
Ludwig – the son achieved
for the Florentine Hall two
monumental
ebony
wood
cabinets with decors of pietra
dura, fretted silver, crystal,
specific to the late Florentine

Renaissance,
interpretations
of the originals found in
Palazzo Borromeo on the Island
Bella (Maggiore Lake) in Italy.
The historicist pieces of furniture
are made in an impeccable
techniques of sculpture, using
precious materials, harmony of
proportions, so most of the times,
the aesthetic reproduction
surpasses the original piece.
Between the suppliers of
furniture of the Royal House
of Romania, Valentino Panciera
Besarel remarked. Born in
Astragalus di Zoldo, in 1829,
Besarel specialized in the art
of creating sculptures and
furniture,
producing
items
of the highest quality, which
brought him numerous awards
in national and international
exhibitions in the last quarter of
the nineteenth century. It mostly
refers to furniture and frames
decorated by engraving, which
were appreciated by important
European royal houses, many of
them acknowledging Besarel as
their official supplier. He mainly
maintained a close connection
with Italian sovereigns from
whom he often received orders:
the most important, dated
1888, was due to the visit in
Rome of Kaiser Wilhelm II. In
his honor, Besarel prepared for
Quirinale Palace, the place that
still houses twelve armchairs
in Neo-Baroque style, with
themes developed by Andrea
Brustolon
(1662-1732).
It is also to be mentioned
the production of sacred
objects that currently highlight
many places of worship in
the province of Belluno.
Besarel is present at the
Peles castle with a set of neobaroque armchairs, covered
by coupé velvet of Genoa,
interpretations after Brustolon,
and a richly carved table,
which combines elements of
Renaissance style with Baroque
decorations in ronde-bosse.
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Coerenta, versatila si plina
de culoare, maiolica regala
adauga interioarelor
resedintei de vara tusa
scânteietoare a culturii
clasice italiene.
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Mainly historicist, the majolica
collection of King Charles I includes
over 350 pieces

The contact with two of the
notable
representatives
of
majolica art, the Genoese
Alberto
Issel
(1848-1926)
and the Florentine Ulisse
Cantagalli (1839-1902) was
decisive in improving the
sovereign’s
artistic
taste.

T

he
initiator
of
aristocratic
collections
in
Romania,
King
Charles I acquired
a respectable amount of Italian
majolica in his residence from
Sinaia, upon the Renaissanceinspired historicism rules. His
interest for the Italian ceramics
started within the Belle Arte
Friends’ Exhibition in 1873
and became stronger with the
consolidation of the Monarchy.

In a manner which reminds
Renaissance humanism and
erudition, they integrated the
models of the 15th and 16th
centuries to the historicist spirit.

ceramiche artistiche R. Bianchini
& Co.” of Florence (1911) and
“Maniffatura di Signa (Terracotte
artistiche)” of Florence (1912).
The collection of Peles includes
various pieces as typology and
decoration, designed in the
workshops of tradition from
Italy, Florence, Faenza, Doccia,
Richard-Ginori,
Montelupo,
Urbino, Orvieto, Capodimonte,
Savona,
Deruta,
Gubbio,
Pesaro,
Albissola,
Perugia,
Castel Durante, Nove etc.

Among the many providers
of the Royal House were “Au
Vase etrusque” of Paris (1869),
“Moise della Torre & Co.” of
Venice (1896), “Galleria di

Defined by vivid chromatics
and forms of great variety –
decorative
plates,
aiguière
vases and pharmacy pots, cups,
amphorae with various handles

DEASUPRA
Platou decorativ,
Alberto Issel, faianta
pictata, circa 1885,
detaliu

DREAPTA
Platou omagial,
atelier italian,
faianta pictata, 4/4
sec. 19, detaliu
portret Rafael
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in almost all centres of majolica
and became a trademark
of the Renaissance style.

– snakes, mascaroni mermaids,
etc -, decorative boards, the
pieces of majolica have a
deep decorative character.

The
mythological
scenes
taken
from
the
classical
Greco-Roman
repertoire
and also those recognized
in literature and theatre, as
well as the bizarre creatures
of
Ovid’s
Metamorphoses
and
the
picturesque
characters
of
commedia
del’arte are very popular.

Superior as a technique to
the
Hispano-Moorish
tile,
with yellowish-white paste,
opaque or metallised glaze
Majolica evolutes from simple
to complex typologies and
develops different decors. The
flat, stylized drawing of the
beginning of the 15th century
gives place to complex scenes
subordinated to the rules of
perspective. Towards the end
of the 15th century, engraving
is widely imitated. Under the
impact of painting, the makers
of ceramics look towards
the major arts and compose
décors of great refinement.
The workshop Urbino is the first
which started drawing the décor
a istoriato almost immediately
taken over by the manufacture
Faenza. Urbino and Faenza
substantially influence the
production of Tuscan centres,
Doccia and Florence. With them,
there are scenes of a grottesche,
adapted from the frescoes of
Domus Aurea in Rome. The
orders received by Rafael
from the Vatican are largely
influenced by the discovery, in
1480, of Nero’s home frescoes.
The décor which bears his
name, a raffaellesche, spread

The significant role played by
the Catholic Church as well as
some popes’ concern about
minor arts contributes to
promote Christianity through
majolica, too. The religious
scenes represented in plates or
small statutory – by Luca della
Robbia and Donatello -, exploit
episodes of the New Testament.
Fascinated with the rhetoric
of the era, the artists imitate
acknowledged
types
of
silverware and design not
only pieces such as copa
d’amore, but also the so-called
bella donna, plates that the
beautiful women offered at
the époque to their fiancés.

DEDESUBT
Triumf roman,
Alberto Issel, faianta
pictata, 4/4 sec. 19,
detaliu

In the 16th century, the
workshop
Deruta
imposes
the severe style on the
majolica market of genuine
artistic
prestige
illustrated
by male characters, generally
warriors or figures of antiquity
immortalized in bust and profile.
Sicily comes with its own style
called quartieri as well as with
the typology of pharmacy
pots called Albarello after the
shop that consecrated them.
At the end of the 16th century,
Faenza paints in compendiario
style
characterized
by
chromatics reduced to yellowochre and blue, decorations
with putti and vegetal motifs.
Until the 18th century, the
stanniferous tile production
ranks first place in the ceramics
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craft. Burned at great fire, only
once, on the Spanish model,
it was painted with coloured
oxides.
The
historicism
valorised the heritage of the
past
centuries,
designing
superior pieces as a technique
of work due to the continuous
improvement
of
patterns.
The ceramic paste became
finer, the glazes brighter
and
the
colours
richer.
Mainly historicist, the majolica
collection of King Charles I
includes over 350 pieces. The
oldest – a decorative bowl
– dates from the late 16th
century and was created in
Faenza. Terina Orvietto, one pf
the first majolica workshops of
the peninsula, dates from the
beginning of the 17th century
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and distinguished by the beauty
of the Christ scene and the
formal originality. Among the
19th century pieces, we mention
the artefacts signed by Issel and
Cantagalii. They are copies of the
famous originals dated from the
16th century, made by Maestro
Giorgio Andreoli, from Gubbio
and by Donatello for Cantoria
of the Dome in Florence.
The collection also includes
some plates with decorations
inspired
by
Rafael
and
Titian’s paintings. Most items,
especially
the
decorative
plates with different scenes,
small or giant amphorae,
come from the workshop
Richard-Ginori located near
Florence. Doccia manufactory
established in 1735 by Marquis
Carlo Ginori experienced an

unprecedented boom when
the company Richard Ceramics
from Milan took it over in
1896, thus becoming the
manufactory
Richard-Ginori.
The technological innovations
introduced by the new owner
led to a spectacular increase
of productivity. Due to the
quality of the pieces and
the extraordinary variety of
typologies and décor, they
reach all European markets.
Motivated by the interest of
the Romanian Royal House,
the workshop Richard-Ginori
is one of King Charles I’s
preferred providers of majolica.

DEASUPRA
Platou Bella Donna,
atelier Ginori,
faianta pictata,
4/4 sec. 19
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partner’s
preferences
and
the eclectic character of the
century. Coherent, versatile
and colourful, the majolica of
the royal collection adds to
the interiors of the summer
residence the sparkling mark
of the Italian classic culture.

