C!A.SA. ŞI ARTIŞTU
STOBC!K - REPERE IN ARTA.

MONIJMENTAI.Ă BOMiiNEASC!Ă

TIMP DE lJN SEC!OI..
Liliana Vârban

Există în Bucureşti un muzeu ce păstrează vie în memoria contemporanilor o
familie de artişti de excepţie. Muzeul „Frederic Storck şi Cecilia Cuţescu Storck" aflat
în centrul Capitalei, pe strada Vasile Alecsandri, fiinţează într-o casă, operă de artă în
sine şi care adăposteşte operele de artă create de „dinastia de artişti" Storck, cum îi
numea încă din 1940 Gunther Ott. O prezentare succintă a acestei „dinastii" începe cu
sculptorul Karl, tată al altor doi sculptori - Carol şi Frederic, căsătorit cu pictoriţa
Cecilia Cuţescu Storck, fondator al muzeului care le poartă numele. Cecilia, dintr-o
primă căsătorie a avut un fiu, Romeo Kunzer - pictor, iar cu Frederic a avut două fiice,
Gabriela Storck - arhitectă şi Cecilia (Lita) Storck Botez - ceramistă, aceasta a avut la
rândul ei doi fii, Alvaro Botez - sculptor şi Alexandru Botez - arhitect, care la rândul
său are un fiu, Timon Botez - designer.
Din 1948 operele artiştilor din familia Storck au fost declarate „Colecţie de
utilitate publică", iar din anul 1951, prin donarea acestei colecţii de artă făcută de
Cecilia Cuţescu Storck şi fiicele sale, a luat fiinţă muzeul „Frederic Storck şi Cecilia
Cuţescu Storck". Astfel, atelierele de lucru ale celor doi artişti au fost deschise permanent, pentru vizitatori ca muzeu de artă, familia Storck a păstrat pentru folosinţă proprie
spaţiul de locuit.
Acest patrimoniu este constituit din sculptura şi desenele celor trei sculptori
Storck, din pictura, grafica şi desenele Ceciliei Cuţescu Storck, din colecţia de
numismatică ce i-a aparţinut lui Fredederic Storck şi din piese reprezentative din
plachetele şi medaliile create de acesta. De asemenea patrimoniul muzeului cuprinde şi
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pictură semnată de Romeo Kunzer Storck, Ella Storck (fiica sculptorului Carol Storck),
un număr important de acuarele ale lui Carol Popp de Szathmary şi lucrări ale fiului
acestuia, pictorului Alexandru Satmari (căsătorit cu sora Ceciliei, actriţa Ortansa
Brăneanu). În patrimoniul muzeului există şi o colecţie de sculptură religioasă care a
aparţinut familiei Storck, şi o colecţie de artă populară.
Casa Storck, declarată monument de arhitectură, este opera arhitectului Alexandre Clavel care a
colaborat îndeaproape cu cei doi
artişti la realizarea proiectului arhitectural. Reşedinţa, construită între
anii 1911-1913 a fost inspirată din
arhitectura de factură germană. Ancadramentele de piatră ale ferestrelor,
terasele romantice şi culoarea specială
a casei - roşu pompeian - exprimă
preferinţele clasice ale celor doi, care
au cunoscut şi au îndrăgit vechile
civilizaţii de-a lungul călătoriilor de
studii din spaţiul mediteranean. Basoreliefurile care decorează exteriorul
casei sunt creaţii ale sculptorului
Frederic Storck. În interior, spaţiul de
locuit a fost gândit separat de cel de
lucru, atelierele celor doi erau concepute pentru a fi deschise amatorilor
de artă . De aceea Cecilia le-a dorit
fără compartimentări şi rafinat împo-
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<lobite cu elemente din arta plastică românească veche, de exemplu, uşile din atelierul
de pictură sunt copii ale uşilor de la Mânăstirea Cotmeana, iar coloana din marmură
care marchează trecerea dintre holul casei şi atelier are un capitel care este o reducţie
a unui capitel aflat la Basilica San Marco din Veneţia.
Operele de artă aflate în patrimoniul muzeului aparţin unei familii în care harul
artistic a dăinuit de-a lungul mai multor generaţii şi care se pot lăuda cu un aport
important în dezvoltarea artei plastice româneşti.
În rândurile următoare ne vom referi numai la crea~ia din domeniul artei
monumentale a artiştilor din familia Storck şi la aportul acestor artişti pentru integrarea
vieţii cultural artistice a României în Europa contemporană lor.
KARL STORCK (1826-1887) întemeietorul familiei de care aminteam, vine în
România în 1849, din Hanau, Germania şi se stabileşte în Bucureşti. Iniţial, a lucrat ca
gravor în atelierul unui bijutier, apoi, după o periodă de
studii la Viena şi la Munchen, îşi deschide propriul atelier
de sculptură. Dezvoltarea economică şi mai ales culturală
a României de după anul 1848 se regăsesc în activitatea
acestui artist întreprinzător.
La începuturi Karl lucrează decoraţii în ipsos pentru
locuinţe sau instituţii publice, la Palatul Suţu se păstrează
portretul Irinei Suţu (un medalion plasat deasupra oglinzii
din holul central al palatului). A făcut sculptura în lemn
destinată lăcaşurilor de cult, (strane, iconostase, amvoane,
tetrapoduri) pentru bisericile din Viforâta, Ghighiu, Clejani,
iar apoi onorează comenzi pentru bisericile: Sf. Pantelimon, Antim, Ţelari precum şi
portalul din marmură al bisericii Domniţa Bălaşa din Bucureţti.
A fost printre primii sculptori care a folosit la noi în ţară marmura de Cararra.
El a luat legătura prin lppolito Lepri, cu negustorii italieni de marmură pentru a aduce
acest material, pe care l-a folosit frecvent în lucrările sale.
A avut şi iniţiativa de a înfiinţa în Bucureşti, împreună cu meşteri ceramişti
austrieci, prima fabrică de cahle din ceramică pentru sobe. Aici a realizat decoraţiile în
terracota pentru casa pictorului Theodor Aman.
De numele său sunt legate evenimente artistice importante pentru Bucureşti. A
iniţiat primele expoziţii periodice de artă din Bucureşti, şi a fost primul profesor de
sculptură în Şcoala de Belle-Arte înfiinţată de Theodor Aman în 1864. Printre cei care
i-au fost studenţi s-au numărat Ioan Georgescu, Iulian Zolnay, Sava Henţia, Filip Marin,
Mihai Babic, Petre Ionescu, Stefan Mincu, Ion Sălcianu, Suchor- Sucheleanu pentru a
nu aminti decât câţiva.
Ca dascăl a fost preocupat de pregătirea profesională a studenţilor în dorinţa de
a pune bazele unei şcoli în pas cu cerinţele epocii. A adus mulaje după sculpturile
antichităţii, de la Roma şi de la Munchen, pentru studiul în şcoală. Tot pentru studenţi
a tradus „Elements de perspective" de Armand Cassagne, apărută la Paris în 1881.
Prefacerile prin care trecea România în acea perioadă au dus la preocuparea
edililor de a împodobi capitala cu sculptură monumentală. Este demn de remarcat că i
s-au încredinţat primele opere de artă destinate să înfrumuseţeze oraşul.
www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro

