CERAMICĂ ŞI STICLĂ DIN COLECŢIILE MUZEULUI NAŢIONAL PELEŞ

Colecţia de s clă a Muzeului Naţional Peleş, cuprinzând peste 1500 de
piese, s-a cons tuit în două mari etape, reprezentate de comenzile Familiei
Regale, între 1866-1947, și de achiziţiile Muzeului Național Peleş, realizate în
perioada 1969-1974.
Iniţia va cons tuirii unei as el de colecţii - legată intrinsec de castelul
căruia i-a fost des nată - a aparţinut regelui Carol I al României. Urmaşii săi,
dintre care se va remarca regina Maria a României, au con nuat să
îmbogăţească fondul valoros deja existent. Colecţia cuprinde piese de
provenienţă germană, italiană, austriacă sau franceză şi vase din cristal de
Boemia sau englezesc, realizate în cea de-a doua parte a secolului al XIX-lea şi
începutul secolului al XX-lea.
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Pasionată de frumos, din care și-a făcut un adevărat crez, regina Maria a
României a con nuat tradiția de colecționar inaugurată de regele Carol I și a
achizi onat piese de ceramică în s l Art Nouveau, pe care le-a distribuit cu
deosebit simț este c în decorul insolit al reședințelor sale.
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În cadrul vastului proiect ar s c de amenajare a castelului Peleș, inițiat de
regele Carol I al României, colecția de ceramică, gresie, faianță și porțelan
ocupă un loc bine determinat, atât ca număr (peste 5000 de piese), cât și ca
valoare. Piesele ceramice sunt reprezenta ve pentru autorii și centrele
europene cunoscute la sfârșitul secolului al XIX-lea și la începutul secolului al
XX-lea. În colecțiile Muzeului Național Peleș se păstrează și piese mai vechi,
datând din secolele al XVI-lea și al XVII-lea.
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Acțiunile Familiei Regale de achiziţii şi comenzi în străinătate s-au
desfăşurat în paralel cu o poli că bine determinată de încurajare a industriei
naţionale de s clărie. În acest sens, se cuvin amin te fabricile de la Azuga şi
Mediaş, cărora li s-au comandat servicii tradiţionale, personalizate cu cifrul
regal, sau piese moderne.
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Menită să confere culoare interioarelor regale, ceramica din castelele
Peleș și Pelișor se înscrie în patrimoniul cultural național ca una dintre cele
mai importante și mai coerente colecții de artă decora vă din România.
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ARTELE
FOCULUI
Ceramică și s clă din colecțiile Muzeului Național Peleș

C

magazine de an chități româneș sau străine au decorat
reședințele atât de iubite ale reginei Maria, multe dintre
„casele sale de vis” purtând amprenta inconfundabilă a
gustului este c al nepoatei reginei Victoria a Marii
Britanii. Într-un fel propriu, principesa și, din 1914, regina
Maria a României a con nuat în mod strălucit tradiția de
colecționar inaugurată de regele Carol I și a achizi onat
piese de ceramică și s clărie în s l Art Nouveau, cu care a
decorat interioarele castelului Pelișor din Sinaia,
reședința atât de impregnată de spiritul creator al celei
rămase în amin rea românilor drept unica și
incomparabila regină a României Mari. Principesa
moștenitoare a României a achiziţionat lucrări de Emile
Gallé (dintre care poate ﬁ admirată în expoziție și în
catalogul de față excepţionala Muză paradisiacă din
1895), René Lalique, Auguste şi Jean-Antonin Daum sau
Louis Comfort Tiﬀany.
Ceramica europeană (spaniolă, olandeză sau engleză)
și faianța italiană sau cea istoristă franceză, cons tuie –
alături de porțelanurile atât de dragi c torului castelului
Peleș, realizate în ateliere celebre din Germania, Austria
sau Boemia – nucleul colecţiei regelui Carol I al României,
care numără peste 5000 de piese. Toate aceste piese de
patrimoniu – care decorau cândva fastuos interioarele
regale din castelele Peleș și Pelișor – se caracterizează
printr-o mare diversitate s lis că și un neîntrecut
raﬁnament ar s c, înscriindu-se în patrimoniul național
ca una dintre cele mai importante și mai coerente colecții
de artă decora vă din România.

lădit ca „leagăn al Dinas ei române”, castelul
Peleș din Sinaia, monument emblema c al
fenomenului istorist european, rămâne și astăzi
nu numai cel mai vizitat muzeu al României, dar și una
dintre cele mai importante ins tuții muzeale ale țării
datorită diversității și valorii excepționale a colecțiilor pe
care le adăpostește.
Pe lângă faimoasa și intens discutata colecție de
pictură ce cuprindea peste 200 de tablouri, multe dintre
ele capodopere ale artei universale, regele Carol I al
României a pus bazele unei fabuloase colecții de artă
decora vă, unică în peisajul cultural românesc și
neegalată până astăzi. Colecția regală de la Sinaia s-a
cons tuit în mod sistema c, de-a lungul unei jumătăți de
veac de domnie a regelui Carol I, atât de pasionat de artă.
Prin intermediul diverșilor furnizori regali, a achiziției
directe în urma unor călătorii ale familiei regale prin țările
Europei occidentale sau vizitarea unor Expoziții
Universale (de la Paris, Londra sau Viena), regele Carol I al
României a reușit să îmbogățească colecțiile castelului
Peleș din Sinaia cu piese de patrimoniu dintre cele mai
variate, toate de mare valoare ar s că: mobilier, arme,
tapiserii și covoare, piese de metal prețios, s clărie și
ceramică, toate creații ale celor mai faimoase ateliere și
manufacturi europene ale epocii.
Iubitoare și creatoare de frumos, în domeniul
arhitecturii, decorației interioare și artei peisagere,
regina Maria a României a fost o neobosită și pasionată
colecționară de artă. Piese alese cu grijă din târguri și
5
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vizitatori care trec anual pragul castelelor Peleș și Pelișor
din Sinaia.
Diversitatea pieselor din această expoziție, modurile
de interpretare și realizare, confruntarea dintre tradiție și
spirit novator, trecerea de la limbajul academic la
îndrăznețele modalități moderne de exprimare, toate
acestea oferă publicului o imagine a evoluției artelor
focului, pe care am încercat să o redăm – în concepția
graﬁcă a colegului Valen n Gheorghiu – și în acest
splendid album, la a cărui realizare au contribuit
doamnele Macrina Oproiu, Cornelia Dumitrescu, Rodica
Rotărescu, Liliana Manoliu, Corina Dumitrache și
Alexandra Ghioarcă, cărora le exprim aici întreaga mea
gra tudine.

Colecţia de s clă a Muzeului Naţional Peleş,
cuprinzând peste 1500 de piese, s-a cons tuit prin
achiziţiile şi comenzile Familiei Regale române, între
1866-1947, iar ulterior prin achiziţiile Muzeului Peleş,
realizate în perioada 1969-1974. Colecţia cuprinde piese
de provenienţă germană, italiană, austriacă sau franceză
precum şi vase din cristal de Boemia sau englezesc. Se
adaugă, ﬁresc, piese (servicii tradiţionale sau piese
moderne, în s l Art Deco) comandate special la fabricile
din Azuga și Mediaș pentru a decora reședința regală din
Sinaia.
În anii ʼ70 ai secolului trecut, Muzeul Peleş a dus o
poli că coerentă de achiziţii de patrimoniu, din an cariate
sau de la colecționari par culari, urmărindu-se
completarea fondului existent cu obiecte din cristal de
Boemia, dar în special cu piese semnate Gallé, Daum și
Lalique. În aceeași perioadă în cadrul Muzeului Peleș a fost
înﬁințată Secția de Artă decora vă (1965-1982), care a
valoriﬁcat ș ințiﬁc și expozițional creația marilor
manufacturi de s clă, porțelan și ceramică prezente în
colecția regală
Interioarele muzeelor amenajate în castelele Peleş şi
Pelişor din Sinaia expun unele dintre cele mai valoroase
piese ale colecţiei regale de ceramică și s clă. O selecție a
celor mai reprezenta ve piese de patrimoniu poate ﬁ
admirată, în perioada decembrie 2017 - mai 2018, de
vizitatorii care trec pragul expoziției Artele Focului.
Ceramică și s clă din colecția Muzeului Național Peleș.
Prezentată pe larg în elegantul catalog care o însoțește,
expoziția Artele Focului propune publicului vizitator –
într-un concept semnat de dr. Mircea Alexandru
Hortopan – o întâlnire specială cu delicata şi fragila lume
a ceramicii și s clei de artă.
Păstrate cu grijă de-a lungul vremii, restaurate și puse
în valoare în cadrul unor expoziții cum este și cea pe care
o prezentăm în acest album special, aceste piese de
patrimoniu cultural mobil cons tuie una dintre
fascinantele atracții turis ce pentru sutele de mii de
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Dr. Narcis Dorin ION
Director general al
Muzeului Național Peleș
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Colecţia de ceramică a Muzeului Naţional Peleş
Atelierele orașului Faenza, mica localitate care a dat și
numele faianței, se remarcă prin frumusețea decorurilor
și strălucirea glazurii. Croma ca pieselor este în general
redusă, dar nuanțele aceleiași culori sunt mul ple, ceea
ce conferă strălucire ceramicelor.

Patrimoniul Castelului Peleș, somptuoasa reședința
regală, este ilustra v pentru calitatea de colecționar a
regelui Carol I. Alături de arta majoră – arta plas că –
regele achiziționează și expune, uneori cu ostentație,
colecții de artă decora vă, de la mobilier și tapiserii, la
obiecte din ceramică, porțelan și s clă. Desigur și-a dorit
în interioarele sale piese remarcabile, originale din
perioada Renașterii dar, la acea vreme, as el de lucrări
erau rare chiar și pentru un colecționar de rang regal. Așa
se explică numărul rela v redus de piese cu valoare
istorică, ar s că și documentară din secolele XV-XVIII.
Aceste piese nu lipsesc însă și, din fericire, aproape toate
manufacturile europene importante se regăsesc în
colecțiile regale.
În colecția de faianță a muzeului se păstrează peste
400 de lucrări. Majoritatea pieselor sunt realizate în
secolul al XIX-lea, când s-au reluat formele, decorurile și
croma ca vechilor manufacturi europene.
Majolica italiană dezvoltată între secolele XV-XVIII, cu
maximă înﬂorire în secolul al XVI-lea, a avut principalele
centre de producție la Faenza, Florența, Pesaro, Deruta,
Nove, Perugia, Montelupo, Urbino și în Liguria la Genova,
Savona, Albissola s.a. Perfecțiunea obținută de ceramiș i
italieni prin creațiile ar s ce de excepție, îi va situa pe
primul loc în lume, provocând intensiﬁcarea comenzilor
din partea tuturor Curților europene.
Dintre piesele de excepție ale colecției regale se
detașază ceramicele de Savona și Albissola, vasele de
farmacie, din secolul al XVII-lea. Înrudite, aceste
manufacturi au deținut supremația în realizarea vaselor
de farmacie, remarcându-se decorurile în camaieu
albastru – gri pe emailul alb, dar și calitatea pastei
ceramice.

▲ VAS detaliu
Atelier Faenza, 1/2 sec. XVI, faianţă modelată în par,
pictată manual sub glazură
I: 27 cm, D: 17 cm
Nr. inv.: 15242

FARFURIE ŞI OPAIŢ ►
Atelier Savona, Liguria, ½ sec. XVIII,
faianţă modelată în par, decupată,
pictată manual sub glazură în camaieu
albastru
I: 2,5 cm, D: 22cm
Nr. inv.: 3415, 9757
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Fondată la Napoli în anul 1743 de către regele Carol al
III-lea de Bourbon, manufactura Capodimonte este
reprezentată în colecția muzeului printr-un serviciu
dublu de ceai și cafea. Acest gen de servicii sunt printre
primele piese produse în cadrul insolit al atelierului regal.
Ele sunt decorate cu mo ve de inspirație orientală. După
aproape un secol de ac vitate fecundă, manufactura își
încetează ac vitatea în anul 1821. Caracteris ce pieselor
de porțelan ale veacului istorist sunt scenele
renascen ste policrome tratate în relief și grefate pe
forme de o complexitate extraordinară.

În colecția regelui Carol I există, de asemenea, lucrări
atribuite manufacturii de la Urbino, amfore și platouri cu
decorurile pline în paleta pică de galben deschis și
transparent, albastru închis și verde în tonuri palide.
Din atelierul Orvieto, ﬁgurează în colecția Muzeului
Național Peleș, printre alte piese ceramice, o valoroasă
terină, recipient pentru păstrarea alimentelor. Piesa este
prevăzută cu capac supraînălțat și anse circulare. Pasta
groasă, glazura opacă, croma ca redusă la galben,
albastru, verde, cu mici accente de brun, desenul
stângaci, reprezentând mo ve geometrice și vegetale
alternate, o plasează la începutul secolului al XVII-lea.
Alături de Orvieto, funcțional de la sfârșitul secolului
al XV-lea, se remarcă unul dintre cele mai vechi ateliere
italieneș , Deruta din Umbria. Cunoscut drept
inventatorul s lului sever („s le severo”) în secolul al XVIlea, atelierul produce faianță policromă la foc mare
(asemănătoare ca s l ceramicii din Faenza și Sienna).
Totodată, acum apare glazura în tonalitate galbenă,
prezentă mai ales pe marile platouri de aparat. De la
1540, Giacomo Mancini, coproprietar al manufacturii,
decorează piesele „a istoriato”. Un veac mai târziu,
Deruta se inspiră din s lul „a raﬀaellesche” și uneori, din
s lul ﬂoral al atelierului Savona. Piesele se recunosc după
s lul arhaic, paleta de albastru închis și griuri, dar
îndeosebi după glazura cu reflexe galbene.

▲ SUPORT
Atelier Capodimonte, Neapole, ¾ sec. XVIII, faianţă modelată în par,
pictată manual sub glazură
I: 7 cm, D: 5,5 cm
Nr. inv.: 9623

Carol I achiziționează as el de piese de la colecționari
par culari și din magazine de an chități din întreaga
Europă. Aceste lucrări ﬁind însă rare, pentru a-și
completa colecția, regele se îndreaptă către
manufacturile contemporane lui, care în acea perioadă
erau deosebit de proliﬁce.

▲ PLATOU detaliu
Atelier Deruta, Umbria, ½ sec. XVII, faianţă modelată la roată,
pictată manual sub glazură
I: 4 cm, D: 27 cm
Nr. inv.: 12651
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Perioada 1875–1906 este epoca de apogeu a
manufacturii. După 1896 fabrica se ex nde considerabil
prin fuziunea sa cu Societatea Richard din Milano.
Augusto Richard aduce o nouă tehnică, reușind să
industrializeze producția de la Doccia. Pasta obținută,
prin u lizarea noilor procedee de fabricație, devine mai
albă, glazurile sunt mai luminoase, iar culorile capătă
transparență.

Toate mo vele decora ve celebre vor ﬁ reluate în
secolul al XIX-lea, când ceramiș i europeni, dar în special
cei italieni se întrec în crearea pieselor ,,à l'ancienne”.
Tehnica de lucru u lizată de ei va ﬁ însă nouă, parele
perfecționate, pasta mai ﬁnă, croma ca îmbogățită cu
noi nuanțe, iar glazura strălucitoare.
Deﬁnite printr-un caracter predominant decora v,
preluând mo vele atât de bogate și elegante ale
Renașterii, faianța italiană este spectaculoasă: amfore cu
anse șerpi, platouri decora ve pentru ceremonie, cupe
cu picior, vase de farmacie, plăci decora ve etc.
Caracterul ornamental este însă conferit și de
diversitatea decorurilor devenite celebre, cum ar ﬁ „a
istoriato”, „a raﬀaelesche”, „a gro esche”, „coppa
d'amore” sau „bella donna”.
Calitatea deosebită a faianței italiene de la sfârșitul
secolului al XIX-lea este demonstrată cu ajutorul unor
lucrări aparținând centrelor Ginori, Torelli, Cantagalli și
Alberto Issel.
Atelierele Ginori sunt fondate la Florența, în anul
1735, de către marchizul Carlo Ginori, care a încercat
diferite experimente pentru fabricarea porţelanului. Doi
ani mai târziu, în 1737, Ginori înﬁințează la Doccia, lângă
Sesto Fioren no, una dintre primele fabrici de faianță
din Toscana. Manufactura se dezvoltă mp de mai bine
de un secol, as el încât, în 1889 lucra cu peste 1200 de
angajați și avea 15 cuptoare. Din anul 1875 fabrica este
condusă de Urbano Luchessi (1844–1906), cunoscut
sculptor monumentalist. În această perioadă
manufactura par cipă la numeroase expoziții naționale
și internaționale, printre care și Expoziția Națională de la
Torino, unde obține, cu amforele gigant in tulate Recolta
aﬂate în patrimoniul muzeului, medalia de aur.

▲ PLATOU DECORATIV
Atelier Ginori, Florența, Italia, 4/4 sec. XIX
Faianță modelată la roată, pictată manual sub glazură
I: 4 cm, D: 40 cm
Nr. Inv.: 9700

◄ AMFORĂ GIGANT detaliu
Autor Urbano Luchessi
Atelier Ginori, Florența, Italia, 1884
Faianță modelată la roată, modelată în par,
decor aplicat, barbo nă, pictată manual sub glazură
I: 150 cm, D: 47 cm
Nr. Inv.: 9516
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Începând cu a doua jumătate a secolului al XIX-lea se
impune revenirea la modele decora ve ale secolelor XVI
– XVIII, ale manufacturilor Urbino, Faenza, Deruta,
Pesaro sau Florența. Produsele acestor ateliere erau
colecționate de cea mai mare parte a nobilimii europene,
care prețuia valorile unui trecut glorios. Scenele
mitologice, istorice, religioase, de gen, acoperă
suprafața pieselor în întregime, uneori scenele sau
personajele ﬁind copiate cu ﬁdelitate.

▲ VAS DECORATIV detaliu
Atelier Ulisse Cantagalli, Florența, Italia,sfârşitul secolului al XIX-lea
Faianță modelată la roată, pictată manual sub glazură
I: 32,5 cm, D: 27 cm
Nr. Inv.: 9304

Pentru o interpretare ﬁdelă a vechilor piese
renascen ste el întreprinde călătorii de cercetare în
centrele de ceramică din Italia și studiază tehnicile
originale de pregă re a pastei ceramice, a culorilor și a
procesului de coacere. De la 1885, fabrica sa se bucură de
un mare renume. În 1881, par cipă la Expoziția
Industrială de la Milano, unde câș gă medalia de aur.
Mo vația juriului a fost următoarea: pentru reproduceri
ale s lurilor bune. Este de asemenea premiat la Paris,
Anvers și Londra. Imită s lurile persane, hispano-maure,
Renașterea italiană și vinde la prețuri rela v mici. Devine
cunoscut în S.U.A., Orient și evident, în Europa.
Decoratorii și pictorii manufacturii fac stagii de pregă re
în muzee din Arezzo, Florența, Pesaro și Loreto. Au
contacte cu învățați străini, precum Ernst Wahliss,
Lessing și Wilhelm von Bode.
După moartea lui Ulisse Cantagali în 1901, fabrica
este moștenită de ﬁii săi, care adoptă s lurile noi, în
colaborare cu ﬁrma Menega din Florența, care apare și
printre furnizorii primului rege al României. În 1906,
fabrica expune la Milano, în 1911, la Torino, în 1923, 1925
și 1927, la Monza (Expoziția Internațională de Artă
Decora vă). În anul 1924, par cipă la Expoziția Națională
de la Pesaro, iar în anul 1925, la Expoziția Universală de la
Paris. Marca fabricii este cocoșul care cântă, simbol al
generozității și mândriei.

▲ PLATOU DECORATIV detaliu
Atelier Ginori, Florența, Italia, sfârșitul secolului al XIX –lea
Faianță modelată la roată, modelată în par,
pictată manual sub glazură
I: 4,5 cm, D: 38 cm
Nr. Inv.: 9742

O altă manufactură celebră în a doua jumătate a
secolului al XIX-lea a fost cea a lui Ulisse Cantagalli. În
anul 1878, acesta împreună cu fratele său, Romeo,
descendenții unei familii de ceramiș cu rădăcinile în
secolul al XV-lea, moștenesc o fabrică de ceramică lângă
Florența, care se va numi „Manufactura ﬁilor lui
Giuseppe Cantagalli”. Cei doi își încep ac vitatea
reproducând piese de ceramică persană și arabă, dar și
maiolica italiană. În colecția muzeului se aﬂă un frumos
serviciu de masă, care are mo vul decora v „a
garofanno”, preluat de la Faenza, dar și maiestoase vase
mari decora ve cu decor „a istoria o”.
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Fabrica era dotată cu
echipamente moderne adecvate
pentru a produce și copia orice fel
d e p ro d u s d e a r tă a p l i c a tă .
Remarcăm măiestria ceramiș lor,
buni cunoscători ai picturii de
șevalet, creionarea caligraﬁcă a
desenului, cât și croma ca folosită
în secolele al XIV-lea și al XV-lea.
Ar stul îi oferea suveranului român
producțiile sale, trimițându-i
mostre. Multe piese de ceramică au
fost acceptate și achiziționate de
Casa regală, ele păstrându-se în
colecțiile de la Peleș. Majoritatea
lucrărilor sunt semnate, ele având și
e cheta magazinului ceramistului
genovez. Numărul mare de piese
din ceramică executate de Issel
dovedește aprecierea pe care
regele o avea pentru arta faianței,
purtătoarea virtuților medievale.
Începând cu anul 1897, Issel începe
să producă și piese de mobilier ▲ PLACĂ DECORATIVĂ
Atelier Alberto Issel,
împreună cu ﬁul său Arturo.
Genova, 1884
Nu în ul mul rând trebuie Ceramică modelată în
menționat ca furnizor de ceramică sgraﬁ , pictată, glazurată
pentru Casa regală, Jafet Torelli (?- I: 48 cm, L: 15 cm
Nr. Inv.: 2600
1898), absolvent al Academiei de
Arte Frumoase din Florența în anul
1857, unde a studiat cu predilecție
sculptura. În 1865 Jafet Torelli este
angajat de ﬁrma Ginori ca designer, devenind unul dintre
principalii sculptori, creatorul multor modele. De al el el
este prezent la Expozi a Universală de la Paris din anul
1867 cu numeroase piese. În anul 1873 par cipă la
Expoziția Universală de la Viena, unde primește medalia
de argint pentru maiolică.

În corespondența lui Carol I din 1884 se regăsește un
schimb de scrisori între Casa Regală din România și
genovezul Alberto Issel (1848 - 1926), fabricant de
faianță. Acesta era pictor, designer și ceramist din
Genova. El a studiat pictura și gravura la Florența, apoi la
Roma, în atelierul pictorului Carlo Marko. Întorcându-se
la Genova a fost profesor la Școala de Arte și Meserii,
dedicându-se în același mp picturii peisagis ce.
În anul 1880, din cauza unei boli grave de ochi, este
nevoit să renunțe la pictură, deschizând un elegant
magazin de mobilier și începând să se apropie de artele
aplicate, atât ca ceramist, cât și în calitate de comerciant.
În 1884 se deschide la Torino Expoziția Națională,
unde Issel, împreună cu ceramistul Ludovico Farina
înﬁințează fabrica de ceramică din Borgo Medievale, sat
reconstruit cu acest prilej. Cei doi ar ș executau copii
după vechi piese medievale din teracotă, decorate cu
angobă și sgraﬁ , descoperite în Piemont, în regiunea
Frignano, la castelele de pe Valea Aosta sau la Torino,
imitații exacte ale primelor produse de olărie a sgraﬁ ,
după cum îi relatează Alberto Issel lui Carol I, în scrisoarea
din același an.

par,

◄ PLATOU DECORATIV
Atelier Torelli, Florența,
Sfârșitul secolului al XIX-lea
Faianță modelată la roată,
pictată manual și cu șablonul
sub glazură
D: 34 cm
Nr. Inv.: 9655

▲ CUPĂ DECORATIVĂ
Atelier Alberto Issel, Genova, Italia, cca. 1884
Faianță modelată în par și la roată, barbo nă, pictată manual sub glazură
I: 16,5 cm, D: 20 cm
Nr. Inv.: 1293
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Torelli părăseşte ﬁrma Ginori pentru a-și deschide
propria manufactură, în anul 1874. Aici execută
îndeosebi statuete și mici grupuri statuare din stuc, dar și
piese din majolică. El este un promotor în arta ceramicii,
ﬁind inventatorul unui cuptor de ardere circular, care a
permis o ardere completă, glazura căpătând o strălucire
deosebită.
Piesele acestui ceramist probează apetența pentru
mo vele decora ve de la Urbino, îndeosebi cele a
gro eschi. Produsele sale sunt de o foarte ﬁnă calitate, o
pastă ușoară, albă, pictate cu mare acuratețe și glazurate
strălucitor cu email pe bază de staniu. Manufactura
par cipă la numeroase expoziții în lume, ﬁind prezente în
1877 la Neapole și Florența, în 1878 la Viena și Paris, iar în
1883 la Torino, unde obține medalia de aur pentru artele
aplicate.
Prezența sa la toate aceste manifestări l-au făcut
cunoscut, iar calitatea pieselor a determinat
achiziționarea lor de către curțile regale. Colecția
muzeului conservă numeroase lucrări care se dis ng prin
eleganță și strălucire.
Faianța spaniolă, după o perioadă hispano-maură
(secolul al XII-lea - al XVI-lea), caracterizată prin

▲ AMFORĂ. Atelier Torelli, Italia, 4/4 sec. XIX, faianță modelată la roată,
modelată în par, barbo nă, pictată manual sub glazură
I: 34 cm, D: 17 cm
Nr. Inv.: 9184
◄ ULCIOR. Atelier Salamanca, Spania, 4/4 sec. XIX, faianță modelată la
roată, barbo nă, pictată manual sub glazură
I: 35 cm, D: 19 cm
Nr. Inv.: 12768

inimitabilul smalț metalizat, arămiu, a înregistrat
inﬂuența majolicii italiene și apoi a faianței noi, franceze,
având importante centre de producție la Sevilla,
Majorca, Alcora, Salamanca, Talavera s.a. .
Piesele existente în colecțiile Muzeului Naţional Peleș
sunt produse în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, în
genul Valenciei și Talaverei.
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Toate aceste mo ve au condus la dezvoltarea
atelierelor de la Mous ers, piesele produse aici ﬁind
ulterior exportate în toată Europa.
În colecția regelui Carol I se aﬂă mai multe piese din
faianță de Mous ers, cum ar ﬁ platouri, legumiere, sau
supiere, din vechi servicii de masă.
Lucrările sunt realizate cu angobă albă, pictate pe
bordură cu mo ve raﬁnate p dantelă , foarte apreciate
în epocă, în croma că de camaieu albastru sau galben
ocru, ori bicolor în tonuri de brun și verde. Se poate
remarca faptul că unele piese au morfologia și decorul
vaselor din metal prețios, pe care aceste faianțe le-au
înlocuit. De o mare valoare ar s că și istorică, faianțele
sunt marcate cu cruce, marca înscriindu-le în perioada
1700 – 1748.
O altă importantă manufactură de faianță franceză, al
cărei apogeu este tot în secolul al XVIII-lea, este cea de la
Rouen, localitate aﬂată în Normandia. În anul 1722 aici
erau înﬁințate peste 11 fabrici, unde lucrau în jur de 2000
de muncitori. Între 1720 – 1750 manufactura are un
succes deosebit prin vasele cu delicatul decor, în camaieu
albastru à la Bérain , iar între 1750 – 1770 arta faianței de
Rouen ajunge la maturitate prin decorurile policrome.
După această perioadă, între 1770 – 1800, faianța
cunoaște o perioadă de declin, cauza ﬁind importul de
faianță englezească, mult mai ie ină.

În colecţia regală se găsesc vase globulare, căni, cupe
și platouri de ceremonie, variate ca formă și dimensiuni,
decorate cu multă fantezie, de la mo ve heraldice, la
peisaje cu păsări, animale și mo ve ﬂoral-vegetale
s lizate. La acestea, pasta ceramică este densă, dură
datorită prezenței siliciului în mare can tate, păstrânduse croma ca în tonuri de galben-portocaliu și albastru
închis spre cenușiu, pe fond alb-gri, iar glazura uniformă
este adesea metalizată.
Deși mici ateliere de ceramică apar încă din secolul al
XV-lea, vârsta de aur a faianței franceze este secolul al
XVIII-lea, prin producțiile atelierelor Mous ers, Rouen
sau Marsilia.
Mous ers Saint Marie, un mic sat din regiunea
Provence, este soco t leagănul istoric al faianței
tradiționale franceze din bazinul mediteranean. Încă din
Evul Mediu aici s-au produs vase din teracotă glazurate în
tonuri naturale de brun și verde.
În anul 1686 ceramistul Pierre Clerissy este fondatorul
principalei fabrici de ceramică, iar doi ani mai târziu, în
1688 nepotul său, pe care îl chema tot Pierre Clerissy, a
preluat atelierele conducându-le până în 1748.
În această perioadă, Ludovic al XIV-lea topește o mare
parte din vesela regală din aur și argint pentru a-și ﬁnanța
numeroasele războaie împotriva puterilor străine,
impunându-se as el înlocuirea ei cu vase dintr-un
material mai ie in, faianța. Totodată moda armoariilor,
de la începutul secolului al XVIII-lea, determină
nobilimea să-și comande servicii de masă din faianță
decorate cu propriile steme și devize.
Nu în ul mul rând burghezia în devenire, proaspăt
îmbogățită, era o nouă clientelă pentru manufacturile de
ceramică.

RAVIERĂ ►
Atelier Rouen, Normandia, Franţa,
1750-1770
Faianță modelată în par,
pictată manual sub glazură
I: 4 cm, DL: 17 cm, Dla: 11 cm
Nr. Inv.: 14647

◄ PLATOU PENTRU LEGUMIERĂ
Atelier Pierre Clerissy, Mous ers, Franţa
¾ sec. XVIII
Faianță modelată în par,
pictată manual sub glazură
I: 5 cm, DL: 27 cm, Dla: 15 cm
Nr. Inv.: 14645
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Clément Massier (1844-1917), unul dintre cei mai
străluciți reprezentanți ai ceramicii franceze de la
începutul secolului al XX-lea, vede lumina zilei în anul
1844, la Vallauris, orășel pitoresc din Alpii Mari mi,
înscris pe harta culturală de geniul lui Picasso; localitatea
este situată în inima Coastei de Azur, la intersecția
celebrelor stațiuni, Cannes și Nisa. Personalitate
dinamică, Clément își începe ucenicia în anul 1856, în
atelierul tatălui său, Jacques (1801–1871) la vârsta de
doisprezece ani. Aici creează piese de serie, dar și veselă
de mare raﬁnament, în care se regăsesc formele și
decorurile Louis-Philippe în mare vogă. În anul 1883,
Clément Massier pune bazele propriului său atelier, în
localitatea Golfe-Juan, la intersecția celor două orașe-far
ale loisir-ului lumii bune, Nisa și Cannes, situate nu
departe de Monaco. Primul gest de frondă față de trecut
a fost renunțarea la ceramica de serie.
Ghidat cu pricepere de către ar stul ceramist
Gaetano Gandolﬁ, Clément Massier abordează noi
tehnici și se perfecționează în u lizarea emailurilor,
dezvoltând o producție de mare raﬁnament, în care se
întrezăresc mugurii noului s l.

Colecția regelui Carol I păstrează câteva farfurii și
platouri realizate la Rouen între 1750 -1770, în epoca
Ludovic al XV-lea. Acestea se remarcă prin strălucirea lor,
ﬁind decorate la foc mare, iar ca un element novator,
emailul și culorile sunt arse în același mp; această
tehnică făcea ca emailul să devină alb – lăptos, iar pictura
evidențiată. În această perioadă se impune decorul
rocaille, cornul abundenței, tolba cu săgeți și laleaua,
pictura ﬁind policromă, mo ve ce devoalează ca sursă de
inspirație arta japoneză.
Faianța franceză a fost inﬂuențată totodată și de
producția italiană. În secolul al XIX-lea decorul grotesc și
scenele renascen ste italiene își vor face apariția în
producția de faianță de la Gien și Sarreguemines.

▼ VAS DECORATIV detaliu
Autor Clement Massier, Atelier Golfe-Juan, Franța, 1900
Faianță modelată în par, barbo nă, pictată cu șablonul, glazurare
I: 33 cm, D: 22 cm
Nr. Inv.: 14574

▲ PLATOU DECORATIV
Atelier Sarreguemines, Franța, 1/4 sec. XX
Faianță modelată în matriţă, glazurare
I: 4 cm, D: 40 cm
Nr. inv.: 2563

Aceste piese, vândute în magazinele de an chități,
vor purta denumirea generică de obiecte în „s l
venețian”. Ele se dis ng prin caracterul decora v al
mo velor, echilibrul perfect între formă și decor, pasta
ceramică ﬁnă și o execuție considerată fără cusur.
Produsele atelierului Gien erau inspirate frecvent și din
creația manufacturilor franceze Mous ers și Rouen.
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inspirată de vechile vase de farmacie Albarello.
Émile Decoeur (1876-1953), ceramistul al cărui nume
echivalează în artele decora ve cu eleganța și
simplitatea, s-a născut în Franța în anul 1876.

