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rin editarea acestui catalog selectiv al
Colectiei de mobilier a Muzeului National
Peleş iniţiem o serie de publicaţii dedicate
valorificării colecţiilor de artă decorativă care
îmbogăţesc patrimoniul celui mai important
ansamblu arhitectural al fenomenului istorist din
România. Legate intrinsec de castelul Peleş şi de
creatorul său, regele Carol I, toate aceste colecţii
de pictură, de arme, de mobilier, de ceramică, de
sticlă, de orfevrărie - constituie şi azi mărturia
supremă asupra gustului de rafinat colecţionar al
regelui cu cea mai lungă domnie din istoria ţării.
Din acest punct de vedere, regele Carol I rămâne
nu numai cel mai important colecţionar al
României moderne, dar şi unul dintre cei mai
avizaţi în rândul monarhilor europeni ai vremii
sale.
Crescut în castelele strămoşilor săi din
Germania, decorate cu colecţii fabuloase, şi educat
în spirit artistic la Universitatea din Bonn, unde
audiază cursurile unui mare profesor şi istoric de
artă, Anton Springer, principele Carol de
Hohenzollern îşi va desăvârşi gustul artistic în
călătorii documentare de neuitat făcute în Italia,
Portugalia, Franţa, Spania, Algeria sau la
Constantinopol. Sosit pe meleagurile româneşti în
1866, Carol îşi va prezenta colecţia de artă în Palatul
Academiei (în 1869) sau la Societatea Amicilor
Belle Arte-lor (în 1873), cu gândul mărturisit expres
de a încuraja colecţionismul într-o ţară total diferită
de spaţiul german cu care acesta era atât de
obişnuit. Între piesele expuse în 12 ianuarie 1873
se aflau un mare număr de obiecte artistice ale
sale şi, mai ales, mobile de lemn fin sculptate,
lucrate de un sculptor foarte dibaci, M. Stăhr",
după cum putem citi în Memoriile regelui Carol I al
României. De un martor ocular. Devenit sculptorul
Curţii Regale, Martin Stăhrva avea un rol esenţial în
alegerea pieselor de mobilier care au decorat
reşedinţele regelui Carol I, în special castelul Peleş
din Sinaia şi Palatul regal din Bucureşti.
În afară de colecţia de pictură şi cea de
arme, de care regele Carol I era atât de mândru şi
pe care le considera piesele de rezistenţă ale
reşedinţei sale din Sinaia , trebuie precizat că tot
atât de importantă, pentru decorarea castelului
Peleş, a fost colecţia de mobilier, care cuprinde
astăzi peste 2 300 de piese şi care ilustrează, prin
11

varietatea tipologică şi bogăţia decorativă, mai
toate stilurile importante ale Europei secolelor
XVI-XIX, de la Renaşterea italiană până la Art
Nouveau. Sunt piese de o importanţă excepţională
- paturi cu baldachin, mese, credenţe, cabinete,
dulapuri, comode, lăzi, scaune, fotolii - realizate
de mari maeştri ebenişti , austrieci şi germani în
special, precum Bernhard Ludwig-fiul din Viena,
Julius Daniel Heymann din Hamburg, August
Bembe din Mainz sau Anton Păssenbacher din
Munchen, ale căror biografii şi realizări artistice
sunt prezentate în detaliu de către Liliana Manoliu,
autoarea acestui catalog.
Fost muzeograf şi şef de secţie la Muzeul
Naţional Peleş, Liliana Manoliu se apleacă cu
pasiune asupra descrierii amănunţite a pieselor de
mobilier reprezentative din colecţia regală şi din
achiziţiile realizate de muzeu în anii '70 ai secolului
trecut, pe care le grupează în următoarele
categorii: piese cu valoare de excepţie, realizate în
secolele XVI-XVIII; piese istoriste, realizate la
sfârşitul secolului al XIX-iea şi începutul secolului al
XX-iea; mobilier oriental; mobilier regional; piese
în stil Art Nouveau; creaţii artistice ale suveranilor,
între care se detaşează cele ale reginei Maria, cea
care s-a implicat atât de mult în decorarea
interi oa re lor castelu lui Pelişor.
Concepţia grafică a acestui splendid catalog
a I Colecţiei de mobilier a Muzeului Naţional Pele ş îi
aparţine lui Valentin Gheorghiu, care a pus în
valoare minunatele fotografii realizate de Arpad
Udvardi . Un patrimoniu inestimabil cum este
colecţia de mobilier a Muzeului Naţional Peleş nu
putea fi prezentat decât de un autor pasionat, un
grafician talentat şi un fotograf artist, cărora le
exprim şi aici mulţumirile mele.
Tipărit în excelente condiţii grafice la R.A.
Monitorul Oficial , albumul Colecţia de mobilier a
Muzeului Naţional Peleş. Catalog selectiv se
adaugă, firesc, celorlalte albume deosebite pe
care le-am editat în ultimii ani şi deschide o nouă
secţiune a publicaţiilor noastre, cea dedicată
cataloagelor selective de patrimoniu, care sperăm
să fie pe gustul iubitorilor de istorie şi artă .
Dr. Narcis Dorin ION
Director general al Muzeului Naţional Peleş
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Interioare din casa
arhitectului Grigore P. Cerkez
cca 1901

Calea Victoriei nr. 115, Bucureş ti
Colecţia arhitect Mădălin Ghigeanu
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Între Orient şi Occident

S

paţiul interior şi mobilierul care îl

desăvârşeşte sunt consecinţele dezvoltării
istorice a unor necesităţi. Produse
autonome, realităţi în sine, purtătoare de multiple
valori materiale şi spirituale, ele reprezintă în
acelaşi timp trăsături esenţiale ale unor epoci,
expresia unor ex istenţe.
În Bucureştiul secolului al XIX-iea au avut loc
profunde schimbări de ambient, atât în ceea ce
priveşte aspectul oraşului, cât şi al interioarelor de
case bucureştene . Dacă la începutul secolului
predominant era mobilierul de tip oriental, definit
prin lipsa pieselor de mari dimensiuni, având mai
multe sofale cu perne şi covoare orientale, după
1850 acesta începe să capete un aspect occidental ,
în care domină mobilierul Biedermeier, LouisPhilippe ş i Napoleon III.
Nu trebuie uitat că , pentru Ţările Române,
acest secol reprezintă intrarea în Europa , că începe
o perioadă de profunde transformări, odată cu
s fârşitul domniilor fanariote , atât pe plan
economic, social şi edilitar-urbanistic, cât şi ca
mentalitate . Deşi se vor păstra , în mare parte,
obiceiurile orientale, boierimea română va începe
să parcurgă drumul emancipării care îşi va pune
amprenta, evident, şi pe viaţa cotidiană . Vom
asista, în acelaşi timp, la modernizarea oraşului,
dorind a se ridica la nivelul marilor oraşe europene .
Cunoaşterea Bucureştiului, în vederea

recompunerii imaginii sale, poate fi î nlesnită de
construcţiile şi elementele de urbanism păstrate
sub formă de ambient interior cu mobilier, obiecte
decorative mici , de uz curent sau de opere de artă
plastică , la care se adaugă piese de vestimentaţie ,
documente, scrieri şi opere ale artiştilor străin i.
Pentru a face o incursiune în Bucureştiul
secolului al XIX- iea , în încercarea de reconstituire a
atmosferei de epocă a interioarelor, ne imaginăm o
vizită într-o casă boierească de pe Podul
Mogoşoaiei , prin intermediul impresi ilor călătorilor
străini. Ziaristul Alphonse Royer scria în Aventures

de Voyage publicate în anul 18371 : „Recunosc că
n-am fo st puţin mirat intrând pentru prima oară în
salonul unuia dintre cei mai însemnaţi boieri din
Bucureşti . Acest salon era mobilat franţuzeşte şi
după cel mai bun gust. Fotolii din lemn de paltin
încrustat, perdele din mătase de Lyon , frumoase
bronzuri aurite pe un cămin de marmur ă, în

mijlocul camerei o masă de lucru acoperită cu
jurnale de la Paris şi de la Londra ; romane noi şi care
nu veneau de la atelierele de ieftină imitaţie din
Bru xelles sau Geneva, albume, gravuri, caricaturi,
desenuri de modă şi, împrejurul mesei, cinci-şase
doamne brodând şi conversând , îmbrăcate cu
rochii încântătoare , ieşite de la cele mai bune case
din Paris; acesta era spectacolul ce-mi oferea una
din laturile salonului. În partea cealaltă, un divan
turcesc se întindea în unghiul peretelui ; pe acest
divan turcesc, în faţa căruia era aşezată o masă de
joc, doi bărbaţi cu barba lungă, îmbrăcaţi în caftane
şi cu picioarele aduse sub dân ş ii, jucau whist cu doi
parteneri, care erau la fel , numai că erau aşezaţi în
nişte fotolii , poziţie luată nu cumva de voie bună , ci
de nevoia de a se aşeza tus-patru faţ ă în faţă . Din
când în când, un fecior aducea aci ciubucuri aprinse
şi cafele, iar dincolo, pe o tavă de argint, pahare de
cristal cu apă, ş i dulceţuri".
Salonul boierului bucureştean ne arată
contrastul dintre Orient şi Occident care s-a stabilit
atunci în locuinţele şi obiceiurile românilor. În
modelarea cadrului ambiental, ca şi în cea a
înfăţişării umane, a pătruns un nou ideal de
frumuseţe, dictat de interesele burgheziei, ajunsă
de-abia acum să-şi impună gustul. Creşterea rolului
său social va duce la diminuarea treptată a
vechiului formalism , la promovarea unei noi
mentalităţi, reflectată într-o nouă structură a vieţii
sociale şi un alt ritm de desfăşurare a vieţii
cotidiene. Ace stea duc la rândul lor la apariţia unor
noi funcţii şi a unor noi categori i de obiecte .
În general, asupra artei oficiale ş i-a pus
amprenta gu stul burghez care, în tot decursul
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secolului al XIX-iea, va conduce arhitectura şi artele
decorative spre imitarea stilurilor trecute sau
combinarea lor în eclectism.
Dacă în primele decenii ale secolului al XIX-iea se
mai poate vorbi încă de câteva mari stiluri cu
caracteristici bine definite (Empire, Regency,
Biedermeier), ceea ce caracterizează evoluţia artelor
decorative, îndeosebi, în a doua jumătate a secolului,
este permanenta revenire la formele şi vocabularul
unor stiluri anterioare; se remarcă interesul burghez
pentru piese de factură mai complicată , inspirate
din modelele ce au trecut deja proba
timpului.

Scurt istoric
În această ambianţă
oriental-occidentalizată avea să
ajungă Carol de Hohenzollern 2
în Ţările Române.
Viitorul domnitor a
sosit la Bucureşti în 10 mai
1866. Intră în oraş pe la
podul Mogoşoaiei, unde
este întâmpinat de Dimitrie
C. Brătianu , primarul
Capitalei, care îi înmânează
cheile oraşului.
Principele este escortat
spre Dealul Mitropoliei, pe
drum fiind aclamat frenetic de
mulţimile strânse să-l vadă pe noul
suveran. În Catedrală se oficiază
Tedeumul, apoi este invitat să depună
jurământul în noua sa calitate de domnitor
al Principatelor Unite Române, în Palatul
Parlamentului, care era sediul Adunării Constituante.
Are loc o şedinţă extraordinară a celor două Camere
reunite, a guvernului, a Locotenenţei Domneşti şi a
Înaltului Cler. Totodată , în momentul depunerii
jurământului în faţa Reprezentanţei Naţionale, tânărul
domnitor rosteşte o frază ce va fi emblematică în
dezvoltarea personalităţii sale pe Tronul României :
11 Punând picioarele pe acest pământ, am şi devenit
român! ".

8

Într-o scurtă alocuţiune, el şi-a exprimat
11 devotamentul fără margini către noua mea patrie şi
acel neînvins respect către lege, pe care l-am cules în
exemplul alor mei. Cetăţean azi, mâine, de va fi nevoie,
soldat, eu voi împărtăşi cu dumneavoastră soarta cea
bună ca şi cea rea" 3 .
Sub domnia sa de 48 ani, cea mai lungă din
istoria ţării, România şi-a cucerit Independenţa de stat,
a devenit monarhie constituţională şi s-au pus bazele
consolidării statului român modern.
Carol I este considerat, de majoritatea
istoricilor, cel mai mare om de stat al
României, căci regimul politic pe care l-a
promovat a asigurat dezvoltarea ţării
noastre pe o linie democratică şi
demararea unui amplu proces de
modernizare a statului.
La 10 mai 1881, pe
Dealul Mitropoliei, are loc
ceremonia de Încoronare a
lui Carol I şi a soţiei sale
Elisabeta 4 , ca suverani ai
României . Preşedinţii celor
două Camere au înmânat
suveranului coroana din
oţelul unui tun turcesc
capturat la Plevna de armata
română sub comanda lui
Carol. În cuvântul de
mulţumire, regele a afirmat că
primeşte coroana 11 ca un simbol
al independenţei şi al puterii
României". Cum, după moartea fiicei
lor Maria, cuplul regal nu a mai avut
copii, nu exista un succesor clar stabilit la
Tron . Pentru a asigura stabilitatea şi continuarea
dinastiei de Hohenzollern-Sigmaringen s-a
reglementat această problemă .
Articolul 83 din Constituţia României prevedea
ca succesiunea Tronului să i se încredinţeze
coborâtorilor pe linie bărbătească începând de la cel
mai în vârstă dintre fraţii săi sau coborâtorilor acestora .
Atât principele Leopold, fratele lui Carol I, cât şi fiul cel
mare al acestuia au refuzat Tronul. Astfel, succesiunea
i-a revenit principelui Ferdinand, cel de-al doilea fiu
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al principelui Leopold şi nepot de frate al regelui
Carol I. Noua linie succesorală a fost statuată prin
„Pactul de familie", din 18 mai 1881 .
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La 27 septembrie 1914, Carol I înceta din
viaţă

la Castelul Peleş din Sinaia . A doua zi,

principele moştenitor Ferdinand depune
jurământul
prezenţa

în calitate de Rege al României, în

Corpurilor legiuitoare, a membrilor

familiei regale şi a Mitropolitului primat.

Carol I, pasionat de artă
Dimitrie A. Sturdza 7 face o caracterizare
elocventă

suveranului: )ubea cultura nu numai sub

chipul ei ideatic, dar şi sub acela material, al
mărturiei

concrete. Şi a fost un mare colecţionar de

documente, de artă, monede, medalii ş.a., pe care
le-a dăruit Academiei .
deosebită

/ „. /

Era un om de o

energie şi putere de muncă. Era şi un om

cinstit şi de o recunoscută onestitate".
Deşi avea o educaţie militară solidă, obţinută
atât prin lecţii private, cât şi la Şcoala de Artilerie din
Berlin, Carol se simţea atras de artă şi literatură,
Principesa Elisabeta de Wied, 1879

În data de 18 martie 1889, Ferdinand 5 este
declarat în mod oficial moştenitorul Tronului ,
primind titlul de „Alteţă Regală, Principe de
România". Din 19 aprilie, tânărul principe se
stabileşte definitiv în România pentru a se pune în

contact cu realitatea diversă a ţării, iar la 29
decembrie 1892, Ferdinand se căsătoreşte cu
principesa Maria de Edinburgh 6 , nepoata reginei
Victoria a Marii Britanii.

domenii în care cunoştinţele sale şi gustul se aflau
cu mult peste cele ale unui amator.
Pasiunea pentru artă începuse să i-o
încurajeze educatorul Georg Schaefer, care l-a
însoţit

pe tânărul prinţ într-o călătorie prin Italia,

când acesta avea vârsta de 17 ani. Următorul său
mentor, căpitanul von Hagens, care i-a coordonat
studiile militare la Şcoala de Artilerie de la Berlin , îi
scria tatălui prinţului că acesta „răsfoieşte adesea
albume cu valoroase opere de artă", dar că o face în
grabă ,

destul de superficial şi că obişnuieşte să

cumpere diferite cărţi şi sculpturi 8 . Între albumele
Jăsfoite" atunci se numărau albumele de artă 9
Denkmăler der Kunst
ilustrată,

(Monumente de artă) , o serie

în patru volume, publicată în anii 'SO ai

secolului al XIX-iea de Ernst Guhl şi Wilhelm
Lubke 10 , un fel de bestseller al epocii.
Încheierea studiilor militare a adus şi o
relaxare a programului

tânărului prinţ .

Nu mai era

nevoit să urmeze cursurile aparţinând unui mare
număr

de ştiinţe exacte (matematică, chimie, fizică,

topografie etc.), care îi încărcaseră programul la
Şcoala

Principii Ferdinand ş i Maria
Coburg, 1892

de Artilerie .
La Universitatea din Bonn, în 1862, îşi alege
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singur cursurile. Între ele, câte patru prelegeri
săptămânale de istoria culturii în Evul Mediu şi câte
două prelegeri private de istoria artei, având ca
temă principală şcoala de pictură din Kăln, ambele,
cu profesorul Anton Springer (1825-1891), pe care
Carol îl considera, pe bună dreptate, „un ul dintre cei
mai renumiţi istorici de artă germani din a doua
jumătate a secolului al XIX-lea" 11 . Anton Springer a
fost unul dintre primii istorici de artă care au
transformat această disciplină într-una ştiinţifică. În
perioada în care l-a cunoscut prinţul Carol, Springer
era deja autorul unor importante lucrări de istorie a
artei. În 1854 publicase o carte despre Arhitectura
Evului Mediu creştin 12 , în 1855 un Manual de istoria
artd 3 , în 1857 Artele vizuale În dezvoltarea lor
istorică 14 , în 1858 Istoria artelor vizuale În secolul al
X/X-lea 15 . Cel puţin o parte dintre aceste cărţi trebuie
să fi fost citite de studentul Carol. Mai mult chiar,
Carol a făcut câteva excursii la bisericile medievale
de pe Valea Rinului, împreună cu profesorul său, în
căutarea picturilor religioase şi a altarelor medievale
sculptate 16 . Legăturile dintre cei doi au continuat şi
după încheierea de către Carol a semestrului său
universitar. Anton Springer era în bune relaţii cu
familia princiară de Wied, familia reginei Elisabeta,
care locuia în apropiere de Bonn, la Neuwied. În
volumul său de memorii, profesorul consemnează,
mai târziu, chiar vizita pe care a făcut-o la Sinaia şi la
Bucure şti, în anul 1871, când a însoţit-o pe
principesa Marie de Wied, mama reginei Eli sabeta .
A stat mai multe săptămâni aici, timp în care s-a
întâ lnit aproape zilnic cu principele 17 .
Pentru membrii caselor domnitoare
europene, pentru aristocraţie în general,
cunoştinţele în domeniul artei ş i literaturii
însemnau ceva mai mult decât nişte abilităţi
exersate prin saloanele mondene. Erau însuşirile
unei persoane instruite, care atrăgeau respectul şi
contribuiau la creşterea prestigiului lui. Aveau,
aşadar, o funcţie socială. În cazul lui Carol I, acesteia i
se adaugă şi pasiunea pentru domeniile amintite. O
pasiune temperată, însă, de spirit critic 18 .
Carol face apoi o serie de călătorii care îi
consolidează cunoştinţele . Va călători în Italia, la
Veneţia, Genova ş i Milano, în Portugalia (în anul
1861, cu prilejul logodnei fratelui său, Leopold cu
Antonia de Braganza), la Paris, la invitaţia lui
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Napoleon al 111-lea şi, la sugestia împăratului francez,
va merge inclusiv în Algeria, apoi la Constantinopol.
Din Alger se întoarce prin Spania, unde admiră
pictura Secolului de Aur.
Alexandru Tzigara-Samurcaş 19 , în opera
dedicată lui Carol I, ne informează că nu lipsea din
biblioteca lui Carol I niciun tratat fundamental de
istoria artei ş i arhitecturii, publicat între 1848-1900.
În vara anului 1869, domnitorul Carol a decis
să-şi prezinte public colecţiile, dorind astfel să dea
un exemplu concetăţenilor cu propriu-i intere s
pentru artă şi să impulsioneze colecţionarea de
obiecte cu valoare estetică. Colecţia domnitorului a
fost expusă în cadrul expoziţiei deschise în sălile de
la Academie (aşa cum era desemnat atunci Palatul
Universităţii), în intervalul 28 iunie - 7 iulie, de
organizare ocupându-se Carol Pop de Szathmari,
pictorul şi fotograful Curţii. E xpoziţia domnească de
la Palatul Academiei a fost o expoziţie programatică,
la care Carol se decisese să-şi prezinte public
preferinţele artistice, dorind să încurajeze
colecţionarea de opere cu caracter naţional , fie
piese de artă populară, fie creaţii plastice
documentariste, în care prevalau scene le
câmpeneşti, tipurile umane specifice anumitor zone
etnografice şi monumentele istori ce.
În anul 1873, Carol participă la expoziţia
„Societăţii Amicilor Bellelor Arte" din România, cu
lucrări din colecţia sa -picturi de Nicolae Grigorescu
(deja receptat ca posibil artist naţional), dar şi lucrări
comandate cu sub ie cte româneşti, piese de
mobilier executate de Martin Stăhr, sculptorul
Curţii. lată cum prezintă suveranu l, în memoriile
sa le, acest eveniment din istoria colecţionismului
românesc : 31 decembrie/12 ianuarie [1873] :
,,Întâia expoziţie de arte frumoase ce a existat
vreodată în ţară se deschide la hotelul « Herdan ».
Principele expune un mare număr de obiecte
artistice ale sale, şi mai ales, mobile de lemn fin
sculptate, lucrate de un scu lptor foarte dibaci, M .
11

Stăhr („.)" 20 .

Carol I era, aşadar, suficient de pregătit pentru
a înzes tra instituţia monarhiei române cu un
patrimoniu artistic de valoare. Mai întâi unul de
pictură, cu ceea ce s-a numit colecţia de „tab louri
vechi". Pentru constituirea colecţiei, la
recomadarea tatălui său, Carol face apel la
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Felix Bamberg 21 , doctor în filosofie, istorie şi
estetică, autor al unor remarcabile studii de istorie
a artei ş i , în acelaşi timp, expert de artă şi
colecţionar, diplomat al Prusiei şi apoi al Germaniei
la Paris, la Genova, Messina şi Nisa, timp de
aproape 30 de ani.
Bamberg îl îndeamnă pe rege să participe la
licitaţiile mai importante din Europa timpului,
pentru cumpărarea de tablouri şi îi vinde el îns u şi
mare parte din colecţia sa, cuprinzând pânze de
Rafael, Titian, Rubens, Cranach, Velasquez,
Rembrandt. Astfel, şi-a constituit Carol baza
colecţiei sale de pictură, între anii 1879-1889.
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A ales Sinaia, o localitate aflată la baza
munţilor Bu cegi, care îi amintea de locurile
copilăriei sale din munţii P ădurea Neagră din
Germania şi unde clima îi permitea să evite verile
toride din capitala ţării.

Carol I, ctitor al castelului Peleş
Regele Carol I şi-a propus, încă din primii ani
de domnie, construcţia unui domeniu privat,
asemănător cu cel părintesc din Germania, ş i care
să corespundă exigenţelor sale.
Începând din luna august, 1866, domnitorul
Carol, însoţit de Dimitrie Sturdza, Carol Davila şi alţi
sfetnici, călătoreşte pentru prima dată la Sinaia. În
mai 1869, însoţit de fratele său, Leopold , a vizitat
din nou localitatea, iar în anul 1871, împreună cu
doamna Eli sabeta, vor petrece vara aici, fiind
găzduiţi în chiliile Mănăstirii Sinaia. La acel moment
s-a statornicit în gândul domnitorului ideea de a-şi
clădi acolo o reşedinţă de vară.

Mânăstirea
Colecţia

Sinaia, 1917.
Narcis Dorin Ion

Castelul Sigmaringen.
Vitraliu, atelier Zettler, sfârşitul secolului al XIX-iea

Carol I reu şeşte să achiziţioneze, în anul 1872
domeniul Piatra Arsă, unde, în anul 1875, va pune
piatra de temelie a unui ansamblu de clădiri.
Construit în intervalul 1873-1914, cu
importante etape de extinderi, reamenajări şi
modernizări, Castelul Peleş a beneficiat de arhitecţi
şi decoratori, în mare parte germani şi austrieci:
Wilhelm von Doderer, profesor la Technische
Hochschule din Viena, Johannes Schulz 22 ,
asistentul acestuia, Andre Lecomte du Nouy 23 şi
cehul Karel Liman 24 , acesta din urmă deţinând
funcţia de arhitect şef al biroului de arhitectură al
reşedinţelor din Sinaia până în anul 1929. Lor li se
adaugă furnizorii Curţii, reprezentanţi ai diverselor
fabrici de mobilier, decoratori şi sculptori. Toţi
aceşti specialişti au lucrat la comanda directă a
regelui Carol I, comanditar avizat în domeniul
construcţiilor şi al istoriei artei.
Etapele mari de construcţie care se disting
(potrivit documentelor) sunt: 1873-1875, 18751883 (cu întreruperea lucrărilor în timpul

li
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Războiului de Independenţă} , şi 1890-1914, fiecare
dintre acestea cunoscând o problematică proprie.

Planurile iniţiale, propuse de arhitectul
Wilhelm von Doderer, sunt considerate
costisitoare, astfel încât conducerea şantierului,
precum şi realizarea unei noi serii de planuri, au fost
încredinţate asistentului acestuia, arhitectul
Johannes Schulz.
La 7 octombrie 1883 este inaugurat castelul
Peleş. Arhitectura relua , mult simplificate,
proiectele profesorului Doderer. În anul 1894 la
conducerea lucrărilor este numit arhitectul ceh
Karel Liman, deţinând funcţia de arhitect şef al
biroului de arhitectură al reşedinţelor din Sinaia
până în anul 1929.
Pele şu l păstra, în anul 1883, aspectul general
al arhitecturii civile germane, cu două curţi
interioare, concepţia lui Doderer (Schulz adăugase,
în afara construcţiei, un al treilea spaţiu- o grădină a
reginei}, fără determinarea completă a diferenţelor
de aripi, astfel încât se ivise posibilitatea unor
amplificări şi întregiri a suprafeţelor rămase
nedezvoltate. Liman a dezvoltat într-un sens
caracteristic sfârsitului
de secol XIX calitătile
'
'
plastice şi decorative, proprii monumentelor
germane ale secolului al XVI- iea , construind si
modernizând încăperi, astfel încât Peleşul ajunge la
aspectul pe care-l păstrează şi astăzi .
Cursurile de inginerie şi construcţia
fortificaţiilor urmate de Carol la Berlin îi permit, în
calitate de comanditar, dar şi de cunoscător, să
citească planuri ş i să facă aprecieri artistice asupra
calităţii şi, de asemenea, să emită judecăţi de
valoare asupra diferitelor ansambluri decorative 25 .
Castelul Peleş devine astfel, prin intervenţiile
cumulate ale arhitectului Liman, dar şi ale regelui
deopotrivă, unul dintre cele mai importante
monumente reprezentative pentru fenomenul
istorist din România, cuprinzând încăperi în stilurile
neorenaşterii germane şi italiene, neorococo,
neobaroc austriac, Biedermeier, turcesc, maur, dar
ş i Art Nouveau, încăperi dispuse pe o suprafaţă
construită de 3 200 mp, pe patru niveluri.
Castelul, pe care a reu ş it să-l ridice Carol I în
Carpaţi, purta amprenta stilului „german", ca o
dovadă de civilizaţie germanică în Balcani,

12

suveranul considerând că una din misiunile sale era
de a europeniza un stat tânăr din „Orie ntul
îndepărtat". Situaţia politică fiind stab ilizată ,
rămânea să se consolideze dinastia . Singura
modalitate, în concepţia sa, se putea realiza prin
construirea unei reşedinţe- o construcţie nouă, un
palat care să reprezinte noul stat şi noua dinastie.
În corespondenţa pe care o purta cu tatăl său,
Carol îşi exprimă, încă din anul 1875, intenţiile de
investire a unei „simbo listici" privind castelul Peles:
„Măreţ ia acestei construcţii face în întreaga ţară o
impresie excelentă şi toată lumea se bucură, fiindcă
vede o garanţie a stabil ităţii regimului. Chiar de
acum îl numesc «caste lul regesc » ceea ce poate
într-o zi va fi. Dea Domnul ca înainte să devină
leagănul Dinastiei noastre, căci fără aceasta viitorul
ţărei nu este asigurat."
Colecţiile regale celebre rămân şi preferatele
de tablouri vechi si
cea de
regelui Carol I: colectia
'
'
arme . Celor două colecţii consacrate li se adaugă şi
colecţia de artă decorativă , cuprinzând mobilierul,
orfevrăria, porţelanurile, sticla artistică, textilele
etc .
Castelul Peleş, conceput ca reşedinţă privată,
a devenit muzeu accesibil publicului din voinţa
proprietarului său, încă din primul deceniu al
secolului al XX-iea . Faptul este atestat de un
Regulament de vizitare al Castelelor Peleş şi Pelişor
pe perioada cât familia regală nu se afla la Sinaia ,
întocmit de către suveran, în anul 1911 26 .
Mândru de castelul său, regele a comandat
două monografii în anul 1893 - ediţii de lu x - în
limbile germană şi franceză . Dos Rumănische
Kănigsschloss Pelesch, autor fiind renumitul istoric
de artă austriac Jakob von Falke, director al
Muzeului de artă decorativă din Viena, lucrare
ilustrată cu preţioase gravuri reprezentând
exterioare şi interioare ale Peleşului, ş i CastelPelesch, residence d'ete du roi Charles Ier de
Roumanie Sinaia, notice descriptive et historique,
par Leo Bachelin. Avec 2 7 eaux-fortes et 38
gravures sur bois (apărută la editura Fi rmin Didot,
Paris, 1893} de Leo Bachelin, bibliotecarul regelui.
Ctitorie a regelui Carol I al României, castelul
Peles' se înscrie în marea familie a resedintelor
'
'
europene construite în perioada anilor 1860-1900,

a
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alături

de Neuschwanstein, pentru regele Ludwig al
II-iea al Bavariei, Miramare, pentru arhiducele
Maximilian al Austriei, Balmoral şi Osborne Castle
pentru suveranii englezi şi Livadia, pentru
împăratul Nicolae al II-iea al Rusiei 27 .
Se poate afirma, cu siguranţă, că opera de
artă cea mai desăvârşită lăsată de regele Carol I este
castelul Pe leş, ceea ce îl îndreptăţe şte pe suveran să
remarce, cu bucurie: 11 Pot să spun cu mândrie că am
ridicat o construcţie desăvârşită care este unanim
admirată . În ultima vreme am primit numeroşi
prieteni din diverse ţări, inclusiv artişti, care au fost
absolut uluiţi că un asemenea castel a putut să
apară în Orientul îndepărtat în mijlocul sălbaticilor
munţi Carpaţi [ ... ]" 28 .
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Lucrarea de faţă îş i propune s ă pre zinte
rezultatele cercetărilor noastre privind colecţia de
mobilier de la Muzeul Naţional Pele ş şi să
redescopere un patrimoniu mai puţin cunoscut
până în momentul de faţă. Colecţiile de artă
decorativă , cuprinzând obiecte de mobilier,
ceramică , porţelan, sticlă , orfevrărie , orologerie,
covoare etc. , nu au fost sistematizate în vremea
regelui Carol I, când nu erau constituite într-un fond
patrimonial bine definit . Carol I con sidera ş i
amintea în testamentul său doar două colecţi i
importante - colecţia de tablouri ş i colecţia de
arme, lăsate Coroanei României, în întregul lor.
Imaginea patrimoniului regal de la Muzeul
Naţional Peleş , aşa cum reiese din registrele
inventar, este completată de diversele facturi prin
care se achiziţionau obiecte de artă ş i mobilier
(păstrate în Arhivele Naţionale Bucureşti , fond Casa
Regală, Castele şi Palate etc.), jurnalele şi memoriile
suveranilor, corespondenţa purtată cu diverşi
membri ai familiei sau mărturiile fotografice de
epocă.

Expoziţiile 29 organizate la castelul Pe leş, după

PLACĂ
COMEMORATIVĂ

DE LA INAUGURAREA
CASTELULUI PELEŞ,
7 OCTOMBRIE 1883,
CU VERSURILE POETULUI
VASILE ALECSANDRI

anul 1990, au avut ca scop prezentarea şi
valorificarea ansamblului arhitectural de la Peles,, a
personalităţilor regale, a curentelor artistice şi a
colecţiilor muzeale, mai puţin cunoscute, respectiv
de ceramică (faianţă, porţelan), sticlă, argintărie,
evidenţiind de fiecare dată calitatea de colecţionar
a regelui Carol I. Tematica expoziţională a cuprins,
de cele mai multe ori, şi piese vaJ
'de
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olecţia de mobilier, cuprinzând aproximativ

tatăl 31 şi fiul 32 ) şi germane (firma J.D. Heymann 33 din

2.300 de piese, s-a constituit în mai multe
etape şi este remarcabilă prin varietatea
tipologică şi stilistică, ilustrând toate tehnicile de
lucru şi de ornamentare specifice. Parte dintre piese,
de o importanţă excepţională, o constituie paturile cu
baldachin , mesele , credenţele, cabinetele ,
dulapurile, lăzile-cassone realizate în secolele XVIXVI 11, achiziţii de la colecţionari europeni şi din
magazinele de antichităţi, dar se remarcă, cu
preponderenţă , şi mobilierul istorist, datând din
ultima parte a secolului al XIX-iea şi prima parte a
secolului al XX-iea, când a avut loc un reviriment al
producţiei de obiecte din lemn, pe fondul
reconsiderării tehnicii meşteşugăreşti în ebenisterie
şi al reactualizării modelelor artistice aparţinând altor
epoci .
În anii 1970-1973, Muzeul Peleş a achiziţionat
de la persoane particulare un număr important de
piese de mobilier, în completarea unor garnituri
reprezentative pentru demersul muzeografic.
În aprilie 1948, raportul final al Comisiei de
ex pertiză şi inventariere a bunurilor artistice regale,
semnat de profesorul George Oprescu, preşedinte şi
Radu Bogdan, secretar, mobilierul a fost notat cu
simbolul M ., grupând diferite mobile de preţ sau cu
caracter artistic.

Hamburg, August Bembe 34 din Mainz şi Anton
Possenbacher35 din Munchen). Câţiva dintre ebenişti
au fost recomandaţi lui Carol I, datorită lucrărilor de
foarte bună calitate, de către suveranii Germaniei şi
Austriei. Aceşti furnizori regali, arhitecţi decoratori,
au realizat planurile unor ansambluri interioare şi de
mobilier din apartamentele Peleşului, în stilurile
neorenaşterii germane, neorenaşterii italiene şi
barocului austriac, hispano-maur ş i otoman, Art
Nouveau-ului de sorginte vieneză (Secession) .
Un rol preponderent în amenajarea
interioarelor de la Peleş 1-a avut Martin Stohr36,
sculptorul Curţii , responsabil, alături de suveran, de
alegerea şi aprobarea tuturor comenzilor de mobilier.
Analizând vechimea , provenienţa şi stilul
pieselor de mobilier de la Muzeul Naţional Peleş,
acestea se pot grupa în următoarele categorii:
Piese cu valoare de excepţie, realizate în
secolele XVI-XVIII
Piese istoriste realizate la sfârşitul secolului al
XIX-iea şi începutul secolului al XX-iea
Mobilier oriental
Mobilier regional
Piese în stil Art Nouveau
Creaţii artistice ale suveranilor

Totalul numerelor de inventarînregistrate:
- Peleş „.„ .... „.„ .. „„„ ... „ .429, plus Casa Cavalerilor 4
- Pelişor„ „ „ „.„ „„„. „ .. „„„„19
- Foişor...... ... .... ..... ... ... .. .....83
Concluzionăm că

tota lul de 535 piese de
mobilier, apreciate de comisie ca fiind de valoare, nu
mai corespunde cu inventarul actual al pieselor
remarcabile de mobilier existente în muzeu, între
timp parte din patrimoniu fiind transferat la alte
muzee 30 şi o altă parte constituind-o achiziţiile.
Comenzile de lucrări pentru castelul Pele ş au
fost trimise unor ateliere vieneze (Bernha nd [uawîg-
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PELEŞ

Intrarea de onoare în castelul Peleş
Autor Martin Stohr, 1883
Lemn de stejar, sculptat, strunjit; vitralii

MUZEUL
ea mai importantă piesă de mobilier din colecţia
regelui Carol I este patul Daria, care a aparţinut
amiralului genovez Giovanni Andrea Doria 37,
realizat probabil de ateliere veneţiene de la sfârşitul
secolului al XVI-iea . Lucrare unicat, achiziţionată din
colecţia consulului german Felix Bamberg în jurul anilor

C
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1890, patul este format din patru coloane din lemn de
tek, sculptat mărunt pe întreaga suprafaţă, susţinând
un baldachin cu schelet din lemn . Acesta este îmbrăcat
în trei lambrechine exterioare, brodate cu fir de aur, şi
la partea superioară, denumită 11 cer", se găsesc trei
aripi, perdele cu franjuri.

PATUL DORIA, detaliu
Însemn heraldic al
statului Brandenburg,
adăugat la comanda
regelui Carol I;

Broderie,
detaliu

mătas e,

bumbac

MU ZE UL
Piesa este preţioasă prin semnificaţia
pe care o poartă, dar şi prin broderiile
baldachinului care au fost re staurate în ateliere
diferite şi în epoci diferite. Broderia-fundal,
realizată din fir de mătase, argint şi aur, montată
pe un suport din mătase naturală, imortalizează o
scenă din lupta navală a flotei creştine cu cea
musulmană, de la Le panto .
Bătălia navală de la Lepanto din 1571 este,
fără îndoială, unul dintre cele mai cunoscute
evenimente din relaţiile străvechi dintre Imperiul
Otoman ş i Europa. Principalele forţe aparţineau
Veneţiei, dar şi Spania adăuga un contingent
puternic, între care se numărau doi mari
comand an ţi ş i un scriitor, a I cărui geniu a
înfruntat veacurile. Este vorba de Giovanni
Andrea Da ria, de Don Juan de Austria (cel care va
conduce flota) şi de Miguel de Cervantes
Saavedra .
Bătălia de la Lepanto a început în dimineaţa
zilei de 7 octombrie 1571. În uriaşa încleştare,
turcii, conduşi de Ali-Arab Pa şa, au pierdut circa
100 de nave şi 15.000 de oameni. Armata lui Don
Juan a pierdut 7.000-8 .000 de oameni, dar a
eliberat, în schimb, 12.000 de vâslaşi creştini,
faptă ce a avut un mare răsunet în Europa.
Victoria de la Lepanto a însemnat sfârşitul
dominaţiei otomane în Mediterana, dar şi
sfârşitu I supremaţiei pi rate re şti în Med itera na .În
bătălia de la Lepanto, Cervantes a fost grav rănit
la mâna stângă, rămânând invalid toată viaţa.
Victoria flotei creştine, condusă de Don Juan de
Austria, împotr iva flotei otomane la Lepanto, în
marginea nordică a Golfului Patras, a avut un
mare ecou în întreaga lume. Puterile apusene au
fost însă mult mai surprinse decât otomanii de
această situaţie: invincibili de secole, turcii erau
înfrânţi pentru prima dată , iar Marea Mediterană
i storică

NAŢ ION AL PEL EŞ

nu avea să fie transformată în lac turcesc".
Artistul s-a in spirat în redarea luptei după o
gravură a lui Tiţian, în care se observă vasele
angajate în luptă, alături de delfini naufragiind
într-o zonă de ţărm, pe un fundal cromatic de
ocru, albastru deschis şi roşu. În registrul
superior este redată o alegorie a puterilor divine
supraveghind confruntarea (un grup de îngeri
plutind pe nori, Madona
înconjurată de cete
îngereşti etc). Chenarul din
partea dreaptă, adăugat la
sfârşitul secolului al XIXiea , păstrează un cartuş cu
o inscripţie , în limba
franceză, care indică:
)ucrarea a fost restaurată
în anul 1877 la M .... "
numele localităţii ilizibil,
(probabil Messina}, de
către baronul şi baroneasa
Feli x ş i Elisabeth de
Bamberg. " Pe bordura
PATUL DORIA, detaliu
broderiei sunt redate două
/1
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Broderie,

mătase,

fir

portrete: al învingătoru lui,
Juan de Austria, ş i al lui Miguel Cervantes,
adăugat ulterior.
Această piesă de mobilier a avut o
traiectorie destul de sinuoasă de - a lungul
timpului , fiind mutată, în timpul Primului Război
Mondial, împreună cu celelalte valori
patrimoniale de excepţie, în Moldova 38 , pentru
ca în jurul anilor 1923, să o regăsim în camera de
oaspeţi, amenajată de regina Maria la castelul
Bran, în camera numită generic, Doria 39 .
Readus şi remontat, patul se găseşte în anul
1933 în Sala de Concerte a castelului Pele ş.
Inventarul întocmit în anul 1948 îl înregistrează în
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Galeria de Marmură, und e a fost expus (se
păstrează mărturii foto) . Între anii 1954-1956,
patul este transferat la Muzeul Naţional de Artă al
României ş i , ulterior, revine la Sinaia. În anul 1977 a
începu t operaţiunea de transport ş i depozitare a
pieselor din patrimoniul castelului Pele ş la Posada
(monumentul a intrat în perioada lu crăr ilor de
restaurare). După finalizarea acestora, piesa este
read u să la castel ş i se începe o minuţioasă muncă
de restau rare a baldachinului textil .
Secolul al XVI- iea a însemnat în creaţia de
mobilier un triumf al sc ulpturii, cu reliefuri din ce în
ce mai accentuate , motivele decorative fiind
inspirate din antichitatea greco- roman ă. Se
întâlnesc ornamente spectaculoase: car tu şe,
medalioane, vrej uri vegeta le, lire, dragoni, himere,
grifoni, cariatide etc.
Dulapu I, folosit în secolele precedente
numai în biserici, pătrunde în locuinţe , în a doua

.Â.
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jum ă tat e

a secolu lui al XV I-iea, în locuind treptat
lada, cu destinaţia de mobilă de depozitare.
Dulapul to scan din patrimoniul muzeului
este o piesă rară, achiziţionată în anul 1973 .
Executat în lemn de nuc, cu rafinament ş i
sobrietate, de ebenişti din regiunea Toscana, în
jurul anilor 1560, dulapul este format din două
corpuri paralelipipedice suprapuse. Cele două
corpuri sunt prevăzute cu câte două uşi ,
repertoriul ornamental (denticuli) re zu mându-se
la profilele frontonului, frize lor ş i soc lului . Pe
tăbliile u ş ilor se găsesc 16 figurine antropomorfe
(capete de îngeri), din bronz aurit, montate în
casete dreptunghiulare, aplicate, u şor reliefate,
constituind decorul piesei. Sistemele de asamblare
sunt executate din fi er, iar subansamb lele sunt
îmbi nate prin sistem coadă de rândunică . Se
remarcă cu u ş urinţă execuţia manuală la tăbliile
interio are, cu asperităţi , urme vizibile de daltă,
neregularităţi.

