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Despre lectura unui catalog

Ioana Beldiman

Un erudit filolog şi colecţionar de manuscrise medievale anluminate, Sylvestre Bonnard, personaj al
lui Anatole France, definea cu fineţe specificitatea lecturii de catalog, a receptării informaţiei formulate succint, referitoare la o operă de artă: Jene sais pas de lecture plus facile, plus attrayante, plus douce que celle
d'un catalogue ... ii peche par un exces de brievete ... [ mais] ii laisse a desirer et a deviner. Sub acest semn se
aşează, credem, demersul muzeografei Liliana Vârban care ne fumizează în paginile de faţă, prima secvenţă
(volumul I) din catalogul operelor create de artiştii Storck, conservate în muzeul cu acelaşi nume, pentru a
cărei cauză Liliana Vârban se devotează. Este vorba despre o publicaţie în premieră a muzeului Storck,
înscrisă în tipologia catalogului patrimonial ce tinde spre înregistrarea tuturor operelor (catalogul raisonne).
Implicit publicaţia devine instrumentul de studiu de neocolit pentru cercetătorii care vor să identifice teme
noi sau aspecte de limbaj plastic încă nerelevate, ale unui atât de bogat patrimoniu de sculpturi, medalii şi
plachete, picturi şi desene. Apelând la un sistem consacrat în familia acestei categorii de cărţi de artă, Liliana
Vârban a ales pentru catalog, fişa simplă de evidenţă, însoţită (obligatoriu) de fotografia lucrării, formulă
adoptată şi în Catalogul sumar al sculpturilor de la Musee d'Orsay (Paris, RMN, 1986), de către autoarele
Antoinette Le Normand-Romain, Anne Pingeot şi Laure de Margerie.
Graţie prezenţei imaginilor, identificăm în catalogul redactat de Liliana Vârban, capitole uitate ale
operei timpurii a lui Karl Storck, precum măştile în piatră create pentru faţada Teatrului Naţional, reliefurile
"Minerva ocrotind Artele şi Ştiinţele" din frontonul Universităţii Bucureşti, sau portrete reproduse acum pentru întâia oară şi care completează universul efigiilor sculptate în România către 1860, la momentul de
început al acestei arte occidentale transplantate decisiv la noi, şi prin contribuţia lui Karl Storck.
Proiectele/desene de monumente funerare aparţinând atât lui Karl, cât şi lui Frederic Storck sunt în mod evident aspecte nestudiate sistematic, ce vor incita de acum înainte pe istoricii noştri de artă şi pe cei ai arhitecturii. Capela neogotică, un proiect de Karl Storck, ar putea fi eventual regăsită în Cimitirul Şerban Voda
(Studii de arhitectură, cat. 7), precum ar trebui căutate deasemenea la Bucureşti şi în cimitire din ţară
(Craiova, Iaşi etc.) monumentele funerare schiţate de Frederic (cat. 116-175). Se pot acum identifica, pe baza
fotografiilor, prin comparaţii între plachete comemorative şi desene, personaje, modele ale artiştilor (precum
chipul lui Ion N. Lahovari în desenul catalogat 105). Conservatorii care se apleacă asupra colecţiilor de artă
românească modernă, vor putea regăsi în catalogul Lilianei Vârban, repere de identificare ale unor lucrări
aflate in studiul lor, şi se poate sugera în acest sens corelarea unor piese aparţinând Universităţii Naţionale
de Arte (Bucureşti), cu cele similare din Muzeul Storck.
Savoarea frustă a unei asemenea cărţi înscrie efortul Lilianei Vârban alături de cel al autorilor de cataloage evocate de Sylvestre Bonnard.
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Sub raport istoric, avem deseori surpriza statistică de a surprinde fenomenul dinastic în variile lui
forme determinate politic, economic şi, nu în ultimul rând, artistic. Nu este vorba neapărat despre filiaţie sau
de moştenire de sânge, fie el albastru sau nu. În complicata ţesătură a intereselor, de natură economică, religioasă sau socială care urmăresc peste veacuri succesiunile în familie, rareori răzbat unde de interes care tin
de domeniul creaţiei artistice. Şi mai rar izbutim să le localizăm în spaţiul cultural autohton. De aceea credem
că se cuvine să accentuăm această latură inedită, anume pentru creaţia noastră artistică în general şi pentru
arta plastică românească în special. Profilul distinct, clar, inconfundabil, al sculptorilor Storck ne determină
să înnobilăm cazuistica dinastică cu un exemplu realmente de excelentă. De ce această reverenţă peste timp
adresată sculptorilor Storck la care ne asociem de bună voie?
În primul rând trebuie să luăm în consideraţie longevitatea fenomenului care se întinde semnificativ
în structura temporală a două secole. O sută şaisprezece ani cuprinşi cu un pas larg şi elegant peste bariera a
doua veacuri - al XIX-iea şi al XX-iea - care au fost prodigios marcate de noutate, de originalitate şi de apetit
conceptual în artă. Karl Storck s-a născut în 1826, Carol în 1854 iar Frederic a trăit între anii 1872 si 1942.
Practic, toate curentele artistice şi crezurile culturale majore din perioada de referinţă, au constituit un fundal
esenţialmente educativ pentru spiritul artistic al celor trei. Cu toate acestea, principala caracteristică unificatoare, în pofida diversităţii genurilor şi a modalităţilor de expresie artistică de care aminteam, constă, fără
putinţă de ezitare, în atitudinea lor constantă faţă de asumarea misiunii artistice la concurenta dintre realizare
personală şi utilitate estetică şi socială.
În al doilea rând trebuie să avem în vedere perioada istorică respectivă. Prospectia sumară a acesteia
ne îndrituieşte să reperăm turbulenţe sociale, politice şi economice de mari proporţii în plan european,
începând cu efectele fenomenului napoleonian şi terminând cu a doua conflagraţie mondiala. În acest context,
războaiele începutului de secol al XIX-iea au trezit totodată şi conştiinţa naţională germană care avea să-şi
găsească forma concretă de expresie trecând prin experienţele revoluţionare ale anilor '48 pentru a se identifica mai târziu, sub administraţia lui Bismarck, la propriu, cu marca unei noi puteri mondiale. Mozaicul pestriţ
şi dezechilibrat al statelor germane din acel timp includea şi oraşul Hanau, locul de baştină al lui Karl Storck.
Aici, cetăţenii comunităţii nu puteau fi foarte liniştiţi deoarece, atât în partea occidentală a Prusiei cât şi în
Wurtenberg, agitaţia revoluţionară căpătase forme energice riscând să destabilizeze liniştea vecinilor.
Nemaiamintind de revoltele ţărăneşti din jur, realizăm că starea de nesiguranţă devenea cotidiană pretutindeni pe teritoriul german. De aceea, este mai mult decât probabil faptul că, sub presiunea evenimentelor din
preajma anilor 1848, Karl Storck să fi plecat din Hanau pentru a găsi o oază de pace şi o şansă de prosperitate. El se duce la Paris în 1847, pentru studii dar şi pentru a căuta oportunităţi profesionale. Nu rezistă însă
să facă faţă tumultului revoluţionar parizian, care, în virtutea atâtor precedente specifice oraşului de pe Sena,
ameninţa să-şi ceară tributul de sânge. În atari circumstanţe el revine la Hanau pentru a se angaja mai apoi,
în 1849, într-o călătorie cu vădite valenţe romantice a cărei ţintă avea să fie Bucureştiul. Nu este greu de
închipuit cum trebuia să fi arătat o astfel de aventură atunci când toate graniţele europene erau supuse rigorilor de război, fiind aspru controlate. El ajunge în Ţara Românească guvernată de Barbu Ştirbei, unde, în acel
moment orice străin era privit cu suspiciune ca posibil element destabilizator. Karl Storck alesese probabil
Ţara Romnească pentru că aceasta oferea, imediat după Tratatul de la Balta Liman din 1848, garanţii de stabilitate socială şi constituia un posibil teren fertil pentru afirmare, cu alte cuvinte, condiţii pe care nu le
îndeplineau în acel ceas nici Hanau, nici Paris. Pe când, în 1849, Germania suporta consecinţele mişcărilor
sociale iar Franţa pornise războiul italian, Ţara Românească promitea să vieţuiască mai puţin belicos sub
privegherea Imperiului otoman. Odată cu întorcerea în ţară a emigraţiei revoluţionare din jurul anului 1851,
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elita românească sosită din Franţa, din Italia şi de la Londra redevine activă. Ansamblul de acţiuni şi de manifestări iniţiate de către revoluţionarii deveniţi acum unionişti cuprindea şi modalitatea deja foarte cunoscută
pentru ei a reuniunii pe temei cultural, artistic şi educativ. Exact în aceşti termeni înţelege să acţioneze şi Karl
Storck în anul 1852 când devine fondator al unor organisme de acest tip cum sunt prima "Societate de gimnastică" din România sau o "Societate de cânt şi teatru". Probabil organizaţiile cu misiune civică amintite
erau destinate mai mult unor comunităţi cu circuit mai redus, poate de sorginte germană.
În 1852, anul deschiderii Teatrului Mare din Bucureşti, preluat ca director de către Costache
Caragiale, cultura şi arta constituiau deja în plan autohton, o componentă fundamentală, pe cale de profesionalizare şi de acreditare europeană, a fiinţei naţionale. Interesant de consemnat este şi faptul că elemente
decorative ale noii instituţii româneşti sunt realizate de un german, sosit în ţară cu ceva timp în urmă, în
căutare de afirmare. Acest lucru nu înseamnă însă că tânărul Karl Storck (avea pe atunci 26 de ani) devenise
mai puţin german şi mai mult român. Tindem să apreciem faptul că el îndeplinea cu conştiinciozitate germană
funcţii cetăţeneşti care erau în curs de implementare pe teritoriul românesc. Ca dovadă, el se afirmă în plan
familial ca tată de familie, semn că atât ţara îl adoptase oferindu-i ceea ce aştepta, anume linişte şi posibilităţi
de evoluţie profesională, dar şi el, la rându-I său, adoptase ţara răspunzându-i cu un cuvenit respect german
de om al burg-ului. În acea perioadă liniştită pentru Karl se naşte şi Carol Storck (1854 ).
Războiul Crimeei şi Pacea de la Paris răstoarnă situaţii şi dau peste cap ambiţii şi totodată tradiţii
politice. Anul 1856 consemnează o creştere evidentă a tensiunii sociale şi naţionale prin reafirmarea elanului
reformator, democratic şi unionist al generaţiei patruzecişioptiste.
Pacea de la Paris a oferit garanţii europene ţărilor române pentru dezvoltare democratică şi pe cale
naţională ceea ce a dus la pregătirea alegerilor din anul 1858 şi la Unirea din 1859. Credem că spectrul schimbării şi al posibilelor violenţe sociale care se arătau în pragul acelui timp să-l fi determinat pe Karl, în 1857,
să prospecteze viaţa profesională şi artistică de la Viena şi de la Miinchen unde izbuteşte să fie integrat întro importantă asociaţie artistică. Nu era însă o idee prea bună întrucât Germania traversa în 1857 o mare criză
economică astfel încât, credem noi, a renunţat definitiv la acest gen de încercări. În fond, familia sa se afla
într-o nouă ţară, pe cale de modernizare rapidă şi care se bucura de credit european. În aceste circumstanţe,
venirea lui Cuza la putere şi stabilizarea politică a revoluţionarilor români, de-acum deja maturi, conduce la
dezvoltarea reală a unei noi pieţe a muncii. Apar oferte profesionale interesante asociate şi cu reuşite materiale. În atari circumstanţe este sugestivă participarea lui Karl Storck la ridicarea bisericii din Clejani, între
anii 1863-1865, de către magnatul sârb Misa Anastasijevic, fost mare revoluţionar balcanic.