Pentru Clément Massier, piesele sale trebuie să
îngemăneze în ele frumusețea fără seamăn a peisajului
mediteranean și exploziile ﬂorale ale Provenţei. Ar stul
își seduce clientela prin strălucirea glazurilor irizate, cu
reﬂexe metalice, în care se regăsește întreaga paletă a
spectrului. În anul 1887, vine și primul moment de
recunoaștere: Casa regală britanică îi conferă onorantul
tlu de furnizor regal. Doi ani mai târziu, după
experimente elaborate și căutări asidue, Clément
Massier este mai decis ca niciodată să cucerească lumea.
În anul 1889, par cipă pentru prima oară la o expoziție
de anvergură și câș gă medalia de aur cu piese de
inspirație hispano-maură. Ar stul se înconjoară de o
pleiadă de personalități, provenite din domenii diverse, a
căror măiestrie contribuie la ridicarea nivelului ar s c al
faianțelor Massier. Cei mai străluciți colaboratori sunt
sculptorul scoțian Alexandre Munroe, ceramistul Félix
Optat Milet, format în atelierul Sèvres, sculptorul James
Vilbert și pictorul Jules Scalbert. Între anii 1887 și 1895,
Lucien Lévy-Dhurmer ocupă funcția de director ar s c al
atelierului și amprenta sa asupra creației este majoră. Cu
adevărat regală, ceramica Massier este imitată pe scară
largă de o serie de ceramiș ai epocii, precum
Zsolnay–Pecs, din Ungaria și Samuel Weller, din SUA.
În colecția de ceramică a Muzeului Național Peleș se
păstrează patru piese semnate Clément Massier, Golfe –
Juan, dintre care două datate 1900, iar celelalte,
achiziționate de primul rege al României în jurul anului
1890. Cache-pôt-urile din faianță staniferă, de mari
dimensiuni, în monocromie de albastru-turcoaz
realizează fuziunea perfectă între forma neoclasică și
strălucirea glazurii de sorginte persană. Vasul decora v
din faianță, de formă tronconică, pictat manual în email
cu ramură de struguri, care -i înfășoară corpul în nuanțe
discrete de gri- violet pe fond verde metalizat, odihnește
pe una dintre mesele elegante din apartamentul Mariei
Poenaru, doamnă de onoare a reginei Elisabeta. El
respiră simplitate și raﬁnament.
Cea mai spectaculoasă piesă o reprezintă vasul Art
Nouveau din faianță, modelată la roată și decorată cu
mo ve s lizate, ﬂori de fucsia, care-i acoperă uniform
corpul, asemenea unui covor vegetal. Poziționarea
neconvențională a anselor mărunte drepte în grupaje
asimetrice îi conferă modernitate. Desenul delicat,
executat manual cu tușe ﬁne de email, peste glazura
metalizată roșu cărămiziu în degradé, lasă la vedere
modelul. Colorat în nuanțe de cărămiziu cu accente violet
și siclam, decorul ﬂoral valoriﬁcă forma elegantă a piesei,

▲ CACHE-POT
Autor Émile Decoeur, Atelier francez
2/2 sec. XX
Gresie modelată la roată, incizată, glazurată
I: 16,5 cm, D: 27,5 cm
Nr. Inv.: 13747

Marcat de un des n tragic, Decoeur răspunde tuturor
vitregiilor prin originalitatea creației sale. Rămas orfan la
o vârstă fragedă, își cîș gă existența prestând munci
umilitoare. După îndelungi tribulații, pașii îl poartă către
atelierul profesorului său, Édmond Lachenal (18551930). Discipolul lui Théodore Deck, Édmond Lachenal a
fost unul dintre maeștrii Art Nouveau-ului. Erudit și
întreprinzător, deschide primul său atelier la Malakoﬀ, în
anul 1880, iar șapte ani mai târziu, se stabilește la
Châ llon-sous-Bagneux. Personalitate plurivalentă, se
formează în mediul artelor majore, cochetând cu
sculptura și colaborând cu ar ș de primă mână, ca
Rodin.
Lachenal abordează toată varietatea de ceramici.
Pasionat de natură, își extrage decorurile din lumea
vegetală și animală atât de explorată și exploatată de
ar ș i Art Nouveau-ului. Moștenirea ar s că a lui
Édmond Lachenal a constat în tehnica foarte ﬁnă și
precisă de emailare. Chimist desăvârșit, a aplicat toate
descoperirile personale în vederea ameliorării glazurilor.
Talentat pedagog, a transmis discipolilor săi nu numai
setea de frumos, dar și frenezia căutărilor de vechi rețete
uitate.
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primele piese de autor. Către 1900, creațiile lui Decoeur
sunt tot mai inﬂuențate de tendințele Art Nouveau-ului
de inspirație extrem-orientală. Semnătura sa,
reprezentând o dublă monogramă, compusă din
inițialele numelui, se regăsește tot mai frecvent în
colecțiile amatorilor de artă.
Conș ent de propria valoare și dornic să se aﬁrme,
Émile Decoeur părăsește atelierul lui Lachenal și
înﬁințează propria sa antrepriză la Fontenay-aux-Roses,
în anul 1907. Proiectat pe orbita succesului, se instalează
treptat în avangarda ceramicii Art Nouveau. Piesele
Decoeur poartă amprenta unică a talentului său. Din
gresie și porțelan, colorate sub l în nuanțe neutre,
decorate cu mo ve geometrice și ﬂorale discrete, în
maniera vaselor Celadon, ele îi aduc aprecierea unanimă
a cri cii de artă. Între anii 1910 și 1930, Émile Decoeur
ﬁgurează printre cele mai apreciate nume din breaslă.
În zorii întunecați ai Primului Război Mondial, creațiile
sale tot mai s lizate poartă germenii Art Déco-ului.
Monocromia, linia simplă, ornamentul s lizat și friza
delicată, toate împreună sunt menite să reducă decorul
la esență, la căutarea unei materii ceramice pure.
Apropierea de capitala luminilor din anii postbelici, îl
aduce în atenția Saloanelor pariziene, pe care le
frecventează cu asiduitate. La mijlocul anilor ‘20,
Decoeur a nge apogeul simplității și raﬁnamentului cu
piese de inspirație chineză. Un deceniu mai târziu,
desenul dispare cu desăvârșire, glazura, ﬁe mată, ﬁe
metalică sau suprapusă preia întreaga sarcină decora vă.
Recunoașterea rzie a ac vității sale vine în anul 1939,
când Decoeur îndeplinește – până în anul 1942-, funcția
onorantă de consilier ar s c al manufacturii Sèvres. Se
s nge din viață în anul 1953, lăsând în urma sa o operă
unică și personală, care i-a ținut departe pe potențialii
imitatori. Vasele câche-pot din colecția muzelui, realizate
din gresie glazurată, modelată la roată și decorată prin
incizare cu mo ve ﬂorale discrete, în maniera
celadoanelor chinezeș , sunt unele dintre creațiile cele
mai reprezenta ve ale ar stului inimitabil care a fost
Decoeur.
Georges Auguste Jules Delvaux (1834-1909), chimist
la Gien și Bourg-la-Reine, conduce din anul 1888 fabricile
de faianță Schopin de la Mon gny-sur-Loing. Din anul
1901, a fabricat și gresie glazurată în s l Art Nouveau.
Raﬁnatele servicii pentru desert semnate Delvaux au fost
realizate în s l Art Deco, în policromie de albastru, oranj
și negru, iar decorul s lizat reprezintă mo ve vegetale și
geometrice spiralate.

▲ VAS DECORATIV
Atelier Edmond Lachenal, cca. 1910
Gresie modelată la roată, glazurată
I: 25 cm, D: 28 cm
Nr. inv.: 1903

Îndrăgos t de ceramica japoneză, el transpune în
lucrările sale vitalitatea și forța unei arte în fața căreia
întreaga lume a Occidentului a făcut o binemeritată
reverență.
Cap vat de talentul mentorului său, Émile Decoeur
ajunge la adevărata maturitate ar s că după
șaptesprezece ani de tenace ucenicie. Universul
atelierului, cu vasele proaspăt ieșite din cuptoare
incandescente, pregă te spre glazurare și decorare,
printre volume de beletris că și ș ințe, îi ține loc de
familie și școală. Între anii 1890 -1907, Decoeur s-a aﬂat
zilnic în preajma lui Lachenal, a respirat prin ideile sale, a
deprins chimia și desenul, a studiat tehnica obținerii
faianței și a gresiei. Către aceasta din urmă se va orienta
cu precădere, descoperindu-i conotații este ce noi. La
rândul său, Lachenal îi urmărește atent evoluția, îi
intuiește crea vitatea și îl sprijină atunci când realizează
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somon, ca fundal pentru o ornamentație abstrac zată.
Începând cu anul 1914, opera sa are rădăcini aproape
exclusiv din ceramica orientală. La sfârșitul războiului,
vasele Raoul Lachenal sunt vândute cu succes și pe piața
americană.
Pentru vasul decora v din Apartamentul Marelui
Voievod, din faianță ﬁnă, cu un corp ovoidal, talpă îngustă
și buză ușor evazată, ar stul a preferat o glazură craclată
în nuanță puternică de bleu égyp enne. La interior, se
aﬂă un recipient din cositor, menit să protejeze piesa
des nată aranjamentelor ﬂorale diverse.
Colecția de porțelan francez a Muzeului Naţional
Peleș, cuprinzând circa 300 de piese, unele de colecție,
altele de uz și reprezentare, s-a cons tuit în trei etape,
reﬂectând istoria castelului căruia i-a fost des nată.
Prima etapă este reprezentată de achizițiile și
comenzile familiei regale, a doua de achizițiile Muzeului
Peleș realizate între anii 1965-1975 și a treia etapă este
recuperarea patrimoniului regal.
Colecționar împă mit, regele Carol I, împreună cu
regina Elisabeta a cons tuit la castel, o veritabilă gală a
porțelanului francez. Piesele vor ﬁ atât exemplare de
colecție, piese create în secolul al XVIII-lea și al XIX-lea,
aparținând manufacturii Sèvres, cât și servicii de masă
fabricate la Sèvres, Paris și Limoges, des nate recepțiilor
oﬁciale, meselor regale și de uz co dian, realizate în
secolul al XIX-lea. Un segment de valoare al colecției îl
reprezintă serviciul de masă al domnitorului Alexandru
Ioan Cuza.

▲ SERVICIU DE DESERT
Autor: G. Neilz, Atelier Delvaux, Paris, 1923
Porţelan pastă tare, modelat, pictat manual sub glazură
D: 16,5 cm
Nr. inv.: Cust. 2261

Fiul lui Édmond Lachenal, Raoul Lachenal
(1885–1956) a lucrat alături de Émile Decoeur în atelierul
tatălui său până în anul 1911, când deschide propriul său
atelier la Boulogne-sur-Seine. Se concentrează pe
producția de piese din porțelan à grand feu, pe decoruri
soﬁs cate și pe forme organice. Odată cu faima numelui
său, aduce cu sine și nevoia de independență ar s că.
Chiar dacă multe dintre piesele Art Nouveau seamănă
creațiilor lui Édmond din punct de vedere pologic și al
glazurii, el se detașează treptat ca designer original. La
începutul secolului al XX-lea, vasele semnate de Raoul
Lachenal ajung să concureze cu succes nume consacrate
ca Érnest Chaplet și Albert Dammouse.
Prima par cipare personală în cadrul celebrelor
Saloane din Paris datează din anul 1904. Încurajat de
succesul debutului, creează piese din gresie acoperite cu
decoruri geometrice și vegetale. Din punct de vedere
tehnic, excelează la capitolul incizare. Fantele rezultate
prin acest procedeu sunt umplute cu glazură colorată în
nuanțe vii, în combinații insolite. La începutul anilor ‘20,
Lachenal fabrică piese din porțelan, inspirate din
ceramica de Iznik, din cea sasanidă sau din celadoanele
chinezeș , glazurate în bleu égyp enne, negru sau roz

▲ SERVICIU DE MASĂ ALEXANDRU IOAN CUZA - Farfurie
Atelier Sèvres, Paris, 1844
Porţelan, pastă tare, modelare în par, pictat manual sub şi peste glazură,
aurire parţială, glazurare
D: 28 cm
Nr. inv.: 9620
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Sèvres a fost prima manufactură din Franța care a
descoperit, în 1768, zăcămintele de caolin și care apoi a
elaborat procedeul de fabricare a porțelanului dur,
veritabil. Ea a fost curând imitată de un mare număr de
manufacturi apărute în regiunea Limoges - în apropierea
zăcămintelor - și la Paris, care i-au făcut uneori o
concurență aprigă.
Manufactura Sèvres a cunoscut un succes și o
expansiune progresivă în mpul secolului al XVIII-lea; a
creat vase de lux, servicii și piese de sculptură reﬂectând
permanent evoluția ar s că contemporană. Mari ar ș
au realizat de-a lungul mpului forme și decorații în care
s lul rococo moderat, caracteris c domniei lui Ludovic al
XV-lea, a fost treptat înlocuit prin neoclasicismul din ce în
ce mai riguros, propriu s lului lui Ludovic al XVI-lea.

▲ CASETĂ DE BIJUTERII detaliu
Atelier Sèvres, Franţa, 1770
Porţelan modelat în par, pictat manual sub glazură,
parţial aurit, bronz turnat, cizelat, aurit
I: 14 cm, L: 22,3 cm, La: 15 cm
Nr. inv.: 15925

▲ CASETĂ DE BIJUTERII
Atelier Sèvres, Franţa, 1770
Porţelan modelat în par, pictat manual sub glazură,
parţial aurit, bronz turnat, cizelat, aurit
I: 10 cm, D: 7 cm
Nr. inv.: 12067

Porțelanul de Sèvres a contribuit la neîntrerupta
expansiune a artei franceze din secolul al XVIII-lea,
darurile regilor Franței sau comenzile princiare și regale
conferindu-i un loc de cinste la toate curțile Europei.
La începutul secolului al XIX-lea, la conducerea
manufacturii se aﬂa Alexandre Brongniart, care a
îmbogățit considerabil paleta culorilor, permițând
pictorilor să transpună pe porțelan celebre tablouri din
importante muzee europene. În decursul secolului al XXlea, creația de la Sèvres oglindește cu ﬁdelitate artele
decora ve contemporane. După compozițiile în tonuri
armonioase, bazate pe ornamente ﬂorale și curbe
sinuoase caracteris ce s lului Art Nouveau, se adoptă
decorația geometrică și culorile vii ale s lului Art Déco.

Creația ar s că a pieselor de la Sèvres se
caracterizează prin decorul plasat între rezerve albe și
ancadramentul rocaille. Fondurile, la început albe, devin
viu colorate și vor evolua începând cu albastrul puternic,
apoi cu albastrul regal, albastrul celest, galbenul deschis.
În anul 1756, se inventează ,,rozul Pompadour'', care
rămâne la modă mp de nouă ani și amintește de celebra
favorită a regelui Ludovic al XV-lea, protectoarea acestei
manufacturi. Mo vele decora ve sunt în general
păsările, ﬂorile „naturale”, policromate, ﬁe izolate, ﬁe
grupate în ghirlande sau buchete. Se pictează scene
idilice, pastorale, în genul lui Boucher și scene de gen, în
maniera lui Wa eau, pe tot parcursul secolului al XVIIIlea și prima parte a secolului al XIX-lea.
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Mo vele caboșon, vermiculat, gen orfevrărie,
rețeaua cu mici ovale înlănțuite, funde etc. sunt de o
mare varietate. Producerea de statuete din biscuit reia
perioada de mare glorie a manufacturii Sèvres din mpul
lui Bachelier. Lucrarea Culegătoarea de spice, semnată
de E.Houssin la 1880 (după originalul din 1762, La
glaneuse), se prezintă ca o reușită creație a acestei
tehnici. Manufactura a cunoscut un mare succes prin
creația vaselor de lux, serviciilor și pieselor de sculptură
din biscuit, în s lul rococo moderat din perioada Ludovic
al XV-lea, apoi se trece la neoclasicism în mpul regelui
Ludovic al XVI-lea, Empire, neos lurile la modă din
secolul al XIX-lea și s lurile proprii de la începutul
secolului al XX-lea. Manufactura de la Sèvres
funcționează și astăzi, alături de Muzeul Național de
Ceramică al Franței.
Un loc important, atât pentru gustul epocii cât și
pentru pasiunea comanditarului pentru lucrări inspirate
din modele baroce și Empire, îl deține sectorul pieselor
reeditate, produse din secolul al XIX-lea ale
manufacturilor Sèvres, Paris și Limoges, cumpărate de la
furnizori sau expoziții europene. La sfârșitul secolului al
XIX-lea, la manufacturile franceze se instalează pas șa,
se reiau forme și tehnici vechi, porțelanul devine un
simplu suport pentru pictură. Decorurile sunt inspirate
din istorie, mitologie și contemporaneitate. Dintre
piesele valoroase de colecție se remarcă casetele din
porțelan de Sèvres, care pot ﬁ datate 1759 şi 1770.
Limoges este renumit în întreaga Europă pentru
calitatea producției de piese din email și porțelan, atât
din punct de vedere tehnic cât și ar s c. Se realizează
obiecte cu forme elegante din porțelan dur, cu decor
ﬂoral caracteris c, așa numitul „buchet de trandaﬁri de
Limoges”, subliniat cu aur. În cursul primei jumătăți a
secolului al XIX-lea se produce un mare număr de piese
albe. Acestea vor ﬁ decorate la Paris și vor ﬁ denumite
familiar, „vieux Paris”. După anul 1870, Charles Haviland
va moderniza producția și cu ajutorul unor ar ș de
marcă se vor crea decoruri japonizante, ﬁne, de mare
efect. Porțelanul produs în atelierele din Paris era
cunoscut sub denumirea generică de „porcelaines de
Paris”, prin aceasta înțelegându-se execuția mai multor
ateliere pariziene întemeiate după 1770, sub patronajul
membrilor familiei regale sau al unor nobili.
URNĂ detaliu ►
Autor: H. Pointevin, Atelier Sèvres, Franţa
Porţelan modelat la roată, pictat manual sub glazură,aur coloidal, bronz
turnat, cizelat
I: 62,5 cm, D: 34 cm
Nr. Inv.: 17607
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Remarcabil din punctul de vedere al calității și
decorului (înrudit cu cel de la Sèvres), porțelanul parizian
folosește ca mo ve speciﬁce, ﬂorile de câmp,
albăstrelele, „les barbeaux”, dispuse distanțat, pictate în
culori vii și bine armonizate. Culorile glazurilor sunt mai
îndrăznețe decât la Sèvres. Atelierele din Paris au realizat
puține ﬁgurine. Ar stul Jacob Pe t creează, începând cu
1824, piese inspirate din creația atelierului Meissen, apoi
impune liniile capricioase și reliefurile încărcate,
croma ca monocromă, iar temele alese sunt deﬁnite ca
spontane și hazlii. Jacob Pe t a rămas celebru prin
creațiile sale de o mare calitate ar s că.

Atelierele franceze adoptă fără rezervă s lul Art Deco
al anilor 1925, datorită unor ar ș ca George Neilz,
reprezentantul atelierului Delvaux din Paris, autorul
serviciului de desert de o raﬁnată concepție croma că.

▲ SERVICIU DE ŞEMINEU detaliu de ceas
Autor: Jacob Pe t, Paris, 2/2 sec. XIX
Porţelan modelat în par, glazurat, aurit,
bronz aurit
I:30 cm, D: 14,5 cm
Nr. inv.: 14022

Manufacturile belgiene tradiționale au fost puternic
inﬂuențate de creația ceramiș lor francezi și a celor
olandezi. Piesele din colecția regală a lui Carol I ilustrează
o reușită îmbinare de mo ve decora ve preluate de la
faianțele Vieux-Rouen și de la cele olandeze, cu decor
peisagis c, tratat în maniera secolului al XVIII-lea.
Cea mai valoroasă piesă belgiană din colecția
muzeului este bustul din ceramică in tulat Daphné,
semnat de sculptorul Isidor de Rudder. Ar stul belgian sa născut la Gand în anul 1855. A urmat Academia de Arte
Frumoase din Bruxelles, în anul 1880 primind Premiul
Academiei Belgiene. Printre discipolii săi se numără și
Philippe Wolfers, căruia îi va crea, mai târziu, modele
pentru bijuteriile sale. Preocupat de statuar, de Rudder a
evitat materialele rare și diﬁcil de procurat, precum
marmura; se îndreaptă către ceramică, lucrând mai întâi
la fabrica de porțelan Vermeren – Coche, iar apoi la
Villeroy&Boch. Bustul Daphné i-a fost comandat
ar stului de lucrătorii manufacturii de la Ixelles pentru a-i
ﬁ oferit Leon nei – Marthe – Elisabeth Coche, patroana

▼ PLATOU DECORATIV
Autor: Lerosey, Atelier Sèvres, Paris, 4/4 sec. XIX
Porțelan pastă tare, modelat în par, pictat sub și peste glazură,
aur coloidal, caboşoane
D: 26 cm
Nr. inv.: 9559

Se remarcă în colecție serviciile personalizate cu cifrul
regal, produse de atelierul pictorului Lerosey din Paris, la
sfârșitul secolului al XIX-lea, delicate miniaturi portret pe
porțelan: Marie Antoine e, Madame de Fontanges,
ducesa de Grignan etc.; scene mitologice, Triumful
Galateei și Răpirea Europei, scene de gen à la Wa eau,
într-o policromie discretă și orfevrărie imitând pietrele
prețioase, într-o rețea de aur.
Pe lângă piesele din secolul al XVIII-lea şi cele istoriste,
în colecția regală se remarcă și obiecte speciﬁce pentru
Arta nouă, realizate la sfârșitul secolului al XIX-lea. De
evidențiat serviciul de ceai, creație a francezului Louis
Boyer, printre primii ar ș care au creat modele cu
trăsături Art Nouveau la manufactura din Paris.

Artele focului

20

gresiei, a porțelanului chinezesc și a pologiei pieselor
din argint, ceramica englezească capătă treptat
originalitate și valoare, devenind o artă de sine
stătătoare.
Înﬁințat în anul 1759 de către Josiah Wedgwood,
atelierul care îi poartă numele combină argila
chinezească și gresia glazurată, obținând bone china, o
imitație mai ie ină a porțelanului oriental.
Regele Carol I achiziționează cea mai mare parte a
pieselor englezeș prin intermediul lui Theodor Held din
Londra. Firma W. P. L. G. Philips, China and Glass
Manufactures din capitala Regatului Unit livrează de
asemenea suveranului român faianță Minton. La 1793, în
orașul Stoke-upon-Trent, Thomas Minton înﬁințează
manufactura care îi poartă numele. Ca și atelierul
Wedgwood, Minton produce mai întâi bone china. După
numeroase experimente, la mijlocul secolului al XIX-lea
conducerea companiei este încredințată ar stului
francez Léon Arnoux, care infuzează producția cu spiritul
porțelanului francez. Treptat, nume sonore ale artei
franceze trec pragul atelierului, care se dis nge în cadrul
Expoziției Universale de la Londra, din anul 1851. Așa se
explică u lizarea pe scară largă a albastrului de Sèvres și a
rozului Pompadour, ca și eleganța formelor de sorginte
franceză. În colecția Muzeului Național Peleș se
păstrează și astăzi un serviciu de cafea, fruc ere și boluri,
decorate cu monograma Marii Ducese Maria
Alexandrovna, mama reginei Maria.

atelierului, cu prilejul căsătoriei. Exemplarul din biscuit al
acestei lucrări se aﬂă la vechea manufactură. Pentru
această piesă Isidor de Rudder primește medalia de aur
la Expoziția Universală de la Torino, în anul 1902.

▲ STATUETĂ DAPHNÉ detaliu
Autor: Isidor de Rudder, Atelier Vermeren / Coche, Ixelles, Belgia, 1894
Faianță modelată în matriţă, pictată manual sub glazură,
parţial aurită
I: 44 cm, L: 35 cm, La: 17,5 cm
Nr. Inv.: 17572

Anglia, după o îndelungată și variată producție de
gresie sub inﬂuența germană, a importat multă vreme
faianță olandeză. Ca și Olanda, Anglia a izbu t să confere
producției sale un caracter național și să-și asigure o largă
răspândire. În secolul al XIX-lea se remarcă producția de
faianță ﬁnă engleză, creație cu decor orientalizant,
evidențiindu-se produsele manufacturii Stoke-uponTrent, Staﬀordshire, Birmingham - Lindner, care execută
la comandă platouri și farfurii denumite „topograﬁce”
pentru Curțile europene. Decorul este creat în camaieu,
prin procedeul de decalcomanie și imită creația
ceramiș lor din secolul al XVIII-lea sau adoptă
ornamentul renascen st. Aceste piese sunt des nate, în
general, uzului casnic. După anul 1850, Henri Doulton
produce la atelierul Lambeth&Doulton Po ery o
adevărată industrie prin crearea vaselor des nate
produselor de farmacie.
Ceramica de uz curent engleză din colecţia regală
provine din atelierele Wedgwood, Minton și DoultonLambeth. Iniţial imitație a ceramicii germane, în special a

▲ VAS DECORATIV detaliu
Atelier Minton, Anglia, 1/4 sec. XX
Faianță staniferă, modelată în par, angobă, colorată în masă, glazurată
I: 36,5 cm, D: 48,5 cm
Nr. Inv.: 12716
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Germania a dezvoltat ceramica sa națională, gresia, în
regiunea Rhinului mijlociu încă din secolul al XV-lea, care
s-a răspândit apoi în Köln, Raeren, Bavaria și Saxa.
Teritoriul Germaniei a fost cucerit de arta faianței ca
urmare a contactelor economice și culturale cu Italia și
Franța. Gresia germană, asemenea producției de s clărie
și de orfevrărie – complemente fragile ale artelor majore
– reprezintă elementul cel mai auten c al ceramicii
germane din secolului al XIX-lea. Îmbogățită cu teme
decora ve autohtone, prin recursul la valorile istorice
recunoscute după anul 1871, gresia germană marchează
cu mijloace speciﬁce momentul de apogeu al conș inței
naționale. Revival-ul gresiei germane fabricate cu succes,
încă de la mijlocul secolului al XV-lea, în regiunile
Westerwald și Rheinland are la bază mobiluri afec ve și
deopotrivă, rațiuni de ordin istoric și spiritual. Gresia
Westerwald, în mare vogă în epoca Renașterii - secolele al
XV-lea și al XVI-lea – este o creație germană prin deﬁniție

și în consecință, exaltă orgoliul național datorită certei
sale originalități. Fundamentul istoric cântărește la fel de
greu în balanță: secolul al XVI-lea german, dominat de
ﬁguri imperiale remarcabile, precum Maximilian I, Carol
Quintul, Ferdinand I, Maximilian al II-lea și Rudolf al II-lea,
împărați ai Sfântului Imperiu Roman, a reprezentat o
culme a puterii poli ce. Pe de altă parte, secolul al XVI-lea
a marcat începutul Reformei și divizarea lumii catolice ca
urmare a reacției an papale a lui Mar n Luther și Philipp
Melanchton. După uniﬁcarea Germaniei, idealurile
„poli cii realiste” a cancelarului Bismark coroborate cu
mișcarea an catolică, denumită „Kulturkrieg” își pun
amprenta asupra artelor minore și prin urmare și asupra
mo velor decora ve ale gresiei.

▲ CANĂ PLOSCĂ
Atelier Merkelbach & Wick, Grenzhausen, Germania
Gresie modelată în par, decor aplicat, barbo nă,
incizată, gravată, glazurată cu sare
I: 55 cm, D: 24,5 cm
Nr. inv.: 5978

▲ CANĂ DECORATIVĂ
Atelier Merkelbach&Wick, Grenzhausen, Germania
Gresie modelată în par, modelată în matriță, incizată, decor aplicat,
barbo nă, glazură de sare, pigment de albastru cobalt, pigment de mangan
I: 63 cm, D: 30 cm
Nr. Inv.: 1734
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Kunstgewerbliche Werkstä ”, un atelier de ceramică
devenit faimos pentru producțiile sale istoriste. Valoarea
ar s că a pieselor crește considerabil odată cu angajarea
ca designer a arhitectului Carl Paul Börner (1828-1905).
Treptat, atelierul se specializează în vase decora ve, plăci
ceramice și cahle, cu decoruri minuțioase, unde se simte
priceperea arhitectului, atenția pentru detaliu, prin
u lizarea glazurilor transparente, aplicate pe decorul în
relief. Firma a fost premiată la Melbourne în anul 1880, la
Frankfurt, în anul următor și la Hamburg, în 1889.
Tehnica impecabilă şi decorurile elaborate îi determină
să-şi diversiﬁce paleta ac vităţilor, iniţiind producţii de
s clă, metal şi pielărie. Creaţiile lor sunt recompensate
cu premii internaţionale şi ﬁgurează în colecţii renumite,
precum Victoria&Albert Museum. Achiziţionate de către
regele Carol I, la sfârşitul secolului al XIX-lea, piesele
Bichweiler-Börner cons tuie una dintre creaţiile de
referinţă pentru mişcarea Gründerzeit din reşedinţa de
vară a primului suveran al României. În secolul al XIX-lea,
manufacturile de faianță promovează, în demersul
decora v, o simbioză cu mo vele renascen ste italiene.
Piesele vor avea câteodată, forme speciﬁce gresiei
renane, iar decorul va ﬁ renascen st.
Manufactura regală Ludwig Wessel din Bonn aduce
un suﬂu proaspăt în paleta coloris că a faianței germane
datorită inﬂuenței orientale, folosind culoarea numită
„albastru persan”, speciﬁcă porțelanului.

Cănile -ploscă, vasele -aiguière, vasele tronconice, cănile
„Apostelhumpen” sau „Enghalskrug” reprezintă
pologiile recurente în spațiul german. Centrele din
regiunea Westerwald și Rheinland, ac ve între secolele
al XVI-lea și al XVIII-lea, prin atelierele de la Köln, Frechen,
Raeren, Siegburg și Grenzhausen reeditează la sfârșitul
secolului al XIX-lea repertoriul de pologii și mo ve
consacrate. Caracterizată prin policromie redusă
(albastru, alb, cenușiu, ocru), prin aspectul dur și opac,
prin decorul în relief, ca și prin larga difuzare a pologiei
vaselor Bellarmine, ceramica gen Westerwald şi Raeren
din secolul al XIX-lea se bucură de o largă reprezentare în
colecția regală. Cunoscut pentru violența cu care-i anihila
pe ere ci, cardinalul iezuit Roberto Bellarmino (1542 –
1621) a rămas în istorie drept una dintre cele mai
detestate ﬁguri în mediile protestante. S gma zat nu
fără umor și ironie de spiritul popular, ﬁgura lui
Bellarmino s-a perpetuat de-a lungul mpului, prin
transpunerea lui în decorația pieselor de gresie. Cănile
„bartmannskrug” – numele germanizat al prelatului mascaron cu nas proeminent și barbă, dispus la baza
țurțurului, reprezentare caricaturală a personajului,
alcătuiesc o pologie, care se impune pe scară largă în
secolul al XIX-lea, alături de mo vele și formele
renascen ste consacrate: mo ve ﬂoral-vegetale, mo ve
geometrice și heraldice, scene istorice, religioase și de
gen, intercalate cu expresive pergamente rulate,
elemente de arhitectură renascen stă - colonete,
frontoane, capiteluri – și cu inscripții cu caracter omagial.
În secolul al XVII-lea, se naşte în oraşul Winterthur, în
apropiere de Zürich, o adevărată industrie de sobe
ar s ce din faianţă, datorită entuziasmului şi măiestriei
membrilor familiei Phau. Ei transmit din tată în ﬁu un
meşteşug care are ca mo o cuvintele : „Ohne Fleiss
Keinen Preis” („Fără muncă asiduă nu există valoare”).
Renumiţi pentru originalitatea pieselor realizate, de
dimensiuni monumentale, cu forme arhitectonice şi cu
picturi manuale elaborate, de mare expresivitate
ar s că, ei domină piaţa elveţiană şi germană mp de
două veacuri. Arhitectura ,,de caracter” din Germania
secolului istorist le înglobează decoraţiunii interioare, ca
element indisolubil, menit să marcheze prin proporţii şi
ornamen că poziţia socială şi preferinţele ar s ce ale
comanditarului. În Sala pentru mic dejun de la Castelul
Peleş se găseşte o copie ﬁdelă a sobei realizate de Ludwig
Phau din Winterthur.
În anul 1878, la Hamburg, designerul și arhitectul,
Herman Robert Bichweiler este cofondatorul „Die

▲ CANĂ OMAGIALĂ detaliu
Atelier Grenzhausen, Germania, gresie modelată în par, decor aplicat,
incizată, glazurată
I: 50 cm, D: 30 cm
Nr. inv.: 14115

Serviciile de masă create la Meissen sunt decorate și
cu mo ve avimorfe și ﬂorale speciﬁce. În anul 1730, au
fost create servicii armoriale de masă pentru August al
Saxoniei, în s l Kakiemon. Concomitent, manufactura
produce servicii armoriale pentru Veneția, Germania
etc., pictate cu șablonul cu scene inspirate din ceramica
chineză sau cu peisaje rococo. Majoritatea pieselor din
secolul al XIX-lea sunt lucrate în s l neo-rococo, în tonuri
pastelate, calde, care contrastează puternic, din punct de
vedere croma c, cu cele originale.
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▲ FIGURINĂ Plecarea la oaste
Atelier Meissen, Germania, 4/4 sec. XIX
Porțelan pastă tare, modelat în par, modelat manual, decor aplicat,
barbo nă, pictat manual și cu șablonul sub glazură, parțial aurit
I: 22 cm, D: 15 cm
Nr. inv.: 9707

▲ FIGURINĂ Toamna
Atelier Meissen, Germania, 4/4 sec. XIX
Porțelan pastă tare, modelat în par, decor aplicat, barbo nă, pictat manual
și cu șablonul sub glazură, parțial aurit
I: 24,5 cm; DL: 17 cm
Nr. Inv.: 9740

Serviciile de masă Nymphenburg din secolul al XVIIIlea erau realizate după pare pierdute în mpul Primului
Război Mondial și recons tuite în epoca interbelică după
vechi documente de epocă. As el, le erele și cafe erele
aveau forme elegante, piriforme, anse în formă de dublu
„C”, iar ceainicele, capace cu capete animaliere în rondebosse. Nymphenburg creează manual modele cu ﬂori
speciﬁce, cu cinci sau șase petale și frunze late. Terinele
au capace terminate cu lămâi în ronde-bosse, stau pe
piciorușe în consolă, unele au platouri cu anse, care
variază ca formă de la cerc la forme festonate sau
fațetate, decupate și decorate cu mo v grilajat.
În secolul al XIX-lea, apar noi decoruri, calitatea pastei
se îmbunătățește, tehnologia, de asemenea. Regele
Ludwig I al Bavariei contribuie la îmbunătățirea
standardelor ar s ce ale manufacturii Nymphenburg.

Departamentul de pictură este mutat la München în
anul 1815, în mp ce producția de servicii de masă
rămâne la Nymphenburg. La mijlocul secolului al XIX-lea,
manufactura se confruntă cu diﬁcultăți ﬁnanciare și este
concesionată în anul 1888.
Cei mai celebri ar ș ai secolului istorist sunt J. P.
Melchior, care a introdus la Nymphenburg noi modele de
servicii de masă în s lul vaselor greceș din an chitate și
Friedrich von Gärtner, profesor de arhitectură la
München, autorul vaselor și serviciilor de masă numite
vase tribut, des nate exclusiv dineurilor regale. Atelierul
promovează până spre mijlocul secolului al XIX-lea
formele clasicizante. Napoleon Neureuther a fost pictor
ﬁgura v și peisagist și a lucrat la Nymphenburg în
perioada istorismului, inspirându-se mai ales din s lul
go c.
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În jurul anului 1850 sunt realizate primele imitații
după piesele rococo. Serviciile de masă ale secolului al
XIX-lea sunt franțuzeș în caracter, imitații ale pieselor
Ludovic al XVI-lea. Pe la 1890 se produc mari îmbunătățiri
în domeniul serviciilor de masă. Crește calitatea
decorului, apar noi tehnici și culori, sub inﬂuența tot mai
puternică a curentului Jugends l. Piesele sunt pictate
sub glazură, iar noile descoperiri ale chimiei, diversiﬁcă și
îmbunătățesc substanțial paleta croma că.
Între anii 1708-1784, Bö ger deschide în orașul
Dresda o fabrică de faianță, care realizează deopotrivă
porțelan și faianță ﬁnă. Atelierul își concentrează
producția spre vase de farmacie, ﬁgurine, vase mari,
sobe (începând cu anul 1868) și ceramică de p
englezesc. Ceramica fabricată la Dresda se caracterizează
prin inﬂuența evidentă a porțelanului chinezesc, a
scenelor idilice de p francez, precum și a temelor
mitologice clasice. Serviciile din colecția muzeului
reprezintă exemple valoroase în acest sens.

XVIII-lea, atelierele de ceramică din Berlin produc piese
diverse ca pologie și s l. În deceniile '70 -'80 ale
secolului al XIX-lea, cuceriți de mișcarea Arts&Cra s din
Anglia, își adaptează decorurile noilor tendințe. Până
atunci însă, serviciile create aici se dis ng atât prin
valoarea lor ar s că deosebită, cât și prin asimilarea
inteligentă a vechilor s luri, în special al rococo-ului și
neo-clasicismului.