DULAP, detaliu

Atelier toscan, Italia
Sfârşitul secolului al XVI-iea

DULAP~

Atelier toscan, Italia, sfârşitul secolului al XVI-iea
Lemn de nuc, strunjit; bronz turnat, cizelat, aurit
I: 230 cm, L: 195 cm
Nr. inv.: 15448
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Masa, specifică epocii Renaşterii , este
aproape o copie a mesei romane (cartibulum),
formată dintr-un blat dreptunghiular robust, cu
bordură sculptată, aşezat pe două panouri masive
late, bogat ornamentate, terminate în labe de leu
(după modelul Romei antice) şi legate printr-un
element longitudinal de forme puternic reliefate .
Masa, aflată în Holul de Onoare al castelului
Peleş, a fost realizată în lemn de nuc, într-un atelier
din Florenţa, în decursul secolului al XVI-iea. La
sfârşitul secolului al XIX- iea, blatul mesei a fost
înlocuit. Picioarele panouri, bogat sculptate cu
motivul grifoni, sunt emblematice perioadei
Renaşterii italiene târzii . Artiştii considerau că
decorul grotesc era simbolul purificator al alungării
spiritelor rele şi era benefic interioarelor, aducând
prosperitate şi noroc.

MASĂ
Atelier Florenţa, Italia, sfârşitul secolului al XVI -/ea
Lemn de nuc, sculptat, lustruit
L: 300 cm, I: 81 cm
Nr. inv.: 9043, L. 1005, M. 311
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În această per i oadă se dezvoltă ş i alte tipu ri
de mese, de exemplu cele circulare cu patru, şase
sau opt picioare sau cu un singur picior central, în
formă de coloană, de vas, de ba lustru şi himere .
Masa cu blatul octogonal de sorginte

NAŢ I ONAL PELEŞ

veneţiană

este o piesă remarcabilă prin tehnica de
lucru a secolului al XVI-iea : sculptura picioarelorpa nouri radiale reprezintă himere î naripate,
terminate în labe de leu, sculptate în ronde-bosse
în lemn de nuc, lustruit maron .

A MASĂ
Atelier italian, Începutul secolului al XVI -/ea
Lemn de nuc, cioplit, sculptat
I: 80 cm; O: 110 cm
Nr. inv.: 12501, L. 958
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Lada (cassone) impozantă prin formă şi
dimensiuni, aşezată de obicei pe labe de leu, era
plasată fie la capătul patului, fie adosată pereţilor.
Ea conţinea dota nupţială şi, în multe cazuri, erau
pereche, una decorată cu armorialul familiei fetei,
cealaltă cu armorialul familiei soţului. Alte cassone
nu aveau un mesaj simbolic, erau simple lăzi de
interior pentru păstrarea veşmintelor, servind şi ca
mobilier de şezut.
La început, decoraţia se concentra numai pe
partea frontală a piesei, ulterior se extinde şi pe
laterale, suprafeţele fiind acoperite cu basoreliefuri
din lemn sau stuc aurit şi pictat. Această tehnică, cu

.& CASSONE
Atelier Florenţa, Italia, începutul secolului al XVI -/ea
Lemn de nuc, sculptat, pirogravat, pictat
I: 75 cm, L: 143 cm
Nr. inv. : 12484, L. 578
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un efect decorativ foarte rafinat, s-a prelungit mult
timp, mai ales la Veneţia. Alte cassone erau decorate
cu sculpturi viguroase în altorelief, cu rol de a crea un
clar-obscur profund şi sugestiv, aşa cum întâlnim la
piesele florentine, milaneze sau bologneze.
Vocabularul decorativ apelează acum la scene
istorice, legende sau evenimente ale antichităţii, ce
se desfăşoară pe planurile largi ale panourilor, dar şi
la reprezentări de personaje din recuzita antică,
plasate la colţuri, pentru a sublinia alura
arhitectonică a piesei: cariatide, atlanţi şi herme.
Se observă, la cassonele florentine, contururile
convexe, imitând forma sarcofagelor etrusce .

A LADĂ

Atelier german, 1613
Lemn de nuc, strunjit, sculptat, marchetat, intarsiat, lustruit
L: 182 cm, I: 77,5 cm
Nr. inv.: 9004, L. 711

A LADĂ
Atelier german, sfârşitul secolului al XVI-iea
Lemn de nuc, sculptat, cioplit, marchetat, băiţuit
L: 173 cm, I: 75,5 cm
Nr. inv.: 12496, L. 1007, M. 313
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Cabinetul este creaţia Renaşterii italiene. La
început se prezintă ca o s implă casetă cu sertare, cu
uşa decorată , de cele mai multe ori, cu intarsii . Spre
sfârşitul epocii, cabinetul se desparte în două
corpuri, tendinţă premergătoare sti lulu i baroc în
Europa .
Motivele decorative agreate, preluate din
repertoriul greco-roman, sunt acanturile, ovele,
godroanele, festoanele de frunze cordiforme sau
lanceolate, dar şi grifoni, mascheroni ş i motive
groteşti.

Lemnul de nuc, brun şi dur, preferat mai ales
către sfârşitul Renaşterii, se potrivea cel mai bine

acestui gen de scu lptu ră, prin acurateţea formelor şi
minuţiozitate .

O tehnică ornamentală, specifică Renaşterii
italiene, este marchetăria , cunoscută deja din
seco lul al XIV- iea, dar perfecţionată, dupăjumătatea
seco lului al XV- iea, când devine o adevărată artă,
întâln it ă în creaţiile europene. La început mai
simplă, o alternare de esenţe deschise şi închise la
culoare, ce compuneau motive geometrice, treptat
marchetăria devine figurativă, reproducând motive
vegetale, cornuri ale abundenţei, rubane, vase,
măşti , pentru ca, apoi, noile descoperiri ale
perspectivei în pictură să diversifice şi să rafineze
posibilităţile artistice ale acestei tehnici. Apar istorii
ilustrate din Vechiul şi Noul Testament, scene
mitologice, dar şi scene de gen : perspective de pieţe
şi străzi, ilustrate cu personaje în straie de epocă ,
toate creând tablouri cu o mare forţă de expresie.

CABINET

Atelier Paris, Franţa, începutul secolului al XVII-iea
Lemn de stejar, sculptat, băiţuit, lustruit;
marmură tăiată, şlefuită; catifea
I: 138 cm, L: 105 cm
Nr. inv.: 11704, L. 932
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Scena mitologică, sculptată în
lemn de nuc pe uşa cabinetului
francez de la sfârşitul secolului
al XVI-iea, „Diana şi Acteon",
este prezentată în
„Metamorfozele" lui Ovidiu. Aici
se povesteşte cum Acteon 4 0 ,
aflat la vânătoare, în soţit de
proprii câini, o surprinde pe
zeiţa Diana dezbrăcată, cu suita
ei, la baie. Diana, mâniată, îl
metamorfozează pe Acteon
într-un cerb, pe care câinii îl
sfâşie în bucăţi. Arhitrava lată a
piesei, decorată cu capul
Minervei, personajele feminine
înaripate, vulturii şi plăcuţele de
marmură verzuie aplicate,
sprijinirea pe patru coloane
suple sunt câteva dintre
elementele care conduc spre
trăsăturile stilului Henri IV

CABINET

Atelier francez, sfârşitul secolului al XVI-iea
Lemn de nuc, strunjit, sculptat, lustruit;
marmură tăiată, şlefuită; alamă

I: 160 cm, L: 127 cm
Nr. inv.: 11706, L. 829, M. 19

CO L E CŢI A
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Cabinetul italian decorat cu plăcuţe din os, a

Callot41 , inspirate din Commedia dell'Arte (preferinţa

suferit numeroase intervenţii de restaurare de-a lungul

pentru grotesc a italienilor), ornamente floral-vegetale

secolelor, în diverse ateliere italiene, spaniole, ultima

din bronz ş i u şa decorată cu plăcuţe din os, formând, la

lucrare amplă fiind din anul 1974. Datând din a doua

partea superioară , un evantai cu motive floral-vegetale

jumătate a secolului al XVII -iea, piesa, realizată din lemn

ş i central cu o scenă biblică „Sfântul Gheorghe omorând

de nuc păstrea ză decoraţia s pectaculoasă a dulăpiorului

balaurul". Postamentul, pe care este aşezată piesa, a

central cu cinci sertare, toate ornate cu plăci din os

fost realizat în atelierul Martin Stohr, la comanda regelui

gravat cu scene ş i personaje caramogi după Jacques

Carol I, la sfârş itul secolului al XIX-iea .

CABINET, detalii
Atelier italian, sfârşitul secolului al XVII - /ea
Lemn de nuc şi pa lisandru; os gravat;
bronz turnat, cizelat
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Plăcuţe

din os gravat cu scene şi personaje caramogi după Jacques
Ca/lot, inspirate din Commedia dell'Arte. Personajele sunt surprinse În
confruntare: dueluri, scene de lup tă, ritualuri de victorie etc.

MUZEUL
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CABINET
Atelier italian, sfârşitul secolului ol XVII-iea
Lemn de nuc şi palisandru; os gravat;
bronz turnat, cizelat
I: 153,5 cm, L: 119,5 cm
Nr. inv.: 12551, L. 629, M. 371
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Treptat, începând cu secolul al XVII-iea,
mobilierul reproduce compartimentările faţadelor
cu soclu, cu panourile frontale decorate cu pilaştri,
cornişe, uneori cu picturi viu colorate, amplasate în
casete delimitate.
O piesă de mobilier monumentală, realizată
în secolul al XVII-iea, din lemn de pin şi nuc sculptat,
ex pusă în Sala Oglinzilor din castelul Peleş, este
dulapul numit generic veneţian , datorită
provenienţei sale. Format din două corpuri fi xe
suprapuse , dulapul reprezintă o valoare de
e x cepţie prin cele patru compoziţii pictate
policrom , reprezentând sfinţi martiri din
iconografia roma no-catolică, uşor nimbaţi .
Din analiza structuri i straturilor de pictură,
din timpul restaurării piesei, se poate afirma că este
vorba despre o pictură polistratificată. Cercetările
din anii 1974-1975 au arătat că la grunduirea
panourilor s-a folosit un amestec de alge
monocelulare şi gips, iar repe rtoriul culorilor
conţine hematită , cuarţ, cărbune vegetal , ocru de
pământ ş . a . Lianţii utilizaţi sunt din răşini sau
sucurile unor plante .

DULAP, detalii
Atelier ve n eţia n,
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sfârşi tul

secolului al XVII-iea

MUZEUL
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DULAP
Atelier veneţian
Sfârşitul secolului al XVII-iea
Lemn de nuc şi pin, strunjit, sculptat, pictat, lustruit
/: 210 cm, L: 255 cm
Nr. inv.: 11703, L. 950, M. 233
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O altă piesă de mobilier extrem de rară este
dulapul-tabernacol, de provenienţă franceză,
realizat în stil baroc, din lemn de tei aurit şi pictat, la
jumătatea secolului al XVII-iea . Format din două
corpuri, cel inferior are soclul lis cu porţiune
reliefată frontal, prevăzut cu o uşă cu grilaj din fier
forjat, încadrată în rame sculptate bogat, cu
ghirlande de trandafiri, frunze şi capete de îngeri ;
părţile laterale sunt formate din câte două console
sculptate în altorelief având în partea superioară
capete de serafimi. Corpul superior are dispusă
central o u ş ă arcadată , cu grilaj . De o parte ş i de
cealaltă , două perechi de cariatide, drapate,
sculptate în ronde-bosse, pe socluri, susţinând
cornişa şi frontonul bogat sculptat cu ghirlande de
flori şi motive vegetale . Soclurile cariatidelor
prezintă medalioane pictate, pe fond negru şi roşu ,
alternând cu motive florale stilizate . Feţele, mâinile
şi picioarele personajelor sunt pictate policrom .

TABERNACOL
Atelier francez
Jumătatea secolului al XVII-iea
Lemn de tei, strunjit, cioplit, sculptat, aurit, pictat; fier forjat
I: 240 cm, L: 115 cm
Nr. inv.: 8939, L. 632, M. 82

Tabernacolul este definit ca un dulăpior în care se
păstrează cuminecătura, mirul sau diverse obiecte de cult.

la vechii evrei, în tabernacol se

păstrau Tablele Legii.

MUZEUL
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În Italia, în epoca Rena şterii , apare credenţa ,
un bufet de formă ma s ivă, cu sertare la centură , u ş i
pe faţadă şi decor bogat sculptat . Denumirea
provine din tradiţia folosirii unei persoane de
Încredere pentru gustarea mâncărurilor ş i
băuturilor etalate , depozitate pe rafturile
dulapului , î na inte de a fi servite stăpânulu i .
Modelul credenţelor italiene este preluat de
ebeniştii europeni care creează adevărate opere de
artă , menite să devină piese de reprezentare în
saloanele elegante ale sfârşitului de secol XVII.
Credenţa din colecţia regală , de construcţie
arhitectonică , se găseşte în Salonul pentru mic
dejun regal. Piesa are corpul principal de forma
unei jumătăţi de prismă he xagonală , cu tambur,
aşezată pe o consolă . Este prevăzută cu două uş i, cu
montanţi separatori ai celor şase laturi, unde se
găsesc panouri bogat sculptate în altorelief, cu şase
personaje feminine alegorice , simbolizând
belşugul , frumuseţea etc . Deasupra, la nivelul
frontonului , se află o poliţă cu panoul sculptat în
relief mărunt, figurând o scenă biblică „Suzana la
baie", surmontată de un ornament supraînălţat, un
pavilion circu lar, bordat cu baluştri reduşi. Decor
foarte bogat sculptat pe întreaga suprafaţă, cu
motive vegetal-florale, mascheroni, sirene, vrejuri
în volută . Locul de depozitare, închis cu uşi, este
capitonat cu postav. Este o piesă somptuoasă, cu
sculptura în lemn masiv din păr african, datând de
la începutul secolului al XVII-iea.

CREDENŢĂ
Atelier francez
Începutul seco lului al XVII-iea
Lemn de păr african, sculptat, lustruit
I: 245 cm, DL: 123 cm, DLA: 51 cm
Nr. in v.: 11669, L. 701, M. 3
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În secolul al XVII-iea predomină piese
impozante, confecţionate din stejar, nuc,
palisandru, cu decor sculptat sau cu incrustatii din
os şi aramă . În Franţa, apare bufetul-dressoir, care
servea la etalarea mâncărurilor şi a diferitelor vase
de lux din metal, constituit dintr-o masă pe care se
suprapunea o etajeră cu rafturi, susţinute pe
console sculptate, numărul rafturilor reprezentând
importanţa rangului social (cinci pentru regi, patru
pentru duci, trei pentru conţi şi două pentru
cavaleri fără titluri nobiliare} 42 .
Un alt obiect de mobilier apărut în perioada
Renaşterii târzii a fost comoda cu mai multe sertare,
bogat ornamentată, folosită pentru păstrarea

lenjeriei de pat sau a lenjeriei de corp.
Comoda aflată în castelul Peleş, numită
cassettone a bambocci, provine din regiunea
Liguria şi a fost realizată în anul 1601, fiind perechea
unei piese care se găseşte astăzi la Muzeul de Artă
Decorativă din Milano. „Bambocci" (marionete,
figurine mici groteşti) ornează montanţii comodei
cu o semnificatie
simbolică caracteristică creatiilor
'
'
din Liguria. Destinată familiilor nobiliare, lucrarea
se distinge prin robusteţea structurii arhitecturale
şi rafinamentul esenţelor din lemn de nuc şi
rădăcină de nuc, folosite mai ales la panourile
frontale. Toate aceste elemente sunt caracteristici
ale creaţiei atelierelor genoveze de la sfârşitul
secolului al XVI-iea şi începutul secolului al XVI 1-lea.

COMODĂ

Atelier italian, începutul secolului al XVII-iea
Lemn de nuc, sculptat, lustruit; metal
/: 115 cm, L: 166 cm
Nr. inv.: 12485, L. 952, M. 125
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Mobilierul Renaşterii germane
nu este omogen din punct de
vedere stilistic, suferind
influenţe din Italia, Flandra,
Franţa şi alte ţări europene .
Piesele sunt abundent
decorate cu sculptura în relief
mărunt, forma mobilierului
este o îmbinare între noile
influenţe ale Renaşterii,
formele gotice, precum şi cele
rustice germane.

DULAP
Atelier german, începutul secolului al XVII-iea
Lemn de nuc, marchetat, lustruit; metal comun
I: 161cm, L: 75 cm
Nr. in v.: 12500, L. 794, M. 294

În patrimoniul castelului Peleş se găseşte o
garnitură spectacu I oa să de mobi I ier, de I a
sfârşitul secolului al XVIII-iea, reprezentativă
pentru stilul Ludovic al XV-iea, aflată în Salonaşul
Imperial. Formată dintr-o canapea, fotolii şi,

a

specific stilului, un şezlong
la duchesse,
garnitura este îmbrăcată cu preţioase tapiserii
franceze, lucrate la manufactura Aubusson, în
secolul al XVII-iea, figurând scene cu personaje
orientale în peisaj.
I

"..,
I

I

GARNITURĂ DE SALON

Atelier francez, manufactura Aubusson
A doua jumătate a secolului al XVIII-iea
Lemn de esenţă tare, strunjit, sculptat, stucat, aurit;
tapiserie basse-lisse, lână; bumbac; catifea
I: 112,5 cm, L: 199,5 cm
Nr. inv.: 12491, L. 742, M. 187

'I
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În completarea salonaşului,
muzeul a achiziţionat masa cu blatul
oval, profilat în arc de arbaletă,
marchetat cu motive floral-vegetale în
benzi, ghirlande, trofee muzicale şi de
vânătoare, cu ramă din bronz şi motive
rocaille.
Achiziţionarea

mobilierului de
către Casa regală , prin comenzi directe
la firme specializate, case de antichităţi,
expoziţii, a continuat pe întreg parcursul
amenajării spaţiilor de reprezentare ale
castelului . Astfel s-a apelat la Maison
Krieger din Paris, care participase la
Expoziţia Universală de la Paris din 1878,
la firma J.A. Eysser din Nurnberg, Simon
Worms din Viena, Consiglio Richetti din
Veneţia 43 ş . a.

MASĂ
Atelier francez, mijlocul secolului al XIX-iea
Lemn de nuc, strunjit, marchetat, lustruit; bronz turnat, cizelat, aurit
/: 80 cm, DL: 154,5 cm, DLA: 95 cm
Nr. inv.: 14731
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PIESE ISTORISTE REALIZATE LA SFÂRSITUL
SECOLULUI AL XIX-LEA
•
SI
ÎNCEPUTUL SECOLULUI AL XX- LEA
•

UŞA APARTAMENTULUI IMPERIAL DIN CASTELUL PELEŞ
Atelier Bernhard Ludwig, 1906
Lemn de nuc, diverse esenţe, marchetat, lustruit; metal comun
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CABINET
Atelier german, sfârşitul secolului al XIX-iea
Lemn de esenţă tare; piele presată, gravată; alamă
I: 75 cm, L: 5 7 cm, LA : 37 cm
Nr. in v.: 9068, L 934, M 370

În istoria artei termenul de istorism ar putea fi
definit, cel mai simplu, ca reactualizarea modelelor
artistice aparţinând altor epoci, în perioada secolului
al XIX-iea, în spec i al în a doua jumătate .
Reactualizarea se realiza, de obicei, prin imitaţie sau
prin reluarea şi interpretarea unor motive decorative
specifice unui stil şi combinarea cu alte ornamente
aparţinând altui stil, în cadrul aceleaşi piese .
Imitaţia era considerată o însuşire rară ,
întrucât presupunea nu numai respectul pentru
model, dar necesita acribie în redescoperirea
reţetelor şi tehnicilor vechi, pricepere în adecvarea
materialelor, fineţe în sesizarea spiritului
originalului 44 .
Artiştii creatori de mobilier păstrează în
lucrările lor silueta arhitecturală şi sobră a clădirilor,
conform cu tradiţia Renaşterii germane, la care se
adaugă, de exemplu, ornamente specifice Renaşterii
italiene : pilaştri încadrând panourile uşilor sau
susţinând antablamente, ornate cu vrejuri vegetale
sau florale . Motivele groteşti, inspirate din
decorurile descoperite în grotele Romei antice, se
găsesc în simbioză cu vase, cochilii şi cornuri ale

40

abundenţei.

Adeseori se întâlnesc figuri fantastice şi
bizare, torsuri de copii nuzi, cupidoni anturaţi de
frunze prelungi în volute, dragoni şi satiri . Repertoriul
neorenascentist este bogat şi în arabescuri, compuse
din ornamente vegetale. Baluştrii sunt creaţi cu
multă fantezie, ca şi colonetele, având capiteluri
ionice, medalioanele antice sunt ornate cu efigii
sculptate în basorelief şi profiluri în relief foarte puţin
accentuat.
Din vocabularul stilistic al realizatorilor de
mobilier istorist nu vor lipsi personajele din mitologia
greacă sau romană, în posturi specifice iconografiei
antice .
Dulapurile mari şi cabinetele, piese de aparat,
de reprezentare, poartă ca decor, pe panourile
frontale, cartuşe cu însemnele heraldice ale
comanditarului sau scuturi convenţionale (lipsite de
însemne), înconjurate de şerpuitoare rubane sau
toruri de lauri.
Marchetăria 45 este o tehnică de mare
spectaculozitate î ntâlnită la piesele de mobilier
neorenascentist german- la mese, scaune, cabinete,
birouri şi monumentale dulapuri-uşă.

MUZEUL
La sfârşitul secolu lu i al XIX-iea, producătorul
de mobilier cumpăra creaţia unor designeri sub
formă de schiţe, fapt care îi conferea proprietatea
intelectuală asupra creaţiei . Adevăratu\ autor al
desenului rămânea anonim, lucra ca simplu
angajat. Numele său şi ideile erau subordonate
muncii unui sistem de producţie, dominat de
consideraţii atât de ordin economic, cât şi de ordin

PIESE DE MOBILIER DIN CATALOAGELE
Arhiva foto a Muzeului Naţional Peleş

EBENIŞTILOR

NAŢIONAL

PELE$

estetic. Renumele designerului, responsabil
pentru o schiţă anume, a devenit o garanţie a
originalităţii şi a calităţii mult mai târziu, într-o
etapă ulterioară a istoriei designului şi artelor
decorative. Exista o cutumă în rândul marilor
firme furnizoare de mobilier, de a tipări cataloage
cu modele de piese desenate, pentru a ghida
comanditarii .

FURNIZORI
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FURNIZORI

Arhiva foto a Muzeului Naţiona l Peleş
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Mobilierul istorist prezent la castelul Peleş
dovedeşte imaginaţie şi creativitate, eclectismul
decorurilor provenind, atât din folosirea
elementelor stilistice ale Renaşterii germane, cât şi
din cele ale Renaşterii franceze, italiene şi din bogata
paletă stilistică a barocului.
Cabinetul de lucru şi biblioteca regală, încăperi
de reprezentare , poartă stilistic amprenta
neorenaşterii germane şi au fost amenajate de firma
Julius Daniel Heymann din Hamburg (1825-1900?),
începând cu anul 1883. Un contract de colaborare,
din 9/21 ianuarie 1882, este semnat de secretarul
Louis Basset şi proprietarul firmei, J.D. Heymann 46 .
Acesta furniza mobilier, de o calitate desăvârşită,

caracterizat „printr-o execuţie atentă, cu efect
artistic general de mare frumuseţe", aşa cum se
prezintă în portofoliul trimis Casei regale. Sunt
decorate de Heymann, în etapa 1883, următoarele
încăperi - Anticamera, Cabinetul de lucru al regelui,
Biblioteca, Camera aghiotanţilor, Dormitor, două
spaţii destinate toaletelor regale, şase încăperi
pentru înalţi oaspeţi, trei încăperi pentru domni,
cinci camere pentru doamnele de onoare.
Oferta se remarcă prin complexitate,
incluzând piese de mobilier fix şi mobil, elemente
decorative din lemn, textile (covoare, portiere,
draperii, lambrechine), oglinzi şi şemineuri, trimise
la Sinaia, între anii 1883-1885.
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CONTRACT DE COLABORARE
Firma J.D. Heymann din Hamburg ş i Casa Regală a României
9/21 ianuarie 1882
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MUZEUL NAŢIONAL
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FACTURI CU PIESE DE MOBILIER PENTRU CASTELUL PELEŞ
Firma J. D. Heymann din Hamburg
Arhivele Statului, Castele şi palate, dosar 3 79/1883
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CO LE CŢ IA

DE MOBILIER

În Cabinetul de lucru al regelui Carol,
cu funcţii oficiale de primire, decoraţia
lambriurilor este realizată în lemn de nuc şi paltin,
cu sculptură bogată şi casete mari, cuprinzând atât

încăpere

CABINET

Atelier J.D. Heymann, Hamburg, Germania
Sfârşitul secolului al XIX -/ea
Lemn de nuc, stejar, santal strunjit,
sculptat, marchetat, lustruit
I: 187 cm, L: 135 cm
Nr. inv.: 9047, L. 914, M. 333
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plafonul, parte din pereţi cât şi ancadramentele de
la uşi. Se prevede o denivelare de spaţiu unde se
amenaje ză un colţ retras - o lojă destinată
convorbirilor particulare.

MUZEUL

Se distinge dulapul-bibliotecăL o interpretare
originalul elveţian din seco lul al XVII-iea, aflat
la Muzeul de Istorie din Base!. Antablamentul
dulapului, concav, bordat de un brâu cu denticuli,
după

NAŢIONAL

PELE$

distanţat

de corp, cu arhitrava şi cornişa sprijinite
pe opt baluştri mărunţi, conferă piesei
monumentalitate şi denumirea (conform cu factura

emisă) de dulap cu baldachin.

11
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DULAP BIBLIOTECĂ
Atelier J. O. Heymann, Hamburg, Germania,
Lemn de nuc, strunjit, sculptat, lustruit
I: 360 cm, L: 344 cm
Nr. inv.: 4911, L. 899

sfârşitul

secolului al XIX-iea

't
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COLECŢIA

DE MOBILIER

Biroul şi pupitrul destinat audienţelor
oficiale, la care primea Carol I, stând în picioare 47 ,
persoanele înscrise în audienţă, sunt două piese de
mobilier create cu imaginaţie şi o tehnică de lucru
desăvârşită.

Cabinetul este o piesă din lemn de nuc,
formată din două corpuri - corpul inferior cu două
uşi, având sculptate în basorelief două personaje
mitologice - Hercule cu Hidra din Lema şi Diana,
zeiţa vânătorii. Corpul superior, uşor retras, cu
antablament sprijinit pe colonete adosate la
montanţi, cu două uşi decorate cu un cartuş

CABINETUL DE LUCRU AL REGELUI CAROL I
Atelier J. O. Heymann, Hamburg, 1883
Lemn de nuc, sculptat

48

heraldic personalizat, în decor de flori - un vultur cu
aripile deschise, purtând o cruce în cioc (Prusia) şi
leul şezând pe picioarele din spate (Nurnberg) .
În interior, un secreter, cu sertare mici şi
dulăpior central, din lemn preţios de santal,
marchetat cu esenţe moi de lemn, formând o
delicată decoraţie cu un personaj feminin (alegorie
a primăverii) şi motive floral-vegetale. Pe interiorul
uşilor s-a realizat un motiv arhitectonic sculptat fin,
cu perechi de coloane miniaturale, cu capitel ionic,
incluzând amfore în alveole arcadate, cu motive
rocaille, din repertoriul stilului baroc.

MUZEUL
În memoriile sale, omul politic Ion G. Duca nota, referitor la audienţele
acordate de suveran: „Ţinea pe toată lumea la distanţă şi niciodată, pentru
nimic, nu s-ar fi coborât de pe înălţimile pe care soarta îl aşezase. Nu saluta
decât cu un deget. Când îţi dădea două degete sau mâna întreagă, era o
excepţie

întotdeauna voită şi cu un anume înţeles. De altminteri acest deget

(arătătorul

de la mâna dreaptă) juca un rol însemnat în exprimarea întregii sale

personalităţi.

Cu acest deget, şi numai cu el, accentua frazele sau îşi completa

gîndirea, încolo avea o sobrietate absolută de gesturi".

PUPITRU

Atelier J.D. Heymann, Hamburg, Germania
Sfârşitul secolului al XIX-iea
Lemn de stejar, strunjit, sculptat, lustruit;
piele presată, gravată, parţial aurită
/: 125 cm, L: 130 cm
Nr. inv.: 9049, L. 913, M. 335

NAŢIONAL PELEŞ

C OLE CŢIA

DE MOl31 LI ER

Biblioteca, o încăpere sobră de mici
dimensiuni, este realizată în acelaşi stil
neorenascentist, cu lambriuri, rafturi şi dulapuri (în

BIBLIOTECA REGELUI CAROL I
Atelier J.D. Heymann, Hamburg, 1883
Lemn de stejar, sculptat; piele presată
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fix) pentru cărţi, din lemn de stejar şi uşi cu panouri
din piele presată, decorate cu cavaleri germani
medievali.

PANOU UŞĂ, detaliu ~
Atelier J. O. Heymann, Hamburg, 1883
Lemn de stejar, sculptat, piele presată

MU ZEUL
Philipp Anton Bembe (1799-1861) a
întemeiat, în 1825, un atelier de mobilier lucrat
manual , la Mainz, împ reună cu tâmplarul
Wilhelm Kimbel, cumnatul său . Amândoi fiii lui,
Christian Ferdinand şi Augu st vor prelua, mai
târziu, afacerea tatălui lor ş i vor face cunoscut
renumele acestei fabrici în Europa.
În anu 11840 se înfiinţează o filială a fa bricii
de mobilier în oraşul Kăln-Ehrenfeld,
spec ializată şi în fabricarea parchetului şi a
lambriurilor. Această societate se va muta, apoi,
în localitatea Bad Mergentheim.
Parchetul Bembe ş i piesele de mobilier din
această perioadă vor fi furnizate Caselor
princiare ş i regale din Europa .
Atelierul lui August Bembe din Mainz a
decoratîncăperile de primire de la castelul Pe leş
începând din anul 1883, precum Sufrageria,
Marele Salon, Sala de teatru, Sala veche de
muzică, de asemenea a pa rtamentu I oaspeţi lor
de la etajul I, precum şi o serie de piese de
mobilier, de mare calitate, furnizate până după

NAŢIONAL P ELEŞ

anii 1900.
Firma colabora cu fabrici de covoare şi
textile pentru decoraţiuni interioare, ateliere
de feronerie ornamentală, atel iere pentru
instrumente muzicale.
Carol I era foarte mulţumit de realizările
I u i Bem beşi consemnează într-o scrisoare către
sora sa, contesa Maria de Flandra : „ La sfârşitul
săp tămânii viitoare va sosi primul transport de
mobilă

din Ma inz. Aceasta a fost expusă şi
ziarele i-au făcut o descriere laudativă pe care
probabil ai citit-o" 48 . Iar câteva luni mai târziu,
referindu-se la Sufragerie, regele se arată şi mai
entuziast : „Sufrageria a ieşit extrem de
frumoasă. Firma Bembe a declarat că este cea
mai frumoasă sală pe care au făcut-o ei
vreodată . Eu o găsesc impecabilă [ ... ]" 49 .
Firma a reuşit, prin acest ansamblu, să
mulţumească comanditarul, cu atât mai mult cu
cât aici aveau să se întrunească toţi oaspeţii
castelului şi deci, încăperea se înscria în seria
spaţiilor de reprezentare din reşedinţă.

CREDENŢĂ,

detaliu

Atelier August Bembe,
Mainz-Kăln, Germania
Sfârşitul secolului al XIX-iea
Lemn de nuc, strunjit, sculptat,
ebenizat, furniruit,
marchetat, lustruit
Nr. inv.: 8915, M. 14, L. 1041
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C OL ECŢIA

DE MOBILI ER

DULAP DE SUFRAGERIE, detalii
Atelier August Bembe, Mainz, Germania
Lemn de nuc, strunjit, sculptat, ebenizat, furniruit, marchetat, lustruit

Sala este dominată de bufetul situat în fundal,
decorat cu efigii de strămoşi din familia Hohenzollern,
un program iconografic la care principele ţinea foarte
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mult. Menţionăm că este singura piesă de mobilier
rămasă în sufragerie, din creaţia lui Bembe, restul
pieselor fiind executate, mai târziu, de Bernhard Ludwig.

Deşi

destul de întunecată, din
pricina nuanţei închise a lemnului de
nuc, încăperea este luminată de o
serie de vitralii reprezentând scene
din viaţa nobilimii germane, scene
care conferă spaţiului un aer mai
optimist, cu o uşoară notă veselă .
Sufrageria este prevăzută cu
două uşi, intrarea principală dinspre
coridorul situat în dreptul scării de
onoare, iar cea secundară dinspre
Salonul veneţian. Ambele uşi sunt
lucrate cu ancadramente
monumentale , surmontate de
frontoane susţinute pe pilaşt r i
s ubţir i şi eleganţi . Plafo nul casetat,
tapetat cu piele gen Cordoba ,
policromă, aduce culoare şi
î ntregeşte astfel un ansambl u
coerent ş i echilibrat.

A SUFRAGERIA CASTELULUI PELEŞ, 1883

VITRALIU ....
Atelier Zettler, Munchen
Sfârşitul seco lulu i al XIX-iea
S ticlă p ic tată; plumb
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COLECŢIA

Din

DE MOBILIER

creaţia

lui August Bembe vom analiza

câteva piese, diferite stilistic, reunite însă sub
aceeaşi impecabilă tehnică de execuţie . Credenţa,
aflată în Salonul pentru mic dejun regal, are o
valoare artistică remarcabilă , conferită de
panourile marchetate cu un bogat decor - buchete
de flori în ancadrament arhitectonic de colonete
canelate, incluse în nişe. Corpul superior este

CREDENŢĂ

Atelier August Bembe, Main z- Kăln, Germania
Sfârşitul secolului al XIX-iea
Lemn de nuc, strunjit, sculptat, ebenizat, f urniruit, marchetat, lustruit
I: 220 cm, L: 128 cm
Nr. inv.: 8915, M. 14, L. 1041
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sprijinit pe montanţi atlanţi cu capiteluri ionice,
antablament masiv şi decor vegetal în casete, cu
nişe retrase, având la bază două sertare mici, iar
central o nişă cu arcada ornată cu motive solzi,
marchetărie şi puncte de diamant. Este o piesă
caracterizată stilistic printr-o împletire
armonioasă de elemente din Renaşterea şi
barocul german .

MUZEUL

NAŢIONAL PELEŞ

DULAP DIN SALA VECHE DE MUZICĂ
Atelier August Bembe, Mainz-Kăln, Germania, 1883
Lemn de nuc, frasin creţ, strunjit; bronz turnat
I: 261 cm, L: 224 cm, LA : 68 cm
Nr. inv.: 4924, L. 937, a
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BIROU - CABINET AL REGINEI ELISABETA

Atelier A. Bembe, Moinz
Sfâ rş itul secolului ol XIX-iea
Lemn de nuc, frasin creţ, strunjit,
sculptat, morchetot
I: 162,5 cm, L: 116 cm
Nr. inv.: 4610, L 579

.... CABINETUL DE LUCRU AL REGINEI ELISABETA
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C OLE CŢIA

DE MOBILI ER

Anton Possenbacher (1842-1920), ebenist al
bavareze din Munchen, a fost directorul unuia
dintre cele mai mari ateliere de mobilier de lux din
Germania de la sfârşitul secolului al XIX-iea. El
provenea dintr-o familie de dulgheri talentaţi ,
începând cu bunicul şi continuând cu tatăl său . Iosif
Păssenbacher a lucrat pentru Curtea de la Munchen
ş i a fost ap re ciat pentru producţia de mobilier
so fisti cat", inspirat de eleganţa şi măiestria
mobilierului vienez.
La 15 ani, Anton începe să lucreze în atelierul
tatălui său şi urmează Şcoala de Artă din oraşul natal.
După absolvire, în anul 1860, dovedind aptitudini
excepţionale, a plecat într-un turneu de practică ,
lucrând în importante ateliere de mobilier din
Europa. S-a întors la Munchen în anul 1863, unde
începe să lucreze în atelierul tatălui său şi aici are loc
întâlnirea, providenţială, cu regele Ludwig al II-iea,
din anul 1864. Doi ani mai târziu, Anton va prelua
conducerea fabricii tatălui său.
Schiţele de mobilier, în special cele pentru
regele Ludwig al II-iea al Bavariei (1864-1886),
reprezintă stilistic Istorismul german la apogeu. Un
designer important care lucra colaborator pentru
casa Păssenbacher a fost Hans Jehly, profesor de
desen la Şcoala de Comerţ din localitatea austriacă
Dornbirn . Desenele lui Jehly reprezintă o panoramă
a tuturor stilurilor, a tuturor convenţiilor desenului, a
tuturor subiectelor prezente în decoraţia interioară
şi de mobilier, din faza finală a istorismu lui .
Păs senbache r a creat aproape întreg
mobilierul pentru apartamentele regale de la
Linderhof, Herrenchiemsee ş i Neuschwanstein, din
Germania . Regele Ludwig al II-iea a fost îndeosebi
interesat de castelele franceze de la Versailles ş i
Fontainebleau, şi, pentru o mai bună documentare,
îl trimite pe Pă sse nbacher să studieze toate detaliile
de decoraţie interioară ş i mobilier de acolo .
Mobilierul realizat de Anton Păssenbacher
este caracterizat, de către istoricii de artă, ca facând
parte din seria poeziilor istoriste ale palatelor
bavareze 50 .
Foarte laborios, Anton Pă ssenbache r nu s-a
mulţumit numai cu lucrări le din Bavaria, ci a creat
decoraţii de interior şi mobilier şi pentru alte Curţi
regale europene, cum ar fi cea a regelui Carol I al
Curţii

11
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României, pentru care a proiectat, pentru început, o
la Palatul regal din Bucureşti
(1887) .
Aflăm de la diplomatul român Gheorghe
Crutzescu o informaţie intere sa nt ă, deşi nu putem şti
cât de verosimilă este: Vorba e însă că, încetul cu
încetul , au dispărut padinele de pe uliţele
Bucureştiului. Mi s'a spus că din bârnele podului din
faţa Palatului Domnesc, bârne groase, din stejar tare
ca piatra, s'arfi făcut dulapurile de cărţi ce stau astăzi
în biblioteca M .S. Regelui . Îmi place gândul că şi-au
luat odihna de veci, în casa Domnitorului Ţării,
bătrânele şi obositele scânduri pe care au păşit,
decenii de-a-rândul, generaţiile care au făcut ţara
aşa cum este" 51 .
La începutu l seco lulu i, în anu l 1905, Anton
Păssenbacher a primit o nouă comandă din
România. Un mare număr de oaspeţi erau aşteptaţi
la castelul Peleş, pentru că urma să se sărbătorească
jubileul regelui Carol I, în 1906 52 .
Atelierul lui Pă ssenbac her a realizat decoraţia
interioară ş i mobilierul pentru Sala mare de concerte
de la nivelul primului etaj şi încă trei noi camere de
oaspeţi , la cel de al doilea nivel al castelului .
elegantă bibliotecă

11

Sala mare de concerte a fost proiectată în stilul
engleze, după planurile arhitectului
ceh Karel Liman, într-un plan rectangular, generoasă
prin spaţialitate şi luminozitate, prevăzută cu o
denivelare formând sce na ş i , vis-a-vis, mult înălţat,
un balcon-estradă. Acea stă sa lă a găzduit renumitele
serate muzicale ale reginei, care au transformat-o,
prin valoarea ş i talentul artiştilor invitaţ i , în prima
scenă a ţării 53 . Dintre artiştii care concertau cu
regularitate aici, menţionăm pe membrii importanţi
ai cvartetului „Carmen Sylva": George Enescu ,
Dumitru Dinicu , Eugenio Dall'Orso, precum ş i a lţi
reprezentanţi iluştri ai muzicii europene de la
începutul seco lului al XX-iea (Paderewski, Sarasate
etc .). Decoraţia interioară, lambriurile din lemn de
nuc, balconul estradă, plafonul casetat din stuc aurit,
uşile mari (cu motivul ornamental al florii soare lui,
stilizat), au fost realizate în atelierele Anton
Păs senbac her din Munchen ş i au fost inspirate din
decoraţia Sălii mari de muzică din reşedinta HatfieldHertford shi re (a familiei conţilor de Salisbury,
amplasată în nordul Londrei) .
neorenaşterii

MUZEUL

NAŢ I ONAL PELEŞ

Este de remarcat tapetul preţio s din piele de
Cordoba, gofrată, pictată şi aurită, datând din
secolul al XVIII-iea. Mobilierul sălii , impresionant
prin bogăţia formelor şi a catifelei preţioase
brodate cu fir, în acord cu decoraţia încăperii, este
de in s piraţie engleză.
Din anul 1905, luna octombrie, datează
factura trimisă Casei regale de firma Pă s senbacher,
valorând un total de 62 766 lei pentru urm ă toarele
lucrări:

- casetele plafonului din lemn sculptat, aurit, cu
motivul decorativ al florii soarelui
- 10 console mari - cariatide pentru balconul
estradă, din lemn de nuc
- 2 u ş i duble sculptate
-1 uşă masivă , dublă de la tera s ă
- lambriu rile s ălii şi tribunei
- 2 bănci mari la ferestre de dimensiuni 3,20 cm
lungime/ 0,50 cm lăţime
- pilaştri, frize la ferestre, profile de uşi, oglinzile
glisante de la s cenă
- definitivarea nişei de la pian
- bănci de colţ
- pupitre pentru note muzicale
- suprastructura căminului cu ancadramente din
lemn sculptat şi 4 colonete cu capiteluri din lemn de
nuc
Lucrări la mobilierul camerei de oaspeţi de la
nivelul man sardei , î ncăpere decorată în stilul
Jugend stil, la modă în perioada începutului de secol
XX.
- uşa de intrare.
-dulap din lemn de nuc german .
- garnitura de şezute şi canapeaua din nişă , cu
ancadrament.
- mobilierul încastrat din lemn de piper de la salon,
cu lambriuri, balustrade şi ni şa cu o canapea .
Tehnica de lucru a atelierului Păssenbacher
este fără cusur : mobilierul, lucrat cu î mbinări
desăvârş ite, având panourile perfect lu struite, se
păstrează impecabil şi astăzi , atât la garnitura din
lemn de nuc furniruit cu lemn de piper, cât şi la
garnitura din lemn de cire ş.
Interioarele mobilate de firma
Păssenbacher în stil Secession sunt cochete,
funcţionale şi denotă multă imaginaţie î n
amplasarea panourilor fi xe pe peretele camerelor,
formând s paţii generoase de depozitare .