Karl realizează catapeteasma (1864) pentru o curioasă biserică construită de meseriaşi italieni în stil
gotic, destinată ortodocşilor locali dar şi emigranţilor balcanici. Tot aici, la Clejani, Karl va înţelege şi va
aprecia foarte mult rosturile educaţiei practice, meşteşugăreşti. Magnatul sârb tocmai fondase o şcoală de arte
şi meserii din ale cărei experienţe este posibil să fi preluat câte ceva şi Karl.
Reformele lui Cuza îi priesc în mod limpede lui Karl care primeşte comanda pentru realizarea frontonului Universităţii din Bucureşti, în 1852, şi, care, poate astfel, în 1864, să devină unul din fondatorii primei
Şcolii de Belle-Arte din România ca efect al promulgării Legii Învăţământului.
Anul 1865 este, fără îndoială, unul al împlinirilor deoarece acum se căsătoreşte cu Frederike Amelie
Olescher. Pe de o parte, sub raport istoric, acesta este un pas important pe calea naturalizării sale într-o
Românie de cu totul altă factură decât aceea pe care o găsise la sosire. Frederica avea nu numai legături cu
o comunitate utilă şi activă în plan social, anume aceea a saşilor, dar era respectată şi participa la viaţa de familie a unor personalităţi româneşti ale vremii. Pe de altă parte, Frederica contribuie la stabilizarea familială şi
asigură liniştea unui cămin de tradiţie germană care se integrează firesc în lumea românească a epocii, cu
cerinţele, cutumele şi convenţiile ei specifice.
Abdicarea lui Cuza şi apariţia principelui gennan de Hohenzollern în anul 1866, confirmă în aceiaşi
masură şi îmbunătăţirea statutului artistic şi profesional al lui Karl Storck. Comanda, în 1867, pentru
realizarea machetei bisericii episcopale de la Curtea de Argeş pentru a fi expusă la Expoziţia Internaţională
de la Paris, marchează un moment important pentru traseul profesional al sculptorului deoarece atrage
sporirea ofertei de lucru. Ca semn al unei anume bunăstări materiale, din păcate niciodată suficientă, Karl
Storck fondează şi prima fabrică de teracota decorativă. Sunt construite tot mai multe case într-o ţară cu posibiltăţi de dezvoltare reală şi există o piaţă tot mai sigură pentru activitatea artistică şi profesională a lui Karl
care intuieşte rapid unde, cum şi prin ce metode poate interveni pentru dezvoltarea sa antreprenorială. Ca măr
turie stă activitatea sa constantă şi laborioasă în domeniul decoraţiunii caselor şi cel al industriei funerare.
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Putem aprecia faptul că, înainte de a deveni un cetăţean român cu acte în regulă, el a devenit mai întâi un
cetăţean cu profil artistic şi economic.
Alt moment revoluţionar după cel din 1848 determină anumite schimbări în sânul familiei Storck.
Agitaţia antigermană şi antimonarhică din România din preajma anului 1871 este corelată cu efectele razboiului franco-prusac şi ale Comunei din Paris. Este posibil ca, din motive de siguranţă, Karl să-l fi trimis pe
Carol, între anii 1870-1875, la studii la Florenţa, acum parte a Italiei deja unite din 1870. Karl îşi recheamă
apoi fiul în România în 1875. Dar tensiunile politice clocotesc din nou în Balcani şi Carol pleacă la
Philadelphia (1876-1879), unul dintre centrele culturale cele mai semnificative ale S. U .A. Tot aici, Carol are
şansa de a se integra în emigraţia germană şi de a se face remarcat prin talent şi conştiinciozitate. De asemenea, credem că în anii războiului ruso-turc şi a celui de Independenţă a României, Carol a fost protejat de două
ori: odată pentru a fi ferit de implicaţiile posibil negative ale evenimentelor din România şi încă odată pentru
a-i proteja familia dintre ai cărei membri se numără şi Frederic. Deopotrivă tată şi sculptor, Karl Storck se
înfăţişează în faţa memoriei noastre cu un chip patriarhal, preocupat atât de bunul mers al treburilor sale artistice şi profesionale cât şi de starea familiei. Calmarea situaţiei politice şi avântul economic deosebit înregistrate în România pun la încercare capacităţile creative şi organizatorice ale familiei Storck întrucât cresc
comenzile dar şi pretenţiile comanditarilor. Societatea burgheză românească, aflată în plină cursă socială şi
economică de afirmare, îşi cere drepturile la semnalarea publică a statutului său de la frontoane de casă, artă
decorativă şi busturi până la morminte. Carol revine din America în 1880 şi se alatură tatălui său în demersurile antreprenoriale şi artistice ale acestuia, sub privirile atente ale Fredericăi şi spre curiozitatea unui băieţel
cu ochii mari, numit Frederic.
Regalitatea şi politica de deschidere şi de consolidare economică a României patronată de către
Carol I consemnează un context de bun augur pentru Karl. Comenzile pentru lucrările de la Ateneu şi de la
Palatul Regal îi confirmă şi îi întăresc poziţia în sânul societăţii româneşti moderne. Luând pilda tatălui său,
Carol ţine să continue tradiţia sa civică şi fondează Cercul artistic-literar Intim Club în 1886 şi, respectiv, un
"Cerc artistic" în 1890, în respectul modei dar şi în respectul statutului său de cetăţean artist. La fel, după
aproape zece ani, în 1900, Frederic fondează, la rândul său, "Tinerimea Artistică", urmând întocmai tipicul
comportamentului civic al tatălui. Tot artist şi cetăţean de inimă de data aceasta, tatăl, respectiv Karl, primeşte
prin graţie regală naturalizarea română, în anul 1887, la sfârşitul unei vieţi pe care şi-a dorit-o mereu sigură,
paşnică, productivă. Remarcăm că întâiul Storck s-a preocupat cu obstinaţie să-şi găsească un rost şi un loc
printre meandrele istorice turbulente ale Europei, prin forţa împrejurărilor dar, mai ales, prin propria voinţă
şi perseverenţă. Considerăm că atitudinea de pionierat şi o mare dorinţă de stabilitate şi de siguranţă au dirijat acţiunile sale, care, treptat şi în mod programatic, au cunoscut un ritm constant şi coerent pe calea realizării sale artistice şi sociale.
Un alt factor istoric major relevă parcurgerea revoluţiei industriale şi economice ce a marcat trecerea
între cele două secole de referinţă. Carol, profund ancorat în activitatea atelierului lui Karl, angajat aproape
continuu în colaborarea cu tatăl său pentru derularea şi dezvoltarea afacerilor decorative şi monumentale,
când nu era vorba de creaţie plastică propriu-zisă, a suferit mult mai puţine influenţe din partea istoriei.
Evenimentele importante ale începutului de secol al-XX-lea nu i-au afectat în mod evident nici pe
Carol, nici pe Frederic. Acesta din urma a urmat, probabil într-un chip mult mai relaxat faţă de experienţele
înaintaşilor săi, studii de înalt nivel artistic acasă pentru a le completa apoi la Mi.inchen ( 1893-1897). A avut
timp, disponibilitate şi apetit artistic să onoreze comenzi în străinătate la Berlin, Hamburg sau Viena fără a fi
implicat în vreun fel în variile tensiuni politice germane sau austro-ungare de la trecerea dintre secole.
Interesantă este natura colaborării dintre cei doi urmaşi ai lui Karl, care se regăsesc, de exemplu, în calitate
de autori ai lucrărilor monumentale destinate Palatului de Justiţie. Individual, în succesiune sau concomitent,
dar şi împreună, atât Carol cât şi Frederic s-au impus pe piaţa artistică şi decorativă din România promovând
un nume comun, o marcă, sau, în termeni de astăzi un "brand"-Brand-ul Storck. Tulburările sociale puternice
din România anilor 1907, primul război mondial, traseul dramatic al României în acei ani, nu rezultă să fi
influenţat la fel de dramatic statutul social şi profesional al întregii familii Storck. Poate pentru faptul că fii
lui Karl nu au participat la război, poate pentru faptul că originea germană cântărea destul într-o ţară în care
redresarea economică se bizuia mult pe concesionări către străini, poate, din aceste motive, soarta să nu-i fi
agresat. Dar, considerăm cu siguranţă faptul că fii lui Karl Storck pot fi încadraţi în categoria personalităţilor
reprezentative ale unei epoci orientate spre succesul întreprinzătorilor. Fără să intrăm în detalii, profilul lui
cial desprinse parcă din scrierile lui
Carol şi al lui Frederic pot ilustra pe alocuri modele de comporta
"'\)

UL MUNICIP1u1u,

BIBLIOTECA

11
https://biblioteca-digitala.ro

BUCUR!' TI

Max Weber. Capitalismul organizat pe baze oneste sau etice par să constituie cadrul optim pentru evoluţia
profesională şi artistică a celor doi, sub acelaşi nume, acum foarte cunoscut, de Storck.
Ce anume a constituit liantul care a garantat cooperarea, şi, de ce nu, succesul lui Carol şi al lui
Frederic? Înainte de toate, personalitatea ocrotitoare, pacifistă şi dinamică a înaintaşului Karl. O personalitate
de expresie tutelară am putea adăuga. Apoi, odată familia aşezată în România, aceasta a câştigat în coeziune,
stabilitate şi energie prin apartia Fredericăi. Nu este de loc întâmplătoare frecventa cu care Frederica apare,
obsesiv şi realmente omagial, între cele mai reuşite creaţii ale celor trei. Chiar dacă, de acuma numeroasa
familie Storck a consemnat fluctuaţii sentimentale şi conjugale, spiritul tradiţiei şi al unităţii de familie este
redat cu recunoştinţă şi cu pasiune de către cei trei sub chipul Fredericăi. Ea a devenit în egală măsura un simbol şi un exemplu legate de numele Storck, un obligo de natura etică pentru toată familia. Ca în orice
fenomen dinastic, apar personalităţi profund semnificante.
În contextul în care ne referim la dinastia artistică a celor trei sculptori Storck, dorim să specificăm,
fără urmă de ezitare, faptul că, împreună Karl şi Frederica, reprezintă personalităţi emblematice.
În al treilea rând, Karl, Carol şi Frederic sunt solidari în spirit. Solidari peste ani, dincolo de stiluri, de
gusturi şi de mode, prin adoptarea unei poziţii artistice şi sociale mereu asemănătoare prin dedicaţie profesională şi prin conştiinţă creativă. După cum rezultă din acest catalog, rodul eforturilor lor creatoare a fost
consistent în formă şi în fond.
Cei trei artişti Storck se regăsesc, pe linia dinastică de care aminteam, şi prin asumarea unor leitmotive comune fiecăruia din ei. Sub aspect doctrinar - în ipoteza în care ar exista crezuri de familie - toţi sunt
dedicaţi construcţiei, implementării, organizării şi dezvoltării iniţiativelor utile atât în plan personal cât şi pentru binele comunităţii. Ei sunt coerenţi, metodici şi aplicaţi în orice circumstanţe. Sub aspect creativ, ei îmbină
propria chemare artistică cu însuşirea şi perfecţionarea tehnicilor artistice, mereu atenţi la relaţia dintre
ansamblu şi detaliu.
Sub aspectul mijloacelor de expresie artistică şi a genurilor de artă plastică, toţi abordează sculptura
şi lucrul cu materia dură, se ocupă de sculptura monumentală, de arta decorativă, de arta funerară după cum
sunt foarte interesaţi de portretistică, pictură, grafică.
Sub aspect tematic, reţinem respectul pentru familie, preocuparea pentru propria imortalizare, creaţia
alegorică, comanda artistică decorativ-alegorică şi-sau simbolică, comanda artistică individuală, teme de
reflecţie biblică. Un alt numitor comun poate consta în cultul atelierului care aminteşte de noima de existenţă
a breslelor - acela de organizare a activităţii specifice cu concursul şi spre beneficiul tuturor, în promovarea
uceniciei, înţeleasă la propriu şi la figurat, ca formare profesională şi artistică de sorginte iniţiatică. Altă caracteristică constă în rostuirea existentei individuale conectate la ritmurile comunităţii; de exemplu Karl,
Carol şi Frederic fondează organizaţii cu adresă artistică şi educativă şi caută să fie prezenţi în societate.