▲ FARFURIE DECORATIVĂ
Atelier Dresda, Germania, 4/4 sec. XIX
Porțelan pastă tare, modelat în par, decupat, pictat manual, parțial aurit
D: 24,5 cm
Nr. Inv.: 9679

▲ VAS DECORATIV detaliu
Atelier Berlin, Germania, ¼ sec. XX
Porțelan pastă tare, modelat în par, glazurat, emailat; aur coloidal
I: 22,5 cm, D: 10 cm
Nr. Inv.: 9228

Apariția Jugends lului în capitala tânărului Imperiu
german, la Berlin, a fost marcată la sfârșitul secolului al
XIX-lea de disputa ar s că cunoscută sub sintagma
„Jugends l versus wilhelmism”. Refractar la tot ce intra în
contradicție cu ideologia Gründerzeit și cu expresia sa
ar s că - istorismul, împăratul Wilhelm al II-lea se vede
treptat pus în fața unui fapt împlinit. Înﬁințate în veacul al

În anul 1884, vizionarul Philip Rosenthal (1855-1937)
din localitatea Selb, Franconia, pune bazele unei
modeste afaceri. Întreprinzător, achiziționează servicii de
masă din porțelan alb de la mica manufactură
Hutschenreuther din vecinătate, pe care le decorează în
policromie. Încurajat de primele succese, își ex nde
afacerea. Treptat, devine conș ent de posibilitatea
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Tensiunile an semite din Germania anilor ΄30, determină
familia să aleagă calea exilului. După 1945, Philip
Rosenthal - ﬁul revine în Germania și repune pe picioare
afacerea tatălui, care funcționează până astăzi. Acum
apar serii noi de servicii de masă, precum „seria
Chippendale”, fabricată la sfârșitul anilor '30, pe care a
achiziționat-o regele Carol al II-lea pentru dineurile
regale de la Castelul Peleș.

sporirii câș gului și în consecință, fruc ﬁcă avantajele
geograﬁce ale locului. Extrage materia primă, ﬁe din
pădurile seculare de pe Fichtelgebirge, ﬁe din Pala nat și
Boemia.
Philip o cointeresează pe tânăra și talentata sa soție,
contesa franceză Marie de Beurges, care își valoriﬁcă
ap tudinile pentru desen, realizând decoruri pentru
piesele din porțelan. Primele serii de produse ceramice
Rosenthal poartă din acest mo v numele de „Maria
Weiss” și „Maria Rose” și se vând în mp record. În anul
1916, Philip Rosenthal denumește această linie ,,Maria”
în semn de prețuire pentru cea care i-a stat alături. Între
mp, în anul 1891, se deschide prima ﬁlială la Asch, în
Boemia, care produce platouri de porțelan și piese din
biscuit. Șase ani mai târziu, a doua fabrică este
inaugurată la Kronach. În următoarele patru decenii,
numele „Rosenthal”, devenit echivalentul calității și
raﬁnamentului, se rostește la Marktredwitz, Waldenburg
și Sophienthal. În preajma celui de-al Doilea Război
Mondial, Rosenthal număra nu mai puțin de zece
companii și peste 5000 de angajați.

▲ VAS DECORATIV
Atelier Del gen Flyt Machksz Byckloh, Del , Olanda, ¼ sec. XVIII
Faianță modelată în par, modelată manual, angobă, barbo nă, pictată
manual sub glazură, glazurată
I: 30 cm
Nr. Inv.: 9296

Faianța olandeză din secolul al XVIII-lea, prin
producția celebrelor manufacturi de la Del , a imitat
porțelanurile importate din Extremul Orient și nu numai.
Au fost create servicii de ceai și masă, plăci decora ve,
cahle pentru sobe în camaieu alb-albastru. În secolul al
XIX-lea, în producția olandeză vor ﬁ perpetuate pasta de
calitate superioară, raﬁnată, ușoară, sonoră, iar în ceea
ce priveşte calitatea ar s că, spontaneitatea și echilibrul
desenului. În colecțiile regelui Carol I se aﬂă numeroase
vase executate în manufacturile de la Del , din prima
jumătate a secolului al XVIII-lea. Atelierele din acest oraș
erau foarte numeroase, în secolul al XVI-lea,
iden ﬁcându-se peste 80.

▲ TRANSFIGURAREA detaliu
Autor: G. Schliepstein, Atelier Rosenthal, Germania, cca. 1930
Porțelan pastă tare, modelat în par, glazurat
I: 20 cm, L: 25,5 cm
Nr. inv.: 18720

În anul 1937, ﬁrma Rosenthal achiziționează fabrica
de la Waldershof, înﬁințată de Compania Johann
Haviland, producător de renume de servicii de masă din
cristal și porțelan. Datorită unei poli ci deschise,
Rosenthal își consolidează legăturile comerciale cu
Statele Unite, cărora le exportă cele mai valoroase serii.
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În secolul al XIX-lea, la Del , se reiau vechile modele și
mo ve din secolele al XVII-lea și al XVIII-lea prin
manufactura Royal Del , preluată în anul 1876 de Joost
Thoo (1844 - 1890), care în 1880 se asociază și cu A.
Labouchere. Decorurile acestora probează același gust
pentru porțelanul chinezesc dar dezvăluie și o altă sursă
de inspirație în realizarea decorurilor și anume școala de
pictură olandeză a micilor maeștri.
Sfârșitul secolului al XIX-lea este marcat de apariția
manufacturii Rozenburg, situată într-o mică localitate de
lângă Haga. În anul 1883 germanul Wilhelm Wolﬀ
înﬁințează această fabrică cu intenția de a produce vase
gen Del . În anul 1884, la conducere, în calitate de
director ar s c, vine Theodor A.C. Colenbrander, care va
impune însă un nou design prin adoptarea noilor forme
al curentului Jugends l.
În colecțiile de ceramică ale Muzeului Naţional Peleș
se găsesc câteva piese decora ve din faianță, vase și o
garnitură de șemineu cu o glazură extrem de
strălucitoare și un decor pic anilor 1900. Observăm
tendința ar ș lor de a abandona bogăția mo velor
decora ve clasice, istoriste, pentru suplețea mo velor
ﬂorale și sinuozitatea liniilor curbe.

În secolul al XVII-lea, olarii de aici au reușit să copieze
piese de artă decora vă aduse din Extremul Orient prin
Compania olandeză a Indiilor Orientale, această
companie deținând monopolul comerțului dintre Asia și
Provinciile Unite. După 1620, când a fost întreruptă
furnizarea porțelanului din Extremul Orient, olarii
olandezi au imitat produsele chinezeș și japoneze,
reușind să vândă lucrări mai ie ine în întrega Europă.
Deși nu au reușit să obțină duritatea porțelanului
chinezesc, întrucât nu aveau caolinul corespunzător, au
descoperit un email extrem de strălucitor și dur, care a
conferit pieselor aspectul porțelanului. Printre
principalele ateliere olandeze din secolul al XVIII-lea,
prezente în colecțiile muzeului, amin m manufactura
Johannes van Duyn, In het Fortuyn sau Flyt Machksz
Byckloh. Decorul realizat în aceste ateliere probează
gustul pentru exo c. Pictorii tratează scenele cu o
anumită naivitate, dar adaugă atât peisajul, cât și
mo vele ﬂoral vegetale, elemente apreciate de clientela
europeană. Ceea ce cons tue însă o caracteris că a
faianței de Del este dubla glazurare, un prim strat opac
de email stanifer peste biscuit, apoi stratul de pictură și în
ﬁnal un alt strat de email transparent.
▼ SERVICIU DE ŞEMINEU
Autor: Samuel Schellink, Atelier Rozenburg, Haga, Olanda, 1898-1899
Faianță modelată în par, pictată manual sub glazură
Ceas I: 32 cm, L: 34,5 cm
Vaze I: 25 cm, L: 12,5 cm, La: 6,5 cm
Nr. Inv.: 1435, 61
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XIX-lea cu porțelanuri ﬁne, de mare raﬁnament
ar s c, dar și cu piese din faianță, lucrate la roată și
inﬂuențate, ca decorație, de ceramica scandinavă, în
general și de producția Fabricii Regale de Porțelan de
la Copenhaga, în special. Piesele fabricate cu ocazia
celebrării unui secol de la victoria zdrobitoare a
armatei ruse împotriva lui Napoleon la Berenzina în
septembrie 1812, sunt pictate cu reproduceri după
celebrele portrete ale lui Napoleon I și Maria-Luiza.
În anul 1853, Miklos Zsolnay (1800 - 1880) înﬁințează
la Pecs, în sudul Ungariei, o mică fabrică de ceramică
numită Zsolnay Pecs.

Predomină decorul ﬂoral s lizat dar şi cel avimorf,
păunul ﬁind pasărea prețuită de ar ș i Art Nouveau.
Obiectele decora ve sunt marcate individual prin desen
manual, având elemente de datare, sigla decoratorului
Samuel Schellink, cât și sigla pictorului DPJ de Ruiter, șeful
atelierului de pictură de la Rozenburg în perioada 1898 –
1899, fără aprobarea căruia nu era fabricată nicio piesă.
În colecție se mai aﬂă două plăci decora ve din ceramică,
reproduse după pictorii Johannes Bosboom (1817- 1891)
şi H.W. Mezdag (1831-1915). Plăcile realizate la
Rozenburg în 1898 au fost achiziţionate de către regina
Maria, ceea ce ne determină să considerăm că toate
lucrările acestei manufacturi au fost cumpărate de
regină.
După 1894, manufactura Rozenburg fabrică
porţelanuri elegante de factură Art Nouveau. Războiul
pune însă capăt unei producţii promiţătoare, care a
înscris Olanda pe harta celor mai importante nume în
domeniu. Producţia Rozenburg s-a caracterizat printr-o
mare varietate formală, de la serviciile de masă şi
şemineu, la obiecte şi plăci decora ve.
Inspirată din arta indoneziană, decoraţia Rozenburg
se caracterizează prin bogăţie şi culoare. Cele mai
frecvent în lnite mo ve rămân fără îndoială siluetele
feminine ﬂuide, încadrate de vegetaţie luxuriantă şi de o
faună caracteris că zonei ecuatoriale.
Cel care a impus s lul Rozenburg la porţelan a fost
talentatul designer olandez Jurriaan Kok (1881-1919),
director al atelierului între anii 1894 şi 1919. După
îndelungi căutări, Kok îşi transpune ideile în realitate,
u lizînd drept suport un p nou de porţelan,
caracaterizat prin ﬁneţe şi luminozitate. Foarte subţire şi
de nuanţa ﬁldeşului, această nouă pastă trimite cu
gîndul la cea japoneză, denumită şi ,,coajă de ou”.
Apelând la o ornamentaţie de p închis – deschis,
inspirată din eşarfele javaneze şi la o graﬁcă liniară,
estompată, realizată prin pictare pe o glazură metalizată,
lucioasă, piesele sale marchează momentul de glorie al
manufacturii.
Evoluția ar s că a societății de după război
inﬂuențează deopotrivă arta ceramicii, care virează către
formele tot mai s lizate și geometrizate ale Art Décoului. Expoziția Internațională de la Paris, din anul 1925,
marchează momentul de triumf al Modernismului și
sfârșitul oﬁcial al Artei 1900. Pe ruinele sale, se clădește
însă o artă, care a schimbat fața secolului al XX – lea.
Manufactura imperială de la Sankt-Petersburg se
lansează pe piața de artă către sfârșitul secolului al

Artele focului

▲ VAS DECORATIV
Atelier Sankt-Petersburg, 1915
Faianță modelată la roată, pictată manual sub glazură
I: 43,5 cm, D: 14 cm
Nr. Inv.: 14116
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Zece ani mai târziu, în 1863, ﬁul său Vilmos (1828 1900) preia conducerea manufacturii dovedindu-se un
neobosit inovator și un vizionar în domeniul ceramicii.
Vilmos reușește să transforme mica afacere familială întro importantă producătoare de faianță. De al el, în anul
1873 par cipă la Expoziția Universală de la Viena, iar
apoi, în 1876, la Expoziția Universală de la Paris, unde
obține medalia de aur pentru artele decora ve, dar și
Legiunea de Onoare.
Etapele de creație ale manufacturii ungureș se
împart în trei perioade și anume 1868 – 1897, perioadă în
care lucrările sunt predominant inspirate de artă
islamică, 1897 – 1920, lucrări Secession și după 1920,
lucrări Art Déco. În anul 1893, după numeroase
experimente, Vilmos descoperă o glazură inedită, care
conferă pieselor o irizare roșu deschis numită eosin, din
grecescul eos, însemnând izbucnirea zorilor. Ulterior
irizarea a căpătat o mare varietate de nuanțe, păstrând
luciul metalic. Colecția regală depozitează un important
segment realizat la Zsolnay Pecs, piese datate între 1873
și 1910, unele dintre cele mai importante proto puri,
forme și mo ve decora ve create în celebra
manufactură maghiară. Totodată este de menționat
acoperișul castelului Pelișor la care au fost folosite plăci
glazurate Zsolnay Pecs, achiziționate în 1903, realizate
dintr-un material numit pirogranit, rezistent la îngheț,
material novator în epocă.

La sfârșitul secolului al XIX-lea, Ignaz Fisher fondează
la Budapesta un atelier de pictură pe porțelan,
transformat ulterior în fabrică de faianță. În anul 1892, el
se asociază cu ﬁrma Zsolnay-Pécs și va începe o proliﬁcă
producție de vase decora ve și u litare în s l
renascen st italian, dar și cu inﬂuențe orientale.
Manufactura Fischer-Vilmos de la Kolozsvar (orașul
Cluj-Napoca) a fost proprietatea Curții imperiale de la
Viena, înﬁințată de ceramistul Fischer împreună cu
decoratorul Vilmos. Manufactura deschide ﬁliale la
Herend și la Cluj. Serviciul de cafea din colecția Muzeului
Național Peleș reprezintă un produs pic atelierului:
decorul este pictat manual, cu mo ve ﬂorale în ușor
relief, în s lul speciﬁc ceramicii japoneze.

▲ VAS DECORATIV
Atelier Zsolnay Pécs, cca. 1897-1898
Faianță modelată la roată, pictată manual, parţial aurită, glazură eosin
I: 20 cm, D: 25,5 cm
Nr. Inv.: 9765

▲ VAS DECORATIV
Atelier Fischer-Vilmos, Cluj, cca. 1900
Porțelan modelat în par, pictat manual, aurit, glazurat, email
I: 53 cm, D: 22,5 cm
Nr. Inv.: 13020
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Universale de la Paris din 1889, unde pictura sa pe email îi
aduce treptat recunoaşterea mondială. În ciuda
caracterului internaţional al curentului Art Nouveau,
Danemarca îşi pune peste artele decora ve marca
proprie a s lului său. Prin viziunea lui Krog, danezii aduc
în atenţia Europei universul lumii nordice, grefate pe o
ş inţă a compoziţiei cu rădăcini adânci în arta orientală.
Decorurile sale s lizate răspund binomului gol-plin,
caracteris c concepţiei ar s ce extrem orientale. Krog
impune pe piaţa de artă ,,s lul Copenhaga΄΄, în care se
regăseşte universul scandinav, cu lumina lui
crepusculară, cu apele, ﬁordurile, peisajul hibernal şi
toată gama de vieţuitoare a păşunilor boreale şi a tundrei
arc ce. Alături de Krog, Go red Rode (1862-1937), a
intervenit substanţial asupra producţiei fabricii la
începutul secolului al XX-lea, iniţiind seria ﬁgurinelor,
statuete din porţelan menite să agrementeze interioarele
scandinave. Aceste sculpturi de mici dimensiuni, atât de
familiare spaţiului privat, fac parte integrantă din cultura
habitatului nordic. Epurate de detalii, acoperite cu
glazură ﬁnă, lucioasă, pictată cu email într-un croma sm
pastelat, ele cons tuie dovezi ale raﬁnamentului unei
lumi aparte, cu propriile sale valori, legate de mitologia
trecutului şi de cultul faţă de natură, în general. Regina
Maria achiziţionează la începutul secolului al XX-lea două
piese marcate Copenhaga, care excelează prin tehnica de
pictare peste glazură. De mari dimensiuni, cilindrice,
decorate unul cu lebede albe plu nd pe oglinda lacului,
printre vegetaţia lacustră, celălalt, cu o corabie cu pânze
pe mare, piesele conferă interioarelor eleganţă şi
raﬁnament. Pictate cu talent în nuanţe de griuri
pastelate, ele sunt rezultatul simbiozei perfecte între
decorul scandinav şi compoziţia orientală.
În general, colecţionarii de artă consideră creaţia
ar s că ca expresia unui geniu personal. Până la sfârşitul
secolului al XIX-lea ceramica a fost o operă colec vă.
Studiind însă lucrările ceramice din diferite epoci şi zone
geograﬁce aﬂate în colecţiile Muzeului Naţional Peleş,
observăm traseul bine determinat şi evoluţia acestei
arte.
Prin eleganța formelor, calitatea pastei și a paletei
coloris ce ceramiș i europeni din secolul al XIX-lea au
conferit noi virtuți artei ceramice, adaptând-o spiritului
contemporan.
Colecția de faianță a regelui Carol I reprezintă pentru
patrimoniul ar s c al României o incontestabilă valoare,
iar pentru specialiș , un reper în cercetarea evoluției
ceramicii europene.

Ceramica boemiană este reprezentată printr-un
serviciu de cafea Karlsbad și printr-o trusă de voiaj ce
poartă marca atelierului Schlaggenwald. Atelierul de
porțelan de la Karlsbad a fost înﬁințat în anul 1793 și
funcționează și astăzi. Majoritatea pieselor sunt căni,
vase, platouri fabricate în intervalul 1800 și 1900.
Fondată la începutul secolului al XVIII-lea, Fabrica
Regală de Porţelan din Copenhaga dezvoltă la cumpăna
veacurilor XIX-XX o paletă largă de producţii ceramice.
Contaminate de mirajul Orientului, piesele Copenhaga
ajung să imite cele mai valoroase creaţii Tang, Song sau
Imari. Maeştrii atelierului adoptă formele, croma smul şi
temele favorite ale artei ceramicii din China şi Japonia.
Între anii 1884 şi 1891, conducerea ar s că a atelierului
este încredinţată arhitectului şi pictorului danez Emil
Arnold Krog (1856-1931). El marchează o adevărată
revoluţie a ceramicii Copenhaga, pe care o consacră
drept una dintre cele mai originale din Europa
momentului. Fin cunoscător al culturii nipone în special,
Krog creează un p nou de decorare a vaselor, inspirat din
tehnica xilogravurilor policrome japoneze.
VAS DECORATIV detaliu
Atelier Copenhaga, ¼ sec. XX
Porţelan modelat la roată,
pictat manual peste glazură
I: 33 cm, D: 17 cm
Nr. Inv.: 12697

În anul 1888, par cipă la Expoziţia Nordică organizată
în capitala Regatului Danemarcei. Aici îşi prezintă primele
lucrări, care vor inﬂuenţa întreaga artă scandinavă.
S mulat de notorietatea dobândită cu această ocazie,
ajunge în atenţia publicului francez în contextul Expoziţiei
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◄ ULCIOR
Atelier Salamanca, Spania, 4/4 sec. XIX
Ceramică, modelată la roată şi manual,
barbo nă, pictată manual sub glazura
metalizată
I: 36 cm, D: 28 cm
Nr. inv.: 12768
Folosirea glazurii metalizate, a culorilor vii,
predominând tonurile de albastru și verde
ca și medalionul cu mo v zoomorf, trimite
la scenele de coridă speciﬁce atelierelor
spaniole.
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▲ PLATOU DECORATIV
Atelier Salamanca, Spania, 4/4 sec. XIX
Ceramică, modelată la roată, pictată
manual sub glazura metalizată
D: 45 cm
Nr. inv.: 14154

Platourile cu blazoane erau comandate de familiile nobiliare în secolele XVI-XVII
pentru decorarea interioarelor.
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◄ PLATOU DECORATIV
Atelier Talavera, Spania, 2/4 sec. XVIII
Ceramică, modelată la roată, pictată
manual sub glazură
D: 35 cm
Nr. inv.: 9474

▼ PLATOU DECORATIV
Atelier Salamanca, Spania, 2/4 sec. XVIII
Ceramică, modelată la roată, pictată
manual sub glazură
D: 37 cm
Nr. inv.: 6028

Artele focului
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▲ VAS DECORATIV
Atelier Faenza, Emilia-Romagna, Italia, 4/4
sec. XVI
Ceramică, modelată la roată şi manual,
decor aplicat, barbo nă, pictată manual
sub glazură
I: 54 cm, D: 31 cm
Nr. inv.: 15242

Piesă pică epocii de glorie a maiolicii peninsulare, atât pologic, cât și ca
decor. Dispunerea panoramică a scenei de luptă inspirată de an chitatea
clasică, prezența decorului aplicat - protome de leu, anse mascaroni, în
relief, prevăzuți cu anouri, mărul în ronde-bosse de pe capac, croma ca în
nuanțe de ocru, verde, albastru, brun sunt elemente de iden ﬁcare a
maiolicii faen ne de sfârșit de secol XVI.

35

Artele focului

▲ PLATOU DECORATIV
Atelier Urbino, Pesaro, Italia, 1/4 sec. XVII
Ceramică, modelată la roată, pictată
manual sub glazură
D: 42 cm
Nr. inv.: 9697
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▲ PLATOU DECORATIV
Atelier Deruta, Umbria, Italia, 1/4 sec. XVII
Ceramică, modelată la roată, pictată
manual sub glazură
D: 43 cm
Nr. inv.: 9696

Manufactură importantă în Italia începând cu secolul al XIV-lea, se
remarcă croma ca redusă, dar cu mul ple tonuri care dau aspect
pictural lucrărilor renascen ste. Una dintre temele predilecte erau
scenele biblice.
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▲ PLATOU DECORATIV
Atelier Savona, Liguria, Italia, 1/4 sec. XVII
Ceramică, modelată la roată, pictată
manual sub glazură metalizată
D: 38 cm
Nr. inv.: 9699

Artele focului
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▲ AGHIAZMATAR
Atelier Ariano Irpino, Neapole, Italia, 4/4 sec. XVII
Ceramică modelată manual, barbo nă, pictată manual
sub glazură
L: 40 cm, La: 24 cm
Nr. inv.: 5161, C.811
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▼ TERINĂ
Atelier Orvieto, Umbria, Italia, 4/4 sec. XVI
Ceramică, modelată la roată şi manual,
decor aplicat, barbo nă, pictată manual
sub glazură
I: 17 cm, D: 31 cm
Nr. inv.: 14572

Pasta groasă, glazura opacă, croma ca redusă la galben, albastru, verde, cu mici accente de brun, desenul stângaci, reprezentând mo ve
geometrice și vegetale alternate, la interior, o scenă biblică reprezentând Botezul lui Iisus în apa Iordanului, cu legenda în limba la nă:
,,GLORIA IN EXCELSI DIO”. Piesa poate ﬁ datată la sfârşitul secolului al XVI-lea.
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▲ MOTIV A ISTORIATO

◄ CANĂ AIGUIÈRE
Atelier Florenţa, Toscana, Italia, 4/4 sec. XVII
Ceramică, modelată la roată şi manual,
barbo nă, pictată manual sub glazură
I: 52 cm, D: 20 cm
Nr. inv.: 9483
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◄ VAS DE FARMACIE
Atelier Albissola, Liguria, Italia, 1641-1786
Ceramică, modelată la roată, pictată
manual sub glazură
I: 23,5 cm, D: 19 cm
Nr. inv.: 1666
Vasele de farmacie executate la Savona şi
Albissola au folosit cu precădere croma ca
de camaieu albastru pe email crem.

◄ CANĂ DE FARMACIE
Atelier Savona, Liguria, Italia, 3/4 sec. XVIII
Ceramică, modelată la roată şi manual,
barbo nă, pictată manual sub glazură
I: 20 cm, DM: 16 cm
Nr. inv.: 1602
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▲ VAS DE FARMACIE
Atelier Deruta, Umbria, Italia, 4/4 sec. XVII
Ceramică modelată la roată, pictată manual sub glazură
I: 26 cm, D: 10 cm
Nr. inv.: 1661
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▼ CANĂ DE FARMACIE
Atelier Pesaro, Italia, 3/4 sec. XVII
Ceramică, modelată la roată şi manual,
barbo nă, pictată manual sub glazură
I: 20 cm, D: 16 cm
Nr. inv.: 5972
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▼ CANĂ DE FARMACIE
Atelier Faenza, Emilia-Romagna, Italia, 1623
Ceramică, modelată la roată şi manual,
barbo nă, pictată manual sub glazură
I: 20 cm, DM: 17 cm
Nr. inv.: 9486
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▲ CANĂ DE FARMACIE
Atelier Nove, Veneţia, Italia, 4/4 sec. XIX
Ceramică, modelată la roată şi în par,
pictată manual sub glazură
I: 20 cm, D: 16 cm
Nr. inv.: 2572
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▲ PLATOU DECORATIV
Atelier Nove, Veneţia, Italia, 4/4 sec. XIX
Ceramică, modelată în par, pictată manual
sub glazură
DL: 41,5 cm, Dla: 35 cm
Nr. inv.: 9683
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◄ AMFORĂ
Autori: Urbano Luchessi, Odoardo Borrani
Atelier Ginori, Doccia Florenţa, Toscana, Italia, 1884
Ceramică, modelată la roată şi în par,
pictată manual sub glazură
I: 150 cm, D: 75 cm
Nr. inv.: 9516

Piesa in tulată Recolta a fost achiziţionată de regele Carol I, de
la Expoziţia Naţională de la Torino în anul 1884. Este o piesă în
genul amforelor Deruta din perioada Renaşterii. Amforele
mari, cu anse complexe – şerpi dubli, sirene, pu – reprezintă
una dintre caracteris cile 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, cunoaşte adevărata consacrare după
ce aderă la principiile picturii impresioniste promovate de
gruparea macchiaioli.
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▼ AMFORĂ
Atelier Ginori, Doccia Florenţa, Toscana, Italia, 4/4 sec. XIX
Ceramică, modelată la roată şi în par,
pictată manual sub glazură
I: 44,5 cm, D: 25 cm
Nr. inv.: 9481
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◄ AMFORĂ
Atelier Ginori, Doccia Florenţa,
Toscana, Italia, 4/4 sec. XIX
Ceramică, modelată la roată şi manual,
pictată manual sub glazură
I: 73 cm, D: 42 cm
Nr. inv.: 9669
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◄ AMFORĂ
Atelier Ginori, Doccia Florenţa,
Toscana, Italia, 4/4 sec. XIX
Ceramică, modelată la roată şi manual,
pictată manual sub glazură
I: 73 cm, D: 43 cm
Nr. inv.: 9670
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◄ VAS Tulipieră
Atelier Ginori, Doccia Florenţa,
Toscana, Italia, 4/4 sec. XIX
Ceramică, modelată la roată şi manual,
barbo nă, pictată manual sub glazură
I: 29 cm, D: 25 cm
Nr. inv.: 9669

▼ VAS Jardinieră
Atelier Ginori, Doccia Florenţa,
Toscana, Italia, 4/4 sec. XIX
Ceramică, modelată la roată şi manual,
barbo nă, pictată manual sub glazură
I: 33 cm, DL: 62 cm, Dla: 35 cm
Nr. inv.: 1618
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▼ VAS DECORATIV
Atelier Ginori, Doccia Florenţa,
Toscana, Italia, 4/4 sec. XIX
Ceramică, modelată la roată şi manual,
barbo nă, pictată manual sub glazură
I: 23 cm, D: 38 cm
Nr. inv.: 9689
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▼ PLATOU DECORATIV
Atelier Ginori, Doccia Florenţa,
Toscana, Italia, 4/4 sec. XIX
Ceramică, modelată la roată, pictată
manual
I: 4 cm, D: 44,5 cm
Nr. inv.: 9692

Trimful lui Bachus, interpretare după friza lui Luca Giordano, din Galeria Luca
Giordano a Palatului ﬂoren n Medici-Riccardi, care la rândul său s-a inspirat
după celebra pânză a lui Tizian, Bachus și Ariadna, pictată în 1522-1523, la
comanda principelui Alfonso d'Este.
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▼ PLATOU DECORATIV
Atelier Ginori, Doccia Florenţa,
Toscana, Italia, 4/4 sec. XIX
Ceramică, modelată la roată, pictată
manual sub glazură
I: 4 cm, D: 40 cm
Nr. inv.: 9700
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▼ PLATOU DECORATIV
Atelier Ginori, Florenţa, Italia, 4/4 sec. XIX
Ceramică, modelată la roată, angobă, pictată
manual sub glazura metalizată
I: 4 cm, D: 33,5 cm
Nr. inv.: 9630

În secolul al XIX-lea, manufactura Ginori copiază pe scară largă temele importante ale ceramicii
renascen ste din principalele centre italieneş . U lizând noile tehnici industriale, piesele dobândesc o
valoare ar s că deosebită. Printre acestea sunt de menţionat aşa-numitele Bella donna, piese care
gloriﬁcau personalităţi istorice, eroi sau frumuseţea feminină. Platoul se remarcă datorită glazurii care
copiază lustrul pieselor Maestrului Giorgio de la Gubbio.
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▼ PLATOU DECORATIV
Atelier Ulisse Cantagalli, Florenţa, Italia,
4/4 sec. XIX
Ceramică, modelată la roată,
pictată manual sub glazură
I: 2 cm, D: 40 cm
Nr. inv.: 9690

Platoul este o piesă istoristă, inspirată după un original realizat în secolul al XVI-lea (cca 1520), de către un
ar st al atelierului Deruta în s lul severo. În secolul al XIX-lea, au circulat câteva versiuni ale decorului. Cele
mai celebre îi înfățișează pe Scipio Africanul și pe Alexandru Macedon, ale căror nume sunt înscrise pe
ﬁlactere, dispuse în jurul portretelor bust.
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▼ PLATOU DECORATIV
Atelier Ginori, Doccia Florenţa, Italia,
4/4 sec. XIX
Ceramică, modelată la roată, angobă, pictată
manual sub glazură, parţial aurită
I: 4 cm, D: 33,5 cm
Nr. inv.: 9631
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▲ PLATOU DECORATIV
Atelier Ginori, Doccia Florenţa, Italia,
4/4 sec. XIX
Ceramică, modelată la roată,
pictată manual sub glazură,
parţial aurită
I: 4 cm, D: 39,5 cm
Nr. inv.: 9642
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◄ PLATOU DECORATIV
Atelier Pesaro, Italia,
4/4 sec. XIX
Faianţă modelată la roată,
pictată manual sub glazură
I: 3,5 cm, D: 31 cm
Nr. inv.: 9645

PLATOU DECORATIV ►
Atelier Ginori, Doccia Florenţa, Italia,
4/4 sec. XIX
Ceramică, modelată la roată,
pictată manual sub glazură
I: 4 cm, D: 27 cm
Nr. inv.: 9462

P l a t o u r i l e c e l e b ra u f r u m u s e ţ e a ş i
maiestuozitatea feminină, unele având
steme nobiliare, imagini de sﬁnţi sau eroi. Cu
bordură lată, decorată cu imbricaţii, platoul
copiază o piesă Deruta din 1530.
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PLATOU DECORATIV ►
Atelier Jafet Torelli, Florenţa, Italia,
4/4 sec. XIX
Ceramică, modelată la roată,
pictată manual sub glazură
I: 4 cm, D: 34,5 cm
Nr. inv.: 6033

◄ PLATOU DECORATIV
Atelier Ginori, Doccia Florenţa, Italia,
4/4 sec. XIX
Ceramică, modelată la roată, pictată manual
sub glazură
I: 2 cm, D: 20 cm
Nr. inv.: 9753

Circular, pictat central cu portretul lui Rafael,
copie în oglindă după presupusul autoportret
al marelui ar st, 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 ceramiş i
secolului al XIX-lea. Croma smul viu, glazura
strălucitoare și tratarea bidimensională a
desenului bordurii a raﬀaellesche trădează
apartenența sa la cultura istoristă.
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◄ VAS DECORATIV
Atelier Ulisse Cantagalli, Florenţa, Italia,
4/4 sec. XIX
Ceramică, modelată la roată, pictată manual
sub glazură
I: 32,5 cm, D: 33,5 cm
Nr. inv.: 9233

◄ VAS DECORATIV
Atelier Ulisse Cantagalli, Florenţa, Italia,
4/4 sec. XIX
Ceramică, modelată la roată, pictată manual
sub glazură
I: 32,5 cm, D: 33,5 cm
Nr. inv.: 9304

Artele focului
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▲ SERVICIU DE MASĂ
Atelier Ulisse Cantagalli, Florenţa, Italia,
4/4 sec. XIX
Ceramică, modelată la roată, modelată în
par, barbo nă, pictată manual sub glazură
I: 25 cm, D: 35 cm
Nr. inv.: 16450

Ulisse Cantagalli angajează la manufactura sa pictori talentaţi care dovedesc o bună
cunoaştere a reprezentărilor picturale din perioada Renaşterii. Totodată realizează şi
ample servicii de masă, decorate cu celebrul mo v de la Faenza din secolul al XVIIIlea, a garofano.
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◄ VAS DECORATIV
Atelier Alberto Issel, Genova, Italia, 1884
Ceramică, modelată la roată şi manual,
sgraﬃ , angobă, pictată manual sub glazură
I: 40 cm, D: 18 cm
Nr. inv.: 1667

▼ VAS DECORATIV
Atelier Alberto Issel, Genova, Italia, 1884
Ceramică, modelată la roată şi manual,
sgraﬃ , angobă, pictată manual sub glazură
I: 16,5 cm, D: 21,5 cm
Nr. inv.: 1293

Alberto Issel şi Ludovico Farina par cipă în 1884 la Expoziţia
Naţională de la Torino, unde execută lucrări din teracotă cu
sgraﬃ , angobă şi pictură, copiate după piese arhaice
descoperite în regiunea Frignano, la castelele de pe Valea Aosta
sau la Torino.
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PLACĂ DECORATIVĂ ►
Atelier Alberto Issel, Genova, Italia, cca.1884
Ceramică, sgraﬃ , pictată manual sub glazură
L: 24,5 cm, La: 20 cm
Nr. inv.: 7782

PLACĂ DECORATIVĂ ►
Atelier Alberto Issel, Genova, Italia, cca.1884
Ceramică, sgraﬃ , pictată manual sub glazură
L: 26,5 cm, La: 21,5 cm
Nr. inv.: 7781

Corespondenţa regelui
Carol I, din perioada anilor
1883-1884, cer ﬁcă
achiziţionarea setului de
plăci decora ve realizate de
A l b e r to I s s e l l a B o r g o
Medievale de la Torino.
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◄ PLATOU DECORATIV
Atelier Alberto Issel, Genova, Italia, cca. 1890
Ceramică, modelată la roată,
pictată manual sub glazură
I: 4,5 cm, D: 46 cm
Nr. inv.: 9652

Circular, pictat en plein a istoriato, 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 aclamațiile mulțimii. 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, ar stul istorist a surprins momentul de
glorie cu grijă pentru detaliu și în deplină
cunoaștere a evenimentului istoric. Glazura
strălucitoare, precum și croma ca eclatantă
trădează piesa ca ﬁind o copie istoristă.