SALA DE CONCERTE
Atelier An ton Păssenbacher, 1906
Castelul Pe leş, Sinaia

MARCA ATELIERULUI
ANTON POSSENBACHER
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APARTAMENTUL PICTORILOR (CIREŞ)
Atelier Anton Păssenbacher, 1910
Lemn de cireş, strunjit, lustruit
Castelul Peleş, Sinaia
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APARTAMENT PENTRU OASPEŢI (PIPER)
Atelier Anton Possenbocher, după 1894
Lemn de nuc, strunjit, furniruit cu lemn de piper
Castelul Peleş, Sinaia
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Martin Stohr (1819-1896)
În anul 1866, sculptorul bavarez l-a urmat în
România pe prinţul Carol de Hohenzollern, iar după
doi ani a fost numit sculptorul Casei princiare din
România 54 . Stăhr lucrase o perioadă la castelul
Sigmaringen, recomandat de către regele (apoi
împăratul) Wilhelm I al Prusiei, unde tânărul prinţ
Carol învăţase despre arta sculpturii lemnului în
atelierul său. Stăhr condusese lucrările de
tâmplărie la castelul lui Wilhelm I, Babelsberg de la
Potsdam din Germania.
În România a lucrat, în slujba regelui Carol I,
timp de 30 de ani, atât pentru Palatul Regal din
Bucureşti , cât, mai ales, pentru reşedinţa de vară a
acestuia, castelul Peleş, unde a deţinut funcţia de
director al lucrărilor de construcţie şi amenajare .
Sculptorul era preţuit de către Carol, nu numai
datorită remarcabilelor sale aptitudini artistice, ci şi
datorită caracterului său viguros, autentic german
ş i absolutei sale onestităţi şi fidelităţi. A rămas lângă
regele Carol I, până la moartea sa, survenită în anul
1896.
Idealul artistic al lui Stăhr a fost creaţia
Renaşterii germane, trăsăturile acestui stil fiind
regăsite în toate lucrările sale de ebenisterie . Prin
aducerea la Palat a lui Stăhr, regele urmărea o
reformă: înlocuirea influenţei franceze cu cea
germană. Acest lucru este vizibil datorită
caracteristicilor mobilierului lui Stăhr : acestea erau
personalizate, masive şi abundent ornamentate,
fiind specifice neorenaşterii germane, cu o uşoară
influenţă barocă datorită profilurilor rectangulare
ş i sculpturilorîn altorelief.
Din păcate, numeroase piese de mobilier,
lam briuri, uşi , portaluri au di s părut de la Palatul
regal, odată cu incendiul din anul 1926 55 .
„ Carol I, care crescuse în regatul de
Wurttemberg, a angajat artişti sud-germani şi
artizani, inclusiv pe Anton Păssenbacher, pentru a
decora şi mobila locuinţa sa . Ornamentele
sc ulptate ale pieselor în stil neorena ştere germană
au fo st executate de către sculptorul din Baden,
Martin Stăhr" 56 .
Sculptura desăvârşită ş i ştiinţa folosirii
volumelor, cu altoreliefuri şi meplat, conferă
armonie pieselor în stilul Rena ş terii germane .
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Dintre realizările lui Stăhr de la Palat au fost
împrumutate, pentru Expoziţia de artă a Societăţii
Amicilor Bel/efor Arte din anul 1873, două dulapuri
din lemn de nuc, un dulap şi o masă din lemn de
trandafir, patru scaune sculptate „ în stil medieval"
şi patru medalioane reprezentând „capete de
domnitori români" 57 .
Dintre piesele de excepţie lucrate de Stăhr
pentru Pele ş se remarcă u şa de onoare- intrarea
principală în ca stelul Peleş, garnitura de două
cabinete pandant pentru Palatul regal, aflată a stăzi
în Camera aghiotanţilor şi scaunele cu spătar de
formă arhitectonică, cu figuri de strămoşi ai regelui
Carol.
Pentru devotamentul ş i talentul său,
sculptorul Martin Stăhr a fo st di stins cu mai multe
ordine şi medalii . Carol I i-a decernat ordinul Steaua
României în grad de cavaler, ordinul Coroana
României în grad de ofiţer, iar prinţul Karl Anton de
Hohenzollern i-a înmânat Medalia de Aur a Casei de
Hohenzollern. De la regele Suediei a primit ordinul
regal Wasa , iar împăratul Austro - Ungariei i-a
înmânat Crucea de cavaler al ordinului Franz-Josef.
Martin Stăhr a fost înmormântat în cimitirul
evanghelic luteran din Bucureşti. Mormântul său a
fo st creat de sculptorul Karl Storck. Elementul
principal este un medalion central cu efigie spre
stânga, în basorelief, turnat în bronz, montat pe o
placă din marmură roşie, tip stelă funerară . Pe o
placă din bronz ex istă o in sc ripţie cu majuscule:
MARTIN STOHR/1819-1896 . La baza
monumentului apare următoarea inscripţie în
limba germană, cu maju sc ule, s emnată Carmen
Sylva:

OEM MUDEN KONIG CARL
IM WELTGEBRAUSE
BILDHAUER UNDARHITECT
FREUND UNDSCHREINER
CARMEN SILVA.
În traducere:

Ostenitului rege Carol
În tumultul acestei lumi
(i-a fost) sculptor ş i arhitect
prieten şi tâmplar.

MUZEUL
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CABINET
Atelier Martin Stohr, Sinaia, sfârşitul secolului al XIX -/ea
Lemn de nuc, strunjit, sculptat, lustruit
I: 193,5 cm, L: 161,5 cm
Nr. inv.: 17382
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DETALII DE BIROU REPREZENTÂND CASA PĂDURII, CASTELUL PELEŞ ŞI ECONOMATUL

BIROU
Atelier Martin Stăhr, 1890
Lemn de nuc, sculptat, ş tanţat, lustruit; piele
I: 78 cm, L: 206,5 cm
Nr. inv.: 19182
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COMODĂ
Atelier Martin Stăhr, 1890; P. Oudry & J.B. Germain
Lemn de nuc şi stejar, sculptat, strunjit, lustruit; alamă
I: 100 cm, L: 136 cm
Nr. inv.: 17395
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Ludwig-tatăl şi fiul

Hofkunsttischler (decorator sculptor în lemn al
Curţii

Bernhard Ludwig-tatăl s-a născut la
Muhlsen, St . Jakob, aşezare situată în regatul
Saxoniei. A învăţat meseria de tâmplar de la tatăl
său şi după absolvirea şcolii, în 1850, pleacă la
Hamburg pentru a studia desenul. După o şedere la
Praga, unde lucrează cu diverşi maeştri, continuă
studiile de desen la Şcoala Comercială cu Profil
Industrial din Viena, a cărei conducere o va prelua,
după moartea lui Gottlob Gohre, din 1859. Studiază
sculptura în lemn, încă din 1858, cu Heinrich Becker,
care îi devine prieten ş i îndrumător. În anul 1862, în
urma obţinerii cetăţeniei austriece, i se aprobă şi
atribuie o clădire în scopu l înfi inţării propriei şcoli
de desen, la Viena.
Bernhard Ludwig şi-a câştigat renumele în
preajma personalităţilor marcante ale vremii,
precum Theophil von Hansen 58 , care l-a promovat şi
i-a influenţat sti lul în arta prelucrării lemnului, stil
perfecţionat între anii 1870-1880. Conceptul
personal, în care designul interior este definit ca
operă de artă, constituie o trăsătură caracteristică
în toate lucrările sa le .
În anu l 1868 decide să înfiinţeze, pe lângă
şcoa la sa de desen, ş i o fabrică de mobilă. Având
legături cu conducerea închisorii din Suben,
începând din anul 1872, aduce ca forţă de muncă
deţinuţi. Maşinile din această fabrică funcţionau pe
baza motorului inventat şi patentat de el.
Încurajat de către ebeniştii francezi şi
englezi, pe care i-a cunoscut personal la Expoziţia
Universală de la Paris, el va dezvolta, de-a lungul
anilor, un stil propriu, caracteristic, recunoscut la
nivelul artei decorative şi reprezentat în unele
dintre cele mai importante instituţii ale monarhiei,
Muzeul de Artă Aplicată şi Muzeul Tehnicii
Industriale din Viena .
Împăratul Franz Josef îi comandă câteva
dintre lucrările de restaurare ale Curţii şi pe cele ale
Palatului Schănbrunn şi îşi exprimă deplina
satisfacţ ie privind reuşita acestora.
Participarea sa la Expoziţia Universală de la
Viena din anul 1873 (unde obţine cea mai îna ltă
distincţie, Diploma de Onoare) îi aduce numirea de
Cavaler al ordinului Franz Josef, iar un an mai târziu,
are loc ceremonia decernării titlului de K.u.K.
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Imperiale şi Regale) .
Bernhard Ludwig primeşte comenzi de la
Curtea României, iar în anul 1878, viitorul rege
Carol I îi acordă titlul de decorator al Curţii.
Între anii 1895-1897, Bernhard Ludwig şi-a
îndeplinit o ultimă dorinţă, construcţia unei fabrici
mari, în zona Atzgersdorf-Liesing, după planurile
fiului şi moştenitorului său, Bernhard Ludwig-fiul ,
secondat de colegul său, arhitectul Ferdinand Franz
Berehinak. Proiectele ample pentru Casa regală din
România au urgentat necesitatea înfiintării acestei
noi fabrici.

PORTRET BERNHARD LUDWIG - tatăl
Gravură,
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BREVETUL DE FURNIZOR AL

CURŢII

În realizarea ornamentelor, Bernhard
metoda pirogravurii şi inovea ză
o tehnică specială de curbare a lemnului, obţinând,
prin presiune şi căldură, o suprafaţă în două culori,
la care baza prin ardere se închide la culoare, iar
părţile proeminente păstrează nuanţa naturală a
lemnului . Un an după moartea sa, din 1897, a fost
instalată ultima sa invenţie, o maşină care
prelucrează furnirul 59 .
Ludwig-tatăl aplică
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al atelierului Bernhard Ludwig -

NAŢIONAL PELEŞ

DOMNITOARE

tatăl,

1878

LAVOAR, detaliu

DULAP

LAVOAR

Atelier Bernhard Ludwig - tatăl
Sfârşitul secolului al XIX-iea
Lemn de stejar, sculptat, lustruit
I: 211 1 5 cm, L: 135 cm
Nr inv.: 8944, M. 109, L. 573

Atelier Bernhard Ludwig - tatăl
Sfârşitul secolului al XIX-iea
Lemn de stejar, sculptat, lustruit
I: 80 cm, L: 153 cm
Nr inv.: 89471 M. 1181 L. 535
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CASTELUL DE VÂNĂTOARE DE LA LĂPUŞNA (exterior) Â ....

INTERIOR REALIZAT DE BERNHARD LUDWIG - fiul

1925-1926
Lucrările

de la palatele regale Cotroceni,
precum ş i castelul de vânătoare de la
Lăpuşna au fost preluate şi conduse de către fiul
Peleş, Pelişor,
să u.

Cel mai important decorator al reşedinţei
regale de la Sinaia , după anul 1900 este, fă ră
îndoială, arhitectul Bern hard Ludwig-fiul, autorul
majorităţii ansamblurilor decorative pă strate până
astăzi la castelul Pel eş ş i a unor lucrări de
restaurare. Remarcabile sunt lucrările din Holul de
onoare (neo re naştere germană), Apartamentul
impe ria l (neobaroc), Apartamentul princ ipilor de
coroană (neorococo), Apartamentele principeselor
de Ho henzo llern ş i de Wi ed (Empire şi sti l Adam),
de asemenea, Atelierul de pictură al reginei
Eli sabeta şi camerele de oaspeţi (Secessio n), toate
acestea realizate cu deosebit talent ş i măiestrie
arti stică .

Â SCARA ÎN SPIRALĂ DIN HOLUL DE ONOARE, detaliu
Lemn de nuc, sculptat
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Â BUST BERNHARD LUDWIG - fiul

Scara În spirală din Holul de Onoare
Autor Gheorghe Stănes cu, 1911
Lemn de nuc, sculptat

MUZEUL

Pentru Holul de Onoare, amenajat şi decorat
în anul 1911, Ludwig a creat lambriurile sculptate,
având drept model Fredenhagen Zimmer din
Camera de Comerţ din Lubeck (Germania, 1583).
Scara în spirală, realizată după proiectul
arhitectului Ludwig, în lemn de nuc, de către

SCARA ÎN SPIRALĂ DIN HOLUL DE ONOARE

Proiect Bernhard Ludwig - fiul
Autor Gheorghe Stănescu, 1911
Lemn de nuc, sculptat

NAŢIONAL

PELE$

sculptorul român Gheorghe Stănescu 60 este
inspirată după originalul aflat în Primăria dia
Bremen. De remarcat bogăţia sculpturală
adăugarea celor două reprezentări ale persana·
aflate la baza scării, figurându-l pe Bernhard Lud
şi în centru, efigia arhitectului Karel Liman.

COLECŢIA

DE MOBILI ER

Masa barocă din această sală este creaţia lui
Bernhard Ludwig, folosind ca sursă de inspiraţie, în
crearea ornamentaţiei, desenele de mobilier ale

.6. MASĂ
Atelier Bernhard Ludwig - fiul, Începutul secolului al XX-iea
Lemn de nuc, sculptat, strunjit
I: 80 cm, L: 120 cm
Nr. inv.: 9052, M. 339, L. 1006
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gravorului flamand Hans Vredeman de Vries (15271609). După modelul acesteia s-a realizat perechea
ei, pandant, după 1970, într-un atelier românesc.

MU ZEU L

Sala nouă de audienţe sau Sala de consilii,
ultima încăpere amenajată în anul 1914 şi rămasă
neterminată, este lambrisată în întregime cu lemn
de diferite esenţe, de către Bernhard Ludwig, în
stilul Renaşterii germane (o variantă elveţiană),

NAŢIONAL PELEŞ

fiind o copie a unei săli din Primăria de la Lucerna,
din secolul al XV II-iea. Camera a rămas
nedefinitivată privind lucrările de finisaj şi de
poziţionare ale unor picturi, din pricina morţii
regelui, intervenită în toamna anului 1914.

• SALA DE CONSILII

Atelier Bernhard Ludwig - fiul, 1914
Lemn de nuc, diverse esenţe de lemn, sculptat, marchetat
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În Sala florentină cele două măsuţe cu
picioare canelate şi aurite, cu blatul din pietre

Destinate iniţial păstrării unor piese de valoare,
cabinetele, numite, în literatura de specialitate din

semipreţioase,

Italia, stipo, sunt piese cu impact vizual maxim în
salonul elegant, fastuos al castelului . Motivele

sunt interpretate după stilul
Renaşterii italiene târzii .
Lucrări de excepţie sunt cabinetele din lemn

de abanos, bogat ornamentate, după originalele
(de la 1630) din castelul contelui Carlo al 111-lea
Borromeo din Isaia Bella, lacul Maggiore, Italia.

_.CABINET
Atelier Bernhard Ludwig, Viena, Austria, cca 1906
Lemn de abanos, sculptat, strunjit, parţial aurit;
pietra dura; sidef; argint; bronz turnat, cizelat; cristal
I: 347 cm, L: 220 cm
Nr. inv.: 11701, L. 948, M. 286
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decorative, cu pietra dura 61 , figurând buchete de
flori şi păsări , argintul traforat, statuetele din
bronz şi argint cu personaje alegorice şi mitologice
conferă pieselor o valoare estetică notabilă .

MU ZEU L NAŢIONAL PELE$

Â CONSOLĂ

Atelier Bernhard Ludwig, Viena, Austria, cca 1906
Lemn de nuc şi tei, sculptat, furniruit, ebenizat, stucat,
I: 99 cm, L: 241 cm
Nr. inv.: 12492, M. 324

parţial
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Din facturile păstrate la Arhivele Naţiona le reiese că , aproape
în totalitate, ancadramentele uşilor din lemn marchetat de la etajul
I au fost rea lizate în atelierul Bernhard Ludwig, fiind inspirate, aşa
cum notează ebenistul, după uşile Castelului Feldthurns (Velturno,
ltalia) 62 .

Â FACTURĂ

BERNHARD LUDWIG

30 iunie 1906

<1111

INTERIOR DIN CASTELUL VELTURNO, ITALIA

1577-1587
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În documentele trimise de către Bernhard
Ludwig administraţiei regale de la Sinaia, datate
30 iunie 1906, cu lucrările comandate de către
Carol I pentru Apartamentul Imperial (în vederea
vizitei împăratului Franz Josef), acesta specifică
stilul creaţiilor ca fiind Karl VI , barocul austriac
din prima jumătate a secolului al XVIII-iea.
Piesele de mobilier din Salonul mare al
Apartamentului Imperial (Camera de lucru) sunt
importante prin tehnica de lucru a lemnului de
stejar, furniruit cu lemn de nuc, cu suprafeţele
principale galbate ale biroului, ale dulapului cu

pilaştri

la colţuri şi fronton sculptat cu două
11 făclii" aurite, ale consolelor, create în acelaşi stil
baroc austriac. Impresionează armonia
întregului ansamblu şi proporţiile echilibrate
între piesele de mobilier şi uriaşele coloane
torsadate, realizate din lemn de nuc, stucatura
plafonului oglindind modelul covorului
Savonnerie, preţioasa piele de Cordoba care
îmbracă pereţii în partea superioară, intrareadulap dinspre apartamentul principilor, întregul
spaţiu reuşind să creeze impresia de fastuozitate
şi măreţie .

DULAP
Atelier Bernhard Ludwig, Viena, Austria, cca 1906
Lemn de nuc, furniruit cu esenţe exotice, strunjit, sculptat, parţial stucat ş i aurit; bronz aurit
I: 92,5 cm, L: 170 cm
Nr. inv.: 8940, M. 100, L. 734
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BIROU
Atelier Bernhard Ludwig, Viena, Austria
cca 1906
Lemn de nuc, esenţe exotice, marchetat;
bronz aurit
I: 78,5 cm, L: 180,5 cm
Nr. inv. : 8983, M. 197, L. 737

FOTOLII
Atelier Bernhard Ludwig, Viena, Austria, cca 1906
Lemn de nuc, sculptat, parţial stucat ş i aurit; mătase, pasmanterie
I: 113,5 cm, L: 70 cm
Nr. inv.: 8988, M. 202, L. 738
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Dormitorul se distinge prin patul cu baldachin, având sche letul din lemn îmbrăcat în catifea de mătase cu
broderie din fir de argint, măsuţele de noapte cu panouri marchetate şi fotoliul-berjeră cu scăune l de picioare.

PAT ŞI FOTOLIU - BERG ERĂ
Atelier Bernhard Ludwig, Viena, Austria, cca 1906
Lemn sculptat, parţial stucat şi aurit; mătase; broderie
PAT - I: 325 cm, L: 215 cm, LA: 171 cm;
FOTOLIU - /: 124 cm, L: 93 cm
Nr. inv.: 9081, M. 388, L. 748; 9078, M. 385, L. 754 b

aplicată

MU ZEUL
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Interioare le castelului Pele ş , în stil neorococo ş i Ludovic al XIV-iea, sunt conforme cu întreg repertoriul
ornamental al secolu lui al XVI11-lea, rein t erpretat la începutul seco lului a I XX-iea .

APARTAMENTUL PRINCIPILOR MOŞTENITORI

Atelier Bernhard Ludwig, Viena, Austria, cca 1905
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Mobilierul din salonul de oaspeţi realizat de
Bernhard Ludwig, în stil Ludovic al XIV-iea, este
somptuos, cu dimensiuni şi forme largi, simetrice,
cu ornamentaţie bogată şi o fini sare artistică
obţinută prin auriri . Liniile drepte se combină
armonios cu cele curbe, specifice stilului.
Construcţia picioarelor şi a cadrului de
mobilier al legătur ilor, dar mai cu seamă a
scheletului de şezute (fotolii, scaune), a necesitat

APARTAMENTUL GALBEN
Atelier Bernhard Ludwig, Viena, Austria, cca 1906
Lemn sculptat, parţial stucat şi aurit; mătase
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realizări

tehnologice deosebite, care au determinat
perfecţionarea uneltelor (fierăstrăului, dălţilor etc.) .
Picioarele sunt concepute în formă de trunchi
de piramidă cu secţiune pătrată, decorate cu frunze
de acant şi perle. Mesele consolă, birourile cu
blaturile din marmură şi lemn sunt prevăzute cu
centuri purtând decor floral-vegetal şi geometric în
casete, cu sertare şi serurerie din bronz, conform
vocabularului stilistic Ludovic al XIV-iea.

MU ZEUL

Apartamentele pentru oaspeţi importanţi,
de la nivelul etajului I, sunt diferite în ceea ce
priveşte stilul designului interior. Bernhard Ludwig
a ales pentru apartamentul destinat principesei
Josephine de Hohenzollern, mama regelui Carol I,
stilul Empire, specificând pe factura furnizată, ca
sursă de inspiraţie pentru salon, Palatul episcopal
de la Wurzburg, iar pentru dormitor, o încăpere din
reşedinţa familiei domnitoare de Baden, de la
Karlsruhe. Alegerea stilului Empire ar putea sugera
şi gradul de rudenie între mama regelui Carol I şi
împăratul Napoleon, principesa Josephine fiind
nepoata împărătesei Josephine.
Deşi atribuirea acestui stil domniei
împăratului Napoleon I a devenit un loc comun,
cercetările moderne tind să evalueze stilul Empire
ca acoperind ultimii ani ai secolului al XVIII-iea şi
primul sfert al secolului al XIX-iea, înglobând deci
stilurile Directoire (1795- 1799), Consulat (17991804}, Empire (1804-1815) şi Restauraţia, la
începuturile sale, reprezentând o singură evoluţie a
neoclasicismului european 63 .
Repertoriile ornamentale în creaţia de
mobilier vor instaura supremaţia antichităţilor
romane şi a Renaşterii: coloane, cariatide,
ghirlande, lire şi motive groteşti. Vom întâlni şi
teme egiptene: sfinxul, obeliscul, hieroglifele etc.
Rigoarea liniilor şi volumele inspirate de modelele
arhitecturii caracterizează producţia de mobilier a
epocii. Comoda, secreterul, consola păstrează
structurile tradiţionale, dar stilul cunoaşte noi
apariţii, dar şi reeditări de modele mai vechi oglinda psyche, masa de lucru pentru salon,
canapelele meridienne cu trei spătare inegale. Patul
va fi amplasat de acum înainte la perete, fie că este
a l'antique, fie că este a /'imperial cu estradă,
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colonete şi baldachin.
Lemnul de mahon primează, iar marmura şi
bronzul, pietrele semipreţioase, elementele aurite
se regăsescîn decorul mobilierului .
Stilul Empire fusese adoptat cu mult înainte
în România, în decoraţia încăperilor Palatului
Domnesc din Bucureşti 64 , de către domnitorul
Alexandru Dimitrie Ghica 65 , aşa cum reiese din
relatarea nepoatei sale, Alexandrina Ghica :
Palatului era în întregime după stilul
11 Mobilarea
Empire şi conţinea unele piese de toată
frumuseţea; proprietatea personală a Domnului,
aceste piese s-au risipit între moştenitorii lui, unele
mai trăiesc şi ar fi demne de o reproducere
fotografică, din pricina înaltei lor valori artistice
legată de vreo amintire istorică : cele mai însemnate
se găsesc acuma în castelul din Paşcani, fosta
reşedinţă de vară a Domnitorului - un lavabo, mai
cu seamă, lucrat după gustul împărătesei
Josephina, este o adevărată bucată de muzeu.
Pereţii erau împodobiţi cu nişte gobelinuri din
veacul al XVII-iea referindu-se la vizita ambasadei
siameze la curtea lui Ludovic al XIV-iea. Aceste
gobelinuri moştenite de mine au fost cumpărate de
către Regele Carol şi s-au întors astfel la vechiul lor
domiciliu."
În interpretarea stilului, Bernhard Ludwig
alege pentru dormitorul principesei Josephina de
Hohenzollern lemnul de paltin, o nuanţă deschisă,
optimistă, cu mobilier integrat pe unul dintre
pereţi, apoi un pat, o sofa, două noptiere şi o
măsuţă circulară cu scaune, iar pentru salon,
lemnul de acaju, mai sobru şi elegant, potrivit
pentru garnitura de mobilier realizată în stilul
Empire, cu motive din bronz, capete de lebădă, de
inspiraţie rusească.

CEAS DE MASĂ, detaliu
Atelier francez, sfârş itul secolului al XIX-iea
Marmură; bronz turnat, aurit
Nr. inv.: 78, M. 1017
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GARNITURĂ DE SALON A ....

Atelier Bernhard Ludwig, Viena, Austria, cca 1906
Lemn de nuc, sculptat, strunjit,
marchetat; bronz turnat, aurit; mătase
Nr. inv.: 17567
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Al doilea apartament decorat de Bernhard
Ludwig era destinat mamei reginei Eli sabe ta,
principesa Maria de Wied ş i este compus din două
segmente cu acces comun. Mobilierul, parţial fi xa t
în perete, din lemn de arţar şi nuc american, vopsit
alb, poartă amprenta stilului englezesc Adam.
Acoperind cu aproximaţie perioada 17651792, sti lul fraţilor Robert ş i James, reprezintă
reacţia neoclasică engleză la formula rococo a
stilului Chippendale. Creaţiile fraţilor Adam se

....

APARTAMENTUL PRINCIPESEI MARIA DE WIED

Atelier Bernhard Ludwig, Viena, Austria, cca 1906

PELE $

prin omogenitatea stilului, prin
congruenţa decorului interior ş i a mobilierului.
Producţia de mobilier se diversifică - sa la de
mâncare, cu bufetul, care spre 1780 devine o
mobilă funcţională, sa lonul de reprezentare, cu
mobilier somptuos, influenţat de modele franceze,
fotolii cu spătar cu medalion susţinut de sfincşi,
console cu oglindă, comode ovale sa u în sem ilună
etc. Micile saloane, budoarele cuprind numeroase
piese mici, cu rol funcţional, dar şi decorativ.

APARTAMENTUL PRINCIPESEI JOSEPHINA DE HOHENZOLLERN (DORMITOR)

Atelier Bernhard Ludwig, Viena, Austria, cca 1906

T

caracterizează

NAŢIONAL

C OLE CŢ IA

DE MOBILIER

Atelierele vieneze Portois&Fix erau
recunoscute, în secolul al XIX-iea, pentru
valoroasele reproduceri după piesele de mobilier
ale Casei regale a Franţei.
Participante la Expoziţia Universală de la
Viena din anul 1873, acestea sunt premiate cu
Medalia pentru bun gust, având lucrări ebenistice
de mare eleganţă . Atelierele devin foarte curând
furnizoare ale palatelor Schănbrunn şi Hofburg, cât
şi pentru apartamentele arhiducelui Rudolf de la
Mayerling. Decoratorii August Portois şi Anton Fix
conduceau o companie care, curând, avea să
exporte piese de design interior: pe lângă mobilier,
ei realizau preţioase ţesături, covoare, tapete din
mătase şi lână, ornamente pentru sărbătorile de
iarnă ş.a., destinate comenzilor din Germania,
Rusia, Imperiul Otoman, România, Serbia, Olanda şi
Elveţia .

În jurul anilor 1900, Casa Portois&Fix a
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înfiinţat

magazine „pariziene" pe Calea Victoriei şi
în Piaţa Teatrului din Bucureşti, devenind
furnizoare ale Casei regale române, ca urmare a
succesului pe care l-au avut în rândurile
protipendadei cosmopolite piesele de artă
la

a

fran~aise .

Comoda din Apartamentul principilor este o
copie după comoda de medalii a regelui Ludovic al
XV-iea, originalul de la Versailles, datat 1739, fiind
realizat de Antoine Gaudreaux (1682-1746),
creatorul de mobilier al Casei regale franceze.
Firma Portois&Fix a urmărit, cu atenţie, atât
fluenţa decoraţiei

din bronz, cât şi perfecţiunea

tehnicii marchetăriei. Medalioanele ovale,
decorate cu personaje alegorice, sunt montate pe
un suport din celuloid albastru, aceasta fiind
singura diferenţă marcantă faţă de piesa originală,
unde suportul este un panou din lemn furniruit.

COMODA PENTRU MEDALII A REGELUI LUDOVIC AL XV-LEA

COMODĂ, DETALIU

Atelier Antoine Gaudreaux, cca 1739
Lemn de esenţe exotice, marchetat; bronz turnat, cizelat

Atelier Antoine Gaudreaux,
cca 1739

MUZEUL
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COMODĂ
Atelier Portois&Fix, Viena, sfârşitul secolului al XIX-iea
Lemn exotic, marchetat; bronz turnat, cizelat; marmură
I: 93,5 cm, L: 173,5 cm
Nr. inv.: 12487, L. 725, M. 175
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A doua comodă este realizată de acelaşi atelier
vienez, după piesa ebenistului francez Charles Cressent
(1685-1768), celebru creator de mobilier Regence.
Realizată din lemn de nuc, cu furnir marchetat, dispus
în câmpuri geometrice, cu corpul modulat „în
arbaletă" . Piesa are patru picioare galbate, iar
panourile sertarelor su nt decorate cu bogate aplicaţii
din bronz figurând ramuri, pornind de la baza piesei ş i
ramificându-se larg pe corp, susţinând păsări şi
cupidoni ce flanchează un vas amforă, pe montanţi cu
busturi de copii ţinând în mâini păsări .

•

COMODĂ
Atelier Portois&Fix, Viena, sfârşitul secolului al XIX-iea
Lemn exotic, marchetat; bronz turnat, cizelat; marmură
I: 93,5 cm, L: 173,5 cm
Nr inv.: 12487, L. 725, M. 175
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Panciera Valentino Besarel 66 (1829-1902),
fiul unui sculptor italian în lemn, a studiat la
Academia de Arte Frumoase din Veneţia, apoi a
participat la numeroase expoziţii naţionale şi

„

'li

·I

I
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din anul 1875.
Tehnica sculpturală a acestui artist ebenist
este considerată de mare calitate şi acurateţe. A fost
influenţat, în creaţiile sale, de piesele de mobilier ale
lui Andrea Brustolon 67 , pe care a încercat să le
interpreteze.
Prin realizarea garniturii de fotolii palaţiale şi a
mesei neobaroce, aflată astăzi în Cabinetul de lucru,
V.P. Besarel aduce un surplus de virtuozitate, o
tehnică elaborată, forme sculpturale perfecte,
îmbogăţind colecţia de mobilier a regelui Carol I.

Creaţia

sa şi a fratelui său, care a îmbrăţişat
meserie, cuprinde piese de mobilier furnizat
Caselor regale europene: o garnitură de fotolii pe
care regele Umberto I al Italiei o va dărui, în anul
1888, împăratului german Wilhelm I şi un birou
impozant pentru biblioteca Querini Stampaglia din
aceeaşi

I

jI

Veneţia,

internaţionale.

Ir

I

r

ETICHETĂ DE ATELIER
sub blatul mesei

Păstrată

'i

I

'

MASĂ
Atelier Panciera Valentino Besarel, Veneţia, sfârşitul secolului al XIX-iea
Lemn de nuc şi stejar, sculptat, strunjit, lustruit
I: 81 cm, L: 105,5 cm
Nr. inv.: 11722, L. 933
I

I

I,
,

I

.I
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FOTOLIU
Atelier Panciera Valentino Besarel, sfârşitul secolului al XIX-iea
Lemn de nuc, strunjit, sculptat, lustruit; catifea coupe
I: 130 cm, L: 100 cm
Nr. inv.: 11 73 0, M. 65
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Atelierul Graef&Pagenstecher din Elberfeld ,
Germania, a realizat două dulapuri bibliotecă
pentru regina Elisabeta, o garnitură de dormitor şi
paturile suveranilor, în stilul neorenaşterii
germane.
Dulapurile bibliotecă sunt compuse din două
corpuri, cel inferior prevăzut cu dulapuri cu patru
uşi casetate, şi decor cu capete de lei cu coarne şi
inele din aramă; surmontat de trei sertare
godronate, cu motive groteşti; corpul superior, cu

DULAP BIBLIOTECĂ
Atelier Graeff&Pagenstecher, Elberfe/d, Germania
Sfârş itul secolului al XIX -/ea
Lemn de stejar, strunjit, sculptat, ştanţat, lustruit; alamă
I: 248,5 cm, L: 258 cm
Nr. inv.: 4607, L. 708

NAŢIONAL PELEŞ

două

sertare laterale la bază şi un compartiment
central surmontat de un grilaj din aramă, flancat de
compartimente laterale, toate trei cu câte trei
poliţe, despărţite prin cariatide şi atlanţi - alegorii
ale Dramei şi Liricii , cu elemente atribute,
susţinând arhitrava, unde se află inscripţia : Le
monde est plein de fous et qui n 'en peut pas voir
doit rester dans sa chambre et briser son miroir68
(la unul) şi alegorii ale Prozei şi Epicii, cu inscripţii în
limba franceză şi germană (la celălalt) .

turnată, cizelată
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Cel mai adesea, interioarele din a doua
jumătate a secolului al XIX-iea, se remarcă prin
eclectismul decoraţiei interioare: un salon şi un
budoar neorococo se asociază unui dormitor
mobilat cu piese neoclasice, unei biblioteci
neogotice, unei sufragerii neorenascentiste. Stilul
burghez, propriu-zis, s-a cristalizat în decoraţia de
interior din ţările germanice în stilul Biedermeier,
stil decorativ ce va împodobi saloanele. Mobilierul
Biedermeier definea o ambianţă plăcută,
confortabilă, destinată în primul rând vieţii de
familie şi reprezenta o sinteză între elemente
Empire, Restauraţie şi influenţe engleze, în care

COMODĂ

Atelier Budapesta (?}, sfârşitul secolului al XIX -/ea
Lemn de nuc, strunjit, furniruit, lustruit; alamă turnată,
I: 100 cm, L: 136 cm
Nr. inv.: 15258
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ştanţată

predilecţia

pentru linia curbă se asociază cu ştiinţa
folosirii marilor suprafeţe furniruite de nuc, paltin,
cireş, măr, mai rar acaju. Stilul va cunoaşte o mare
expansiune, fiind propriu întregi i Europe Centrale,
cu extinderi până în Italia, Rusia, Transilvania.
Mobilele caracteristice sunt secretaire-ul,
ansamblul de salon, mesele de scris, de lucru,
comoda şi dulapul.
Castelul Peleş deţine o garnitură de salon în
stil Biedermeier, achiziţionată în perioada anilor
1970, realizată în ateliere din Imperiul Austro-Ungar,
din lemn de nuc, reluând, simplificat, modelele
vieneze .
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GARNITURĂ DE SALON BIEDERMEIER
Atelier Budapesta(?}, sfârşitul secolului al XIX -/ea
Lemn de nuc, strunjit, furniruit, lustruit; alamă turnată, ştanţată
Nr. inv.: 15258
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Stilul Napoleon III exista în germene în
trăsăturile

stilului Louis Philippe; noua dezvoltare
pe care decorativismul francez o cunoaşte sub cel
de al Doilea Imperiu (1852-1870) se va prelungi,
mult după domnia lui Napoleon al 111-lea, până spre
Primul Război Mondial, generând un eclectism
durabil, care va defini gustul european mai mult de
cincizeci de ani. Dominantele stilistice care vor
conduce la neostilurile celui de al Doilea Imperiu
sunt decorul gotic şi mai ales, cel renascentist,
inovaţiile stilistice Ludovic al XIV-iea, Ludovic al XViea ş i Ludovic al XVI-iea , revenirea la modă a
decorurilor chinezeşti şi arabe.
Singurele creaţii originale ale stilului sunt
diversele canapele, fotolii şi taburete, ce vor fi în
întreg ime capitonate, mărgin i te cu pasmanterie,
franjuri care ajung până la podea . Apa r canapelele
confident cu două locuri şi spătarul în S, pufurile
etc. Mobilierul va fi realizat din diverse esenţe de

MASĂ, detaliu cu medalioane portrete istorice

Atelier f ran cez,

sfâ rş itul

secolului al XIX-iea

MASĂ - MARIE ANTOINETTE
Atelier f ra ncez, sfârş itu l secolului al XIX -/ea
Lemn de tei strunjit, sculptat, aurit;
porţe la n pictat manual, glazurat
I: 79 cm, O: 55 cm
Nr. inv. : 17611, C. 1716
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lemn, în culori întunecate (abanosul sau lemnul
ebenizat}, decorat cu intarsii în stil Boulle, cu
bronzuri, medalioane din porţelan , pietra dura etc .
Se continuă folosirea marchetăriei cu buchete de
flori libere sau în panere, subliniate de baghete din
bronz sau alamă , panglici legate cu noduri, capete
feminine, ramuri înfrunzite etc.
În amestecul de elemente şi surse de
inspiraţie , ex istă totuşi o altă percepţie a s paţiului
de locuit - fiecare cameră are stilul s ău personal .
Biblioteca este, de pildă , compusă au ster, în culori
închise, sufrageriile sunt amenajate în stil Henri li,
saloanele sunt cochete, in spirate din feminitatea
stilulu i rococo, în dormitoare şi budoare sunt
plasate mobilele capitonate , draperiile ,
pasmanteria etc .
Acest mod de ordonare a camerelor cu
mobilier diferenţiat va fi menţinut multă vreme
după ieşirea din uz a stilului Second Empire .

MU ZEU L NAŢIONAL

P E LE Ş

MĂSUŢĂ ....

Atelier francez, sfârşitul secolului al XIX -/ea
Lemn de păr, strunjit, ebenizat, intarsiat;
bronz turnat, cizelat
I: 73 cm, L: 107 cm
Nr. inv.: 14227

A CABINET BONHEUR DU JOUR

Atelier francez, aurire Magniant Romain, Paris
Sfârşitul secolului al XIX-iea
Lemn de tei, strunjit, ebenizat, intarsiat;
porţelan pictat peste glazură;
bronz turnat, cizelat, aurit
I: 130 cm, L: 75,5 cm
Nr. inv.: 11712, L. 808

BIROU DOS D'ÂNE ....

Atelier francez, sfârşitul secolului al XIX-iea
Lemn de esenţă tare, ebenizat, strunjit, intarsiat;
sidef; bronz turnat, cizelat
I: 91 cm, L: 76 cm
Nr. inv.: 11709, L. 814, M. 99
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CABINET
Atelier italian, sfârşitul secolului al XIX-iea
Lemn de păr, furnir de abanos; argint
I: 175 cm, L: 79,5 cm
Nr. inv.: 4800, L. 626
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MOBILIER ORIENTAL

BRODERIE PARIETALĂ DIN SALONUL TURCESC
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SALONUL TURCESC
Atelier Siegert, Viena, cca 1873
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Regele Carol va iniţia achiziţionarea de la
Istanbul a unei serii de obiecte de artă decorativă
orientală , între care şase s c ă unele î mbrăcate în
material brodat, două draperii mihrab minuţios
decorate cu mătase şi fir de aur, vase din alamă,
ceramică . De altfel , cele două s paţii ,
reprezentative pentru neo-stilurile orientale,
Sala maură şi cochetul Salon turce sc, diversifică
ş i mai mult paleta decorativă a reşedinţei regale
de la Sinaia 69 .
Ansamblul decorativ din Salonul turcesc,
aflat în corpul mare de pe faţada sudică a
castelului Peleş , este format din broderii de
mătase acoperind plafonul , pereţii î ncăperii şi
mob ilierul otoman , alcătuit din sofale, fotolii ş i
taburete . Aceste broderii au fost achiziţionate,
după închiderea Expoziţiei Universale de Artă
Decorativă de la Viena, din anul 1873 şi realizate
de firma Siegert din Viena .
Dintre toate creaţiile naţiunilor islamice
expuse la e x poziţia de la Viena , Imperiul Otoman
a pr imit cel mai mare spaţiu de reprezentare din
partea organizatorilor. Asemenea aranjamente
au coincis cu urmărirea apropierii diplomatice
dintre cele două ţări , istoric rivale, ambele vizând
obţinerea unui beneficiu reciproc privind

FOTOLIU ŞI TABURET
Atelier Siegert, Viena, cca 1873
Lemn de nuc, strunjit, lustruit; broderie de
Fotoliu - I: 110 cm, L: 60 cm
Taburet - I: 40 cm, L: 30 cm
Nr. inv.: 4957, L. 963; 4959, L. 965

mătase
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interesele politice şi economice .
În cele din urmă, Turcia a devenit cel mai
important partener comercial al Austriei şi cel
mai apropiat aliat în Orientul Mijloc iu. Mai mult,
câteva publicaţii importante legate de cultura
otomană, au fost comandate de către oficialii
turci , î n mod special pentru acest târg : Victor
Marie a realizat catalogul La Usun-1 Mi'mari-i
Osmani (L 'architecture ottomane , 1873), o
istorie a arhitecturii turceşti , care pleda pentru
crearea unui stil neo-otoman în arta decorativă
modernă 70 .