The replicas of originals or
adaptations, the Italian ceramic
pieces of the royal collection
both define the sleeping
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STANGA
Figurina dragon,
atelier Salviati,
sticla colorata,
4/4 sec. 19, detaliu

MURANO
GLASS
They raised the unique quality of the
melted glass, fine, precious, pure and
noble material

T

he glass collection
of Peles National
Museum contains
over
1500
pieces
and
owes the interest shown in
the decorative arts to two
important personalities: King
Charles I and Queen Mary.
The King’s preferences turned
to works of Renaissance and
Baroque, eras which constituted
real points of reference for
him. Through the acquisitions
made, Charles I belonged
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to the sleeping partners of
historicist art, thus respecting
the practices of the princely and
royal European courts at the
end of the 19th century. By their
exceptional artistic value, an
important place in the collection
is held by the products of the
Salviati workshops located in
the Venetian lagoon, on the
famous island Murano which is
for more than six hundred years
the world capital of glassware.
In Venice, due to the trade with
the Orient and with other people
who had the glass blowing

tradition (Phoenicians, Syrians,
Egyptians),
this
technique
refined more than in other parts
of Europe and became famous.
The Ancient Amurianum, a
Roman
settlement
whose
inhabitants were dealing with
fishing and salt extraction,
became the centre of glassware
in 1291 when the Venetian
Republic forced the glassmakers
to move their ovens on the island.
Thus, an exclusivist community
arose and its members were in
the same time entrepreneurs,
experimenters, inventors of new
colours and techniques and
responsible for preparing the
mixture and the fusion of glass.
They were constantly in a fierce
competition, which obliged
them to develop skills, fact
that brought an incomparable
mastery
of
blowers
and
modelers. The perfectionism of
the glassmakers together with
a stunning ingenuity led to the
invention of some technical
tricks such as “latticino”, “vetro
a retorti”, “vetro a reticello”,
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King Charles I, lover of beauty
and approved collector, did not
remain indifferent to the charm
of the chandeliers, mirrors,
light fittings and shaped vases
designed in the Venetian
lagoon
“vetro detrino”, “incamiciato”
and others. This raised the
unique quality of the melted
glass, fine, precious, pure and
noble material, prepared on
secret
receipts.
Regarding
the decorative repertoire, it
respected a high artistic level
and thus the products of the
Venetian artisans became, since
the 14th century, synonymous
with the most elegant and
refined forms of glassware.
The Venetian artisans’ creations,
which were Renaissance art
treasures, adorned the palaces
of the noblemen belonging to
an area that went from Western
Europe, the palace of Henry III
to Constantinople, the Court
of Suleiman I the Magnificent.
In the 18th century, thanks
to the spread of the crystal
based on lead, the Venetian
style came into decadence
and the popularity of Murano
glass was overshadowed by the
English and Bohemian model.
It was only in the second half
of the 19th century that the
interest in the antiquaries and
collectors led to the revival of
the glassware art of Murano.
In 1859, the mayor of Murano,
Antonio Colleoni founded with
Antonio Salviati the company
“Salviati & C”, which became
the most important Venetian
maker of glass of the time.

MURANO GLASS

Aiguiere,
atelier Salviati,
sticla colorata,
pulverizare cu aur,
4/4 sec. 19, detaliu

With the best glassmakers and
technicians, the workshops
Salviati created an impressive
collection of historicist pieces
inspired by the old works of
Renaissance and Italian Baroque,
which brought the triumph at the
international fairs and gained
therefore the world markets.
King Charles I, lover of beauty
and approved collector, did not
remain indifferent to the charm
of the chandeliers, mirrors,
light fittings and shaped vases
designed in the Venetian
lagoon and chose pieces of
great
brightness,
treasures
arised from the miraculous
alchemy of stone, fire and
human creativity, that gave
personality to the sumptuous
interiors of Peles in the
Italian Neo-Renaissance style.
The Florentine Hall, the most
important room for receptions,
and the Hall of Honour, the
main reception room, in the
adjacent space of its corridors
which completes its grandeur,
benefit from the decorative
contribution of some wonderful
chandeliers
with
forty-two
arms and some large mirrors
with
sophisticated
forms,
gables and embossing, framed
by light fittings, all decorated
with flowers and leaves of
the Mediterranean gardens,
designed with an amazing
virtuosity, made of coloured
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glass and engraved with
medallions which represented
mythological
scenes.
By
the
Renaissance
ornamentation with Baroque
accents, by the diversity of
techniques, they illustrate the
characteristics of the glassware
in the decades between the
second half of the 19th century
and the beginning of the 20th
century. During this period the
art 48
of glass evolves through

chemists’
discoveries
that
led to the massive expansion
of coloristic variants and the
possibility of juxtaposing the
techniques which widens the
range of means of expression.
The unique plasticity of Murano
compositions was challenging
for many artists, who saw a huge
potential for artistic expressivity.
Starting
from
“Cristallo”,
invented in the fifteenth
century by Angelo Barovier and

Vas decorativ,
atelier Salviati,
sticla colorata si
opalina,
4/4 sec. 19, detaliu

up to the most sophisticated
combinations of shapes and
colours of the modern époque,
the Venetian artisans created
objects of high aesthetic quality
and great visual variety.
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ITALIAN
TAPESTRIES

he
tapestry
collection of the
Peles
National
Museum includes,
between
other
works of great artistic value,
six large pieces made in the
workshop Erulo Eroli (1854
– 1916), in Rome. Pietro
Axerio
recommended
the
Italian artist to the Romanian
Royal
House
in
1913.
Faithful to his family’s concerns,
Eroli attended courses of
sculpture, painting, tapestry
technique,
glassware
and
ceramics. Together with the
specialization in the art of
painting, Eroli’s interest in
making tapestries increased.
Eroli worked as a painter and
enhanced his work in tapestry
by
recovering
traditional
methods on creating some
preparatory cards for tapestries.
His
participation
in
the
exhibition of Belle Arte held in
Rome in 1883 was considered
the artist’s first great success
and the International Exhibition
of Antwerp brought him, in
1891, the Medal of gold and the
international recognition. Eroli’s
workshop received orders both

from his native country and
abroad. He was also involved
in the restoration of some
tapestries owned by the Italian
State. The artist from Rome
enjoyed the prestige which
made King Charles I entrust
the execution of some works
for the residence of Sinaia.
The
precious
tapestries
represent the mural decoration
of the corridor from the
Ladder of Honour to the royal
apartment on the first floor.
The chosen theme, Titus
and Vespasian Story, evokes
the events which happened
between 67-71 in Judea and
Rome. The decoration of the
tapestries was inspired by the
bas-reliefs of the Triumphal
Arc of Titus, the Roman Forum,
subjects chosen for their artistic
works by many artists over
the centuries. The six pieces
made in Erulo Eroli’s workshop
represent two tapestries of
wool, realised in basse-lisse
technique and four tapestry
cards painted on rips of cotton.
Works are disposed in the
clockwise arrangement and
follow the chronology of the
events. The episode when

DEASUPRA
Tapiserie, atelier
Erulo Eroli, lana
basse-lisse, 1913,
detaliu

ITALIAN TAPESTRIES

Joseph, the leader of the Jewish
rebellion was brought before
Vespasian and Titus in the year
67 is followed by the scene
when the two addressed to the
crowd from the steps of the
Forum in the acclamations of
the Roman people and army.
On the opposite wall, the next
piece illustrates Titus, who
actually conquered Jerusalem in
AD 70, sharing the throne with
Vespasian as a symbol of power
division between father and
son. The slaughter of the Jewish
population by the soldiers in
the Roman army is captured
in Eroli’s following work. The
triumphal entry in Rome of
Emperor Vespasian and Titus
and the episode of bringing
the fabulous treasures taken
from Judea into the eternal city
are the scenes transposed in
the last two works of the cycle
of tapestries. The chromatics
used for their realization cover a
large range of colours, in which
the tones of ochre, yellow,
purple, green, brown, gray,
golden blend harmoniously
and enhance beauty, dynamics
and
dramatic
scenes.
The tapestry made in Erulo
Eroli’s workshops are tributary
to the Italian Renaissance which
had the inspiration sources
in the Roman antiquity, the
artist skilfully reconstructing
the events held during the
bloom of the Roman Empire.
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1.

Madonna adorand Pruncul / Rugaciunea din padure
Ottilia Michail-Otetelesanu
dupa Fra Filippo Lippi
ulei pe lemn
125,5 x 114 cm
1911
nr. inv. 11629, PS 20, P. 243
Originalul, aflat la Galeria Muzeului de Stat din Berlin, este opera celebrului pictor toscan Fra Filippo Lippi
(1406 – 1469). Panelul a fost pictat pentru altarul capelei palatului Medici de la Florenţa, ilustrând crezul
Bisericii Catolice, confruntat în epocă (Conciliul de la Ferrara-Florenţa, 1439), cu cel al Bisericii Ortodoxe.
Stilul realist al reprezentării s-a datorat influenţei pe care Masaccio a avut-o asupra pictorului călugar,
maniera acestuia influenţând mai departe inovaţiile picturii renascentiste.
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2.

Madonna del Passeggio
anonim, dupa Rafael,
ulei pe panza
95 x 74 cm
4/4 sec. 17
nr. inv. 7082, P. 202
Atribuită în egală măsură lui Rafael Sanzio (1483-1520) cât şi elevului Giovani Francesco Penni (1488 – 1528) – ce
a colaborat la realizarea unor opere împreună cu maestrul sau; a copiat opere ale acestuia, lucrarea originală, destul
de contestată ca autenticitate, a făcut parte din celebra Galerie Orléans, având o istorie bogată. Astăzi, cea mai
cunoscută variantă a lucrării se află la Galeria Naţională a Scoţiei de la Edinburgh.
Pânza din colecţia lui Carol I, achiziţionată de la Felix Bamberg şi publicată în Catalogul Colecţiei regale de pictură a
lui Bachelin, este se pare o copie veche, comandată de o familie artistocratică ce a marcat pânza cu armoariile sale.
Episodul reprezentat este inspirat din evangheliile apocrife: Sfânta Familie, în timpul fugii din Egipt, se intâlneşte
cu Sfântul Ioan Botezătorul, care, copil încă, optase pentru viaţa de eremit în deşertul egiptean. Si totuşi, peisajul în
care sunt reprezentate personajele sfinte este marcat de albia unui râu, prefigurând viitorul botez în apa Iordanului.
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3.