PLATOU DECORATIV ►
Atelier Alberto Issel, Genova, Italia, cca. 1884
Ceramică, modelată la roată,
pictată manual sub glazură
I: 4,5 cm, D: 46 cm
Nr. inv.: 9647
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PLATOU DECORATIV ►
Atelier Jafet Torelli, Florenţa, Italia, 4/4 sec. XIX
Faianţă modelată la roată,
pictată manual sub glazură
I: 4,5 cm, D: 34 cm
Nr. inv.: 9655

Medalionul formează centrul unei rozete
decorate cu mo ve groteş şi crinul heraldic
ﬂoren n. Între petalele rozetei sunt şase ﬁguri
groteş cu inscripţiile numelor unor mari
compozitori de operă din secolul al XIX-lea:
Vincenzo Bellini, Giuseppe Verdi, Gioachino
Rossini, Errico Petrella, Giovanni Pacini şi
Gaetano Donize . Croma că, nuanţe de
albastru, ocru, verde, brun. Lucrare în s l
renascen st, cu elemente decora ve preluate de
la Urbino.

◄ PLATOU DECORATIV
Atelier Jafet Torelli, Florenţa, Italia, 4/4 sec. XIX
Faianţă modelată la roată,
pictată manual sub glazură
I: 4,5 cm, D: 36 cm
Nr. inv.: 9639

Platou decora v, circular, decorat central cu scena
alegorică „Jus ţia”. Torelli reproduce lucrarea lui
Raphael Sanzio aﬂată în Stanza della Segnatura de
la Va can, realizată de acesta în anul 1510, unde
Themis, zeiţă romană a jus ţiei, nu este legată la
ochi, ea ﬁind una dintre oracolele de la Delphi, deci
având capacitatea de a prevedea. Scena încadrată
central este bordată circular cu două brâuri cu
mo ve geometric şi perlat. Croma ca este în
nuanţe de ocru, albastru, verde şi violet. Piesa se
înscrie în tema ca ceramicii ﬂoren ne.
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◄ AMFORĂ
Atelier Jafet Torelli,
Florenţa, Italia, 4/4 sec. XIX
Faianţă modelată la roată, decor aplicat,
barbo nă, pictată manual peste glazură
I: 34 cm, D: 19 cm
Nr. inv.: 9184
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PLATOU DECORATIV ▼
Atelier Jafet Torelli, Florenţa, Italia,
4/4 sec. XIX
Ceramică, modelată la roată,
pictată manual sub glazură
I: 4,5 cm, D: 34 cm
Nr. inv.: 9643

Platoul decora v p bella donna este exemplul elocvent al
principiilor ar s ce promovate de istorism: el reproduce cu
măiestrie o piesă originală de secol XVI, care o are ca protagonistă
pe frumoasa nobilă veneţiană, Bianca Cappello (1548 – 1587), a
doua soţie a marelui duce al Toscanei, Francesco I Medici (1541 –

1587), dispărută la doar 44 de ani, în circumstanţe misterioase.
Autorul anonim s-a inspirat, fără dubiu, după un ulei pe pânză,
executat în anul 1572, de către portre stul ﬂoren n, Agnolo
Bronzino (1503-1572), pictorul oﬁcial al lui Cosimo I Medici (1519
– 1574) şi al lui Francesco I Medici.
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▲ STATUETĂ
Atelier Capodimonte, Neapole, Italia, 4/4 sec. XVIII
Porţelan moale modelat în par, decor aplicat,
barbo nă, glazurată
I: 21 cm, D: 11 cm
Nr. inv.: 14152
Piesă pică pentru manufactura Capodimonte, realizată dintr-un amestec de argilă din sudul Italiei şi din feldspat, ceea ce
conferă porţelanului un aspect compact şi transparent. Statueta are marca N (orașul Neapole), surmontată de o coroană.
Manufactura Capodimonte se aﬂă aproape de Neapole, ﬁind înﬁinţată de către regele Carol al III – lea. S-a dorit imitarea
porţelanului de Meissen, porţelanul de aici dobândindu-şi treptat o mare faimă în întreaga Italie şi în Europa. Din păcate, din
cauza mutărilor succesive în Spania şi apoi din nou în Italia, fabrica îşi piede meşterii, îşi reduce producţia, iar în 1821 se
desﬁinţează.
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▲ SERVICIU DE MASĂ
Atelier Capodimonte, Neapole, Italia, 4/4 sec. XVIII
Porţelan modelat în par, decor aplicat, barbo nă
pictată manual sub glazură, parţial aurit
I: 37 cm, D: 18 cm
Nr. inv.: 18532, 9548, 9549, 9136
Piesele Capodimonte combină decorul a gro esche de la Urbino, reprezentat de mascaroni, cu
scenele campestre, realizate în spiritul ceramicii rus ce din Campagna şi episoadele mitologice,
întruchipate de sirene, în manieră rococo. Efectul este accentuat de alternarea decorului în relief cu
cel pictat şi de u lizarea unei croma ci vibrante.
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◄ CANĂ DE BERE
Atelier Raeren, 4/4 sec. XVII
Gresie modelată la roată şi în matriţă, decor aplicat,
barbo nă, glazurată cu sare, cositor
I: 30 cm, D: 24 cm
Nr. inv.: 1614

CANĂ DE BERE ►
Atelier Raeren, 4/4 sec. XIX
Gresie modelată la roată şi în matriţă, incizată,
barbo nă, glazurată cu sare
I: 28 cm, D: 19 cm
Nr. inv.: 1608
Bartmanskrug (omul cu barbă) este un decor speciﬁc
manufacturii de la Raeren, localitate aﬂată la graniţa
dintre Germania şi Belgia. Gresia, o ceramică extrem
de dură, bogată în silicaţi, s-a fabricat începând cu
secolul al XVI-lea în întreaga Renanie. Glazura piesei,
obţinută cu sare, în mpul arderii, conferă
auten citate piesei.
Piesa are certe valenţe este ce datorită croma cii şi
a desenului sigur a sgraﬃto. La Raeren s-au impus
gresiile brune bogate în oxid de ﬁer aﬂat în argilă, dar
şi smalţului obţinut prin adăugarea de sare obişnuită
în cuptorul foarte încins (peste 1000 de grade). Sub
efectul căldurii, cristalele de sare se spărgeau; sodiul,
provenind din sare, reacţionează cu siliciul din argilă
depunându-se pe vase. Rezultatul este o glazură
extrem de dură, s cloasă, cu un aspect de coajă de
portocală.
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CANĂ OMAGIALĂ ►
Atelier Merkelbach – Wich, Grenzhausen, Westerwald,
4/4 sec. XIX
Gresie modelată la roată şi în matriţă, decor aplicat,
barbo nă, glazurată cu sare
I: 50 cm, D: 30 cm
Nr. inv.: 14115

Cană decora vă, omagială, din
gresie, pe talpă circulară, picior
redus, godronat, cu decor geometric
linear și perlat, corp ovoidal,
decorat la partea inferioară cu
mo ve geometrice, hexagoane
decorate la interior cu vulturi cu
aripile desfăcute; central corpul cănii
este cilindric, decorat cu medalioane
cu portretele unor generali germani
din războiul Franco - Prusac (1870 –
1871), iar sub medalioane inscripții
cu numele acestora, gradul, localități
și date ale unor bătălii.La partea
superioară, gât scurt cilindric
decorat cu eﬁgiile în relief înalt ale lui
O o von Bismark, Ludwig von
Moltke și Albrecht von Roon,
personalități cu un important rol în
Războiul Franco–Prusac. Ansă
semicirculară decorată cu solzi,
terminată în volută. Decorul în relief
realizat în matriță este în nuanțe de
albastru cobalt, iar fondul este gri. La
bază sunt și nuanțe de brun
manganez. Piesa este inspirată după
celebra „Cană cu electori”, realizată
în anul 1602 în manufactura de la
Raeren.

▼ CANĂ DE BERE
Atelier Merkelbach – Wich, Grenzhausen, Westerwald,
4/4 sec. XIX
Gresie modelată la roată şi în matriţă, decor aplicat,
barbo nă, glazurată cu sare
I: 37 cm, D: 20 cm
Nr. inv.: 14235

PLOSCĂ ►
Atelier Merkelbach – Wich, Grenzhausen, Westerwald,
4/4 sec. XIX
Gresie modelată la roată şi în matriţă, decor aplicat,
barbo nă, glazurată cu sare
I: 55 cm, D: 24,5 cm
Nr. inv.: 5978
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◄ CANĂ DE BERE
Atelier german, 4/4 sec. XIX
Ceramică modelată la roată, barbo nă, pictată
manual sub glazură, cositor
I: 25 cm, D: 14 cm
Nr. inv.: 5983

CANĂ ►
Atelier Hanau, 4/4 sec. XVIII
Ceramică modelată la roată, barbo nă, pictată
manual sub glazură, cositor
I: 32 cm, D: 14,5 cm
Nr. inv.: 17362
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◄ CANĂ DE BERE
Atelier german, 4/4 sec. XIX
Gresie modelată la roată, barbo nă, incizată,
modelată în matriţă, glazură cu sare, cositor
I: 17,5 cm, D: 15,5 cm
Nr. inv.: 17517
◄ Această cană de bere a fost comandată pentru Fabrica de bere
Luther din Bucureş .

▲ CANĂ DE BERE
Atelier Westerwald, 1885
Gresie modelată la roată, incizată, barbo nă,
decor aplicat, glazură cu sare, cositor
I: 33 cm, D: 22 cm
Nr. inv.: 14232

◄ CANĂ DE BERE
Autor: Herman Bichweiler
Atelier Westerwald, 1825
Gresie modelată la roată, incizată,
barbo nă, glazură cu sare
I: 28,5 cm, D: 14 cm
Nr. inv.: 15399
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Piesă monumentală
realizată într-o tehnică
laborioasă, cu decor pictat
cu buchete de trandaﬁri,
decor aplicat de ghirlande
ﬂorale, copii – personaje
din basmele populare
germane, tratate în s l
neorococo.

◄ SURTOUT
Atelier Meissen,
Germania, 4/4 sec. XIX
Porţelan modelat în par şi
manual, decor aplicat,
barbo nă, decupat, pictat
manual sub glazură
I: 50 cm, D: 33 cm
Nr. inv.: 9644
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SFEŞNIC ►
Atelier Meissen,
Germania, 4/4 sec. XIX
Porţelan modelat în par şi
manual, decor aplicat,
barbo nă, decupat, pictat
manual sub glazură
I: 52 cm, D: 30 cm
Nr. inv.: 9410
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▲ SERVICIU PENTRU CEAI ŞI CAFEA
Atelier Meissen, Germania, 4/4 sec. XIX
Porţelan modelat în par, barbo nă, pictat,
decalcomanie, glazurat, parţial aurit
I: 15 cm, D: 16 cm
Nr. inv.: 9605
Piese delicate pictate cu scene idilice în peisaj, bordate cu lambrechin rețea de solzi lila, în s lul de tranziție de la Louis XV la Louis XVI.

Artele focului

78

79

Artele focului

▼ VAS BRÛLE-PARFUM
Atelier Ilmenau, Germania, 2/2 sec. XVIII
Porțelan pastă tare, modelat în par, decor aplicat,
barbo nă, pictat manual peste glazură,
parţial aurit
I: 40 cm; DL: 27 cm, Dla: 16 cm
Nr. Inv.: 9545
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CEAINIC ►
Atelier Berlin, Germania, 2/4 sec. XIX
Porțelan pastă tare, modelat în par, decor aplicat,
barbo nă, pictat sub glazură, glazurat; bronz
turnat, cizelat, aurit
I: 29 cm; D: 27,5 cm
Nr. Inv.: 9555

▼ VAS BRÛLE-PARFUM
Atelier Meissen, Germania, 4/4 sec. XIX
Porțelan pastă tare, modelat în par, decupat, decor aplicat,
barbo nă, pictat manual sub glazură, parţial aurit
I: 28 cm; D: 16,5 cm
Nr. Inv.: 9546

Data fondării primei fabrici de porțelan european este 6 iunie 1710, la Meissen,
în castelul Albrechtsburg (Saxonia), castelul principelui elector de Saxa. Pentru prima
oară în Europa, problema porțelanului este abordată prin metode chimice. Piesele
de început, păstrate la Muzeul din Dresda, sunt mai puțin reușite, ele ﬁind lucrate în
parele care serveau pentru fabricarea gresiilor roșii și au o puternică inﬂuență
chineză. Bö ger u lizează rar, alături de aur și argint, lacuri colorate (verde, carmin,
bleu) aplicate deasupra emailului. Cel care a folosit o paletă bogată în ornarea
porțelanurilor a fost pictorul Johann Gregor Höroldt, angajat din anul 1719 la
Meissen. Acesta găsește tonurile luminoase care caracterizează decorurile pictate
pe porțelanurile de Meissen: albastrul deschis, vernilul, galbenul citron, culoarea
des nată regelui, roșul de purpură și brunul. În anul 1723, Höroldt primește tlul de
pictor al Curții, ﬁind considerat cel mai bun technician al secolului al XVIII-lea.
Perioada în care acest ar st a condus atelierul de creație este cuprinsă între 1719 –
1731, numită perioada picturală.
Începând cu anul 1731, întreprinderea este patronată de regele August cel
Puternic până în 1733, anul morții sale. Succesorul la tron, regele August al III –lea,
delegă direcțiunea fabricii ministrului său de interne, contele Brühl, care are o
inﬂuență decisivă atât în plan ar s c cât și comercial. Este perioada în care Kändler,
creator de excepție, va inﬂuența s lul manufacturii Meissen, păstrat până în zilele
noastre. Prin pregă rea lor, modelatorii în porțelan erau familiarizați cu legendele
an chității clasice, comanditarii preferând personajele mitologice: Ecaterina a II –a,
împărăteasa Rusiei, va achiziționa pentru cabinetul său 40 de grupuri mari
mitologice, 18 dintre acestea ﬁind creația lui Kändler.
Ar stul lucrează ucenic la Dresda, în atelierul de sculptură al lui Benjamin
Thomas. Devine sculptorul Curții regale și în anul 1731 este numit maestru
modelator la Meissen și director al compar mentului de creație. Este primul ar st
de anvergură pe care îl găsim la Meissen. Numele lui Kändler rămâne atașat creației
grupurilor din porțelan, de o fantezie barocă și debordând de viață, susținând
comparația cu lucrările de acest gen din bronz, lemn sau marmură. Piesele de mici
dimensiuni din perioadă, executate după modelul maeștrilor picturii ﬂamande,
păstrează un caracter clasic. Kändler va diversiﬁca temele modelajului reușind să
abordeze o altă manieră decora vă. Commedia dellʼarte este pasiunea sa constantă.
El imortalizează farsele Arlechinului, ale Doctorului, însuﬂețește personaje ca
Pantalone, Căpitanul și Colombina, reușind să creeze, cu minuțiozitate de biju er,
peste 100 de variante pe tema Arlechinului, personaj simbolizând veselia și
op mismul.
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▼ FIGURINĂ Lecția de pian
Atelier Volkstadt, Germania, 4/4 sec. XIX
Porțelan pastă tare, modelat în par și manual, decor
aplicat, barbo nă, pictat sub glazură, parțial aurit
I: 24 cm; DL: 32 cm
Nr. Inv.: 17600

▼ FIGURINĂ Vânzătoarea de păsări
Atelier Berlin, 4/4 sec. XIX
Porțelan pastă tare, modelat în par, decor aplicat,
barbo nă, pictat manual sub glazură, parțial aurit
I: 21 cm; D: 18 cm
Nr. Inv.: 9538

FIGURINĂ Toamna ▲
Atelier Meissen, Germania,4/4 sec. XIX
Porțelan pastă tare, modelat în par,
decor aplicat, barbo nă,
pictat manual sub glazură,
parțial aurit
I: 24,5 cm; DL: 17 cm
Nr. Inv.: 9740
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Desenul peisagis c este prezent în dominantă de brunuri, iar subiectele
dovedesc o clară inﬂuență venețiană. Decoratorii de la Meissen folosesc frecvent un
catalog de stampe al lui J.W. Bauer, in tulat: Iconograﬁa diverselor porturi marine,
grădini și palate din Italia și provinciile învecinate editat la Augsburg, în 1682. Vor
predomina scenele picturale pe râu, marinele, peisajele ﬂuviale cu personaje în
veșminte mul colore; spiritul la n înviorează atmosfera, apare impresia pregnantă
de permanentă mișcare; personajele se grăbesc, se ceartă, ges culează, alături de
negustori importanți aﬂați în fața tarabelor, baloturilor, sacilor, totul respiră culoare,
prospețime, viață. Unele creații simbolizează vicii, altele virtuți, se mul plică
comenzile de grupuri alegorice, animale, păsări. Dominanta s lis că este decorul
rocaille, în mare vogă la acea dată. Perioada plas că cuprinsă între 1731 – 1736 este
deﬁnită preponderent de piesele decorate în s lul picturii franceze baroce, cu scene
de luptă și de vânătoare. Tot din această perioadă începe seria pieselor ornate cu
mo vul ﬂorilor germane (deutsche blumen). După anul 1710 apare decorul aux
oignons (ﬂoare de ceapă), în albastru sub glazură, mo v ce se întâlnește până în
zilele noastre.
Pentru a preveni divulgarea secretelor porțelanului, muncitorii erau supuși la o
izolare riguroasă (fortăreața Albrechtsburg), iar cei ce încercau să fugă, sever
pedepsiți. Precauțiile s-au dovedit însă zadarnice. În anul 1718, la Viena se începe
fabricarea porțelanurilor cu pământ de Schnörr, grație a doi fabricanți saxoni,
proveniți de la Meissen, Hünger și Stöltzel. Războiul de 7 ani (1756 – 1763) întrerupe
ac vitatea manufacturii Meissen, când o mare parte din personal și materialele
manufacturii se transferă la Berlin.
Între anii 1736 – 1774, manufactura se reorganizează, înﬁințându-se aici o
importantă școala de artă. Este adus din Franța sculptorul M. V. Acier, ceea ce
determină retragerea lui Kȁndler, în anul 1765. S lul decorației se modiﬁcă și devine
academic. În această perioadă predomină decorurile tratate în s lul Ludovic al XVIlea, conferind lucrărilor un aspect mai sobru.
Între anii 1764 – 1814, manufactura este condusă de contele Marcolini. Este
epoca fundalurilor bleu intens și verde englez și se începe producția biscuitului de
Meissen. Se observă reapariția mo velor decora ve speciﬁc chinezeș , ca la
începuturi. Decorurile rocaille sunt înlocuite prin curbe accentuate, se înlocuiește
pictura în relief cu fond pastel, prin medalione portre s ce și gravuri în s l englez.
Din Viena și de la Meissen un mare număr de muncitori migrează, pentru a răspândi
secretul fabricării porțelanului în întreaga Europă.
În anul 1761, Gotzkowski (bancher și furnizor de arme) fondează o fabrică de
porțelan la Berlin, unde se vor primi, la scurt mp, modelele și mulajele pe care
Frederic cel Mare le obținuse de la Meissen; muncitorii și ar ș i saxoni fuseseră
obligați să mucească la Berlin, în uzina care devine din anul 1763, manufactură
regală. Subiectele tratate în s lul francez al epocii sunt prezente în culori luminoase,
strălucitoare: rozuri, liliachiuri, carminuri. Manufactura Frankenthal creează între
anii 1772 – 1780, modele de ﬁgurine, statuete de o mare frumusețe. Pentru piesele
din servicii se folosesc fonduri colorate, asemănătoare porțelanului Meissen.
În anul 1754, a fost construită o fabrică la Neudeck, de către Ringler, care va ﬁ
transferată, după doi ani la Nymphenburg, unde sub patronajul lui Max Joseph III de
Bavaria, cucerește un înalt grad de perfecțiune. Manufactura Nymphenburg devine
celebră prin ﬁgurinele sale, personajele inspirate din comedia italiană, în maniera
celor create de Kändler.
Începutul secolului al XIX-lea marchează o perioadă de declin a originalității
creației ar s ce pentru manufactura Meissen. Porțelanurile produse dovedesc
faptul că imaginația nu mai are aceeași îndrăzneală ca odinioară, dar valoarea
creațiilor unor ar ș ca Höroldt și Kändler rămâne la fel de apreciată, cons tuind o
sursă de inspirație a viitorilor ar ș . În perioada 1814-1833, inﬂuența războaielor
napoleoniene este nefastă pentru manufactura care are datorii ajungând până la
410.000 de taleri.
În deceniile următoare se con nuă poli ca ce asigurase succesul manufacturii
în secolul al XVIII –lea, aceea de a reﬂecta gustul epocii și de a face apel la cei mai buni
ar ș și decoratori contemporani pentru a le cere forme sau decoruri noi. În anul
1827, Kühn descoperă mo vul aurit strălucitor și decorul vegetal în lambrechin.
Produsele manufacturii adoptă, rând pe rând, severul s l neoclasic, apoi
eclec smul, inspirându-se atât din arta chineză și a Orientului Mijlociu cât și din
Renașterea italiană sau germană. Paroxismul este a ns în momentul în care toate
s lurile apar reunite la o singură piesă. Creatorii par a ﬁ descurajați de nepu nța lor
de a crea un s l nou; reproducerea iden că a vechilor modele este realizată cu o
migală excesivă, însă execuția mecanică o trădează.
Se fac cercetări, ﬁnalizate cu o reușită în fabricarea porțelanurilor foarte ﬁne,
numite muselin, experiențe pentru a pune la punct o nouă paletă de culori și
îmbunătățirea tehnicii picturii cu barbo nă. Între anii 1895 – 1901, Brunnemann,
directorul de la Meissen, decide să se lucreze în s lul Art Nouveau, piesele speciﬁce
acestei perioade ﬁind, din păcate, puține la număr.

▼ CEAS
Atelier Meissen, Germania, 4/4 sec. XIX
Porțelan pastă tare, modelat în par și manual,
decor aplicat, barbo nă, pictat sub glazură,
parțial aurit, alamă
I: 34 cm; DL: 15,5 cm, Dla: 13 cm
Nr. Inv.: 17614
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◄ FIGURINĂ Chemarea la oaste
Atelier Meissen, Germania, 4/4 sec. XIX
Porțelan pastă tare, modelat în par, decor aplicat,
barbo nă, pictat manual peste glazură,
parţial aurit
I: 25 cm, D: 18 cm
Nr. Inv.: 9707

Pentru ilustrarea evoluției porțelanului, se găsesc în bogata colecție a
regelui Carol I, piese lucrate la Meissen în secolul al XIX-lea, în majoritate
replici după modele din secolul al XVIII –lea. O parte a obiectelor ilustrează
aspectele speciﬁce perioadei de creație a pictorului J. G. Höroldt. De
asemenea serviciile de ceai și cafea, ceș cu farfurioare, solnițe, vase
pentru legume, toate acestea executate în secolul al XIX–lea, reiau
mo vele decora ve ale secolului precedent.
În perioada de mare înﬂorire a manufacturii, sub conducerea
sculporului J. Kändler, decorul capată relief, se creează s lul propriu
porțelanului de Meissen. S lul neo-rococo predomină în colecția regală
de porțelan prin sfeșnice, ceasuri de masă, aplice de lumină, vase pentru
arome, ceainice, tacâmuri și ﬁgurine, care au adus glorie manufacturii
Meissen. Aceste piese redau subiecte din viața nobilimii și a Curții saxone:
pereche în pas de menuet sau commedia dell'arte (Arlechinul,
Colombina), ori din teatrul francez (Valetul, Subreta). Alte porțelanuri
reprezintă grupurile mitologice în cortegii ample, cvadrige (Răpirea
Europei, Triumful zeiței Venus, nimfe pescuind, Triumful Amﬁtritei). Sunt
prezente în colecţie și statuete reprezentând personaje istorice precum
țarina Elisabeta, Friedrich al II –lea al Prusiei, dar și portrete ale oamenilor
de rând: țărani, meseriași, vânzători ambulanți, ostași, redate în manieră
convențională, idilică.

Meissenul trece în secolul al XIX –lea printr-un proces de
modernizare a uneltelor și mașinilor existente.
Între anii 1814 – 1817, se introduc câte trei cuptoare prevăzute cu
etaje, care măresc capacitatea de producție a fabricii. Aceste cuptoare
vor permite o ardere dublă iar producția va înregistra o creștere de patru
ori mai mare decât în anii precedenți. Modernizările efectuate în câteva
secții de ardere și de emailare, se vor ex nde curând în toate
departamentele de producție.
În anul 1817, se descoperă pe pământurile mănăs rii Sornzig bei
Mügeln un zăcământ de caolin, care va înlocui deﬁni v, începând cu anul
1842, pe cel din Colditz, transportul ﬁind mai ie in, distanța mai mică, iar
can tatea iden că; în anul 1848 începe exploatarea unui zăcământ de
caolin, la Schleta, care îl va înlocui pe cel din Sornzig.
Rând pe rând, sistemul cos sitor al mașinilor acționate cu cai este
înlocuit de mașinile cu aburi (1853), iar lemnul folosit în procedeele de
ardere, schimbat cu cărbunele.
Cea mai veche manufactură de porțelan din Europa funcționează și
astăzi purtând denumirea de Manufactura Națională de Porțelan
Meissen – VEB.

FIGURINĂ Chemarea la oaste ►
Atelier Meissen, Germania, 4/4 sec. XIX
Porțelan pastă tare, modelat în par, decor aplicat,
barbo nă, pictat manual peste glazură,
parţial aurit
I: 30 cm, D: 18 cm
Nr. Inv.: 9403
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▲ FIGURINĂ Jocul de cărţi
Atelier Meissen, Germania, 4/4sec. XVIII
Porțelan pastă tare, modelat în par, decor aplicat, barbo nă,
pictat manual sub glazură, parţial aurit
I: 15 cm, D: 17 cm
Nr. Inv.: 9705

▲ FIGURINĂ Surpriza
Atelier Meissen, Germania, 4/4sec. XVIII
Porțelan pastă tare, modelat în par, decor aplicat, barbo nă,
pictat manual sub glazură, parţial aurit
I: 25 cm, D: 30 cm
Nr. Inv.: 5957

◄ FIGURINĂ Lec ca
Atelier Meissen, Germania,
4/4 sec. XVIII
Porțelan pastă tare, modelat în
par, decor aplicat, barbo nă,
pictat manual sub glazură,
parţial aurit
I: 22 cm, D: 21,7 cm
Nr. Inv.: 9536
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SERVICIU DE ŞEMINEU Sfeşnice ▼
Atelier Hugo Lonitz, Neuhaldensleben, Germania, cca. 1880
Faianţă, modelată în par, barbo nă,
pictată manual sub glazură
I: 57 cm; D: 24 cm
Nr. Inv.: 3436
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Hugo Lonitz a înﬁinţat fabrica de ceramică de la Neuhaldensleben în anul
1868 şi a funcţionat până în 1886. Fabrica este cunoscută pentru producţia
de piese din maiolică de inspiraţie naturalistă.
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▼ SERVICIU DE ŞEMINEU Ceas
Atelier Hugo Lonitz, Neuhaldensleben, Germania, cca. 1880
Ceasornicar Japy Frères, Belfort, Franţa
Faianţă, modelată în par, barbo nă,
pictată manual sub glazură, alamă
I: 61 cm; L: 32 cm, La: 20,5 cm
Nr. Inv.: 9764
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◄ VAS DECORATIV
Atelier Berlin, Germania, 1/4 sec. XX
Porțelan pastă tare, modelat în par,
glazurat, emailat; aur coloidal
I: 22,5 cm
Nr. Inv.: 9227

BUST Transﬁgurarea ►
Autor Gerhard Schliepstein,
Atelier Rosenthal, Germania, 1930
Porțelan modelat în par, glazurat
I: 20 cm, L: 25,5 cm
Nr. Inv.: 18720
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VAS DECORATIV ►
Autor: Max Laenger
Atelier Muster, Gesetzl - Geschlitz,
Germania, 1900
Ceramică, modelată la roată,
pictată manual, angobă,
glazurată
I: 38 cm, D: 23 cm
Nr. Inv.: 14121
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▲ FIGURINĂ Frederic al II-lea
Atelier Meissen, Germania, 4/4 sec. XIX
Porțelan pastă tare, modelat în par, decor aplicat,
barbo nă, pictat manual sub glazură, parţial aurit
I: 46 cm, L: 29,5 cm, La: 21,7 cm
Nr. Inv.: 9409
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Sculptura este o reducţie a originalului aﬂat în grădina publică din Viena.

SCULPTURĂ Împărăteasa Elisabeta a Austro-Ungariei
Autor: Hans Bi erlich (1860-1949)
Atelier A. Forster, Austria
Biscuit modelat în par
I: 65 cm, L: 35 cm, La: 29,5 cm
Nr. Inv.: 10983
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▼ SERVICIU DE MASĂ
Atelier Karlsbad, Boemia, 4/4 sec. XIX
Porţelan modelat în par, decor aplicat,
barbo nă, decalcomanie, aur coloidal
I: 22 cm, D: 17 cm
Nr. Inv.: 9601
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CANĂ DECORATIVĂ ►
Atelier Alt Wien, Austria, 2/2 sec. XIX
Porţelan modelat la roată,
pictat manual, aur coloidal, bronz turnat, cizelat
I: 32 cm, D: 17 cm
Nr. Inv.: 9438
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◄ FARFURIE DECORATIVĂ
Atelier Alt Wien, Austria, 2/2 sec. XIX
Porțelan pastă tare, modelat în par, pictat
manual peste glazură; aur coloidal
D: 24 cm
Nr. Inv.: 9469

FARFURIE DECORATIVĂ ►
Atelier Alt Wien, Austria, 2/2 sec. XIX
Porțelan pastă tare, modelat în par, pictat
manual peste glazură; aur coloidal
D: 22,5 cm
Nr. Inv.: 9570

Farfuriile cu decor Alt Wien sunt creații apreciate în epocă. Scenele centrale inspirate din epopei
celebre, aici Ierusalimul eliberat a lui Torquato Tasso, ancadramentul bogat cu ghirlande vegetale
și medalioane, auritura generoasă, redau aspectul elegant al garniturilor de ceremonie.

Artele focului
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▲ FIGURINĂ Răpirea Europei
Atelier Alt Wien, Austria, 2/2 sec. XIX
Biscuit modelat în par, barbo nă, parţial aurit
I: 26 cm, DL: 18 cm, Dla: 14,5 cm
Nr. inv.: 6439
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▲ VAS AIGUIÈRE
Autor: Ernst Wahliss, Atelier Turn-Teplitz, Boemia, cca. 1900
Porţelan modelat în par şi manual, barbo nă,
pictat manual, parţial aurit
I: 45 cm, D: 15,5 cm
Nr. Inv.: 1605

Artele focului
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▲ VAS DECORATIV
Atelier W. Schiller&Sone, Bodenbach, Austria, cca. 1900
Faianță modelată în par, decor aplicat, barbo nă,
pictată manual sub glazură
I: 37 cm, D: 16,5 cm
Nr. Inv.: 17515
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▼ PIESĂ DECORATIVĂ Caravelă
Atelier Zsolnay-Pecs, Ungaria, 1882-1885
Faianţă modelată în par, pictată cu aur, decupată, barbo nă,
metal presat, cizelat, argintat
I: 50 cm, DL: 45 cm, Dla: 17 cm
Nr. Inv.: 2597

Artele focului
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CEAINIC ►
Atelier Zsolnay-Pecs, Ungaria, 1882-1885
Faianţă modelată în par, decupată,
pictată manual, aur coloidal
I: 44,5 cm, D: 30,5 cm
Nr. Inv.: 1477

◄ CACHE-PÔT
Atelier Zsolnay-Pecs, Ungaria, 1897-1898
Faianţă modelată în par, glazură eosin, pictată cu aur
I: 20 cm, D: 25,5 cm
Nr. Inv.: 9765
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▼ PLATOU DECORATIV
Atelier Zsolnay-Pecs, Ungaria, 1890-1893
Faianţă modelată la roată, incizată, glazurată
I: 5 cm, D: 45,5 cm
Nr. Inv.: 9640

Ar stul ceramist a realizat o ornamentație de inspirație orientală, tratată în s l Art Nouveau.

Artele focului
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VAS DECORATIV ►
Atelier Zsolnay-Pecs, Ungaria, 1898-1900
Faianţă modelată în par, modelată manual,
glazură eosin
I: 23 cm, D: 12,5 cm
Nr. Inv.: 9480

◄ VAS DECORATIV Tulipieră
Atelier Zsolnay-Pecs, Ungaria, 1900
Faianţă modelată în par, modelată manual,
barbo nă, glazură eosin
I: 20,5 cm, D: 20,5 cm
Nr. Inv.: 12666
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VAS DECORATIV ►
Atelier Zsolnay-Pecs,
Ungaria, 1900-1902
Faianţă modelată în par,
modelată manual, glazură eosin
I: 27 cm, D: 11 cm
Nr. Inv.: 12721

Artele focului
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▲CANĂ DECORATIVĂ
Atelier Zsolnay-Pecs, sculptor Apa Sandor, Ungaria, 1904-1906
Faianţă modelată în par, modelată manual, barbo nă, glazură eosin
I: 16,5 cm, D: 17,5 cm
Nr. Inv.: 12681
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▲PIESĂ DECORATIVĂ Secretaire
Autor: Lizzie Haughton, Atelier Lambeth, 1882
Faianţă modelată în par, pictată manual, barbo nă, glazură
I: 35 cm, La: 20 cm
Nr. Inv.: 9259

Artele focului
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▲ CASETĂ
Atelier Burslem, Josiah Wedgwood (1759-1810?)
Jasp modelat în par, colorat în masă,
bronz turnat, cizelat, aurit
I: 15 cm; L: 28 cm
Nr. Inv.: 17603

Fabrica a fost condusă de celebrul ceramist Josiah Wedgwood, care a produs în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea un p de porţelan denumit în Anglia Wedgwood’s
jasper. Din acest material s-au realizat casete, servicii de ceai, medalioane, bijuterii şi îndeosebi plăci decora ve, care imitau cameele.
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◄▼ PLĂCI DECORATIVE
Atelier Burslem, Josiah Wedgwood, 4/4 sec. XIX
Jasp modelat în par, colorat în masă
I: 22 cm, L: 13,5 cm
Nr. Inv.: 6285

Artele focului
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▲ SERVICIU DE CEAI
Atelier Copeland, Anglia, cca. 1890
Porţelan modelat în par, pictat manual sub glazură
I: 17 cm, DL: 26 cm, DLa: 16 cm
Nr. Inv.: 15256
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◄ BOL
Atelier Minton Hollins&Co., Anglia, cca. 1890
Modelator: Léon Arnoux, Sèvres, Franţa
Porţelan modelat în par, barbo nă, decor aplicat,
pictat manual cu aur coloidal peste glazură
I: 32,5 cm, D: 25 cm
Nr. Inv.: 13549

FRUCTIERĂ ►
Atelier Minton Hollins&Co., Anglia, cca. 1890
Modelator: Léon Arnoux, Sèvres, Franţa
Porţelan modelat în par, decupat, barbo nă,decor aplicat,
pictat manual cu aur coloidal peste glazură,
I: 24cm, DL: 30.5 cm, Dla: 19,5 cm
Nr. Inv.: 13547

Artele focului
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FRUCTIERĂ ►
Atelier Minton Hollins&Co., Anglia, cca. 1890
Modelator: Léon Arnoux, Sèvres, Franţa
Porţelan modelat în par, decupat, barbo nă, decor aplicat
pictat manual cu aur coloidal peste glazură
I: 36 cm, D: 25,5 cm
Nr. Inv.: 13547

▼ CEAŞCĂ CU FARFURIOARĂ
Atelier Minton Hollins&Co., Anglia, cca. 1890
Modelator: Léon Arnoux, Sèvres, Franţa
Porţelan modelat în par, barbo nă,
pictat manual cu aur coloidal peste glazură
I: 7 cm, D: 14 cm
Nr. Inv.: 13613

BOMBONIERĂ ►
Atelier Minton Hollins&Co., Anglia, cca. 1890
Porţelan modelat în par, decupat, barbo nă, decor aplicat,
pictat manual cu aur coloidal peste glazură
I: 6 cm, D: 14 cm
Nr. Inv.: 13547
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Serviciu de lavoar realizat în atelierul Minton a fost realizat pentru uz co dian, dar se
remarcă o notă de raﬁnament prin decorul de inspiraţie Adam.