În majoritatea reşedinţelor regale şi
princiare europene din acea s tă perioadă a
sfârşitului de secol XIX se regăsesc salonaşe
turceşti , stilul pitoresc al Orientului fiind la modă
şi considerat ca o curiozitate .
Te xtilele în stil otoman , din Salonul -turcesc
de la Peleş se disting printr-o policromie vie, în
care nici o culoare nu e dominantă şi în care
arabescurile se armonizează subtil , formând un
ansamblu rafinat . În urma unei inundaţii din jurul
anilor 1920, a infiltrărilor de apă , broderia
plafonului a fost distrusă, cea actuală fiind
realizată la Întreprinderea Arta Te x tilă din
Ploieşti , în anii 1970, ca şi tapiseria mobilierului.

pe catifea
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continentul american. În secolul al XIX-iea, alături
de alte stiluri istoriste, a apărut neomudejarul.
Termenul de „artă mudejar" a fost folosit
pentru prima dată în anul 1859 de către Amador de
las Rios 71 , cu prilejul discursului „ Stilul mudejar în
arhitectură ", la intrarea sa în Academia de Bel/as
Artes de San Fernando (Academia de Artă San
Fernando) .
Sala maură din castelul Peleş este concepută
după proiectele arhitectului francez Charles Andre
Lecomte du Nouy, în stilul hispano-maur andaluz,
ca un spaţiu principal de primire pentru oaspeţi.
Mobilierul, realizat în atelierele vieneze W. Stăger,
la sfârşitul secolului al XIX-iea, este format din
banchete, măsuţe, pupitre de coran, fotolii,
taburete, încrustate cu filde ş şi sidef, cu in sc ripţii în
limba persană (texte de ospitalitate ş i versete din
Coran).
Mobilierul acestui stil nu a avut o dezvoltare
deosebită din punct de vedere constructiv şi
funcţional , decoraţiile însă sunt deosebit de bogate
şi preţioase , elementele ornamentale, exclusiv
geometrice, având un desen precis şi echilibrat
(arabescuri şi intarsii cu os şi sidef). Măsuţele , cu
blaturile circulare, pătrate , he xagonale şi
octogonale, sunt caracterizate prin înălţimea lor
redusă . Forma panourilor-picioare a fost
influenţată de arhitectură, uzitându-se, îndeosebi,
stâlpi cu aripi traforate, arcade în formă de
potcoavă şi stalactite . Motivele de ornamentaţie
sunt strunjite, formând şiraguri de bile şi mărgele
sau baluştri mărunţi.

Arta maură, denumită mudejar, este
în regatele creştine ale Peninsulei
Iberice, cuprinzând influenţe, elemente sau
materiale din stilul hispano-musulman. Este vorba
de un fenomen hispanic în exclusivitate, desfăşurat
între secolele al XII-iea şi al XVI-iea, ce presupune
îmbinarea curentelor artistice creştine (romanice,
gotice şi renascentiste) cu cele islamice ale epocii .
Pe de-o parte, unii istorici consideră acest stil
ca fiind un epigon al artei islamice; pe de altă parte,
este văzut ca reprezentând o perioadă din arta
creştină, în care apar elemente decorative islamice,
dat fiind faptul că cei care îl creează sunt mudejarii
sau maurii. Aceştia din urmă constituie populaţia
de religie musulmană şi cultură arabă rămasă pe
teritoriul regatelor creştine, în urma Reconquistei şi
cărora, în schimbul plăţii unui tribut, li s-a permis
păstrarea obiceiurilor religioase şi a unui statut
juridic propriu .
În ciuda acestor consideraţii , se poate spune
că arta mudejar nu poate fi revendicată nici de
istoria artei musulmane, nici de cea a artei creştin
occidentale . Ea reprezintă , nici mai mult nici mai
puţin, decât expresia artistică a societăţii spaniole
medievale, în care convieţuiau deopotrivă
musulmani, cre ştini şi evrei.
Stilul nu este unul compact, ci prezintă
caracteristici distincte de la regiune la regiune, între
care se afirmă mudejarul toledan, leonez, aragonez
şi andaluz .
De pe teritoriul Peninsulei Iberice stilul
mudejar s-a extins până în coloniile spaniole de pe
dezvoltată

DETALIU SCAUN
ÎN STIL MUDEJAR
Atelier A. Stăger, Viena,
secolului al XIX-iea

sfârşitul
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LADĂ
Atelier A. Stăger, Viena, sfârşitul seco lului al XIX-iea
Lemn de stejar, strunjit, furniruit, intarsiat; sidef; os
I: 47 cm, L: 75 cm
Nr. inv.: 17523

~

PIESE DE MOBILIER ÎN STIL MUDEJAR

Atelier A. Stăger, Viena, sfârşitul secolului al XIX-iea
Lemn de stejar, strunjit, furniruit, intarsiat; sidef; os
Nr. inv. : 4973, 4977, 4979, 4976, 4971, 17569
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Garnitura de salon din lemn de tek este un
cadou pentru Carol al II-iea, din perioada călătoriei
acestuia în jurul lumii 72 , din partea maharajahului
de Kapurthala, Sir Jagatjit Singh Bahadur 73 şi
reprezintă o curiozitate inedită în patrimoniul
regal.
Formată din 15 piese, garnitura este lucrată
în trafor cu motive ajurate, într-o esenţă de lemn
11
tare, de tek 74 , numit de francezi „bois de fer

CONSOLĂ
Atelier nord indian, Începutul secolului al XX-iea
Lemn de tek, traforat, lustruit
I: 103,5 cm, L: 118 cm
Nr. inv.: 12493, M. 87, L. 940 i
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(lemn de fier) . Garnitura cuprinde mese de diferite
mărimi, cu blaturile circulare şi ovale, o canapea
cu spătarul festonat, lobat, un fotoliu cu spătar,
şase scaune, o consolă şi două taburete mici .
Preţioasă prin minuţiozitatea tehnicii
traforului, o dantelărie în lemn, cu ornamente
specific orientale, dragoni, păsări, capete de
himeră , şerpi etc., garnitura a suportat intervenţii
de restaurare .

MU ZEUL

NAŢIONAL

PEL E$

PIESE GARNITURĂ DE SALON
Atelier nord indian, Începutul secolului al XX-iea
Lemn de tek, traforat, lustruit
Nr. inv.: 12493, M. 85, M. 91, M. 98
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PIESE GARNITURĂ DE SALON
Atelier nord indian, începutul secolului al XX-iea
Lemn de tek, traforat, lustruit
Nr. inv.: 12493, M. 97, M. 84, M. 88
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Art Nouveau (termen provenit din limba
franceză,

însemnând Artă nouă) este un stil artistic

La realizarea ansamblurilor de interior de la
Peleş şi Pelişor participă, alături

de arhitectul Karel

manifestat plenar în artele vizuale, designul şi

Liman , arhitecţi şi decoratori-ebenişti (toţi având

arhitectura de la începutul secolului al XX-iea,

formaţii

relativ sincron în majoritatea culturilor

şi ţărilor

vieneze sau germane), iar o trăsătură a

acestora rezidă în practicarea designului de

europene, dar şi în America de Nord, unde a fost

mobilier integrat în fi x, destinat, în mod deosebit,

adoptat cu precădere în Statele Unite ale Americii şi

valorificării

intensive a tuturor spaţiilor.

Canada.
Art Nouveau-ul poate fi, de asemenea,
perceput ca o mişcare artistică de tranziţie,
formând un preludiu la ceea ce urma să devină
modernismul secolului al XX-iea. În acest grupaj,
de artişti şi tendinţe ale trecerii spre modernism,
pot fi incluse şi mişcările artistice cunoscute sub
numele de Jugendsti/ sau Sezessionssti/ în
Germania şi Olanda , respectiv, Secesion, în Viena,
Austria, ambele inspirate şi grupate ideatic în jurul
periodicului de avangardă vienezJugend (Tinereţe) .
Atât artiştii germani şi olandezi, cât şi cei vienezi
luptau cu convenţionalismul sfârşitului secolului al
XIX-iea, prin găsirea de noi formule artistice viabile,
părăsirea

drumului neted al sălilor de expoziţie

consacrate, găsirea de noi spaţii ambientale,
expoziţionale, funcţionale şi

expunerea lucrărilor

pe cont propriu.
Cele mai numeroase elemente, care premerg
şi totodată anunţă

_. EFIGIA LUI KAREL LIMAN

Detaliu scara În spirală din Holul de Onoare
Autor Gheorghe Stănescu, 1911
Lemn de nuc, sculptat

Art Nouveau-ul, aparîn perioada

anilor 1850-1875, în pictura prerafaeliţilor şi în
piesele de artă decorativă ale membrilor mişcării
Arts and Crafts, iniţiate de William Morris, în
lucrările

unor arhitecţi, decoratori ş i designeri

spaţiile

pictura neoromanticilor simbolişti francezi (Puvis

apartamente în acest stil modern, solicitându-le

de Chavannes, Gustave Moreau şi Odilon Redon),

decoratorilor, August Bembe, Anton Păssenbacher

ori în noua estetică arhitecturală inaugurată la Paris

şi

de Turnul Eiffel.
Se impune, nu în ultimă instanţă, rolul artelor

mobilier cochete şi folosirea unor esenţe

orientale şi extrem-orientale în general, al celei
japoneze, în special, ca una dintre principalele

de nuc, piper, cireş etc.
Se remarcă interioarele mobilate din

şi

Apartamentul doamnei de onoare Olga

afirmarea Artei 1900.
Arta anilor 1900 se poate caracteriza prin

Mavrogheni (August Bembe), apartamentul

componente care conduce spre constituirea
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Arhitectul Karel Liman a proiectat, pentru

americani, în pictura franceză pe ceramică sau în

de la nivelul mansardei din castelul Peleş,

Bernhard Ludwig, realizarea unor ansambluri de

luminoase din lemn de frasin , paltin, pin cu furniruri

principelui Ferdinand, apartamentul pictorilor

bidimensionalism, decorativism, grafism ş i

(Bernhard Ludwig şi Păssenbacher), apartamentele

proporţii

doamnelor de onoare .

suple, alungite .

AMENT PENTRU MARE A ,DOAMNĂ DE ONOARE, SALONUL
APARl
Decorator eb en ist .August Bembe
Începutul secolulw al XX-iea
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Castelul Pelişor 75 , construit la cererea regelui
Carol I, pentru principii moştenitori Ferdinand şi
Maria, este unicul monument din ţară care
păstrează unitară arhitectura interioară şi
mobilierul Secession .
Spirit deschis, principesa (şi mai apoi regina)
Maria a înţeles în profunzime fenomenul artistic cel
mai pregnant al epocii, Art Nouveau-ul, fiind un fel
de instrument de luptă, de revoltă împotriva
sterilităţii istorismului, preferat de regele Carol I,
aşa încât a participat personal la decorarea
încăperilor şi la designul unor garnituri de mobilier.
O parte din creaţia de mobilier a reginei , de la
începutul secolului al XX-iea, din castelul Pelişor, se
datorează influenţei Şcolii de la Darmstadt şi
implicit mişcării Arts and Crafts (Arte şi Meserii) din
Anglia.
Principesa Maria îl cunoscuse pe marele
duce Ernst Ludwig de Hessen 76 prin intermediul
surorii sale mai mici, Victoria Melita (Ducky}, prima
sa soţie. Extrem de interesat de ideile lui Ruskin şi
Morris, entuziasmat de mişcarea britanică din
domeniul artelor şi al meşteşugurilor din sfera
domestică, marele duce Ernst Ludwig a adresat o
comandă în anul 1897 către arhitecţii decoratori
Mackay Hugh Baillie Scott şi Charles Robert Ashbee
pentru decorarea numeroaselor încăperi din
palatul său de la Darmstadt . Baillie Scott (18641945} era unul dintre cei mai importanţi
reprezentanţi ai mişcării Arts and Crafts. Acesta s-a
dedicat designului de interior, lucrând ca
proiectant de mobilier, dar şi în alte arii ale artelor şi
meşteşugurilor. Creaţiile sale vesele şi parcă mai
puţin statice au avut imediat o primire entuziastă.
Din anul 1899, Ernst Ludwig a subvenţionat
una dintre cele mai importante colonii de artişti de
orientare 1900 din Europa, numită grupul celor
şapte, Die Sieben, cuprinzând nume de rezonanţă
ca Peter Behrens, Josef Maria Olbrich, Hans
Christiansen, Patriz Huber ş . a . Cel mai în vârstă
avea 32 de ani, cel mai tânăr 20 . Aceştia au devenit
adepţii de frunte ai mişcării artistice Jugenstil din
Germania.
Austriacul Olbrich poate fi considerat liderul
spiritual al coloniei, creând lucrări de artă
arhitecturală complexe, libere de orice obligaţie
ideologică sau stilistică.
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„Arta nu este nimic altceva decât o punere în
scenă estetică şi armonioasă a vieţii, arta nu
înseamnă decât să trăieşti după temperamentul şi
conştiinţa proprie" 77 , spune Olbrich .
Maria va prelua multe idei ale tinerilor artişti
de la Darmstadt, în special de la scoţianul Baillie
Scott . O influenţă considerabilă asupra creaţiei de
mai târziu a principesei a avut-o sora sa, Victoria
Melita (Ducky}, iniţiatoare de proiecte de design şi
colaboratoare activă a soţului său la Darmstadt.
Din fotografiile păstrate în arhiva Muzeului
Naţional Peleş reiese că o parte a mobilierului ce
se va regăsi în palatele Mariei, după anul 1900, a
fost schiţat şi realizat la Curtea marilor duci de
Hessen . De altfel, corespondenţa Mariei cu Baillie
Scott, în elaborarea proiectelor decorative pentru
că su ţa dintre brazi (Juniperus sau Cuibul
Principesei) de la Sinaia, s-a purtat prin intermediul
Victoriei Melita .
Lângă Darm st adt , aceştia deţineau o
reşedinţă de vară, castelul Wolfsgarten, unde
numeroşii invitaţi , membri ai Caselor domnitoare
din Europa, participau la obişnuitele petreceri
organizate de gazde, iar când „ploua, toată lumea
picta , făcea sculptură în lemn ori pirogravură , în
stilul Art Nouveau" 78 .
Maria dă frâu liber gusturilor sale în materie
de frumos în decoraţia Castelului Pelişor care
dezvăluie , prin obiectele şi stilul ales,
personalitatea romantică, misterioasă,
îndrăzneaţă, promotoare a unei arte noi şi in solite .
Principesa moştenitoare Maria (viitoarea regină) a
comandat arhitectului Liman şi decoratorului
vienez, Berhard Ludwig, interioare luminoase,
primitoare, decorate după gustul său, cu elemente
de stil bizantin, motive celtice şi româneşti . De
asemenea, Karel Liman a folosit, alături de
elemente Art Nouveau, elemente româneşti:
ocniţe specifice Văii Prahovei, divizarea s paţiului
prin folosirea elementelor decorative
brâncoveneşti, amplificarea funcţionalităţii prin
compartimentarea spaţiului în plan orizontal. Căci,
prin treptata înţelegere a naturii poporului român ,
cu care a ajuns să se identifice ca nici un alt
personaj regal , Maria a înţeles necesitatea
cuprinderii funcţiei «n aţionale » în reşedinţa
regală.

MUZEUL
Holul de onoare al castelului Pelişor este
rafinat prin simplitate, fiind lambrisat cu casetoane
din lemn de stejar. Remarcabil se dovedeşte
luminatorul împodobit cu vitralii, element de
arhitectură specifică artei anilor 1900. În schimb,
Cabinetul de lucru al regelui Ferdinand impune prin
solemnitate . Dormitorul alăturat este conceput cu
mobilier integrat în fix, valorificând spaţ iul conform
vocabularului stilistic al Artei 1900. Apartamentul
copiilor, vesel şi spaţ io s, a constituit pentru ei locul
de joacă preferat . În apartamentul reginei Maria
mobilierul dormitorului trădează , prin liniile
scaunelor şi ale măsuţelor, influenţa ebeniştilor
Secession. Capela integrată apartamentului reginei
Maria se află într-un spaţ iu placat cu marmură de
Ruşchiţa , accesibil printr-o arcadă cu coloane,
aurită, ce poartă o inscripţie emblematică. Nota de
reculegere o conferă vitraliile decorate cu
entrelacuri filtrând o lumină fascinantă.

NAŢ I ONAL PEL EŞ

Dormitorul de aur este mobilat cu piese
realizate în anul 1909 în Atelierele de Arte şi Meserii
de la Sinaia , după desenele Mariei .
Biroul reginei Maria este amp la sat într-un
interior cu coloane brâncoveneşti şi un cămin
specific interioarelor româneşti .
Camera de aur, încăperea pivot a palatului,
este insolită ca decoraţie. Pereţii din stuc aurit sunt
decoraţi

cu frunze de ciulin , loc drag reginei,

întrucât reprezintă emblema ora ş ului Nancy,
capitala Art Nouveau -lui, dar şi legat de Scoţia , locul
natal al Mariei , unde simbo li za eternitatea.
Mobilierul decorat cu elemente celtice şi bizantine
este pus în valoare şi de luminatorul de forma unei
cruci celtice . Bernhard Ludwig reuşe şte să realizeze
din lemn de esenţă luminoasă (lemn de paltin)
garnituri de mobilier cu forme decupate, curbate,
cu picioare fine, fuselate şi utilizează stofe cu
motivul irişilor, flori atât de dragi reginei.

DORMITORUL REGINEI MARIA
Castelul Pe/işor
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MARCA ATELIERULUI BERNHARD LUDWIG

....

MĂSUŢE GIGOGNE

Atelier Bernhard Ludwig, Viena, cca 1905
Lemn de tei, modelat la aburi, incizat, vopsit
I: 70 cm, L: 47 cm
Nr. inv.: 4381, L. 435 a, b, c

T
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DULAP - GARDEROB
Atelier Bernhard Ludwig, Viena, cca 1903
Lemn de esenţă tare, vopsit; ţesătură pictată
/: 233 cm, L: 580 cm
Nr. inv.: 6783

MUZEUL

NAŢIONAL PELEŞ

PIESE DE MOBILIER ÎN MANIERĂ BAILLIE scon
Atelier Bernhard Ludwig, Viena, cca 1910
Lemn de brad, sculptat în meplat, vopsit
Nr. inv.: 17082, 19345, 19341

J
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Un preţios portal renascentist,
sculptat În lemn de stejar,
reprezentând doi atlanţi, un
tânăr şi un bătrân, simboluri
ale vârstelor omului, a fost
adus la comanda lui Carol I de
la castelul familiei din
Sigmaringen, În anul 1883.
Lucrarea , datând de la
sfârşitul secolului al XVI-iea,
constituie arcada intrării În
Sala mică a armelor de
vânătoare de la Castelul Pele ş .

MUZEUL

NAŢ I ONAL

PELE$

Mobilierul creat în diferite regiuni ale Europei

aduse de la castelul Sigmaringen, constituind modele

este de mare valoare etnografică ş i artistică pentru

ulterioare pentru sculptori, în vederea completării

colecţionari,

dovedind o aplecare spre arta

garniturilor. La sfârşitul secolului al XIX-iea, garnitura

atât de diversă şi originală. Regele Carol I

de scaune, însumând circa 40 de piese, a fost

tradiţională,

avea o preferinţă deosebită pentru mobilierul regional

restaurată,

german, care îi amintea de originea sa, şi implicit, de

îmbinările şi

strămoşii săi glorioşi.

De foarte mare valoare sunt,

tâmplarul german, Carl Miefs (care se semnează pe

pentru patrimoniul Muzeului Naţional Peleş, scaunele
rustice, specific germane - cu efigiile de strămoşi ai

câteva exemplare) .
Scaunele sunt realizate în stilul medieval al

regelui Carol I, sculptate în lemn de nuc şi de stejar,

regiunii Baden-Wurttemberg şi sunt la origine

cele mai multe realizate în secolul al XVIII-iea, altele, cu

realizate pentru interioarele de reprezentare ale

temă cinegetică, create la sfârşitul secolului al XIX-iea,

reşedinţelor germane, adosate la perete şi expuse pe

unele picioare fiind înlocuite, s-au refăcut
completat casetele sculptate, de către

purtând pe spătar motivul unui cap de animal sălbatic .

coridoare sau în sălile destinate colecţiei de arme şi

Este posibil ca o mică parte dintre acestea să fi fost

armuri şi al sălilor de vânătoare .

Atelier german
Sfârşitul secolului al XIX-iea
Lemn de stejar, strunjit,
ll sculptat, ştanţat, lustruit
~ I: 95,5 cm, L: 43 cm
Nr. inv.: 4418, L. 866 a,b,c

MU ZEU L

.... VÂNĂTOARE DE MISTREŢI
Aquaforte
Autor August Vind după J. E. Ridinger {1698-1767)
Sfârşitul secolului al XVIII-iea
Nr. inv.: 8575, P 283, G. 209

NAŢIONAL P E L EŞ

A SCAUN (şi detalii)
Atelier Martin Stăhr, Sinaia, cca 1890
Lemn de stejar, strunjit, sculptat, meplat,
I: 101,5 cm, L: 47 cm
Nr. inv.: 4895, L. 867 a

ştanţat,

lustruit
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În patrimoniul Muzeul Naţional Peleş se
găseşte şi o garnitură de mobilier din regiunea
Bretagne, Franţa.
În inventarele din anul 1927 figurează cinci
piese aparţinând artei provinciale bretone (o
banchetă şi patru scaune), achiziţionate de către
Casa regală, respectiv de către regele Carol I.
În anul 1971, Muzeul Naţional Peleş a
cumpărat de la un particular din Bucureşti, 15 piese
de mobilier, completând o garnitură de sufragerie,
de origine franceză (bretonă), de mare valoare
muzeistică.

Mobilierul breton, tratat într-o interpretare
specifică stilului Ludovic al XVI-iea, probabil
executat la sfârşitul secolului al XVIII-iea , constituie
un ansamblu compus dintr-un bufet mare cu două
corpuri, un dressoir cu etajeră superioară, ambele
pe picioa re baluştr i , o masă extensibilă şi 12 scaune,
din lemn de stejar bogat sculptat, în relief mărunt şi
en creux, lustruit brun deschis. Se observă
similitudiniîntre garnitura de sufragerie şi grupul de
cinci piese din colecţia regelui Carol I, privind stilul,
maniera de ornamentaţie , construcţia şi
contururile rectilinii ale pieselor, în general.
Panourile sculptate prezintă scene din viaţa
ţăranilor bretoni, în costume specifice, cu unelte de
muncă sau în momentele de repaus .
Păstrarea unor forme şi elemente de decor
specific bretone, caracteristice pentru zona BasseBretagne (Morbihan), descifrabile în multitudinea
de elemente de stil Ludovic al XVI-iea, constituie o
curiozitate.

În îmbinarea izbutită a elementelor bretone,
cu fine motive neoclasice, apar, între cadrajele
multiple ale reliefurilor, ghirlande drepte de stejar
prinse în X, rame cu frunze de acant şi palmete
mărunte, mici frize de rensouri vegetale,
entrelacuri şi frunze stilizate, în sfârş it, delicate
ornamente metalice utilizate la încuietori,
elemente care ne poartă în atmosfera stilului
Ludovic al XVI-iea , fără ca aspectul decorativ să
eclipseze arhitectonicul.
Originea bretonă a mobilierului este indicată
şi de eticheta tipărită de pe spatele bufetului mare,
pentru ex pediere din gara Vannes (capitala
departamentului Morbihan, Basse-Bretagne),
probabil spre sudul Franţei , după cum lasă să se
deducă mai multe etichete pe ambele bufete ale
unu i magazin de mobilă de artă din Nisa (Meuble de
stile , B.Caravagno/Avenue Natre Dame, Place
Tasselli, Nice) şi unde mobila ar fi putut ajunge
împreună cu un vechi emigrant în sud, eventual prin
expediere în vederea valorificări i directe în zona
propice a Coastei de Azur sau , foarte probabil,
pentru reexpedierea ei în România.
E x istă informaţia, transmisă ofertantului prin
posesorii succesivi, că mobila de sufragerie a fost
dăruită de către regina Maria lui Dinu Cesianu 79 ,
reprezentantul României la Paris, în jurul anilor
1930, pentru servicii aduse în Franţa . După unele
date din surse locale din Sinaia , fiica lui Dinu
Cesianu a avut ca naş de cununie, prin delegat, chiar
pe Carol al 11-lea 8 0 , ceea ce indică legături mai
strânse între familia regală şi familia diplomatului.

MOBILIER
BRETON,

DETALII
Scene din
via ţa ţă ranilo r

din Bretagn e
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PIESE GARNITURĂ DE SUFRAGERIE BRETONĂ
Atelier Bretania, Franţa
Sfârş itul secolului al XVIII-iea
Lemn de stejar, strunjit, sculptat, traforat, lustruit
Nr. inv.: 8907, L. 880; 15015

119

SUFRAGERIA BRETONĂ (CASTELUL PELIŞOR)

Atelier Bretania, Franţa
Sfârşitul secolului al XVIII-iea
Lemn de stejar, strunjit, sculptat, traforat, lustruit
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REGELE FERDINAND ÎN ATELIERUL DE TÂMPLĂRIE
Articol în presa engleză din timpul războiului
Colecţia arh. Mădălin Ghigeanu

121

C OLECŢIA

DE MOBILIER

Primul rege al României, Carol I, a fost atras

Central, într-un medalion cvadrilobat, se găseşte

de sculptura în lemn încă din copilărie. Pentru

stema României de la 1872, anturată de motive

decorarea casei sale din Berlin , tânărul Carol a pus

floral-vegetale în volute, ghirlande de lau ri, acant

accentul pe mobila sculptată, participând el însuşi

şi măslin şi

la lucrări, interes pe care 1-a păstrat în ciuda

sculptate în ronde-bosse, se află trofee cinegetice

dificultăţilor şi obligaţiilor de mai târziu. Împreună

cu tolbe de săgeţi şi făclii, având la colţuri protome

cu prietenu I său, seu Iptoru I Martin Stăh r, a

de leu . Cele patru picioare, pilaştri, sunt masive şi

realizat impozanta masă din Sala armelor de

legate în „ H", unite printr-un vas cu fructe ş i flori .

vânătoare

motive groteşti, mascaroni. La centură,

a castelului Peleş, respectând tehnica

Piesa se află în Sala mică a armelor de vânătoare,

ebenisteriei germane de la sfârşitul secolului al

nu este semnată şi este realizată în stilul Renaşterii

XIX-iea.

germane târzii. De asemenea, regele a contribuit

Concepută

din lemn de nuc, lustruit maron

la realizarea uşii de la Sala Nouă de consilii , unde

închis, masa are blatul dreptunghiular, scu lptat

esenţele

bogat în relief mărunt pe întreaga suprafaţă .

d i ferite de lemn din decoraţia

marchetată comportă o măiestrie remarcabilă.

REGELE CAROL I ÎN BIROUL SĂU DIN CASTELUL PELEŞ, CCA 1910
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MASĂ
Autor Carol I şi atelier Martin Stăhr, Sinaia
Sfârşitul secolului al XIX-iea
Lemn de nuc, sculptat, ronde-bosse, strunjit, lustruit
I: 103 cm, L: 147 cm, LA: 78 cm
Nr. inv..· 11721, L. 877
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Regina Eli sabeta a avut iniţiativa de a
identifica potenţialul me şteşugurilor rom â ne şti. Ea
î n săş i se îmb ră ca adesea în portul naţional
rom ânesc, socotit p â nă atunci strai al ţăranilor, ş i a
încurajat doamnele din s uită s ă facă la fel , dându -i
astfel o valoare s ocială deo s ebită .
Regina a organizat, pe domeniile ca stelului
regal de la Sinaia , un centru de me ş te ş uguri
naţionale.

Ca parte a aceleia ş i camp anii, România a
participat la Expoziţia Univers ală de la Paris în anii
1889 şi 1900, cu numeroa se articole I ucrate
tradiţional de femei, cum ar fi broderii ş i tapi serii ,
iar în 1912, regina a organizat la Berlin ex poziţia Die
Frau im Kunst und Beruf (Femeia în artă ş i

NAŢ I ONA L

PELE$

începe să picte ze un manu scris pe pergament,
destinat Bi sericii epi scopale din Curtea de A rge ş,
conţinând cele dou ăs prezece evanghel ii.
Câţiva ani mai târziu , la ca stelul Segenhau s
din Germania natal ă , în timpul exilului impu s de
regele Carol I, Eli sabeta pi ctea ză
blatul din marmură al unei mese circulare, p ăstrat ă
în patrimoniul ca stelului Peleş . Lu crarea este
dedicată suveranului. Blatul este pictat în regi stre
concentrice cu scene ş i personaje biblice : Ii sus
Pantocrator în medalion cu heruvimi, bordat de
două frize circulare, într-o policromie cu tonuri de
către s oţul s ău ,

maron , galben , verde cu sublinieri de aur. Bordura
friză cu in s cripţie , consemnează versurile bardului

meşteşuguri) .

de la Mirce şti , Vasile Alecsandri : „ Eu , Carol cu al
meu popor clădit-am într-un singur dor, în timp de

A rămas în con ştiinţa românilor drept prima
care a făcut din costumul popular rom ânesc
haina de gală a Curţii regale şi prima regină
scriitoare (sub pseudonimu I literar Carmen Sylva).
Pe lângă arta broderiei, pe care o adusese la
desăvârşire, regina Elisabeta picta. La începutul
anului 1886, împinsă de un sentiment evlavios,

lupte al meu regat, în timp de pace al meu palat .
Maiu 1892" 8 1 . Cel de-al doilea registru circular, cu
medalioane de diferite mărimi , reprezint ă
personaje biblice în nuanţe de galben, ocru, verde,
pe fond de reţea vegetală, cu motive avimorfe ş i
incripţii, poartă s emnătura „Carmen Sylva ,
Pallanza, Elisabeth , Segenhaus".

regină

REGINA ELISABETA
În Holul de Onoare al castelului Peleş, 1913
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MASĂ
Autor pictură regina Elisabeta
Atelier german, 1892
Lemn, sculptat, strunjit, aurit; marmură pictată
I: 87 CM, O: 80 CM
Nr. lnv.: 9007
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Principesa şi mai apoi regina Maria a
României a dovedit o înclinaţie specială pentru
designul de mobilier, imaginând proiecte
compoziţionale caracterizate ca fiind în stilul
reginei Maria.
Astfel au luat naştere piese de mobilier care
se găsesc în patrimoniul castelului Pelişor: fotoliile

NAŢ I ONAL

PELE$

pictate de regina Maria cu motivul crinului cu cinci
petale şi al crucii celtice de pe fotoliul pirogravat
(simboluri îndrăgite de Maria}, suportul de reviste,
suporturile de cărţi etc. Fotoliile sunt inspirate
după piesele semnate de către Baillie Scott, cu
silueta modernă, spătarul înalt, linii drepte, epurate
de ornamente .

PRINCIPESA MARIA, 1909
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DESEN DE KAREL LIMAN
FOTOLIU ....
Design realizat de regina Maria
Şcoala de Arte şi Meserii Sinaia, 1898
Lemn de tei, stucat, pictat, aurit; stofă
I: 156 cm, L: 61,5 cm
Nr. inv. : 3907, Adm. 77

SUPORT PENTRU CĂRŢI ....
Design realizat de regina Maria
Şcoala de Arte şi Meserii Sinaia, 1909
Lemn de tei, pirogravat, aurit
/: 71,5 cm, L: 53 cm
Nr. inv. : 3989
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.... FOTOLIU
Design realizat de regina Maria
Şcoala de Arte şi Meserii Sinaia, 1900
Lemn de tei, pirogravat, aurit
I: 145 cm, L: 68,5 cm
Nr. inv.: 4059, adm. 810

SUPORT PENTRU REVISTE A
Design realizat de regina Maria
Şcoala de Arte şi Meserii Sinaia, 1909
Lemn de tei, pirogravat
I: 78 cm, LA : 26 cm
Nr. inv.: 17531, C. 1278

.... SUPORT DE CORESPONDENŢĂ
de Arte şi Meserii Sinaia, cca 1909
Lemn de tei, strunjit, sculptat, traforat, pirogravat, parţial aurit
I: 92 cm, LA: 36,5 cm
Nr. inv.: 4062, L.117

Şcoala

Versuri, în limba engleză, inscripţionate pe laturile suportului.
Tradu cere în limba română:
Susţin cu tărie că gândurile sunt lucruri I Înzestrate cu trupuri,
respiraţie şi aripi I Iar noi le trimitem forţa care umple lumea I
Cu rezultate bune sau rele I Toată lumea mă cunoaşte prin
cartea mea I Şi cartea este în mine I Am auzit de zeci de ori I
Muzica tristă a omenirii I Din interiorul cărţii şi al volumului
creierului meu I Dar cea mai nemuritoare I Este cea care îmi
leagănă sufletul.
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Motivul folosit cu preponderenţă de regina
Maria în creaţiile sale artistice, crucea gamată
al norocului. Când se roteşte în sensul acelor de

lemn de tei şi aurit în întregime cu foiţă de aur.
Desenul şezutelor (jilţuri, banchete, scaune)

ceasornic, simbolizează dinamismul solar şi

şi al panourilor de la pat, tabernacol şi comode -

masculin, iar când se roteşte în sens contrar (numit

este trasat în linii drepte, impozante, sobre, ca la

(zvastica) este la origine un străvechi simbol pozitiv,

zvastică) este un simbol lunar, feminin. Poate să

mobilierul bizantin bisericesc, cu ornamente de

reprezinte şi unitatea contrariilor: masculinul şi

arce semirotunde, trilobate sau în acoladă, stâlpi

femininul, dinamica şi statica, începutul şi sfârşitul,

scurţi şi groşi

cu capitele sfere torsadate mărunt,

zvastica

rotunjite.
Preocuparea deosebită a reginei Maria

gamadionului, înfăţişându-l pe Hristos ca fiind

pentru decorul sculptat al panourilor aduce

piatra de temelie.
La sfârşitul secolului al XIX-iea se afirmă un stil

elemente tradiţionale româneşti, împletite cu vechi

autohton, inspirat de elemente rustice . Astfel se

blatul circular formând o cruce cu colţurile

naşte stilul nearomânesc sau neobrâncovenesc, un

profilate, sugerează vulturul bicefal, însemnul

amestec de Art Nouveau, elemente bizantine şi

bizantin al reunificării vestului şi estului Imperiului

etnografice.
Referitor la stilul nearomânesc, regina Maria

Roman . Desenele motivelor ornamentale trimit

yin

şi

yang.
Tradiţia creştină

veche

aseamănă

mărturisea în memoriile sale: „Cu trecerea anilor

începusem să pricep şi să preţuiesc arta şi

motive celtice: o decoraţie sculptată pe masa având

atât spre arta naţională , cât şi spre alte culturi cum
arfi arta celtică şi arta Ţărilor nordice .
Până la un punct, repertoriul decorativ al

arhitectura

ţării

de

sculpturii româneşti în lemn este comun atât

căpetenie

a unei mişcări ce avea drept scop

obiectelor de interes laic cât şi celor destinate

reînvierea unui stil naţional care să înlocuiască

bisericii . Astfel , străvechea rozetă solară, cu

necontenita imitaţie a tot ce venea din Apus".
Garnitura de mobilier aurit, concepută de

diversele ei variante, ca şi stilizările geometrice,

principesa Maria în anul 1909, este una dintre cele

combinate în succesiuni romboidale şi circulare, se

mai valoroase lucrări păstrate din creaţia suveranei

regăsesc, deopotrivă ,

la castelul Pelişor. Desenele din arhiva muzeului,

lăzi

conţinând

dimensiunile şi ornamentele pieselor

decorative ale stranelor şi uşilor bisericeşti, sau ale

sunt transpuse pe hârtie de arhitectul Karel Liman ,

tâmplelor, analoagelor şi crucilor. Pe câtă vreme

la Sinaia, în luna aprilie 1909. Pe bordura planurilor

însă crestăturile

se găsesc adnotări scrise de Liman cu creionul,

aceste motive, exclusiv abstracte, sculptura

conţinând

sugestii pentru meşterii tâmplari de la

religioasă î n lemn abordează un repertoriu

de Arte şi Meserii de pe domeniul castelului .

decorativ şi figurativ mult mai bogat în care abundă

Şcoala

mele

şi

ajunsesem

iniţiatoarea

alcătuite

din linii frânte şi curbe, ingenios
în crestăturile popularelor

de zestre şi ale jilţurilor domneşti, în câmpurile

populare se limitează numai la

Astfel facem cunoştinţă cu nume ca G. Schnell şi

stilizările

Balint, coordonaţi de arhitectul Jean Ernst

cărora

pomul vieţii , palmeta şi semipalmeta, frunza de

Liman le furnizează amănunte cu privire la
Cele 20 de piese păstrate la castelul

acant, viţa de vie cu frunze şi ciorchini etc .
Motivul frânghiei împletite- entrelacul, este

Pelişor cuprind un tabernacol pentru capela de

de origine celtică, semnificând veşnicia vieţii , o linie

rugăciune

sinuoasă fără

execuţie.
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pentru Camera de aur.
Mobilierul din castelul Pelişor este sculptat în

82

,

a suveranei, banchete, jilţuri, scaune,

vegetale de mare circulaţie, cum sunt

început şi fără sfârşit, iar motivele

mese, un pat, un dulap, o toaletă etc., formând o

animaliere, cu încolăcirile de şerpi şi animale

garnitură

fantastice, sunt preluări din mitologia nordică .

de dormitor şi un ansamblu de salon

MUZEUL

NAŢIONAL PELE Ş

Desen in creion

MASĂ
Şcoala

de Arte şi Meserii Sinaia
Design principesa Maria, 1909
Lemn de tei, sculptat, strunjit, stucat, aurit
I: 61,5 cm, O: 99 cm
Nr. inv. : 19270
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PIESE DIN MOBILIERUL DE AUR
de Arte ş i Meserii Sinaia
Design principesa Maria, 1909
Lemn de tei, sculptat, strunjit, stucat, aurit
Nr. inv.: 19276

Şcoala
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de Arte şi Meserii Sinaia
Design principesa Maria, 1909
Lemn de tei, sculptat, strunjit, stucat, aurit
Masă - I: 81,5 cm, L. 121 cm
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PATUL DIN DORMITORUL DE AUR
Şcoala de Arte şi Meserii Sinaia
Design principesa Maria, 1909
Lemn de tei, sculptat, strunjit, stucat, aurit
I: 153 cm, L: 304 cm
'I
Nr. inv.: 19271
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MOBILIERUL DE AUR
de Arte şi Meserii Sinaia
Design principesa Maria, 1909
Muzeul Maryhill, S.U.A.

Şcoala
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MUZEUL
Numeroase alte piese proiectate de regina
Maria pentru Camera de aur din castelul Pel i şor au
fost donate Muzeului de artă Maryhill, din statul
Washington, proprietate privată a industriaşului
american Samuel Hill, ca recunoştinţă pentru
ajutorul de refacere a căilor ferate, oferit României
după Primul Război Mondial. Cele mai multe
exemplare sunt identice cu piesele păstrate în
reşedinţa de la Sinaia, altele însă sunt unicat, de

CAMERA DE AUR DIN CASTELUL

NAŢ I ONAL PELEŞ

exemplu biroul cu etajeră, tronul cu ansamblul
colţar, pupitrul de rugăciune şi dulapul cu decor
coroana de spini, amintind de patimile lui Hristos.
Regina Maria se distinge printr-o concepţie
novatoare în creaţiile sale, motivele decorative
preluate din arta tradiţională românea s că sau din
arta celtică sunt uimitor de proaspete, inedite şi
vorbesc despre o personalitate artistică
proeminentă a începutului de secol XX .

PELIŞOR
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Fără îndoială, castelele Peleş şi Pelişor sunt
importante şi pentru colecţia de mobilier pe care o
adăpostesc, constituind un reper de marcă în
dezvoltarea colecţionismului din România ş i un
teritoriu de studiu, deschis spec ialiştilor, privind
evoluţia artei ebenisteriei de-a lungul veacurilor,
începând din seco lul al XVI-iea până în prima parte a
secolu lui al XX- iea.
Colecţia de mobilier de la Muzeul Naţional
Peleş nu ar fi fost conservată până astăzi, fără
importanta etapă de restaurare din perioada anilor
1978-1987.
Lemnul, ca material organic, higroscopic,
cedează ş i acumulează umiditate, adică se dilată şi
contractă în funcţie de umiditatea şi temperatura
din încăperi . De-a lungul timpului, mobilierul a
suferit din cauza unor fi suri, desprinderi de furniruri
şi ornamente sculptate, slăbirea încleierilor,
probleme de finisaj şi alte defecte care au condus la
necesitatea lucrărilor de restaurare. Laboratorul de
conservare ş i restaurare, care s-a înfiinţat la Posada,
a beneficiat de colaborarea celor mai cunoscuţi
profesionişti în arta restaurării mobilierului artistic
din România. Ei au lucrat în echipe cu tineri
restauratori, aşa încât se poate vorbi de o adevărată
şcoală formată atunci, pentru restaurarea pieselor
de mobilier din patrimoniul Peleşului.
S-au verificat ş i s-a intervenit la toate
cabinetele, credenţele, mesele, scaunele, fotoliile
din perioada seco lelor XV I-XV III şi la majoritatea
pieselor de mobilier executate în perioada secolelor
XIX-XX . Pe lângă necesarele lucrări de restaurare a
lemnului, s-au înlocuit ş i materialele textile afectate
(lucrări de tapiţerie, recapitonare şezute etc.),
comandându-se materiale preţioase din centre
europene renumite, ca Genova, Viena ş.a .