Adoratia pastorilor,
Agnese Dolci,
ulei pe panza,
57 cm x 42 cm
1690
nr. inv. 13530, P. 185
Operă a pictoriţei florentine Agnese Dolci (1659 – 1719), una dintre puţinele pânze păstrate ale
autoarei, „Adoraţia păstorilor” face dovada influenţei extraordinare pe care pictorul florentin Carlo Dolci,
tatăl sau, a avut-o asupra fiicei şi elevei sale.
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4.

Gasirea lui Moise,
anonim dupa Veronese,
ulei pe panza,
119 x 194 cm
2/2 sec. 18
nr. inv. 11656, P. 372, PFV. 20
Lucrarea „Moise salvat din apele Nilului” sau „Găsirea lui Moise” a fost pictata de Paolo Veronese (1528-1588), în
numeroase variante, dintre care cele mai cunoscute se află azi la Lyon şi Dijon (Franţa). Lucrarea din colecţia lui
Carol I este o copie după lucrarea aflată la Gemäldegalerie din Dresda.
Pentru peisajul de pe malurile Nilului din fundal, pictorul s-a inspirat din valea Brentei, râu ce uneşte Veneţia de
Vicenza, loc predilect de plimbare a pictorului: clădirile ce se ivesc în depărtare par a fi operele lui Palladio, ce a
construit majoritatea edificiilor sale clasiciste pe malul râului italian.
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5.

Portretul lui Carol Quintul,
Gustav Bregenzer, dupa Titian
ulei pe panza,
200 cm x 116 cm
4/4 sec. 19
nr. inv. 11641, PS 37, P. 252
Devenit împărat al Imperiului
Romano-German din anul 1519.
încoronat de către Papa Clement al
VII-lea, Carol Quintul îi încredinţează
lui Tiziano sarcina de a-i realizea
portretul.
Originalul lucrării din 1530 se află la
Alte Pinakothek din München, iar în
colecţia castelului Peleş se găseşte o
copie realizată de Gustav Bregenzer.
Lucrarea devine unul dintre portretele
preferate ale împăratului, după cum la
fel de apreciat era şi pictorul Italian,
aşa încât atunci când este obligat să
abdice şi să se retragă la mânăstirea
din Zuste, nu se desparte de această
pictură, luând-o cu el.
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6.

Isabella d’Este,
Gustav Klimt, dupa Titian
ulei pe panza,
96 cm x 63 cm
1884
nr. inv. 11665, PFV. 34, P. 365
Pânza o reprezintă pe tânăra
Isabella d’Este, ducesă de Mantova,
privind spre stânga. Personajul
este îmbrăcat într-un frumos
costum de curte, având mâneci de
culoare albastră decorate cu motive
aurii, iar peste umărul stâng, în
bandulieră, o blăniţă de hermină.
Pe cap poartă un turban bătut cu
pietre preţioase. Isabella D’Este era
vestită pentru ţinutele vestimentare
şi bijuteriile de o mare calitate şi
valoare.
Lucrarea se dovedeşte a fi o copie
de bună calitate, Klimt excelând
în redarea delicatelor trăsături
ale chipului, dar şi în atenta
reproducere a detaliilor de costum,
demonstrând totodată faptul că nu
a realizat o copie de tip mecanic.
Originalul acestei pânze, datat 1536
se găseşte la Kunsthistorisches
Museum din Viena.
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7.

Baldassare Castiglione
anonim, dupa Rafael
ulei pe panel
90 x 66 cm
2/2 sec. 17
nr. inv. 11632, PS 26, P. 366
Operă celebră a lui Rafael Sanzio, reprezentându-l pe bunul său prieten, contele Baldassare Castiglione
(1478 – 1529), personaj aristocratic, diplomat, scriitor şi om de lume, devenit paradigmatic pentru omul
universal renascentist în urma publicării tratatului „Il Cortigiano” (Curteanul), în 1528. Devenită una dintre cele
mai vândute şi citite cărţi din secolul al XVI-lea, „Il Cortigiano” a constituit un manual al nobleţei prin excelenţă.
Lucrarea aflată în colecţia lui Carol I este diferită atât din punct de vedere cromatic, cât mai ales din punct
de vedere al fizionomiei personajului. În catalogul lui Leo Bachelin lucrarea este atribuită lui Rembrandt,
afirmaţie ce poate fi susţinută studiind variantele realizate de pictorul olandez la portretul lui Castiglione.
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8.

Caterina Cornaro,
Ernst Klimt, dupa Veronese,
ulei pe panza
120 x 75 cm
1885
nr. inv. 11661, PFV. 45, P. 364
Portretul reginei Caterina Cornaro (1454 – 1510), aristocrată veneţiană devenită regina Ciprului, ce a lăsat
moştenire regatul său Republicii veneţiene, este o operă controversată, atribuită pe rând lui Veronese, Antonio
Badille şi Tiţian. Aflată la Kunsthistorisches Museum din Viena, pânza a fost copiată de tânărul pictor vienez
Ernst Klimt.
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9.

Portret de tanara nobila,
Bertha Siech, dupa Palma Vecchio
ulei pe panza,
94 x 73 cm
1886
nr. inv. 12597, PS 25, P. 267
Opera este o interpretare a „Portretului de tânără” de Palma Vecchio (1480-1528), aflat azi la Muzeul ThyssenBornemisza din Madrid. Autoarea, Bertha Siech, pictoriţă germană, tratează modelul lui Palma Vecchio cu oarecare
lejeritate, transformând tânăra nobilă într-un personaj al secolului al XIX-lea.
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10.

Amorul sacru si amorul profan,
Max Schneidt, dupa Titian
ulei pe panza,
167 x 95 cm
4/4 sec. 19
nr. inv. 11651, P. 363, PFV. 15

“Amorul sacru şi amorul profan”, opera de tinereţe a lui Tiţian (1480 – 1576), datată 1515, este una dintre
picturile ce a suscitat cele mai multe dispute privind titlul, din istoria artei, pânza aflându-se la Galleria
Borghese din Roma.
Ultima interpretare este că cele două personaje feminine identice reprezintă feminitatea în cele două ipostaze
ale unei căsătorii: sfera publică, socială şi sfera privată, intimă. Lucrarea a fost comandată de marele cancelar al
Veneţiei, Niccolo Aurelio, ca dar de nuntă pentru soţia sa Laura Bagarotto, in semn de reconciliere. In calitatea
sa de funcţionar al republicii pronunţase pedeapsa capitală pentru tatăl viitoarei sale soţii, Bertuccio Bagarotto,
acuzat de înaltă trădare. Din acest motiv simbolistica pânzei este atât de complexă şi greu de descifrat.
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11.

Personaj renascentist,
atelier A. Menegatti
basorelief, maiolica policroma,
D: 75 cm
1911
nr. inv. 11991, C. 903, S. 82
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12.

Personaj renascentist,
atelier A. Menegatti
basorelief, maiolica policroma,
D: 75 cm
1911
nr. inv. 11990, C. 902, S. 81
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13.

Adoratia Pruncului,
atelier A. Menegatti, dupa Luca della Robbia,
basorelief, maiolica policroma,
I: 125 cm, La: 75 cm
1911
nr. inv. 12004, C. 919, S. 95
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14.

Laudate Dominum,
Guido Minerbi, dupa Luca della Robbia,
basorelief marmura,
I: 83 cm, La: 54 cm
1911
nr. inv. 11992, P. 427, S. 83
Dupa reliefurile vechii tribune a Orgilor (Cantoria) din Domul din Florenta - Santa Maria del Fiore aflata la muzeul Domului.
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15.

Ingeri dansand,
Guido Minerbi, dupa Donatello,
basorelief marmura,
I: 125 cm, La: 75 cm
1911
nr. inv. 12002, P. 440, S. 93
Dupa reliefurile vechii Cantorii din Domul din Florenta.
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16.

Adoratia Pruncului,
Guido Minerbi, dupa Andrea della Robbia,
basorelief marmura,
I: 75 cm, La: 51 cm
1911
nr. inv. 11987, P. 419, S. 75
Copie dupa originalul in teracota al lui Andrea della Robbia, aflat la Museo Nationale del Bargello, Florenta.
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17.

Regele Carol I,
Raffaello Romanelli,
marmura,
I: 65,5 cm, L: 63 cm, La: 36 cm
4/4 sec. 19
nr. inv. 11009, S. 101, P. 787

Una din piesele de excepţie ale
colecţiei de sculptură este bustul
din marmură realizat de sculptorul
italian
Raffaello
Romanelli,
una
dintre
puţinele
lucrăritestament
pentru
portetistica
regală, ce reuşeşte să surprindă
austeritatea şi măreţia suveranului,
tratat aici ca personaj istoric.
Nu întâmplător, Romanelli trateaza
efigia lui Carol I în maniera efigiilor
împăraţilor romani, mai ales că în
1906 propaganda oficială din jurul
Jubileului de 40 ani de domnie
asemuia rolul regelui cu cel al
împăratului Traian. Mai mult chiar,
bustul trasmite viitorimii mesajul său.
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18.

Margherita de Valois,
Aristide Petrilli, Florenta,
marmura vopsita,
I: 58 cm, La: 27 cm
4/4 sec. 19
nr. inv. 15544
Interpretare în manieră prerafaelită după unul dintre
portretele de epocă ale Margueritei de Valois, regină a Franţei şi
Navarei (1572 – 1599) şi soţie a primului rege Bourbon, Henric
al IV-lea, aceasta s-a distins datorită educaţiei sale umaniste.
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19.