▲ GARNITURĂ DE LAVOAR
Atelier Stoke-upon-Trent, Anglia, cca. 1900
Faianţă modelată în par, barbo nă,
pictată cu şablonul, parţial aurită
I: 37 cm, D: 23 cm
Nr. Inv.: 1549

Artele focului
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▲ VAS DECORATIV
Autor: Leon Solon
Atelier Minton Hollins&Co., Anglia, 1/4 sec. XX
Faianță staniferă, modelată în par, barbo nă, angobă, glazură
I: 36,5 cm, D: 48,5 cm
Nr. Inv.: 12716
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▼ LEGUMIERĂ
Atelier Pierre Clerissy, Mous ers, Franța, 1/2 sec. XVIII
Faianță modelată în par, modelată manual, decor aplicat,
barbo nă, pictată manual sub glazură
I: 13 cm, DL: 31 cm, DLa: 21,5 cm
Nr. Inv. 14642

Artele focului
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▲ SUPIERĂ
Atelier Pierre Clerissy, Mous ers, Franța, 1/2 sec. XVIII
Faianță modelată în par, modelată manual, decor aplicat,
barbo nă, pictată manual sub glazură
I: 9,5 cm, DL: 33 cm, DLa: 21,5 cm
Nr. Inv. 14643

Mous ers St. Marie, un mic sat din regiunea Provence, este soco t leagănul istoric al faianței tradiționale din bazinul mediteranean. Încă din Evul Mediu aici s-au produs
vase din teracotă, glazurate în tonuri naturale de brun și verde. În 1668 Pierre Clarissy primește din Italia rețeta emailului alb stanifer; din acest moment piesele dobândesc
un aspect deosebit, nuanțe crem sau roz – crem și glazură luminoasă. În aceeași perioadă Ludovic al XIV-lea, din mo ve ﬁnanciare, topește vesela din aur și argint,
înlocuind-o cu faianța de Mous ers. Acesta a fost un mo v temeinic pentru dezvoltarea atelierelor de ceramică din această regiune, piesele fabricate aici ﬁind exportate în
toată Europa.

◄ PLATOU PENTRU LEGUMIERĂ
Atelier Pierre Clerissy, Mous ers, Franța, 1/2 sec. XVIII
Faianță modelată în par, pictată manual sub glazură
I: 3 cm, DL: 33 cm, DLa: 25 cm
Nr. Inv. 14645
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▼ FARFURIE DECORATIVĂ
Atelier Rouen, Franța, 1750 – 1770
Faianță modelată în par, pictată manual sub glazură
I: 4 cm, D: 29,5 cm
Nr. inv. 14648

Maniera în decorarea piesei este speciﬁcă manufacturii Rouen, unde, în a doua parte
a secolului al XVIII-lea, se impune s lul rocaille, cu bordura ondulată și decorurile à la
corne, double corne și de asemenea vegetația abundentă, precum şi insecte și păsări.

Artele focului
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La Marsilia au existat, încă din Evul Mediu, mai multe fabrici de faianță. Abia în secolul al
XVIII-lea faianța produsă aici ajunge la vârsta de aur. Printre atelierele de la Marsilia,
amin m pe Joseph Clerissy, stabilit aici de la Mous ers, pe Jean Delaresse sau pe Honoré
Savy. Cea mai importantă manufactură este însă cea numită Veuve Perrin, unde s-au
produs un mare număr de piese des nate familiilor nobiliare.

▲ PLATOU DECORATIV
Atelier Veuve Perrin, Marsilia, Franța, 1750 – 1794
Faianță modelată în par, pictată manual sub glazură
I: 3 cm, D: 32 cm
Nr. Inv. 16526
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FABRICAREA PORȚELANULUI DE SÈVRES
PREPARAREA PASTEI
Manufactura Sèvres folosește mai multe puri de pastă, potrivit des nației pieselor
care urmează să ﬁe executate. Pasta dură, rezistentă la șocurile termice, este folosită
cu preponderenţă la fabricarea pieselor pentru garnituri de masă. Din anul 1882,
noua pastă, întrebuințată atât pentru piesele de sculptură lăsate fără glazură (biscuit)
cât și pentru piesele decora ve în culori sclipitoare, pasta albă, este pusă la punct
către 1865 și rezervată pieselor ale căror principale calități sunt strălucirea și glazura
albă.

Pasta se prepară în moară prin amestecarea într-un mediu apos a materiilor prime
care au fost în prealabil sfărâmate, măcinate și cernute. Barbo na as el obținută
poate ﬁ turnată direct sau trecută printr-un ﬁltru-presă, din care iese sub formă de
calupuri, care se depozitează în pivnițe. În momentul u lizării ele sunt frământate,
apoi omogenizate pe o bandă rulantă sau într-un creuzet.

CASETĂ DE BIJUTERII ▲
Atelier Sèvres, Franța, 1770
Porţelan modelat în par, pictat manual sub glazură,
parţial aurit, bronz turnat, cizelat, aurit
I: 14 cm, L: 22,3 cm, La: 15 cm
Nr. inv.: 15925

Artele focului
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FASONAREA
STRUNJIREA ȘI FINISAREA

MODELAREA ȘI RETUȘAREA

Aceste procedee se folosesc la piesele cu secțiune circulară și se lucrează în doi
mpi; o primă eboșare permite să se obțină cu aproximație forma dorită, eboșă care,
după uscare, este reluată la strung pentru a ﬁ adusă la forma deﬁni vă cu ajutorul
unor mici cilindri metalici.

Se folosesc pentru sculpturi și garnituri (ţurţuri, toarte etc.). Modelatorul presează
în pare un disc de pastă (coaja), pentru a forma diferitele elemente ale unui
ansamblu. Prin uscare pasta se contractă, ceea ce permite scoaterea ei din par.
Diferitele bucăți sunt apoi asamblate conform modelului original. Detaliile sunt
ﬁnisate și ﬁecare îmbinare este retușată manual, cu grijă.

▲ CASETĂ DE BIJUTERII
Atelier Sèvres, Franța, 1770
Porţelan modelat în par, pictat manual sub glazură,
parţial aurit, bronz turnat, cizelat, aurit
I: 12 cm, L: 22,5 cm
Nr. inv.: 15212
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◄ CUPĂ
Atelier Sèvres, Franța, 4/4 sec. XIX
Porțelan pastă tare, modelat în par,
pictat manual și cu șablonul peste
glazură, bronz turnat, cizelat, aurit
I: 29 cm; D: 38 cm
Nr. Inv.: 9552

TURNAREA

ARDEREA

Se aplică pieselor cu forme neregulate sau de mari dimensiuni. În pare asamblate
se toarnă pasta lichidă care se contractă în mpul uscării. Pentru a împiedica
deteriorarea pieselor foarte mari se face vid în jurul parului sau se introduce aer
comprimat.

Temperatura de ardere depinde de pul de pastă, cea mai ridicată ﬁind aceea a
pastei dure care se arde la 1400ºC. Deoarece pasta suferă un început de topire este
important să se examineze cu grijă starea de rezistență a pieselor înainte de a le pune
în cuptor. În afară de aceasta, arderea provoacă totodată o contractare care
reprezintă cam a zecea parte din dimensiunea ințială. Manufactura folosește astăzi
cuptoare semiautomate care funcționează cu propan.
După arderea la temperatură înaltă, materia poroasă și amorfă devine strălucitoare,
sonoră și translucidă, ﬁind adecvată ornamentării.

EMAILAREA
După ce piesele fasonate sunt uscate, cele care urmează să ﬁe ornamentate se trec
printr-un foc, numit de dezmorțire, des nat să le dea destulă soliditate pentru ca să
poată ﬁ manipulate și emailate. Emailarea se execută prin imersie într-o baie de
email sau prin insuﬂare.

CASETĂ DE BIJUTERII ►
Atelier Sèvres, Franța, 4/4 sec. XIX
Porțelan, modelat în par, pictat manual
sub glazură, bronz turnat, cizelat, aurit
I: 13 cm; DL: 23 cm, Dla: 16,5 cm
Nr. Inv.: 17604

Artele focului
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◄ CUPĂ
Atelier Sèvres, Franța, 4/4 sec. XIX
Porțelan pastă tare, modelat în par, pictat manual
și cu șablonul peste glazură, bronz turnat,
cizelat, aurit
I: 29 cm; D: 38 cm
Nr. Inv.: 9552

DECORAREA PORȚELANULUI
PICTAREA

AURIREA

Culorile folosite pentru a decora o piesă - fond sau scenă picturală - pot ﬁ arse la
aceeași temperatură cu pasta; este vorba de culori pentru arderi la temperaturi
ridicate (glazuri pentru fond sau culori pentru decor) care se aplică într-unul sau mai
multe straturi putând ﬁ arse la temperatură variabilă, dar mai joasă, numindu-se
atunci culori de foc mic. Decorațiile sunt în general pictate cu mâna sau, în cazuri
excepționale, transpuse litograﬁc.

Aurul poate ﬁ folosit singur sau pentru a completa o decorație policromă. Se aplică
ul mul pentru că se arde la temperatura cea mai joasă. Frizele și mo vele repetate
sunt gravate cu dăl ța pe o placă de cupru, tragerea pe hâr e specială de copiat se
face pe o presă pentru gravură, încerneluită cu un amestec din praf de aur și negru
de fum. Decorul as el copiat pe piesă este apoi retușat și reîncărcat cu aur praf.
Mo vele lineare și alte ornamente sunt aplicate cu mâna liberă.
După ardere aurul trebuie lustruit, adică frecat cu o piatră dură pentru a-și dobândi
întreaga strălucire. Grație acestor operații succesive care necesită, ﬁecare în parte, o
perfectă stăpânire a unei meserii de înaltă specializare și o mare îndemânare, piesa
este în sfârșit terminată.

FRUCTIERĂ ►
Atelier Sèvres, Franța, 4/4 sec. XIX
Porțelan pastă tare, modelat în par,
pictat manual si cu șablonul
peste glazură, aurit; bronz turnat,
cizelat, aurit
I: 16,5 cm; D: 44 cm
Nr. Inv.: 17604
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◄ PLATOU DECORATIV
Atelier Primard, Paris, Franţa, 4/4 sec. XIX
Porțelan pictat manual sub glazură, parţial aurit
D: 23 cm
Nr. Inv.: 18513

PLATOU DECORATIV ►
Atelier Lerosay, Paris, Franţa, 4/4 sec. XIX
Porțelan pictat manual sub glazură,
email, aur coloidal
D: 23 cm
Nr. Inv.: 9559

Artele focului
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SERVICIU DE MASĂ ▼
Atelier Sèvres, Paris, Franţa, 1844
Porțelan pictat manual sub şi peste glazură,
parţial aurit
D: 32 cm
Nr. Inv.: 9620

În perioada 1859-1866,
Ministerului de Externe român i
s-au acordat credite speciale
pentru pregă rea deﬁni vă a
d o tă r i i p a l at u l u i d o m n e s c
Cotroceni. Atunci s-au comandat
piese dintre cele mai diverse, din
ţară şi străinătate, pentru
mobilare şi decorare, precum:
canapele, fotolii, birouri, oglinzi,
corpuri de iluminat, servicii de
masă, tacâmuri, pahare etc.
Alexandru Ioan Cuza
încredinţase unei comisii de
experţi avizarea acestor achiziţii.
După anul 1859 a fost
comandat un serviciu de masă, la
Paris, din care se păstrează astăzi
11 piese.
Serviciul parizian prezintă
trăsăturile s lis ce Napoleon III,
cu mo ve fructe şi păsări, în
policromie de roz, roşu, oranj, cu
sublinieri de aur şi personalizat
cu stema de uniune personală,
din prima parte a anului 1859;
ecusonul din dextra reprezintă
capul de bour al Moldovei, iar
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celălalt, armele personale ale
domnitorului. Marca pieselor
indică atelierul pictorilor
A . H a c h e , Pe p i n L e h a l l e u r,
creatori la manufactura de
porţelan Vierzon, de lângă Paris.
Manufactura Sèvres
furnizează un serviciu de masă
oﬁcial, de ceremonie, din care se
mai păstrează astăzi 80 de piese.
Modelul este creat în anul
1846, cu decor Louis -Philippe,
bogat în medalioane cu buchete
mici de trandaﬁri, în policromie
vie şi broderie aurită pe întreaga
suprafaţă şi reprodus mai târziu,
în epoca Napoleon III.
Stema Principatelor Unite
de la 1864, în policromie vie, se
aﬂă pe galonul unor farfurii sau
central pe câteva piese (fruc ere
cu picior, boluri etc).
Serviciul comandat la Sèvres
a fost livrat mai târziu, după 1866
pe vremea principelui Carol de
Hohenzollern, as el se explică
păstrarea pieselor în colecţia
castelului Peleş.

Artele focului

◄▼GARNITURĂ DE ŞEMINEU
Atelier Jacob Pe t, Paris, Franţa, 3/4 sec. XIX
Porţelan modelat în par, decor aplicat,
barbo nă, parţial aurit, glazurat
I: 25 cm, D: 16 cm
Nr. Inv.: 14022

Atelierele din Paris au realizat puţine ﬁgurine, ar stul Jacob
Pe t creează începând cu 1824 piese inspirate din creaţia
Meissenului, apoi impune liniile capricioase şi reliefurile
încărcate, iar temele alese sunt deﬁnite ca spontane şi
hazlii. J.Pe t a rămas celebru prin creaţiile sale de o mare
calitate ar s că.

Artele focului

122

CEAS DE ŞEMINEU ►
Atelier Sèvres,
Paris, Franţa, 4/4 sec. XIX,
Ceasornicar: A. D. Mougin
Biscuit modelat în par,
barbo nă, bronz
I: 63 cm, L: 33 cm, La: 25 cm
Nr. Inv.: 17512

Una dintre cele mai elaborate piese de
orologerie din punct de vedere ar s c din
colecția regală este ceasul de șemineu, al
cărui mecanism cu discuri rota ve a fost
realizat de celebrul atelier parizian de
orologerie, A.D. Mougin. Carcasa din biscuit
de Sèvres, reprezentând ,,Cele trei grații”
este o replică de secol XIX după un grup
statuar realizat un secol mai devreme de
către Falconet. Carcasa este un produs de
serie al celebrei manufacturi Sèvres.
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▼ URNĂ CU CAPAC
Autor: A. Buﬀet,
Atelier Sèvres, 4/4 sec. XIX
Porţelan modelat în par,
pictat manual peste glazură,
parţial aurit, bronz turnat,
cizelat, aurit
I: 48,5 cm, D: 19,5 cm
Nr. Inv.: 15926

Porțelanul de Sèvres a contribuit la neîntrerupta expansiune a artei
franceze din secolul al XVIII-lea, darurile regilor Franței sau comenzile
princiare și regale, conferindu-i un loc de cinste la toate Curțile Europei.
Ar ș i ceramiș francezi au îmbogățit considerabil paleta coloris că, iar
pictorii de la Sèvres au rămas celebri pentru transpunerea unor cunoscute
tablouri din diferite muzee ale lumii pe pastă de porțelan, cu o îndemânare
unică. Compozițiile din secolele al XIX-lea și al XX-lea dovedesc înalta
caliﬁcare a modelatorilor, preparatorilor de culori, creatorilor de modele,
sculptorilor, gravorilor cu dăl ța, litograﬁlor, auritorilor etc. Ca și în trecut,
manufactura execută și decorează produsele sale după procedee tehnice
tradiționale, exclusiv manuale. Se intervine mecanic numai la prepararea
pastei și a emailurilor. Manufactura Sèvres este un conservator al artei
ceramice, focar de cercetare și un loc privilegiat pentru dialogul între
ar ș i de astăzi și cei mai buni specialiș ai porțelanului.

Artele focului
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AMFORĂ ►
Autor H. Desprez,
Atelier Sèvres, 1/2 sec. XIX
Porţelan modelat în par,
pictat manual peste glazură,
parţial aurit, bronz turnat,
cizelat, aurit
I: 85 cm, D: 34 cm
Nr. Inv.: 9237
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▲ TĂVIŢĂ
Atelier Gien, Franța, 1871
Faianță modelată în par, barbo nă,
decalcomanie, glazură
I: 3,5 cm, L: 25 cm, La: 16 cm
Nr. Inv.: 14023
D e co r u l m ă r u nt a l tăv i ţe i b o rd at d e
lambrechinul imitând feroneria este inspirat
din lucrările manufacturii Mous ers.

CĂLIMARĂ ►
Atelier Gien, Franța, 1871
Faianță modelată în par, pictare manuală,
glazurare, cositor presat, gravat, incizat
I: 6 cm, D: 12 cm
Nr. Inv.: 14023
Pictorii de la Gien s-au inspirat în alegerea şi
dispunerea decorului ﬂoral, al cornului
abundenţei din ornamentaţia manufacturii
Rouen.

Artele focului
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▲ CACHE-PÔT
Atelier Gien, Franța, cca. 1885
Faianță modelată la roată, decor aplicat,
barbo nă, pictată manual peste glazură
I: 17,5 cm; D: 30 cm
Nr. Inv.: 9688

PLATOU DECORATIV ►
Atelier J. Vieillard, Bordeaux, Franța, cca. 1895
Faianță stra feră, modelată la roată,
pictată, glazurată
D: 22,5 cm
Nr. Inv.: 6032
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Decor cu glazură verde-oliv, bordură lată cu mo ve
ﬂoral-vegetale și imbricații, central proﬁl de personaj
feminin din perioada Renașterii.

▲ PLATOU DECORATIV
Atelier Sarreguemines, Franța, 1/4 sec. XX
Faianță modelată în par, glazurată
D: 40 cm
Nr. Inv.: 2563

VAS DECORATIV ►
Atelier Sarreguemines, Franța, 1/4 sec. XX
Faianță modelată în par, glazurată
I: 35 cm
Nr. Inv.: 2587

Artele focului

128

PLATOU ►
Atelier Avisseau la Tours,
Franța, 4/4 sec. XIX
Faianță modelată în par, glazurare
L: 34 cm, La: 25 cm
Nr. Inv.: 9445

Şcoala de ceramică de la Avisseau la Tours imită cu ﬁdelitate creaţia ves tului ceramist manierist Bernard Palissy.
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◄ VAS DECORATIV
Autor : Clément Massier (1844 –1917)
Atelier Golfe Juan, Provence, Franţa, 1900
Gresie modelată la roată,
pictată manual cu email peste glazură
Dimensiuni: I : 13 cm, Db : 19 cm, Dg: 12 cm
Nr. inv. 9763, LC. 862

Vasul decora v din faianță, de formă tronconică, cu ramura de struguri încolăcită în jurul corpului, pictată
manual în email în nuanţe discrete de gri - violet pe fond verde metalizat reprezintă una dintre creaţiile cele
mai raﬁnate ale lui Clément Massier. Piesa respiră simplitate şi raﬁnament. Glazura mată, cu accente
irizate, distribuite cu parcimonie pe suprafaţa vasului sinte zează atât opacitatea organică a faianţei, cât şi
strălucirea magică a s clei.
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VAZĂ ►
Autor: Clément Massier (1844 –1917)
Atelier Golfe-Juan, Provence, Franţa, 1900
Faianţă modelată la roată, pictată cu sablonul,
glazurată, barbo nă
I : 33 cm, Db : 20 cm, Dg : 12 cm, Dt : 22 cm
Nr. inv. 14574, C. 248

Piesa Art Nouveau din faianţă a fost modelată la roată şi decorată cu mo ve s lizate, ﬂori de fucsia, care-i
acoperă uniform corpul, asemenea unui covor vegetal. Poziţionarea neconvenţională a anselor mărunte
drepte de o parte şi de alta a piesei, aproape de bază, în grupaje asimetrice de una şi patru anse şi a altor
trei, aproape de gură, conferă piesei caracter de modernitate. Desenul delicat, executat manual cu tuşe
ﬁne de email, peste glazura metalizată roşu cărămiziu în degrade, lasă la vedere modelul. Colorat în nuanţe
de cărămiziu cu accente violet şi ciclam, decorul ﬂoral valoriﬁcă forma elegantă a piesei, inspirată de
vechile vase de farmacie Albarello.
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▼ VAS PENTRU CIOCOLATĂ CALDĂ
Atelier Angoulême, cca. 1901
Semnat pe bază cu albastru : ,,Chocolat de Royat''
Faianţă modelată la roată, barbo nă, pictată manual, glazurată
I: 14,5 cm, Dt : 22,5 cm
Nr. inv. 1606

În anul 1898, familia Rouzaud deschidea celebra ciocolaterie La
Marquise de Sévigné în orăşelul Royat din regiunea Auvergne. Devenită
celebră în Franţa şi în străinătate, ciocolateria proﬁtă de cele mai noi
mijloace publicitare ale vremii pentru a-şi face o binemeritată reclamă.
În topul preferinţelor întreprinzătorilor stau aﬁşele epocii Art Nouveau,
însă nu sunt neglijate nici atelierele ceramice. Acestea primesc comenzi
de recipiente de ciocolată, pe care le semnează Chocolat de Royat. Vasul
pentru ciocolată caldă din colecţia de ceramică a muzeului reprezintă
un exemplu în acest sens. Din faianţă policromă, cu corp tronconic mult
îngustat spre gură, ţurţur amplu şi ansă supraînălţată, piesa se remarcă
datorită pologiei elegante a s lului Art Nouveau şi a decorului inspirat
de aﬁşele publicitare, ale lui Privat Livemont şi Paul Berthon.

▼ BOL CU CAPAC
Autor: Eugène Baudin (1853-1918)
Atelier Saint Briac, cca 1905
Faianţă modelată în par, glazurată
I : 7 cm, D: 14,5 cm
Nr. inv. 12630
Experimentatul ceramist francez de la cumpăna
secolelor XIX-XX, Eugène Baudin, deschide în anul
1897 o fabrică de faianţă la Saint-Briac, pe care o
conduce până în anul 1906. Intervalul coincide cu
perioada de maxim elan creator al autorului.
Evenimentele de după abdicarea lui Napoleon al
III-lea îl surprind în celebrele manufacturi din
Anglia, Stoke-on-Trent şi Lambeth. Aici
acumulează cunoş nţe care îi aduc tulatura de
maestru ceramist. În 1889, ﬁgurează alături de alţi
ar ş în cadrul Expoziţiei Universale de la Paris.
Până în jurul anului 1900, îşi semnează piesele cu
numele fratelui său, Ernest, director al
Manufacturii Naţionale Sèvres. Se impune pe
piaţă datorită pologiiilor originale şi a glazurii de
o puritate extraordinară. Spre sfârşitul vieţii,
deschide un atelier de ceramică la Monaco şi
devine furnizorul micului Principat. Inspirat din
formele vegetale, bolul cu capac din colecţia
muzeului reprezintă un exemplu elocvent al
raﬁnamentului la care ajunsese arta lui Eugène
Baudin în anii de glorie ai Art Nouveau-ului.
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▼ CUPĂ
Autor: Emile Decoeur,
Atelier Fontenay aux Roses, Franța, cca. 1930
Gresie, modelată în par, incizată, glazurată
I: 9,5 cm, D: 36 cm
Nr. inv. 13748

Emile Decoeur începe să lucreze la numai 14 ani în atelierul lui Edmond Lachenal, dar până în 1910 nu-şi semnează lucrările. Primele piese sunt realizate
sub inﬂuenţa curentului Art Nouveau, ulterior însă renunţă la excesele este ce ale acestui s l în favoarea purităţii şi simplităţii formelor tradiţionale
chinezeş . Este perioada care îl consacră pe Decoeur, în care se înscrie şi această piesă. Lucrare speciﬁcă ceramistului francez Emile Decoeur din perioada
anilor 1920 – 1930, când se specializează în piese din faianţă şi gresie, cu un repertoriu tema c din ce în ce mai simplu, dar cu verniuri sub le, monocrome.
Se remarcă inﬂuenţa artei extrem orientale, nuanţele sub le aproape monocrome, inﬂuenţă determinantă pentru vocabularul său este c din această
perioadă. Trebuie remarcată şi forma piesei care iese din parele secolului trecut, dar şi din parele curentului Art Nouveau.
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CANĂ ►
Autor: Emile Decoeur,
Atelier Fontenay aux Roses, Franța, cca. 1920
Faianță modelată în par, modelată manual, glazurată
I: 22 cm, D: 20 cm.
Nr. inv. 12604

▲ CACHE-POT
Autor: Emile Decoeur, Atelier francez, 2/4 sec. XX
Gresie modelată la roată, incizată, glazurată
I: 16,5 cm
Nr. Inv.: 13747

Artele focului

134

135

Artele focului

▼ STATUETĂ DAFNE
Autor: Isidor de Rudder
Atelier Vermeren / Coche, Ixelles, Bruxelles, Belgia, 1894
Faință modelată în matriţă, pictată manual sub glazură, parţial aurită, glazurată
I: 44 cm, DL: 33 cm
Nr. Inv.: 17572
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Sculptorul Isidore de Rudder s-a
născut la Gand, în anul 1855. A urmat
Academia de Arte Frumoase de la
Bruxelles, iar în 1880 primește Premiul
Academiei din Belgia. Preocupat de
statuar, a evitat totuși materialele rare
ș i d i ﬁ c i l d e p ro c u rat , p re c u m
marmura. A îmbrățișat ceramica
lucrând mai întâi la fabrica de porțelan
Vermeren – Coche, iar apoi la
Villeroy&Boch. Piesa este semnată
către bază cu albastru cobalt.
Sculptorul belgian a primit numeroase
premii și dis s cții la Expozițiile
universale de la Bruxelles, Paris sau
Torino. Bustul Dafne a primit medalia
de aur la Torino. Printre cele mai
cunoscute lucrări ale sale sunt vasele
de gresie cu înălțimea de 1,80 metri,
aﬂate la Pe t Palais din Paris. Lucrarea
a fost comandată de lucrătorii
manufacturii de la Ixelles sculptorului
Isidore de Rudder, pentru căsătoria
proprietarei atelierului, Leon ne –
Marthe – Elisabeth Coche cu
locotenentul Louis Demeuldre. Bustul
a fost turnat şi în bronz, iar un
exemplar în biscuit se aﬂă la vechea
manufactură.
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VAS URNĂ CU CAPAC ►
Atelier Johannes van Duiyn – Del , 1764 – 1773
Faianță modelată în par, modelată manual,
decor aplicat, barbo nă,
pictată manual sub glazură, glazurată
I: 39,5 cm, D: 18 cm
Nr. Inv.: 9293 LC. 281 A C. 722

Piesă care poate ﬁ înscrisă în manufactura
Farfuria de porţelan condusă de Johannes
Van Duiyn din Del , în perioada 1764 1773. Remarcăm emailul strălucitor şi
extrem de dur, pasta bej şi decorul speciﬁc
în camaieu albastru, numit cachemire.
Piesa este marcată de autor. Acest atelier a
fost fondat în anul 1725 de către Johannes
Penius le Vieux sub numele de Farfuria de
Porţelan. Din anul 1764 Johannes van Duiyn
preia această fabrică, iar olarii angajaţi de
către acesta au reuşit să copieze piesele
importate din Extremul Orient prin
Compania olandeză a Indiilor Orientale,
companie care deţinea monopolul
comerţului dintre Asia şi Provinciile Unite.
Sunt copiate cu precădere piesele
chinezeş din perioada Kangxi şi Qianlong,
manufactura reuşind să vândă lucrări
asemănătoare, dar mult mai ie ine, în
întrega Europă. Deşi nu au reuşit să obţină
duritatea porţelanului chinezesc întrucât nu
aveau caolinul, au descoperit în schimb, un
email extrem de strălucitor şi dur, cuarţul,
c a r e a c o n fe r i t p i e s e l o r a s p e c t u l
porţelanului. Decorul probează gustul
p e nt r u exo c d ato r i tă c u n o a şte r i i
porţelanului chinezesc.
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◄ VAS DECORATIV
Atelier Del , gen Flyt Machksz Byckloh, 1/2 sec. XVIII
Faianță modelată în par, modelată manual, decor aplicat,
barbo nă, pictată manual sub glazură, glazurată
I: 40 cm, DL: 14 cm, DLa: 12 cm
Nr. Inv.: 9249 LC. 223A C. 720

Piesă care poate ﬁ atribuită manufacturii In het
Fortuyn (La noroc) din Del , din prima jumătate a
secolului al XVIII-lea. A fost înﬁinţată în anul 1692 şi a
funcţionat cu diverşi proprietari până în 1764.
Remarcăm emailul strălucitor şi extrem de dur, cu
mici cratere speciﬁce manufacturii Del cât şi decorul
în camaieu albastru. Piesa este marcată de un meşter
de atelier. Olarii de aici au reuşit să copieze piesele
importate din Extremul Orient, ajunse în Olanda prin
Compania olandeză a Indiilor Orientale. Pictorul a
tratat personajul cu o anumită naivitate, dar a
adăugat în peisaj păsări şi ﬂuturi, elemente apreciate
de clientela europeană. Ceea ce cons tue însă o
caracteris că a faianţei de Del este dubla glazurare,
un prim strat opac de email stanifer peste biscuit,
apoi stratul de pictură şi în ﬁnal un alt strat de email
transparent.

Ceea ce cons tue o caracteris că a faianţei de Del
este dubla glazurare, un prim strat opac de email
stanifer peste biscuit, apoi stratul de pictură şi în ﬁnal
un alt strat de email transparent.
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►

VAS DECORATIV ▼
Atelier In Het Fortuyn, Del , 1692 – 1764
Faianță modelată la roată, pictată manual sub glazură
I: 26,5 cm, D: 19 cm
Nr. Inv.: 9325 LC. 313 C. 110
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◄ VAS DECORATIV
Atelier Thoo &Labouchere,
Del , cca. 1890
Faianță modelată în par, decor
aplicat, barbo nă, pictată manual
sub glazură
I: 34,5 cm, DL: 18,5 cm, DLa: 14 cm
Nr. Inv.: 9245 LC. 220A, C. 718
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P i e s a a fo s t e xe c u t a t ă î n a t e l i e r u l
Thoo &Labouchere.Remarcăm emailul
strălucitor şi extrem de dur, pasta bej şi
decorul speciﬁc faianţei de Del de la sfârşitul
secolului al XIX-lea, care îmbină mo vele
orientalizante cu peisajul olandez. Croma ca
este în camaieu albastru. Piesa dezvăluie şi o
altă sursă de inspiraţie în realizarea
decorurilor şi anume şcoala de pictură
olandeză a micilor maeştri. Aceasta este o
interpretare a unei lucrări a pictorului olandez
Wiliam Roelofs.

▲ PLACĂ DECORATIVĂ
Atelier Thoo &Labouchere, Del , cca. 1890
Faianță modelată în par, decor aplicat,
barbo nă, pictată manual sub glazură
L: 38 cm, La: 22 cm
Nr. Inv.: 13211
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◄ VAS CORNET
Atelier Del , 1879 – 1904
Faianță modelată în par,
pictată manual sub glazură
I: 43 cm, D: 15 cm
Nr. Inv.: 9240 LC. 217 A, C. 716
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◄▲URNE CU CAPAC
Atelier Del , 1879 – 1904
Faianță modelată în par, decor aplicat, barbo nă,
pictată manual sub glazură
I: 22 cm, D: 14 cm
Nr. Inv. 9673 LC. 756 C. 730

Piesele au fost executate într-un atelier din oraşul Del , la sfârşitul
secolului al XIX-lea. Remarcăm decorul copiat de ceramiş i de aici
după porţelanul japonez de Imari dar observăm şi inﬂuenţa pieselor
belgiene numite Vieux Rouen. Croma ca este în tonuri de ocru,
albastru, verde roşu pe fond negru, iar scenele în camaieu albastru. În
secolul al XIX-lea producţia Del a fost revigorată. Faianţa olandeză a
fost vândută în toată lumea. Tehnica este îmbunătăţită odată cu
dezvoltarea industriei, dar piesele nu mai au strălucirea vechilor
del uri. Decorul probează gustul pentru porţelanul japonez prin
folosirea policromiei şi a decorurilor Imari. Remarcăm de asemenea
măiestria pictorului decorator în realizarea scenelor de gen.
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◄ PLACĂ DECORATIVĂ
Atelier Rozenburg den Haag, copie după
Johannes Bosboom, Olanda, 1897
Faianță, pictată manual sub glazură
L: 64,5 cm, La: 45 cm
Nr. Inv.: 7620 PFV 381

Piesa a fost realizată în manufactura Rozenburg din Olanda la sfârșitul secolului al XIX-lea. Se remarcă
croma ca în tonuri închise, încercarea de a reproduce atmosfera spațială prin lumină și umbre, precum și
strălucirea smalțului. Piesa este marcată prin desen manual, având elemente de datare. Alături de fereastră,
semnul șefului atelierului de pictură care aproba piesele, apare și litera K, ceea ce indică anul de fabricație
1897. În anul 1883 Wilhelm Wolﬀ înﬁințează fabrica de faianță Rozenburg cu scopul de a produce vase gen
Del . În anul 1884 la conducere, în calitate de director ar s c, vine Th. A. Colenbrander care va impune un nou
design, prin adoptarea noilor forme ale curentului Jugends l care apăruse în întreaga Europă. Totodată
Colenbrander reușește să obțină aprobarea unor pictori olandezi contemporani precum Johannes Bosboom
și Willem Mesdag, membri ai Societății de Arte Plas ce Pulchri din Haga, de a le reproduce picturile pe plăci
decora ve. Remarcăm o piesă caracteris că picturii olandeze realiste, un impresionant interior din catedrala
de la Del . Bosboom a creat nenumărate as el de lucrări, decoratorul manufacturii reușind să redea pe
faianță atmosfera misterioasă a catedralei prin nuanțele de culoare și prin folosirea luminii și umbrelor.
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Piesa a fost realizată în manufactura
Rozenburg din Olanda la sfârșitul
secolului al XIX-lea. Se remarcă conturul
piesei, desenul Jugends l, precum și
strălucirea smalțului. Piesa este marcată
prin desen manual, având elemente de
datare (coroana în partea s ngă care
indică anul de fabricație 1898), sigla
decoratorului H.G.A. Huyvenaar, en
creux, cât și sigla pictorului D.P.J. de
Ruiter care aproba piesele.