476

MUZEUL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI -

XVII

În 1862, la comanda arhitectului Alexandru Orăscu, Karl Storck a creat frontonul
inspirat din frontonul Glipthotecii din Munchen. Din nefericire
acest fronton a fost distrus în cel de-al Ii-lea Război Mondial, fragmentele salvate fiind
păstrate în curtea Muzeului Storck. Altorelieful, realizat în piatră de Rusciuk, avea ca
temă „Minerva încununând Artele şi Ştiinţele".
Frontonul, inspirat din mitologia antică, cuprindea în centru zeiţa Minerva încadrată
de patru personaje în picioare, grupul central era flancat de personaje în mişcare care
închid această compoziţie. La executarea acestei sculpturi a fost ajutat de alţi doi artişti,
Waibel şi Focşăneanu.
Spre deosebire de această operă pe care contemporanii nu o mai pot cunoaşte,
prima sculptură monumentală a oraşului mai există şi astăzi: „Spătarul Mihail
Cantacuzino" creat de Karl Storck în 1869 din mannură de Cararra (la realizare a fost
ajutat de lppolito Lepri). Lucrarea, amplasată în curtea spitalului Colţea, a rămas chiar
în spatele gardului de astăzi şi nu mai are ambientul necesar pentru a fi corelată cu
ansamblul arhitectural după cum a gândit artistul. Gustul clasic al epocii şi stilul, de
asemenea clasic al sculptorului, dar şi documentaţia meticuloasă asupra costumului, au
contribuit la realizarea acestui portret care îşi păstrează şi acum prospeţimea.
În anul 1881 a primit o nouă comandă care-i atestă talentul: „Domniţa Bălaşa"
care se află în curtea bisericii omonime.
Fineţea detaliilor şi somptuozitatea veş
mântului sunt magistral integrate în
monumentalitatea lucrării.
Alte două sculpturi destinate forului public au fost gândite de Karl dar
transpuse în mannură de către fiul său,
Carol: „Protopopul Tudor Economul" şi
„Ana Davila"; dacă toate aceste sculpturi
s-au păstrat până astăzi, alte lucrări sunt
piedute. Le vom aminti totuşi: obeliscul
care marca locul primei biserici episcopale din Bucureştiului, compus dintr-o
coloană de piatră, surmontată de un
vultur şi având la bază patru capete de
lei. Amplasată iniţial pe locul unde a fost
construit Ateneul Român, afost mutată
în Piaţa Rosetti şi apoi în Piaţa Regina
Maria, după cutremurul din 1977, s-a
pierdut.