Apollo,
atelier italian, dupa Jacopo Sansovino,
lemn de tei, sculptat, aurit
I: 150 cm, La: 40 cm
1/4 sec. 20
nr. inv. 11047, P. 426, S. 145
Originalul se gaseste in Loggia de la baza Campanillei din San Marco.
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20.

Mercur,
Giuseppe Michieli, Florenta, dupa Jacopo Sansovino,
bronz patinat,
I: 150 cm, La: 40 cm
4/4 sec. 19
nr. inv. 11073, P. 446, S. 171
Giuseppe Michieli expune la Expozitia de la Milano,
in anul 1881, lucrari in bronz dupa Jacopo
Sansovino si primeste medalia de aur pentru
acuratetea creatiilor, copii dupa Logetta
din San Marco.
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21.

Lampadar torschera,
Giuseppe Michieli, dupa Niccolo Roccatagliatta,
bronz patinat,
I: 280 cm, La: 60 cm
4/4 sec. 19
nr. inv. 11733, M. 1060, a
Artistul italian G. Michieli realiza reproduceri in
facsimil ale celor mai celebre lucrari italiene,
supervizand intregul procedeu artistic pana in
momentul turnarii piesei.
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22.

Pereche piese decorative,
Giuseppe Michieli,
bronz turnat,
I: 140 cm, La: 36 cm
inscriptie Venezia, 1866
nr. inv. 3576
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23.

Halebardier,
Alexander Calandrelli (1834 - 1903),
teracota,
I: 200 cm, La: 80 cm
4/4 sec. 19
nr. inv. 11139, SE. 75, P. 497
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24.

Fantana Danubius,
Antonio Frilli,
piatra sculptata,
1911
nr. inv. 11134, SE. 60, P. 489

25.

Leu,
Antonio Frilli,
marmura de Carrara,
1911
nr. inv. 11107, SE. 25, P. 477
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26.

Fantana
atelier Raffaello Romanelli,
piatra sculptata,
Î: 350 cm
1913
nr. inv. 12024, SE. 23, P. 541
Piesă monumentală, interpretare după grupul lateral al bazinului
,,Fântânii lui Neptun’’ din Piaţa Signoriei din Florenţa, creaţia lui Bartolomeo
Ammanati din 1571, cu statuile din bronz ale lui Gianbologna.
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27.

Fantana Albani,
atelier Pietro Axerio,
piatra turnata,
Î: 530 cm; D: 360 cm
1909
nr. inv. 12031, SE. 64
Monumentală, având bazin cvadrilobat cu baza ovală, fântâna
reprezintă o interpretare după fântâna Villei Albani din Roma, în
stilul Renaşterii italiene, cu accente neoclasice.
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28.

Uşi sala florentină,
Luigi Magni,
bronz turnat, patinat,
I: 263,5 cm, L: 73,5 cm
1906
Proiectul acestor uşi, turnate în
bronz, aparţine italianului Luigi
Magni. Artist de talent şi foarte
bun desenator, Magni creează
personajele alegorice simbolizând
artele cu o spontaneitate şi o
imaginaţie desăvarşită.
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29.

Dulap
Atelier toscan, Italia
Lemn de tei, nuc,
4/4 sec. 16
I: 231 cm, L:184 cm., La: 57 cm.
nr.inv. 15448
Piesă sobră, elegantă, formată din două corpuri paralelipipedice suprapuse. Cele două corpuri sunt prevăzute
cu câte două uşi, repertoriul ornamental (denticuli) rezumându-se la profilele frontonului, frizelor şi soclului. Pe
tăbliile uşilor se găsesc 16 figurine antropomorfe, metalice, aurite, mânere montate în casete dreptunghiulare,
aplicate, reliefate, constituind decorul piesei.
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30.

Patul Doria
Atelier genovez, Italia
4/4 sec. 16
Lemn de stejar, broderie pe mătase
I: 155cm, L: 225 cm., La: 225 cm
nr.inv. 12481, L.619, M.371
Patul a aparţinut amiralului Giovanni Andrea Doria. Achizitionat de Felix Bamberg, în jurul anului 1877 şi vândut,
alături de un grupaj de picturi regelui Carol I, în anul 1889. Broderia fundalului din ţesătură de lână, mătase, fir
de aur reprezintă lupta navală de la Lepanto (1571), inspirată după o pânză a lui Titian. Valoarea excepţională a
acestei piese unicat a inclus-o în tezaurul patrimoniului naţional.
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31.

Masa octogonala
Atelier Italian
1/4 sec. XVI
Lemn de nuc, sculptat, lustruit
Dim. : I: 80 cm, D: 110 cm.
nr.inv. 12501, L.958
Blatul octagonal al acestei
mese, montat pe 3 picioare
panouri, radiale, formate din himere
înaripate, sculptate în ronde-bosse
şi terminate cu labe groase de leu
este dovada certă a provenienţei
italiene. Sculptura manuală cu
motive renascentiste dovedeşte
arta desăvârşită a meşterilor din
peninsulă în arta lemnului.

32.

Comoda
Atelier Italian
1/4 sec. XVII
Lemn de nuc,
I - 115 cm,L - 162 cm,
La - 72 cm
nr. inv. 12485, L.952,
M.125
Comodă pereche a unei
piese care se găseşte la
Muzeul de Artă decorativă
din Milano, datată 1601.
Frumuseţea şi armonia
compoziţiei constă în
perfecta îmbinare a
panourilor, prin borduri
bogat sculptate cu
personaje-putti muzicanţi,
alternând cu suprafeţele
netede ale sertarelor,
mânerele în ronde-bosse
şi feroneria preţioasă.
Compoziţia heraldică
aşezată frontal, despărţind
cele două sertare de sub
blat, certifică piesa, ca fiind
de reprezentare.
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33.

Dulap
Atelier veneţian, Italia
Lemn de nuc şi pin
4/4 sec.XVII
I - 210 cm, L - 255 cm, La - 80 cm
nr.inv.11703, L.950, M.233,
Piesă de mobilier masivă, de formă arhitectonică, din lemn de nuc şi pin sculptat, formată din două
corpuri. Valoarea de excepţie a piesei o conferă pictura policromă reprezentând patru sfinţi martiri,
nimbaţi, compoziţii academiste, în casete arcadate.
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34.

Credenţă
Atelier italian,
Lemn de nuc, sculptat, strunjit, lustruit
I: 200 cm, L: 205 cm, La: 70 cm
4/4 sec. 19
nr. inv. 3980,L 1032
Crearea sculpturală a basoreliefurilor cu personaje alegorice simbolizând Tinereţea, Bătrâneţea şi
Pamântul, cartuşul heraldic cu leul din San Marco, personajele fantastice-himere, şerpi încolăciţi etc. fac parte
din vocabularul artei renascentiste italiene. Această lucrare elaborată este o interpretare istoristă, dovedind
imaginaţia şi creativitatea artiştilor de la sfârşitul secolului al XIX-lea.
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35.

Masă
Atelier A. Mengetti,
Lemn sculptat, strunjit, aurit, pietra dura
I: 92 cm, L: 190 cm, La: 100 cm
4/4 sec. 19
nr. inv. 8943,L.945, M.108

Masă cu blatul lucrat în tehnica intarsiei din pietra dura cu medalion central- cvadriga romană, picioare colonete canelate şi terme
(îngeri) din lemn sculptat şi aurit, confirmă valoarea de excepţie a piesei originale, aflată la Muzeul Uffizzi din Florenţa.
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36.

Felinar
Atelier veneţian,
Lemn de tei, sculptat, aurit
I: 265 cm, L: 40,5 cm,
4/4 sec. 17
nr. inv. 12494, L. 630 a,b
Felinarele veneţiene, pereche, din lemn de tei, sculptat şi aurit
adaugă un plus de bogăţie şi preţiozitate foaierului sălii de
concerte a castelului Peleş.
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37.

Banchetă
Atelier Antonio Frilli (1880-1920),
Marmura, sculptată, sticlă, aurită
I: 151 cm, L: 212,5 cm, La: 50,5 cm
1/4 sec. 20
nr. inv. 4537,O.90
Florentinul Frilli foloseşte elemente arhitecturale în stil romanic pe care le armonizează cu decoraţia bogată: rozete
decupate, motive animaliere si avimorfe, personaje biblice etc., culminând cu scena centrală, tratată in stil bizantin Arhanghelul Mihail, pe un fond din mozaic din sticlă aurită, definind această piesă preţioasă.
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38.

Cabinet
Atelier italian
Lemn de nuc, palisandru, brad , furnire exotice,os, gravat
152 x 120 x 42 cm.
4/4 sec. XVII,
nr.inv. 12551, L.629, M.371
Pe feţele sertarelor sunt aplicate plăci de os, gravate după lucrările lui Jacques Callot, cu scene marine,
încadrate de furnire intarsiate. Registrul inferior prezintă central, o gravură pe os -“Sf. Gheorghe ucigând
balaurul”.
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39.

Cabinet
Atelier Bernhard Ludwig, Viena,
4/4 sec. XIX
Lemn de esenţă tare, abanos,lemn sculptat, aurit, pietra
dura, argint, cristal
Dimensiuni: I - 347 cm,L - 220 cm,La - 60 cm
nr. inv. 11701, L. 948; 11702, L. 949

Pereche de cabinete de mare spectaculozitate prin tipologia specifică Renaşterii târzii, decoraţia bogată şi materialele utilizate realizate
la comanda regelui Carol I în atelierele Bernard Ludwig de la Viena, copiind piese originale aflate la Palatul Borromeo de pe Isola Bella
din Lacul Maggiore. La Peleş partea inferioară a cabinetelor a fost înlocuită cu picioare terme din lemn aurit ce susţin corpul superior.
Între panourile decorative din pietra dura, se remarcă cel cu însemn heraldic (laleaua albastra), care certifică apartenenţa originalului
acestei piese, ca fiind comanda contelui Borromeo.
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40.