138

Castelul Peleş este considerat cel mai
important ansamblu arhitectonic de tip istorist din
România, având caracter de unicat şi, prin valoarea
sa istorică şi artistică, rămâne unul dintre cele mai
importante ş i frumoase monumente din Europa .
Regele Carol I ar trebui să fie definit în istorie,
în afara unui creator de Românie modernă, ca unul
dintre colecţionarii cei mai avizaţi în rândul
suveran ilor Europei acelei epoci, prin patrimoniul
artistic de la Pe le ş.
Specifică personalităţii regelui este autocaracterizarea pe care o face, cu sincerita te,
misiunii de suveran pe care a îndeplinit-o cu
responsabilitate, care s-ar putea extinde şi în creaţia
castelului Pele ş, atât de drag inimii sa le, într-o
scrisoare trimisă reginei Elisabeta, în anul 1893 :
„Poate că şi altcineva ar fi putut să preia această
misiune şi ar fi putut să o ducă la capăt cu mai mult
succes, dar mă întreb dacă ar fi avut răbdarea ş i
tenacitatea ca să ia asupră-şi toată osteneala şi
munca şi să îndure toate luptele şi adversităţile. O
întreprindere atât de grea depinde adesea mai mult
de temperament decât de capacitate . De aceea,
după 27 de ani de domnie în care am avut o viaţă
aspră, presărată cu lovituri dure ale destinului, pot
să

privesc în urmă cu o anumită mulţumire şi să mă

despart de acest destin cu conştiinţa că mi-am
împlinit cu cinste datoria şi că nu am a mă teme că
activitatea şi rezultatele mele vor fi supuse unei
critici prea aspre . Fie doar ca opera să dăinuiască ş i
să treacă într-o zi în mâna unei conduceri prudente,
fie ca odrasla Casei noastre să fie înzestrată măcar
cu acele calităţi pe care o misiune atât de grea şi
încărcată de responsabilităţi le pretinde unui

monarh" 83 .
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NOTE

Mogoşoaei,

1. Gheorghe Crutzescu, Podul

Povestea unei

străzi, Bucureşti,

Edi tura Socec&Co S.A. R., 1943, p. 34.
2. La 7/20 ap rili e 1839 se naşte la Castelul Sigmaringen, în

Germania, Kar l Eithel Fried ri ch Zephyrinus Ludwig, al doilea
fiu al prinţului Kar l Anton von Hohenzollern-S igma rin gen {7
septembrie 1811- 2 iunie 1885)

şi

al Josephinei von Baden

(21 octombr ie 1813 - 19 iunie 1900) . Prin mama sa se
înrudeşte
fraţi:

cu

împăratu l Fr anţe i ,

Napoleon I. Caro l avea cinc i

Leopold, Stephanie, Anton, Frederick

Edu caţia

m icilor principi este

încredinţată

şi

Marie.

unei guvernante

fran ceze, domni şoara Pi card, iar cons ilierul ec leziastic

1882 ş i 1884.
8. Von Hagens către Kar l Anton, Berlin, 1 iunie 1857.
Arhive le

Naţionale

ale Rom ân iei, Fond Regele Carol I.

Persona le, 1/1, f. 45-46.
9 . Idem , în /oe. cit., f. 4 7-48 .
10. Ernst Guhl, Wi lh elm Lubke,

Denkmăler

der Kunst, vo i 1-

IV, Stuttgart, Ebner&Seubert, 1851- 1856.
11. Arhivele Naţionale ale României , Fond Regele Caro l I.
Persona le, V-D/273, f.1. (Carol către fratele său Anton,
Bonn, 6 iuni e1862).
12. Anton Spr i nge r, Die Baukunst der christ/ichen

face

Mittela/ters, Bonn, Editura Henry&Co hen , 1854.
13. Idem, Handbuch der Kunstgeschichte zum Gebrauche

studii le eleme ntare la Dresda şi urmează apo i Şcoa la de

fUr Kunstler und Studirende und als Fuhrer auf der Reise,

ofiţeri

Stuttgart , Ri ege r, 1855 .
14. Die bildenden Kunste in ihrer weltgeschichtlichen

Emele le

ofe ră

pr ime le

n oţ i uni ştii nţifice .

Caro l

îşi

de la Munster. A frecventat cursur il e Uni vers ităţii din

Bonn. Domnitor şi rege al Ro mâniei (1866- 19 14).
3. Ioan Scu rt u, Monarhia în România {1866-1947),
Bucureşti , Edit ura Danubius, 1991, p.14- 16.
4 . Eli sabet a de Wied- Eli sabet h Pau line Ottilie Lui se de W ied-

Hoh enzo ll ern {17 /29 decembrie 1843, Neuwied, Germania18 februarie 1916, Cu rtea de A r geş). Prima regină a
României , soţia principelui

şi,

ulterior, regelui Caro l I;

poetă ,

prozatoare cunoscută sub pseudonimu I Carme n Sy lva.
5. Ferdinand I de Hohenzo ll ern-S igmaringen (12/24 august
1865, Sigmaringen - 20 iuli e 1927, Caste lul Peleş , Sina ia).

En twicklung, Praga, Ehrlich , 1857.
15. Idem, Geschichte der bildenden Kunste im neun zehnte n
Jahrhundert, Leipzi g, Bro ckhaus, 1858.
16. Anton Springer, Aus meinem Leben, Berlin, G. Grot'sche

Verlagsbuch hand lung, 1892, p. 281-288.
17. Aus dem Leben Konig Karls ... , I, p. XV I.
18. Vas il e Docea, Regele citeşte. Despre lecturile lui Carol I,
în revista „ P aşi spre cultură", anu l I, nr.1, ianuarie-martie,
2013
19. Alexandru Tz i gara-Samurcaş {23 martie/4 apr ilie 1872-

Ferdin and a devenit rege al Regatu lu i Rom âniei la 10

1 aprili e 1952) a fost istoric de

octombrie 1914, sub denumirea de Ferdin and I, în urma

jurn ali st cultural român. A fost m embru al soc ietăţii li te rare

morţii

unc hiul ui

Juni mea,

Război

Mondial, România a încheiat proce su l de realizare a

său,

regele Caro l I. La

Primului

deţinând funcţii

Pla stice, la Universitatea din

la

etnograf, muzeo log

Şcoala Naţională

Bucureşti ş i ,

în cele din

şi

de Arte
urmă,

la

şi

Universitatea din Cernăuţi. În timpul tin ereţ ii , a fost secretar

Tran sil va niei cu Vec hiul Regat. La 15octombri e1922, la Alba

al regelui Carol I. Ap ropiat de familia regală , a lu crat ş i ca

Iuli a, Ferdinand s-a încoronat ca primul rege al României

director al -

Mari.
6. Maria a României {29 octombrie 1875, Eastwell Park,

mare colecţie de diapozitive pe stic lă . Tzigara a atins faima în

statu lui

naţional -u nitar,

sfâ r ş itul

a rtă,

prin un irea Basarabiei , Bucovinei

Kent, Anglia- 18 iuli e 1938, castelul
Român iei) a fost

principesă

României , în calitate de

de

soţie

Pelişor,

coroană ş i

Sin aia, Regatul

a doua

a princ ipelui de

regină

a

coroană

Fun daţ i e i

Uni versita re Carol I, unde a înfiinţat o

1906 ca fondator al „Muzeu lu i Naţional", nucleul actualului
Muzeu al

Ţăranului

Român,

î n să

a fost impli cat

şi

în

amenajarea ş i pă st rarea fondu lui de artă Theodor Am an.
20. Memoriile regelui Carol I. De un martor ocular,

ori prim -m inistru al României între anii 1895 - 1909. A fost,

Bu cureşti , Editura Ere Pres s, 20 11, vo lum li , p. 260.
21. Felix Bamberg {17 mai 1820, Unruhstadt-12 februarie
1893, Saint -G ratien), om politic şi publici st german, cava ler
al Legiunii de Onoare. Pa sionat de artă ş i posesor al une i
bogate co l ecţii, cumpără pentru regele Carol I de la lic i taţ iil e
europene lu c r ări de pi ctură ş i a nti chităţ i {piese rare de
mobilier, pictură , in str um ente muzicale etc.). Caro l I a lă sa t
pr in testament fiului acestu i a, Hypo lit , în semn de
re cu no ş tinţă pentru credinţa tată lui , suma de 43.600 franci .
22. Johannes Schu lz {1844-1926) , arh itect născut la

de ase m enea, pre şe dintele Academiei Române, între an ii

Lemberg, elevul

devenit ulterior regele Ferdinand I al României . A fost mama
reg elui Caro l al II -iea . Mari a,
Victoria de Saxa-Coburg

şi

nă sc ută

Gotha, a fost

Marie Alexandra
prinţe să

a Marii

Britanii ş i Irlandei, fiind nepoata regine i Victoria a Marii
Britanii .
7. Dimitri e A. Sturdza - pe numele comp let Dimitri e
Alexand ru Stu r dza-Mic l ăuşanu {10martie 1833,

Miclău şe ni

8 octombrie 1914, Bucure şti) a fost om po liti c lib era l, ş i de 4

şi

as istentul profesorului Doderer.
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23. And re Leco mte du Noi..iy (7 se ptem bri e 1844-1914) s-a
născut la Pa ri s, într-o fam ilie cu trad i ţii artistice. Arh itect
francez, restaurator şi membru corespondent al Academ iei
Române, And re Lecomte du Noi..iy a fost chemat de rege le
Caro l I al Românie i să resta ureze o serie de monum ente din
România şi de departe, ce l ma i import ant edificiu restaurat de
arhitect, între 1875 şi 1880 a fost Mănăstirea de la Curtea de
A rgeş. De altfel, arhitectu l urma să ră m ână în România până la
sfârşi t ul v i eţii, ba ch iar, la ce rerea lui, să fie înmorm ântat nu
departe de bise ri ca din Curtea de A rgeş .
24. Kare l Zdenek Liman (1885-1929) s-a născut în Boem ia, în
acea vreme provincie a Imperiului Austriac, proven ind dintr-o
familie de meşteşugar i . A stud iat arh itectura în cad r ul
Po litehn icii din Praga, apoi a urm at cursuri le prestigioasei
instituţii ge rmane de învăţământ superior Bauakademie din
Mi..inchen. După încheierea studi ilor a plecat la Viena şi a lucrat
o pe r ioadă pentru firma Hel lmer& Felmer, specia l izată în
construcţ i a case lor de lux din zona rezidenţia l ă a cap ita lei
austriece. În 1894 Ka rel Liman a pă răs i t Viena ş i s-a stabi lit
definitiv la Bucureşti unde a tră i t 45 de ani, până la moa rtea sa.
În Român ia a fost angajat iniţial la serviciul de arh i tectură al
Min isteru lui Cu lte lor şi I nstrucţ i un i i Pu bli ce ia r apo i, din anu l
1894, a intrat în slujba Case i Rega le a României. Începând din
anul 1904 se va afla la conducerea Birou lui Regal de
Arhitectură.

25 . Ruxanda Be ldiman, Castelul Peleş, expresie a fenomenului
istorist de influenţă germană, Buc ur eşti, Ed itu ra Simetria,
2011, p. 22.
26. Ruxanda Beldiman, Castelul Pe/eş ... , p. 52.
27. Ibidem, p. 35.

28. Arhivele Istorice Centra le, Fond Carol I - Persona le, d. VB
460, Caste l P e l eş 29 octombrie/10 noiembrie 1883, scrisoare
către contesa Maria de Fl andra); vezi Sorin Cristescu, Carol I.
Corespondenţa privată (1878-1912), Bucureşti, Ed itura
Triton ic, 2005, p. 165.
29. Expoziţii organizate la Muzeul Naţiona l Peleş: Istorismul şi
Regalitatea, 1998; Porţelanul de Meissen din colecţiile
Muzeului National Peles, 1999; Regina Maria şi curentul Art
Nouveau, 2000; Faianţa istoristă din colecţia Castelului Pe/eş,
2001; Colecţia de sticlărie artistică a Muzeului Naţional Peleş,
2001; Pictori documentarişti În slujba lui Carol I, 2002;
Porţelanul francez În colecţia Castelului Peleş, 2004; Carol I şi
Elisabeta, suveranii României, 2009 ; Ornamentele Islamului,
2009; Veneţia şi sticla de Murano, 2009; Cochetărie feminină,
2010; Neorenaşterea germană la castelul Pe/eş, 2011; Regele
Mihai I. 90 de ani, 2011; Armonie şi grandoare. Arta italiană la
castelul Peleş, 2012; Tinerimea artistică a principesei Maria,
2012; Gustav Klimt & Kunstlerkompagnie. Klimt la castelul
Peleş, 2012; Casele de vis ale reginei Maria. Castelul Bran,
2012; Casele de vis ale reginei Maria. Castelul Balcic, 2013; Art
Nouveau. 110 ani În România, 2013; Pictori copişti În galeria
regelui Carol I, 2014; Karel Liman. Arhitectul ceh al Casei Regale
a României, 2014; Artă şi ceremonia/ la mesele regale, 2014 (la
castelul Peleş), 2016 (la Făgăraş şi l aş i ), 2017 (la Ga l aţ i ), 2018 (la
Suceava); Consiliul de Coroană. 100 de ani de la neutralitatea
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României, 2014; Casele de vis ale reginei Ma r ia. Palatul
Cotroceni, 2015; Comorile Peleşului, 2016 (B raşov şi Galaţ i ),
2017 {Piatra Neamţ şi B răi l a), 2018 {Suceava); Regina Elisabeta
a României. Un secol de eternitate, 2016; Arta flamandă În
colecţia regelui Carol I, 2016; Arta flamandă În colecţia regelui
Carol I, 2016; Ferdinand I. Regele Întregitor de ţară, 2017;
Artele focului. Ceramică şi sticlă din colecţiile Muzeului Naţional
Pe/eş, 2017; Maria a României. Portretul unei mari regine, voi. I
ş i 11 , 2018; Fam ilia regală şi Marea Unire, 2018.
Cataloage editate de Muzeu l Naţ i ona l Pe l eş: Gabrie la Popa,
Rodica Rotărescu, Ruxanda Be ldiman şi Mircea Hortopan, 125
de ani de la punerea pietrei de temelie a Castelului Pe/eş, Sina ia,
2000; Rodica Rotărescu, Li liana Mano li u ş i Marian Constantin,
Faianţa istoristă din colecţia Castelului Pe/eş, 200 1;
Neorenaşterea germană la castelul Pe/eş, 2011; Regele Mihai I.
90 de ani, 2011; Armonie şi grandoare. Arta italiană la castelul
Pe/eş, 2012; Gustav Klimt & Kunst/erkompagnie. Klimt la
castelul Peleş, 2012; Tinerimea artistică a principesei Maria,
2012; Casele de vis ale reginei Maria. Castelul Bran, 2012;
Casele de vis ale reginei Maria. Castelul Balcic, 2013; Art
Nouveau. 110 ani În România, 2013; Consiliul de Coroană . 100
de ani de la neutra litatea României, 2014; Pictori copişti În
galeria regelui Carol I, 2014; Artă şi ceremonia/ la mesele
regale, 2014 (Sina ia), 2017 (Ga l aţi), 2018 (Suceava); Casele de
vis ale reginei Maria . Palatul Cotroceni, 2015; Comorile
Pe/eşului, 2017 (P iat ra Neamţ ş i B ră il a), 2018 (Suceava); Regina
Elisabeta a României. Un secol de eternitate, 2016; Arta
flamandă În colecţia regelui Carol I, 2016; Ferdinand I. Regele
Întregitor de ţară, 2017; Artele focului. Ceramică şi sticlă din
colecţiile Muzeului Naţional Pe/eş, 2017; Maria a României.
Portretul unei mari regine, vo i. I ş i li, 2018; Familia regală şi
Marea Unire, 2018; Castelul Pe/eş. Muzeul şi colecţiile sale,
2018.
30. Dacă, în mod deosebit, caste lul Peleş a oferit piese pentru
reşedi n ţe l e reg inei Maria, în special până în anu l 1930, în
perioada 1930-1947 patrimoniul este stabi l, iar în anul 1948,
ex i stă fenomenul invers - Peleşu l fi i nd depozitar al
patrimon iului regal, cumu lat ş i de la alte foste reşedinţe, care
după această dată sunt transferate la Muzeu l Naţ i ona l de A rtă,
Muze ul Naţ i ona l de Istorie şi Muzeul Naţional M il it ar Bucu reşti.
31 . Bernhard Hyeronimus Ludwig-tatăl {1834, Muh lsen,
Saxonia - 1897, Viena), decorator, artizan tâmp lar al Curţ ii
Rega le şi Imperiale Austriece precum ş i al Curţii Rega le a
Român iei. Bernhard Ludwig şi-a câştigat renume le în preaj ma
persona li tăţ il or ma rcante ale vrem ii, precum Theophil von
Hansen, care 1-a promovat şi i-a influenţat stilu l în arta
pre l uc răr i i lemnulu i, sti l perfecţ i onat între ani i 1870-1880.
32. Bern hard Ludwig-fiu l {1866, Viena - 29 no iembrie 1939,
Viena). A stud iat la Hochschule Wien. În 1896 a pre luat
conducerea companiei tată l ui său d i n Viena VI.,
Mi..inzwardeingasse 2. Sub conducerea sa, compania a crescut
semn ificati v în dome ni ul de ap li care. A fondat sucursa le în
Bucureşti , Brno şi Alexandria, a fost furn izor ş i decorator al
castelului rega l de la Sinaia ş i Cotroceni de la B ucureşti şi a
reconst r u it reşedinţa domnească în Durazzo (A lbania).

MU ZE UL
Deşi

a pierdut în timpul Primului

Război

Mondial sucursalele

din străinătate, el a continuat să lucreze pentru Curtea Regala
din România, artizan al Palatului Regal din Belgrad şi al cabanei

25/1887.
44. Marian Constantin, Istorismul
Neorenaşterea germană,

şi

NAŢIONAL PELEŞ

Regalitatea, în catalog
Naţional Peleş,

editat de Muzeul

de vânătoa re Lapu şna (judeţul Mureş) . A primit numeroase
medalii de la suverani i statelor pentru care a lu crat.

2011.
45. Procedeu de decorare a unui obiect (din lemn), prin

33 . Firm a J.D.Heymann din Hamburg a realizat majoritatea
decoraţiunilor interioare ale castelului Pele ş, în faza 1883;

aplicarea pe suprafaţa lui a unor bucăţi mici de lemn exotic de

oferta se remarca prin complexitate, in cluzând piese de
mobilier fix şi mobil, elemente decorative din lemn, până la
textile (covoare, lambrechine) şi şeminee. J.D. Heymann era
patronul fabricii de mobilier şi al firmei de decoraţiuni
interioare, înfiinţate la Hamburg în 1843; s-a consacrat la
Expoziţia Universală de la Londra din 1851 şi a participat la o
se rie de alte expoziţii internaţionale. Dintre creaţiile notabile
ale firmei menţionăm, cu excepţia castelului Peleş, mobilier
pentru împăra tul Japoniei şi decoraţiunile interioare pentru
vapoare le de croazieră germane, realizate către 1900.

46. Arhivele Naţionale ale României, Fond Castele ş i Palate,
dosar nr. 379/57.
47. l.G. Duca îl descria astfel pe regele Carol I: „Ţinea pe toată

datorează

34. Atelierului August Bembe din Mainz i se
încăperile

de primire realizate la castelul Peleş precum
Sufrageria, Marele Salon, Sala de teatru, Sala veche de muzică,
de asemenea apartamentele oaspeţilor de la etajul I, precum ş i
o serie de piese de mobilier.
35 . Anton Pbssenbacher (6 octombrie 1842, Munchen- 4 iulie

1920, Munchen) a fost unul dintre cei mai

importanţi

producători

de mobilier

de boiserie din Munchen

şi producător

de curte din epoca istorismului.
36. Martin Stbhr (1819, Bavaria- 1896,

esenţe ş i

culori diferite, de filde ş, de metal etc .

lumea la distanţă şi niciodată, pentru nimic, nu s-ar fi coborât
de pe înă lţimile pe care soarta îl aşezase . Nu sa luta decât cu un
deget. Când
excepţie

îţi dădea două

degete sau mâna

întreagă,

era o

întotdeauna voită şi cu un anume înţeles. De

altminteri acest deget (arătătorul de la mâna dreaptă) juca un
rol însemnat în exprimarea întregii sale

personalităţi .

Cu acest

deget, şi numai cu el, accentua frazele sau îşi completa
gîndirea, încolo avea o sobrietate
Duca, Memorii,

ediţie

absolută

de Stelian Neagoe,

de gesturi". (1.G.
Bucureşti,

Editura

Express, 1992, voi.I, p. 101).
48. Arhivele Naţionale ale României, Fond Carol I- personale,
Sinaia 19/31 august 1882, VB 450; scrisoarea lui Carol I căt re
contesa Maria de Flandra; vez i Sorin Cristescu, Carol I.
Corespondenţa privată

{1878-1912), Bucure ş ti, Editura

1-a însoţit pe

Triton ic, 2005, p. 129.
49. Arhivele Naţionale ale României, Fond Carol I - personale,

Carol de Hohenzollern în România, iar după doi ani a fost

Cotroceni 19/3 1 decembrie 1882, scrisoare către contesa

numit sculptorul Casei princiare din România. Stbhr a lucrat în

Maria de Flandra; vezi Sorin Cristescu, Carol I. Corespondenţa

slujba regelui timp de 30 de ani, atât pentru Palatul Regal din

privată

prinţul

Bucure şti)

Bucure şti

cât, mai ales, pentru Castelul Pele ş.
37. Arhivele Naţionale ale României, Carol I - personale V/D

1455; patul Doria primit de la Bamberg, împreună cu un lot de
picturi .

38. Arhivele

Naţionale

ale României, Fond Ministerul Artelor ş i

Informaţiilor, Direcţia Arte Plastice, dosar nr. 424/

32. Lista-inventar a

lăzilor

cu LENJERIE

şi

1916, ff. 27-

MOBILIER, 14

şi

18

(1878-1912), Editura Tritnic, Bucureşti , 2005, p. 141.
50. Afra Schick, Măbelfurden Mărchenkănig. Ludwig li. und die
Munchner Hofschreinerei Anton Păssenbacher, Arnoldsche

Verlagsanstalt, 2003.
51. Op.cit, p. 36.
52. În 1906 se celebrau 40 de ani de domnie a regelui Carol I,
precum ş i 25 de ani de la proclamarea Regatului.
53. Regina Elisabeta iubea muzica, pictura şi literatura

şi

octombrie 1916 transportate la Zorleni; listele poartă

organiza frecvent la castelul Peleş serate muzicale la care

semnătura

soseau

lui K. Liman. Lada 1: cabinet salon florentin, lada 2:

idem, lada 3: galeriile salon florentin şi 2 mese mici, lada 4:

invitaţi

din întreaga

Europă. Eleganţa ş i cochetăria

doamnelor, alături de muzică şi poezie făceau deliciul ştirilor

perdele şi draperii din salonul de muzică şi draperiile Daria, lada

mondene.

5: perdele din salonul împărătesc, lada 6: obiecte din biroul şi

54. Mihai Haret, Castelul

„odaia" MS Regele Carol I, lada 7: diferite tablouri de la Peleş,

geografică, turistică, pitorească, descriptivă, Bucureşti,

lada 8: broderii şi perdele din salonulflorentin etc.
39. Narci s Dorin Ion, Castelul Bran. Reşedinţă a reginei Maria şi

Cartea Românească, 1924, p. 24.
55. În noaptea de 7 decembrie 1926, Palatul Regal a fost

a prinţesei Ileana, Bucure şti , Editura Triton ic, 2003, p. 49.
40. Jacques Callot (1592-1635), gravor, desenator francez, cu

victima unui incendiu, care a afectat toată partea

studii la

41.

Florenţa şi

Dicţionar

Roma .
de mitologie generală, Bucureşti, Albatros, 1995.

Fiul lui Aristeu si al Autonoei în mitologia
educat de centaurul Chiron, care a

făcut

greacă,

şi jumătate,

Monografie istorică,
Editura

centrală.

„ La

scrie Eugeniu Arthur Buchman, observator

privilegiat la Curtea Regală, flăcări mari au izbucnit prin
acoperişul

aripei stângi a părţii centrale a Palatului. Posturile de

şi

pompieri alarmate au sosit imediat, dar n-au putut fi de folos

vânător

din pricina lipse i de apă, aşa că au trebuit să se mulţumească să

crescut

din el un

11

Peleş.

iscusit.

ia măsuri de izolare. În scurt timp, acoperişul ş i etajul de sus

42. Dicţionar de artă, Bucureşti , Editura Meridiane, 1995, p. 79.
43. Arhivele Naţionale ale României, Fond Casa Regală, dosar

erau cuprinse de

flăcări. Către

orele 4 s-a

reuşit

a

stăvi li

incendiul. De la început au fost la faţa locului Prinţul Nicolae
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autorităţilor.

mai marii

S-a stabilit

că

la orele 10

şi

30 seara

luase foc un coş al bucă tă ri e i ca re a fost repede stins, dar
probabil că ce l coş a continuat să ardă înăbuşit ş i de la că ldura lui

Curţ ii , Maimar Başa .
65. Alexandru Dimitrie Ghica (1 mai 1795,

s-au aprins mai tâ rziu grinzile. O altă explica ţie ar fi un scurt

ianuarie 1862 Napoli, Italia) a fost pr im u l domnitor

circuit.

Adevăru l

că

este

în pod se afla un haos complet de

regulamentar al

Ţă rii Rom âneşti,

Ţara Românească

între aprilie 1834

şi

7

ale luminii electrice. Dacă colonelu l Drosso,

octombrie 1842, iar mai târziu ca imacam între 4 iulie 1856 -

care avea sarcina de prefect al Palatului, s-ar fi interesat

octombrie 1858.
66 . Panciera Va lentino Besare l (1829-1902) .
67. Andrea Brusto lon (1662-1732), creator de mobi lier, devenit

sârmărie şi l egături

vreodată

de aceste instalaţii mai mult decât rudimentare,

incendiul nu s-ar fi putut produce, aşadar - neglijenţă" (Eugeniu
Arthur Buchman, Patru decenii În serviciul Casei Regale a
Românie. Memorii. 1898-1940, ed iţi e îngrijită de Cristian

Scarlat, cuvânt înainte de academician Florin Constantin iu,
Bucure şti , Editura Sigma, 2006, p. 288)
56. Mihai Haret, Castelul Peleş. Monografie istorică„ . , p. 42 .
57. Marian Constantin, Palate şi colibe regale din România,
Bucure şti, Editura Compania, 2006, p. 32.
58 . Baronul Theophil Edvard von Hansen (13 iulie 1813,

Copenhaga- 17 februa ri e 1891, Viena) a fost un renumit arhitect
rămas

danez, naturalizat în Austria . A

cunoscut pentru

construcţiile proiectate în stil neoclasic din Viena.
59. Kurzbiographie des Firmengrunders, din arhiva Bernhard

celebru pentru curbele scu lptate cu imaginaţie şi volutele
extravagante; a fost iniţiatorul sti lului baroc „ flamboaiant "
ve neţian ,

la începutul secolului al XVIII -iea în Italia.
68. Parafrazare a unui discurs satiric despre înţe l epciune al lui

Claude Lepetit (Rouen 1686):
Le nombre des fous est infini.
Cest une nation d'une te/le etendue,
Que de quelque câte que l'on tourne la vue,
li s'en presente aux yeux, et qui n 'en veut point voir
Doit Ies tenir fermes et casser son miroir („ La France litteraire",
1861)
69. Ruxanda Beldiman, Castelul Peleş „ ., p. 49 .
70 . Displays of Islamic Art in Vienna and Paris. Imperial Politics

la dispoziţie de Michaela von Steinhart,

and Exoticism at the Weltausstellung and Exposition Universelle,

Vien a.
60. Gheorghe Stănescu (27 august 1881, O l teniţa - 1967,

Daniel Fulco , Agn ita M. Stine Schre iber Curator, Washington

Hanreich-Ludwig,

Bucure şti).

Viena,

pusă

La vârsta de 25 de ani,

recompensă primită

decoraţiile

Stănescu

va deveni bursier la

din partea regelui Carol I pentru
Peleş

realizate la Castelu l

în echipa

co ndusă

de

arhitectu l ceh Karel Liman.
61. Fragmente de pietre sem ipreţioase folosite în ebenisterie
pentru ornarea pieselor de mobilier,

bucăţile

de

piatră

lipite pe un suport- de obicei un element arhitectural-

sunt

după

ce

au fost tăiate în diferite secţiuni apoi asamblate cu o asemenea
precizie încât contactu l dintre fiecare

secţiune

este pra ctic

County Museum ofFine Arts, Hagerstown, MD, USA, 2017.
71 . Jose Amador de los Rfos y Serrano (1818 -1878), istoric de
artă, arheolog, scriitor spaniol.
72 . După anu larea căsătoriei morganatice cu Zizi Lambrino, din

1918, principele Caro l (1893- 1953), rege al României (19301940) a fost trimis de tatăl său, regele Ferdinand I într-o că l ătorie
de şapte luni, în anul 1920, în juru l lumi i, în cursul căreia a vizitat
Imperiul Otoman, Egiptul, India, Singapore, China, Japonia
Statele Unite ale Americii, precum

şi

şi

Franţa şi

Marea Britanie,

El veţia.

73. Sir Jagatjit Singh Bahadur (1872 -1949),

prinţ ş i

maharajah

invizibil.
62 . Construit în 1578 de episcopul de Brixen, Johann Thomas

al provincie i Kapurthala (Imperiu l Britanic), din 1877

von Spaur, castelu l este o clădire re nascentistă. Până în 1803,

anu l 1949. A construit Palatul Jagatjit, cu grădini fastuoase,

fortul a fost folosit ca
aceea a fost posesie

reşedinţă

de

imperială,

vară

pentru episcopi .

După

dar mai târziu a trecut în

proprietate privată ş i a fost în cele din urmă oferită oraşului
Bolzano de

către prinţul

de Liechtenstein, Ioan al II-iea. La 18

iunie 1978 a devenit proprietatea provi nciei Tirolul de Sud.
Castelul din va lea Eisack este

astăz i

în stare

bună ,

deoarece a

fost renovat în 1982/83. Astăzi serveşte drept muzeu ş i loc de
desfăşurare

a concertelor, spectacolelor de teatru

şi

a

63.

Dicţionar

de artă, Bucure şti, Editura Meridiane, 1995, p.

166.
64. Arhitecţi decoratori Rudolf Arthur Borroczyn

până

toceşte

foarte rapid uneltele de lucru ) fiind preferat în

construcţiile

navale, dar şi la producţia de lemn pentru decor

exterior, parchet sau mobilă de calitate superi oară. În regiuni le
de

creştere

este un lemn de

construcţii

va loros, deoarece este

rezistent împotriva termitelor, fiind fo losit şi la confecţionarea
traverselor de ca le

ferată .

Se mai

fo l oseşte

la

construcţi i

de poduri, podele de iahturi, mobilier de

Xavier

gre le,

grădină ş i

în general, la orice mobi lier pentru exterior, pavimente de
exterior, instrumente muzica le, elemente ornamentale,

şi

în

având ca model Palatu l Versa il les.
74. Teku l poate fi rindeluit, frezat şi găurit relativ uşor (dar

construcţia

expoziţiilor.
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Vi ll acrosse, care au lucrat sub atenta su praveghere a arhitectu lui

placaje, furnire, etc.

plăci ,

MU ZEUL

75. Castelul Pelişor a fost construit, din dorinţa regelui Carol I,
ca

reşedinţă

1899

şi

a principilor moştenitori, Ferdinand şi Maria între

1902,

după

planurile arhitectul ceh Karel Liman

şi

decorat de artistul vienez, Bernhard Ludwig. Începând cu anul
1903, a devenit

reşedinţa

de

vară

a principilor

moştenitori

ai

României .
76. Ern st Ludwig von Hesse und bei Rhein (1868-1937) a
fost fiul lui Alice, fiica favorită a reginei Victoria a Marii
Britanii.
77. Jo sep h Maria Olbrich, !deen von Olbrich , Viena, 1900,
p.16.
78. Regina Maria, Povestea vieţii mele, l aşi, Editura
Moldova, 1991, voi. I li, p. 42.
79. Constantin (Dinu) Cesianu, ministru român la Pari s,
prieten al rege lui Carol al li-ea.
80. Irina Procopiu , Pagini de jurnal (1891-1950}, traducere
de Georgeta Filitti, laşi, Editura Polirom, 2016, p.136: „Ieri,
mare nuntă la Sinaia . Fiica lui Dinu Cesianu, cu Tabacovic i
junior, sublocotenent în Garda regală. Regele îi cunună
prin delegaţie . Na ş i, Balif şi Marie Cesianu, 5 octombrie ,
1936".
81. Boris Crăc iu n, Regii şi reginele României, Chişinău,
Editura Porţile Orientului , 2006: „Prieten al lui Alexandru
loa n Cuza, Alecsandri s-a apropiat cu greu, dar definitiv, de

NAŢ I ONAL

PELE$

familia princiară de Hohenzollern. După moartea copilei
sale nefericite Maria, ca să-şi uite gândurile negre,
Doamna Elisabeta începu să traducă în germană din
poeziile bardu l ui A lecsandri, care în cursul misiunii
diplomatice la Paris, dovedi se că este adânc devotat
Rege lui şi Reginei. Vara, în concediul anua l, s tătea la
Mirceşti şi Sinaia. La Peleşîşi avea camera sa, era meseanul
monarhilor, făcea partide de biliard cu Regele Carol,
vese lia şi snoave le sale înc ântâ ndu-i pe suverani. Bătrânul
şi veselu l Alecsandri era prieten intim al Reginei, atât în
conversaţiile din saloanele ei, cât ş i în plimbările pe
munte, de -a lungul Peleşului. Carmen Sylva găsea întrînsu l un iscus it s fătuitor literar, pe care - l adora sincer.
Când se îmbo ln ăvi la Mirceşti, în 1890, Regina-poetă îi
dărui un fotoliu de odihnă, în care bardul îş i petrecu
ultimele zi le a le vieţii, până cei ntră înnemurire „.".
82. Arhitectul Jean Ernest (1875-1950?) era colaboratorul
lui Liman , anterior anu lu i 1911. Începând cu 1930, el s-a
ocupat în mod sp ecial de întreţinerea edificiilor regale de
pe valea Pe leşu lui , a realizat pa vi I ionul de gardă de la podul
Carme.(l Sylva, precum

şi

proiecte de

reamenajări

în

caste lu l Pe leş. După moartea lu i Karel Liman , şeful biroului
regal de arh it ectură de la Sinaia, a deţinut această calitate
până în anu l 1948.
83. Sorin Cr istescu, Carol/. Corespondenţa privată {18781912), Bucureşti, Editura Triton ic, 2005, p . 192 .
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CIFRUL REGELUI CAROL I ŞI AL REGINEI ELISABETA, detaliu
Dulap dressoir
Atelier Martin Stăhr, 1883
Nr. inv.: 9046, M. 332, L. 885
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C OL ECŢIA

DE MOBILI ER

Baldachinul este un ansamblu constituit dintr-un
material textil de calitate (brocart, catifea, mătase
etc.) dispus pe un cadru fix, simplu sau somptuos,
de formă, în general, dreptunghiulară, deasupra

PAT CU BALDACHIN

Atelier italian, sfâ rş itul secolului al XVI - /ea
Lemn de stejar, strunjit, sculptat, băiţuit
I: 190 cm, L: 235 cm
Nr. inv.: 8950, L. 592
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unui pat de paradă . În secolele XVI-XVII,
baldachinul avea un aspect fastuos, cu falduri
ample, fiind încoronate cu penaje, urne, frize cu
diverse motive sculptate .

MUZEUL

Cassapanca este o piesă de mobilier constituită
dintr-o ladă de zestre, dotată cu spătar şi cotiere,
adosată la perete . A apărut în secolul al XV-iea, la
Florenţa, având o largă răspândire şi în alte regiuni
din Italia şi, mai apoi , în toate ţările europene.

CASSAPANCA
Atelier italian, sfârşitu l secolului al XVI -/ea
Lemn de nuc, cioplit, sculptat, lustruit, parţial aurit
I: 126 cm, L: 170 cm
Nr. inv.: 8960, L. 1022, M. 135

NAŢIONAL

PELE$

Decorurile sculptate sunt inspirate, în perioada
Renaşterii, cu precădere, de sarcofagele antice
romane. În decursul secolului al XVII-iea,
predomină structurile masive , impozante şi
ornamentele preluate din arhitectura barocă .

C OL ECŢIA

DE MOBILIER

FOTOLII

Atelier german, cca 1750, stil baroc
Lemn de stejar, sculptat, strunjit; tapiserie gros point
I: 106 cm, L: 81 cm
Nr. inv. : 8914, L. 136, M. 11
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Această credenţă,

de mare valoare, este
formată din două corpuri, cu panouri
sculptate în basorelief, personaje
mitologice, Minerva şi Marte, şi scene
ilustrând legenda Lânei de aur, flancate de
montanţi ornaţi cu personaje ca Mercur,
Cronos şi Urania, aşezate pe console
mărunte. Decorul renascentist este
completat cu alegorii îngeri, alungând
animale groteşti, fantastice.

CREDENŢĂ

Atelier italian(?}, cca 1575
Lemn de stejar, sculptat, cioplit, băiţuit
I: 198 cm, L: 126 cm
Nr. inv.: 9055, L. 819, M. 350
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_.

LADĂ SECRETER
Atelier german, cca 1650
Lemn de nuc, sculptat, lustruit
/: 49 cm, L: llOcm
Nr. inv.: 11720, L. 876

LADĂ
r
11 •
1
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Atelier italian, sfârşitul secolului al XVII -/ea
Lemn de esenţă moale, sculptat, băiţuit
I: 49,5 cm, L: 99 cm
Nr. inv.: 11714, L. 875

MUZEUL
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Capacul lăzii este divizat în două panouri, cu armoarii germane, pictate policrom (din păcate, stratul
pictural şi auritura sunt aproape distruse).

LADĂ
Atelier german, cca 1680
Lemn de nuc, cioplit, sculptat, lustruit, parţial pictat şi aurit
I: 69 cm, L: 150,5 cm
Nr. inv.: 12497, L. 707, M. 379
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•

•
Cassapanca este bogat marchetată, cu decor grotesc pe fond de motive vegetale în volute şi braţe din lemn
de nuc ebenizat, cu sfincşi, în stilul Renaşterii italiene.

CASSAPANCA
Atelier italian, cca 1725
Lemn de nuc, sculptat, marchetat, parţial ebenizat
I: 153 cm, L: 217 cm
Nr. inv.: 9000, L. 820, M. 214
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AQUAMANILA, detaliu

Aquamanila este definită ca un vas
din metal sau ceramică, în formă
de grifon, tigru, leu, centaur etc.,
servind, în primele secole ale erei
noastre, în cultul liturgic, la
păstrarea apei pentru spălarea
mâinilor preotului, înainte de
slujbă. Începând din Evul Mediu,
până în secolul al XIX-iea, este
folosită şi de laici, pentru spălarea
mâinilor înainte de masă. În
Saxonia s-au realizat piese de
mobilier care includ o mică
chiuvetă cu bazin , prevăzută cu
robinet, devenind, cu trecerea
timpului, un ornament în
ebenisterie.

AQUAMANILA
Atelier german, cca 1635
Lemn de nuc, cioplit, sculptat, lustruit; cositor
/: 212 cm, L: 83 cm
Nr. inv.: 9063, L. 1044, M. 362
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MASĂ
Atelier italian, sfârş itul seco lului al XVII-iea
Lemn de nuc, strunjit, sculptat; marmură; pietra dura
/: 87cm, L:1 78 cm
Nr inv.: 9042, L. 946, M. 289
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Blatul mesei, format dintr-un mozaic din
marmură policromă ş i

pietra dura,

conferă

piesei o valoare compoziţională, de excepţie.
Picioarele mesei au fost înlocuite în secolul al
XIX-iea.

MU ZEUL

DULAP DE

COLŢ,

DULAP DE

COLŢ

NAŢIONAL
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detaliu

Atelier german, cca 1710, În stil Renaştere germană
Lemn de stejar, cioplit, sculptat, lustruit
I: 172,5 cm, L: 68 cm
Nr. inv.: 12499, L. 953, M. 389
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CO L ECŢ I A

Piesă

DE M OB ILI ER

cu reale calităţi sculpturale şi formale . Pe spatele piesei se găseşte o ştampilă în contramarcă

atestând faptul că piesa a făcut parte din colecţia ducelui Alfred de Sa xa-Coburg-Gotha, tatăl reginei Maria .

MU ZE UL
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Bahut este un termen folosit pentru acest gen de dulap, întâ lnit în anumite regiuni din Franţa secolului al
XVII-iea (Auvergne, Languedoc), ornat cu motive preluate din arhitectura gotică.

BAHUT
Atelier francez, cca 1690
Lemn de stejar, cioplit, sculptat În meplat, lustruit
I: 162 cm, L: 112,5 cm
Nr. inv.: 8916, L. 797, M. 17
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DE MOBILIER

Corpul, cu sertare la bază, este
prevăzut cu un capac curbat, care
prin glisare permite închiderea şi
deschiderea mesei de scris şi a
compartimentelor interioare,
dotate cu poliţe şi sertare.
Deasupra capacului, se găseşte o
etajeră , bordată cu o galerie
metalică ajurată, cu ceas şi un bust
din bronz, personaj feminin.
Această piesă de mobilier,
spectaculoasă prin formă şi decor,
aminteşte de biroul regelui
Franţei, Ludovic al XV-iea, realizare
a celebrului Jean Fran~ois Oeben,
din anul 1760, în prezent expus la
castelul Versailles .