Universităţii Bucureşti
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Alte două monumente pierdute au fost ridicate la Rahova şi la Smârdan între
1883- 1885 pentru a comemora Războiul de Independenţă. Acestea au fost concepute
din coloane cioplite în granit, menite să susţină statuia în bronz ce reprezenta „România
Victorioasă"(au fost distruse în primul război mondial). Karl a încercat să execute în
ţară elementele din bronz ale acestor sculpturi, dar nereuşind, acestea au fost turnate
la Viena.
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Bun cunoscător al legilor perspectivei, Karl Storck a mai realizat şi scara de
onoare ce ducea spre sala tronului a fostului palat regal, de asemenea şi scara
monumentală, coloanele şi balustradele balcoanelor din marmură ale Atheneului Român
şi scara dublă din marmură a Capelei Palatului Ştirbey din Buftea (cu ajutorul meşterilor
pietrari dirr atelierul lui Filippo Grossi).
O altă formă de exprimare a acestui artist a constat în sculptura funerară, domeniu
în care a realizat opere remarcabile. Amintim monumentul funerar al familie.i Ghica din
parcul Palatului Ghica - Tei, Bucureşti. Sculptor, profesor, promotor al artei, Karl Storck
rămâne un reper important în arta plastică românească.
CAROL STORCK (1854-1926) fiul cel mare al lui Karl, studiază sculptura în
Italia, Ia Florenţa, cu Augusto Rivalta. După câţiva ani petrecuţi la Philadelphia unde
a reuşit să se impună ca artist, s-a întors în ţară şi a continuat munca tatălui său.
www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro
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La rândul său, a promovat mişcarea artistică
a fost membru fondator al societăţii „Cercul
Artistic".
Moştenind atelierul de sculptură al lui Karl, s-a
dedicat în special realizării de sculptură funerară . Amintim
în acest sens, monumentul funerar al gen. Rasty din cimitrul
Bellu, o adevărată natură statică în bronz.
În sculptura monumentală Carol este autorul unor
alegorii menite să decoreze Palatul de Justiţie: „Prudenţa",
„Forţa", „Toleranţa''. Pentru Palatul Poştelor (astăzi Muzeul
Naţional de Istorie) a realizat două din cele nouă lucrări,
„Drum de fier" şi „Electricitatea", opere ce au fost scoase
de pe faţada palatului după cutremurul din 1944, fiind
astfel pierdute.
Cea mai importantă lucrare a sa este monumentul
în bronz al generalului doctor Carol Davila în anul 1903,
care se află în faţa Facultăţii de Medicină. Operă impresionantă prin măreţia degajată,
sculptura a fost foarte bine valorificată ambiental şi rămâne o mărturie a talentului
acestui artist.
românească,

Din
erau

păcate,

activitatea sa, ca şi cea a fratelui său, a coincis cu o epocă în care
din afara României în realizarea sculpturii monumentale.

preferaţi artişti
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FREDERIC STORCK (1872-1942) studiază sculptura în Bucureşti cu Ioan
Georgescu şi apoi la Munchen unde 1-a avut profesor pe Wilhelm von Riimann la
Kunstakademie. Şi-a desăvârşit pregătirea artistică prin călătorii de studii în Franţa,
Italia, Grecia. A cunoscut în aceste condiţii, direct, arta franceză
contemporană, care l-a influenţat prin Rodin, Maillol, Bourdelle.
Marea sa admiraţie pentru Michelangelo, 1-a îndreptat spre studiul
atent al anatomiei şi a determinat desăvârşita cizelare a lucrărilor
pe care şi le cioplea singur, fără ajutorul meşterilor pietrari.
La rândul său, Frederic s-a implicat în sculptura
monumentală.