Cassona
Atelier Florenţa,
1/4 sec.XVI
Lemn de nuc, sculptat, aurit, pictat, pirogravat
I: 75 cm.; L: 143 cm.; La:50 cm.
nr.inv. 12484, L.578
Cassonă sub formă de sarcofag având frontal, central un
cartuş heraldic- leul din San Marco din stucatură aplicată,
trei sferturi distrus. Centura de sub capac este pictată în
albastru-turcoaz, şi aurită, cu arabescuri. Superior- un panou
dreptunghiular bordat cu brâu din solzi şi cinci cartuşemedalioane încadrate de un lambrechin vegetal, separate
prin décor floral cu insemne heraldice şi deviză în limba latină
Libertas: scuturi cu crin heraldic, cruce latină, acvilă.
Apreciem că este o piesă lucrată la comanda unui militar de
elită, după insemnele heraldice, florentin. În acest tip de ladă se
păstrau uniforme militare, arme, efecte militare, etc.

41.

Scaun Sgabello
Atelier Atelier J. Heymann,
Lemn de nuc strunjit, sculptat, lustruit
I: 112 cm, L: 57 cm, La: 47 cm
cca 1883
nr. inv. 8931, L. 835, M. 54
Scaun Sgabello, pe două picioare panouri, cel frontal
decorat cu stemele familiilor de Hohenzollern şi Wied,
surmontate de coroană regală, în medalion oval pe filacter.
Aceste scaune, realizate de Heymann sunt comenzi speciale
pentru reşedinţa suveranilor români de la Sinaia. Decorul bogat
sculptat şi tipologia sunt de sorginte renascentistă italiană.
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42.

Fotoliu
Atelier Bernhardt Ludwig, Viena
Lemn de nuc, piele presată, parţial aurită
I: 136,5 cm, L: 60 cm, La: 67 cm
4/4 sec. 19
nr. Inv. 9027, M.265,L 1014
Fotoliu, piesă de reprezentare, cu spătarul drept, înalt din piele presată figurând un cartuş heraldic, convenţional, iar la
nivelul centurii,” fusta” lată din piele cu franjuri din mătase, sunt caracteristici specifice tipologiei şezutelor Renaşterii
din regiunea Toscana
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43.

Masă
Atelier Valentino Panciera Besarel, Veneţia
lemn de nuc, stejar, sculptate, gravate, lustruite
I: 81 cm, L: 105,5 cm, La: 65 cm
4/4 sec. 19
nr. inv. 11722, L. 933
Fraţii Besarel au creat piese de mobilier în care excelează
sculptura în ronde-bosse, reprezentând putto şi îngeraşi, o
tehnică perfecţionată, premiată la expoziţiile de sculptură şi
artă decorativă, de la sfârşitul secolului al XIX-lea din Italia.
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44.

Fotoliu
atelier Valentino Panciera Besarel, Veneţia
lemn de nuc, sculptat, catifea coupé Genoa
I: 130 cm, L: 100 cm, La: 85 cm
nr. inv. 11730, M. 65, M. 68
4/4 sec. 19
Fotoliul este executat în stilul barocului italian creat de ebenistul Andrea Brustolon (1662-1732).
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45.

Garnitură mobilier
Atelier italian,
Lemn de nuc, sculptat, decupat
Bancheta: I: 126 m, L: 85 cm, La: 43 cm
Scaun: I: 112 cm, L: 41,5 cm, La: 36 cm
1/2 sec. 18
nr. inv. 8929, L. 828, M. 44
Garnitură formată din banchetă şi două scaune, realizată la sfârşitul secolului al XVIII-lea, cu exuberanţă în conceperea
tuturor motivelor decorative şi suprapunere stilistică. Elementele renascentiste, himere, minerve, personaje masculine,
insemne heraldice etc. sunt tratate în spiritul barocului, cu o tehnică sculpturală de mare măiestrie.
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46.

Fotoliu
Atelier italian
Lemn de stejar, sculptat, catifea broderie
I: 112, L: 86 cm, La: 71 cm
4/4 sec. 19
nr. inv. 3886
Această tipologie a fotoliilor cu picioare în X, întâlnită încă din Evul Mediu se transformă în
perioada Renaşterii şi a barocului, primind elemente noi în decoraţie si devenind elegante piese
de mobilier, remarcate în reşedinţele nobiliare şi regale de la sfârşitul secolului al XIX-lea.
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47.

Vas decorativ
Atelier Faenza
4/4 sec. XVI
faianţă modelată la roată, pictată manual în policromie sub glazură, glazurată
Î: 54 cm; La: 31 cm; DB: 20 cm; DG: 11 cm
Nr. inv.: 15242

104

Piesă tipică epocii de glorie a maiolicii peninsulare, atât tipologic, cât şi ca decor. Dispunerea panoramică a
scenei de luptă inspirată de antichitatea clasică, prezenţa decorului aplicat - protome de leu, anse mascaroni, în
relief, prevăzuţi cu anouri, mărul în ronde-bosse de pe capac -, cromatismul în nuanţe de ocru, verde, albastru,
brun sunt elemente de identificare a maiolicii faentine de sfârşit de secol XVI.
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48.

Agheazmatar
Atelier Orvieto
1/4 sec. XVII
ceramică modelată manual, barbotină, pictată manual, glazurată
Î: 40 cm; La : 24 cm
Nr. inv.: 5161; C: 811
Recipient pentru agheazmă, piesa întruneşte caracteristicile definitorii ale barocului italian: decoraţia bogată, forma
de cartuş, îngerii în ronde-bosse, reprezentarea simbolică a Duhului Sfânt sub chipul porumbelului şi cromatismul
redus la ocru şi albastru.
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49.

Terină
atelier Orvieto, Umbria
1/4 sec. XVII
faianţă staniferă; modelată la roată, barbotină, decor aplicat, pictată manual sub glazură, glazurată
Î: 17 cm; DG: 25 cm; DT: 31 cm
Nr. inv.: 14572
Recipient pentru păstrarea alimentelor, piesa este prevăzută cu capac supraînălţat şi anse circulare. Pasta groasă,
glazura opacă, cromatica redusă la galben, albastru, verde, cu mici accente de brun, desenul stângaci, reprezentând
motive geometrice şi vegetale alternate o plasează la începutul secolului al XVII-lea. La interior, artistul a pictat o scenă
biblică reprezentând Botezul lui Iisus în apa Iordanului, cu legenda în limba latină: ,,GLORIA IN EXCELSI DIO”.
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50.

Platou decorativ
atelierul Arte Industriale din Genova, condus de Alberto Issel
4/4 sec. XIX
faianţă staniferă, modelată în tipar, pictată manual sub glazură, glazurată
Î: 5 cm; D: 42 cm
Nr. inv.: 9691
Circular, inspirat de o piesă Gubbio, decorată cu scenă religioasă, ,,Iisus în casa lui Simon”. Într-un cadru de Renaştere, schiţat
cu grijă pentru detaliu, Iisus stă aşezat la locul de onoare, alături de Lazăr şi Martha, la cina din Betania, desfăşurată cu şase
zile înainte de Paşte. Familia gazdei şi servitorii se întrec în ospitalitate, în timp ce Maria, sora lui Lazăr, îi spală picioarele
Mântuitorului, reprezentat cu aură în jurul capului. Stângăcia desenului şi adaosul inutil de elemente decorative (veşmintele sunt
acoperite de motive punctiforme) coboară piesa la statutul de reproducere inabilă. Bordura piesei este decorată cu ghirlandă a
grottesche, care intercalează lateral, două scuturi heraldice.
Platoul achiziţionat de Regele Carol I pentru colecţia de ceramică de la Castelul Peleş este o copie după reproducerea lui
Domenico Sforzolini, pictor şi gravor din Perugia, autorul frescii bisericii San Agostino din Gubbio. Decorul realizat în secolul al
XIX-lea copiază originalul de secol XV creat de Giorgio Andreoli şi aflat în proprietatea familiei Ranghiasci Brancaleoni. O variantă
a fost reprodusă în lucrarea Carolei Fiocco şi Gabriellei Gherardi, Ceramiche umbre dal medioevo allo storicismo, editată de
Museo Internazionale delle Ceramiche in Faenza, 1989, p. 468.
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51.

Platou decorativ
atelierul Arte Industriale din Genova, condus de Alberto Issel
4/4 sec. XIX
faianţă staniferă, modelată la roată, pictată manual sub glazură, glazurată
Î: 3 cm; D: 46 cm
Nr. inv.: 9652
Circular, pictat en plein a istoriatto, cu scenă reprezentând ,,Triumf roman”. În carul său aurit, tras de cai, împăratul
defilează în mijlocul legiunilor, purtând cununa de lauri de cap. Cortegiul înaintează în aclamaţiile mulţimii. Scena este
imortalizată panoramic, în momentul deplasării de la Panteon către For. Inspirat de o piesă realizată de atelierul Savona,
din secolul al XVI-lea, artistul istorist a surprins momentul de glorie cu grijă pentru detaliu şi în deplină cunoaştere a
evenimentului istoric. Glazura strălucitoare, precum şi cromatismul eclatant trădează piesa ca fiind o copie istoristă.
Alberto Issel (1848 – 1926), pictor peisagist, ceramist de talent şi autor de mobilier Liberty, s-a numărat printre
principalii furnizori de maiolică ai Regelui Carol I. După participarea de succes la Expoziţia de la Torino din anul 1884,
Alberto Issel intră în vizorul Casei regale române pentru care realizează piese istoriste de mare rafinament.
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52.