Ne punem şi întrebarea firească privind rostul şi locul dinastiilor în dezvoltarea sistemelor sociale, a
culturilor şi a civilizaţiilor. La nivel macroistoric, răspunsul este logic şi obiectiv atunci când se constată
iniţierea şi dezvoltarea unor vectori de progres.
În cazul celor trei sculptori Storck, la nivel autohton şi la scală cronologică seculară, moştenirea lor
înseamnă, de asemenea, progres. Ce s-a întâmplat de fapt, de la sosirea lui Karl în Ţara Românească şi până
în anul de război 1942, când a încetat din viată Frederic?
În primul rând, un cetăţean german care îşi căuta un destin european, un om fără inhibiţii şi prejudecăţi
naţionale, un artist paşnic şi muncitor s-a aşezat în România. Ce a urmat, în mod concret? Fondarea sculpturii
românesti, fondarea şcolii româneşti de sculptură, industrializarea sculpturii înţeleasă ca mediu de creaţie
artistică dar şi ca fenomen antreprenoriral de utilitate publică. Carol şi Frederic au preluat metodic experienţa
şi sistemul lui Karl explorând noi dimensiuni de dezvoltare a tradiţiei de familie. Ce a rămas în urma eforturilor lor conjugate şi repetate sub raport artistic şi profesional? Pur şi simplu au însămânţat şi au produs, în
cel mai bun înţeles al cuvântului, ARTĂ ŞI CULTURĂ ROMÂNEASCĂ. Cei trei sculptori Storck de origine germană au devenit, prin atitudinea europeană care i-a îndemnat să se naturalizeze spiritual aici, artişti
fundamental români. Credem că anume această metamorfoză naţională consemnează unul dintre cele mai
elocvente cazuri de transubstanţialitate şi de deschidere de tip european.
Ei ramân în patrimoniul de excelenţă al artei plastice româneşti odată cu pilda ilustrată mai sus,
consemnând nu numai un pas peste timp dar şi un pod peste graniţe, bariere şi prejudecăţi.
În anul 1909, numele Storck avea rezonante artistice serioase în perimetrul societăţii româneşti.
Sculptura dedicată generalului Dr. Carol Davila, semnată de Carol în 1903, sau contribuţiile lui Frederic la
12
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decorarea palatelor Cantacuzino şi de Justiţie adeveresc acest lucru. Dar tot în anul 1909 va avea loc un eveniment sentimental cu conotaţii explozive pentru renumele familiei respective. Atunci Frederic îşi uneşte destinul cu Cecilia Cuţescu, aceea care pentru următoarele decenii ale secolului al XX-iea va adăuga un plus de
strălucire şi de magnificenţă numelui de Storck. Despre personalitatea şi contribuţiile culturale ale Ceciliei ne
rezervăm însă dreptul la comentarii ulterioare. De aceea intervenţia noastră se opreşte aici pentru a lăsa loc,
odată cu parcurgerea prezentului Catalog, unei cuvenite meditaţii în memoria lui Karl Storck, Carol Storck şi
Frederic Storck către care se îndreaptă aprecierea şi omagiul nostru.
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În Bucureşti, pe strada Vasile Alecsandri, la numărul 16 se afla Muzeul de arta "Frederic Storck şi
Cecilia Cuţescu Storck". Muzeul s-a constituit în urma donaţiei făcuta în octombrie 1951 de către Cecilia
Cuţescu Storck şi de fiicele acesteia Gabriela Florica Storck şi Cecilia Frederica Storck Botez, către Sfatului
Popular al Capitalei 1• În document se arata ca "Subscrisele Cecilia Cuţescu Storck, Gabriela Storck şi Cecilia
Storck Botez, declaram ca donam Sfatului Popular al Capitalei R.P.R. "Colecţia Frederich Storck şi Cecilia
Cuţescu Storck proprietatea noastră, compusa din sculptura, pictura, astfel cum sînt arătate şi specificate în
a!aturatul inventar care, semnat de ambele parţi face parte integranta din prezentul act de donaţie." 2 Actul de
donaţie a fost scris în 28 mai 1951 şi autentificat la Notariatul de Stat Bucureşti, Biroul nr.1, în 20 octombrie
1951. El era însoţit de 8 pagini anexe, care cuprindeau inventarul donaţiei. 3
Donaţia a fost acceptata de Sfatul Popular al Capitalei prin reprezentanţii sai legali, prin Deciziile
nr. 1257 din 3august1951şi1627 din 16 octombrie 1951.
În prima decizie a Sfatului Popular al Capitalei la art. 1 se arata ca: "Se accepta preluarea sub forma
de donaţie, a colecţiei "Frederick Storck şi Cecilia Cuţescu Storck", în condiţiunile ofertei făcute de Cecilia
Cuţescu - Storck, Gabriela Storck şi Cecilia Storck - Botez şi în conformitate cu inventarul anexat, compus
din 8 file, care face parte integranta din actul de donaţie şi prezenta deciziune." 4
Decizia din august este completata de decizia 1627 din octombrie 1951, care prin articolul 1 aduce
completări articolului 2 din decizia 1257 rara însa sa facă modificări asupra articolului 1 care specifica
acceptarea preluării colectiei. 5 Colecţia Frederic Storck şi Cecilia Cutescu Storck cuprinde lucrări de sculptura, pictura, desene în tuş şi cărbune, pasteluri, acuarele şi guaşe. La acestea se adaugă o serie de plachete şi
medalii lucrate în bronz şi alte obiecte de colecţie, monede antice, icoane, căni şi farfurii ţaraneşti. 6
Colecţia va fi completata ulterior prin donaţiile din 1982 cînd Cecilia Frederica Storck- Botez
părăseşte ţara şi se muta în Franţa. Donaţia făcuta acum şi acceptata de Consiliul Popular al Municipiului
Bucureşti prin Decizia nr. 95 din 18 ianuarie 1983 cuprindea un număr de 1878 de lucrări de arta - sculptura,
desene, schiţe, medalii, plachete 7 • În oferta de donaţie Cecilia Storck Botez arata ca "bunurile cuprinse în
anexa care face parte integranta din prezenta oferta, urmând ca ele sa completeze fondul patrimonial al
muzeului" 8 • Cecilia Botez făcea aceasta donaţie cu dorinţa de a contribui prin aceste opere de artă "la
desăvârşirea iniţiativei părinţilor mei, care au creat opere de sculptura, pictura, grafica şi numismatica în ideia
9
fondării acestui muzeu de arta, idee materializata în 1951 " . Erau lucrări ale sculptorului Frederic Storck, ale
Ceciliei Cuţescu-Storck şi creaţii ale copiilor acestora, Romeo Kunzer Storck, Gabriela Storck, Cecilia
Frederica Botez. Lor li se adăugau lucrări ale pictorului Carol Popp de Sathmary şi ale fiului acestuia
Alexandru Sathmari rude ale Ceciliei Frederica Storck-Botez 10 • Sora Ceciliei Cuţescu Storck, actriţa Ortansa
Braneanu Satmari, a fost căsătorită cu Alexandru Satmari. Obiectele vor fi expuse la parterul clădirii din Str.
Vasile Alecsandri: "Aceasta colecţie-muzeu conţinând circa 520 obiecte de arta este aşezata în cinci încăperi
- cele mai reprezentative ale casei noastre din str. Vasile Alecsandri nr. 16".
De altfel, o primă condiţie de acordare a donaţiei prevedea menţinerea colecţiei, care lua numele de "Colecţia
Frederic Storck şi Cecilia Cuţescu - Storck", în "cele cinci încăperi 11 ale imobilului din str. Vasile Alecsandri,
nr. 16" 12 •
În acelaşi imobil donatoarele îşi asigurau şi dreptul de locuire pe toată durata vieţii lor. Mai mult decît
atît beneficiarul donaţiei, Sfatul Popular, se obliga sa pună "la dispoziţia donatoarelor un alt imobil în cazul
sinistrarii celui din str. Vasile Alecsandri, nr. 16" 13 •
14
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Pe lângă dreptul de locuire al familiei Storck şi menţinerea colecţiei în imobilul stabilit, în actul de
se prevedea şi obligaţia Sfatului Popular al Capitalei "de a angaja în calitate de conservator al colecţiei
pe Cecilia Cuţescu - Storck, iar în caz de deces pe una din fiicele sale şi după moartea acesteia, pe cealaltă
donaţie

fiică"

14

•

În final se menţionează că "Sfatul Popular al Capitalei intra în proprietatea şi posesiunea Colecţiei
Frederic Storck şi Cecilia Cuţescu - Storck chiar din momentul autentificării actului de donaţie" 15 •
Aici este cazul să facem totuşi o observaţie privind intrarea în posesie a statului imediat după autentificarea actelor de donaţie sau după decesul donatorului. Raportat la schimbările de ordin politic şi economic, care au avut loc după 1945 şi în special al schimbării sistemului de proprietate, statul îşi manifesta dreptul său de aproape unic proprietar, dar nu fâră a tine seama şi de circumstanţe.
În cazurile în care avem de a face cu donaţii de colecţii bine închegate, cu o viziune clară a
colecţionarului asupra bunurilor culturale acumulate, cu o amprentă puternică a gustului său artistic şi mai
ales, condiţie de bază, acesta să fie în viaţă în momentul donaţiei, donatorul îşi păstrează dreptul de administrator exclusiv al colecţiei pe timpul cît trăieşte, iar statul acceptă această clauză. Intrarea în posesie deplină
a statului se petrece numai după decesul colecţionarului.

NOTE
1
• Actul de donaţie din 20 octombrie 1951, Arhiva M.M.B., p. I.
2
. Ibidem.
3
• Ibidem.
4
• Deciziune, 1257 din 3 august 1951, Arhiva M.M.B., p. I.
5
• Deciziune, 1627 din 16 octombrie 1951, Arhiva M.M.B., p. I.
6
• Inventar, Colecţia "Frederic Storck şi Cecilia Cuţescu Storck", Arhiva M.M.B.
7
• "Art. 1 - Se acceptă donaţia fâcută statului român de către numita Botez Cecilia Frederica ... a lucrărilor
de artă - sculptură, desene, schiţe, medalii, plachete, lucrări de pictură şi ceramică în număr de 1878 - descrise
şi enumerate în lista anexă ... " în Decizia nr. 95 din 18 ianuarie 1983, p. I.
8
. Oferta de donaţie nr. 11083 din 8 octombrie 1982, Arhiva M.M.B., p. 1.
9
• Ibidem.
10
• Oferta de donaţie din 1O august 1982, Arhiva M.M.B., p. 1.
11
• Trebuie menţionat faptul că în cazul donaţiei Storck se delimitează două momente. Unul îl reprezintă
donaţia din 1951, când colecţiei îi este afectată doar o parte din imobil, respectiv cele cinci încăperi. Al doilea
moment este cel din 1982 când se întocmeşte un al doilea act de donaţie prin care colecţiei îi revenea întreg
imobilul.
12
. Actul de donaţie din 20 octombrie 1951, Arhiva M.M.B., p. I.
13
• Ibidem.
14
• Ibidem.
15
• Ibidem.