În 1906 a lucrat în Parcul Carol pentru realizarea unui
proiect de proporţii. Ansamblul monumental ilustra legenda
Jepilor din Munţii Bucegi, (O fată - Orlanda - iubită de doi fraţi
s-a aruncat în prăpastie pentru că nu se putea decide pentru
vreunul dintre ei. Cel care ar fi reuţit să o salveze i-ar fi devenit
soţ. În locul unde a căzut Orlanda a apărut cascada Urlătoarea,
iar cei doi fraţi, împietriţi de durere, au devenit Jepii din Bucegi).
Grupul statuar era format dintr-o grotă, un personaj feminin în
marmură, operă a sculptorului Filip Marin (aflată astăzi în Parcul
Herăstrău) şi din cei doi Giganţi dăltuiţi în piatră, semnaţi de
Frederic Storck şi de Dimitrie Paciurea. Din păcate, ansamblul nu se mai păstrează
în întregul său. O reducţie în bronz a „Gigantului" semnat de Frederic, se află în
Muzeul Storck.
Alte lucrări sunt „Mihail Eminescu" realizat în 1911 pentru grădina publică din
Galaţi, „Dorobanţul" de la Cislău, în 1911, figurile alegorice „Industria" şi „Agricultura"
semnate în 1907 pentru Palatul Administrativ din Galaţi şi „Adevărul" realizat pentru
Palatul Justiţiei din Bucureşti. Amintim şi sculptura monumentală în marmură ce-l
reprezintă pe Ion Heliade Rădulescu realizată în 1905 la
Târgovişte.