BIROU CU CILINDRU

Atelier francez, cca 1760
Lemn de acaju, esenţe exotice, sculptat, strunjit,
furniruit, lustruit; bronz turnat, aurit
I: 170 cm, L: 138 cm
Nr. inv.: 8999, L. 610, M. 213
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159

160

COMODĂ

Comodă

Atelier francez, Începutul secolului al XV/11-lea
Lemn de palisandru, sculptat, strunjit, lustruit; bronz turnat, cizelat
/: 84 cm, L: 143 cm
Nr. inv.: 12498, M. 124, L. 724

consacrată

en tombeau, cu forma
panourilor în arc de arbaletă,
stilului Regence.

MU ZEU L
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GARNITURĂ DE SALON (FOTOLII ŞI SCAUNE)

Atelier francez, manufactură Aubusson, cca 1790, în stil Ludovic al XVI-iea
Lemn strunjit, sculptat, stucat, aurit; tapiserie basse-lisse
Fotolii I: 104 cm, L: 67 cm; Scaune I: 99 cm, L: 52 cm
Nr. inv.: 11728, L. 960 a-e
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DULAP
Atelier flamand, sfârşitul seco lului al XVII-iea, stil Renaştere flamandă
Lemn de stejar, cioplit, sculptat, strunjit, lustruit
I: 200 cm, L: 153 cm
Nr. inv.: 9005, L. 822, M. 222

MUZEUL
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DULAP

Atelier Amsterdam, Olanda, cca 1810, În stil Renaştere flamandă
Lemn de stejar, sculptat, strunjit, lustruit
I: 230 cm, L: 160 cm
Nr inv.: 12550, L. 825, M. 364
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DRESSOIR
Atelier Martin Stăhr, Sinaia, sfârşitul secolului al XIX-iea, în stil Renaştere germană
Lemn de stejar şi nuc, sculptat, gravat, lustruit; bronz; postav
I: 352 cm, L: 230 cm
Nr. inv.: 9046, L. 885, M. 332
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SCAUNE SGABELLO
Atelier J. O. Heymann, Hamburg, Germania, cca 1882
În stil Renaştere germană
Lemn de nuc, sculptat, lustruit
/: 112 cm, L: 57 cm
Nr. inv.: 8930, L. 834, M. 53
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PATUL PERECHII REGALE, CAROL I ŞI ELISABETA
Atelier J. O. Heyman n, Hamburg, Germania, cca 1883
Lemn de nuc, strunjit, sculptat, lustruit
I: 141 cm, L: 256,5 cm, LA: 202 cm
Nr inv.: 8967, L. 643, M. 154
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Decorul panoulu i, bogat sculptat, format din
cin ci figur i feminine, s imboli zează alego ric,
s imţurile. Compo zi ţia stili sti că este s pecifică
n e ore na şterii germ ane.

MU ZE UL
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Fotoliu impozant, realizat de Heymann, cu
din piele presată, policromată,
reprezentând stema veche a Principatelor
Române, în ancadrament heraldic al dinastiei
Hohenzollern . Formatul piesei aminteşte de
trăsăturile sti lului Ludovic XI11.
spătarul şi şezuta

FOTOLIU
Atelier J. O. Heymann, Hamburg, Germania,
Sfârşitul secolului al XIX -/ea
Lemn de stejar, strunjit; piele presată, pictată, parţial aurită
I: 131 cm, L: 57 cm
Nr. inv.: 5070, L. 1038
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BUFET
Atelier Anton Bembe,
Mainz, cca 1860
Lemn de stejar, sculptat
strunjit; alamă
/: 230 cm, L: 177 cm
Nr. inv: 3911, adm. 24
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DULAP

Atelier August Bembe, Mainz, cca 1890, în stil baroc
Lemn de nuc, sculptat, strunjit, marchetat, lustruit
I: 190 cm, L: 153 cm
Nr. inv.: 8946, L. 523, M. 113
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FOTOLII

Atelier Anton Păssenbacher, Munchen, cca 1906
În stil Renaştere engleză
Lemn; catifea; broderie aplicată; fir de argint; pasmanterie
I: 146,5 cm, L: 81,5 cm

Nr. inv.: 4934, L. 121
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Măsuţă circulară

cu medalioane

mozaic din marmură policromă ,
repre zentând monumente şi vederi din
Roma : Catedrala Sf. Petru, cu colonada
lui Bernini, Coloseumul, Pantheonul,
Forumul , Templul Vestalelor ş .a . Blatul,
de provenienţă italiană , datează din
secolul al XVII -iea, iar lucrarea în lemn
este atribuită lui Martin Stăhr.

MASĂ
Atelier atribuit Ma rtin Stă h r, cca 1880
Lemn de stejar, sculptat, strunjit; mozaic; marmu ră
I: 78 cm, O: 70 cm
Nr. inv. : 8924, L. 903, M. 39
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BANCHETĂ ŞI SCAUNE
Atelier Martin Stă hr, cca 1880, În stil Renaştere italiană
Lemn de nuc, sculptat, traforat, lustruit
Ban chetă - I: 126 cm, L: 85 cm
Scaun - I: 112,5 cm, L: 41,5 cm
Nr. inv.: 8929, L. 828, M. 44
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ANCADRAMENT DE ŞEMINEU
Atelier Martin Stăhr, Sinaia, cca 1885
Lemn de nuc, sculptat în altorelief; alamă presată
/: 180 cm, L: 218 cm
Nr. inv.: 6140, L. 1046
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CREDENŢĂ

Atelier Martin Stăhr, sfârşitul secolului al XIX-iea, În stil Renaştere italiană
Lemn de nuc, strunjit, sculptat În altorelief, lustruit
I: 200 cm, L: 205 cm
Nr. inv.: 3980, L. 1032
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ETICHETĂ PĂSTRATĂ
ÎN INTERIORUL DULAPULUI

CREDENŢĂ

Atelier austriac, lnnsbruck, cca 1885, în stil eclectic
Lemn de conifere şi nuc, sculptat, strunjit, lustruit
I: 220 cm, L: 156 cm
Nr. inv.: 4939, L. 1045
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CREDENŢĂ
Atelier atribuit Martin Stăhr, cca 1885
Lemn de nuc, sculptat, ronde-bosse, strunjit, lustruit

I: 192 cm, L: 160 cm
Nr. inv.: 12860, L. 813
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SCENĂ DE TEATRU ANTIC, DETALIU
Faianţă modelată manual, pictată sub glazură
Atelier Alberto /ssel, Genova, Italia

MASĂ CONSOLĂ
Atelier Martin Stăhr; Alberto /ssel, Genova, cca 1890
În stil baroc
Lemn de stejar, sculptat, ronde-bosse, strunjit;
faianţă, pictată manual
I: 94 cm, L: 226 cm
Nr inv.: 8945, L. 162, M. 112
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POSTAMENTE
Atelier italian, sfârşitul secolului al XIX-iea
În stil Renaştere italiană
Lemn de nuc, strunjit, sculptat, lustruit
/: 109 cm, L: 56 cm
Nr. inv.: 4915, L. 902
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TOALETĂ
Atelier Graeff&Pagenstecher, Elberfeld, Germania
Sfârşitul secolului al XIX-iea, În stil Renaştere germană
Lemn de stejar, strunjit, sculptat; cristal bizotat; bronz turnat
I: 240 cm, L: 186 cm
Nr. inv. : 4390, L. 443
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DULAP
Atelier Graeff&Pagenstecher, Elberfeld, Germania
Sfârşitul secolului al XIX-iea, în stil Renaştere germană
Lemn de stejar şi nuc, strunjit, sculptat; cristal bizotat
I: 253 cm, L: 250 cm
Nr inv.: 4573, L. 194
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DULAP
Atelier Graeff&Pagenstecher, Elberfeld, German ia
Sfârşitul secolului al XIX-iea, în stil Renaştere germană
Lemn de stejar, strunjit, sculptat; bronz turnat
I: 260 cm, L: 226,5 cm
Nr. inv.: 4573, L. 648
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CONSOLĂ
Atelier Bernhard Ludwig, Viena, Austria, cca 1906
În stil baroc austriac
Lemn de nuc, strunjit, sculptat, marchetat; parţial aurit
I: 85,5 cm, L: 132,5 cm
Nr. inv.: 9074, L. 741 b, M. 381

MASĂ

Atelier Bernhard Ludwig, Viena, Austria, cca 1906
În stil baroc austriac
Lemn de nuc, strunjit, sculptat, marchetat, parţial aurit
I: 70 cm, L: 57 cm
Nr. inv.: 8991, L. 738, M. 205
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MASĂ CONSOLĂ
Atelier Paris, sfârşitul secolului al XIX-iea, stil Napoleon III
Lemn de trandafir, sculptat, strunjit, ebenizat;
bronz turnat, cizelat, aurit; marmură
I: 100 cm, L: 131,5 cm
Nr. inv.: 12495, L. 594, a
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DULAP
Atelier francez, sfârşitul secolului al XIX-iea, stil Napoleon III
Lemn de păr, sculptat, strunjit, ebenizat; bronz turnat, cizelat
I: 163 cm, L: 111,5 cm
Nr. inv.: 4801, L. 809
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TRIPTIC

Atelier german, cca 1890, în stil gotic flamand
Lemn de nuc, sculptat, strunjit; cromolitografii
I: 330 cm, L: 154 cm
Nr. inv.: 4571, L. 642
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Cromolitografiile tripticului sunt reproduceri după picturile altarului catedralei
St. Bavo, Gand, Belgia, executate de Jan şi Hubert van Eyck, cca 1420-1432
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FOTOLIU

Atelier francez, manufactura Beauvais
secolului al XIX-iea
În stil Ludovic XIII
Lemn de nuc, strunjit, sculptat, lustruit; tapiserie
I: 155 cm, L: 74,5 cm
Nr. inv.: 12482, M. 307, M. 308

Sfârşitul
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FOTOLIU

Atelier german, sfârşitul secolului al XIX-iea, în stil Renaştere toscană
Lemn de nuc, strunjit, sculptat, lustruit; piele presată, pictată
I: 140 cm, L: 65 cm
Nr. inv.: 9040, L. 831, M. 284

C OL ECŢ I A

D E MOBI LI ER

FOTOLII
Atelier Bernard Ludwig, Viena, Austria
Începutul secolului al XX-iea, în stil Renaş tere flamandă
Lemn de nuc, strunjit; piele pres ată, aurită; alamă; pasmanterie
/: 136,5 cm, L: 67 cm
Nr. inv.: 9027, L. 1014, M. 263
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FOTOLIU
Atelier Bernard Ludwig, Viena, Austria
.
începutul secolului al XX-iea, în stil Renaştere spaniolă
Lemn de nuc, strunjit, sculptat; piele presată, pictată; pasmanterie

I: 154 cm, L: 91 cm
Nr. inv. : 9011, L. 1012, M. 241
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Pie se Ie de m o bi Ii e r,
în piele, sunt inspirate
după mobilierul co lon ial spaniol.

î mbră cate

BIROU

Atelier Bernhard Ludwig - tatăl, sfârşitul secolului al XIX-iea
Lemn de stejar; piele presată; alamă turnată, presată, cizelată
I: 86 cm, L: 116,5 cm
Nr. inv.: 11715, M. 253, L. 788 b
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GARNITURĂ DE MOBILIER (BANCHETĂ ŞI SCAUNE)
Atelier Bernhard Ludwig - tatăl, sfârşitul secolului al XIX-iea
Lemn de stejar; piele presată
Banchetă - I: 90 cm, L: 133,5 cm
Taburet - I: 42,5 cm, L: 40 cm
Nr. inv.: 4614, L. 685, a, b
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MASĂ
Atelier Bernhard Ludwig - tatăl, sfârşitul secolului al XIX-iea
Lemn strunjit; piele pres ată; alamă turnată
I: 76,5 cm, L: 112,5 cm
Nr. inv.: 11719, M. 169, L. 689
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VARGUENO
Atelier spaniol, cca 1730
Lemn de esenţă exotică, strunjit, intarsiat;
baga; fildeş; alamă presată, cizelată
I: 119,5 cm, L: 67 cm
Nr. inv. : 4802, L. 802
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MASĂ
Atelier Bernhord Ludwig, Viena, Austria, începutul secolului ol XX-iea, în stil Renaştere germană
Lemn de nuc, strunjit, sculptat, furniruit, lustruit
I: 80 cm, L: 160 cm
Nr. inv.: 9050, L. 931, M. 336
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PENDULĂ

Atelier Bernhard Ludwig, Viena, Austria, cca 1914
Lemn de diverse esenţe strunjit,
sculptat, marchetat, lustruit; bronz
I: 270 cm, L: 65 cm
Nr inv.: 95, L. 929

MĂSUŢĂ

Atelier Bernhard Ludwig, Viena, Austria, cca 1914
În stil Renaştere germană
Lemn de nuc, sculptat, strunjit, furniruit, marchetat
I: 74,5 cm, O: 85 cm
Nr inv.: 4618, L. 692
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MĂSUŢE

Atelier Bernhard Ludwig, Viena, Austria, 1906, În stil Renaş tere italiană
Lemn strunjit, scu lptat, stucat, aurit; pietra dura
I: 75 cm, L: 70 cm
Nr. inv.: 4933, L. 943 a, b
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ARMOIRE - UŞĂ

Atelier german, cca 1680, stil Renaştere germană
Lemn de nuc, frasin, mahon, strunjit, furniruit, traforat, marchetat
I: 235 cm, L: 160 cm
Nr. inv.: 9061, L. 526, M. 360
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UŞA DE LA SALA FLORENTINĂ
Atelier Bernhard Ludwig, Viena, Austria, începutul secolului al XX-iea
Lemn de nuc, diverse esenţe, marchetat, gravat

UŞA DE LA SALONUL PENTRU MIC DEJUN REGAL
Atelier Bernhard Ludwig, Viena, Austria
Începutul secolului al XX-iea
Lemn de nuc, diverse esenţe, strunjit, marchetat
parţial aurit

C O L ECŢ I A

UŞA

DE M O BILI

DE LA APARTAMENTUL IMPERIAL

Atelier Bernhard Ludwig, Viena, Austria, cca 1906
Lemn de nuc, diverse esenţe,
sculptat, strunjit, marchetat
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DE LA SALONUL IMPERIAL

Atelier Bernhard Ludwig, Viena, Austria, cca 1906
Lemn de nuc, diverse esenţe,
sculptat, marchetat, parţial aurit
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DE LA APARTAMENTUL DOAMNEI BURIN

Atelier francez regional, începutul secolului al XVIII-iea
Lemn de nuc, sculptat, lustruit
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UŞĂ DE INTRARE LA APARTAMENTUL PRINCIPILOR
Atelier francez regional, începutul secolului al XVIII-iea
Lemn de stejar, sculptat, strunjit, lustruit
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Uşă de intrare (dulap de căsătorie), foarte întâlnit

în regiunea franceză, Normandie .
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FOTOLIU

Atelier occidental, sfârşitul secolului al XIX-iea, în stil baroc
Lemn de stejar, sculptat, strunjit, lustruit; mătase
I: 129 cm, L: 68 cm
Nr. inv.: 9065, L. 1043, M. 365
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.
Atener sernhord Ludw;g, ;nceputul secolulu; ol xx-lea, '" snl ede'"'

Lemn de stejar, strunW, 1ustru;t; .,,;wse
canapea - I: 115 cm, L: 151 cm
Fotoliu - 1: 115 cm, L: 75 cm
Nr. inv.: 4648, L. 645, a, b
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GHERIDON

Atelier Martin Stăhr, Sinaia, cca 1883, În stil eclectic
Lemn de nuc, sculptat, strunjit, lustruit
I: 80 cm, O: 70 cm
Nr inv. : 17399
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I

BIROUL
CAROL
I
Atelier J REGELUI
D. Heymann,
Hamburg,
German;a, cca 1883, în stil

Renaştere germana

Lemn de stejar, sculptat, strunj;t, lustru;t; p;ele presata, gravata
/: 75 cm, L: 200 cm
Nr. inv.: 9048, L. 912, M. 334

2\\
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FOTOLIU
Atelier german, cca 1680, stil baroc
Lemn de stejar, sculptat, lustruit; tapiserie gros point
I: 121,5 cm, L: 70 cm
Nr. inv. : 9039, M. 283
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FOTOLIU

Atelier german, cca 1690, stil baroc
Lemn de nuc, sculptat, strunjit, lustruit; tapiserie gros point
I: 121 cm, L: 64 cm
Nr. inv.: 8920, L. 1042, M. 27
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BANCHETA PENTRU CLAVECIN A REGINEI ELISABETA

Atelier flamand, cca 1790, stil rococo
Lemn de esenţă moale, sculptat, traforat, pictat,
I: 119 cm, L: 132 cm
Nr. inv.: 4538, L. 621

214

parţial

aurit

Regele Carol I, împreună cu Vasile Alecsandri şi Martin Stbhr, câteodată, chiar cu regina Elisabeta,
juca carambole, în sala special amenajată de Bernhard Ludwig.

MASĂ DE CARAMBOLE

Atelier Saint Martin, Paris, Franţa
Sfâ rşitul secolului al XIX-iea
Lemn de nuc, strunjit, sculptat, lustruit;
postav; metal; os
I: 84 cm, L: 264 cm, LA: 146 cm
Nr. in v.: 3398, L. 986
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BIROU 808 DE FASOLE

Atelier Bernhard Ludwig, Viena, Austria, cca 1906, în stil rococo
Lemn de nuc de Brazilia, strunjit, furniruit; bronz turnat, cizelat; piele
I: 110 cm, L: 107 cm
Nr. inv.: 8980, L. 715, M. 177
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PIESE DE MOBILIER
Atelier Bernhard Ludwig, Viena, cca 1903, în stil Adam
Lemn strunjit, vopsit; alamă presată
Nr. inv.: 4481, L. 563
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Comoda este o copie după piesa ebenistului
francez Jean Henri Riesener (1734-1806), cu
panoul frontal bogat marchetat, motivul
decorativ, vasul încărcat de flori şi fructe, este
realizat cu rafinament, având rame din bronz
aurit, cu ornamente rais de coeur, în stilul
Ludovic al XVI-iea, de către firma vieneză
Portois&Fix.

COMODĂ, AUTOR JEAN HENRI RIESENER (1734-1806), CCA 1780

·~

COMODĂ

Atelier Portois&Fix, Viena, cca 1905
Lemn de diverse esenţe exotice, strunjit, marchetat
bronz turnat, traforat, cizelat, aurit; marmură
I: 92,5 cm, L: 170 cm
Nr. inv. : 8996, L. 750, M. 210
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MĂSUŢĂ CHIFFONIER
Atelier occidental, sfârşitul secolului al XIX-iea
Lemn de nuc, strunjit, sculptat, pictat;
bronz turnat, aurit, cizelat
I: 76 cm, L: 40 cm
Nr. inv.: 4853, L. 727

Măsuţă

chiffonier,
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delicată, pictată

cu patru scene idilice, pastorale, în
genul lucrărilor lui Watteau, incluse
în medalioane rocaille aurite. În stil
Ludovic al XV-iea.
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PICTURĂ SCENĂ DE INTERIOR
Autor M.H. Georgescu {1892 -1932},
Datat: 1924
Ulei pe pânză, 83x101 ,5 cm
Nr. inv.: 15816
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Tehnica fină a intarsiei mobilierului
îşi are originea în epoca persană Safavidă.
Se numeşte khatam şi era apreciată la
curţile princiare, unde se învăţa la fel de
serios cum se deprindea pictura sau
muzica. În secolele XVIII-XIX, se reînvie, în
producţia de mobilier această tehnică a
intarsiei cu ajutorul baghetelor subţiri ale
lemnului de tek, abanos, portocal şi
trandafir. Motivele, în general geometrice,
se păstrează în toate atelierele de producţie
orientală : steluţe cu şase colţuri încadrate
într-un hexagon, triunghiuri, cercuri din
materiale specifice, fildeş, fragmente de os
de cămilă sau plăcuţe din sidef, încastrate şi
lipite în masa din lemn .

TABURET~

Atelier oriental, cca 1883
Lemn de nuc, traforat, parţial aurit;
broderie de mătase; fir de aur
I: 48 cm, O: 46 cm
Nr. inv.: 17522

VITRINĂ .Â.

Atelier Stăger, Viena, Austria, cca 1890
Lemn de nuc, sculptat, meplat, strunjit, intarsiat; as; sidef
I: 236,5 cm, L: 110 cm
Nr. inv. : 18911
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Scaun de pictor, cu s p ă tarul relan sat, în fo r m ă de
violoncel, creaţ ie origin a l ă a ebeni ştilor italieni, de la
începutul secolului al XX- iea.

SCAUN
Atelier veneţian, cca 1900
Lemn de fag, sculptat, gravat, strunjit, lustruit
I: 120 cm, L: 115 cm
Nr. inv.: 4198, L. 276
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Tehnica intarsiei, cu motive geometrice din os şi sidef,
denumită certosina, este preluată de către meşterii
veneţieni, de la arta mudejar.

SCAUN

Atelier veneţian, sfârş itul secolului al XIX -/ea
Lemn de nuc, strunjit, certosina, lustruit; os tăiat,
I: 117 cm, L: 55 cm
Nr. inv.: 4974, L. 979 a

ş lefuit
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MASĂ

Atelier elveţian, cca 1770
Lemn de nuc, sculptat, marchetat,
intarsiat; os pictat, gravat
I: 80,5 cm, L: 124 cm
Nr. inv.: 11724, L. 830, M. 24
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Leopold de Hohenzollern, fratele mai mare al regelui Carol I,
achiziţiona pentru acesta, mobilier de valoare, din Elveţia .
Piesă realizată în stil regional, cu însemne heraldice ale
cantoanelor elveţiene.
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LADĂ DE ZESTRE
Atelier regional elveţian, cca 1680
Lemn de nuc, sculptat, marchetat, parţial ebenizat
I: 79 cm, L: 144 cm
Nr. inv. : 9064, L. 700, M. 363
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FOTOLIU BERJERĂ

Atelier August Bembe, Mainz, cca 1906, stil Secession
Lemn de pin, strunjit, lustruit; catifea de bumbac
I: 106,5 cm, L: 75,5 cm
Nr. inv.: 4164, L. 242, b
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FOTOLII ŞI BANCHETĂ
Atelier August Bembe, Mainz, cca 1906, stil Secession
Lemn de pin, strunjit, lustruit; catifea de bumbac
Fotolii - I: 89 cm, L: 57 cm
Banchetă - I: 93,5 cm, L: 150 cm
Nr. inv.:4162, L. 242, f, I
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MASĂ DE TOALETĂ ŞI FOTOLIU
Atelier Anton Păssenbacher, Munchen, cca 1906, stil Secession
Lemn de cireş, strunjit, lustruit; cristal; alamă
Masă de toaletă - I: 142,5 cm, L: 160 cm
Fotoliu - /: 56 cm, L: 67 cm
Nr. inv.: 4365, L. 421
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DULAP DIN APARTAMENTUL PICTORILOR

Atelier Anton Păssenbacher, Munchen, cca 1906, stil Secession
Lemn de cireş, parţial marchetat, lustruit; cristal; alamă
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VITRINĂ
Atelier August Bembe, Mainz, cca 1906, stil Secession
Lemn de pin, sculptat, strunjit, lustruit; cristal

I: 126 cm, L: 104 cm
Nr. inv.: 4159, L. 243
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Atelierul de broderie al
reginei Elisabeta era
condus de Anna Roth,
autoarea compoziţiei
florale.

DULĂPIOR COLŢAR

Atelier Bernhard Ludwig, Viena, cca 1905
Stil Secession
Lemn de tei; broderie, mătase
I: 52 cm, L: 89 cm
Nr. inv.: 16957

I
CANAPEA
Atelier Bernhord Ludwig, Viena, cca 1903, stil Secession
Lemn de fag, curbat la aburi, traforat; stofă de mobilă
I: 90 cm, L: 128 cm
Nr. inv.: 3859
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Atelier elveţian, 1650
Sticlă trasă, p ictată; plumb trefilat
/: 27 cm, L: 34 cm
Nr inv.: 11813, V. 50, C. 814
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THE FURNITURE IN THE COLLECTION OF

Interior decoration in 19th-century Bucharest

Interior space and the furniture which fi ll s it
deve loped historically in response to changing needs.
Autonomous products, rea liti es in themse lves, bearers of
mu ltiple material and spiritual va lues, they also reflect the
defining characteristics of a given era and its inhabitants.
During the 19th century, Bucharest underwent a
number of profound changes in terms of the appearance of
both the city itself and the interiors of its houses. Whi le at the
start of the century, the predominant type of furniture was
more oriental in style, defined by a lack of large items and
mainly cons isting of floor sofas with cushions and oriental
rugs, after 1850 a more western aesthetic began to gain a
foot hold, in particu lar in the form of Biederme ier, Louis
Ph ilippe and Napoleon 111-style furn iture.
lt should not be forgotten that for the Romanian
Principalities t his century was characterised by a
reorientatio n towards Europe and, fo ll ow ing t he end of
Phanariote reign, the beginn ing of a period of profound
transfo r mation both in economic, socia l and urban
deve lopment terms and in terms of menta lity. Although to a
large ext ent retaining their oriental customs, t he Romania n
boyars embarked upon a path of emancipation that wou ld
natura lly also have an effect on everyday life. The city wou ld
aIso beg in to modern ise in an attempt to catc h up with the
great European cities.
Our knowledge of Bucharest, with a view to
reconstructing a historica l picture of the city, is enhanced by
studying the bu il dings and traces of urban life preserved in
the form of interior space and furniture, as we ll as sma ll,
everyday decorative objects and works of art, not to mention
cloth ing, documents, lite ratu re and wo rks by fo reign authors.
ln order to gain an insight into 19th- century
Bucharest, in an attempt to recreate the atmosphere of its
interior spaces, we can imagine ourselves as visitors to the
boya r house on Podu l Mogoşoa i ei described in the account of
a foreign traveller. lndeed, the journa list Alphonse Royer
wrote the fo ll ow ing in Aventures de voyage, tableaux, recits
et souvenirs du Levant in 1837: "I adm it I was not
un impressed when I first entered t he drawing room ofone of
the most notable boya rs in Bucharest. The room was
furnished in the French style and in the best of taste. In iaid
sycamore armcha irs, Lyon si lk cu rta i ns, beautifu l gilt bronzes
on a marb le mantelpiece; in the midd le of the room a tab le
covered in magazines from Paris and London, some brand
new nove ls, not some of those cheap im itations from
Brusse ls or Ge neva, albums, etc hings, carica t ures, sewi ng
patterns, and, sitting around the table, 5 or 6 women
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embroidering and conversi ng wearing de lightful dresses
from the best fashion houses in Paris; such is the spectac le I
was treated to at one end of the room. At the other end,
sitting on a Turkish divan placed against the wa ll, in front of
which was a games t ab le, two men with long beards, dressed
in caftans and with thei r legs fo lded in front of them, were
playing whist with two others, who looked the same as them,
on ly they were seated in armchairs, an arrangement that
perm itted them to sit fac ing one another. Every now and then
a boy would enter w ith some lit chibouks and coffee destined
for this end of the room, or a si lver tray with crysta l glasses of
water and sweets, fort he other end."
ln the drawing room of this Bucharest boyar we see
the contrast between East and West that existed at th is time
in t he homes and customs of t he Roman ians . Interior space
and fash ion had become subject to a new ideal of beaut y,
being dictated by the interests of the bourgeoisie, which on ly
now had begun to impose its tastes. The latter's increasing
infl uence in soc ietywou ld lead to a gradua l decli ne ofthe old
fo rmalism and the development of a new mental ity, as
reflected in a new structuring of soc ial life and a different
pace of everyday existence. Th is in turn resu lted in t he
emergence of new functi ons and new categories of objects.
ln general, officia l art bore the mark of bourgeois
tastes, which, throughout the course of the 19th century,
wou ld pus h arch itecture and the decorative arts in t he
direction of imitating historica l sty les or comb inations
thereof in ec lectic styles .
Wh il e du ring the first decades of the 19th century
we can sti ll ta lk of a few major styles with clea rly defined
characteristics (Regency, Biedermeier, Emp ire, etc.), what
predominant ly characterised the deve lopment of the
decorative arts du rin g the second half of the century was t he
constant return ing to the forms and vocabu lary of earli er
styles. We note in this respect the interest of the bourgeo isie
for more elaborate pieces inspired by mode ls that had
already stood the test of time.
A historical overview

lt was amid th is westernised orienta l atmosphere that
Carol of Hohenzol lern wou ld first set foot in the Roman ian
Pri ncipal ities.
The future ki ng arrived in Bucha rest on l Oth May
1866. He ente red the city via Podul Mogoşoa i ei, where he
was met by Dimitrie C. Brătianu, the mayor of the city, who
presented him with the keys to the city.
The p ri nce was escorted on h is way to t he
Metropolitan Church, be ing cheered enthusiastical ly on his
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way by the crowds who had gathered to catch a glimpse of
their new sovereign. After attending a special service, in hi s
new capacity as ru ler of the United Roman ian Principalities
he was invited to swear an oath at the Metropolitan Pa lace,
which served as the headquarters of the Constituent
Assemb ly. This was followed by an extraordinary meeting of
the two Chambers, of the government, of the Princely
Lieutenancy and of the High Clergy. As he swore his oath
before the National Representation, the young ruler uttered
the word s that wou ld come to be emblematic of his reign on
the Romanian Throne: "ln stepping onto this land, I have
already become a Roman ian! "
ln hi s short addres s, he expre ssed his "endless
devotion to my new homeland and unfa ltering respect fort he
rule of law, which I acquired from the example of my kin . A
citizen today, and, if need be, a solidertomorrow, together we
shall live through both the good and the bad that fate has in
stare."
lt was du ring his 48-year-long reign , the longest in the
country's history, that Romania became an independent
state and a constitutional monarchy and would lay the
foundations of a modern state.
Carol I is considered by most historians to be
Romania's greatest statesman, for the politica ! system he
promoted ensured the development of t he country along
democratic lines and the launch of an extensive process of
modernising the state .
On 10th May 1881, the coronation ceremony for
Carol I and his wife, Elizabeth, took place at the Metropolitan
Church. The presidents of both Chambers presented the
sovereigns with their crown s, which were made from the
steel of a Turkish canon captured at Plevna by the Roman ian
Army under the command of Carol himself. ln his speech, the
King declared he was accepting the crown "as a symbol of
Romania's independence and strength". After t he death of
their daughter Maria, the royal coup le had no further
children , meaning there was no clear successorto the throne .
Steps therefore had to be taken to ensure the stability and
continuity of the Hohenzollern -Sigmar ingen dynasty in
Roman ia .
Article 83 of the Romanian Constitution stipulated
that succession to the Romanian throne be offered to the
male descendants of the fam ily, starting with the oldest of his
brothers or his descendants. Both Carol's brother, Prince
Leopold , and the latter's eldest son refused the throne. The
next in line was Prince Ferdinand, the second son of Prince
Leopold and Caro l l's nephew. This new line of succession was
enshrined in law through the " Family Pact" of 18th May 1881.
On 18th March 1889, Ferdinand was officially
declared heir to the throne, receiving the title of "His Royal
Highness, Prin ce of Roman ia". On 19th April , the young prin ce
moved to Romania in order to become acquainted with the
country, and, on 29th December 1892, he was married to

234

Princess Marie of Edinburgh, the granddaughter of Queen
Victoria of Great Britain .
On 27th September 1914, Carol I passed away at Pe leş
Ca stle in Sinaia. The next day, Crown Prince Ferdinand was
sworn in as King of Roman ia in the presence of the legi slative
bod ies , the members of the ru l ing fami ly and the
Metropolitan.
Carol l-a man with a passion forthe arts

Dimitrie A. Sturdza describes the sovereign most
eloquently: " He loved cultu re not only in its conceptual guise,
but also in its material, concrete form . And he was a great
collector of documents, art, coins, medals, etc., which he
donated to the Academy. [ ... ] He was a man of great energy
and diligence. He was an hon est man who was known for his
fairness."
Although he had a so lid mi litary education, acquired
through private tutoring and at the Artillery School in Berlin,
Carol felt drawn to art and literature, fields in which his
knowledge and tastes were far superior to those of the
average man.
Hi s interest in art was first encouraged by hi s tutor
Georg Schaefer, who wa s to accompany the seventeen -yearold prince on a t rip to lta ly. Hi s next mentor, Captain Von
Hagens, who oversaw his military education at the Arti ll ery
School in Berli n, wrote to the prince's father to say that Carol
"wou ld often browse albums of important art works", albeit
in haste, relative ly superficially, and that he would buy
various books and sculptures.
The albums " browsed" by Carol at the time included
Oenkmăler der Kunst {" Monuments of Art " ), an illu strated
faur-volume series published in the 1850s by Ernst Guhl and
Wi lhelm Lubke, a kind of bestseller of its day.
Afte r finish ing mi litary school, the young prince's
scheciu le became more relaxed. He no longer needed to
attend courses on a wide range of the exact sciences
(mathematics, chemistry, physics, topography, etc.), which
had fiii ed his days while at the Artillery School.
At the University of Bonn, in 1862, he chose his
subjects for himself. These included faur weekly lectures on
the history of culture during the Middle Ages and twiceweekly private lessons in the history of art w ith a main focus
on the Cologne school of painting. Both were taught by Anton
Springer {1825-1891) , one of the mast renowned German art
historians du ri ng the second ha lf of the 19th century.
lndeed, Anton Springer was one of the first art
historians to transform his subject into a scientific discipline.
By the time Prince Carol met him, Springer had already
authored a number of important works of art history.
lndeed, in 1854 Springer published Compendium an
the Architecture of the Christian Midd/e Ages, in 1855
Handbook an Art History, i n 185 7 The Fine Arts in Their World
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Historical Development, and in 1858 The History of Fine Arts
in the 19th Century. At least some of these books will have
been read by Caro l as a student. Moreover, together with his
teacher, Carol went on trips to the mediaeval churches of the
Rhine Valley to seek out religious paintings and carved
mediaeval altar screens.
The relationship between the prince and his teacher
continued even after Carol completed his university
semester. Anton Springer enjoyed good relations with the
prince ly house of Wied, the family of the future Queen
Elizabeth, who lived close to Bonn, in Neuwied. ln his
memoirs, he recounted the trips he made to Sina ia and to
Bucharest in 1871, when he accompanied Princess Marie of
W ied, the mother of Elizabeth . He spent a number of weeks
in the country, du ring which time he would meet Carol on an
almost daily basis.
For the members of the European ru ling families and
the aristocracy in genera l, a knowledge of art and literatu re
meant more than just a ski ll tobe exercised at socia l events . lt
was also the sign of a good education and would inspire
respect and enhance prestige . lt therefore served a soc ial
function. ln the case of Caro l I, it was more a matter of a
genu ine passion for the subjects in questi on. A pass ion
tempered, however, by a critica i spirit.
Caro l then undertook a series of trips that would
conso lidate his know ledge. He travelled to lta ly, where he
visited Ven ice, Genoa and Mi lan; to Portuga l, in 1861, for the
engagement of his brother Leopo ld to Antonia of Braganza;
to Paris, at the invitation of Napoleon III; and, at the
suggestion of the French Emperor, to Alger ia and
Constantinop le. From Algiers he returned to Spain, where he
would admire the painting ofthe Golden Age.
ln his study of Caro l I, Alexandru Tzigara-Samurcaş
te ll s us that Carol's library contained every major treatise on
the history of art and architecture published between and
1848 and 1900.
ln the summer of 1869, Caro l decided to present his
co ll ections in pub lic in the hope that his own interests in art
would serve as an example to his fellow citizens and as a
means of encouraging others also to col lect items of
aesthetic value . The ru ler's collection was displayed at an
exh ibition held at the Academy (as the University Pa Iace was
known at the time) between 28th June and 7th Ju ly. The
exhibition was organised by Carol Pop de Szathmari, the
Court pa inter and photographer. lt was an exhibition through
which Carol wished to present his artistic preferences in
pub lic, in order to encourage the collection of works of
nationa l importance, whether works of folk art or
documentary works predominant ly depicting scenes from
the countryside, peop le from different ethnographic regions
and historical monuments .
ln 1873, various works from Caro l's collection were
displayed as part of the exhibition of the Soc iety of the
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Friends of the Fine Arts in Romania : paintings by Nico lae
Grigorescu (already identified as a possible national artist),
commissioned works depicting Roman ian themes and items
of furniture made by the Court sculptor Martin Stbhr. This
important event in the history of Romanian art collecting is
described in the sovereign's memoirs as follows: "31st
December/12th January [1873): the first exhibition of fine art
ever to be he ld in the country opened at the Herdan hotel;
the prince exhibited a large number of his art works and, in
particular, items offinely carved wooden furniture made by a
most skilled sculptor, M. Stbhr [„.)".
Caro l I was therefore we ll placed to endow the
Romanian monarchy with an important collection of art. First
came his so-ca ll ed col lection of "old paintings". ln order to
create this collection, at the suggestion of his father, Carol
enlisted the help of Felix Bamberg, a doctor of philosophy,
history and aesthetics, the author of a number of notable
studies in the field of art history, an expert on art and a
co ll ector himself who also served as a diplomat for Prussia
and, later, Germany, in Paris, Genoa, Messina and Nice for
almost 30 years.
Bamberg advised the King to purchase paintings at
the more important auctions in Europe at the time and also
sold him a large part of his own co llection, including works by
Raphae l, Titian, Rubens, Cranach, Ve lazquez and Remb randt.
lt was by these means, between 1879 and 1889, that Caro l
would create the co re of his pa inting co ll ection .
Carol I, founder of Pe leş Castle
From the very beginn ing of his reign, it had been
Caro l's intention to create a private estate sim ilar to that of
his fam ily in Germany and one which would meet his needs as
King.
ln August 1866, in the company of Dimitrie Sturdza,
Caro l Davi la and other advisers, Carol vis ited Sinaia for the
first time. He would vi sit again, in May 1869, together with his
brother Leopo ld; wh il e in 1871, he wou ld spend the summer
there together with his wife Elizabeth, staying at Sinaia
Monastery. lt was du ring this latter visit that he had the idea
of building a summer res idence in Sina ia.
He chose Sina ia, a place located at the foot of the
Buceg i mounta ins, because it reminded him of his ch ildhood
spent in the Black Forest in Germany, and because the local
cli mate provided a we lcome break from the torrid summers
ofthecapita l.
ln 1872, Carol I purchased the Piatra A rsă estate on
which, in 1875, he would lay the foundation stone for the
cast le and its outbu il dings.
Bui lt between 1873 and 1914, during which time it
underwent a se ries of modifications, renovations and
modernisations, Pe l eş Castle was predominantly the work of
German and Austrian architects and decorators, i.e. Wilhe lm
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von Doderer, a professor at the Technische Hochschu le in

"distant Ea st ". With the politica! situation having been

Vienna, and his assistant, Johannes Schulz; Andre Lecomte du

stabilised, the next task was to consolidate the dynasty. The

Nouy; and the Czech architect Karel Liman. Other contributors

only means to do so, in Carol's opinion, was by building a

included the supp liers to the Court, the representatives of
certain furniture factories and various decorators and

residence-a new building, a pa Iace to represent the new state.
ln his correspondence with his father from 1875, Carol

sculptors . All of the above worked under direct instructions

expressed his wish to invest the castle in

from King Carol I, who was wel l versed in the fields of buildings

"symbo li sm": "The Grandeur of this building makes an

and art history.
The main stages of construction that transpire from the

excellent impression an the entire country and everyone is

with a certain

records are 1873-1875, 1875-1883 (interrupted during the

pleased, for they see in it a guarantee of the stabi lity of the
regime. They're already cal ling it the 'King's castle', which one

War of lndependence) and 1884-1914, with each stage having

day it may become. May God first make it the cradle of aur

its own set of issues to overcome.
The initial pia ns drawn up by the architect Wilhe lm von

dynasty, for without an heir the future of the country is nat
guaranteed" .
Peleş Castle's mast famous royal col lections were alsa

Doderer were deemed by the King to be tao expensive, and as
a resu it the management of the building site, as wel l as the
drawing up of a new set of plans, was entrusted to Doderer's

Caro l l's favourites: the collection of old paintings and the

assistant, the architect Johannes Schulz.
Peleş Castle was inaugurated an 7th October 1883. lts

collection of decorative art, containing furniture, gold and

architecture was a much simplified version of Doderer's

co ll ection of weapons. These are comp lemented by the
silverware, porcelain, artistic glass and textiles, etc.
Designed as a private residence, at its owner's reque st

origina l design. ln 1894, the role of coordinating the building

Peleş

works was handed to the Czech architect Karel Liman, who

early as the first decade of the 20th century. This fact is
confirmed by a document, drawn up by the King in 1911,

wou ld remain as head arch itect of the architectu re firm of the

Castle was opened to the public as a museum from as

estate in Sinaia until 1929.
ln 1883 the layout of the castle sti ll respected the

containing the Rules and Regulations to be followed by all

general scheme of German civi lian architecture, with two
interior courtyards, as indicated by Doderer's original design

Family was nat in residence.
The King alsa commissioned two monographic works

(Schulz having since added a third space, the Queen's garden,

{luxury editions) in 1893, published in both German and

t hose wishing to visit

Peleş

an d

Pelişor

castles wh ile the Roya I

outside of the building}, albeit w ith out completely determining

French: Dos Rumănische Kănigsschloss Pelesch, by the Austrian

the form of the different wings. This allowed for the expansion

art historian Jakob Fa Ike, the director of the Museum of Arts

and completion of the as yet undeveloped areas. Liman

and Crafts in Vienna, which was illustrated with fine etchings of
the exterior and interior of Peleş Castle; and Caste/-Pe/esch,

reinterpreted the artistic and decorative characteristics of
16th-century German architectu re in the style of the late 19th
Peleş

residence d'ete du roi Charles Ier de Roumanie

aSinaia, notice

gained

descriptive et historique, par Leo Bachelin. Avec 27 eaux-fortes

the appeara nce it has today.
Thanks to the engineering and fortifications courses he

et 38 gravures sur bois {Firmin Didot, Paris, 1893}, by Leo

century, adding and modernising its rooms until

attended in Berlin, Carol, as the comm issioner of the works,

Bachelin, the King's librarian.
Peleş, the castle founded by Carol I of Roman ia, is part

wa s able to read the pia ns and judge the quality of the works

of the great family of European noble residences built in the

and the interior decorations.
Peleş Castle thus became, thanks to the cumulative

built for Ludwig li of Bavaria, Miramare Ca stle, built for

contributions of the architect Karel Liman and the King, one of

Archduke Maximilian, Balmoral Castle and Osborne House,

the mast important and representative examples of the

built for the British sovereigns, and Livadia Palace, built for the

historici st movement in Romania, with rooms designed in the

Russian emperor Nicholas li.
We can safely say that Peleş Castle is the mast
accompl ished work of art to have been left by Carol I, thus

German and Italian Renaissance revival, Rococo revival,
Austrian Baroque reviva l, Biedermeier, Turki sh, Moorish and
Art Nouveau styles spread over a built surface area of 3,200
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Peleş

period 1860-1900, and sits alongside Neuschwanstein Castle,

justifying the King's joyous remarks: "I can proudly say that I

square metres and faur different leve ls.
The Castle Carol I built in the Carpathian Mountains

have erected a superb building that is admired by all. I recently

bare the hallmark of the "German" style, being built as proof of
Germanic civilisation in the Balkans and in the beliefthat one of

countries, all of whom were simply astonished that such a
castle might exist in the distant East, in the midst of the wild

the King's missions was to Europeanise a young state in the

Carpathian Mountains [„.] ."

received many friends, artists among them, from different
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Rationa le
This work presents the results of my research into the
collection of furniture at Peleş National Museum, while aIso
providing an opportunity to rediscover a form of heritage of
which little was known until now. The collections of decorative
art, comprising items of furniture, ceramics, porcelain,
glassware, si lver and goldware, timepieces, carpets, etc.,
were not inventoried during the reign of Carol I as part of a
clearly defined heritage collection. ln his will, Carol I mentions
only two important collections: the collection of paintings and
the co llection of weapons, which he left to the Crown of
Ro mania in their entirety.
Our knowledge of the royal collections at Peleş National

Museum from inventory records is complemented by various
invoices for the purchase of art works and furniture (found in
the National Archives in Bucharest, the Roya I House collection
- castles and palaces, etc.), the diaries and memoirs written
by the sovereigns, their correspondence with various
different members of the family, and period photographs .
The exhibitions held at the castle post-1990 have aimed to
present and promote the architectural ensemble itself, the
lives of the members of the royal family, various artistic styles
and the lesser known collections, including ceramics {falence,
porcelain), glassware and si lverware, on each occasion
emphasising Carol l's pass ion for collecting. ln most cases
these exhibitions incorporated various va luable items of
furniture.