Titlu: Platou decorativ
Atelier, şcoală, autor: piesă executată în atelierul Arte Industriale din Genova, condus de Alberto Issel
Datare: 1884 -1885
Tehnică: faianţă staniferă, modelată în tipar, pictată manual sub glazură, glazurată
Dimensiuni: Î: 6,5 cm; D: 31 cm
Nr. inv.: 6024; C: 350
Circular, pictat en plein cu vânător în costum din secolul al XVI-lea, cu pălărie amplă şi puşcă, în cromatică vie de ocru, verde,
albastru şi brun. Issel se inspiră în realizarea platoului din decoruri consacrate, creaţie a atelierului Montelupo în epoca
Renaşterii târzii (începutul secolului al XVII-lea), reprezentând cavaleri, sportivi, vânători, personaje din commedia del’arte,
soldaţi spanioli etc. Artistul copiază motivul cu fidelitate, dar utilizează un suport ceramic mai fin şi o glazură mai strălucitoare. O
piesă asemănătoare a fost reprodusă în cartea autoarei Nelly Fouchet, L’Argus des ventes aux enchères céramique, Dorotheum
Editions, 1997, p. 421.
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53.

Altorelief
atelier Ulisse Cantagalli, Florenţa
1/4 sec. XX
ceramică modelată în tipar, glazurată
Î: 47 cm; La : 30 cm; G : 11,5 cm
Nr. inv.: 15663
Detaliu după un original creat de Luca della Robbia (1400-1482) pentru Cantoria Domului din Florenţa, reprezentând cinci copii drapaţi,
cei doi din prim plan, cântând după un pergament desfăşurat, în cromatică de alb pe fundal colorat în albastru.
Ulisse Cantagalli (1839 – 1902), descendentul unei familii de ceramişti florentini, de tradiţie seculară – manufactura a fost înfiinţată
în veacul al XVI-lea -, ajunge la conducerea afacerii în anul 1872 şi dezvoltă, începând din 1878, o producţie ceramică de tip istorist,
inspirată de modelele Renaşterii italiene. Regele Carol I a achiziţionat pentru reşedinţa de vară de la Sinaia copii după della Robbia
create de Ulisse Cantagalli datorită asemănării izbitoare cu celebrele originale.
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54.

Platou decorativ
atelier Ulisse Cantagalli, Florenţa
4/4 sec. XIX
faianţă staniferă, modelare manuală, pictare manuală sub glazură, glazurare
D: 40 cm; Î: 2 cm
Nr. inv.: 9690; LC: 778
Circular, pictat central în stilul sever, tipic secolului al XVI-lea, cu personaj masculin antic, reprezentat bust, profil stânga, cel mai probabil,
războinic purtând caschetă cu panaş şi drapaj prins larg pe umărul stâng cu fibulă, încadrat de motive vegetale. Bordura lată, pictată în
registre alternând motive floral-vegetale cu imbricaţii, ilustrează decorul tipic atelierului Deruta din epoca Renaşterii.
Platoul din colecţia Muzeului Naţional Peleş este o piesă istoristă, inspirată după un original realizat în secolul al XVI-lea (cca 1520), de
către un artist al atelierului Deruta. În secolul al XIX-lea, au circulat câteva versiuni ale decorului. Cele mai celebre, îi înfăţişează pe Scipio
Africanul şi pe Alexandru Macedon, ale căror nume sunt înscrise pe filactere, dispuse în jurul portretelor bust. O piesă asemănătoare a fost
reprodusă în cartea autoarei Nelly Fouchet, L’Argus des ventes aux enchères céramique, Dorotheum Editions, 1997, p. 411 şi în catalogul
de la Museo Nazionale del Bargello, Ceramiche di Deruta. Secoli XV-XVI, Forenze, 1990, p. 31.
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55.

Platou bella donna
Atelier Ginori, Florenţa
4/4 sec. XIX
faianţă fină, modelată în tipar, pictată manual sub glazură, glazurată
Î: 4 cm; DB: 16,5 cm; DG: 33, 5 cm
Nr. inv.: 9630
Circular, gen Faenza, pictat central cu portret de tânără, reprezentată bust, profil dreapta, cu veşminte elegante,
specifice secolului al XVI-lea şi părul prins la spate, într-o coafură amplă, complementată de şiraguri de perle; pe filacterul
dispus de o parte şi alta a portretului se poate citi ,,LIVIA BELLA”, prenumele protagonistei şi motivaţia adoraţiei al cărei
obiect a devenit sub pensula artistului anonim. Portretul este încadrat de bordură amplă, dispusă în două registre, cel
interior, decorat cu ove şi cel exterior, cu ghirlandă a raffaellesche, tratată bidimensional, în maniera tipică istorismului.
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56.

Platou omagial
atelier italian
4/4 sec. XIX
faianţă staniferă, modelată la roată, pictată manual sub glazură, glazurată
Î: 2 cm; D: 20 cm
Nr. inv.: 9753; C: 343
Circular, pictat central cu portretul lui Rafael, copie în oglindă după presupusul autoportret al marelui artist, de la 1506, păstrat
în Galeria Uffizi de la Florenţa; pe bordură, apar numele pictorului, ,,RAFFAELLO” în filacter, iar deasupra, pensula şi şevaletul,
atributele artei care l-au consacrat ca pe una dintre cele mai importante figuri ale Renaşterii. Piesa este un omagiu adus
memoriei marelui pictor de către ceramiştii secolului al XIX-lea.Cromatismul viu, glazura strălucitoare şi tratarea bidimensională
a desenului bordurii a raffaellesche trădează apartenenţa sa la cultura istoristă.
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57.

Platou decorativ
Richard Ginori, Florenţa
1/4 sec. XX
faianţă modelată la roată, pictată manual sub glazură, glazurată
D: 44,5 cm
Nr. inv.: 9692; LC. 780; C. 655
Interpretare liberă după celebra pânză a lui Tizian, ,,Bachus şi Ariadna”, pictată în 1522-1523, la comanda principelui Alfons
d’Este. Artistul ceramist suprimă reprezentarea Ariadnei, însă reproduce carul tras de animale exotice, cortegiul ritualic fiind tratat
în spiritul artistului veneţian, dar fără pretenţia de a imita originalul; în prim plan, două personaje amplasate cu spatele la scenă
îi reprezintă pe doi dintre discipolii lui Iisus. Cel din stânga, vârstnic, drapat şi cu capul acoperit, susţine Evanghelia, pictată cu
imaginea peştelui, simbolul încriptat al Mântuitorului. Celălalt, tânăr şi docil, îl ascultă cu atenţie. El poartă biciul şi trompeta,
simboluri ale Bisericii, cea care prin asprime şi predică asiduă condamna practicile şi ritualurile păgâne, reprezentate aici de
Bachus. Pelerina fluturândă a zeităţii romane, atmosfera trepidantă, de bacanală, atenţia pentru detaliu şi cromatismul vibrant sunt
argumente suficiente pentru a încadra piesa în categoria maiolicii istoriste de mare valoare artistică.
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58.

Platou decorativ
Atelier Torelli, Florenţa
1/4 sec. XX
faianţă modelată la roată, pictată manual sub glazură, glazurată
D: 48 cm
Nr. inv.: 9641; LC. 723; C. 643
Circular, gen Florenţa, pictat en plein în stil a istoriatto, cu scenă de la sfârşitul secolului al XV-lea, reprezentându-l pe călugărul
Savonarola, în veşmintele monahale ale ordinului dominican, predicând în faţa unui grup de nobili florentini şi de călugări, în
curtea interioară a mănăstirii San Marco din Florenţa. Călugărul stă aşezat pe estrada din faţa statuii Sfântului Marcu, patronul
mănăstirii, înfăţişat în postura clasică, alături de leul cu Sfânta Scriptură deschisă. Cromatismul viu în nuanţe de galben, ocru,
verde, albastru, griuri colorate, pasta fină şi glazura strălucitoare trădează copia istoristă.
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59.

Vas de farmacie
atelier Faenza
4/4 sec. XIX
faianţă staniferă, modelată la roată, pictată manual sub glazură, glazurată
Î: 27 cm; DB: 10 cm; DG: 10 cm
Nr. inv.: 1661; C: 710
Piesa se inspiră din tipologia vaselor Albarello. Decorul compus din motiv frânghie şi motiv floral stilizat, cu medalion
central incluzând un portret feminin, în cromatica redusă la ocru, verde şi albastru aminteşte de maiolica siciliană de la
începutul secolului al XVII-lea.
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60.

Secretaire de farmacie
Atelier Lambeth, Anglia
1882
faianţă modelată la roată, pictată manual sub glazură, glazurată
Î: 35 cm; L: 20 cm; La: 12,5 cm
Nr. inv.: 9259; LC: 246; C: 461
Mobilă de farmacie în miniatură, gen Abruzzo, de formă tronconică, alcătuită din două corpuri inegale, prevăzute cu sertare
cu fronton supraînălţat, datat 1728, pictat cu motive tipice Renaşterii. Piesa este reprezentativă pentru modul în care piesele
italiene vechi au suscitat interesul artiştilor europeni până în secolul al XIX-lea.
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61.