VAS ►
Decorator: H.G.A. Huyvenaar
Atelier Rozenburg den Haag, Olanda, 1898
Faianță modelată la roată, modelată în par,
barbo nă, pictată manual sub glazură
I: 31 cm, D: 22 cm
Nr. inv.: 9108
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Începând cu anul 1896 se introduce semnătura fereastra care aparţinea şefului decoratorilor
D.P.J. de Ruiter. Din 1898 la marca Rozenburg se adaugă coroana care era un semn de calitate. În
Olanda o companie putea adăuga numele regal şi putea adăuga o coroană după ce i se acorda
sigiliul regal de aprobare datorită calităţii excepţionale. La manufactura de la Rozenburg au
lucrat peste 60 de pictori decoratori, ale căror sigle sunt iden ﬁcate. Manufactura funcţionează
până în anul 1917. Remarcăm o piesă caracteris că curentului Jugends l, unde predomină
decorul ﬂoral, întrega suprafață a vasului ﬁind acoperită. Observăm tendința de a abandona
bogăția mo velor decora ve clasice, istoriste, supraîncărcate, pentru suplețea liniilor epurate,
curbe ale mo velor ﬂorale, caracteris ce artei anilor 1900. La acestea se adaugă crearea așa
numitei culor sepia violet care este speciﬁcă pieselor Rozenburg.

▲ VASE BALUSTRU
Decorator: Samuel Schellink,
Atelier Rozenburg den Haag, Olanda, 1898 – 1899
Faianță modelată în par, pictată manual sub glazură
I: 25 cm, L: 12,5 cm, La: 6,5 cm
Nr. Inv.: 1435 a
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◄ VAS
Decorator: H.G.A. Huyvenaar,
Atelier Rozenburg den Haag,
Olanda, 1898
Faianță modelată la roată,
modelată în par, barbo nă,
pictată manual sub glazură
I: 31 cm, D: 22 cm
Nr. inv.: 9108

147

Artele focului

◄ VAS DECORATIV
Atelier Copenhaga,
Danemarca, cca. 1900
Faianţă, modelată la roată,
pictată manual sub glazură
I: 33 cm, D: 17 cm
Nr. inv.: 12697

Regina Maria achiziționează la începutul secolului al XX-lea două piese realizate la Copenhaga, care excelează prin tehnica de pictare sub glazură. De mari dimensiuni,
cilindrice, decorate: una cu corabie cu pânze pe mare, cealaltă, cu lebede albe plu nd pe oglinda lacului, piesele conferă interioarelor eleganță. Pictate cu talent în
nuanțe de griuri pastelate, ele sunt rezultatul simbiozei perfecte între decorul scandinav și compoziția orientală.
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VAS DECORATIV ►
Atelier Copenhaga, Danemarca, cca. 1900
Faianţă, modelată la roată, pictată manual sub glazură
I: 43 cm, D: 29 cm
Nr. Inv.: 14103
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▼ FIGURINĂ
Atelier Copenhaga, Danemarca, cca. 1900
Faianţă modelată în par, pictată manual sub glazură
I: 28 cm, D: 15 cm
Nr. inv.: 14143
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FIGURINĂ ►
Atelier Copenhaga, Danemarca, cca. 1900
Faianţă modelată în par, pictată manual sub glazură
I: 36 cm, D: 13 cm
Nr. inv.: 12688
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▼ FIGURINĂ
Atelier Copenhaga, Danemarca, cca. 1900
Faianţă modelată în par, pictată manual sub glazură
I: 23,5 cm, D: 11,5 cm
Nr. inv.: 14144
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▼ FIGURINĂ
Atelier Rosenthal, Germania, cca. 1920
Faianţă modelată în par, pictată manual sub glazură
I: 5 cm, L: 13 cm
Nr. inv.: 14145
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Ecaterina a II-a, născută Sophie Augusta Frederica de
Anhalt-Zerbst, a fost împărăteasă a Rusiei după asasinarea
soțului ei, Petru al III-lea al Rusiei, din anul 1762, până la
moartea ei, în anul 1796. Figură strălucită a Iluminismului,
împărăteasa Ecaterina cea Mare a inaugurat o epocă de
reforme, care au condus la modernizarea Rusiei.

◄ STATUETĂ Ecaterina cea Mare
Atelier Sankt-Petersburg, Rusia, 4/4 sec. XIX
Biscuit modelat în par,
postament din porţelan glazurat,
parţial aurit
I: 28 cm, D: 12,5 cm
Nr. inv.: 9143
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VAS ►
Atelier Sankt-Petersburg, Rusia, 1915
Faianţă modelată la roată, pictată peste glazură
I: 43,5 cm, D: 14 cm
Nr. inv.: 14116

Manufactura imperială de la Sankt-Petersburg se lansează
pe piaţa de artă către sfârşitul secolului al XIX-lea cu
porţelanuri ﬁne, de mare raﬁnament ar s c, dar şi cu piese
din faianţă, lucrate la roată şi inﬂuenţate, ca decoraţie, de
ceramica scandinavă, în general şi de producţia Fabricii
Regale de Porţelan de la Copenhaga, în special. Vasul înalt,
circular, decorat peste glazură cu lujer ﬂoral de mari
dimensiuni, în croma că pastelată de verde şi ocru pe fond
alb poartă marca Manufacturii din epoca ţarului Nicolae al
II-lea al Rusiei, ,,N”-ul urmat de cifra II roman, surmontate
de coroana imperială.
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◄ BOMBONIERĂ
Autor: Nora Steriadi, Atelier Troiţa, România, cca. 1920
Ceramică modelată la roată, pictată manual sub glazură
I: 15 cm, D: 14 cm
Nr. inv.: 13859

VAS ►
Atelier Domeniul Coroanei Periş
România, 1931
Ceramică modelată la roată, incizată,
pictată manual, glazurată
I: 28 cm, D: 22 cm
Nr. inv.: 14589
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VAS Tulipieră ►
Atelier Troiţa, România, cca. 1920
Ceramică modelată la roată,
modelată manual,
barbo nă, glazură
I: 15 cm, D: 31 cm
Nr. inv.: 12810

VAS ►
Atelier Troiţa, România, cca. 1920
Ceramică modelată la roată,
glazurată
I: 17 cm, D: 14 cm
Nr. inv.: 12678
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CANCEU ▼
Atelier transilvănean, România, 4/4 sec. XIX
Ceramică modelată la roată, pictată manual, barbo nă, glazură
I: 19,5 cm, D: 9 cm
Nr. inv.: 5980
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▼ CANCEU
Atelier transilvănean, România, 4/4 sec. XIX
Ceramică modelată la roată şi în par, pictată manual,
barbo nă, glazură, cositor
I: 19 cm, D: 9 cm
Nr. inv.: 5996

159

Artele focului

CANCEU ▼
Atelier transilvănean, România, 4/4 sec. XIX
Ceramică modelată la roată, pictată manual, barbo nă, glazură
I: 19,5 cm, D: 9 cm
Nr. inv.: 5980 a
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CANCEU ▼
Atelier transilvănean, România, 4/4 sec. XIX
Ceramică modelată la roată, pictată manual, barbo nă, glazură
I: 19,5 cm, D: 9 cm
Nr. inv.: 5980 b
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Colecţia de s clă a Muzeului Naţional Peleş
momentului, ca și ariei geograﬁce căreia se subsumează,
stabilind în același mp concordanța cu modalitățile de
expresie ale prezentului.
Arta din epoca an că reprezintă o adevărată comoară
pe care creatorii de opere istoriste o pot folosi ca sursă de
inspirație. În a doua jumătate a secolului al XIX-lea,
interesul manifestat de către an cari și colecționari i-a
mo vat pe s clarii venețieni să realizeze opere care
încercau să copieze obiecte din epoca an chității
romane.

S cla este un material care absoarbe razele, le frânge,
le dispersează sau le adună și este plin de sclipiri
minunate. Ea își așează umbră pe fața luminoasă, lumină
pe fața întunecată și trece dincolo de legile sculpturii,
forțând ar stul să-și înnoiască mereu metodele de lucru.
(Josef Drahoňovský - istoric de artă praghez)
Incontestabil, s cla se numără printre cele mai
importante descoperiri ale umanității. Acest material,
unic prin ﬂuiditate, transparență, croma că și sonoritate,
oferă inﬁnite posibilități de exploatare ar s că.
Prin excelență artă a focului, împrumutată la
începuturile ei din Bizanț și Orientul Mijlociu, s cla
devine treptat pic europeană, ﬁecare țară și regiune
aducându-și propria contribuție la progresul general,
într-o emulație reciprocă.
Urmând exemplul antecesorilor săi, principii de
Hohenzollern-Sigmaringen, care au fost reputați
colecționari de artă mp de mai multe generații, regele
Carol I al României își întemeiază propriile sale colecții,
care vizează domenii variate, de la cel mai apropiat
preocupărilor sale - cel al armelor de luptă și de paradă, la
artă plas că și artă decora vă, domeniu în care s clăria
ar s că ocupă un loc privilegiat.
Absolvent, în 1862, al cursului de istoria artelor,
susținut de celebrul specialist german Anton Heinrich
Springer (1825 – 1891) la Universitatea din Bonn, regele
Carol I este un colecționar avizat și un ﬁn cunoscător al
fenomenului ar s c din epocă. El achiziționează, direct
de la producători, obiecte din s clă sau cristal realizate în
renumite ateliere din Germania, Italia, Austria, Franța,
Anglia. Gustul și preferințele regelui colecționar se
îndreaptă către valorile clasicizante, către capodopere
ale Renașterii și barocului. Prin achizițiile realizate, regele
Carol I se dovedește a ﬁ un adept al curentului istorist,
curent ce se bazează pe reactualizarea modelelor
ar s ce aparținând altor epoci, care se aﬁrmă după
1850, ﬁind adoptat cu deosebire de curțile regale
europene.
Departe de a reprezenta o imitație servilă, arta
istoristă preia elementele deﬁnitorii ale concepțiilor
decora ve aparținând perioadelor istorice anterioare, le
adaptează ﬁlozoﬁei și modului de viață speciﬁce

▲ CARAFĂ detaliu. Atelier Salvia , Veneția, 1/4 sec. XX, s clă, presare în par,
suﬂare liberă, tragere, modelare, decor aplicat, irizare, ma sare
I : 24 cm, D: 12 cm
Nr. inv.: 13754
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Dacă istoria s clăriei se aﬂă într-un con de umbră în
perioada secolelor VII – XV, în perioada Evului Mediu
târziu apare o importantă ex ndere geograﬁcă a acestui
meșteșug către Vest și la Nord de Alpi, dar și o
diversiﬁcare tot mai mare a producției, luând amploare
cererea pieselor de reprezentare, ce cons tuie modele
pentru s clarii curentului istorist.
Secțiunea germană a colecției de s clă a regelui Carol
I ilustrează viziunea este că a secolelor XVI - XVII, cu o
ornamen că ce aparține iconograﬁei Evului Mediu
târziu, Renașterii și barocului - eﬁgii imperiale, suverani,
prinți electori, personaje feminine sau masculine în
costume somptuoase, purtând însemne heraldice ale
familiilor nobiliare și inscripții. Decorurile sunt realizate
prin emailare și înnobilează vase cu forme simple, cu
scopul de a comemora evenimente importante precum
logodne, căsătorii, nașteri, botezuri. Deseori
personalizate, ele poartă inițialele sau numele
des natarului sau chiar devize referitoare la acesta.

CANĂ CU CAPAC ►
Atelier bavarez, 4/4 sec. XIX, s clă, suﬂare în par,
pictare cu email, aurire parțială, cositor, turnare, ștanțare.
I: 43,5 cm, D: 14,5 cm
Nr. inv.: 9353
Piesă de reprezentare pictată cu scutul familiei de Hohenzollern
mbrat de căș le comitale ale celor patru ramuri ale familiei:
Nüremberg, Brandemburg, Sigmaringen, Veringen. La baza scutului
ﬁgurează inscripția Grafen zu Hohenzollern.

vremii, de membri ai mai multor case regale europene,
printre clienții manufacturii numărându-se regele
Ludwig I al Bavariei și nepotul său, Ludwig al II-lea,
Wilhelm al II-lea, împăratul Germaniei și desigur, regele
Carol I al României.

Germania și mai ales Bavaria, excelează în tehnicile
privind chimia culorilor. Încă din secolul al XVII-lea,
această zonă a fost - și rămâne și astăzi - cel mai
important producător și exportator al prețioaselor
pudre de email colorat pentru s clă, cu care se lucrează
în atelierele de decorare la cald din întreaga Europă.
Atelierele Theresienthal au fost construite în anul
1836 de Franz Steigerwald, care primise concesiunea
unei fabrici de cristal în provincia Zwiesel; un an mai
târziu, s-a născut compania Krystallglassfabrik
Theresienthal. În 1861, ea este cumpărată de Johann
M i c h a e l v o n Po s c h i n g e r ( 1 7 9 4 – 1 8 6 3 ) d i n
Oberfrauenau, care orientează producția atelierelor
către piese decorate în manieră istoristă, pahare în s l
medieval, pocale sau diverse obiecte decora ve pentru
centrul mesei, în s l neobaroc. Cristalul Theresienthal a
devenit foarte apreciat și a fost achiziționat, de-a lungul
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◄ CUPĂ OMAGIALĂ
detaliu
Atelier Theresienthal,
Zwiesel, Germania
4/4 sec. XIX
S clă colorare în masă,
suﬂare liberă, pas lare,
decor aplicat, pictare cu
email, aurire parțială
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provocaseră numeroase incendii. Cel nemărturisit și cu
adevărat important era temerea că s clarii ar putea
comunica cu confrați din alte țări și as el, s-ar înstrăina
secretul s clei venețiene. Izolarea în această colivie
aurită, care a fost insula Murano, a dat naștere la o
comunitate închisă, exclusivistă, ce s-a organizat în
Corporația S clarilor. Între membrii ei exista o
c o n c u re n ță a c e r b ă , c u t o ț i i î n c e rc â n d s ă - ș i
î m b u n ă tă ț e a s c ă p e r m a n e n t t e h n i c i l e . A c e st
perfecționism, dublat de preocuparea pentru puritatea
materiilor prime și pentru calitatea s clei topite, a
condus la performanțele deosebite ale s clarilor
venețieni.

În secolul al XIV-lea, Veneția a devenit cea mai mare
putere mari mă din spațiul mediteranean, iar comerțul
cu obiecte de lux era înﬂoritor. Meșterii s clari venețieni
se inspirau după produsele realizate în Damasc și Cairo și
o lungă perioadă de mp au importat materiile prime
necesare de pe coasta es că a Mediteranei. S cla
venețiană era transparentă, de o claritate ce rivaliza cu
cristalul, iar secretele rețetelor ei erau bine păstrate. Iată
de ce Veneția a devenit cel mai important centru
comercial și de export al s clei din întreaga Europă. Ea
era privită peste tot în lume ca ﬁind sinonimul celor mai
elegante și raﬁnate forme de s clărie. Uimitoarele
fantezii în s clă produse la Murano împodobeau palatele
nobilimii europene, în perioada Renașterii. Țări precum
Anglia, Franța, Olanda, Germania vor încerca să imite
frumusețea s clei de Murano, as el încât vor produce la
rândul lor, s cle în s l venețian.

▼ CUPĂ CU PICIOR detaliu
Atelier Salvia , Veneția, 4/4 sec. XIX, s clă, suﬂare liberă, vetro a retor ,
decor aplicat, torsadare, modelare

▲ PIESĂ DECORATIVĂ – Corabie
Atelier Murano, Veneția, 4/4 sec. XIX, s clă; tragere; modelare.
I: 15 cm, L: 40 cm, La: 35 cm
Nr. inv.: 13797

Insula Murano, de fapt un arhipelag de cinci mici
insule legate între ele prin poduri, a fost o așezare
romană ai cărei locuitori se ocupau cu pescuitul și cu
extracția sării. Transformarea ei într-un centru al
producătorilor de s clă a avut loc în anul 1291, când
Republica Venețiană le-a impus s clarilor să își mute
atelierele pe insulă. Mo vul invocat a fost pericolul
reprezentat de cuptoarele de topit s clă, care
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tradiția artei suﬂatului al maeștrilor s clari venețieni a
oprit parcă mpul în loc peste milenii, ei folosind și astăzi
aceleași țevi de suﬂat și aceleași instrumente de
modelare a s clei ca pe vremea romanilor. Datorită
geniului creator al meșterilor muranezi, s cla, acest
material ﬁn, prețios, curat și nobil, capătă calități este ce
care descurajază orice imitație. Prin diversitatea
tehnicilor de execuție, prin inegalabila măiestrie de
suﬂători și modelatori, s clarii de la Murano rămân
suverani ai artei s clei.

După ce, mp de mai multe secole, Murano a deținut
supremația în Europa, industria de s clărie este în pericol
de a se prăbuși când trupele lui Napoleon cuceresc
Veneția, în 1797. În haosul poli c și social rezultat,
atelierele de s clărie se închid în masă. Puțin sensibil la
această artă, Napoleon desﬁințează breasla s clarilor în
1805. Meșterii se răspândesc în Europa, iar Boemia
devine principala producătoare de obiecte din s clă și
cristal. S lul venețian intră în decadență, iar
popularitatea s clei de Murano este eclipsată de
modelele englezesc și boemian.

CUPĂ detaliu ►
Atelier Salvia , Veneția, 4/4 sec. XIX, s clă, colorare în masă,
opalizare, suﬂare liberă, modelare, torsadare,
decor aplicat, pulverizare cu aur
I: 41 cm, D: 27 cm
Nr. inv.: 9498

Regele Carol I a comandat societății The Venice and
Murano Company, în perioada 1900 – 1914, pentru
decorarea reședinței de vară de la Sinaia, piese devenite
clasice în repertoriul ar s c al epocii, inspirate de
celebrele lucrări renascen ste venețiene.
Imperiul Austro–Ungar cons tuia o piață bogată în
resurse pentru producătorii de s clărie. Prosperitatea
economică a imperiului oferea un bun cadru de
dezvoltare pentru comerțul cu obiectele de lux realizate
în numeroasele s clării, situate mai ales în Boemia. Unul
dintre cei mai importanți comercianți de s clărie din
Austro–Ungaria a fost Josef Lobmeyr (1792 – 1855), care
și-a deschis propriul magazin la Viena în anul 1823,
expunând produse realizate mai ales de atelierele Meyr's
Neﬀe, din Boemia. În 1824 magazinul este transferat pe
Kärtnerstraße, la numărul 24, unde se aﬂă și astăzi. Un
moment important în evoluția companiei Lobmeyr se
petrece în 1851, când la Be endorf, în Boemia de Nord,
ia naștere un atelier de ﬁnisare și decorare. În aceeași
perioadă, compania intră în posesia atelierelor Meyr's
Neﬀe Adolfshü e, situate în Boemia de Sud, recunoscute
ca ﬁind producătoarele celui mai frumos cristal de
Boemia.

Abia în a doua jumătate a secolului al XIX-lea este
inițiat revirimentul s clăriei venețiene de către două
personalități de excepție ale vremii, atente la tendințele
pieței de artă. Primul a fost abatele Vincenzo Zane
(1824 – 1883), care a fondat în 1861 muzeul de artă a
s clăriei din Murano. Antonio Salvia (1816 – 1890) este
cel de-al doilea promotor al produselor de s clărie
ar s că venețiană. El a creat în 1859 un atelier de artă a
mozaicului, iar câțiva ani mai târziu, în 1866, a fondat
împreună cu primarul din Murano, Antonio Colleoni și cu
trei asociați englezi compania Salvia &Co.. Tema ca
abordată de creatorii atelierelor Salvia se inspiră din
operele an chității romane, dar și din cele ale secolelor
XV – XVII, împrumutând formele grațioase și
raﬁnamentul este cii din perioada Renașterii și a
barocului. Repertoriul decora v include elemente cu
valoare de simbol: personaje mitologice, dragoni, șerpi,
lebede, animale marine, mo ve ﬂoral-vegetale, ce au
străbătut nealterate veacurile, îmbogățindu-se în
semniﬁcații. Culorile minunate, fantezia prodigioasă a
modelelor, virtuozitatea tehnică fac din capodoperele în
s clă produse la Murano una dintre comorile ce aparțin
atât trecutului cât și prezentului. Atașamentul față de
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Creația și fabricarea ar zanală a s clei în Boemia și
Moravia cunoaște o tradiție neîntreruptă de aproape un
mileniu. S clarii din Boemia au obținut primele produse
remarcabile în Evul Mediu, sub domnia lui Carol al IV-lea,
rege al Boemiei și împărat al Sfântului Imperiu. Din a
doua jumătate a secolului al XVII-lea, calitatea
produselor a crescut considerabil, prin contribuția unor
meșteri veniți din Bavaria, Austria, Franța și mai ales,
Italia. În dorința lor de a imita produsele venețiene, prin
numeroase experimentări, s clarii boemieni creează o
rețetă proprie prin care obțin s cla cu cea mai mare
duritate cunoscută în epocă, ceea ce permitea gravarea
și tăierea ei în profunzime, asemenea unui cristal de rocă.
Cristalul de Boemia a devenit foarte căutat și a inițiat o
adevărată modă în toate centrele din Europa.
Regele Carol I al României a comandat în Boemia o
gamă largă de piese de uz curent, printre care se numără
garniturile de pahare pentru coniac, șampanie și apă
decorate prin tăiere și fațetare și personalizate cu cifrul
regal, în aur coloidal.

Prin produsele realizate - candelabre, pahare din
cristal gravat, piese pictate cu email policrom, atelierele
Lobmeyr se înscriu într-o elită a producătorilor de
s clărie ar s că din vastul imperiu austro–ungar,
alăturându-se lui Ludwig Moser și Maximilan von Spaun.
Creațiile companiei devin atât de cunoscute încât se
vorbea despre s lul Lobmeyr în întreaga Europă, ceea ce
obliga la onorarea acestui renume, prin menținerea
excelenței tehnice și a unei este ci în pas cu noile curente
ar s ce.
În anul 1879 compania Lobmeyr se lansează, în
colaborare cu Thomas Edison, în producerea primelor
candelabre electrice. Firma Lobmeyr devine furnizor al
Curții Imperiale Austro-Ungare, realizând printre alte
comenzi și candelabre pentru palatul Schönbrunn.
Exemplul împăratului Franz Josef este urmat de regele
Carol I, care comandă aceloraşi ateliere candelabrele
electrice pentru castelul Peleș.
▼ CANDELABRU
Atelier Lobmeyr, Viena, 1906-1907, cristal, suﬂare în par, tăiere,
fațetare, șlefuire, bronz, turnare, cizelare
I: 200 cm, D: 140 cm
Nr. inv.: 9207

▲ GARNITURĂ DE PAHARE
Atelier Boemia, 4/4 sec. XIX, cristal, suﬂare liberă, tăiere, fațetare,
gravare, șlefuire, aur coloidal.
Imax.: 16,5 cm, Dmax.: 9,5 cm
Nr. inv.: 15360, 15361

Friederich Egermann (1777 – 1864) a fost o
proeminentă personalitate a artei s clei din Boemia.
Datorită talentului și ingeniozității sale, Boemia și-a putut
redobândi poziția dominantă pe piață, poziție afectată de
apariția cristalului englezesc cu plumb. Experimentator
de geniu, Friederich Egermann a îmbogățit considerabil
arta s clei, prin numeroase invenții în domeniul
tehnologiilor de topire și al tehnicilor de decorare.
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O tehnică de decorare speciﬁcă atelierelor Egermann
este aplicarea unei picături de s clă colorată, în general
galbenă, pe suprafața unei piese incolore, lustruirea și
gravarea ei.

Ludwig Moser (1833 – 1916) este o altă personalitate
marcantă a s clăriei ar s ce europene. El a fondat în
1857 societatea Ludwig Moser & Söhne, un mic atelier
de gravură în care erau decorate piese brute suﬂate la
manufacturile Loetz, Meyr's Neﬀe și Harracov. Atelierul
era însoțit de un magazin în care erau vândute produsele
de lux realizate, des nate clietelei bogate din stațiunea
termală Karlsbad. Produsele Moser sunt de cea mai
înaltă calitate, lucru consﬁnțit în 1873, la Expoziția
Internațională de la Viena, unde primesc medalia de aur.
Pentru a ﬁ complet independent, Ludwig Moser
achiziționează o fabrică de s clă, situată în Meierhofen,
Karlsbad, în anul 1893. Manufactura primește numele de
Karlsbaderglassindustrie Gesellscha Ludwig
Moser&Söhne și se specializează în decorarea s clei
suﬂate prin tăiere manuală, gravare sau pictare. Datorită
calității materialului și a perfecțiunii decorului realizat
manual, magniﬁcele piese Moser sunt colecționate de
marii amatori de s clărie de lux din întreaga lume. În anul
1904, lui Ludwig Moser îi este acordat un brevet prin care
devine furnizor al Curții Imperiale a Austriei, iar patru ani
mai târziu este și furnizor al regelui Edward al VII-lea al
Angliei. Printre clienții companiei Moser s-au numărat și
papa Pius al XI-lea, sultanul Abdul Hamid al II-lea al
Turciei, curțile regale ale Spaniei și Norvegiei, ceea ce
jus ﬁcă sloganul atelierelor verre des rois, roi du verre.
Piesele Moser sunt caracterizate printr-o ﬁnețe, claritate
și transparență de excepție, iar decorurile realizate cu
virtuozitate prin tăiere, gravare, pictare sau aurire se
apropie de perfecțiune. La toate acestea se adaugă
eleganța formelor și strălucirea mo velor decora ve
create de ar ș valoroși ai epocii.

▲ CUPĂ detaliu
Atelier Friederich Egerman (1777 – 1864), 2/4 sec. XIX, cristal, stra ﬁcare,
suﬂare în par, tăiere, fațetare, gravare, șlefuire

◄ UNTIERĂ CU CAPAC
Atelier Ludwig Moser,
Karlsbad, Boemia
4/4 sec. XIX, cristal,
suﬂare în par, tăiere,
fațetare, gravare,
șlefuire
I: 21 cm, D: 25 cm
Nr. inv.: 13786
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Regele Carol I a inclus în colecția sa, alături de piesele
de reprezentare, și o serie de piese de uz curent, servicii
de masă din cristal de Boemia și cristal englezesc produs
de atelierele Thomas Webb, din Stourbridge, cu forme și
decorații clasicizante.
În Franța, atelierele Saint–Louis sunt celebre pentru
cristalul lor incolor, de o mare frumusețe, cu o strălucire
deosebită și cu o densitate care îl face potrivit tăierii și
gravării, datorită compoziției ce include oxidul de plumb.
Acestui p de cristal i se datorează reputația dobândită
de manufactură, devenită una dintre cele mai
importante producătoare de s clărie ar s că. Serviciile
de masă se remarcă prin bogăția și perfecțiunea
decorației tăiate sau gravate, ele neavănd rival pe
con nent decât pe cele produse la Baccarat, ori la Val
Saint–Lambert.

Încă din an chitate, oamenii au fost fascinați de
pietrele prețioase, cărora le atribuiau puteri
tămăduitoare sau valori simbolice. De aceea, s clarii și-au
dorit dintotdeauna să obțină varietăți de s clă care să
imite transparența și strălucirea cristalelor naturale.
Primii care au reușit au fost venețienii, în cursul celei de-a
doua jumătăți a secolului al XV-lea, materialul ﬁind
denumit cristal, cristal de Veneția sau cristalin. Toți aceș
termeni desemnează o singură s clă de calitate, limpede
și de o mare plas citate, care a fost singura s clă nobilă
din Europa până în secolul al XVII-lea.
În ceea ce îi privește pe s clarii englezi, aceș a doresc
să obțină un material perfect incolor și pur. Va ﬁ faimosul
ﬂint glass, cristalul cu plumb sau simplu cristal,
descoperit de George Ravenscro , la sfârșitul secolului al
XVII-lea, de o strălucire și sonoritate unice și de o
densitate care permite tăierea și gravarea în profunzime.
Acest p de cristal, de un p diferit de cel venețian sau
boemian, este preluat de cea mai mare parte a
manufacturilor europene.
În Anglia, la două secole după inventarea sa, mp în
care s-au experimentat și pus în prac că numeroase
îmbunătățiri ale rețetei inițiale, cristalul cu plumb este
produs mai ales în împrejurimile Stourbridge-ului, în
Midlands, cele mai pres gioase ateliere din Regatul Unit
ﬁind Richardson, Steven and Williams și Thomas Webb
and Sons.
Atelierele Dennis Glassworks deschise în anul 1856,
de Thomas Webb (1804 – 1869), u lizează pentru
decorarea pieselor sale tăierea în profunzime și fațetarea
în punct de diamant, mo v numit și Dennis diamonds,
care conferă cristalului o strălucire unică și aduce
celebritate manufacturii.

▲ PIESE SERVICIU DE MASĂ
Atelier Saint-Louis, Franța, 4/4 sec. XIX, s clă, suﬂare în par,
gravare, şlefuire

În 1760 regele Franței, Ludovic al XV-lea a acordat
permisiunea înﬁințării s clăriei denumite Verrerie de
Sainte–Anne, în orașul Baccarat din Lorena, fondatori
ﬁind Louis–Joseph de Montmorency–Laval, episcop de
Metz și un meșter s clar de la manufactura Saint–Louis.
În 1816, numele manufacturii se schimbă în Cristaleria
Baccarat.

◄ CUPĂ–FRUCTIERĂ
Atelier Thomas Webb, Stourbridge, Anglia, 1/4 sec. XX
Cristal, suﬂare în par, tăiere, fațetare, șlefuire, argint, presare, cizelare
I: 18 cm, D: 30,5 cm
Nr. inv.: 13498
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industrială transformă societatea și dă naștere
principiilor primordiale ale Frumosului și U lului. În acest
context debutează curentul Art Nouveau, care va
împrospăta viziunea ar s că asupra s clei. Ea se va baza
pe redescoperirea și perfecționarea de vechi tehnici
căzute în desuetudine, la care se adaugă o explozie de noi
procedee apărute în contextul revoluției industriale.
Ar st talentat și tehnician de geniu, Émile Gallé (1846
– 1904) domină istoria artei s clei europene, nu numai
până la moartea sa, în 1904, ci până în 1936, anul
închiderii atelierelor ce-i purtau numele. În 1874, a
transferat la Nancy afacerea familiei, pe care de acum
înainte o va conduce și dezvolta. A fost un ar st în sensul
complet al termenului, unul dintre creatorii s lului Art
Nouveau, promotor al Școlii de la Nancy; el a imaginat, a
desenat, a executat opere de o calitate ar s că și tehnică
de excepție, nu numai în domeniul s clei, ci și în cel al
ceramicii sau al mobilierului. A expus cu regularitate, iar
comentariile sale despre expozițiile de arte decora ve
ale vremii sunt veritabile cursuri de tehnica și teoria artei
s clei. Sursele de inspirație sunt numeroase, dar cea mai
importantă dintre ele rămâne natura, pe care a redat-o în
viziune occidentală sau extrem orientală, trasând-o
uneori cu claritate, alteori descompunând-o în părțile
organice sau pur și simplu schema zând-o până la limita
abstracțiunii. În ansamblul creației lui Émile Gallé,
operele emailate ocupă un loc special; lor le-a consacrat
o mare parte a studiilor sale, concre zate prin
perfecționarea unor rețete de obținere a emailurilor
dure, a emailurilor champlevés sau a emailurilor guașate,
în manieră chinezească. Decorurile emailate au mai ales
teme japoneze: dalii, orhidee, lotus, crizanteme pictate
în culori contrastante, bleu și verde sau roșu și bleu.
Piesele unicat, suﬂate și pictate personal de Gallé, sunt
rare și extrem de valoroase. În castelul Pelișor este
expusă o as el de operă, care aparţine pologiei claire de
lune, suﬂată de maestru dintr-o s clă colorată în bleu, de
o transparență și o limpezime impresionante, vaza este
pictată în email cu un decor japonizant, crizanteme în
nuanțe de ivoir, roz, lila. O altă piesă, cel puțin la fel de
prețioasă, realizată de Gallé în 1895 și deținută de
Muzeul Național Peleș este vaza in tulată de autor Muza
paradisiacă. Corpul vasului este ovoidal-alungit, cu linii
elegante, ﬂuide, tratat plas c, în degradeuri de mov, cu
zone ripsate sau pulverizate cu aur. Incluziunile minerale
intercalate între straturile de s clă cons tuie ceea ce
Gallé numește decorația internă, care oferă piesei
somptuozitatea dorită de ar st, prin efectele op ce
create.

Anul 1855 marchează un important succes al
cristaleriilor Baccarat, prin medalia de aur primită la
Expoziția Universală de la Paris, care îi consolidează
renumele mondial. Produsele de lux din cristal cu plumb,
precum vase, candelabre, ﬂacoane de parfum, servicii de
masă de o înaltă calitate, sunt tot mai cerute pe piață.
Regele Carol I a comandat la manufacturile Baccarat și
Saint-Louis servicii de uz curent, care se remarcă prin
ﬁnețea cristalului și prin delicatețea gravurii cu mo v
vegetal.

▲ SET DE PAHARE PENTRU ŞAMPANIE
Atelier Baccarat, Franța, ¼ sec. XX, cristal, suﬂare în par, gravare, șlefuire
I: 10,4 cm, D: 9,5 cm
Nr. inv.: 13699

Datorită principesei Maria a României, colecția de
s clă se îmbogățește, începând cu anii 1893 – 1900, cu
piese remarcabile, expresii ale artei promovată de Émile
Gallé, Antonin și Paul Daum, d'Argental, Gabriel ArgyRousseau, Almaric Walter, Henri Bergé, René Lalique, J.
Tostrup, Karl Fabergé, Josef Hoﬀmann, Max von Spaun,
Carl Georg von Reichenbach, Louis Comfort Tiﬀany și
alții, ar ș ale căror creații se înscriu în revoluționarul
curent numit generic Arta anilor 1900.
Vârsta de aur a s clăriei franceze începe în secolul al
XVIII-lea, chiar dacă inﬂuența operelor gen Veneția, gen
Boemia, sau chiar gen Anglia rămâne încă importantă.
Cristaleriile Baccarat și Saint-Louis devin adevărate
mândrii naționale. În a doua jumătate a secolului al XIXlea însă, cri cii de artă se îngrijorează pentru lipsa de
originalitate a creației ar s ce și vor declanșa as el o
reacție. Condițiile pentru aceasta erau pregă te:
interesul pentru obiecte frumoase, o burghezie
îmbogățită, efervescența muzeelor și a expozițiilor. Ele
vor favoriza apariția unui gust nou. În paralel, revoluția
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Operele lui Émile Gallé au forme sau subiecte de o
inspirație deconcertantă prin varietate: arta islamică,
extrem orientală, greacă, romană, a Evului Mediu și
totuși, prin viziunea sa originală și prin modul personal de
abordare, ar stul transformă aceste ﬁloane de inspirație
în creații unice.
Producția industrială începută de Gallé în anul 1884
are drept scop să facă arta accesibilă, prin scăderea
prețurilor de execuție. Gallé concepe modele
simpliﬁcate dar foarte frumoase, cu croma că vie și linii
pline de armonie și eleganță, prin care își propune să
evite, după cum el însuși spunea, „falsitatea și bizareria
din căminele francezilor”. Piesele industriale sunt suﬂate
în par, în mai multe straturi de s clă în culori diferite și
gravate prin atac acid.
Émile Gallé rămâne reprezentantul cel mai nobil, nu
numai al unei epoci, ci al artei s clei din toate mpurile.
Prin opera lui bogată, originală și fecundă, fenomenul
Gallé a rescris istoria acestei arte și i-a preﬁgurat viitorul.