T H E FURNITURE COLLECTION O F PEL EŞ NATIONAL MUSEUM
The furniture collection, contain ing approximately
2,300 items, was compiled in a number of stages and is
notable for its typologica l and styli st diversity, comprising all
t he major production and decoration techn iques. The most
important items include various four-poster beds, tab les,
credenzas, cabinets, cupboards and cassone chests dating
from the 16th-18th centuries and purchased from European
co ll ectors and antique dealers. The collection also includes a
significant amount of historicist furn iture dating from the end
of the 19th century and beginning of the 20th century, when
there was a boom in the manufacture of wooden objects am id
a renewed appreciation for craftsmanship in woodworking
and a revival of designs from earlier periods.
Between 1970 and 1973, in order to comp lete the
existing sets of furniture in its collection, the museum
purchased a great number of items of furniture from private
collections.
ln 1948, in the final report of the commission
establ ished to asses and inventory the roya l assets (signed by
the commission president Prof. George Oprescu and its
secretary Radu Bogdan), the more va luable and artistica lly
significant items offurniture were identified with the letter M.
The total number of items inventoried was as follows:
- Pe l eş .. .... ..... 429 + Casa Cavalerilor .................................. 4
- Pe li şor........... 19
- Foişor .. .......... 83
We can conclude that the tota l of 535 items of
furn iture, deemed by the commission tobe "of great va lue",
no longer ta lIies with the Iatest inventory of the most valuable
items of furniture at the museum today, with part of the
co ll ection in the meantime having been transferred to other
museums and another part comprised of new acquisitions.
The furniture at Peleş Castle was commissioned from
various workshops in Vienna, such as Bernhard Ludwig and

Son, and Germany, e.g. the companies of J. D. Heymann in
Hamburg, August Bembe in Mainz and Anton Pi:issenbacher in
Munich, some of whom had been recommended to Carol I by
t he sovereigns of Germany and Austria on account of their
high qua lity craftsmanship. These roya l suppliers, architects
and decorators drew up the plans for the interior and
furniture ensembles of the various rooms and su ites at Peleş
Castle in the German and Italian Renaissance reviva l, Austrian
baroque, Orienta l and Viennese Art Nouveau/Secess ion (the
rooms in the mansard roof at Peleş and the suites at Pelişor)
styles.
A prominent ro le in the interior decoration of Pe l eş
Castle was played by the Court sculptor Martin Sti:ihr, who,
together with the King, se lected and approved all of the
furniture commissions .
By studying the age, provenance and style of the
furniture found at Peleş Nationa l Museum, the collection can
be divided into the fo ll owing categories:
- ltems of exceptional va lue dating from the 16th-18th
centuries
- Historicist pieces dating from the end of the 19th century
and beginning of the 20th century
- Oriental furniture
- Regi o na Ily-specific fu rn itu re
- Pieces in the Art Nouveau style
- Furniture designed by the sovereigns

ltems of exceptional value dating from the 16th-18th
centuries
The most important item offurniture in the collection
of King Carol I is the Doria beci, which originally be longed to
the Genoese admirai Giovanni Andrea Doria and was probably
ma de in Veni ce around the end of the 16th century.
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This unique piece, purchased by the King from the
co ll ection of the German consu l Fe li x Bamberg around 1890,
comprises four intricately carved teak columns supporting a
wooden-framed canopy adorned on the outside by three
valances embroidered with gold thread and, on the inside,
the "sky" with three w ings, fringed cu rtai ns and two pillows.
Thi s item is va luable on account of its hi sto rical
significance, as well as its embroidered canopy, which has
been restored a number of times at various different
workshops and at various different times. The embroidered
backdrop, made of silk, silver and gold thread and mounted
on a base of natural silk, depicts a scene from the naval bartle
between the Christian and the Muslim fleets at Lepanto .
The Bartle of Lepanto in 1571 is, without doubt, one
ofthe best known events in the history of re lations between
the Ortoman state and Europe. Whi le most of the Christian
forces were supp lied by Venice, there was also a signifi cant
Spanish contingent, in cluding two great commanders and a
writer whose genius has stood the test of time: Giovanni
Andrea Doria, Don Ju an de Austria (commander-in-chief) and
Miguel de Cervantes Saavedra.
The Bartle of Lepanto began on the morning of 7t h
October 1571. ln this great confrontation, the Turks, led by Ali
Pasha, lost around 100 galleys and 15,000 men. The army of
Don Juan would lose some 7,000-8,000 men, but at the same
time would also free 12,000 Christian enslaved oarsmen, a
feat that wou ld resonate across Europe . The victory at
Lepanto signified the end of Ortoman domination of the
Mediterranean, but aIso the end of wide-scale piracy in the
region. At the Bartle of Lepanto, Cervantes suffered a serious
injury to his left hand, leaving him partially cripp led for the
rest of his life. The victory of the Christian fleet, under the
command of Don Juan de Austria, over the Ortoman fleet at
Lepanto, on the northern edge of the Gulf of Patras, would
resonate around the world. However, this victory came as
even more of a surprise to the western powers than it did to
the Ortomans: invincible for centuries, the Turks had been
defeated for the first time, thus preventing the
Mediterranean Sea from becoming a "Turkish lake".
ln the artist's depiction of the bartle, inspired by an
etch ing by Titian, we see ships engaged in bart le alongside
beached dolphins set aga in st an ochre, li ght blue and red
background . The upper section conta in s an allegory of the
divine powers watching over the confrontation (a group of
ange ls floating on clouds, a Madonna surrounded by choirs of
ange ls, etc.). The right-hand section of the border, added at
the end of the 19th century, features a cartouche with an
inscription in French indicating that "this work was restored
in 1877 in M ...", the name of the place (probably Messina)
being illegible, "by the Baron and Baroness Felix and Elizabeth
of Bamberg". The border also conta ins portraits oftwo ofthe
victors, namely Juan de Austria and Miguel Cervantes.
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This piece of furniture has moved around a lot over
the years, being relocated, du rin g World War I, together w ith
va riou s other va lu ab le assets, to Moldavia, only to reappear,
around 1923, in the guest suite furnished by Queen Marie at
Bran Castle known as the Dori a Room.
Brought back to Peleş, in 1933 the bed was to be
found in the castle's Concert Hall . An invento ry performed in
1948 recorded it as being on display in the Marble Gallery
(information also confi rm ed photographica lly). Between
1954 and 1956, the bed was transferred to the National
Museum of Art of Romania, before subsequently being
returned to Sin aia. ln 1977, the items in the collection of Peleş
Cast le began tobe transported and stored at Posada ahead of
planned restoration works at the cast le in Sinaia. After the
works were completed, the bed was returned to Peleş and a
detailed restoration ofthe canopy was begun.
ln te rms of furniture making, the 16th century
represented a triumph for wood carving, with the use of
increasingly deeper rel iefs and decorative motifs inspired by
Greek and Roman art. lt was a period known for its many
spectacu lar ornaments, e.g. cartouches, medallions, vines,
lyres, dragons, ch imeras, griffins and caryatids, etc.
Cupboards, used in previous centuries only in
churches, began to appear in private dwellings during the
larter half of the 16th century, gradua lly replacing chests as
storage furniture.
The Tuscan cupboard in the collection of the museum
is a rare piece that was purchased in 1973. Made from wa lnut
by Tuscan cabinetmakers around 1560, this exquis ite and
austere piece is formed of two parallelepipedic parts, one on
top of the other. Each section has two doors, w ith the
ornamentation (denticles) restricted to the pediment, friezes
and base. Sixteen metallic, gilded anthropomorphic figures
(heads of ange ls) mounted on rectangular, low-relief panels
applied to the doors constitute the main decorative feature
of the piece. Th e fittings are made of iron, while the individual
elements are assemb led using dove-tail joints. Signs of
manufacture are easily discernible on the in side panels in the
form ofvis ible chise l marks and rough and irregular surfaces.
The table, a re lative ly faithfu l copy of a Roman table
(cartibulum), is formed of a sturdy rectangular table top with
carved edges resting on t wo heavy and wide richl y decorated
panels end ing in li on's paws (in the style of ancient Rome) and
connected by a longitudina l high-relief element.
The table, located in the Grand Hali of Peleş Castle,
was made from wa lnut in a Florentine workshop sometime
during the 16th century. The table top was replaced at the
end ofthe 19th century.
Othertypes of table-for example, circulartab les with
four, six or eight legs, or a single central leg in the form of a
co lumn, vesse l, baluster or chimera -were aIso developed in
this period .
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The octagonal table of Venetian provenance is
notable for its 16th-centu ry craftsmanship: the carving of the
legs in the form of radial panels depicts winged chimeras
ending in lion' s paws carved in the round in brown polished
walnut.
The chest (cassone), impressive in terms of its shape
and size, normally resting on lion's paws, wou ld have been
placed either at the end of the bed or next to one of the walls.
lt would contain the dowry andin many cases formed part of
a pair, one being decorated with the coat of arms of the
bride's family, the other with that of the groom's family. Other
chests did not convey any symbo lic message, being used
simplyto sto re clothing and for sitting on.
lnitially, the decoration would be concentrated on the
front of the piece, while later it would be extended to the
sides, with the item's su rfaces being covered in wood or
gilded or painted stucco bas-reliefs. Thi s technique,
employed to create refined decorative effects, was used over
a long period, especially in Venice. Other chests were
decorated in high-relief in order to create a deep and
suggestive chiaroscuro effect, as found in works made in
Florence, Milan and Bologna. The decorative repertoire now
included depictions of historical scenes, legends and events
from antiquity, which unfold over the wide su rfaces of the
panels, as well as depictions of ancient figures, which were
placed in the corners to heighten the architectural
appearance ofthe piece: caryatids, atlantids and herm s. The
Florentine cassone chests have convex contours that imitate
the shape of Etru sca n tombs.
The cabinet is the creation ofthe Italian Renaissance.
lnitially re semb ling a simple case with drawers and a door
usually decorated with intarsia, towards the end of this era
the cabinet began tobe formed of two parts, and as such was
a forerunner ofthe baroque style in Europe .
The predominant decorative motifs, adopted from
Greek and Roman art, include acanthus leaves, ovae,
gadroons, festoons of heart or lance-shaped leaves, as well as
griffins, mascarons and grotesques.
Brown and hard walnut, used predominantly
toward s the end of the Renaissance, was best suited to this
type of carving, wh ich cal led for precision and intricacy.
One of the ornamental techniques specific to the
Italian Renaissance was that of marquetry, which was used as
early as the 14th century and perfected during the second
half ofthe 15th century, when it developed into a genuine art
form. lnitiall y simpl e in its app lication , invol ving the
alternation of small pieces of light and dark woods to create
geometric motifs, marquetry gradually began to be used to
depict figurative motifs, such as plants, cornucopias, ribbons,
vases and masks, with the artistic possibilities of thi s
technique being later diversified and refined as a resuit of

new discoveries in painting relating to perspective . This led to
the depiction of illustrated scenes from the Old and New
Testaments, mythological scenes, and depictions of squares
and streets populated with figures dressed in period clothing.
The Italian cabinet in the royal collection has been
restored many times throughout the centuries at various
different Italian and Spanish wo rkshops, w ith the most re cent
comprehensive restoration being performed in 1974. Dating
from the second half ofthe 17th century, this walnut cabinet
stil I retai ns the spectacular decoration of its central cupboard
section with five drawers, all of which are decorated with
bone panels engraved with caramogi figures and scenes
based on the prints of Jacques Callot inspired by commedia
dell'Arte (reflecting the Italia ns' penchant for the grotesque);
bronze flower and plant ornaments; and the decoration of
the door with bone panels, the upper part of which forms a
fan with plant and floral motifs, with the central part
featuring a depiction of the biblica! scene of "St. George
Killing the Dragon". The base of the cabinet was made by
Martin Stbhr at the request of Carol I at the end of the 19th
century.
The mythological scene "D iana and Actaeon", carved
in walnut on the door of the French cabinet dating from the
end of the 16th century, is from Ovid's Metamorphoses. lt
shows Actaeon out hunting with his dogs when he comes
across the goddess Diana, nude and bathing together with
her entourage. An angry Diana transforms Actaeon into a
deer, which is torn to pieces by Actaeon's own dogs. The wide
architrave decorated with a Minerva head, the winged
female figures, the eagles, the greenish streaked marble
panels, and the four elegant columns are elements
characteristic ofthe Henry IV style.
Gradually, sta rting in the 17th century, furniture
began to emulate the partitions found on the far;:ades of
buildings, with front panels being decorated with plinths,
pilasters, cornices and sometimes brightly coloured paintings
in separate boxes.
Another monumental item of furniture dating from
the 17th century, made of carved pine and walnut and on
display in the Hal I of Mirrors in Pele ş Castle, is the so-called
"Ve netian " cabinet, so named because of its provenance.
Made of two parts, one on top of the other, this cabinet is of
great va lue on account of its four polychrome painted
compositions depicting four martyr saints with faint haloes
taken from Roman Catholic iconograp hy.
Analysis of the painting conducted while the cabinet
was being restored indicates the use of a layered painting
technique. Research from 1974-1975 shows that the layer of
gesso on the panel s contains a mixture of unicellular algae
and gypsum, while the palette of colours used contains
hematite, quartz, vegetal coal, umber, etc. Resin s or various
plantjuices are used as bind ers.
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Another rare item of furniture is the tabernacle cabinet
of French origin made in the baroque style from gilt and
painted lind en wood in the mid-17th century. lt is formed of
two parts. The lower part has a plain base with a relief frontal
section and a wrought iron lattice door with rhombu ses and
rosettes on the intersections surrounded by an elaborately
carved frame w ith garlands of roses and leaves and heads of
angels. The lateral sections consist of consoles carved in high
relief w ith heads of seraphs in their upper sections. The upper
part features a central arched lattice doar, on either side of
which are pairs of draped caryatids carved in the round resting
on plinths and supporting the cornice and pediment, which is
elaborately carved with garland flowers and plant motifs. The
plinths of the caryatids feature medallions painted with
alternating styl ised flower motifs against black and red
backgrounds . The faces, arms and legs of the figures are
painted in polychrome.
The Italian Renaissance gave ri se to the credenza, a
sturdy cupboard with drawers around its midd le section, doors
on the fai;:ade and elaborate carved decorations. The name
comes from the tradition of using a persan of "credibility", who
wou ld taste the food and drink sto red on the shelves of the
cupboard before it was se rved to the master. The form of the
Itali an credenza was adopted by European cab inetmakers,
who went on to produce many genuine works of art destined
to adorn the mast elegant drawing rooms of late 17th-century
Europe.
The credenza in the royal collection with its
architectural composition is to be found in the royal breakfast
room at Peleş Castle. lts main section, in the shape of half of a
hexagonal prism with a tambour, re sts on a console. lt has two
doors, w ith balusters separating the six different faces
decorated with elaborately carved panels in high relief
depicting female al legori ca l figures that symbo li se wea lth,
beauty, etc. The pediment features an intricately carved panel
depicting a biblica I scene, "Susannah at her Bath", surmounted
by an elevated ornament, i.e. a circular pavilion, bordered with
miniature balusters . The entire piece is elaborately carved with
plant and flower motifs, mascarons, sirens and vines. The
storage space, accessible via doors, is upholstered with felt.
lt is a magnificent piece carved from African pear wood
and dates from the beginning of the 17th century.
Th e 17th century was dominated by imposing pieces
made from oak, walnut and rosewood and w ith carved
decorations or bone and brass inlays. The dressoir cupboard
first appeared in France and was used to display food and
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different luxury vesse ls made of metal, being formed of a table
on top of which sat a set of shelves supported by carved
consoles, the number of shelves reflecting the socia l status of
the owner (five for kings, four for dukes, three for counts and
two for knights without a noble title).
Another item of furniture that appeared du ring the late
Renai ssance was the commode with severa I drawers that was
richly ornamented and used to stare bedclothes or
undergarments.
The commode in Pele ş Castle, known as a cassettone a
bambocci, originating from the Liguria region and made in
1601, was one of a pair, its counterpart being in the Museum
of Decorative Art in Milan . "Bambocci" (puppets, sma ll
grotesque figures) afford the vertica l supports of the
commode a symbolism that is characteristic of the furniture
produced in the Liguria region. lntended for a noble fami ly, this
work stands aut for its robust architectural structure and fine
wa lnut and walnut root wood, which is used predominantly on
the front panels. All of these are typical features of the
furniture to come aut of Genoese workshops at the end of the
16th century and start ofthe 17th century.
German Renai ssance furniture is nat styl istica ll y
homogenous and was influenced by ltaly, Flanders, France and
other European countries . lt is richly decorated with fine relief
carvings, with the shape of the furniture resulting from a
combination of the new influences of the Renai ssa nce with
Gothic and rustic German forms .
The smal l Imperial drawing room of Peleş Castle
contai ns a spectacular suite of furniture dating from the end of
the 18th century that is representative of t he Louis XV style.
Consisting of a sofa, armchairs and - typical of this style - a
duchesse, the su ite is upholstered in fine Fren ch tapestry
manufactured at the Aubusson workshop during the 17th
century and featuring scenes with oriental figures against a
landscape background.
ln order to complete the ensemble, the museum
purchased a table w ith a crossbow profile, inia id bands of plant
and flower motifs, garlands and musical and hunting trophies,
and bronze edging with roca ii le motifs.
The Royal House continued to purchase furniture
directiv from specialist firms, antique shops and exhibitions
throughout entire period of the castle's construction and
furni sh ing. ln doing so it called on the services of Maison
Krieger in Pari s, who took part in the Universal Exhibition in
Paris in 1878, J. A. Eysser of Nuremburg, Simon Worms of
Vienn a and Consiglio Richetti ofVenice.
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HISTORJCIST FURNITURE AT THE END OF THE 19TH
ANO BEGINNING OF THE 20TH CENTURY
ln the field of art history, the term historicism is defined
most simply as the revival of artistic models from previous eras
that took place during the 19th century, in particular the
second half of that century. lt usually involved the imitation or
reinterpretation of the decorative motifs specific to a given
style and their combination with motifs belonging to a
different style within the same work.
lmitation was considered a rare qua lity because it
invo lved not only a certa in respect for the original, but aIso a
certain meticulousness in the rediscovery of old formulae and
techniques, a certain ski ll in the choice of materials and a
certa in subtly in capturing the spirit ofthe original piece.
This type of furniture has a sober architectural quality
in keep in g with the German Renaissance style and is
decorated, for example, with ornaments specific to the Italian
Renaissance: pilasters, on either side of the door panels or
supporting entab latures and decorations of plant and flower
stems. The grotesque motifs, inspired by the decorations
discovered in the grottos of ancient Rome exist in symbiosis
with vessels, she lls and cornucop ias. lndeed, we frequently
encounter fantastic and bizarre fo rm s, torsos of nude chi ldren,
cup id s wrapped in long leaves in vo lutes, dragons and satyrs.
The Renaissance reviva l repertoire is also rich in arabesques
formed from plant motifs. The balusters are imaginatively
designed, as are the colonnettes with Ionic cap ita ls, whi le
ancient medallions are embellished w ith ca rved effigies in basrelief and profi les in very low relief.
The styli stic repertoire of historicist art also features
figure s from Greek and Roman mythology in postures
characteristic of ancient iconography.
Large cupboards and cab in ets intended as ceremonia l
pieces are decorated on their front panels with cartouches
bearing the heraldic insignia of the owner or conventional
sh ield s (with no insignia) surrounded by curled ribbons or tori
adorned with laurel leaves.
Marquetry is a high ly spectacu lar decorative technique
that is often used on items of German Renaissance revival
furniture-e.g. tables, chairs, cab inets, desks and monumental
cupboards with doorways. An exquis ite Renaissance portal,
carved in oak and decorated with two at lantids symbolising
the ages of man anchoring the arch was brought to Peleş by
Caro l I from the family castle in Sigmaringen.
Late-19th century furniture producers wou ld
purchase blueprints from furniture designers, thereby
acquiring the intellectual property rights to the works in
question. The true authors of the designs remained
anonymous and wo rked as mere employees. Their names and
ideas were subord in ated to a system of manufacturing

dominated by economic and aesthetic considerations. lndeed,
the reputation of the designers responsible for a given work
wou ld only much later, during a subsequent stage in the
history of design and the decorative arts, be seen as a
guarantee of origina lity and quality. lt was customary for large
furniture producers to pub lish cata logues of designs in order
to show to their customers.
Th e historici st furniture at Peleş Castle is full of
imagination and creativity, whi le the eclecticism of its
decoration derives from a comb in ation of styl istic elements
from the Renaissa nce (in its German, French and Italian forms)
and baroque styles.
The Private Cabinet and the Library, both of which
served as reception rooms, bear the stylistic hallmarks of the
German Renaissance revival, having been furnished by the
firm of Julius Daniel Heymann of Hamburg (1825-1900?}
beginning in 1883. A contract dated 9th/21st Janua ry 1882 for
the furnishing of these rooms was signed by the King's
secretary Louis Basset and the owner of the furniture
company, J. D. Heymann. The latter produced furniture of
exquisite quality that was characterised, in the brochure sent
to the Royal House, by "meticu lous execution and an ove rall
artistic effect of great beauty".
Heymann furnished the following rooms in 1883: the
Vestibu le, the Kin g's Private Cab in et, the Library, th e
Adjutant's Room, the Bed Chamber, the two spaces housing
the royal lavatories, six rooms for im portant guests, three
rooms for use by the men and five rooms for the ladies-inwaiting.
The firm offered a comp lex range of products,
including items of fixed and mobile furniture, decorative wood
elements, textiles (carpets, door cu rt ain s, drapery and
va len ces}, mirrors and fireplaces, all of wh ich were delivered
to Sin aia between 1883 and 1885.
ln the King's Private Cabinet, a room used for official
receptions, the walnut and sycamore panelling is decorated
with rich carvin gs and has coffering covering the ce i ling, part
of the wa lls and the architraves of the doors. ln one corner of
th e room, a recess, with a different floor height from the rest
of t he room, was used for private conversations .
A book ca binet, an interpretation of a 17th-ce ntury
Swiss piece on display at Basel Hi storical Museum, is one of
the more outstanding pieces in the room . The entab lature of
the concave cabinet, bordered by a protruding be lt with
denticles, with an arch itrave and cornice resting on eight low
balusters, affords the piece a feel ing of monumentality and
exp lains why it was referred to (on the invoice) as a "cab inet
with canopy".
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The desk and bureau next to which Carol I would stand
when receiving visitors recorded in his appo intments' book
were created with great imagination and employing exquisite
technique.
The walnut cabinet is formed oftwo parts. The lower
part has two doors decorated with bas-re lief carvings of two
mythological figures: Hercu les with the Hydra of Lerna and
Diana, the goddess of the hunt. The slightly recessed upper
part features an entab lature resting on co lonnettes and has
two doors bearing a persona lised herald ic cartouche - an
eag le with spread wings carrying a cross in its beak (Prussia)
and a lion standing on its hind legs (Nuremburg) - against a
backdrop offlowers.
The inside ofthe cabinet contai ns a sma ll writing desk

King was even more enthusiastic: "The Dining Hali has turned
aut to be extremely beautiful. Bembe declared it the mast
beautifu l dining ha li they ever did. I find it impeccable [... ]."
The Bembe company had managed to please their
customer with this su ite of furniture, all the more so as the
room wou ld be used to receive the guests of the cast le and
would be used as a reception room.
Although relatively dark owing to the dark co lour of
the wa lnut, the room is made to look brighter by a series of
stained glass windows depicting scenes from the lives of the

and a central set of drawers made from sandalwood, with soft

German nobility, thus lending the space a more cheerful,
optimistic feeling . The room is dominated by the buffet atone

wood marquetry inlays forming a de licate decoration

end, which is decorated with effigies of the King's ancestors

consisting of a fema le figure (the allegory of spring) and

from the House of Hohenzol lern, an iconographic programme

flower and plant motifs. The inside of the doors contain a

of which Carol was very fond. This is the only remaining item

fine ly carved architectural motif depicting pa irs of miniature

of Bembe furniture in the Dining Ha li, with the rest of the

co lumns with Ion ic capita ls with amphorae in a honeycomb
pattern with rocai ll e motifs typical ofthe baroque style .
The Library, a sober and relative ly sma ll room, is

furniture having been made at a later date by Bernhard

furnished in the Rena issance revival style with pane ls, she lves

Ludwig.
The Di ning Hali has two doors, with the ma in ent rance
being from the corridor leading to the grand staircase and the

and fixed bookcases of oak and doors with pressed leather

secondary entrance leading to the Venetian room. Both doors

pane ls decorated w ith German mediaeval knights .
ln 1825, the carpenter Philipp Anton Bembe (1799-

have monumental architraves surmounted by pediments
supported by thin and elegant pi lasters. The coffered cei ling,

1861) founded a workshop for handcrafted furniture together

upholstered in Cordovan-style po lychrome leather, adds a

w ith his brother-in-law, the carpenterW il helm Kim be l.
Bembe's sons, Christian Ferdinand and August,
would later take over the bus iness and make the factory

touch of colourto an otherwise uniform ensemble.
We w ill take a closer look at severa I of August Bembe's

famous all over Europe .
ln 1840, the company opened a branch in Ehrenfeld,
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newspapers praised it in the ir reports, which you have
probably read."
A few months later, referring to the Dining Hali, the

works, which, wh ile they may differ stylistica lly, all display the
same impeccable technique . The credenza in the Roya !
Breakfast Room, for example, is of great artistic value an

Co logne, which alsa spec ial ised in the manufacture of

account of its pane ls w ith rich marquetry decorations

parquet flooring and pane lling. The company wou ld later

(bunches of flowers framed by fluted co lonnettes in niches).

move to Bad Mergentheim.
Bembe's company wou ld supp ly parquet flooring and

The upper section rests on atlantids with Ionic capitals, with
the so lid entab lature featuring coffered plant motifs with

furniture to princely and royal houses across Europe
ln 1883, the company of August Bembe in Mainz
began furnishing the reception rooms at Peleş Cast le,

centre, a niche with an arch decorated with fish scale motifs,

including the Di ning Hal i, the Grand Salon, the Theatre Room,

can be characterised stylistically in terms of a harmonious

the Old Music Room and the guest suite on the first floor,
while aIso continuing to supply the cast le with a series of high-

combination ofthe German Renaissance and baroque styles .
Anton Possenbacher (1842-1920), a cabinet ma ker to

quality items offurniture until afterthe turn ofthe century.
The company worked with various carpet and texti le

the Bavarian Court in Munich, was director of one of the
largest luxury furniture manufacturers in Germany around

factories, ornamental metalwork firms and musical

the end of the 19th century. He came from a line of ta lented

instrument makers.
Caro l I was extreme ly satisfied with Bembe's work, as
we can see from a letter sent to this sister, Countess Marie of

carpenters, starting with his grandfather and continuing with

recessed niches and two small drawers be low, and, in the
marquetry inlays and diamond points. This magnificent piece

his father. Joseph Pi:issenbacher worked for the Court in

Flanders: "The first sh ipment offurniture from Mainz is due to

Mun ich and was known for his "sophisticated" furniture,
inspired by the elegance and craftsmanship of Viennese

arrive at the end of next week . lt has been exhibited and the

furniture.
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Aged 15, Anton began working in his father's
workshop while attending the Arts and Crafts School in his
native city. After graduating in 1860, having demonstrated
exceptional sk ills he duly embarked on a tour of
apprenticeships that saw him work for various important
furniture manufactures around Europe. ln 1863, he returned
to Munich, where he began to work in hi s father's workshop,
which is where, providentially, he would come to meet King
Ludwig li in 1864. Two years later, Anton would take over the
running of his father's firm.
His designs, especially those for King Ludwig li of
Bavaria (1871-1886), are stylistically typical of peak German
historicism. One important designer to work for the
Pbssenbacher firm was Hans Jehly, a drawing teacher at a
trade school in the Austrian town of Dornbirn. Jehly's designs
encompass all the styles, drawing conventions and subject
matter found in interior and furniture decoration du ring the
latter stages of historicism.
Pbssenbacher was responsible for almost all the
furniture in the royal suites at Linderhof, Herrenchiemsee
and Neuschwanstein in Germany. King Ludwig li was
particularly interested in the French castles at Versailles and
Fontainebleau and so sent Pbssenbacher to study in detail
the interior decoration and furniture found in these palaces .
The furniture made by Anton Pbssenbacher is
characterised by art historians as being part of the series of
"historicist poetry of the palaces of Bavaria".
Anton Possenbacher did not only work in Bava ria,
indeed he aIso created interior decorations and furniture for
other European Royal courts, such as that of King Carol I of
Romania, for whom he first design ed an elegant library at the
royal pa Iace in Bucharest {1887).
We learn an interesting, albeit unverified fact from the
Romanian diplomat Gheorghe Crutzescu: "lt is sa id that the
wooden paving of the streets of Bucharest has slowly been
disappearing. I am told that the bea ms of the bridge in front
of the Princely Pa Iace, thick bea ms of stone hard oak, were
turned into the bookcases found today in His Majesty's
library. 1 like the idea that they now rest in peace in the home
of the Country's Ruler, these old and tired planks of wood
upon which the generations that made the country what it is
today have tread for decades."
ln 1905, Anton Pbssenbacher received a new
commission from Romania: a large number of guests were
expected to attend the celebrations for the jubilee of King
Carol I at Pele ş Castle in 1906.
Pbssenbacher's firm created the interior decoration
and furniture for the Great Concert Hal Ion the first floor and
three new guest room s on the second floor of the castle.
The concert hali was designed in the style of the
English Renai ssa nce revival based on pia ns drawn up by the
Czech architect Karel Liman: a rectangular, spacious and

NATIONAL MUSEUM

bright room with a raised platform for the stage, opposite
which was tobe an elevated balcony. This room was used to
house the Queen's famous mu sical so iree s, which
transformed it, thanks to the quality and talent ofthe artists
who performed there, into the country's foremost stage. The
artists who performed there regularly included the members
of the Carmen Sylva quartet-George Enescu, Dumitru Din icu
and Dall'Orso - as well as other illustrious names from the
world of European mu sic at the start of 20th century (e.g.
Paderewski, Sa ra sate, etc.) .
The interior decorations, walnut panelling, balcony,
gilded stucco ceiling and large doors (decorated with a
stylised sunflower motif) were made at the workshop of
Anton Pbssenbacher in Munich, being inspired by the
decoration of the large mu sic room at Hatfield House in
Hertfordshire, to the north of London, belonging to the Earl of
Salisbury. The fine embossed, painted and gilded 18thcentury Cordovan leather wallpaper is of particular note. The
furniture, impressive in terms of its richness of form and fine
embroidered velvet, is, in keeping with the decoration of the
room, of English inspiration.
ln October 1905, Pbssenbacher sent an invoice to the
Royal House for the following works with a total value of
62,766 lei:
- the coffers of the carved and gilded cei ling decorated with
sunflower motif
- 10 large consoles/caryatids forthe balcony, made of walnut
- two ca rved dou ble doors
- one solid double door leading to the terra ce
- the panelling of the room and the tribune
- two large window benches 3.2 metres long and 0.5 metres
wide
- pilasters, friezes above the windows, door profiles, sliding
mirrors forthe stage
-completion ofthe niche forthe piano
- corner benches
- music stands
- the superstructure of the fireplace with carved wooden
frames and 4 walnut colonnettes with capitals
The items of furniture made of pepperwood for the
guest room in the mansard roof, decorated in the Jugendstil
style popular at the start of the 20th century, included:
- an entrance door
- a cupboard from "German" walnut
- a set of seats and the sofa in the niche and the architrave
- the carved pepperwood furniture in the living area with
panelling, balustrades and the recessed niche with sofa
The products made Pos se nbacher's firm were
technically flawless: both the walnut and pepperwood
veneer suite and the cheery wood suite, with their perfect
joints and exquisitely polished panels, are still in excellent
condition today.
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The interiors furnished by Păssenbacher in the
Secession style are elegant and functiona l and show a lot of
imagination in terms of the arrangement of the fixed panels
on the wa lls of the rooms prov iding generous storage
capacity.
Martin Stohr (1819-1896)

ln 1866, the Bavarian scu lptor Martin Stăhr followed
Prince Carol of Hohenzollern to Roman ia and two years later
was appointed sculptor to the Prince ly House of Romania.
Previously, at the recommendation of King (later Emperor)
William I of Prussia, Stăhr had worked at Sigmaringen Castle,
and it was in his stud io there that the young prince wou ld
learn aboutthe art ofwood scu lpture. Stăhr had aIso been in
charge ofthe ca rpe ntry works at Wil li am's cast le in Potsdam,
i.e. Babelsberg Pa Iace.
ln Roman ia, he worked for Carol I for 30 years, both on
the Roya! Palace in Bucharest and, in particular, at the King's
summer residence in Sinaia, where he held the position of
head of building and decoration. The sculptor was held in
high regard by Carol, not only on account of his remarkable
artistic ta lents, but also because of his strong, authentica lly
Germanic character and absolute honesty and loya lty. He
wou ld rema in by t he King's side unti l his death in 1896.
Stăhr's artistic vision was a product of the German
Renaissance, the characteristic elements of which can be
found in a/I of his works. By bringing Stăhr to the pa/ace, the
King intended to replace the French influence with the
German influence . Th is can be seen in the furniture designed
by Stăhr, which was personalised, solid and richly decorated,
being typica l of the German Renaissance revival, albe it w ith
certain baroque influences in the form of their rectangular
profi les and high-reliefcarving.
Unfortunately, many items of furniture, pane lling,
doors and porta ls were destroyed in the fire that engu lfed the
roya l pa Iace in 1926.
"Carol I, who was raised in the Kingdom of
Wurttemberg, employed south German artists and artisans,
including Anton Păssenbacher, to decorate and furnish his
residence. The carved ornaments ofthe pieces in the German
Renaissance revival style were the work of the sculptor from
Baden, Martin Stăhr."
The exquisite carving and skilled use of volume in high
and low relief afford the pieces in the German Renaissance
style a sense of harmony. Some of Stăhr ' s works for the
pa Iace were put on display at the exhibition of the Society of
the Friends of the Fine Arts in 1873, including two wa lnut
cabinets, a rosewood cabinet and table, faur chairs "in the
mediaeval style" and faur medallions depicting "the heads of
Roman ian rulers".
Some ofthe more notable works Stăhr made for Pe leş
include the door of the Grand Entrance (i.e. the main
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entrance to Peleş Castle), the set of two matching cabinets
found today in the Adjutant's Room and the architectura l
high-back chairs featuring depictions of King Carol's
ancesto rs.
On account of his loya lty and greatta lent, the sculptor
Martin Stăhr was distinguished with many orders and
medals. Caro l I awarded him the Order of the Star of Roman ia
in rank of Knight and the Order of the Crown of Roman ia in
rank of Officer, wh ile Karl Aton of Hohenzollern presented
him with the Golden Meda! of the House of Hohenzollern.
From the King of Sweden he received the Roya I Order of Va sa,
while the Emperor of Austria-Hungary awarded him the
Knights' Cross of the Franz Joseph Order.
Bernhard Ludwig-father and son