Vas ploscă
Atelier Ginori, Florenţa
4/4 sec. XIX
faianţă staniferă, modelată în tipar, barbotină, pictată manual sub glazură, glazurată
Î : 40 cm; Db: 13,5 cm; Dt: 18 cm
Nr. inv.: 5976; C: 666
Piesa se inspiră din tipologia renascentistă şi din decorurile perfecţionate de manufactura Urbino.
Plosca este pictată en plein cu motive a raffaellesche şi medalion central, reprezentându-l pe Cupidon, în
cromatică de ocru, verde, albastru şi brun pe fundal alb. Fineţea pastei albe, glazura strălucitoare, precum şi
simetria extraordinară datorată modelării în tipar o plasează în galeria pieselor din secolul al XIX-lea.
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62.

Vas aiguière
atelier Ginori, Florenţa
4/4 sec. XIX
faianţă staniferă, modelată în tipar, pictată manual sub glazură, glazurată
Î: 34 cm; DB: 8 cm; DG: ; DM: 17 cm;
Nr. inv.: 9658
Piesa istoristă, gen Urbino, inspirată tipologic după piese similare
realizate în Renaştere, cu decoraţie en plein a raffaellesche şi ansă
elaborată, decorată cu protomă de berbec şi mascaroni în relief.
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63.

Amforă gigant
Atelier Ginori, Florenţa
4/4 sec. XIX
faianţă modelată la roată, barbotină, modelată în
tipar, pictată manual sub glazură, glazurare
Î: 150 cm; Dt: 75 cm
Nr. inv.: 9515
Piesa a fost realizată la comanda Regelui Carol I, în
genul amforelor Deruta de Renaştere. Amforele mari, cu
anse complexe – şerpi dubli, sirene, putti – reprezintă
una dintre caracteristicile atelierului. Scena campestră
în policromie este creaţia pictorului, restauratorului
şi decoratorului de maiolică, Odoardo Borrani (1833–
1905). Abordarea idealizată a vieţii rurale de la periferia
Florenţei trimite la pictura de şevalet a secolului al
XVIII-lea. Elev strălucit al lui Pollastrini, Borrani cunoaşte
adevărata consacrare după ce aderă la principiile picturii
impresioniste promovate de gruparea macchiaioli.
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64.

Serviciu de ceai şi cafea (cafetieră, cească şi farfurie de cafea, ceaşcă şi farfurie de ceai, casetă)
atelier Capodimonte, Napoli
4/4 sec. XVIII
porţelan pastă tare, modelată în tipar, decor aplicat, barbotină, pictat manual sub glazură, parţial aurit
Cană Î: 37 cm DB: 11 cm; DG : 12 cm; DM: 18 cm
Ceaşcă de cafea: Î: 6 cm; DB: 4 cm; DG: 8,4 cm; DM: 10 cm
Farfurioară: Î: 2,3 cm; DB: 7 cm; DM: 12,7 cm
Ceaşcă de ceai: Î: 6,5 cm; DB: 4,7 cm; DG: 10 cm; DM: 12 cm
Farfurioară: Î: 2,8 cm; DB: 8,5 cm; DM: 15 cm
Casetă: Î: 7 cm; L: 15 cm; La: 8 cm
Nr. inv.:
Cană aiguière: 18532
Ceşcuţă şi fafurioară de cafea: 9549; LC. 605; C. 659
Ceaşcă şi farfurioară de ceai: 9548; LC. 604; C. 658
Casetă: 9136
Piesele Capodimonte combină decorul a grottesche, reprezentat de mascaroni, cu scenele campestre, realizate în spiritul ceramicii
din Campania şi episoadele mitologice, întruchipate de sirene, în maniera hiperbolică a barocului italian. Efectul este accentuat de
alternarea decorului în relief cu cel pictat şi de utilizarea unei cromatici vibrante.
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65.

Figurina dragon
Atelier Salviati, Veneţia
sticlă; colorare în masă; suflare liberă; modelare; pulverizare cu aur
4/4 sec. XIX
I: 22; cm; D : 20 cm;
nr. inv. 1593
Dragonul, străjerul comorilor ascunse, paznic al nemuririi, al Lânii de Aur şi al Grădinii Hesperidelor, este unul dintre
motivele predilecte ale artizanilor de la Murano.
Este de remarcat excepţionala abilitate a modelatorului, care a dat viaţă unei creaturi mitice, prin transformarea unui
material mineral incandescent, folosind doar instrumente rudimentare. Culorile delicate, contrastul între suprafeţele
mătuite şi cele transparente, pulverizarea cu aur, liniile fluide ale gâtului şi aripilor dau rafinament şi eleganţă piesei.
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66.

Cupă
Atelier Salviati, Veneţia
sticlă; colorare în masă; vinişoare; suflare liberă; modelare; decor aplicat; pulverizare cu aur
4/4 sec. XIX
I: 40 cm; D: 21,5 cm
nr. inv. 9494; LC. 543
Această piesă cu un farmec deosebit este remarcabilă prin multitudinea şi complexitatea tehnicilor de
decorare la cald folosite. Cei doi dragoni înnaripaţi, aşezaţi faţă în faţă, simbolizând astfel în spaţiul medieval
european neutralizarea tendinţelor contrare, sunt magistral modelaţi. Corpul cupei, realizat într-o altă
tehnică specifică atelierelor veneţiene: sticlă cu vinisoare colorate, este decorat cu aplicaţii de panglici şi
butoni. Piciorul înalt, godronat şi inelat, conferă supleţe piesei, iar pulverizările cu aur, preţiozitate.
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67.

Cupă cu picior
Atelier Salviati, Veneţia
sticlă; suflare liberă; “vetro a retorti”; torsadare; modelare
4/4 sec. XIX
I: 21 cm; D: 8,5 cm;
nr. inv. 2524
Piesa se remarcă prin ingeniosul decor al şerpilor încolăciţi în jurul piciorului,
lucraţi într-o tehnică tipic veneţiană, ce utilizează fire de sticlă albă opacă
(“latticino”) şi de sticlă colorată. Prin manevrarea iscusită a acestor fire se obţine
modelul “fir răsucit” (“vetro a retorti”).
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68.

Cupă decorativă
Atelier Salviati, Veneţia
sticlă colorată în masă şi opalină; suflare liberă; modelare; pulverizare cu aur
4/4 sec. XIX
I: 41 cm; D: 27 cm
nr. inv. 9498; C. 837; LC. 547
Piesele cu această tipologie erau emblematice pentru atelierele Murano, în epoca Renaşterii.
Ele au fost produse şi de atelierele Salviati, la sfârşitul secolul al XIX-lea. Dificultăţile tehnice
datorate folosirii unor tipuri diferite de sticlă au fost surmontate cu virtuozitate.
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69.

Serviciu pentru lichior
Atelier Salviati, Veneţia
sticlă; suflare liberă; pictare manuală cu email; aurire parţială
4/4 sec. XIX
platou: I: 3,5 cm; D: 32 cm;
flacon: I: 26,5 cm; D: 9,5 cm;
pahar: I: 10,6 cm; D: 2,5 cm
nr. inv. 15444
Piesele de o rară fineţe ale acestui serviciu sunt decorate prin aurire şi pictare cu email alb şi colorat.
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70.

Aiguière
Atelier Salviati, Veneţia
sticlă; colorare în masă; suflare liberă;
modelare; pastilare; decor aplicat;
pulverizare cu aur
1872 – 1877
I: 45,5 cm; D: 15 cm L: 20 cm
nr. inv. 9495; C. 225

Acest gen de cană – aiguière reprezintă
unul dintre modelele predilecte ale
atelierelor Salviati, din ultimul pătrar al
sec. al XIX-lea şi vorbeşte despre
exuberanţa decorurilor aplicate ca şi
despre virtuozitatea unică a maestrului
modelator.

B.

Aiguière
Atelier Salviati, Veneţia
sticlă colorată în masă şi opalină;
suflare liberă; modelare; decor aplicat;
pulverizare cu aur
1872 – 1877
I: 11”
Salviati Dott. Antonio. DOLPHIN. Piesă
reprodusă în lucarea Sheldon Barr;
Venetian Glass, Confections in Glass
1855 – 1914
Harry N. Abrams Inc. Publishers;
New York; 1998; pag 10.
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71.

Vas decorativ
Atelier Salviati, Veneţia
sticlă colorată în masă şi opalină;
suflare liberă; modelare; decor aplicat;
pulverizare cu aur
4/4 sec. XIX
I: 59 cm; D: 22 cm
nr. inv. 9501; C.838; LC.550

Produsele atelierelor Salviati de la
sfârşitul secolului al XIX-lea reproduc
formele şi decorurile unor piese de succes
din epoca renascentistă, dar îmbogăţesc
gama coloristică prin nuanţe delicate,
apărute datorită progreselor înregistrate în
chimia culorilor.
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72.

Pocal cu capac
Atelier Salviati, Veneţia
sticlă colorată în masă şi opalină; suflare liberă;
modelare; decor aplicat; pulverizare cu aur
4/4 sec. XIX
I: 75 cm; D: 19 cm
nr. inv. 9502; C.839; LC.551
Decorul exuberant, ce cuprinde motive floral-vegetale,
volute, fleuron şi, mai ales, lebede, care prin albul, forţa şi
graţia lor simbolizează lumina solară, nobleţea şi curajul,
conferă acestei piese eleganţa şi rafinamentul impuse de
canoanele Renaşterii italiene. Virtuozitatea maestrului
modelator, care a depăşit dificultăţi tehnice aproape
insurmontabile este de neegalat.
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B.