Frederic Storck a realizat cei patru „Evanghelişti",
pentru capela Evloghie Gheoghieff din cimitirul Bellu.
Ansamblul constituie o capodoperă a genului, meritorie
atât pentru sculptor cât şi pentru Ion Mincu, care a condus
proiectul arhitectural. Cele patru statui impresionează prin
modul de rezolvare a canonului bizantin în spaţiu tridimensional.
Interesul pe care l-a acordat finisajului l-a determinat
să se asocieze cu V. V. Răşcanu la deschiderea unei turnătorii
de artă în bronz, prima de acest gen în România.
Preocupat de arta plastică românească şi de statutul
artistului, Frederic a fost membru fondator al uneia dintre
cele mai prodigioase organizaţii de breaslă, Societatea
„Tinerimea Artistică'', înfiinţată în 1901.
www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro
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De asemenea, s-a numărat printre membrii fondatori ai Societăţii de Numismatică
din România, fiind un mare colecţionar dar şi un creator de medalii şi plachete.
În paralel a scris cronică plastică sub pseudonimul Fra Angelico sau St. Sterescu.
Toate aceste preocupări sunt dublate de activitatea de profesor la Şcoala de
Belle-Arte unde a continuat activitatea tatălui său. Din anul 1906 şi până în 1937 a
predat cu reală vocaţie pedagogică modelajul şi mai apoi desenul, având un cuvânt greu
în formarea generaţiilor de creatori care i-au urmat.
Frederic Storck, prin ţinuta sa morală, prin operă şi prin întreaga sa activitate de
promotor al valorilor spirituale de bună factură, şi-a cucerit un loc de onoare în galeria
marilor artişti români.
CECILIA CUŢESCU STORCK (1879 - 1969) studiază pictura la Munchen şi
apoi la Paris, la Academia Julian, cu Jean Paul Laurens şi Benjamin Constant, şi la
Ecole de Beaux Arts. După o şedere de aproape zece ani în
Franţa, deşi îşi făcuse un debut promiţător, (a avut o expoziţie
personală în 1906 la galeria Hessele ), s-a întors în România,
şi în 1909 s-a căsătorit cu Frederic Storck.
În artă, a fost prima femeie care abordează la noi în
ţară pictura murală, aşa cum a fost şi prima femeie profesor
într-o academie de arte, de stat, din Europa. Era o
recunoaştere a poziţiei femeii artist, şi a fost sărbătorită ca
atare în anul 1916 la Paris, în atelierul pictoriţei poloneze
Olga Bosnaiskaia. Printre invitaţi s-au numărat: Max Jacob,
Chana Orloff, Femand Leger, Constantin Brâncuşi, Oskar
Kokoschka.
Între anii 1916 -1941 pictoriţa a predat la catedra de arte decorative şi pictură a
Şcolii de Belle-Arte. Căutătoare neobosită pe tărâmul artei, ea a fost şi o militantă pentru
drepturile femeii în România. În casa din strada Vasile Alecsandri, în anul 19 I 8, a fost
înfiinţată Societatea pentru emanciparea civilă şi politică a femeii în România. Activitatea
acestei organizaţii a dus la acceptarea femeilor în baroul avocaţilor (prima femeie avocat
în baroul bucureştean a fost Ella Negrutzi) precum şi la alegerea primelor femei consilieri
municipali {printre primele femei consilier municipal a fost şi sora Ceciliei, Ortansa
Satmari). Aleasă preşedintă a Sindicatului Artelor Frumoase, în I 937, a reuşit să obţină
drepturi pentru artiştii plastici români ai epocii. Toată activitatea Cecilei Cuţescu Storck a
fost recunoscută prin decernarea unor importante distincţii, Cavaler al Legiunii de Onoare,
în Franţa-1929 şi Cavaler al Ordinlui Meritului Civil, în Spania-1930, şi a fost nominalizată
în „ Who 's Who in Central and East Europe" 1933/34.
Ca pictor, şi mai ales ca femeie, a avut marele merit de a aborda pictura murală,
într-un spirit nou, de certă valoare plastică. Acest domeniu al artei era slab reprezentat
la noi, iar Cecilia a avut şansa de a primi comezi importante care dau şi astăzi măsura
talentului său.
A folosit o tehnică proprie, după cum mărturiseţte în volumul autobiografic „O
viaţă dăruită artei„:
„foloseam culorile de ulei amestecate cu ceară dizolvată în
terebentină ... Culorile obiţnuite deveneau astfel mai preţioase şi mai catifelate".
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Prima lucrare o realizează în propria casă, între 1913-1915. Pictura decorează
plafonul şi pereţii de susţinere ai holului central al casei şi peretele din funalul atelierului
său de pictură. Pe plafon, ilustrează viziunea sa asupra paradisului. Răsfoind volumul
autobiografic al artistei, aflăm ce anume a dorit să redea în pictura murală pe care a
executat-o în hol: „Mi-am închipuit de-a lungul pereţilor, fiinţe delicate, visătoare,
mişcându-se în diferite atitudini mlădioase, fără să ia parte Ia vreo acţiune determinată,
ce trebuiau să apară ca nişte flori enorme crescute din pământ. Trunchiurile de arbori
din spatele lor îşi apropiaseră braţele, formând motivul constructiv al plafonului. Unii
critici au spus că lucrarea mea amintea de arta persană. Coloritul mergea de la albastru

al ficuţilor cu tonurile verzi şi cele galbene ale lămâilor şi smochinilor,
mai intensiv Ia marginile plafonului şi transformându-se apoi în palide nuanţe,
văzute ca prin ceaţă, către centru. Toate la vedeam armonizându-se într-o simfonie de
tonuri în atmosfera de linişte şi de împăcare a sufletului, sub bolta paradisiacă unde
păsările cântau ascunse în frunziţuri, în crengi de ficuşi sau de smochini, ce se împleteau
între ghirlande de flori de salcâm. Totul apărea ca un arabesc cu tonuri închise pc
fondul unui cer de fildeş jur împrejur, înconjurat de un brâu aurit în relief, care îl
despărţea de plafon şi susţinea seria de lunete triunghiulare cu subiecte figurale, tratate
decorativ. În spaţiile dintre lunete pusesem păsări cu aripile deschise, părând că susţin
plafonul însuşi ca o dantelă".
Dipticul din fundalul atelierului cu tema: "Dragostea pământească şi Dragostea
spirituală" are în centru o făntâna care este încadrată în replica făcută de Frederic
Storck, a unui ancadrament de uşă de Ia biserica Colţea.
A decorat şi locuinţe particulare, cum este casa inginerului Victor Stăuceanu din
Bucureşti, unde a lucrat plafonul unei încăperi şi panouri decorative, şi în casa familiei
Storck de la Balcic, a pictat plafonul loggiei. Dar marile comenzi primite sunt cele care
confirmă dimensiunea impresionantă a talentului ei.
marin