▲ VAS
Atelier Émile Gallé, Nancy, Franţa 1890-1900, s clă, colorare în masă,
stra ﬁcare, suﬂare în par, gravare cu acizi și la roată
I: 16 cm, D: 18 cm
Nr. inv.: 15245

René Jules Lalique (1860 – 1945) este autorul unei
opere considerabile prin amploare și calitate, dar și prin
locul pe care îl ocupă în istoria artei s clei, după cum
menționează nepotul ar stului, într-o scrisoare adresată
lui Félix Marcilhac, un reputat cercetător al operei
maestrului parizian. Începând cu 1890, Lalique, celebrul
biju er, lucrează mult în s clă, u lizând mici mo ve care
completează decorația bijuteriilor sale. Timp de
cinsprezece ani ar stul explorează toate posibilitățile
oferite de ﬂoră, faună, portret, u lizându-le potenţialul
decora v în creaţia de bijuterii. S cla îl cap vează însă,
consacrându-i progresiv și aproape inconș ent o
secțiune din ce în ce mai importantă a creației lui. În
1913 a achiziționat s clăria de la Combs-la-Ville unde,
prin numeroase experimente, a dobândit o cunoaștere
completă a acestui material, ale cărui efecte de lumină și
transparență vor revoluționa propria producție ar s că.
Această nouă operă avea să devină expresia perfectă a
geniului său creator. Conceptual, Lalique este împotriva
abundenței culorilor și preferă efectele date de
transparența și limpezimea s clei. Creația sa, ce aparține
s lis c Art Nouveau-ului și ulterior Art Deco-ului, denotă
o rezervă clasică, în acord cu temperamentul lui liniș t,
dar imagina v. G. Kahn, care i-a consacrat lui Lalique un
ar col publicat în 1921 în revista L'Art et les Ar stes, scria
că pentru el, „linia și transparența s clei deveniseră
ghidul și scopul”.

▲ VAS
Atelier Émile Gallé, Nancy, Franţa, către 1900, s clă, colorare în masă,
stra ﬁcare, pudre intercalate, suﬂare liberă, gravare cu acizi și la roată
I: 23 cm, D: 8 cm
Nr. inv.: 15998
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Deși s cla era albă, Lalique obținea efecte de culoare
prin jocuri de lumini, prin clar și umbră, prin mat și
transparent, prin linii care variau considerabil în mpul
tratării volumelor și a decorurilor. Deși solidiﬁcată, s cla
este un minunat material, cu o suplețe inimaginabilă, ce îi
oferă șansa unor inﬁnite u lizări.

◄▼ CĂLIMARĂ Mirabeau sau Pasăre detalii
Atelier René Lalique, Paris, 1927, s clă, presare în par, ma sare parţială,
pa nă opalescentă

Atelierele Daum au fost fondate în 1878, când Jean
Daum, notar de profesie, a intrat în posesia unei fabrici
de s clărie de menaj, situată la Nancy. Încă din primul an
de ac vitate, l-a asociat la conducerea manufacturii pe
ﬁul său mai mare, Auguste. Acesta își luase licența în
drept la Paris, dar renunță la cariera de notar pentru a se
ocupa de administrarea afacerii tatălui său. În 1885, la
m o a r te a a c e st u i a , A u g u ste ră m â n e s i n g u r u l
administrator al atelierelor, apoi îl implică și pe fratele
său, Antonin (1864 – 1930), care absolvise Școala
Centrală de Arte și Manufacturi. Eﬁcienta administrare a
lui Auguste și talentul crea v al lui Antonin vor da
s clăriei o nouă dimensiune economică și ar s că, mai
ales după anul 1891, când cei doi frați creează un
departament ar s c, pe care îl conduce Antonin, în mp
ce Auguste îi oferă mijloacele materiale pentru a dobândi
faima lui Émile Gallé.
Datorită copleșitoarei concurențe a maestrului de la
Nancy, frații Daum au fost nevoiți să-și găsească propria
modalitate de exprimare ar s că, și pentru a reuși au
făcut apel la creatori talentați și la ar zani foarte
pricepuți, care le-au devenit colaboratori permanenți.
Numele unor ar ș ca Henri Bergé, Almaric Walter,
Eugène Gall, Jacques Gruber, Louis Majorelle nu pot ﬁ
separate de cel al atelierelor Daum. Natura, tratată după
preceptele Școlii de la Nancy, va ﬁ principala sursă de
inspirație. Creatorii vor căuta permanent mo ve care să
ilustreze o idee clară, viguroasă, ușor de însușit, ca și
bogăția materiei. În anul 1900, la Expoziția Universală de
la Paris, casa Daum primește, alături de Gallé, marele
premiu.
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▼ PAHAR
Atelier Daum, Nancy, Franţa, 1892 – 1894
S clă, colorare în masă, suﬂare în par, martelare, gravare cu acizi şi la roată,
pictare cu email şi aur coloidal, argint, presare, cizelare
I: 12 cm, D: 6,3 cm
Nr. inv.: 9281
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Anul 1901 marchează deﬁni varea statutului Școlii de
la Nancy. Émile Gallé devine președinte, iar Antonin
Daum, vice-președinte. În această calitate, rolul său va ﬁ
foarte important, în special după 1904, anul în care s-a
produs moartea prematură a lui Gallé, până la
desﬁințarea Școlii, în 1909. În anii ce au urmat Primului
Război Mondial, după o perioadă de tranziție, s lul
s clăriei de artă va evolua către o mai mare rigoare a
formei și a decorului, către evidențierea limpezimii și a
supleții materialului, în detrimentul ornamen cii.
Creațiile casei Daum demonstrează dorința de a se
adapta unei este ci moderne, fără a o abandona total pe
cea precedentă. Sub conducerea lui Paul Daum,
inﬂuențat de conceptele Art Deco-ului, o nouă este că
prinde formă și se aﬁrmă către 1925. Decorurile ﬂorale
devin linii ritmice, fără referire directă la natură. Gravarea
cu acid va ﬁ tehnica folosită pentru a reliefa mai mult sau
mai puțin profund linii geometrice, dreptunghiuri,
romburi, triunghiuri, cercuri, fațete. Foarte adâncă
uneori, această gravură poate a nge câțiva cen metri.
Pasta de s clă, abandonată din an chitate, a fost
redescoperită în anul 1880, de Henri Cros, un ar st savant
care, după cum el însuși mărturisea, căuta un „material
fuzibil, care să poată ﬁ lucrat în stare lichidă sau sub formă
de pastă și care trebuie să devină dur și translucid după
ardere, putând ﬁ modelat ca o sculptură, dar să posede
farmecul și coloritul materialelor naturale”.
Gabriel Argy - Rousseau (1885 – 1953) se dis nge
între toți creatorii în pastă de s clă prin materialul său,
prin perfecțiunea tehnicii și prin culorile puternice și
contrastante. Neobosit cercetător, tehnician desăvârșit,
ar st complet, el va dezvolta o tehnică pe care o va
transforma în mijloc personal de expresie, care îi va
permite realizarea unei opere originale. Din 1914,
prezintă oﬁcial primele lui creații în pastă de s clă la
Salonul ar ș lor francezi. În 1921, întâlnirea cu Gustave
Moser–Millot va conduce la crearea societății Les Pâtes
de Verre Argy–Rousseau.

Operele realizate de ar stul parizian sunt remarcabile
și au ca surse de inspirație arta din Grecia an că, cea din
Japonia sau din Mesopotamia. Deși însușite, temele vor ﬁ
recompuse în interpretări libere, în care se recunoaște
imediat personalitatea ar stului. Creația lui Gabriel ArgyRousseau res tuie în toată splendoarea lor culorile
pastei de s clă, cele mai frecvente ﬁind violet, bleu, roșu
și verde. Mo vele decora ve sunt bine desenate și
detașate de fond. Tehnica unică a lui Argy-Rousseau, de o
rară perfecțiune, îi permite crearea unor efecte de
neuitat.
Almaric Walter (1870–1959), absolvent al École de
Sèvres, a prezentat în 1903, la Salonul ar ș lor francezi
primele lui paste de s clă executate după mai multe
sculpturi. Un an mai târziu, a încheiat un acord prin care
frații Daum îi puneau la dispoziție un atelier, la Nancy, în
care să lucreze numai pastă de s clă. Henri Bergé,
decoratorul șef al atelierelor Daum, îi va furniza cea mai
mare parte a modelelor. Din îndelungata colaborare a
celor doi ar ș se vor naște peste o sută de pologii
diferite, care au fost puse în operă de Almaric Walter
pănă în 1915. Lucrările desenate de Henri Bergé și
modelate de Almaric Walter au întrunit aprecierea
specialiș lor în pastă de s clă ai epocii, ﬁind
recompensate cu diplome de onoare și medalii de aur la
manifestări europene, precum Expoziția Universală din
1900 de la Paris, Expoziția de la Nancy din 1909,
Expoziția de la Bruxelles din 1910.
Jean Sala (1895–1976) a fost un catalan ce se trăgea
dintr-o familie de s clari din tată în ﬁu. Și-a făcut ucenicia
pe lângă tatăl său, absolvind simultan Școala de Arte
Frumoase din Paris. A studiat modul de lucru al
fenicienilor, romanilor și a deprins procedeele vechilor
s clari venețieni. Una dintre bucuriile lui era să-și lase
imaginația să lucreze asupra unei porțiuni de s clă
incandescentă, dovedind o cunoaștere aprofundată și o
stăpânire extrem de bună a tehnicilor speciﬁce artei
s clei.

▲ CUPĂ detaliu
Autor: Gabriel Argy-Rousseau, Paris, ¼ sec. XX,
pastă de s clă; modelare; pigmentare.

▲ CUPĂ detaliu
Autor: Jean Sala, Paris, 1/4 sec. XX,
Pastă de s clă, colorare în masă, modelare, decor aplicat
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În anii 1900, arta s clei este la fel de bine reprezentată
și în spațiul austriac sau german, ﬁind promovată de unul
dintre creatorii Secessionului și ai Wiener Werkstä e,
Josef Hoﬀmann (1870 - 1956), dar și de numeroși alți
ar ș , adepți ai noului val, precum Maximilian von
Spaun sau Carl Georg von Reichenbach.
Josef Hoﬀmann a creat, în s lul său sobru și abstract,
designul pentru mai multe produse suﬂate în atelierele
Lobmeyr. Lucrările sale, caracterizate prin claritate și
simplitate, combină funcționalitatea cu o ornamen că
raﬁnată și inovatoare. Tema favorită a lui Josef Hoﬀmann
este cea a quadraturii, cubul și pătratul ﬁind elementele
decora ve cele mai frecvente. Uzul lor constant i-a atras
porecla de Quadratl–Hoﬀmann. În creațiile lui Josef
Hoﬀmann elementele decora ve sunt interschimbabile
și subliniază foarte bine elementul structural, pe care îl
considera determinant pentru forma obiectelor.

iar tulatura atelierelor a fost schimbată începând cu
1851, în Johan Loetz' Witwe (Văduva lui Johan Loetz). În
1879, la moartea Susannei, atelierele revin nepotului
său, Maximilian von Spaun, care păstrează neschimbat
numele manufacturii. Produsele s clăriei sunt tot mai
apreciate și înregistrează succese la expozițiile de proﬁl
din Bruxelles, München și Viena. În 1897, Max von Spaun
a văzut expuse, la Viena și în Boemia, piese Tiﬀany și s-a
convins că Art Nouveau-ul reprezintă viitorul atelierelor
Loetz' Witwe. Următorii ani sunt deﬁnitorii pentru
evoluția ar s că a atelierelor. Lucrările realizate în s l Art
Nouveau se recunosc prin culorile refractare, suprafețele
strălucitoare și iridiscente, ca și prin relieful special, care
le dă o tușă foarte raﬁnată. Formele vaselor sunt
inovatoare și originale, inspirate uneori după piese ale
artei an ce persane sau romane. Către 1898, compania a
lansat o s clă Secession unică pe piață, pe care a
brevetat-o sub numele de Phänomen Glass, dar și piese
lucrate într-o tehnică specială de decorare numită Iris
papillon. În 1900, la Expoziția Universală de la Paris,
s clele lui Max von Spaun, care se mulau cel mai bine pe
cerințele epocii, au luat marele premiu.

▲ PIESE SERVICIU DE TOALETĂ
Design: Josef Hoﬀmann, Atelier J. & L. Lobmeyr, Austria, 1/4 sec. XX
Cristal, stra ﬁcare, suﬂare în par, tăiere, faţetare, şlefuire

▲ VAS detaliu
Atelier Loetz’ Witwe, Klostermühle, Austria, 1/4 sec. XX
S clă, colorare în masă, suﬂare liberă, irizare Phänomen Glas

În anii 1836–1837, s clăria din Klostermühle, Boemia
de Sud, devenită independentă, era condusă de gravorul
Johan Loetz (1778 – 1844). După moartea sa,
manufactura este transferată pe numele soției, Susane,

Ferdinand Benedikt von Poschinger (1867 – 1921) a
moștenit una dintre cele mai vechi s clării din pădurile
bavareze, fondată în 1629, la Hirschberg, aproape de
Buchenau, și cumpărată în 1808, de Benedikt von
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companie ce producea în special bijuterii de artă. După
1860, atelierele Tostrup s-au specializat în lucrări
decora ve în ﬁligran.
O realizare deosebită a lui Jacob Tostrup a fost
originala insignă emailată pentru Ordinul Sfântul Olav al
Curții Regale Norvegiene, creată de ar st în anul 1848, la
înﬁințarea ordinului. Datorită succesului repurtat cu
această lucrare, J. Tostrup a devenit biju er al Curții
Regale din Norvegia, ﬁind inves t cu tlul de Cavaler al
Ordinului Sfântul Olav. Spiritul liber, pragma c, recep v
la ideile noi, l-a îndemnat să acorde atenție noii este ci
promovată de curentul Art Nouveau.

Poschinger (1785 – 1856), bunicul său. În 1893,
Ferdinand Benedikt preia conducerea s clăriei, care era
deja cea mai importantă din Bavaria. Manufactura
produce piese de înaltă calitate, cu designul unor ar ș
valoroși, ce au propus cea mai originală s clărie
Jugends l din Germania, de un nivel comparabil cu
creațiile contemporane ale atelierelor Loetz' Witwe. Cel
mai important dintre ei a fost Carl Georg von
Reichenbach (1872 – 1940), un ar st din München,
creatorul serviciului de masă achiziționat de regina
Maria, în anul 1906, pentru ambientarea Sufrageriei
bizan ne, din palatul Cotroceni.
▼ CUPĂ
Design: Carl Georg von Reichenbach, Atelier Benedikt von Poschinger,
Oberzwieselau, München, 1906, s clă, suﬂare în par, aurire parţială,
pictare, caboşoane
I: 16 cm, D: 11,8 cm
Nr. inv.: 18756

▲ CUPĂ detaliu
Atelier J. Tostrup, Norvegia, 1880 - 1890
Alamă, turnare, treﬁlare, argintare, email, cloisonné

Peter-Karl Fabergé (1846 – 1920) provenea dintr-o
familie protestantă germano–daneză. Către 1835,
Gustav Fabergé împreună cu familia se stabileşte la Sankt
Petersburg. În anul 1864, tânărul Peter-Karl pleacă într-o
călătorie în jurul Europei pentru a-și completa studiile,
absolvind Colegiul Comercial din Paris și formându-se ca
biju er pe lângă orfevrieri celebri din Germania, Franța și
Anglia.

Jacob Ulrich Holfeldt Tostrup (1806 – 1890) a lucrat în
atelierul celebrului biju er norvegian Christopher
Desingthun, din Bergen, apoi, în anul 1830 a plecat la
Sankt Petersburg, unde a lucrat pentru curtea imperială
rusă. După o scurtă perioadă în care a locuit la
Copenhaga, a revenit în țara natală și s-a stabilit în
Chris ania, la Kirkegata, unde a fondat în 1832 o
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Concomitent descoperă obiectele expuse în galeriile
celor mai mari muzee din Europa. Perioada de formare se
încheie în 1872, când, la vârsta de 26 de ani, se întoarce
la Sankt Petersburg și preia conducerea întreprinderii
familiale.
În anul 1884, țarul Alexandru III îi acordă lui Karl
Fabergé privilegiul de a ﬁ Orfevrierul Curții Imperiale
Ruse, funcție unică pentru un ar st în istoria monarhiei
ruse. Își va păstra acest tlu și sub țarul Nicolae II și va ﬁ
recunoscut și la curțile Regatului Unit, Tailandei, Suediei
și Norvegiei. Entuziasmul întregii nobilimi ruse pentru
creațiile biju erului imperial era atât de mare, încât
atelierele Fabergé au ajuns să aibă ﬁliale la Moscova,
Odesa, Kiev și peste graniță, la Londra. În afară de
bijuterii, compania produce obiecte decora ve raﬁnate,
precum: ouă, ﬂori, ﬁgurine, rame, pendule, cu i etc.
În concepția creațiilor sale, Karl Fabergé și-a
diversiﬁcat mult opțiunile este ce, folosind atât s lul
panslav cât și multe elemente de neo–s luri rococo,
Ludovic XVI, Empire, Renaștere. Unele piese sunt
concepute în s l Art Nouveau, în mp ce altele
preﬁgurează modernismul.

Louis Comfort Tiﬀany (1848 – 1933), ﬁul lui Charles
Lewis Tiﬀany, fondatorul celebrei Tifany&Co. din New
York, a devenit cel mai important reprezentant al Art
Nouveau-ului în America, prin calitățile sale de ar st
vizionar și inven v. A prac cat printre primii designul
industrial și a imaginat o nouă este că a luxului, adaptată
exigențelor s lului de viață american. Creația lui, foarte
diversiﬁcată, s-a ex ns pe mai mult de jumătate de secol,
din 1870 până spre 1925.
Respectul acordat de ar st materialului unic s cla, îl
va conduce către cea mai mare descoperire a sa, s cla pe
care o numește Favrile, termen ce provine din la nescul
fabrilis, care înseamnă lucrat de mână. Această s clă în
culori magice deschide posibilități atât în domeniul
ar s c cât și în cel decora v; în cel ar s c prin

▲ CUPĂ Pomul vieţii - detaliu
Atelier Karl Fabergé, Sankt Petersburg, către 1900
Argint, laminare, treﬁlare, email, cloisonné, caboșoane, agate, opale

PIESE SERVICIU DE MASĂ ▲ ►
Atelier L. C. Tiﬀany, New York, S.U.A., 1/4 sec. XX
Cristal, colorare în masă, suﬂare liberă, irizare p favrile, gravare
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posibilitățile nelimitate de creare a efectelor de
atmosferă, iar în cel decora v prin frumusețea intrinsecă
a materialului. L. C. Tiﬀany va u liza s cla favrile pentru
vitralii, lămpi, vase, mozaicuri. Deschis oricărei noutăți
comeciale sau este ce, Tiﬀany răspunde provocării
electricității concepând abajururi din s clă irizată,
menite să îndulcească lumina crudă a becurilor, care vor
deveni unul dintre simboluile Art Nouveau-ului.
În Camera de aur a castelului Pelișor, strălucește
lampa Wisteria, unul dintre cele șase exemplare din acest
model care mai există în lume. Despre felul în care regina
Maria intră în posesia acestei lămpi ne oferă chiar ea
informații, în lucrarea autobiograﬁcă Povestea vieții
mele, în paginile dedicate descrierii Budoarului auriu:
„cuverturile și pernele de pe șezlong sunt toate în nuanțe
de mov crizantemă; lampa de alături este o adorabilă
piesă Tiﬀany cu ﬂori de glicină, dăruită mie de Pauline
Astor”.
Talentul de colorist și desenator al lui Tiﬀany s-a
manifestat și în sutele de modele de veselă create, ce
desfășoară un adevărat curcubeu de culori. Regina
Maria, o ar stă înnăscută, nu rămâne indiferentă în fața

▲ LAMPA Wisteria - detaliu
Autor: Louis Comfort Tiﬀany, New York, S.U.A., 1902
Bronz, turnare, cizelare, pa nare, s clă, colorare în masă,
tragere, plumb, laminare

Serviciul include 98 de piese demne de a decora o masă regală. Cristalul ﬁn, limpede, cu sonoritate bogată, somptuoasa croma că galben–auriu cu irizaţii sideﬁi şi
formele elansate, conferă o mare atrac vitate ansamblului. Mo vul decora v gravat – crinul heraldic – este o trimitere clară spre calitatea de suverană a proprietarei,
dar şi către preferinţa reginei Maria pentru aceste ﬂori cu parfum unic.
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fascinantelor irizații ale pieselor de s clă, cu forme
elegante și raﬁnate concepute de L. C. Tiﬀany, incluzând
în colecția sa un serviciu pentru masă, cu 98 de piese, ce
cuprinde carafe, pahare pentru apă, vin și lichior, cupe
pentru șampanie și înghețată, boluri și farfurioare.
Observăm că Primul Război Mondial marchează o
profundă ruptură în concepția este că a epocii. Deja în
primii ani ai secolului XX apare o reacție împotriva
abuzului de decor și mai ales a liniei curbe. Această
reacție devine mai amplă la sfârșitul Primului Război
Mondial, iar ar ș i noii generații își vor schimba opțiunile
este ce. Evoluţia tehnologică din ce în ce mai rapidă şi
ritmul tot mai accelerat al vieţii co diene au contribuit la
respingerea Art Nouveau-ului în favoarea Art Deco-ului.
La impunerea lui îşi vor face simţită prezenţa numeroase
inﬂuențe, în special cele ale cubismului făcut din unghiuri
vii, forme geometrice masive, unde totul se compune din
sfere sau cilindri. Floarea va ﬁ înlocuită prin triunghi, iar
suprafețele vaselor vor ﬁ acoperite de ﬁguri geometrice
integral sau parțial suprapuse; civilizația modernă a
mașinii reclamă un graﬁsm clar și pur; principiul u le cum
dolci este mai actual decât oricând.

Compania Venini&Co., Vetrai Soﬃa Muranesi
fondată în 1921 de Giacomo Cappellin, Paolo Venini și
alți asociați a fost inițiatoarea unei înnoiri radicale a
este cii produselor realizate la Murano, grație pictorului
Vi orio Zecchin angajat ca director ar s c. Creațiile lui,
aparținând s lului Novecento, sunt de o sobră eleganță,
delicate, cu linii pure, eliberate de excesul de decorație,
suﬂate într-o s clă transparentă, cu pereți subțiri.
Leerdam, N. V. Koninklijke Nederlandsche
Glasfabriek este o manufactură de s clă fondată în anul
1765, în orașul Leerdam, din Olanda. Orientarea către
modernitate a artei s clei din aceasă țară începe odată
cu venirea la conducerea manufacturii a lui Peter
Marinus Cochius, în anul 1912. Andries Dirk Copier (1901
– 1996), care a intrat ca ucenic gravor în atelierul condus
de tatăl său, la numai 13 ani, a devenit cel mai apreciat
designer al atelierelor din Leerdam. Excepționalul simț
ar s c și talentul de desenator pe care le-a arătat Copier
au fost remarcate în epocă. Odată cu trecerea mpului,
Dirk Copier concepe propriile modele, din ce în ce mai
numeroase, iar începând cu anul 1923 marchează
creațiile de cercetare, executate într-un singur exemplar,
prin inscripția Leerdam Unica, ce apare pe reversul bazei
obiectelor.

▼ Vi orio Zecchin l-a urmat pe Giacomo Cappellin, după despărţirea de Paolo
Venini, pentru a-l părăsi însă un an mai târziu. În acest interval de mp a
con nuat să creeze piese cărora ﬁneţea, transparenţa şi delicateţea s clei, în
combinaţie cu liniile pure şi raﬁnate ale designului, le conferă o eleganţă sobră.

▼ Piesă de cercetare, unicat. Înainte de implementarea industrială a unor
modele, A. D. Copier realiza piese de studiu, într-un singur exemplar, pentru a
putea pune la punct toate detaliile tehnologice.

▲ CUPĂ
Design: Vi orio Zecchin
Atelier Maestri Vetrai Muranesi, Cappellin&Co., Veneţia, 1925 - 1926
S clă, colorare în masă, suﬂare liberă
I: 14,5 cm, D: 21 cm
Nr. inv.: 13759

▲ CUPĂ
Design: Andries Dirk Copier
Atelier Leerdam, Olanda, 1923
S clă, colorare în masă, suﬂare în par, craclare
I: 8,5 cm, D: 27 cm
Nr. inv.: 13758

Artele focului

178

În anul 1916, Montesi se căsătorește cu nepoata lui
Nicolae Zanne, Alexandrina Henrie e. Iubitor și
colecționar de artă franceză, Nicolae Zanne remarcă
talentul de desenator și de s clar al lui Montesi și îl
trimite la Nancy, în perioada 1921 – 1923, pentru a
deprinde tehnicile de realizare a s clelor stra ﬁcate,
gravate cu acizi, în atelierele Gallé și Daum. La
întoarcerea în țară, Montesi devine directorul ar s c al
atelierelor de la Azuga, funcție pe care o va deține până în
1939, anul închiderii temporare a fabricii și, în același
mp, anul morții sale.
Este cunoscut faptul că regina Maria a comandat la
Azuga, în perioada 1930 – 1935, un serviciu de masă, în
s l Art Deco. Deși piesele nu sunt semnate, ele nu puteau
ﬁ create decât de Emerico Montesi, care era în acei ani
directorul ar s c al fabricii și nu putea lăsa o comandă
atât de importantă în seama unui alt designer. Serviciul
este din s clă fumurie, culoare foarte diﬁcil de realizat
din punct de vedere tehnic, șlefuită în fațete largi,
ver cale sau radiale și cuprinde căni, carafe, ﬂacoane,
cănițe, pahare și farfurioare.
Atelierele fabricii de s clă din Mediaș au devenit
funcționale în anul 1923. Primele cristaluri și primele
emailuri pentru s clă din România se produc la atelierele
Vitrometan Mediaș. Compania cunoaște o puternică
dezvoltare, realizând o mare varietate de produse, ce
sunt exportate în mai multe ţări europene.
Colecția regală de s clă include o piesă Vitrometan
unicat, creată pentru a ﬁ oferită reginei Elena.

Timp de 50 de ani, A.D. Copier a fost strâns legat de
evoluția manufacturii, iar acțiunile și inﬂuența sa au avut
un rol determinant în dezvoltarea unui model original de
artă a s clăriei, care se situa în mod constant în
avangarda modernității, ﬁind în același mp speciﬁcă
Țărilor de Jos.
Achizițiile și comenzile familiei regale în străinătate s-au
desfășurat în paralel cu o poli că bine determinată de
încurajare a industriei naționale de s clărie. În acest sens,
trebuie amin te atelierele de la Azuga și Mediaș, cărora li
s-au comandat servicii de pahare, ﬁe tradiționale,
personalizate cu cifrul regal, ﬁe moderne, în s l Art Deco,
așa cum este ansamblul creat de Emerico Montesi.
În perioada 1830 – 1832, Aslan din Râșnov a construit
în orașul Azuga o glăjerie, pentru care a adus meșteri din
Boemia. După ce a funcționat un mp rela v scurt, din
mo ve necunoscute, fabrica a fost închisă, iar inves țiile
rămase fără stăpân s-au ruinat. În anul 1880, Grünfeld
reconstruiește manufactura de s clă. Între 1900 și 1936,
atelierele funcționează ca societate pe acțiuni, având,
după 1921, ca administrator delegat și director, pe
Nicolae Zanne, din familia de pașop ș a lui Alexandru
Zanne. Casa regală, care se număra printre acționari,
comandă la Azuga servicii pentru masă de uz curent.
Înainte de Primul Război Mondial se angajează ca
inginer constructor, la cuptoarele atelierelor de s clărie
din Azuga, Emerico Montesi, ﬁul lui Francesco Montesi,
care a par cipat ca inginer la construirea podului de la
Cernavodă, proiectat de Anghel Saligny.

▲ PIESE SERVICIU DE MASĂ
Design: Emerico Montesi (1879-1939)
Atelier Azuga, 1930 - 1935
S clă, colorare în masă, suﬂare în par, tăiere, fațetare, șlefuire
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Pe buza piesei este gravată inscripția Reginei noastre
Elena – Vitrometan Mediaș – 20 mai 1941. Decorul
modern, s lizat, care sugerează creuzetele de topit s clă
învăluite de ﬂăcări, se reliefează net pe fondul sa nat al
vasului. Culoarea verde crom a s clei și jocul între
suprafețele lucioase ale mo vului decora v și cele mate
ale fondului, creează o puternică impresie vizuală.

▲ VAS detaliu
Atelier Vitrometan, Mediaş, 1941
S clă, colorare în masă, suﬂare în par, tăiere, gravare, şlefuire, sablare

În parcursul său către contemporaneitate, arta s clei
se bazează pe principiile simplității și rigorii. Creațiile
celei de-a doua jumătăți a secolului al XX-lea se
caracterizează prin bogăție inven vă, abilitate tehnică și
o mare frumusețe. Dacă tehnicile sunt încă tradiționale,
ele sunt reinterpretate în mod atât de original încât
obiectele sunt de ﬁecare dată re-creații. Formele se
eliberează, se reînnoiesc, în funcție de temperamentul
exuberant sau roman c, dar totdeauna controlat, al
creatorilor lor. În câțiva ani, s clăria de artă
contemporană și-a dobândit tlul de noblețe, devenind o
artă majoră, independentă, egală cu cele mai frumoase
creații sculpturale. Sculptura în s clă devine elementul
esențial al creației contemporane. Inventarea mașinilor
puternice, care proiectează cu forță asupra s clei jeturi
de nisip sau acid, gravura op că sau cu laserul vor
permite orice îndrăzneală în domeniul s clăriei.

▲ CUPĂ Ondines - detaliu
Design: Marius Ernest Sabino,
Atelier Verrerie d’Art Sabino, 1930-1935
S clă, opalizare, presare în par, ma sare prin acidare

Artele focului

180

Catalogul
colectiei

181

Artele focului

▲ VAS
Atelier Salvia , Veneția, 1/4 sec. XX, s clă, colorare în masă, tragere, modelare, suﬂare liberă, decor aplicat
I: 40 cm, D: 27 cm
Nr. inv.: 13749
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▲ VAS
Atelier Salvia , Veneția, 1/4 sec. XX
S clă, colorare în masă, suﬂare liberă, modelare, decor aplicat, ma sare, irizare
I: 12 cm, D: 14 cm
Nr. inv.: 13777

▲ VAS
Atelier Salvia , Veneția, 1/4 sec. XX
S clă, colorare în masă, suﬂare liberă, tragere, modelare, irizare, pulverizare cu aur
I: 25 cm, D: 21 cm
Nr. inv.: 17237

183

Artele focului

◄ CUPĂ DE PRIETENIE
Atelier Lobmeyr, Austria, 4/4 sec. XIX
S clă, colorare în masă, suﬂare liberă,
modelare, pas lare, decor aplicat, pictare cu
email
I: 29,5 cm, D: 16,5 cm
Nr. inv.: 9344
În secolul al XVII-lea, cupe de acest gen erau
cadouri apreciate de familiile nobiliare din
spațiul Sfântului Imperiului Roman de
Națiune Germană. Pictura în email policrom
reprezintă un scut heraldic mbrat de trei
căș comitale, încadrat de lambrechin și
volute vegetale.
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VAS CU CAPAC ►
Atelier Theresienthal, Zwiesel, Germania
4/4 sec. XIX
S clă, colorare în masă, suﬂare liberă,
modelare, pictare cu email
I: 37 cm, D: 15 cm
Nr. inv.: 1920
Piesă de reprezentare cu decor istorist pictat
cu email policrom, scenă ﬁgurând întâlnirea
din 1616 a împăratului Sfântului Imperiu
Roman de Națiune Germană, Ma hias II de
Habsburg (1557 – 1619) cu cei șapte prinți
electori, printre care se număra și prințul de
Brandenburg, membru al familiei de
Hohenzollern și strămoș al regelui Carol I.
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◄► CUPĂ OMAGIALĂ
Atelier Theresienthal, Zwiesel,
Germania, 4/4 sec. XIX
S clă, colorare în masă, suﬂare liberă,
pas lare, decor aplicat, pictare cu email,
aurire parţială
I: 36,5 cm, D: 21,5 cm
Nr. inv.: 16445

Piesă de reprezentare pictată în email
policrom cu portretul lui Rudolf II, împărat al
Sfântului Imperiu Roman de Neam German,
rege al Ungariei, Boemiei şi Croaţiei (1552 –
1612), personaj ce a transformat Praga într-o
metropolă europeană a artelor şi ş inţelor şi a
încercat să ridice Europa într-o nouă cruciadă
împotriva turcilor, devenind as el o ﬁgură
importantă între personajele istorice ale
Evului Mediu târziu.
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◄ VAS
Atelier bavarez, 4/4 sec. XIX
S clă, colorare în masă, suﬂare în par, pas lare, pictare cu email, aurire parţială
I: 33,5 cm, D: 11,5 cm
Nr. inv.: 9349

▼ VAS
Atelier bavarez, 4/4 sec. XIX
S clă, colorare în masă, suﬂare liberă, pictare cu email
I: 28 cm; D: 10,5 cm
Nr. inv.: 2523
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VAS CU CAPAC ►
Atelier bavarez, 4/4 sec. XIX
S clă, colorare în masă, suﬂare liberă, modelare;
decor aplicat, pictare cu email, aurire parţială
I: 48 cm, D: 18 cm
Nr. inv.: 9351
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CUPĂ CU PICIOR ►
Atelier Salvia , Veneția, 4/4 sec. XIX
S clă, colorare în masă, vinișoare,
suﬂare liberă, modelare, decor aplicat,
pulverizare cu aur
I: 40 cm, D: 21,5 cm
Nr. inv.: 9494
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▼ CUPĂ CU PICIOR
Atelier Salvia , Veneţia, 4/4 sec. XIX
S clă, suﬂare liberă, vetro a retor ,
decor aplicat, torsadare, modelare
I: 21 cm, D: 8,5 cm
Nr. inv.: 2524
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◄ VAS CU CAPAC
Atelier Salvia , Veneția, 4/4 sec. XIX
S clă, colorare în masă, opalizare, suﬂare liberă,
modelare, decor aplicat, pulverizare cu aur
I: 75 cm, D: 19 cm
Nr. inv.: 9502
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VAS CU CAPAC ►
Atelier Salvia , Veneția, 4/4 sec. XIX
S clă, colorare în masă, opalizare, suﬂare liberă,
modelare, decor aplicat, pulverizare cu aur
I: 59 cm, D: 22 cm
Nr. inv.: 9501
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◄ CANĂ-AIGUIÈRE
Atelier Salvia , Veneția, 1872 – 1877
S clă, colorare în masă, suﬂare liberă,
modelare, pas lare, decor aplicat,
pulverizare cu aur
I: 45,5 cm, DT: 20 cm
Nr. inv.: 9495
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PIESĂ DECORATIVĂ – Caravelă ►
Atelier Salvia , Veneţia, 4/4 sec. XIX
S clă, colorare în masă, suﬂare liberă,
tragere, modelare, decor aplicat,
pulverizare cu aur
I: 39 cm, L: 23 cm
Nr. inv.: 9491
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▲ CUPĂ CU CAPAC. Atelier Friederich Egerman, 2/4 sec. XIX, cristal, suﬂare liberă, modelare, stra ﬁcare, tăiere, faţetare, gravare, şlefuire
I: 19 cm, D: 11,5 cm, nr. inv.: 14958
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▲ CUPĂ. Atelier Friederich Egerman, 2/4 sec. XIX, cristal, stra ﬁcare, suﬂare în par, tăiere, faţetare, gravare, şlefuire
I: 17,5 cm, D: 9 cm, nr. inv.: 15216
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◄ SERVICIU PENTRU VIN
Atelier Boemia, 4/4 sec. XIX
Cristal, suﬂare în par, tăiere, fațetare,
gravare, șlefuire, aurire parțială
Imax: 51 cm, Dmax: 13,5 cm
Nr. inv.: 14963
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VASE PENTRU FLORI ►
Atelier Boemia, 4/4 sec. XIX
Cristal, suﬂare în par, gravare, şlefuire,
aurire parţială
Imax: 70 cm, Lmax: 25,5 cm, LAmax: 11 cm
Nr. inv.: 9775
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▲ SERVICIU PENTRU LICHIOR
Atelier Salvia , Veneţia, 4/4 sec. XIX
S clă, suﬂare liberă, pictare cu email, aurire parţială
Imax: 26,5 cm, Dmax: 9,5 cm
Nr. inv.: 15444
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▼ SERVICIU PENTRU LICHIOR
Atelier Ludwig Moser, Karlsbad, Boemia, 4/4 sec. XIX
Cristal, suﬂare liberă, gravare, șlefuire
Imax: 36 cm, Dmax: 24 cm
Nr. inv.: 9777
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▼ SERVICIU DE PAHARE
Atelier Boemia, 4/4 sec. XIX, cristal, suﬂare în par,
tăiere, fațetare, gravare, șlefuire, aur coloidal