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Sous rapport historique, on a souvent la surprise statistique de surprendre le phenomene dinastique en
ses diverses formes determinees par des facteurs politiques, economiques et, pas au demier instant, artistiques. II ne s'agit pas necessairement de filiations ou d'heritages de sang, soit-ii bleu ou non. Les compliques
tissages d'interets de nature politique, economique, religieuse ou sociale qui suivent, pendant Ies siecles, Ies
relations successorales de familie, sont parfois traversees par des filons d'interets venant du domaine de la
creation artistique. On arrive rarement a Ies faire place dans l'espace culturel autochtone. C'est la raison pour
laquelle on considere comme necessaire d'accentuer ce câte inedit de notre creation artistique en general et
plus particulierement, de !'art roumain. Le profil claire, distinct, inconfondable des artistes Storck nous determine de donner plus de noblesse a la casuistique dinastique, par un exemple de reelle excellence. Pourquoi
cette reverence outre temps, a l'adresse des sculpteurs Storck, a laquelle nous nous associons par bonne volante?
Tout d'abord ii faut prendre en consideration la longevite du phenomene qui s'etend significativement,
sur la structure temporelle de deux siecles. Cent seize ans compris par un pas elegant et large, au dessus de
la barriere de deux siecles - le XIXeme et le XXeme - prodigieusement marques par la nouveaute, l'originalite, l'appetit conceptuel dans !'art. Karl Storck est ne en 1826, Carol en 1854 et Frederic a vecu entre 1872
et 1942. Pratiquement, tous Ies courents artistiques et Ies majeurs credo culturels de la periode de reference
ont constitue un fond essentiellement educatif pour l'esprit artistique des trois. Outre cela, leur pricipale caracteristique unificatrice, en depi de la diversite des genres et des modalites d'expressions qu'ils ont choisi,
consiste, sans hesitation, en leur attitude constante de s'assumer une mission artistique, en concurence entre
l'achevement du soi et l'utilite esthetique et sociale.
En suite, ii faut avoir en vue l'epoque historique en question. La prospection sommaire de celle-ci nous
montre des turbulences sociales, politiques et economiques de grand proportions, au plan europeen, en partant des effects du phenomene napoleonien et en finissant par la seconde conflagration mondiale. Dans ce
contexte, Ies guerres du debut du XIXeme siecle ont reveille a la fois la conscience nationale allemande qui
allait trouver une forme concrete d'expression en passant par Ies experiences revolutionnaires des annees '48,
pour s'identifier plus tard, sous l'administration de Bismark, avec la marque d'une nouvelle force mondiale.
Le mosaique varie et manquant d'equilibre des etats allemands de l'epoque comprenait aussi la viile de Hanau,
lieu de naissance de Karl Storck. I9i, Ies citoyens de la communautee ne pouvaient etre trop tranquils car l'agitation revolutionnaire avait acquis des formes assez energiques, ainsi vers la part occidentale de la Prusie, que
vers Wurtenberg, tel que la paix des voisins risquait de se destabiliser. Ayant en vue aussi Ies revoltes
paysannes des rallentours, nous realisons que l'etat d'insecurite devenait quotidien partout, en Allemagne.
C'est peut-etre la raison pour laquelle, sous pression des evenements des annees 1848, Karl Storck aurait quitte Hannau, en quete d'un endroit de paix et d'une chance de prosperite. II est parti pour Paris, en 1847, pour
accomplir ses etudes, mais aussi a la recherche des opportunites professionnelles. II ne resiste pas en face du
tumulte revolutionnaire parisien qui, selon tants de precedents specifiques a la viile de la Seine, mena9ait
d'exiger son tribut de sang.
En telles circonstances, ii revint a Hanau, pour se lancer en suite, en 1849, dans un voyage ayant d'evidentes tendances romantiques, le but duquel flit Bucarest. li n'est pas difficile de s'imaginer comment aurait
du etre une telle aventure, a une epoque ou tous Ies confins d'Europe etaient soumis aux rigueurs de la guerre,
etant severement contrâlees. II arriva ainsi en Valachie ou gouvernait Barbu Stirbey, ou chaque etranger etait
re9u avec soup9on et regarde comme potentiel destabilisateur. Karl Storck avait probablement choisi
la Valachie car elle offrait, juste apres le trai te de Balta Liman, de 1848, des garanties de stabilite sociale et
constituait un possible terrain fertile lui permettant de s'affirmer, en un mot, el le lui offrait des conditions qu'il
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n'aurait pas eu ni a Hanau, ni a Paris. Pendant que, en 1849, l'Allemagne supportait les consequences des
mouvements sociaux et la France avait commence la guerre contre l'Italie, la Valachie promettait de vivre
moins belliqueusement, sous le surveil de l'Empire Ottoman. Au retour des emigrants revolutionnaires, dans
Ies annees 1851, l'elite roumaine venue de France, d'Italie et de Londres redevenait active. L'ensamble des
actions et manifestations initiee par Ies anciens revolutionnaires devenues maintenant des unionistes; comprenait aussi la bien-connue modalite des reunions culturelles, artistiques et educatives. Ce fOt dans ces termes
que compris d'agir Karl Storck en 1852 quand il <levint fondateur de certains organismes de ce type, comme
la "Societe de gymnastique" de Roumanie, ou la "Societe de chant et de theatre". Probablement, ces societes
a mission civique etaient destinees plutât aux communautees restreintes, peut-etre aux gens d'origine allemande.
En 1852, l'annee de l'ouverture du Grand Theatre de Bucarest, ayant comme directeur Costache
Caragiale, la culture et !'art constituaient deja, au plan local, une componente fondamentale, etant en train de
se professionnaliser et de voir son etre national accredite en Europe. II est interessant de consigner le fait que
des elements decoratifs des nouvelles institutions roumaines etaient l'ceuvre d'un allemand a peine arrive au
pays, en quete de s'affirmer. Ce qui ne signifie pas, d'ailleurs, que le jeune Karl Storck (ii avait allors 26 ans)
etait devenu moins allemand que roumain. II faut apprecier qu'il achevait avec seriosite allemande Ies tâches
de citoyen qui venaient de s'implementer en territoire roumain. II s'affirme aussi comme pere de familie, ce
qui signifie que le pays l'avait adopte, en lui offrant ce qu'il avait recherche c'est a <lire la paix et des possibilites d'evolution professionnelle, et que lui, a son tour, avait adopte le pays, en lui repondand avec respect
allemand d'homme du bourg. Carol Storck est ne comme fils de Karl Storck, pendant cette epoque de paix
(1854). La guerre de Crimee et la Paix de Paris boulversent des situations et d'ambitions, mais aussi des traditions politiques. L'annee 1856 enregistre un evident accroissement des tensions sociales et nationales, par
la reassertion de !'elan reformateur, democratique et unioniste de la generation du 1848. La Paix de Paris a
offert des garanties europeennes aux pays roumains pour un developpement democratique par voie nationale,
ce qui a eu comme resultat la preparation des elections de l'annee 1858 et l'union de 1859. Nous croyons que
ce fOt le spectre des changements et des possibles violences sociales preconisees a ces temps la, que firent
Karl Storck prospecter, en 1857, la vie professionnelle et artistique de Vienne et Munich, ou ii reussit a s'integrer dans une importante association artistique. Son impression ne rut quand meme pas assez bonne, car
l'Allemagne passait, en 1857, par une grave crise economique, et c'est ainsi, croyons-nous, qu'il rennonc;:ât a
ce genre d'essais. En effet, sa familie se trouvait toujours dans un pays en train de se moderniser rapidement,
et qui avait acquis un credit europeen. En raison de ces circonstances, l'arrivee au pouvoir de Cuza et la stabilisation politique des revolutionnaires roumains maturises deja, porta au developpement d'un reel marche
du travail, a l'apparition d'offres professionnelles interessantes associees aux reussites materielles. Ainsi, nous
trouvons suggestive la participation de Karl Storck a la construction de l'eglise de Clejani, entre 1863-1865,
eglise fondee par le riche serbe et ancien revolutionnaire balcanique, Misa Anastasijevici. Ic;:i, Karl est l'auteur de la catapeteasma -retable -(1864) pour une curieuse eglise construite par ouvriers italiens, au stile gothique, destinee aux orthodoxes locaux mais aussi aux emigrants balcaniques. Toujours la, a Clejani, Karl
allait comprendre et beaucoup apprecier Ies buts de l'education pratique, artisanale. Le riche serbe avait justement fonde une ecole d'arts et metiers, qui aurait fourni des experiences a Karl Storck aussi. Les reformes de
Cuza conviennent clairement a Karl Storck qui rec;:oit une commande pour realiser le fronton de l'Universite
de Bucarest, en 1862 et qui peut devenir, en 1864, !'un des fondateurs de l'Ecolle des Beaux Arts de
Roumanie, comme effet de la promulgation de la Joi de l'education.
L'annee 1865 est, sans doute, une annee d'accomplissements car c'est maintenant qu'il epouse
Frederike Amei ie Olescher. D'une part, sous rapport historique, c'etait un pas important pour sa naturalisation
dans une Roumanie tout autre que celle qu'il avait trouve a son arrivee. Frederica non seulement avait des
relations avec un monde restreint mais utile et active au plan social, c'est a <lire avec celui des "sasses" (sachsen) , mais aussi elle etait respectee et participait a la vie de famille de quelques personnalites roumaines de
l'epoque. D'autre part, Frederica ait contribue a la stabilite de la vie de famille, en assurant la paix d'une maison de traditon allemande qui s'integrait aisement dans le monde roumain du temps, avec ses coutumes, ses
exigences, ses conventions specifiques.
L'abdication de Cuza et l'arrivee du prince allemand de Hohenzollem, en 1866, confirment en meme
mesure l'amelioration du statut artistique et professionnel de Karl Storck. La comande, en 1867, de la maquette de l'eglise episcopale de Curtea de Arges, pour l'exposition universelle de Paris, marque un moment impor-
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tant pour le trajet professionnel du sculpteur, car elle attire un accroissement de l'offre de travail. Comme
signe d'un certain bien-etre materiei (malheureusement jamais suffisant), Karl Storck fonde la premiere fabrique de terre cuite decorative. On construit de plus en plus de maisons, dans un pays avec de reelles possibilites de developpement et ii existe un marche de plus en plus sur pour l'activite artistique et professionnelle
de Karl Storck qui se rend compte rapidement ou, comment et par quelles methodes ii peut intervenir pour
son developpement entrepreneurial. Nous temoigne du fait son activite constante et laborieuse au domaine
des decorations de maisons et au celui de !'industrie funeraire. On peut apprecier le fait qu'avant de devenir
un citoyen par documents en regie, ii est devenu un citoyen au profil artistique et economique.
Un autre moment revolutionnaire, apres celui de 1848, determine certains changements au sein de la
famille Storck. L'agitation anti-allemande et anti-monarchique de Roumanie, de l'annee 1871, est correllee
aux effets de la guerre franco-prussiene et des ceux de la Commune de Paris. II est possible que, par raisons
de securite, pendant 1870-1875, Karl aurait envoye Carol a foire ses etudes a Florence qui etait devenue partie de l'ltalie unifiee des 1870. Karl rappelle son fils en Roumanie, en 1875. Mais Ies tensions politiques
recommencent a bouillonner aux Balcans, et Carol part pour Philadelphie (1876-1879), l'un des centres culturels Ies plus significatifs des Etats Unies d'Amerique. C'est i<;:i que Carol se fait remarquer par son talent et
sa serieusite, s'integrant au sein de l'immigration allemande. Nous croyons aussi que pendant Ies annees de
la guerre russo-turque et ceux de la guerre pour l'independence roumaine, Carol a ete deux fois protege: premierement pour eviter Ies evenements de Roumanie, ayant des implications possiblement negatives, et en
suite, pour proteger sa propre famille parmi Ies membres de laquelle se nombrait deja Frederic. Pere et grandpere a la fois, Karl Storck nous reste en memoire avec son visage patriarchal, toujours preoccupe ainsi par l'etat de ses affaires artistiques et professionnelles que par l'etat de sa famille. La revenue au calme de la situation politique roumaine et l'elancement economique remarquable enregistres en Roumanie lancent un defi aux
capacites creatives et organisatoriques de la famille Storck, car Ies comandes augmentent mais accroissent
aussi Ies exigences des comanditaires. La societee bourgeoise roumaine situee en pleine course sociale et
economique demande ses droits a la representation publique de son statut, en partant des frontons des
maisons, des arts decoratifs, des bustes, jusqu'au tombeaux. Carol revient d'Amerique en 1880 et rejoint son
pere dans ses demarches entreprenoriales et artistiques, sous Ies regards attentifs de Frederica et la curiosite
d'un gar9on aux grands yeux, nomme Frederic.