Bernhard Ludwig Sr. was born in Mulsen St. Jacob in
the Kingdom of Saxony. He learned his trade from his father
andin 1850, after finishing school, he moved to Hamburg to
study drawing. After spending some time in Prague, where he
worked for various artisans, he continued his studies at the
Commercial and Industrial School in Vienna, of which he
wou ld later become director after the death of Gottlob Gohre
in 1859. He began studying wood carving in 1858 under
Heinrich Becke r, w ho became his fr iend and mentor. ln 1862,
after obtaining Austrian citizenship, he was al located a
building in Vienna within which to estab lish his own drawing
school.
Bernhard Ludwig earned his reputation thanks to his
association with leading names ofthe day, such was Theophi l
von Hansen, who helped promote him and influenced his
style of woodworking, which he wou ld perfect between 1870
and 1880. All of his creations reflect his personal vision that
interior design is a form of art.
ln 1868, he decided to set up a furniture factory
alongside his drawing schoo l. ln 1872, thanks to his links with
the directors ofthe prison in Suben, he began using prisoners
as part of his workforce. The machinery in his factory relied
on a motor he had invented himse lf and patented .
Encouraged by the French and English cabinetmakers
he had met in persan at the Universal Exh ibition in Paris, over
the years he came to develop a style of his own, which
became recognised and featured by some of the monarchy's
mast important institutions, i.e. the Museum of Applied Art
and the Museum of Industrial Techniques in Vienna.
Emperor Franz Joseph commissioned him to do some
restoration works for the Court and Schănbrunn Pa Iace and
declared himself entirely satisfied with the results.
His participation at the Universal Exhibition in Vienna
of 1873 (where he was presented with the highest possib le
distinction: the Diploma of Honour) led to his being awarded
the title of Kn ight of the Order of Franz Joseph and , one year
later, the title of "K.U.K. Hofkunsttisch/er" (i.e. decorator and
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wood sculptor of the Austrian Imperial Court).
Bernhard Ludwig aIso received a commission from the
Romanian Court and, in 1878, the future King Carol I
appointed him court decorator.
Between 1895 and 1897, Bernhard Ludwig saw hi s last
wish come true - namely, the building of large factory in
Atzgersdorf in the Liesing region that was design ed by his so n
and heir Bernhard Ludwig Jr. and the latter's colleague, the
architect Ferdinand Franz Berehinak . The extensive
commission from the Royal Hou se of Romania made the
establishment of this new factory a matter of urgency.
The works forthe royal palaces of Cotroceni, Pe le ş and
Peli şo r, as well as the hunting lodge in Lăpuşna , were taken
over and overseen by his son .
ln creating his decorations, Bernhard Ludwig Sr. used
the method of pyrography and invented a special method of
bending wood, involving the application of pressure and heat
to create a two-coloured surface, the base of which was
darker as a resuit of burning, while the protruding parts
retained the natural colour of the wood. A year after his death
in 1897, his final invention, a machi ne for processing veneer,
was put into operation.
Bernhard Ludwig Jr. was undoubtedly the most
important decorator of the royal pa Iace, being the author of
most ofthe decorative ensembles still visible today as well as
various restoration works. His most notable co ntributions
include the works in the Grand Hali (German Renais sa nce
revi va l), the Imperial Suite (Baroque revival), the Suite ofthe
Crown Princes (Rococo revival), the Suites of the Princesses of
Hohenzollern and Wied (Empire and Adam), Queen
Elizabeth' s Painting Studio and the guest rooms (Art
Nouveau), all of which were created with great talent and
artistic skill.
For the Grand Hali, which was furnished and
decorated in 1911, Ludwig created the carved panels based
on the Fredenhagen Room in the Merchant's Guild Hou se in
Lubeck (Germany, 1583 ).
The spiral staircase, built in walnut by the Romanian
sculptor Gheorghe Stănescu according to the plans of
Ludwig, was inspired by the staircase from Bremen Town Hal I.
lt is notable for its rich sculptures and the addition of two
busts at the base ofthe stairs depicting Bernhard Ludwig and
(in the centre) the architect Karel Liman.
The baroque table in the room was made by Bernhard
Ludwig, who took his inspiration for its decoration from the
furniture drawings made by the Flemish engraver Hans
Vredeman de Vries (1527-1609) . A copy of the table was
made after 1970 in a Romanian workshop.
The new Audience Room or Council Room, the last
space to be furnished in 1914 and left unfinished, was
entirely decorated by Bernhard Ludwig using panels of
various different woods in the German Renaissance style (in
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fact, a Swiss variant thereof) and is a copy of one of the rooms
in Lucerne Town Hal I dating from the 17th century. Following
the death of the King in the autumn of 1914, the room was
left unfini shed in terms of the application of fini shes and the
arrangement ofthe paintings.
The Florentine room, the former "Grand Salon", was
refurbi shed between 1906 and 1910, with the new
decorations being in spi red by the late Florentine
Renaissance . Apart from the gilding of the wood and
commissions for va lences and drapery for the windows, the
company also made the two doors, decorated with
marquetry inlays, on the walls in front ofthe thrones inspired
(as noted on the invoice issued to the King) by the Sala dei
Gigli in the Palazzo Vecchio in Florence.
The two sma ll tables with fluted and gilded legs and a
top made of semiprecious stones are interpretations of the
late Italian Renai ssa nce style.
Some of the more exceptional pieces include the
richly ornamented ebony cabinets, which are cop ies of pieces
dating from 1630 in the castle of Carlo III Borromeo on lso la
Bella, Lake Maggiore, ltaly. lnitially intended for the storage of
valuables, these cabinets, known in the specialist literatu re in
ltaly as stipo, are the most visually striking pieces in this
elegant and sumptuous room of the castle. The decorative
motifs in pietra dura depicting bunches offlowers and birds,
the silver fretwork and bronze and silver figurine s of
allegorical and mythological figures lend the items great
aesthetic val ue.
For the Hali of Mirrors Ludwig designed a suite of
furniture comprising a sofa, four chairs and four armchairs
upholstered in green silk with gold motifs.
The invoices kept in the National Archives indicate
that almost all of the door architraves with wood marquetry
inlays on the first floor were made at the workshop belonging
to Bernhard Ludwig. The doors on the first floor (in the royal
bed chamber and the Imperial Suite) are inspired, as noted by
Bernhard Ludwig, by the doors of Feldthurns Castle
(Velturno, ltaly).
ln the documents dated 30th June 1906 Bernhard
Ludwig sent to the King's office in Sinaia listing the items
commissioned by Carol I forthe Imperial Suite (with a view to
the visit of Emperor Franz Joseph) , the cabinetmaker
describes the works as being in the style of "Charles VI", the
Austrian baroque style popular during the first half of the
17th centu ry.
The items of furniture in the Grand Hali of the
Imperial Suite (the office area) are important on account of
the woodworking te chnique used, involving oak wood
veneered with walnut, as see n on main curved surfaces of the
desk, on the cupboard with pilasters at the corners and
carved pediment with two gilded "torches", and on the
console tables, all ofwhich are in the Austrian baroque style.
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The entire ensemble is impressive in terms of its
harmony and the ba lance of proportions between the items of
furniture and the giant twisted columns made of walnut, the
stuccoed ceiling that mirrors the design of the Savonnerie
carpet, the fine Cordovan leather covering the upper part of
the wa ll s and the cupboard with doorway lead ing from the
Crown Prince's bedroom, all of which create an impression of
elegance and grandeur.
The bedroom stands out on account of its faur-poster
bed with a wooden frame covered in sil k ve lvet embroidered
in si lver thread, the bedside tables with inia id panels and the
bergere armchair with footstool.
The interiors of Peleş Castle, decorated in the Louis XIV
and Rococo revival sty les, reflect the entire decorative
repertoire of the 18th century as reinterpreted at the start of
the 20th century.
The furniture of the guest room, also by Bernhard
Ludwig, is sumptuous, with large, symmetrical dimensions
and forms and rich ornamentation and artistic finishing
through gilding . The straight line s, borrowed from the
Renaissance style, comb ine harmon iou sly with the curved
li nes characteristi c ofthe Lou is XIV style.
The construction of the legs and the frames of the
furniture, and in particular ofthe seats (armchair, chairs, etc.),
ca lled for special technological so lution s that led to
improvements in the tools used (saw, chise ls, etc.).
The legs are designed in the shape of a truncated
pyramid with a square profile and decorated with acanthus
leaves and pearls. The console tables and the marble and
wood covered desks are decorated w ith be lts with flower and
plant and geometric motifs in panels, with the drawers and
bronze locks in keeping with the style of Louis XIV.
The suites for use by important guests located on the
first floor differ in terms of their interior design . Bernhard
Ludwig chose to decorate the suite used by Princess Josephine
of Hohenzollern, the mother of Caro l I, in the Viennese Empire
revival style, indi cating on the invoice as his source of
inspiration for the living area the Epi scopa l Palace in
Wurzburg, and forthe sleeping area a room from the summer
residence of the ruling family in Karlsruhe, Baden . The choice
of the Empire revival style may be indi cative of the kinship that
existed between the mother of Carol I and the Emperor of
France, given that Princess Josephine was the niece of
Empress Josephine of France .
Although the attribution of this style to the time of
Napoleon I has become commonp lace, modern research
tends to attribute the Empire style to the period stretching
from the end of the 17th century to the first quarter of the
19th century, thus inco rporating t he Directoire (1795-1799),
Consu late (1799- 1804) and Empire (1804-1815) styles (as
we ll as the Restoration style in its early man ifestation) and
representing a sing l e phenomenon of European
Neoclassicism.
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Decorative repe rtoires as far as furniture is concerned
would be dominated by motifs associated with Roman
antiquity and the Renaissance, e.g. co lumn s, caryatids,
garlan ds, lyres and grotesque motifs; whi le Egyptian motifs
were aIso common, e.g. sphinxes, obelisks and hieroglyphics.
The furniture of the day was characterised by strong li nes and
forms inspired by arch itecture. The commode, the secretaire
and the conso le table retained their traditiona l forms, but
their style incorporated innovations and re interpretations of
older models - e.g. psyche mirrors, desks for drawing rooms
and meridienne sofas with three unequal backrests. Beds
wou ld begin tobe placed against the wa ll, be it al'antique or a
!' imperial with a dais, colonnettes and canopy.
Cashew wood dominated the structure of the
furniture, while marble and bronze, hardstones and gil ded
elements were used in its decoration .
The Empire style had been used much earlier in
Roman ia in the decoration in the decoration of the rooms of
the Princely Palace in Bucharest by the ruler Alexandru
Dimitrie Ghica, as transp ires from the account of his
descendant, Alexand rina Ghica:
"Th e Pa Iace was entire ly furnished in the Empire style
and contained items of the greatest beauty; the personal
property ofthe Ruler was scatte red among his heirs, but some
items stil I exist and wou ld be worth photographing on account
of their high artistic va lue and historical significance: the most
important pieces are now tobe found at the castle in Paşcani,
the former summer residence of the Ruler - one of the wash
basins in particular, made according to the tastes of Empress
Josephine, is a true museum piece. Th e wa lls were adorned
with Gobelin tapestries from the 17th century depicting the
visit of the Siamese Embassy to the court of Louis XIV. These
Gobelins I have inherited were purchased by King Caro l and
thus have returned to their old home."
ln furnishing the bedroom in this style, Bernhard
Lu dwig chose to work in sycamore, w ith its bright, optimistic
tones, and w ith the furniture being built in to one ofthe wa lls;
this was fo ll owed by a bed, a sofa, two beds id e tab les and a
sma ll circu lar tab le with chairs. For the living area he chose the
more sober and elegant tones of cashew, which was better
suited to the suite of furniture in the Empire style, with swan
head motifs in bronze of Russian in spiration.
The second suite tobe decorated by Bernhard Lu dwig
was intended for use by the mother of Queen Elizabeth,
Princess Marie of Wied, and is made up of two areas with
shared access . Th e furniture, partially fixed to the walls, made
of maple wood and American wa lnut and painted wh ite, is in
the English Adam style.
Dating approximate ly to the period 1765-1792, the
Brothers Adam style was the English neoclassical reaction to
the rococo natu re of the Chippenda le style. Th e creations of
the Adam brothers are characterised by a homogeneity of
style and the harmony of the interior decoration and furniture.
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Furniture design diversified in this period to include the
dining room with buffet, which towards 1780 became a
functional item of furniture; the reception room with
sumptuous furniture, influenced by French design s; high back chairs with medallions resting on sph inxes; console
tables with mirrors; and oval or half-moon commodes, etc.
The boudoirs would contain many small items that had both
functional and decorative roles.
Port ois & Fix were famous du ring the 19th century for
their high-quality reproductions of furniture from the French
royal house.
At the Universal Exhibition in Vienna of 1873 they
were awarded the Medal for Good Taste for their elegant
furniture products. The company soon became a supplier to
the palaces of Schonbrunn and Hofburg and the suites of
Archduke Rudolf at Mayerling. Moreover, the company of
August Portois and Anton Fix would soon begin exporting
their items of interior design: apart from furniture, they aIso
made weavings, carpets, silk and wool wallpaper, and
decorations for the winter holiday season for exporting to
Germany, Russia, the Ortoman Empire, Romania, Serbia,
Hol land and Switzerland.
Around 1900, Portois & Fix opened their "Parisian"
shops on Calea Victoriei and in the Theatre Square in
Bucharest, while also becoming suppliers to the Romanian
royal house following the success among the cosmopolitan
elite of their a/afrancaise artistic products.
The commode in the Crown Prince's su ite is a
reproduction of the medal cabinet of Louis XV; the original
piece, in Versailles and dating from 1739, was made by
Antoine Gaudreaux (1682-1746), the furniture maker to the
French roya l house.
Portois & Fix were renowned for the fluency of their
bronze decorations and the perfection of their marquetry
technique. The ova l medallions featur ing allegorical figures
are mounted on blue celluloid, this being the only significant
difference from the original piece, which uses a veneer wood
panel as a mount.
A second commode was made by the same Viennese
manufacturer after the French furniture maker Charles
Cressent (1685-1768), who was famous for hi s Regence
furniture made of walnut and with marquetry veneer
arranged in geometric patterns. The body of this piece is
crossbow-shaped and rests on four bowed legs; the panels of
the draws are richly decorated with bronze applications in the
shape of branches that run up from the base and branch out
across the front to support birds and cupids while framing an
amphora; bu sts of children holding birds also adorn the
uppercorners.
Panciera Valentino Besa rel , the son of an Italian
sculptor in wood, studied at the Academy of Fine Arts in
Venice and took part in many national and international

exhibitions.
Among other things, he also made furniture for the
royal hou ses of Europe, including a set of chairs, which King
Umberto of ltaly would present in 1888 to the German
emperor Wi lliam I, and an imposing desk made for the
Querini Stam palia Library in Veni ce in 1875.
Besa rel' s wood scu lptures are renowned for their high
quality and preci sio n. He was influenced by the furniture of
Andrea Brustolon, which he reinterpreted in his own work.
His set of palatial armchairs and the Baroque revival
table found today in the King's Private Cabinet at Peleş are
notable for their virtuosity, elaborate technique and perfect
sculptural forms, and thu s se rve to enrich the collection of
furniture belonging to Carol I.
Graef & Pagenstecher from Elberwa ld in Germany
made two book cabinets for Queen Elizabeth and a suite of
furniture in the German Renaissance revival style.
The book cabinets are composed of two parts, the
lower part consisting of cupboards with four coffered doors
and decorated with brass lion heads with horns and ring
handles, above which are three gadrooned drawers with
grotesque motifs; the upper part, with two lateral drawers at
the base and a centra l compartment, are surmounted by a
brass grating and flanked by lateral compartments, all three
compartments with three shelves and separated by caryatids
and atlantids (allegories of Drama and Poetry) supporting the
architrave bearing the inscription "Le monde est plein de fous
et qui n'en peut pa s voir doit rester dans sa chambre et briser
son miroir'' (on one) and allegories of Prose and Epics, with
inscriptions in French and German (on the other).
The suite consisting of a cupboard and a dressing table
with psyche mirror was made around 1880. Amang the items
present in a room in the second mansard roof of Pe leş Castle
we find an imposing cupboard with three doors, three
drawers and a protruding corn ice resting on eight low legs in
the shape of flattened spheres. The front of the piece has
three doors, with the two side doors being richly decorated
with arched pane ls featuring two al legorical figures, Beauty
and Wealth, symbolised by female figures in high relief, and
an architectural architrave. The middle door is recessed and
contai ns a rectangu lar mirror, semi-circular at the top, with a
bevelled decoration: a garland of vines. The cupboard is
made of oak in the German Renaissance revival style with
eclectic elements.
The techniques used by the German manufacturer
are characterised by the quality of its sculpture in wood,
remarkable creativity in the choice and placement of
all egorica l figures, and an exceptional compositional ba lance.
During the second ha lf of the 19th century houses
would frequently be characterised by the eclecticism of their
interior decoration, which might include a Rococo revival
drawing room and boudoir alongside a bedroom furnished in
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the neoclassical style, a neo-Gothic li brary and a Renaissance
revival dining room. Bourgeoisie taste in interior decoration
was ep itom ised in the Germanic world by the Biedermeier
style, found predominantly in drawing rooms. Biedermeir
furniture created a pleasant and comfortable amb iance
suited to family life and was a comb in ation of Empire,
Restoration and English influences in which a preference for
curved lines was accompanied by the ski lful use of large
veneered surfaces of wa lnut, sycamore, cherry wood, app le
wood and (more rarely) cashew. This style would become
very popular, spread in g all across Central Europe and even to
ltaly, Russia and Transylvania.
The most common kind of furniture made in the
Biedermeier style included secretaires, drawing room
furn it ure suites, writing tables, desks, commodes and
cupboards.
Peleş Castle contains a suite of Biedermeier drawing
room furniture purchased during the 1970s and orig in ally
manufactured at workshops in the Austro-Hungarian Empire
in walnut, being a simplified interpretation ofVienne designs:
the curved lin es of the backrests of the seats are executed
w ith fluidity, while the backrests ofthe chairs are frerted and
painted in subtle polychrome .
The Napoleon III style, which developed out of the
Louis Philippe style during the Second Empire (1852-1870),
wou ld continue long after the reign of Napoleon III, right up
until World War I, and wou ld establish a lasting eclecticism
that would inform European tastes for more than 50 years.

The dom in ant stylistic features that wou ld lead to the
development of the revival styles of the Second Empire
inc lud e Goth ic and, in particular, Renaissance decoration, the
styli stic innovations of Louis XIV, Louis XV and Louis XVI, and
the revival of Chinese and Arabic decorative styles.
The only original creations of this style are the variou s
sofas, armchairs and stoo ls, all of which were upholstered and
furnished with trimmings and tassels that reached down to
the floor. These include two-seat confident sofas with Sshaped backs, pouffes, etc. The furniture was made from
various different types of dark wood (ebony or ebonised
wood) decorated with inlays in the Boulle style, bronze,
porcelain medallions and hardstones, etc . They would
continue to use marquetry inlays with bunches of flowers,
loose or in baskets, highlighted by bronze or brass baguertes,
ribbons tied in knots, female heads and leafed branches.
However, amid all these different elements and
sources of inspiration resides a new perspective on li ving
space: each room was to have its own personal style.
Libraries, for example, were to be austere and made in dark
colours; dining rooms were tobe in the Henry li style; drawing
rooms were to be elegant and in spired by the femininity of
the rococo style; whi le bedrooms and boudoirs were to
conta in upholstered furniture, drapery, decorative
trimmings, etc.
This manner of furnishing rooms with personalised
furniture would continue for a long time after the Second
Empire style fell out of use.

THE ORIENTAL STYLE
King Carol purchased from Istanbul a set of oriental
decorative art works, in cluding six chairs upholstered in
embroidered material, two Mihrab curtains meticulously
decorated in silk and gold thread, and a selection of brass and
porcelain vesse ls. Th e two rooms decorated in the neoOriental styles - the Moorish Room and the elegant Turkish
Room - enhance stil! further the decorative palerte of the
royal residence in Sinaia.
The Turkish room, located in the main wing of the
southern part of Peleş Castle, is decorated in si lk embro id ery
covering the ceiling, wa ll s and the Ortoman furniture
comprised of sofas, armchairs and stools. This embroidery was
purchased after the conclusion of the Universal Exhibition of
Decorative Arts in Vienna of 1873 and made by the Viennese
firm Siegert.
Of al! the Islam ic nations participating in the exhib ition
in Vienna, the Ortoman Empire was allorted the largest display
area by the organisers. This gesture formed part of a
diplomatic rapprochement between the two historically rival
states, both of whom were seeking to obtain politica! and
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econom ic advantages.
Turkey wou ld eventual ly become Austria's most
important commercial partner and closest ally in the Midd le
East. Moreover, a number of important publications about
Ortoman culture were commissioned by the Turkish officials
specifi ca lly for the exhib ition, e.g. Victor Marie de Launay's La
Usun-1 Mi'mari-i Osmani ("L'architecture ortoman", 1873), a
history ofîurkish architecture that cal led for the creation of a
neo-Ortoman style in modern decorative art.
Th e majority of royal and princely residences in Europe
at the end of the 19th century had Turkish rooms, given how
the picturesque Oriental style was in fashion and considered
exotic atthe time.
The Ortoman textiles in the Turkish room at Peleş
stand out for their vivid colour schemes, in which no single
co lour dominates and the arabesques subtly comb in e to form
a refined ensemble. The embroidery on the cei ling was
destroyed by water infiltration around 1920, the current
embroidery, like the upholstery of the furniture, being made at
the Întreprinderea Arta Textilă factory in Ploieşti in the 1970s.
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Moorish art, known as Mudejar art, developed in the
Christian kingdoms ofthe lberian Peninsula and has influences,
elements and materials borrowed from the Hispano-lslamic
style. This was an exclu sive ly Hispan ic phenomenon that
existed between the 12th and 16th centuries and involved the
combination of the Christian (Romanesque, Gothic and
Renaissance) and Islamic artistic styles of the day.
Wh il e some historians consider this style to be a
derivative of Islamic art, it is also see n as being a representative
of a period of Christian art that in corporated Islamic decorati ve
elements, given that it was the work of the Mudejars and the
Moors. The latter were Muslims who remained in the Christian
territories in Spain after the Reconquista and who, in exchange
for payment of atribute, were allowed to retain their re ligious
tradition s and laws.
Despite these conside rations, it can be concluded that
the Mudejar artistic style belongs neither to the history of
Muslim art nor that of western Christian art. lt simp ly
represents the artistic expression of a mediaeval Spanish
society in wh ich Muslims, Christians and Jews lived side by
side.
lt is not a unitary style, but, rather, va ries from one
region to the next, such that we can speak ofîoledan, Leonese,
Aragonese and Andalusian Mudejar artistic styles.
From the lberian Peninsula the Mudejar style spread all
the way to t he Spanish colonies on th e American co ntinent.
The 19th century saw th e emergence, alongs ide other
historicist aesthetics, of the neo-Mudejar style.
The term "Mudejar art" was used for the first time in
the year 1859 by Jose Amador de los Rfos in his adm iss ion
speech given before the Academy of Fin e Arts of San Fernando
entitled "The Mudejar Style in Architecture".
The Moo ri sh Room in Peleş Castle was designed by the
French architect Charles Andre Lecomte du Nouy in the
Andalusian Hispano-Moorish Style as a room for receiving
guests. The furniture, made by the Viennese manufacturer W.
Sti:iger at the end of the 19th century, comprises benches,
small tables, Quran read ing stands, armchairs, stools, all of
wh ich are inl aid with ivory and mother-of-pearl and feature
inscriptions in Persian (we lcoming texts and verses from the
Quran).
Wh il e furniture in thi s sty le wou ld not undergo
sign ificant development in terms of composition and function,
its decorations are particularly elaborate and striking, being
comp ri sed exclus ive ly of geometric elements w ith precise and
harmonious lines (arabesques and bone and moth er-of-pearl
inlays) . The small t ables with circu lar, square, hexagonal or
oct agonal tops are all low in height. The design of the
pane ls/legs were influenced by arch itectura l forms and mainly
comprise posts with fretted wings and horseshoe and
sta lactite arches. Th e ornam enta l motifs are lath ed-wo rked

and fo rm strings of beads or sma ll ba lu sters .
Th e suite of teak furn iture was given as a gift to Carol li,
during his trave ls around the world, by the Maharajah of
Kapurtha la, Sir Jagatjit Sin gh Bahadur, and is a unique
component of the royal col lection.
Contai ning 15 pieces, thi s suite is made of fretted teak
wood, which the French call " bois de fer" (iron wood). lt
contai ns tables of different sizes with circu lar and oval tops, a
sofa with a festooned and lobed backrest, an armchair, six
chairs, a console table and two smal l stools.
Exquisite on account of its detailed fretwork, laced
ca rving and oriental ornamentation in the form of dragons,
birds, chimera heads, snakes, etc., this su ite ha s been restored
a number of times.

ART NOUVEAU FURNITURE
Art Nouveau (from the French, mean ing "new art") is
an artistic style that was used extensive ly in the visual arts,
des ign and architecture of the beginning of the 20th century
and that occurred re latively simu ltaneously in most European
cu ltures and countries, as wel l as in North Ame rica, where it
was mainly found in the United States and Canada.
Art Nouveau can also be seen as a transitional artistic
movement, being a prelude to what wou ld become known as
20th-ce ntury modernism . ln this group of artists we can
include the artistic movements of the Jugendstil (in Germany
and Holland) and the Sezess ionssti l, or Secession sty le
(Vienna), both of w hi ch we re inspired and centred around the
avant-ga rde Viennese art magazine Jugend ("Youth"). Both the
German and Dutch artists and the Viennese artists were
struggling aga in st the conventi ona lism of the end of the 19th
century by proposing new viable artistic formu lae, abandon ing
the easy path of conventiona l exh ibition spaces, discove rin g
new ambienta l/exhibitional/functio nal spaces and ex hibiting
their works independently.
Most of the elements that heralded the Art Nouveau
movement date to the period 1850-1875 and can be found in
the Pre-Rap haelite paintings and decorative art produced by
the members of the Arts and Crafts movement initiated by
Willi am Morris, in the works of va riou s Ame ri can architects,
decorators and designers (the Ch icago School), in French
porcelain pa inting and the painting of the French symbolist
neo-Romantics (Puvis de Chavannes, Gustave Moreau and
Odi lon Redon), and in the new architectural aesthetic
introduced in Paris with the Eiffel Tower. La st but not least, we
shou ld aIso mention the role played by eastern and far-eastern
art in genera l, and Japanese art in particular.
The art of the 1900s is characterised by bidimensionalism, decorativism, graphism and sl im, elongated
proportions.
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The interior decoration of Pe l eş and Pelişor castles was,
alongside the architect Karel Liman, alsa the work of the
various architects, decorators and furniture makers (all with
Viennese or German backgrounds), one of whose
characteristic creations was the bui lt-in furniture expressly
intended to make best use ofthe avai lable space.
The architect Karel Liman designed the apartments in
the mansard roof of Peleş Castle in this modern style, asking
the decorators August Bembe, Anton Păssenbacher and
Bernhard Ludwig to create elegant su ites of furniture using
bright woods, such as ash, sycamore, pi ne with wa ln ut veneer,
pepperwood, cherry wood, etc.
Of particular note are the furnished interiors of the
suite intended for the lady-in-waiting Olga Mavroghen i
(August Bembe), room 42, the suite intended for Prince
Ferdinand, the suite intended for the painters (Bernhard
Ludwig and Păssenbacher) and the suite intended for the
ladies-in-waiting.
Pelişor Castle, built at the request of Caro l I for Crown
Prince Ferdinand and his wife Ma ri e, is the only building in the
country that has retained its Secession-style interior design
and furniture.
Always open-minded, the Princess {later Queen) Marie
had a deep understanding of the mast exciting artistic
phenomenon of the day, i.e. Art Nouveau, wh ich she
considered a means of rebelling against the sterility of the
historicism favoured by Caro l I and saw her take a personal
interest in the decoration of the rooms and the design of
various su ites of furniture at Pelişor Castle.
Some of the Queen's furniture designs for Pelişor
dating from the beginning of the 20th century were infiuen ced
by the Darmstadt School and, implicitly, the Arts and Crafts
movement in Engl and.
Princess Marie met Ernest Louis, Grand Duke of Hesse,
through her younger siste r, Victoria Melita ("Ducky"), w ho was
his first wife . Extremely interested in the id eas of Ruskin and
Morris, and impressed by the British Renaissance in the arts
and crafts in general, in 1897 Ernest Louis comm issioned
Mackay Hugh Baillie Scott and Charles Robert Ashbee to
decorate the many rooms of his palace in Darmstadt. Baillie
Scott {1864-1945) was one of the leading representatives of
the Arts and Crafts movement. He dedicated himself to
interior design in the guise of a furniture designer, as we ll as to
other areas of the arts and crafts. His designs, cheerful and
seemingly less static, would meet with immediate success.
ln 1899, Ludwig subsidised one of the mast important
co lon ies of Art Nouveau artists in Europe wh ich was known as
Die Sieben ("The Group of Seven") and included important
names such as Peter Behrens, Joseph Maria Olbrich, Hans
Christiansen and Patriz Huber, among others. Th e oldest was
32 years of age, the youngest 20. They would become the
leading advocates of the Jugendstil movement in Germany.
The Austrian architect Joseph Maria Olbrich can be
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considered the spiritua l leader of the co lony, creating complex
works of arch itectural art, devoid of all ideol ogica I or stylistic
constraints.
"Art is nothing but an aesthetic and harmonious
staging of life, art mea ns merely to live according to one's own
temperament and conscience ."
Marie would adopt many of the ideas of the young
artists from Darmstadt, especia ll y Baillie Scott. Her sister,
Victoria Melita, who initiated design projects and worked
actively alongside her husband in Darmstadt, would have a
considerable infiuence on Marie's later designs.
The photographs in the archive of Pe l eş National
Museum show that some of the furniture found in Marie's
pa laces after 1900 was design ed and manufactured at the
Court of the Grand Dukes of Hesse. lndeed, Marie's
correspondence with Baillie Scott with a view to the
decoration of her cha let located among the fir trees in Sinaia
("Juniperus" or the "Princess' Nest") took place through her
sister, Victoria.
Marie's sister and her husband had a summer
residence, Wolfsgarten Castle, where many of their guests,
members of the ruling houses of Europe, would attend the
customary parties given by their hosts and, when it was
"raining, everyone wou ld pa int, make wooden scu lptures and
pyrographs in the Art Nouveau style".
Marie gave free reign to her artistic tastes in the
decoration of P elişor Castle, wh ich revea ls, through the choice
of objects and style, her romantic, mysterious and courageous
personality. Princess (and later Queen) Marie commiss ion ed
the architect Karel Li man and the Viennese decorator
Bernhard Lud wig to design bright and we lcom in g interiors
decorated to her taste with Byzantine, Celtic and Romanian
motifs. Apart from Art Nouveau elem ents, Karel Liman alsa
employed Romanian features, i.e. recesses typically found in
the Prahova Va ll ey, the division of space using Brâncoveanu
elements and enhanced functional ity through a horizontal
compartmenta li sation of space . "For, by gradual ly
understanding the nature of the Romanian people, with
whom she eventually came to identify like no other member
of the royal family, Marie was aware of the need to incorporate
the 'national' function into the royal residence ."
The great hal I of Pelişor Castle is refined on account of
its simplicity, with its wa ll s being covered in coffered oak
panelling. One notable element is the skylight decorated with
stained glass, an architectural feature characteristic of the art
of the 1900s. On the other hand, the private cabinet of King
Ferdinand is imposing and so lemn. The adjoining bedroom is
furnished with bui lt-in furniture, thus making full use of the
avai lable space in keeping with the artistic principles of the art
of the 1900s. The cheerfu l and spacious children's suite was
the chi ldren's favourite play area. ln Queen Marie's suite, the
bedroom furniture refiects, in the li nes of the cha irs and
tables, the infiuence of the Secession furniture makers .
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The sma ll chapel, which is part of Queen Marie's suite,
is clad wit h Ruşchiţa marble and accessed via a gilded arch
wit h columns and an emblematic in scription. The meditative
atmosphere is enhanced by the sta in ed glass decorated with
interlacing patterns which filter the light pleasantly.

REGIONALLY-SPECIFIC FURNITURE
Th e furniture created in the different region s of
Europe is of great ethnographic and artistic va lu e for
collectors with an interest in traditional art in all its diverse
and origina l forms. Carol I was particularly fond of German
regional furniture, which reminded him of his origins and,
implicitly, his glorious antecedents. Some of the mast
va luable items in the collection of Peleş National Museum
include the typica lly German rustic chairs carved in walnut
and oak and bearing the effigies of Carol l' s ancestors, mast of
which were made in the 18th century, while others, dating
from the end of the 19th century, have a hunting theme
featuring the head of a wild animal on the backrests.
lt is poss ibl e that some of these items of furn iture
we re brought from the castle in Sigmaringen and served as
mode ls for later pieces created to complete various suites. At
the end ofthe 19th century, the set of chairs numbering some
40 pieces was restored, with some of the legs being replaced,
some of the joints remade and some of the carvings
completed by the German carpenter Carl Miefs (who signed
some of the pieces) . The chairs are made in the mediaeval
style of the Baden-Wurttemberg region and were originally
intended for the reception rooms of German residences,
where they wou ld be placed against walls in corridors or in
weapons rooms and hunting rooms.
Pele ş National Museums contai ns a su ite of furniture
from Brittany in France.
The inventory performed in 1927 recorded five items
in the style of Breton regional art (one bench and faur chairs)
that were purchased by Carol I.
ln 1971, the museum purchased 15 items offurniture
from a private collector in Bucharest in order to comp lete a
su ite of drawing room furniture of French (Breton) origin.
The Breton su ite of furn iture, interpreted in the style
of Loui s XVI and probably made during the first half of the
19th century, contains a large buffet in two parts, a dressoir
with she lves, both with baluster legs, and an extendable table
with 12 chairs made ofoak ca rved in low relief and "e n creux",
in a polished light brown .
There are similarities between the drawing room suite
and the group of 5 pieces in the col lection of Carol I in terms
of style, manner of ornamentation, construction and the
rectilinear shape of the pieces in general.
The carved panel depicts scenes from the lives of
Breton peasants, who are shown dressed in traditional

costumes and holding tools or resting.
The presence among the multitude of Louis XV I
elements of typically Breton forms and decorations
characteristic of the lower Brittany region (Morbihan) is
somet hing of a curiosity.
The combination of Breton e lement s and fine
neoclassical motifs gives rise to straight oak garlands forming
a cross, frames with acanthus leaves and sma ll palmettes,
sma ll friezes with plant motifs, tracery and stylised leaves, as
well as delicate metal Iic ornaments for the locks, all of which
are rem iniscent of the Louis XVI style, but w ithout the
decorative component ec lipsing the architectural element.
According to information passed down via its
successive owners, the drawing room furniture was given as a
gift by Queen Marie to Dinu Cesianu, Romania's
representative in Pari s, around 1930, for his services to
France; th is is alsa supported by lo ca l sou rces in Sin aia,
according to w hom Carol li had the ro le, via a delegate, of
sponsor at Dinu Cesianu's daughter's wedding, which wou ld
indicate relatively cla se relations between the royal family
and that ofthe diplomat.
The Breton origins ofthe furniture is aIso indicated by
the printed la be l on the rear of the large buffet used when
shipp ing it from the railway station in Vannes (the capital of
the Morbihan department in Lower Brittany). The mast likely
destination was the south of France, as can be discern ed from
various label s attached to both buffets indicating a furniture
shop in Nice {Meuble de style, B. Caravagno/Avenue Natre
Dame, Place Tosse lli), to which the furniture may have been
sent with a view to selling it on in the prosperous French
Riviera region or, as seems mast likely, for further shipping to
Roman ia.

THE FURNITURE DESIGN ED BY THE

SOVEREIGNS
The first King of Romani a, Carol I, had been interested
in sc ulpture in wood ever since he was a child. When
furnishing h is hou se in Berlin, the young prince
predominantly chose sculpted furniture and would help with
the decorations himself. He would retain this interest later in
his life despite all the challenges and obligations he would
face as King. Together with his friend the arch itect Martin
Stbhr, he designed the imposingtable in the Hunting Room at
Pe l eş Castle in keep ing with the techniques used in German
furniture making at the end of the 19th century. Made from
polished dark brown walnut, the table ha s a rectangular top
that is elaborately carved in low relief. A central four-lobed
medallion features the Romanian coat of arms from 1872
surrounded by flower and plant motifs in vo lutes, garlands of
laurel, acanthus and olive leaves, and grotesque motifs,
namely ma sca rons.
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The belt features hunting trophies carved in the round
with quivers and torches, and has lion protomes in the
corners. The faur pilaster legs are connected in an H-shape
and adorned with a bowl of fruit and flowers. The table is
located in the smal l hunting room, is unsigned and is made in
the style of the late German Renaissance. The King also
contributed to the design of the door of the New Council
Room, where the marquetry decoration in different woods is
performed with outstanding craftsmanship.
Queen Elizabeth took it upon herself to promote
Romanian traditional crafts. She often dressed in Romanian
traditiona l dress, which until then had been worn only by
villagers, and encouraged the women in her entourage to do
the same, thus raising its socia l status.
The Queen founded a centre for traditional crafts
within the grounds of the cast le in Sinaia.
As part of this same campaign, Romania took part in
the Universal Exhibitions in Paris of 1889 and 1900, exhibiting
many traditional wares, handmade by women, such as
embroidery and tapestry items, while, in 1912, the Queen
held an exhibition in Berlin entitled Oie Frau im Kunst und
Beruf ("Women in the Art and Crafts").
Elizabeth is remembered by Romanians as the queen
who transformed Romanian traditional dress into the
ceremonial attire of the royal court and as the country's first
Poet Queen (writing under the pen name of Carmen Sylva).
Apart from embroidery, an art she had fully mastered,
Queen Elizabeth was aIso a pa inter. At the beginning of 1886,
she began to paint a manuscript on parchment containing the
12 Gospels and intended forthe Episcopal Church in Argeş .
A few years later, at Segenhaus Castle in her native
Germany, whe re she was forced to go into exile by her
hu sband, she painted the marble top of a circular table now in
the collection of Peleş Castle. This work was dedicated to Carol
I. lt is painted in concentric rings that contain biblica! scenes
and figures: Christ Pantocrator in a medallion with cherubs,
surrounded by two circular friezes painted in shades of brown,
yellow and green and w ith gold highlights. The first frieze
features an insc ription containing the words of the poet Vasile
Alecsandri: "I, Carol, and my people, sha ring the same wish
and desire, have built my kingdom in times ofwar, my pa Iace in
times of peace. May 1892." The second frieze, with medallions
of different sizes and depicting biblica! scenes in shades of
ye llow, ochre and green against a background of plant
elements, with bird motifs and inscriptions, is signed "Carmen
Sylva, Pallanza, Elisabeth, Segenhaus".
Prin cess (and later Queen) Marie of Roman ia showed a
particular inclination for furniture design, with her
compositions coming to be known as being "in the style of
Queen Marie".
She designed a number of the items of furniture
belonging to the collection of Pelişor Castle: the armchairs
painted by Queen Marie with the motifs of a five-petal lily and
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a Celtic cross (which were among Marie's favourite symbo ls),
the magazine stand and the book holders, etc . Th e armchairs,
inspired by Baillie Scott, have modern forms, high backs and
straight li nes, and are devoid ofornamentation.
The motif mast commonly used by Marie in her works,
the gammadion cross (the swastika) was originally an ancient
symbol denoting good luck. When rotated in a clockwise
direction it symbo lises so lar and masculine energy; whe n
rotated anti-clockwise (to forma swastika) it becomes a lunar,
feminine symbol . lt cana Iso be used to represent the unity of
opposites: male and female, motion and stasis, beginning and
end, Yin and Yang. Ancient Christian tradition associates the
swastika with the gammadion cross, showing Christ as the
foundation stane.
The end of the 19th century saw the emergence of a
local style inspired by traditional elements, namely the neoRomanian or neo-Brâncoveanu style, a combination of Art
Nouveau and Byzantine ethnographic influences.
ln reference to the neo-Romanian sty le, Queen Marie
wrote in her memoirs: "As the years went by, I had begun to
understand and cherish the art and architecture of my country
and I became the foremost initiator of a movement of which
the aim was to revive a national style to replace the constant
imitation of all that came from the West."
The su ite of furniture with entrelac patterns designed
by Princess Marie in 1909 is one of the mast valuable works
created by the sovereign for Pelişor Castle . The sketches in the
museum archive, describing the dimensions and
ornamentation of the pieces, were transferred to pa per by the
architect Karel Liman in Sinaia in Ap ril 1909. The margins ofthe
plans contain instructions, written by Liman in pencil,
intended for the carpenters at the School of Arts and Crafts on
the castle grounds . lt is from these notes that we learn the
names of G. Schnell and Balint, who worked under the
architect Je an Ern st, to whom Liman addressed his
instructions. The 20 item s of furniture in Pelişor Castle today
include a tabernacle for the sove reign 's chapel, benches,
armchairs, chairs, a table, a bed, a cupboard, a dressing table,
etc., forming a bedroom su ite and su ite forthe Golden Room.
The furniture at Peli şor Castle is sculpted in linden
wood and entirely gilded in gold leaf.
The design of the seats (armchair, benches and chairs)
and of the panels of the bed, the tabernacle and the
commodes is characterised by straight, imposing and sober
li nes reminiscent of Byzantine church furniture and decorated
with round, three-lobed and ogee arches with short and wide
pillars with twisted spherical capitals .
The ca rved decoration of the panels designed by
Queen Marie combines traditionally Romanian elements
with ancient Celtic motifs: e.g. the central design of the table
w ith a circu lar top forming a cross w ith protruding edges is
suggestive of the tree of life, a phytomorphic motif
embodying the ancient myth and imposs ible dream of
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eterna I life; in this case, in the place of the canopy we find a
double-headed eagle, the Byzantine symbo l of the
reunification of the western and eastern parts of the Roman
Empire. The design ofthe ornamental motifs are reminiscent
of both traditiona l Roman ian art and that of other cu ltures,
such Celtic art and Nordic art.
To a certain extent, the decorative repertoire of
Romanian wood carving is common to both secu lar and
church objects. Therefore, the so lar rosette, in its many
variations and geometric stylisations, comprising broken and
curved li nes ingeniously combined in rhomboidal and circu lar
sequences, is found both in the carvings on dowry chests and
princely thrones and in the decoration of church pews and
doors, iconostases, lecterns and crosses. While the
traditiona l carving is limited to these exclusively abstract
motifs, religious scu lpture in wood draws an a fa r richer
decorative and figurative repertoire abounding in
widespread plant stylisations, such as the tree of life, the
palmettte, the half-palmette, the acanthus leaf, the vin e w ith
leaves and bu nches of gra pes, etc.
The motif of the twisted rope - entre la c - is of Celtic
origin and symbolises the eternity of life, a sinuous lin e with
no beginning and no end, while the animal motifs with snakes
and fantastic animals are adopted from Nordic mythology.
Many other pieces designed by Queen Marie for the
Golden Room in Pelişor Castle were donated to the Maryhill
Museum of Art in Wash ington State owned by the American
industria li st Samue l Hill in recognition of his help with the
reconstruction of the Roman ian Rai lways in the wake of
World War I. Mast ofthese pieces are id entica I to those found
in her Sinaia residence, whi le some are unique, such as the
desk with shelves, the throne with corner set, the prayer
stand and the cupboard decorated with a crown ofthorns.
Queen Marie's designs stand aut for their inn ovative
ideas, while her choice of decorative motifs, inspired by
ancient Byzantium, Romanian traditional art and Celtic art,
are surprisinglyfresh and original .
Without doubt, Peleş and Pelişor cast les are alsa
important for their furn iture co ll ections, which represent a
milestone in the development of art col lecting in Romania
and a fie Id of study for specia li sts interested in the evo lution
of the art of furniture making between the 16th and early
20th centuries.
The co llection offurniture at Peleş National Museum
wou ld nat have survived to th is day without the important
restoration works undertaken in the period 1978-1987.
Wood, as an organic hygroscopic material, emits and
retains water, meaning it expands and contracts depending
on humidity and temperature . ln time, the furn itu re at Peleş
has suffered from cracking, the peeling off of veneer, the
detaching of carved ornaments, the weakening of adhesives,
issues relating to finishing and other defects which required
restoration works to be performed. The conservation and
restoration workshop created in Posada employed some of

the best-known furniture restorers in Roman ia. They worked
together w ith young restorers, so in a sense the workshop in
Posada was alsa a kind of school for restorers.
The restorers verified and carried aut restoration
works on all the cab in ets, credenzas, tables, cha irs and
armchairs dating from the 16th-18th centuries and mast of
the items of furniture made in the 19th and 20th centuries.
Apart from the necessary restoration of the wood, they alsa
restored damaged textiles (tapestries, upholstery of seats,
etc.), ordering high-quality replacement materials from
famous European suppliers in Genoa and Vienna, etc.
Peleş Castle is considered the mast important
examp le of historicist architecture in Roman ia. lt is un iqu e an
account of its historical and artistic significance and is alsa
one ofthe mast important and beautiful monuments in all of
Europe.
Carol I shou ld be remembered nat only as the founder
of modern Romania, but alsa as one of the mast
knowledgeable collectors among the sovereigns of Europe at
the time, something to which the rich co ll ection of art works
he compiled at Pe leş Castle bears witness .
The King's personality is readily discernible from the
sincere descripti on of the mission of a sovereign - one he
carried aut with a great sense of responsibility and which alsa
includes the foundation of his beloved Peleş Castle contained in a letter he sentto Queen Elizabeth in 1893:
"Perhaps someone else wou ld alsa have been able to
accept this mission and to carry it aut with more success;
however, I wonder whether he would have had the patience
and tenacity to take upon himself all of the toi I and effort and
to overcome all of the strugg les and moments of advers ity.
Undertaking such a difficult enterprise is often more a matter
of temperament than ability. This is why, after 27 years an the
throne, in wh ich my life has been far from easy, punctuated
by various blows of fate, I can look back with a certain sense of
contentment and say in good conscience that I have fulfilled
my duty honourably and have no fear that my work and what I
have achieved wi ll be judged tao harsh ly. May my work
endure and one day be placed in the hands of a wise leader,
may the heir to aur House be endowed at the very least with
those qualities a mission so difficult and ful I of responsibility
requiresofa monarch".
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