Caravelă
autor Ermonia Vivarini, Murano
“cristallo” şi sticlă albastră; suflare
liberă; tragere; modelare; decor aplicat
circa 1525 – 1550
I: 30,2 cm
British Museum.

73.

Caravelă
Atelier Salviati, Veneţia
sticlă; colorare în masă; suflare liberă; tragere; modelare; decor aplicat; pulverizare cu aur
4/4 sec. XIX
I: 39 cm; DB: 13 cm; L: 23 cm
nr. inv. 9491
Republica veneţiană, cea mai mare putere maritimă în perioada secolelor XIV – XVI, deţinea monopolul în
comerţul cu obiecte de lux, printre care se numărau şi obiectele din sticlă, exportate în întreaga Europă.
Repertoriul decorativ al meşterilor din laguna veneţiană reflecta, cu mândrie, această stare de fapt.
Arta modelatorilor muranezi, unică în lume, transmisă de-a lungul generaţiilor, a permis perpetuarea modelelor
tradiţionale mult timp după ce supremaţia maritimă a Veneţiei a încetat. Piesa decorativă istoristă, în stil
neorenaştere italiană deţinută de Muzeul Naţional Peleş reprezintă copia unui vas miniatural, din argint, dăruit de
către francezi împăratului Maximilian I. Pentru comparaţie, a fost reprodusă imaginea unei piese model, una dintre
puţinele caravele din epoca Renaşterii care se mai păstrează; piesa este deţinută de British Museum şi a fost
realizată în anii 1525 – 1550, la Murano, de Ermonia Vivarini, sub un privilegiu special.
Se remarcă similitudinea tehnicilor folosite, a formei şi a motivelor decorative cu valoare de simbol, în special a
şarpelui, întruchipare a infinitului şi protector al vieţii. (Hugh Tait, Five Thousand Years of Glass; British Museum
Press; London; 1999; pag. 166)
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74.

Oglindă şi aplice de lumină
Atelier Murano
cristal; sticlă albă şi colorată în masă; modelare; gravare; şlefuire; cca 1908
oglindă: I: 320 cm; L: 165 cm
aplică: I: 90 cm; D: 50 cm
nr. inv. 9504; LC. 553; 9508; LC. 557
Ansamblul decorativ în stil baroc italian, constituit din oglinda sprijinită
pe consolă şi încadrată de aplice de lumină, are un efect deosebit, de fast şi
somptuozitate. Tehnicile de decorare la cald, modelarea şi lucrul cu pensa, au fost
combinate în mod fericit cu gravarea şi şlefuirea.
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75.

Candelabru
Atelier Murano
sticlă albă şi colorată în masă; suflare liberă; modelare
4/4 sec. XIX
I: 220 cm; D: 120 cm
nr. inv. 9363; LC.361; C.834
Candelabrele Salonului Florentin, prin bogăţia ornamentală şi cromatică, se încadrează perfect în
atmosfera de strălucire şi eleganţă a acestei săli de recepţii. Talentul inegalabil al modelatorilor
muranezi este încă odată ilustrat.
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76.

Tapiserie Iudaea capta
atelier Erulo Eroli, Roma, Italia
1913
Lână; basse-lisse
277/196 cm
nr. inv.: 10209 C.174 T.173

A treia lucrare din ciclul dedicat
primului împărat al dinastiei
Flavia, inclusă în decoraţia
parietală a coridorului Scării
de onoare de la etaj, prezintă
o scenă în care Vespasian şi
Titus sunt aşezaţi pe acelaşi
tron,
sub
un
baldachin
purpuriu. Privesc încrezători
unul către celălalt, atitudine
evidentă pentru evocarea bunei
colaborări dintre tată şi fiu.

central drept al compoziţiei,
ca de altfel şi calmul şi liniştea
naturii înconjurătoare sunt
sugestive pentru perioada de
pace si stabilitate, caracteristică
domniei lui. Titus, îmbrăcat în
costumaţie militară, îşi sprijină
piciorul stâng pe un mic
postament, pe care este scris
în limba latină cu majuscule,
IUDAEA CAPTA, subliniind astfel
poziţia de cuceritor, în fapt, a
cetăţii Ierusalimului, din anul 70.

Titus îşi depăşeşte statutul şi
devine partenerul şi protectorul
părintelui său. El avea să devină
primul împărat din istoria
Romei care i-a succedat la tron
tatălui său, între anii 79-81.
Un personaj feminin înaripat,
alegoria
Victoriei,
susţine
în mâna dreaptă deasupra
lui Vespasian o cunună de
lauri, semn al guvernării
în desfăşurare, iar în mâna
stângă, o altă cunună, simbol
al viitoarei domnii a lui Titus.

La picioarele lor, cu figurile
îngândurate şi deznădăjduite
un personaj masculin înlănţuit,
probabil regele învins are
alături un personaj feminin
drapat, alegorie a Iudeei.
Tonurile de verde stins şi
griurile din planul inferior
al compoziţiei accentuează
deznădejdea învinşilor, pe când
cromatica în nuanţe de roşu,
ocru din partea superioară
confirmă biruinţa cuceritorilor.

Vestimentaţia
civilă
a
împăratului roman, armele şi
armura reprezentate în planul

Tabloul este încadrat de o
amplă bordură cu ruban floralvegetal şi motive avimorfe. Un

vas cu fructe ornează median
latura inferioară, iar pe latura
superioară, un scut cu legenda
dispusă pe două rânduri, scrisă
în limba latină cu majuscule,
aminteşte
titlul
evocării
,,HISTORIA TITI ET VESPASIANI”.
În amintirea acestui important
eveniment, împăratul Vespasian
a bătut o monedă pe aversul
căreia se găseşte efigia sa, profil
dreapta, cu legenda circulară.
Pe revers, în câmp central, un
soldat roman lângă un personaj
feminin şezând, prezintă în
exergă legenda Iudaea capta.

135

CATALOG

136

ARMONIE SI GRANDOARE

ARMONIE SI GRANDOARE

CATALOG

77.

Carton de tapiserie Măcelul populaţiei iudee
atelier Erulo Eroli, Roma
1913
pictură pe rips de bumbac
277/196 cm
nr. Inv.: 10211; C.176; T.175

Episodul măcelului populaţiei
iudee, inspirat din basoreliefurile
Arcului de Triumf al lui Titus de
la Roma, a constituit de-a lungul
timpului un subiect preluat
cu talent de numeroşi pictori
şi maeştrii în arta tapiseriei.
Această scenă este surprinsă
în cea de-a patra lucrare
a lui Erulo Eroli, copie a
tapiseriei flamande realizată
în secolul al XVII-lea, după
designul lui Charles Poerson.
Piesa imortalizează cruzimea
cu care Imperiul a înăbuşit
rebeliunea populaţiei evreieşti
din Iudeea. Soldaţii arabi şi
sirieni ai armatei romane ucid
deopotrivă bărbaţi, femei şi copii.
Întreaga
acţiune
este
concentrată
în
jumătatea
inferioară a piesei. Paleta largă de
culori utilizată pentru evocarea
masacrului cuprinde nuanţe
de roşu, griuri, ocru, verde,
albastru, în contrast cu calmul
şi seninătatea din jumătatea

superioară, redate prin nuanţe
de ocru, verde şi griuri colorate.
În planul îndepărtat, corturile
de campanie şi steagurile
romane cu celebra inscripţie
SPQR (Senatus Populusque
Romanus)
sunt comasate
în faţa cetăţii Ierusalimului.
Opera lui Eroli este încadrată
doar pe trei laturi de bordură
decorată cu ruban floral-vegetal
şi motive avimorfe, constituind
alături de următoarele două
tapiserii un singur tablou, deşi
subiectele redate sunt diferite.
Faţă de lucrarea originală
flamandă, aici a fost îndepărtată
secvenţa în care Titus, călare
pe roibul său, soseşte în grabă
pentru a pune capăt carnagiului.
În acest fel, lucrarea a fost
integrată perfect spaţiului care-i
fusese destinat pe casa scării
de onoare a Castelului Peleş.
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Expoziţia temporară “Arta italiană la castelul Peleş” organizată
pentru a aduce în atenţia vizitatorilor piesele de artă italiană
păstrate în colecţia regală, continuă o tradiţie a specialiştilor
de a valorifica bogatul tezaur de artă de la Muzeul Naţional
Peleş. Sculptura este reprezentată de Raffaello Romanelli şi
Aristide Petrilli. Arta ceramicii italiene, marcată de importanţa
unei tehnici consacrate pe plan european, tehnica majolicii,
va fi exemplificată prin vase, platouri, servicii de ceai. De

o spectaculozitate specială se bucură sticla veneţiană,
de la Murano, manufactură a cărei celebritate în tehnica
de prelucrare şi colorare a pieselor a trecut graniţele
europene. Mobilierul italian va fi prezent prin cassone
florentine, cabinete, scaune lombarde şi tip Savonarolla,
dulapuri, fotolii veneţiene şi toscane. Dar mai presus de
orice, culoarea, bogăţia şi atmosfera interioară a saloanelor
de altădată, vor defini armonia şi grandoarea artei italiene.