La royaute et la politique d'ouverture et de consolidation economique de la Roumanie patronnee par
le roi Carol Ier representent un bon contexte pour Karl. Les comandes pour Ies traveaux de l'Athenee et du
Palais Roya! lui confirrnent et fortifient la position au sein de la societe roumaine modeme. Prenant exemple
de son pere, Carol tient a continuer sa tradition civique en fondant le cercle atistique-litteraire "Intim Club"
en 1886 et, respectivement, un "Cercle artistique" en 1890, selon Ies modes mais aussi par respect de son
statut de citoyen artiste. De meme, apres presque dix ans, Frederic allait fonder, a son taur, la "Tinerimea artistica" (la Jeunesse artistique), en suivant le comportement civique de son pere. Toujours artiste et citoyen de
coeur, Karl allait recevoir en 1887, par grâce royale, la naturalisation roumaine, vers la fin de sa vie qu'il eut
voulu toujours sure, pacifique, productive.
On remarque que le premier Storck s'etait obstinement preoccuppe de trouver son but et son Iieu parrni
Ies turbulentes meandres historiques de !'Europe, par force des evenements mais aussi et surtout par sa propre volante et perseverance. Nous considerons que son attitude de pionner et une forte aspiration vers la stabilite et la rassurance ont dirige ses actions qui, graduellement et programatiquement, ont connu un rythme
constant et coherent, sur la voie de son accomplissement artistique et social.
Un autre facteur historique majeur est releve par Ies consequences de la revolution industrielle et
economique qui a marque Ies confins d'entre Ies deux siecles de reference. Carol, profondement implique
dans l'activite de ]'atelier de Karl, occuppe presque continuellement a collaborer avec son pere pour le
deroulement et le developpement de leurs affaires decoratifs et monumentaux, quand ii ne s'agissait pas de la
creation artistique proprement-dite, a subi moins Ies influences de l'histoire. Les evenements importants du
debut du XXeme siecle n'ont trop affecte ni Carol, ni Frederic. Ce demier a accompli ses hautes etudes beaucoup plus dettache des experiences de ses encetres, en restant sur place, en Ies compktant en suite a Munich
(1893-1897). II eu temps, disponibilite et appetit artistique pour honorer des comandes a l'etranger, a Berlin
ou Vienne, sans s'impliquer d'aucune fa9on dans Ies diverses tensions politiques allemandes, autrichiennes
ou hongroises d'entre Ies deux siecles. II est interessant d'observer la nature de la collaboration entre Ies deux
heritiers de Karl qui se retrouvent, par exemple, comme auteurs des traveaux monumentaux destines au Palais
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de Justice. Individuellement, successivement ou en meme temps, mai aussi ensamble, ainsi Frederic gue
Carol se sont fait remarguer sur le marche artistigue et decoratif roumain, en promouvant un nom commun,
une griffe ou, en termes d'aujourd'hui, un "brand". Le "brand" Storck.
Le forts troubles sociaux de la Roumanie des annees 1907, la premiere guerre mondiale, le trajet dramatigue de la Roumanie de ces annees-la ne semble avoir influence aussi dramatiguement le statut social et
professionnel de la familie Storck. Peut-etre parce gue les fils de Karl n'ont pas participe a la guerre, et peutetre parce gue leur asscendence allemande pesait beaucoup dans un pays le redressement economigue duguel
se basait beaucoup sur Ies concessions envers Ies etrangers ou, peut-etre par d'autres raisons, le sort semble
ne pas les avoir trop embete. Mais nous considerons comme sur le fait gue Ies fils de Karl Storck peuvent etre
classes parmi les personnalites representatives d'une epogue orientee vers le succes des entrepreneurs. Sans
detailler, les profils de Frederic et Carol Storck peuvent illustrer parfois des modeles de comportement social
gui semblent etre prises des ecrits de Max Weber. Le capitalisme organise sur bases onestes ou ethigues semblaient constituer le cadre optimal pour l'evolution professionnelle et artistigue des deux, sous le meme nom,
maintenant celebre, de Storck.
Qu'est-ce gu'a fonne la liaison gui ait garanti la collaboration et, pourgoi-pas, le succes de Carol et de
Frederic? Tout d'abord, la personnalite protectrice, pacifiste de leur ancetre, Karl. Une personnalite tutelaire,
on pourrait ajouter. En suite, la familie une fois etablie en Roumanie, le gain de cohesion, de stabilite et d'energie par la presence de Frederica. Il ne faut pas juger comme simple hasard son apparition freguente, obsessive et reellement omagiale, entre les plus grandes et reussies creations artistigues des trois. Meme si la nombreuse famille Storck eut connu de fluctuations affectifs et conjugaux, l'esprit de tradition et d'union familiale
est toujours simbolise, avec reconnaissance et passion, par les trois artistes, sous le visage de Frederica. Elle
etait devenue a la fois symbole et exemple relies au nom de Storck, un obligo de nature ethigue pour toute la
familie. Comme en aucun phenomene dinastigue, il s'agit de personnalites profondement significatives.
Si l'on a en vue la dinastie artistigue des trois sculpteurs Storck, nous voulons specifier sans hesiter
gue, ensamble, Karl est Frederica representent des personnalites emblematigues.
En troisieme instance, Karl, Carol et Frederic sont solidaires en esprit. Solidaires outre temps, outre
styles, gouts et modes, par l'adoption de positions artistigues et sociales toujours semblables par leur dedicace
professionnelle et par leur conscience creatrice. Tel gue resuite de ce catalogue, le fruit de leur efforts creatrices est consistent en forme; tel gu'en essence.
On retrouve les trois artistes Storck, par la ligne dinastigue mentionnee deja, et par la prise de conscience des leit-motifs communs pour chacun d'entre eux. Sous aspect doctrinaire - si'il existe des credo de
familie - ils sont tous dedies a la construction, impkmentation, organisation et developpement des initiatives
utiles, tant en plan professionnel gue pour le bien de la communaute. Ils sont coherents, methodigues,
appligues en toute circonstance.
Sous aspect creatif, ils combinent leur propre don artistigue avec l'appropriation et le perfectionnement des technigues artistigues, toujours attentifs a la relation entre l'ensamble et le detail. Sous l'aspect des
moyens de l'expression artistigue et des genres de l'art plastigue, ils'appliguent, tous a aborder la sculpture et
le travail de la matiere dure, ils travaillent sculpture monumentale, art decoratif, art funeraire, tandis gu'ils
sont aussi preoccupes par Ies genres du portrait, par la peinture, par l'art graphigue.
Sous aspect thematigue, on retien le respect pour la familie, la preoccupation pour l'autoportret, la
creation allegorigue, la comande artistigue decoratif-allegorigue et/ou simboligue, la comande artistigue individuelle, thematigue de reflexion bibligue. Un autre numiteur commun est represente par le culte pour l'atelier gui rappelle le but de l'existence des unions d'artisans, celui de l'organisation de l'activite specifigue avec
tous et pour touts, de l'apprentissage compris au propre et au figure comme formation professionnelle et artstigue de facture initiatigue. Une autre caracteristigue consiste a organiser l'existence individuelle connectee
aux rythmes de la communaute; par exemple, Karl, Carol et Frederic fondent des organisations ayant une
adresse artistigue et educative, en essayant d'etre presents dans la societe.
On se pose, naturellement, le probleme du role des dinasties dans le developpement des systhemes
sociaux, des cultures et des civilisations. Au niveau macrohistorigue, la reponse est logigue et objective,
guand on constate l'initiation et le developpement des vecteurs du progres. Au cas des trois sculpteurs Storck,
au niveau local et par chronologie seculiere, \eur heritage signifie aussi progres. Quest-ce gui s'est passe, en
effet, depuis l'arrivee de Karl Storck en Valachie et jusgu'a l'annee de guerre 1942 guand Frederic a cesse de
vivre? Tout d'abord, un citoyen allemand gui rechercheait un destin europeen, un homme sans inhibitions,
19
https://biblioteca-digitala.ro

sans prejuges nationales, un aritste pacifigue et travailleur s'est etabli en Roumanie. Qu'est-ce gui a suivi, concretement? La fondation de la sculpture roumaine, la fondation de l'ecole roumaine de sculpture, l'industrialisation de la sculpture comprise comme milieu de creation artistigue mais aussi comme phenomene entreprenorial d'utilite publigue. Carol et Frederic ont suivi methodiguement l'experience de Karl, en explorant de
nouveaux dimensions du progres des traditions de familie. Quest-ce gui'il nous reste de leurs efforts conjuguees et repetees sous rapport artistigue et professionnel? Ils ont tout simplement seme et produit de !'ART
ET DE LA CULTURE ROUMAINE, dans le meilleur sens des mots. Les trois sculpteurs Storck d'origine
allemande sont devenus, par leur attitude europeenne gui Ies avait amenes a se naturaliser spirituellement de
nos cotees, des artistes essentiellement roumains. Nous croyons gue cette metamorphose nationale meme
nous offre !'un des cas Ies plus eloguents de transsubstantiation et d'ouverture de type europeen. Ils restent
dans le patrimoine de !'art roumain par excellence, associes a leur inoubliable exemple, signifiant non seulement un pas outre temps, mai aussi une liaison outre confins, barrieres et prejuges.
En 1909, le nom de Storck avait des resonnances artistigues serieuses, au perimetre de la societe
roumaine. La sculpture dediee au general dr. Carol Davila, signee par Carol en 1903, ou Ies contributions de
Frederic a la decoration des palais Cantacuzene et de Justice temoignent de ce fait. Mais toujours au cour
de l'annee 1909 survenait un evenement sentimental ayant des connotations explosives pour le renom de la
familie - c'etait alors gue Frederic s'unifiait le destin a celui de Cecilia Cutzescu, celle gui, pour Ies decenies
suivantes du XXeme siecle allait donner un plus de brillance et de magnificence au nom de Storck. Sur la personnalite et Ies contributions culturelles de Cecilia Cutzescu, nous nous reservons le droit de revenir, dans
un ouvrage suivant. C'est pourguoi notre intervention s'arrete ic;:i, pour donner place aux images de ce catalogue, parcourues en generant une bien meritee meditation sur la memoire de Karl Storck, de Carol Storck et
de Frederic Storck, vers lesguels se dirigent nos appreciations et notre homage.
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Au numero 16, rue Vasile Alecsandri, a Bucarest on trouve le musee d'art de "Frederic Storck et
Cecilia Cutzescu-Storck", constitue suite a la donation foite en octobre 1951, a la Municipali te de la Capitale',
par Cecilia Cutzescu-Storck et ses filles, Gabriela Florica Storck et Cecilia Frederica Storck-Botez. Le document nous dis que "Ies soussignees, Cecilia Cutzescu-Storck, Gabriela Storck et Cecilia Storck Botez,
declarons de donner au Conseil Municipal de la Capitale de la Republique Populaire de Roumanie, la collection, natre proprietee, comprenant sculptures, peintures, tels qu'elles sont prevues par l'inventaire ci-rejoint
qui, signe par Ies deux partis, est part componente du present document de donation" 2 • L'acte de donation a
ete redige le 28eme mai 1951 et autentifie par le Notariat no.1 de l'Etat, de Bucarest, en octobre 1951. Il etait
accompagne par 8 pages d'annexes comprenant l'inventaire de la donation 3 •
La donnation a ete acceptee par le Conseil Municipal de Bucarest, par ses representants legaux, par
Ies Decisions no. 1257 du 3eme aout 1951 et no. 1627 du l 6eme octobre 1951.