şi vânăt

apărând
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În 1916, a primit prima
pentru o pictură
murală destinată unei instituţii
publice importante, respectiv
tripticul „Industria, Agricultura şi Comerţul" din holul de
onoare al Băncii MarmoroschBlanc iar între 1918-1920, a
decorat holul birourilor conducerii băncii, cu nouă panouri rotunde, pe eternit reprezentând virtuţile omeneşti:
„Arta, Armonia, Veghea, Cari- ~· :~-- ---::::;:;::::!~~~~~..-_..~
tatea, Credinţa, Speranţa,
Gloria, Munca, Taina". Astăzi
această bancă a devenit Banca Română pentru Dezvoltare.
În 1933, a realizat o lucrare de mari proporţii, într-un spaţiu dificil prin forma
sa, pentru aula Academiei de Studii Economice. Este una dintre cele mai importante
creaţii ale picturii murale româneşti.
Pictoriţa, a reuşit să ilustreze în „Istoria Comerţului Românesc" stăpânirea legilor
compoziţiei, a tehnicii de lucru şi a perspectivei. Prin succesiunea registrelor în care
personajele desfăşoară activităţi specifice comerţului din diferite epoci, de la transportul
maritim al grânelor din vechime,
la cel actual. A reuşit să păstreze
unitatea în compoziţie dintre
peisaje, personaje şi culoare pe o
suprafaţă atât de mare a peretelui
ceea ce demonstrează o .dată în
plus tehnica artistei.
O altă pictură murală, din
anul 1933, „Muzele ocrotind
artele" decorează plafonul sălii
tronului din Palatul Regal, (astăzi
Muzeul Naţional de Artă). Lucrarea i-a pus alte probleme de
rezolvat. Înălţimea mare a sălii,
de 18 metri, a îngreunat munca,
iar concavitatea spaţiului a ridicat
probleme de perspectivă pe care
artista le-a rezolvat prin stăpânirea desenului.
comandă

www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro

PERSONALITĂn BucuREşTENE

483

În 1937, a creat panoul decorativ: „Petru Cercel şi curtea sa" pentru peretele sălii
mari din Pavilionul Românesc la Expoziţia Internaţională de la Paris.
Chiar dacă nu a mai primit comenzi, a continuat să facă schiţe de compoziţii
pentru alte picturi murale.
Pentru a continua tradiţia acestei familii, vom aminti că fiul Ceciliei, Romeo
Kunzer, a creat o picutră murală cu o temă bahică pentru aeroportul din Sao Paolo, din
Brazilia. Iar ceramista Cecilia Storck Botez, a decorat cu mozaicuri edificii publice de
pe litoralul românesc.
Pentru generaţiile care le urmează rămâne datoria de a păstra şi a valorifica pentru
viitorime valorile culturale pe care ni le-a dat spre posteritate dinastia de artişti Storck.

SUMMARY
The Storck House and Artists - Re/erence Points in the Romanian
Monumental Art, for a Whole Century
A museum in Bucharest preserves the memory of some exceptional artists. The „Frederic Storck
and Cecilia Cu\escu Storck Museum" at the very center of Bucharest, is sheltered in a house-work-of-art
itself, gathering the creations of a real dynasty of artists: that of Karl Storck, sculptor of Gennan origin,
of his sons Carol and Frederic, and of his daughter-in-law, Cecilia Cu\escu. The paper sketches details
conceming the Storck genealogy and descendants, up to date. The Museum collection - donated by Cecilia
Cu\escu - Storck and her daughters - comprises paintings, drawings, sculptures, Frederic Storck's numismatic collection, one of religious sculpture, folk objects, all reunited within the special setting due to
Cecilia Cu\escu's mural paintings and to decorative sculptures. The residence was built between 19111913, by the architect Alexandre Clavel, al the direct instructions of the Storck artists, Frederic and Cecilia.
After presenting the Museum, the authores writes about the achievements of each of the Storck
artists, în the field of monumental art.
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