▼ PAHAR FLUTE
I: 17 cm, D: 6,5 cm
Nr. inv.: 15376

▼ PAHAR PENTRU APĂ
I: 17 cm, D: 9,5 cm
Nr. inv.: 15362

CANĂ ►
Atelier german, 4/4 sec. XIX
Cristal, suﬂare în par, tăiere, faţetare, şlefuire, argint;
turnare, presare, gravare, cizelare, aurire parţială
I: 40 cm; D: 22 cm
Nr. inv.: 8818
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▼ CUPĂ
Atelier Thomas Webb&Co., Stourbridge, Anglia, 1/4 sec. XX, cristal, suﬂare în par, tăiere, faţetare, gravare, şlefuire
I: 26 cm, D: 23 cm
Nr. inv.: 13703
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▼ SERVICIU PENTRU DESERT
Atelier Thomas Webb&Co., Stourbridge, Anglia, 1/4 sec. XX
Cristal, suﬂare în par, tăiere, faţetare, gravare, şlefuire
Imax: 15 cm, Dmax: 11,5 cm
Nr. inv. : 13677, 13674, 18748
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▲ SERVICIU PENTRU DULCEAŢĂ - Pahar pentru apă
Atelier Baccarat, Franța
4/4 sec. XIX, cristal, suﬂare în par
I: 13 cm, D: 8 cm
Nr. inv.: 15213
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▲ SERVICIU DE MASĂ
Atelier Saint-Louis, Franța, 4/4 sec. XIX
S clă, suﬂare în par, gravare, șlefuire
Imax: 13 cm, Dmax: 14,5 cm
Nr. inv.: 1764, 13674, 13694, 13695
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SET DE PAHARE PENTRU VIN ▼
Atelier Salvia , Veneția, 1/4 sec. XX
S clă albă și colorată în masă, suﬂare liberă,
tragere, pictare cu șablonul, aur coloidal
I: 10,7 cm, D: 6 cm
Nr. inv.: 13482

Setul cuprinde pahare personalizate cu cifrul regelui Ferdinand. Forma pură şi elegantă, culoarea caldă, strălucirea, limpezimea şi ﬁneţea cristalului,
somptuozitatea cifrului aurit, impresia de fragilitate contribuie la aspectul cu adevărat regal al acestor piese.
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▼ SERVICIU DE MASĂ
Autor: Carl Georg von Reichenbach
Atelier Benedikt von Poschinger, Oberzwieselau, München, 1906
S clă, suﬂare în par, aurire parţială, pictare, caboşoane
Imax: 24 cm, Dmax: 13 cm
Nr. inv.: 18755-18759
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VAS ►
Atelier Salvia , Veneția, 1/4 sec. XX
S clă, colorare în masă, suﬂare liberă,
modelare, decor aplicat
I: 28 cm, D: 22 cm
Nr. inv.: 14110
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◄ VAS
Atelier francez, 1/4 sec. XX
S clă, suﬂare liberă, modelare,
pigmentare, decor aplicat
I: 28,5 cm, L: 17 cm, LA: 13 cm
Nr. inv.: 1467
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▼ VAS Claire de lune
Autor: Émile Gallé, Nancy, Franța, 1890
S clă, colorare în masă, suﬂare liberă, pictare cu email
I: 27 cm, D: 17,5 cm
Nr. inv.: 9272

Sicla din care este suﬂată această piesă are o transparenţă şi o limpezime remarcabile, iar decorul, în parte presat în s cla ﬁerbinte, pe
suprafaţa interioară a vasului, în parte pictat cu email, la rece, pe exterior, este japonizant, cu crizanteme în nuanţe delicate de ivoriu,
ruginiu, roz, lila. Vasul, de o excepțională valoare ar s că, are gravat cu vârful s letului, pe reversul bazei, numele autorului şi oraşul de
reşedinţă, Émile Gallé, Nancy, ca şi menţiunea modèle et décor déposé.
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VAZĂ Musa Paradisiaca ►
Autor: Émile Gallé, Nancy, Franța, 1895
S clă, colorare în masă și parțială,
stra ﬁcare, suﬂare liberă,
decor intercalat, ripsare,
pulverizare cu aur
I: 52 cm, D: 15 cm
Nr. inv.: 17519

Această piesă unicat ilustrează în mod
magistral ceea ce Gallé numește la
décora on interne (decorația internă).
Între straturile de s clă sunt integrate
organic plăcuțe metalice și oxid de
mangan, care conferă structurilor
interioare ale piesei o strălucire
iridiscentă, dar și oxizi coloranți sub
formă de pudre, ce creează efecte
croma ce în tonuri și nuanțe de bleu,
violet, brun. Ripsările exterioare
contribuie, în ﬁnal, la obţinerea unei
varietăţi de efecte plas ce, ce generează
impresii vizuale dintre cele mai raﬁnate.
La baza corpului, este gravată
menţiunea Gallé fecit 1895, iar pe
reversul bazei, monograma EG, cu cruce
de Lorena şi tlul piesei: Musa
Paradisiaca.
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VAS▼
Atelier Émile Gallé, Nancy, Franța, către 1900
S clă, colorare în masă, stra ﬁcare, suﬂare liberă,
degajare cu acizi, gravare la roată
I: 29,5 cm, D: 14 cm
Nr. inv.: 15244

Creaţiile lui Émile Gallé din jurul anilor 1900
dezvăluie o nouă orientare, materia îşi pierde
transparenţa, formele sunt împrumutate din
regnul vegetal, iar decorurile, realizate prin
degajare cu acid, sunt atent construite şi
aşezate în pagină cu eleganţă şi originalitate.
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▼ LAMPĂ DE NOPTIERĂ
Atelier Émile Gallé, Nancy, Franța, 1885 – 1890
S clă, colorare în masă, stra ﬁcare,
suﬂare în par, gravare cu acizi,
metal comun
I: 27 cm, D: 27,5 cm
Nr. inv.: 15224
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VAZĂ ▼
Atelier Daum, Nancy, Franţa, 1910
s clă, stra ﬁcare, pudre intercalate,
suﬂare în par, gravare cu acizi,
pictare cu email
I: 32 cm, D: 16 cm
Nr. inv.: 19140
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▼ VAS DECORATIV Paysage de verre
Atelier Daum, Nancy, Franța, către 1904
S clă, colorare în masă, stra ﬁcare, suﬂare în par,
gravare cu acizi şi la roată
I: 20 cm, D: 28 cm
Nr. inv.: 19143

Decoraţia picturală a acestui vas denotă o stăpânire excepţională nu numai a mijloacelor plas ce ci şi a celor tehnice. În condiţiile în care gravura a fost realizată
prin atac acid, sunt remarcabile modul de redare a perspec vei, amănunţimea detaliilor desenului, ﬁneţea degradeurilor.
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◄ VAS
Atelier Daum, Nancy, Franța, 1904 – 1914
S clă, colorare în masă,
suﬂare liberă, pigmentare
I: 38 cm, D: 10 cm
Nr. inv.: 12691, C.156
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Lampa, cu picior înalt şi abajur ciupercă,
este decorată cu frunze de arţar, în tonuri
calde de maron, brun şi galben.

LAMPĂ DE MASĂ ►
Autor: d'Argental, 1920 - 1929
S clă, colorare în masă, stra ﬁcare,
suﬂare în par, gravare cu acizi,
bronz, turnare
I: 43,5 cm, D, 26 cm
Nr. inv.: 16000
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CUPĂ ▼
Design: Henri Bergé
Execuţie: Almaric Walter
Atelier Daum, Nancy, Franța, 1921 – 1925
Pastă de s clă, modelare, pigmentare,
I: 13 cm, D: 14,2 cm
Nr. inv.: 12628

În formă de ﬂoare cu patru petale, în croma că de roz și mov, piesa a fost modelată manual, la rece, procedeu ce îi conferă remarcabile calități
plas ce. Prin ardere, materialul s-a vitriﬁat doar parțial, iar compoziția a rămas neuniformă, ceea ce a generat plăcute efecte de piatră semiprețioasă. Acest fenomen este pic pentru pasta de s clă, material de graniță, care aparține în egală măsură domeniilor ceramică și s clă.
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▼ CUPĂ
Autor: Gabriel Argy-Rousseau, Paris, Franța, 1/4 sec. XX
Pastă de s clă, modelare, pigmentare
I: 10,2 cm, D: 16 cm
Nr. inv.: 12615

Cupa este modelată într-un material nobil, ﬁn și translucid, cu o remarcabilă omogenitate pentru o pastă de s clă, care se regăsește doar în creația lui
Gabriel Argy-Rousseau. Culorile sunt perfect armonizate, iar decorul s lizat se împletește cu liniile corpului, pentru a se pune în valoare reciproc.
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▼ VAS DECORATIV
Autor: Chris an Désiré, Meisenthal, Germania, 1895 - 1903
S clă, colorare în masă, suﬂare liberă, modelare,
gravare cu acizi, somerso, decor intercalat,
pictare cu email, irizare, aurire parțială
I: 16 cm, D: 9 cm
Nr. inv.: 9283

Vas imaginat în s lul raﬁnat, de
inspiraţie simbolistă, atât de
caracteris c creației lui Chris an
Désiré. Procedeul său original de
realizare a decorurilor emailate,
prinse între un fond de o culoare
luminoasă şi un strat exterior
incolor, pe care apoi roata sau
polizorul sapă degradeurile de
culoare şi dă relief, animând
mo vul dintre straturi, face din
operele lui Chris an Désiré
adevărate minuni este ce ale
s lului Art Nouveau.
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▼ VAS DECORATIV
Autor: Chris an Désiré, Meisenthal, Germania, 1895- 1903
S clă, colorare în masă, suﬂare în par, stra ﬁcare,
decor intercalat, pastă de s clă,
presare în par, aur coloidal,
email, pictare manuală
I: 17 cm, D: 11 cm
Nr. inv.: 9280
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▼ VAS
Atelier francez, 1/4 sec. XX
S clă, colorare în masă, suﬂare în par,
ma sare parţială prin acidare
I: 19,6 cm, D: 20,6 cm
Nr. inv.: 18744
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▼ VAS Chamarande
Atelier René Lalique, Paris, 1926
S clă, suﬂare în par, pa nă opalescentă
I: 19 cm, D: 15,5 cm
Nr. inv.: 14124

Pa na opalescentă generează un interesant joc al luminii, prin parcurgerea diferită a corpului
aproape transparent, cu linii pure, de a anselor pline, decorate în relief cu ﬂori şi ramuri de măceş.
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◄ VAS Six feuilles de chardon (Şase frunze de ciulin)
Atelier René Lalique, Paris, 1922
S clă, suﬂare în par, ma sare prin acidare
I: 16 cm, D: 14 cm
Nr. inv.: 14125

Ciulinul este unul dintre mo vele decora ve favorite ale
creatorilor Art Nouveau, datorită semniﬁcaţiilor lui
simbolice. Supravieţuirea pe termen nelimitat a plantei,
chiar după uscarea sa, a transformat ciulinul într-un
simbol al perenităţii, al forţei regeneratoare a naturii. Ca
toate plantele cu ţepi, este şi un simbol al apărării
periferice a inimii împotriva atacurilor din afară; sub
deviza Qui s'y fro e s'y pique (Cine se a nge de el se
înţeapă), ciulinul este emblema Lorenei şi a oraşului
Nancy, spaţiul în care curentul Art Nouveau a căpătat
forţa de a cuceri mapamondul. În plus, prin aspectul
strălucitor al ﬂorii, ciulinul oferă o relaţie specială cu
lumina. În decoraţia acestui vas, frunza de ciulin este
dispusă în registre ver cale şi repetată de șase ori. Jocul
de lumini şi umbre obţinut datorită suprafaţei reliefate şi
sa nate sporeşte farmecul piesei.
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▲ VAS Tortue
Atelier René Lalique, Paris, Franța, 1926
S clă, suﬂare în par, pa nare
I: 27 cm, D: 15,5 cm
Nr. inv.: 14102

Concepția decora vă a vasului se bazează pe variaţia liniilor ce compun desenul,
pe ruperile de ritm ale volumelor, pe jocul suprafeţelor în uşor relief, pe efectele
croma ce ale luminii în drumul ei prin labirintul de mat şi transprent al mo vului
decora v.
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▼ VAS
Atelier Moser, Karlsbad, Boemia, 1/4 sec. XX
Cristal, colorare în masă, suﬂare în par,
gravare, aurire parţială
I: 10 cm, L: 10 cm, La: 4,5 cm
Nr. inv.: 2240
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▲ CĂLIMARĂ Mirabeau sau Pasăre
Atelier René Lalique, Paris, 1927
S clă, presare în par, ma sare parţială,
pa nă opalescentă
I: 9 cm, L: 27 cm, La: 14 cm
Nr. inv. : 15222
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▲ CUPĂ Ondines
Design: Marius Ernest Sabino
Atelier Verrerie d'Art Sabino, 1930 - 1935
S clă, opalizare, presare în par, ma sare prin acidare
I: 6 cm, D: 33 cm
Nr. inv.: 13767
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VAS ▲
Design: Marius Ernest Sabino
Atelier Verrerie d'Art Sabino, Franța, 1920 – 1930
S clă, suﬂare în par, pa nă opalescentă
I: 24 cm, D: 25 cm
Nr. inv.: 14222
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CUPĂ ►
Atelier J. Tostrup, Chris ania, Norvegia, 1880 - 1890
Alamă, turnare, treﬁlare, argintare, email, cloisonné
I: 18 cm, D: 12 cm
Nr. inv.: 9843
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Jacob Tostrup, un pionier al vremii sale, a îmbrățisat încă din
zorii Art Nouveau-ului ideile și principiile este cii
naturaliste promovată de Émile Gallé la Nancy.
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◄ CUPĂ Pomul vieţii
Atelier Karl Fabergé, Sankt Petersburg, către 1900
Argint, laminare, treﬁlare, email,
cloisonné, agate, opale
I: 15,5 cm, D: 12,5 cm
Nr. inv.: 14704;

Pomul vieții, din care Adam și Eva au cules fructele
cunoașterii, reprezintă tema acestei piese. Măiestria
ar zanală cu care au fost puse în operă remarcabilele
emailuri și pietre semi–prețioase ale casei Fabergé este de
natură să reliefeze valențele plas ce și concepția decora vă
modernă a cupei. Combinația dintre argintul ce trasează cu
ﬁnețe desenul, emailul în culori nuanțate cu delicatețe și
pietrele semi–prețioase alese și poziționate cu talent
creează o este că ce poartă amprenta lui Karl Fabergé.
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▲ SERVICIU DE MASĂ
Atelier L. C. Tiﬀany, New York, 1/4 sec. XX
Cristal, colorare în masă, suﬂare liberă,
irizare p favrile, gravare
Imax: 30 cm, Dmax: 12 cm
Nr. inv.: 13027
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▼ LAMPĂ Wisteria
Atelier L. C. Tiﬀany, New York, 1902
Bronz, turnare, cizelare, pa nare, s clă,
colorare în masă, tragere,
plumb, laminare
I: 68 cm, D: 47,5 cm
Nr. inv.: 14101

Deschis oricărei noutăți
comeciale sau este ce, L. C.
Tiﬀany răspunde provocării
electricității, desenând abajururi
din s clă favrile, menite să
îndulcească lumina crudă a
becurilor. Lampa Wisteria, un dar
primit de regina Maria din partea
fraților Waldorf şi Pauline Astor, se
numără printre cele mai apreciate
ș i m a i co s s i to a re m o d e l e
concepute de ar stul american.
Desenul diverselor elemente
posedă ritm și ﬂuiditate, o
trăsătură esențială a creațiilor lui
L. C. Tiﬀany.
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PAHAR ▼
Atelier Lobmeyr, Austria, 4/4 sec. XIX
Cristal, suflare în par, tăiere, şlefuire,
pictare cu email, aurire parţială
I: 11 cm, D: 9 cm
Nr. inv.: 14160
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▼ PAHAR
Atelier Lobmeyr, Austria, 4/4 sec. XIX
S clă, suﬂare în par,
pictare cu email, aurire parțială
I: 11 cm, D: 7 cm
Nr. inv.: 2536
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▲ SET DE BOLURI CU FARFURIOARE
Atelier Lobmeyr, Austria, 1/4 sec. XX
Cristal, suﬂare în par, tăiere, faţetare,
pictare cu aur coloidal
I: 6 cm, D: 13,5 cm
Nr. inv.: 13674, 13677
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SERVICIU DE TOALETĂ ▲
Design: Josef Hoﬀmann
Atelier J. & L. Lobmeyr, Austria, 1/4 sec. XX
Cristal, stra ﬁcare, suﬂare în par;
tăiere, faţetare, şlefuire
Imax: 24 cm, Dmax: 19 cm
Nr. inv.: 13672
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▼ VAS
Atelier Loetz’ Witwe, Klostermühle, Austria, 1/4 sec. XX
S clă, colorare în masă, suﬂare liberă,
irizare Phänomen Glas
I: 11,5 cm, D:10,5 cm
Nr. inv.: 9285
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VAZĂ ►
Atelier Loetz’ Witwe,
Klostermühle, Austria
4/4 sec. XIX
S clă, colorare în
masă, suﬂare liberă,
i r i za re P h ä n o m e n
Glas, decor aplicat
I: 24 cm, D: 14,5 cm
Nr. inv.: 9251
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▼ SERVICIU DE MASĂ
Design: Emerico Montesi
Atelier Azuga, România, 1930-1935
S clă, colorare în masă, suﬂare în par,
tăiere, fațetare, șlefuire
Imax: 35 cm, Dmax: 16 cm
Nr. inv.: 13510

VAS PENTRU FLORI ►
Atelier Azuga, România, 1/4 sec. XX
S clă, colorare în masă, suﬂare în par,
gravare cu acizi și la roată
I: 32 cm, D: 28 cm
Nr. inv.: 15907
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▼ VAS
Atelier Vitrometan Mediaş, România, 1941
S clă, colorare în masă, suﬂare în par,
tăiere, gravare, şlefuire, sablare
I: 32 cm, D: 27 cm
Nr. inv.: 13730
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VAS ►
Atelier Daum, Nancy,
Franța, 1925 – 1934
S clă, suﬂare liberă, ma sare
prin sablare, gravare prin tăiere
cu polizorul, șlefuire
I: 40 cm, D: 30 cm
Nr. inv.: 9278
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▲ VAS
Design: Vi orio Zecchin
Atelier Maestri Vetrai Muranesi, Cappellin&Co., Veneţia, 1925 - 1926
S clă, suﬂare în par, ma sare prin acidare
I: 19,5 cm, D: 28 cm
Nr. inv.: 13867
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CUPĂ ▲
Atelier Salvia , Veneția, 1/4 sec. XX
S clă, colorare în masă, suﬂare liberă, modelare
I: 12,5 cm, D: 33,5 cm
Nr. inv.: 13850
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▲ PIESE DECORATIVE
Design: Paolo Venini
Atelier Venini&Co.,Vetri Soﬃa Muranesi, Veneția, 1927 - 1930
S clă, colorare în masă, suﬂare în par, irizare.
Imax: 10,7 cm, Dmax: 6,5 cm
Nr. inv.: 14007
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VAS ▲
Atelier Venini&Co.,Vetri Soﬃa Muranesi, Veneţia, 1927 - 1930
S clă, colorare în masă, suﬂare liberă, modelare, irizare
I: 12,5 cm, D: 18 cm
Nr. inv.: 12631
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Within the European segment, the nineteenthcentury faience takes a central place as it expresses the
historical and ideological values of the Renaissance.
Spanish ceramics are illustrated by diﬀerent pieces from
the 17th century, but also recent ones, from the late
nineteenth century, decorated with heraldic mo fs in
dark blue-cobalt, brown and ocher, created by Toledo,
Salamanca and Talavera workshops.
The Italian majolica , widely known throughout
Europe, enjoys a consistent representa on, both in
terms of the famous ceramic centers, the typology
developed in the Peninsula and the decora ve mo fs
speciﬁc to each workshop. In fact, in the nineteenth
century, the Italian ceramics manages to master the
market and the European Courts become the main
party. The fashion of à l'ancienne ceramics, deeply
rooted in the Renaissance, promoted by the masters of
Italian ceramics, is also successfully enforced in King
Carol I's Court. The sovereign's choices are largely
inﬂuenced by the ar s c educa on received within his
family in Sigmaringen. Ceramics copies get its inspira on
from the spectacular forms of the 15th-16th centuries.
In 1873, Friends of Fine Arts Society organizes its ﬁrst
exhibi on in Bucharest. In addi on to valuable pieces of
plas c art, furniture, weapons, coins, ceramic items from
the Renaissance are exhibited for the ﬁrst me, along
with historicist vases from various private collec ons and
Italian majolica historicist vases. This thing deﬁnitely
proves the Romanian sovereign's preferance for Tuscan
faience and its spirit of glorifying the past.
The Italian faience collec on of Peles Castle includes
signiﬁcant pieces from all the workshops of the me,
Alberto Issel, Jafet Torelli and Ulisse Cantagalli.
The decora ve mo fs typical of the workshops of
Urbino, Faenza, Deruta, Savona, Gubbio, Orvie o, Nove,
Capodimonte and Faenza, crystallized in the 15th
century, are included in the decora ve repertoire of the
workshops set up between 1850-1870.
The most important suppliers of the Romanian royal
house are Alberto Issel of Genova in 1884, 1885 and
Manifa ura di Signa and Terreco e (Terra co e)
Ar s che of Florence in 1912.

M e a nt to f u l ﬁ l l a t r i p l e f u n c o n , t h at o f
representa on, a poli cal decision place and a cultural
se lement, Peles Castle, the summer royal residence,
remains one of the most important museums in Romania
because of the variety and special value of the collec ons
it includes. Along with the famous pain ng collec on of
more than 200 pain ngs, King Carol I set up a remarkable
collec on of decora ve art gradually built over half a
century, through important purchases of furniture,
weapons, tapestries and carpets, pieces of precious
metal, glassware and ceramics, works of the most
famous workshops and manufactures of the me.
Within this vast ar s c project, the collec on of
ceramics, stoneware po ery, faience, porcelain of Peles
Castle has a well-determined place, both in number- the
collec on consists of over 5000 pieces - and value;
ceramic pieces honor their creators and the European
ceramic centers famous at the end of the nineteenth
century and the beginning of the 20th century, as well as
the older workshops.
Having a real passion for beauty, which she turned
into a real creed, Queen Maria con nues the collec ng
tradi on inaugurated by King Carol I and acquires Art
Nouveau pieces of ceramics, which she distributes, with
her extraordinary aesthe c sense, in the unwonted sets
of her private residences.
In the '70s, Peles Museum starts a real program of
purchasing decora ve art pieces from private collectors,
adding a signiﬁcant value to the exis ng collec on.
Pursued by the idea of crea ng a place worthy of the
young monarchy, King Carol I managed to create in Sinaia
and in the capital as well, one of the most complete
collec ons of decora ve art, unprecedented in our
cultural history. Being bought from abroad, either
directly from workshops or during visits to the Universal
Exhibi ons in Paris, London or Vienna, from private
collec ons belonging to the local and foreign aristocracy,
but also from specialized distribu on companies, the
ceramic pieces from Peles Castle collec on celebrate the
good-taste, the variety and the cra smanship of the
ar sts of the past.
The European ceramics is the core of the collec on
and it is deﬁned by a great stylis c diversity.
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Westerwald-like ceramics made by Merkelbach & Wick
in the Grenzhausen in the 19th, has a wide
representa on in the royal collec on.
The German porcelain is characterized by typological
variety and ar s c quality. Along with the inspired
ﬁgurines of the Meissen workshop- some of them- copies
of the great 18th century ar sts, such as Johann Joachim
Kändler, a famous German sculptor and the most
important porcelain modeller in Bö ger's
workshop,there are Ilmenau, Rosenthal and
Nymphenburg pieces: tea services, tableware, brûlleperfume, decora ve plates, etc. Among the German
exporters there were Kunstgewerbe, Werksta des
Architecten R. Bichweiler of Hamburg, Königliche HofKunst-Anstalt von CW Fleischmann in Nürnberg, E.
Crauer of Creuznach, 1881, J. von Schwartz, Ar s sche Fajance und Terraco a - Fabrik of Leipzig, 1884, Julius
Lange, Glass, Porzellan und Majolica - Waaren - Berlin
Lager, 1885 and Bayerische Kunstgewerbe - Verein of
Munich, 1896.
The German ceramics in the Royal Collec on is
completed by the famous Dutch Del vessels since the
eighteenth and nineteenth centuries, made in blue
camaieu, inspired by the extreme oriental decora ve
mo fs, as well as the ﬁne porcelain made in Austria, in
Vienna or the centers of Bohemia, such as
Pirkenhammer, the porcelain factory that s ll works
today. One of the most important Austrian ceramic
suppliers of the Romanian Royal House was Carlo Vanni
company, in 1869 and 1872, Fabrik von Rococo-Schmuck
und Kunst-Gegenständen, in 1872, Münzen An quitäten
in 1872, and J. Weidman in 1900, all companies in
Vienna.
The English ceramics from the Royal Collec on come
from Wedgwood, Tunstall, Minton, Johnson Bros,
Copeland and Doulton-Lambeth workshops in London.
Imita on of the German ceramics, especially of the
stoneware po ery, the Chinese porcelain and the
silverware typology, the English ceramics gradually
acquire originality and value, becoming a self-standing
art. At the beginning of the nineteenth century, Josiah
Spode II, a ceramist cra sman at Stoke-upon-Trent,
combines Chinese clay and sandstone and obtains bone
china at lower costs . King Carol I acquires most of the
English pieces with the aid of Theodor Held in London.
The company W. P. L. L. Philips, China and Glass
Manufactures in the United Kingdom's capital also
supplies the Romanian sovereign with Minton faience.
The Copenhagen animal vases and ﬁgurines, the

Along with the historicist pieces, the royal collec on
also includes some original, highly reﬁned pieces, da ng
back since the 16th-18th centuries.
Inﬂuenced by Italian ceramics, the French-style
historicist faience takes and adapts the decora ons
acknowledged in Italy and circulates under the generic
name of faience à la veni enne. In the royal collec on of
Peles Castle, Carol I includes valuable pieces created by
Gien, Marseilles and Sarreguemines manufactories,
copied a er Rouen, Marseilles, Bordeaux, Saint-Cloud,
Paris, Sèvres and Mous ers' pieces da ng from the
previous centuries, as well as successful reproduc ons
of the naturalis c pieces created by Bernard Palissy in the
16th century. As far as French porcelain is concerned, the
pieces in the museum's collec on are either copies of
valuable models created by the most famous workshops
in France, such as Sèvres, Paris, Saint-Cloud and Chan lly,
or highly reﬁned historicist works. Stylis cally, the French
porcelain covers a whole range of styles, from Chinese
porcelain, ﬁgurines and vases in Rococo, Neoclassical
and Empire style to the Art Nouveau, a current
outstandingly depicted by Clément Massier's pieces in
1900, the designer of Golfe Juan worshop in the marine
Alps. Royal orders are addressed to famous stores such as
Au vase etrusque. Faïances ar s ques from Paris in 1869,
to Jules Houry ﬁrms. Specialité de porcelaines et faïences
d'art, in 1873 and Louise Cellière. Céramique centrale.
Faïences françaises, in 1879 etc.
The economic and cultural contacts with France and
Italy have led to the development of a dis nct ceramics in
Germany, inspired by the renaissance and baroque
decora ve mo fs, but adapted to the German forms and
spirit. The European country where the porcelain was
invented is represented the best in the royal collec on,
which is, understandably, due to the sovereigns' origin,
but also the extraordinary variety of ceramic produc on
developed in the nineteenth century. The German
porcelain collec on of the castle includes valuable pieces
created in the well-known workshops in Meissen,
Nymphenburg, Ilmenau, Rosenthal, Volkstedt,
Villeroi&Boch Me lach, Lonitz, Hamburg, Berlin,
Grenzhauser, Villingen, Frankenthal etc.
The na onal movement a er 1871 to revive the
German consciousness also led to the revival of the
Westerwald-like stoneware po ery produc on which
had its climax in the 16th century. Characterized by
polychromy reduced to blue, white, gray, rough
appearance and bright glaze, the embossed decora on,
as well as the broad distribu on of Bartmanskurg, the
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the mastery of glassware specialists, skills transmi ed
from one genera on to the next to the present day. The
iden ty of the pieces is given by the excep onal
chroma c quali es of the transparent or iridescent glass,
the grace of the forms, their fragile elegance, which
makes the cra smanship of Murano glassware cra men
unparalleled.
The decora ve repertoire of these art objects
created in the Vene an lagoon is made of caravels,
marine animals, dragons, swans, snakes, mascarons,
ﬂoral garlands, etc. The collec on was also enriched with
works made in Modern Style: vases with rich irises, in the
colors of Cantarida beetle, milleﬁori beads and others.
Besides the representa on pieces, the Royal Family also
had a series of current use pieces: French tableware
(Baccarat, Saint Louis) ﬁnely engraved with vegetable
mo fs; a liquor set and a Bohemia crystal ﬂower set,
decorated with hun ng scenes or engraved golden ﬂoral
mo fs; an English crystal drinking set (Webb) cut into a
diamond point and engraved with a royal cipher
surmounted by a crown. Another reference area to
which the Royal Family is directed in their orders is that of
1900 Art. The Viennese Lobmeyr workshops, suppliers of
the Imperial Court, receive from the Romanian Royal
House an order for a crystal set including glasses, bowls,
saucers, decorated with colloidal gold-plated rural
scenes, according to an invoice since 1908.
The same area includes the double-layer (white-ruby)
toiletry set decorated by Josef Hoﬀmann as well as the
ﬁne-grained glass vases with plas c eﬀects, worked in
Loetz 'Witwe workshops. Due to Princess Maria, who
became Queen in 1914 , the royal glass ensemble is
enriched with remarkable pieces in Art Nouveau style.
Mary's interest in the 1900 Art phenomenon started
from the perspec ve of her own percep on –as an
ar st and collector. She purchases works by Emile Gallé
(the excep onal vases Musa Paradisiaca, Claire de lune
and others), René Lalique (Tortues, Chamarande, Côtes
plates and others), Auguste and Jean-Antonin Daum
(chandelier, camée), Chris an Desiré, Jean Hall, G. ArgyRousseau, Almaric Walter, Louis Comfort Tiﬀany (Favril
glass drinking service, oﬃce lamp, etc.).
The Bri sh princess, a follower of the revival of the
ar sanal tradi ons promoted by Arts and Cra s
workshops in England, created her own works in Art
Nouveau spirit. Other achievements of Queen Maria
include a set of six glasses made in the Austrian workshop
and painted by her with ﬂoral mo fs, preserved in the
g l a s s c o l l e c o n o f Pe l e s N a o n a l M u s e u m .

Hungarian Secession pieces, the washbasin sets
created by Zsolnay-Pecs and Fischer manufactures, the
vases and ﬁgurines made in Moscow and St. Petersburg,
although numerically reduced, give a great diversity to
the collec on. The royal collec on contains some pieces
of current use alongside replicates a er the old German
sandsware po ery, made in Bucharest or in the
Transylvanian workshops.
Designed to give colour to the royal interiors, the royal
ceramics in Peles and Pelisor Castles are part of the
na onal heritage as one of the most important and most
consistent collec ons of decora ve art in Romania.

Peles Na onal Museum
glassware collec on
Peles Na onal Museum glassware collec on,
including more than 1.500 pieces, underwent two major
stages, closely related to the history of the castle it was
meant for. A ﬁrst and decisive stage is represented by the
Royal Family's purchases and orders, between 1866 and
1941, and a second one comes from the purchases of
Peles Museum, carried out between 1969 and 1974. The
ini a ve of such a collec on belonged to King Carol I, his
descendants, especially Queen Maria, who con nued to
enrich the already exis ng valuable fund. The collec on
includes German, Italian, Austrian, French, as well as
Bohemian or English crystal pieces made in the second
half of the 19th century and the beginning of the 20th
century. By the types of orders and the purchases of new
pieces inspired by classical models, King Carol I belongs
to the area of purchasers of historicist art .
Thus, the German sequence illustrates decora ve
pa erns of the 16th and 17th centuries belonging to the
Renaissance and the Baroque: symbolic iconography,
Imperial eﬃgies, prince- electors, knights, coats of arms
of the German noble families. An important place in the
collec on, not mainly by the large number of pieces, is
that of Murano pieces, purchased from 1900 to 1920
from The Venice and Murano Company, managed by
Giulio and Amalia Salvia . These workshops produced
historicist pieces inspired by original crea ons of the
16th and 17th centuries and they prove the talent and

253

Artele focului

The royal family's purchases and orders abroad have
taken place in the same me with a well-determined
policy of encouraging the na onal glassware industry.
From this point of view, it is worth men oning the
factories from Azuga and Medias, which were ordered
pieces: either tradi onal sets, customized with the royal
cipher or modern ones in Art Deco style. It is the case of
the smoky glass set exhibited in Pelisor Castle, which is
made by Azuga Workshops during the me when
Emerico Montesy, a disciple of the brothers Daum and
Emile Gallé, who had studied the art of glassware at
Nancy, was its ar s c director. Between 1969 and 1974,
Peles Museum pursued a policy of purchasing from
private persons (from Bucharest, Brasov, Rasnov),
meant to add Bohemian crystal objects, especially
Gallé, Daum, Lalique ones, to the exis ng fund. The
interiors of Peles and Pelisor museum exhibit some of
the most valuable pieces of the collec on and oﬀer the
visitor the chance to interact with the delicate and
fragile world of the glassware art.
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