La premiere Decision du Conseil Municipal de la Capitale, par son article no. l mentionne que " On
accepte sous forme de donation, la collection "Frederic Storck et Cecilia Cutzescu Storck", aux termes de l'offre faite par Cecilia Cutzescu-Storck, Gabriela Storck et Cecilia Storck-Botez et confonnement a l'inventaire
annexe, comprenant 8 pages, qui fait part integrante du document de donation et de la presen te decision. "4
La Decision d'aout est completee par celle no. 1627 datee octobre 1951, qui, par son article no.1, fait
completer l'article no. 2 de la Decision no. 1257, sans modifier l'article no. 1 qui specifiait l'acceptation de
la collection 5•
La collection Frederic Storck et Cecilia Cutzescu-Storck comprend ceuvres de sculpture, peinture,
dessins en encre et charbon, pastels, aquarelles et gouaches. On y ajoute des medailles en bronze et d'autres
objets de collection, des monnaies antiques, des icanes, des tasses et assiettes de facture rustique 6 •
La collection sera completee ulterieurement par Ies donations du 1982, quand Cecilia Frederica
Storck-Botez quitte le pays pour s'y etablir en France. La donation faite maintenant et acceptee par le Conseil
Popularie de la Municipalite de Bucarest, par la Decis ion no. 95 du l 8eme janvier 1983, comprenait un nombre de 1878 ceuvres d'art - sculpture, dessins, esquises, medailles, plaquettes 7 • Dans l'offre de donation,
Cecilia Frederica Storck Botez montre que "Ies biens compris dans l'annexe faisant partie integrante de l'offre present, vont completer le fond patrimonial du musee. "8 Par cette donation, Cecilia Frederica Botez
voulait contribuer, grâce aux ceuvres d'art, "a l'achevement de l'initiative de mes parents qui ont cree des oeuvres de sculpture, peinture, graphique et numismatique, ayant !'idee de fonder ce musee d'art, idee materialisee en 1951 "9 . Il y avaient des ceuvres du sculpteur Frederic Storck, de sa femme Cecilia Cutzescu-Storck
et de ses enfants, Romeo Kuntzer Storck, Gabriela Storck, Cecilia Frederica Botez, auxquelles on avait rejoint
des ceuvres du peintre Carol Popp de Szathmary et de son fils, Alexandru Szathmary, membres de la familie
de Cecilia Frederica Storck Botez. 10
Les objets seront exposes au parterre de l'immeuble de la rue Vasile Alecsandri. "Cette collectionmusee comprenant 520 objets d'art environ, est rengee en cinq chambres - Ies plus representatives de natre
maison de la no. 16 rue Vasile Alecsandri".
En effet, une premiere condition du don stipulait le mentien de la collection - qui prennait le nom "La
Collection Frederic Storck et Cecilia Cutzescu-Storck", - dans "Ies cinq chambres de l'immeuble situe au
16eme, rue Vasile Alecsandri." 12
Les donatrices s'assuraient le droit d'habiter pour toute la duree de leurs vies, dans le meme immeuble. En plus, le beneficier de la donation, le Conseil Municipal de Bucarest s'obligeait de "mettre a la dispo21
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sition des donatrices un autre immeuble, en cas d'endomagement de celui de no.16, rue Vasile Alecsandri".
Outre le droit de logement de la famille Storck et le mentien de la collection dans le dît immeuble, le
document de donation stipulait aussi l'obligation du Conseil Municipal de la Capitale "d'employer comme
curatrice de la collection, Cecilia Cutzescu Storck et, en cas de son deces, l'une de ses filles et, apres la mort
de celle-9i, l'autre fille." 14
Finalement on mentionne que "le Conseil Municipal de la Capitale entrait en possession et propriete
de la Collection Frederic Storck et Cecilia Cutzescu-Storck au juste moment de l'autentification du document
de donation." 15
II faudrait observer i9i un fait concernant la modalite de l'immediate prise en possesion, par l'etat,
apres l'autentification des documents de donation, ou bien apres le deces du donateur. Relie aux changements
politiques et economiques survenus apres l'annee 1945, concernant surtout le systeme de propriete, l'etat manifeste son droit presque unique, de proprietaire, mais en tenant quand meme corupte des circonstances.
Au cas ou l'on avait a faire aux collections bien construites, selon une vision claire du collectionneur
sur Ies biens culturels accumules et portant une forte empreinte de son gollt artistique et, surtout, comme condition de base, quand le collectionneur etait en vie, le donateur gardait son droit exclusif de curateur, pour le
long de sa vie, et l'etat acceptait cette requise. La complete prise en possession de l'etat survenait seulement
apres le deces du collectionneur.
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We are often taken by surprise with the statistics rendering the dynastic phenomenon in its various
forms impelled politically, economically, and, finally yet importantly, artistically, as to a historical point of
view. We need not be talking about an issue of filiations or blood legacy, being it blue or not. From the intricate cob of economic, religious or social interests, which have usually shadowed family inheritances over the
centuries, seldom does a wave of interest in the domain of creation pierce out into the light. And it is even
rarer when we manage to trace them in the cultural domestic space. For the aforesaid reasons, we consider
worth underlining this genuine side, specially for our artistic creation, in general, and for the Romanian plastic arts, in particular. The distinct, well-defined, unmistakable profile of the Storck sculptors persuaded us to
elevate the dynastic casuist with an example of sheer excellence.
Why such reverence over the years for the Storck sculptors to whom we willingly associate? To start
with, we ought to consider the longevity of the phenomenon significantly expanding over the temporal pattern of two centuries. One hundred and sixteen years are encompassed by one huge elegant pace over the barrier of two centuries - 19th and 20th - stupendously marked by novelty, originality and conceptual appetite in
art. Karl Sorck was bom in 1826, Carol in 1854, and Frederic lived between 1872 and 1942. As a matter of
fact, all the artistic trends and major cultural creeds within the reference period of time, set a fundamentally
educational background for the artistic spirit of the three. Nevertheless, the dominant unifying trait, in spite
of the variety of genres and methods of artistic expression mentioned above, is undoubtedly their constant
attitude regarding the responsibility of the artistic mission, at the border between personal achievements and
social and aesthetic utility.
Secondly, we need to closely review the historical age. After a brief survey, we are entitled to identify social, politica! and economic turbulences on a large scale, in Europe, commencing with the outcome of
the Napoleonic phenomenon and ceasing with the second world conflagration. Under such circumstances, the
wars in thebeginning of the 19th century aroused the German national conscience, which would materialize
passing through the revolutionary experiences of the 1848s, and later identified with the trademark of a new
world power, under Bismarck's administration. The motley unbalanced mosaic of the German states at that
time comprised the town of Hanau, Karl Storck's native place.
Here, the citizens could not fee! safe as, both in the western Prussia and in Wurttemberg, the revolutionary fuss reached a strenuous stage endangering the neighbors' peaceful life. Also considering the peasantry riots in the vicinity, we grasp the fact that the unsafe environment became a way of life all over the
German territory. Consequently, it must have been reasonable, under the pushing events around 1848, for Karl
Storck to leave Hanau in search for an oasis of peace and for a chance of prosperity. He was to head for Paris
in 184 7, to study and seek for professional opportunities. Still, he was unable to cope with the Paris ian revolutionary tumult, which, due to previous precedents specific to the City on the Seine, would claim for human
sacrifice. Taking all these into account, he would return to Hanau, and later engage on a trip with romantic
valences to Bucharest. It is not hard to imagine how such venture might have look in a period of time when
European borders leamed warfare regulations and thorough checking. He reached Walachia, governed by
Barbu Stirbei, where any foreigner was suspiciously looked down on as a potentially disturbing factor. Karl
Storck might have chosen this country because Walachia was able to provide guarantees of social stability,
following the Treaty of Balta Liman, in 1848, and she must have been a fertile soi! to assert oneself, and these
were conditions hard to find either in Hanau or in Paris.
In 1849, Germany hore the consequences of social movements, France was getting involved in the
Italian war, while Walachia promised to live less bellicose under the Ottoman Empire's watchful eye. Once
the revolutionary emigration retumed to the country around 1851, the Romanian elite, coming from France,
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Italy and London, turned very active. The revolutionaries, now unionists, initiated a series of manifestations
and activities, including the now already-famous cultural, artistic and educational reunion. These were the
exact terms Karl Storck would choose to take action in 1852, when he became the founder of this type of entities, such as "The Society ofGymnastics" or "The Society of Singing and Theatre", in Romania. Such organizations with a civic mission might have been opened for some private communities of German origin.
In 1852, when the Grand Theatre opened in Bucharest, run by Costache Caragiale, the culture and art
on a domestic levei were a fundamental component of our national being on the road to professionalism and
European accreditation. It îs worth mentioning the fact that decorative items of the new Roman ian institutions
were designed and carried out by a German, who had arrived in the country some time before, pursuing his
success. This did not mean that the young Karl Storck (he was 26 years old at that time) became less German
and more Romanian. We state that he was just fulfilling conscientiously, in German style, civil attributes to
be implemented on the Romanian territory. As evidence, he setup his own family, becoming a father, to prove
that not only the country adopted him supplying with what he had expected, peacefulness and professional
opportunities, but he also adopted the country answering to her needs with the respect of a German man of
the burg. During that tranquil period for Karl, Carol Storck was born ( 1854 ). The War of Crimea and the Peace
of Paris played deuce with the situations and thwarted politica! ambitions and traditions.
The year 1856 marked an obvious growth of social and national tension due to the reforming, democratic and unionist enthusiasm of the l 848's generation. The Peace of Paris offered European guarantees to
the Romanian countries to develop democratically and on national scale, and this led ultimately to the elections in 1858 and the Union of 1859. We believe that the specter of changes and potential social violence,
foreseen at that time, might have made Karl prospect, in 1857, a professional and artistic life in Vienna and
Munich, where he succeeded integrating himself în an important artistic association. The idea was not brilliant, though, as Germany was experiencing a huge economic crisis in 1857, and, once again, we believe that
he gave up that kind of attempts for good. After all, his family was living în a new country, on her way to a
swift modernization, enjoying a European credit. Under such circumstances, Cuza came into power, and the
politica! stabilization of the Romanian revolutionaries, grown-up by now, led to a real evolution of a new
labor market. Appealing professional offers were available, associated with material outcome. Subsequently,
Karl Storck involved in erecting the Church of Clejani, în 1863-1865, together with Misa Anastasiejevic, a
Serbian tycoon, and former Balkan revolutionist. Karl made the rood screen (1864) for an unusual church
built by some Italian masons în Gothic style, for the local Orthodox people and for Balkan immigrants as well.
Also în Clejani, Karl would greatly appreciate the aims of the practicai education and handcraft. The Serbian
tycoon had just founded a school of arts and trades, and Karl might have picked up a few things.Cuza's
reforms clearly suited Karl, who received an order for the gabie of the University of Bucharest, în 1862, and
who would eventually turn, in 1864, into one of the founders of the first School of Belle Arte în Romania,
complying with the Law ofEducation in force at that time. The year 1865, was, undoubtedly, one of achievements, as he married Frederike Amelie Olescher. Historically speaking, this was an important step on his way
to naturalization în a Romania completely different from one he had found at his arrival. Frederica had connections within a useful community, socially active, that of the Saxons, and, besides, she was greatly respected and took part in the family life of some Romanian personalities of the time. On the other hand, Frederica
provided family stability and the comfort of a home in German tradition, naturally integrated into a Romanian
society at that time, with specific needs, common laws and conventions.
Cuza's abdication and the appearance of the German Prince of Hohenzollern în 1866 confirmed Karl
Storck's improvement of both his artistic and professional status. The order, în 1867, for a model of the
Episcopal Church of Curtea-de-Arges to be on display at the Exhibition în Paris, marked an important
moment in the sculptor's professional evolution, enhancing his work offer. As a proof of a certain wealth,
never enough, though, Karl Storck founded the first factory of decorative terracotta. More and more houses
would be built in a country with real opportunities of advancement, where the market grew stronger and
stronger matching Karl's artistic and professional activity, who rapidly grasped where, how and by what
means he might turn into a wealthy contractor. His constant and laborious work in the domain of house decorations and funerary industry stood as evidence. We may assert that before he became a Romanian citizen
with documents, he had been a citizen with an artistic and economic profile.
After 1848, another event was going to disturb the peace of the Storcks. Anti-German and anti-monarchic propaganda in Romania around 1871 was correlated with the results of the French-Prussian War and the
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Commune of Paris. For safety reasons, Karl sent Carol to study in Florence, now part of an Italy united since
1870, between 1870 and 1875. He would call him back to Romania, in 1875. As politica! tensions were
seething in the Balkans, Carol left for Philadelphia ( 1876-1879), one of the most important cultural center in
the USA. There, Carol had the chance to integrate in the German immigration and distinguished himself due
to his talent and conscientiousness. In addition, during the Russian-Turkish war and Romania's War of
Independence, Carol was twice protected: once, against possible negative implications of the events in
Romania, and, secondly, in order to protect his family that included Frederic. Father and grandfather in the
same time, Karl Storck comes into the spotlight of our memory with a patriarchal face, concerned with the
progress of his artistic and professional works, as well as his family's wealth. The soothed politica! situation
and the amazing boost of economy in Romania challenged the Storcks' creative and organizational capacities,
as the orders increased, and so did the sleeping partners' claims.
The Romanian bourgeoisie, in full social and economic swing, claimed the right for public acknowledgment, from gables, decorative art and busts to gravestones. Carol returned from America in 1880 and
joined his father's entrepreneurial and artistic attempts, closely monitored by Frederica, to the curiosity of a
little big-eyed boy, named Frederic. The royalty and the policy to open and strengthen the economy of
Romania, under the patronage of King Carol 1, marked favorable auspices for Karl. The orders for the
Athenaeum and the Roya! Palace confirmed and reinforced his position within the modem Romanian society.Taking his father's example, Carol insisted on continuing the civic tradition and founded Private Club
Literary-Artistic Center, in 1866, and "an artistic club" în 1890, according to the fashion of the time and his
status as an artistic citizen. In the same tradition, in 1900, after almost ten years, Frederic founded in turn "The
Artistic Youth", clinging to his father's civic pattern ofbehavior. As an artist and citizen of heart, the father,
Karl, was granted Romanian naturalization by royal grace, în 1887, at the end of a life he had always wanted safe, peaceful and productive. It is worth noticing that the first Storck was obstinately concerned with finding a sense and a place within Europe's tumultuous historical meanders, according to the circumstances, but,
mostly, due to his own will and perseverance. We believe that his pioneer's work and a great desire for stability and safety conducted his deeds that, gradually and pragmatically, evolved with a constant and coherent
rhythm on the way of artistic and social achievements.
Another major historical factor betrayed the industrial and economic revolution, which underlined the
evolution between the two reference centuries. Carol, deeply involved in Karl's workshop, continuously committed to collaboration with his father to carry out and develop the business of decorative and monumental
art, when it was not about the plastic creation in itself, learned less influences by history. Neither Carol nor
Frederic were greatly touched by the important events of the beginning of the 20th century. The latter benefited, in a more relaxed manner than his predecessors, from highly artistic educational lessons at home, completed then in Mi.inich ( 1893-1897). He had time, availability and appetite to honor the orders abroad in
Berlin, Hamburg or Vienna, lacking any implication in the German or Austrian-Hungarian tensions at the
turning of the century. Karl's two descendants performed an interesting collaboration în their quality as
authors of monumental works for the Palace of Justice. Individually, successively or simultaneously, but also
together, both Carol and Frederic imposed themselves on the artistic and decorative market în Romania, promoting a common name, a trademark, or, as we call it today, a brand. The Storck brand.
Strong social disturbances in Romania în 1907, the World War I, the dramatic experiences Romania
coped with those years, seemed to have little influence on the Storcks' social and professional status. lt may
have been so because Karl's sons had not taken part in the war, it may have been because their German origin had some weight in a country whose economic straightening was grounded on grantings towards foreigners, so the fate might have just Jet them be. Karl Storck's sons are undoubtedly on the !ist of important personalities of an era orientated to the successful enterprising.Sparing the details, the profiles of Carol and
Frederic may illustrate patterns of social behavior here and there, as if coming from Max Weber's writings. A
Capitalism structured on honest ethical grounds seemed to have been the perfect guideline for the professional and artistic evolution of the two Storck, a very famous name by now. What might have been the binder to
warrant the cooperation and success of Carol and Frederic? lt must have been the protecting, pacifist and
dynamic personality of their predecessor, Karl. A tutelary personality, we might add. Then, after having settled în Romania, the family had gained cohesion, stability and energy due to Frederica. It was not by mere
chance the frequency Frederica appeared, obsessively and literally reverential, in the best works of the three's.
In spite of some sentimental and conjugal fluctuation the large Storck family had known, the spirit of tradi25
https://biblioteca-digitala.ro

tion and unity reproduced with gratitude and passion the face of Frederica in the works of the three's. She
turned into a symbol and example connected to the name Storck, a kind of ethical duty of the entire family.
Deeply significant personalities have always been born in a dynastic phenomenon. If we are to refer to the
artistic dynasty of the three Storck sculptors, we would like to underline, right from the start, that Karl and
Frederica together were emblematic personalities. Thirdly, Karl, Carol and Frederic are solidary in spirit.
Solidary over the years, beyond their styles, tastes and trends, by adopting a social and artistic position resembling one another by professional dedication and creative conscience. According to the present catalogue, the
outcome of their creative struggles was consistent in shape and contents. The three Storck artists belonged to
the above-mentioned dynastic line also due to some leitmotifs common to each of them.
Speaking from a doctrinaire point of view, on the assumption that there are family's creeds, they were
all committed to construction, implementation, organization and development of useful initiatives on personal level and for the welfare of the community. They were coherent, methodical and applicable in all circumstances. Creatively speaking, they combined their artistic gift with perfecting the artistic skills, always watchful to the relationship between the aggregate and the detail. Regarding the means of artistic expression and
genres of plastic art, they all approached sculpture and carving hard materials, they dealt with monumental
sculpture, decorative art, funeral art, and they were also interested in portrait painting, painting and graphics.
Thematically speaking, they showed a deep respect for the family; they were concerned with their own
immortalization, with allegory, decorative-allegorical or -symbolist order, individual artistic order, biblica!
themes. Another common denominator must have been the cult for the workshop, recalling the spirit of the
guilds - organizing specific activities with the help and for the benefit of everybody, promoting the apprenticeship, strictly and figuratively, as artistic and professional formation of illuminist origin. Another trait was
procuring a private life connected to the community's rhythm. For example, Karl, Carol and Frederic founded artistic and educational organizations and took part in the life of the society. We wondered about the meaning and place of dynasties in the evolution of social and cultural systems and the civilizations. On a macrohistorical level, the answer is logical and objective when recording vectors of headway initiated and nurtured.
What the three Storck sculptors concerns, their legacy means a breakthrough, on a domestic level, and
one on a secular chronological scale. What exactly happened since Karl had arrived in Walachia until the war
in 1942 and Frederic died? First of all, a German citizen had been seeking for a European destiny, a man with
no inhibitions or national prejudice, a peaceful artist, diligent, who settled in Romania. What exactly followed
?Founding the Romanian sculpture, founding the Romanian school of sculpture, industrializing sculpture as
an artistic environment and entrepreneurial phenomenon of public utility. Carol and Frederic had methodically taken over Karl's experience and system, exploring new dimensions of perfecting the family tradition.
What was left behind their conjugated efforts, artistically and professionally recurrent?They, actually, sowed
and harvested ART and ROMANIAN CULTURE, in the best meaning of the phrase. The three Storck sculptors of German origin grew into fundamentally Romanian artists, due to their European attitude, which
spurred them to naturalize spiritually here. Such national metamorphosis recorded one of the most eloquent
cases of trans-substantiality and European openness.They have continued to live in the patrimony of excellence of the Romanian plastic art, according to the above-mentioned instance, recording a step forward in
time, a bridge over borders, barriers and prejudices.ln 1909, the name Storck had serious artistic resonances
within the perimeter of the Romanian society. The sculpture dedicated to Dr. Carol Davila, signed by Carol
in 1903, or Frederic's contributions to decorating Cantacuzino Palace and the Palace of Justice, proved this
thing.
Also in 1909, a sentimental event occurred, with explosive connotation for that family's rename.
Frederic joined his destiny to Cecilia Cutescu's, the one who was about to add glamour and magnificence to
the name Storck during the following decades of the 20th century. About the personality and cultural contributions of Cecilia, we reserve the right for further comments.Our intervention has ceased to leave room, once
the present catalogue has been examined, to a well-deserved meditation in the memory of Karl Storck, Carol
Storck and Frederic Storck, at whom our appreciation and homage aim.
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The "Frederic Storck and Cecilia Cutzescu Storck" Art Museum is locatedon I 6th,Vasile Alecsandri
Street, in Bucharest. The Museum was founded due to the donation made in october 195 I, by Cecilia
Cutzescu Storck and her daughters Gabriela Florica Storck and Cecilia Frederica Storck-Botez, to the
Municipal Counsel of Bucharest . The document tells that: "we, undersigned, Cecilia Cutzescu Storck,
Gabriela Storck and Cecilia Storck Botez, declare we donate the Municipal Counsel of Bucharest, Capital of
the Popular Republic of Romania, the Frederic Storck and Cecilia Cutzescu Storck collection, our property,
comprising sculptures, paintings as shown and specified in the adjoining inventory !ist which was signed by
both parts and is integrant part of the present donation document." The donation document was written on
May 28th, I 951 and was autentified by the State Notary Office no. I in Bucharest. lt had 8 adjoined pages
which contained the !ist of the donated objects.
The donation was accepted by the Municipal Counsel of Bucharest, by its legal reprepsentatives,
according to the Decisions no. I 257 from August 3rd I 95 I and no. I 627 from October I 6th I 95 I.
The first Decision document of the Municipal Counsel, issues that: art. I " The donation is accepted of
the Frederic Storck and Cecilia Cutzescu Storck collection, on the terms made by Cecilia Cutzescu Storck,
Gabriela Storck and Cecilia Storck-Botez, according to the adjoined !ist comprising 8 pages, !ist which is an
integrant part of the donation document and of the present Decision" .
The August Decision was completed by the Decision no. I 627 from October I 6th, I 951 which, by its
article no. I, makes additions to the article no.2 in the Decision no.1257, without modifying the art.no. I
which specified the acceptance of the donation.
The Frederic Storck and Cecilia Cutzescu Storck collection comprises works of sculpture, painting,
drawings in ink and coal, pastels, aquarelles, gouaches. These are completed by a series of bronze plaquettes
and medals, by other collection objects among which antique coins, icons, folk cups and dishes.
Later on, the collection was to be completed by the donations from I 982, date when Cecilia Frederica
Storck-Botez left Romania for France. This latter donation accepted by the Municipal Counsel, by the
Decision no.95 from January I 8th I 983, comprised a number of I 878 works of art - sculptures, drawings,
sketches, medals, plaquettes. In her donation offer, Cecilia Frederica Storck Botez mentioned that" the works
enlisted in the adjoined inventory, which is integrant part of the present offer, are to complete the patrimonial fund ofthe museum". Cecilia Storck Botez was making this donation wishing to contribute, by these works
of art, "in completing the initiative of my parents who have created works of sculpture, painting, graphics and
numismatics in order to found this art museum, idea which was brought to life in I 951 ". The works of art
had been created by Frederic Storck, Cecilia Cutzescu Storck, and by their children, Romeo Kunzer Storck,
Gabriela Storck, Cecilia Frederica Botez, together with works signed by the painter Carol Popp de Szathmary
and his son, Alexandru Szathmary, relatives of Cecilia Frederica Storck-Botez .
The items were to be exhibited at the ground floor of the building on V.Alecsandri Street: "This museum-collection comprising about 520 art objects, was exhibited in five rooms - the most representative of our
house on I 6th, Vasile Alecsandri Street".
In fact, a prime condition ofthe donation concemed the maintainance of the collection - named "The
Frederick Storck and Cecilia Cutzescu Storck Collection" - in those very five rooms in the I 6th,Vasile
Alecsandri St. building.
In the same building, the donators requested their right of inhabitance, for as long as they lived. More
than that, the Municipal Counsel binds itself "to ensure the donators' another building, in case the one on
Vasile Alecsandri St. would suffer from a disaster." Besides the right of lodgement of the Storck familiy and
the biding of maintaining the collection in the above-mentioned building, the donation document provided
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that the Mayoralty was "obliged to employ Cecilia Cutzescu Storck as the collection curator, and in case of
her death, to employ one of her daughters, and, after her death, the other daughter."
ln the end, the document mentions that "the Mayoralty of Bucharest is taking possession and property over the Frederic Storck and Cecilia Cutzescu-Strock Collection from the very moment of the authentification of the donation document."
Here we should still draw the attention upon the way the state would take possession over the donated collections, either as soon as the authentification of the donation document would be completed, or after
the death of the donator. Regarding the poli tical and ecnomical changes which happened after 1945, and especially the changes conceming the private property system, the state would manifest its almost exclusive property rights, but not without taking some circumstances into account.
When dealing with donations of well structured collections, with a clear collector's vision upon the
cultural items accumulated, with collections bearing the marks of the collector's good taste, and having as a
basic condition, the collector being alive at the moment of the donation, the donator would keep his right of
exclusive administrator of his collection, for the lifetime, and the state accepted this clause. The full act of
taking possession over the collection, only happens at the moment of the collector's death.
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Aus historischer Sicht haben wir oft die statistische Oberraschung, das dynastische Phenoman in
seinen vielfaltigen politisch, wirtschaftlich und nicht zuletzt klinstlerisch bedingten Fonnen zu entdecken. Es
ist nicht die Rede liber Herkunft oder Erbgut, sei es blaubliitig oder nicht. Im komplizierten Spiel der
wirtschaftlichen, religiosen oder sozialen Interessen, die sich liber Jahrhunderte und Generationen abspielen,
sind klinstlerische Interessen kaum vertreten. Noch seltener sind sie in der einheimischen Kultur anzutreffen.
Deshalb glauben wir, dass dieser Aspekt sehr wichtig, fur unser Kunstschaffen im allgemeinen und insbesondere fur die rumanische bildende Kunst ist. Die besondere, klare unverwechselbare und zugleich veredelnde
Sondereigentlimlichkeit der Storckschen Bildhauerkunst wirkt auf uns beispielhaft und veranlasst uns dazu,
ihnen unsere Verehrung darzubringen. Weshalb eigentlich diese der Storckschen Bildhauren erwiesene
Reverenz - der wir freiwillig beistimmen?
Wir bemerken erstens die Langlebigkeit dieses Phenomans, das sich auf einhundert sechzig Jahre
erstreckt, ins 19. und 20. Jahrhundert, beide stark von Neuheiten, Originali@ und Konzeptualismus gepragt.
Karl Storck wurde im Jahre 1826 geboren, Carol im Jahre 1854 und Frederic hat zwischen 1872-1942 gelebt.
Trotzt der Vielfalt der Genres und verschiedener klinstlerischer Ausdrucksweisen entdecken wir eine Einheit
in ihren Werken, und zwar, ihre Stellungsnahme zur klinstlerischen Mission im Kampf zwischen personlicher Verwirklichung und asthetischer und sozialer Nlitzlichkeit. Zweitens mlissen wir den historischen
Hintergrund in Betracht ziehen, welcher in Europa nicht frei von sozialen, politischen und wirtschaftlichen
Unruhen war, beginnend mit dem napoleonischen Phenoman bis hin zum weltweit verbreiteten Krieg. In
diesem Kontext haben die Kriege Anfang des 19. Jahrhunderts das deutsche Nationalbewusstsein erweckt,
welches zuerst durch die Revolution von 1848 zum Ausdruck kam, um sich spater unter Bismarcks
Verwaltung mit der Idee einer neuen Weltmacht zu identifizieren. Karl Storcks Heimatstadt, Hanau, gehorte
damals auch zum vielfaltigen, unruhigen Mosaik der deutschen Lander. Die Menschen konnten hier nicht sehr
beruhigt sein, weil der revolutionare Ausfriihr sowohl in Westpreu13en als auch in Wlirtenberg drohte, den
Frieden der Nachbarlander zu zerstoren. Zugleich gab es viele Bauemaufstande in der Gegend, und die
Unsicherheit der Menschen gehorte schon zum Alltag in Deutschland. Deswegen scheint es als wahrscheinlich, dass Karl Storck unter dem Druck der '48er Ergeignisse Hanau verlassen hat, um den ersehnten Frieden
und Wohlstand zu erlangen. Er begann sein Studium in Paris, um bessere professionelle Moglichkeiten zu
finden. Er konnte jedoch den revolutionaren Tumult in Paris nicht ertragen, welcher, wie oftmals in der
Geschichte drohte, besonders blutig zu werden.
Unter diesen Umstanden kehrte er zuriick nach Hanau, um sich spater, 1849 auf die romantisch
gepragte Reise nach Bukarest zu begehen. Wir konnen uns vorstellen, wie schwierig ein solches Abenteuer
in jener Zeit gewesen sein muss, als alle europaischen Grenzen infolge des Krieges unter strenger Kontrolle
standen. Er kommt in die von Barbu Stirbei regierten Walachei an, wo jeder Fremde unter dem Verdacht
stand, eine Gefahr fur die damalige Regierung zu sein. Karl Storck hat wahrscheinlich die Walachei gewahlt,
weil diese gleich nach dem Vertrag von Balta Liman im Jahre 1848 verhaltnisma/3ig zu Hanau und Paris sozial
stabil war und fur klinstlerische Verwirklichung vielversprechend war. Wahrend Deutschland in 1849 die
Folgen der soziellen Bewegungen trug, und Frankreich sich im Krieg mit ltalien befand, versprach die
Walahei, friedlicher zu bleiben unter dem Schutz des Osmanischen Reiches. Die rumanische Elite, um das
Jahr 1851 aus Frankreich, Italien und London zuriickgekehrt, emeute ihre Aktivitat in Rumanien. Die
Tatigkeiten und Manifestationen der unionistischen Revolutionaren umfassten die ihnen schon bekannten
kulturellen, klinstlerischen und erzieherischen Verbande und Zusammentreffen.
Im gleichen Sinn handelt auch Karl Storck im Jahre 1852, als er der Griinder solcher Organisationen
wird, wie zum Beispiel die "Gesellschaft fur Gymnastik" ("Societate de gimnastica"), die erste in Rumanien,
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oder die "Gesellschaft fi.ir Kanto und Theater" ("Societate de cant şi teatru"). Wahrscheinlich waren diese
Organisationen fiir ein kleineres Publikum gedacht, <las vielleicht auch deutscher Herkunft war. Als im Jahre
1852 das Grosse Theater in Bukarest eroffnet wurde, unter Costache Caragiales Leitung, waren die Kunst und
Kultur in Rumanien wesentliche Bestandteile der nationalen Identităt und waren im Begriff, europaische
Anerkennung zu erlangen. Es ist interessant, dass die dekorativen Elemente der neuen Institution von einem
Deutschen geschaffen wurden, der nach Rumanien auf der Suche nach professioneller Verwirklichung kam.
Dieses bedeutet jedoch nicht, dass der damals 26- jahrige Karl Storck sich eher ein Rumane als ein Deutscher
fi.ihlte. Er fi.ihrte mit deutscher Gewissenhaftigkeit die biirgerlichen Befugnisse aus, welche nun in Rumanien
eingefi.ihrt wurden. Als Beweis dafi.ir, erfiillt er seine vaterliche Rolle in der Familie, ein Zeichen, dass das
Land ihn adoptiert und seine Erwartungen erfi.illt hat, indem er hier Ruhe und die Moglichkeiten zur professionellen Entwicklung gefunden hat. Andererseits hat auch er das Land durch den erwiesenen Respekt
angenommen und akzeptiert. In dieser ruhigen Zeit wird auch Carol Storck geboren. Vielleicht nicht zufalligerweise.
Der Krimm Krieg und der Frieden von Paris brachten viele Situationen und zugleich viele politische
Traditionen zum Umsturz. Im Jahre 1856 verschărften sich die sozialen und nationalen Spannungen durch die
vielen demokratischen und unionistischen Reformen der Zeit. Der Frieden von Paris bot den rumanischen
Landem europaische Garantie, dass sie sich auch durch nationale Eingriffe demokratisch entwickeln konnten,
was 1858 zur Vorbereitung der Wahlen und zur Vereinigung im Jahre 1859 fi.ihrte. Die Aussichten auf
wichtige und moglicherweise gewaltsame gesellschaftlicheVeranderungen zu der Zeit haben Karl 1857 dazu
bewegt, die professionellen und kiinslerischen Moglichkeiten in Wien und Miinchen genau auszukundschaften, wo er auch Mitglied eines wichtigen Kunstverbandes wurde. Dieses war jedoch keine gute Wahl,
weil Deutschland 1857 mit einer schweren wirtschaftlichen Krise kampfte, so dass Karl solche Versuche
endgiiltig beendete. Seine Familie war in einem neuen Land, das im Begriff war, sich zu modemisieren, und
sich europaischer Anerkennung erfreute. Unter diesen Umstanden kam Cuza an die Macht und die politische
Situation stabilisierte sich, was zu der Entwicklung eines neuen Arbeitsmarktes fi.ihrte. Es erschienen interessante professionelle Angebote, die materiell sehr vielversprechend waren. In diesem Kontext ist Karl Storcks
Teilnahme an dem Bau der Kirche in Clejani in den Jahren 1863-1865 unter Misa Anastasijevics Fiihrung,
einem gewesen grossen Balkan Revolutionaren suggestiv. Karl schafft die Ikonostase einer seltsamen von
italienischen Handwerkem im gothischen Stil gebauten Kirche, sowohl fi.ir die dortigen Orthodoxen, als auch
fiir die Balkan Emigranten gedacht. Cuzas Reformen haben fi.ir Karl direkte positive Folgen, der 1852 den
Auftrag bekommt, das Fronton der Universitat in Bukarest zu errichten. Dank der Verkiindigung des
Erziehungsgesetzes wird er der Griinder der ersten Schule fi.ir Schone Kiinste in Rumanien. 1865 war zweifellos ein Jahr personlicher Erfiillungen, da Karl Amelie Frederica heiratete. Einerseits war dieser Schritt aus
historischer Sicht sehr wichtig fi.ir Karls Einbiirgerung in Rumanien. Frederica hatte nicht nur Verbindungen
mit einer soziell aktiven und niitzlichen Gemeinschaft, die der Sachsen, sondem sie wurde auch respektiert
und beteiligte sich an dem Familienleben vieler grosser rumanischen Personlichkeiten. Andererseits trug
Frederica zur Stabilităt der Familie bei, indem sie fi.ir ein ruhiges Zuhause in deutscher Tradition sorgte, das
zugleich im rumanischen Kontext der Epoche mit all seinen spezifischen Traditionen, Konvetionen und
Brauche integriert war. Cuzas Abdankung und die Ankunft des Prinzen von Hohenzollern im Jahre 1866 war
fi.ir Karl Storck eine Bestătigung fi.ir die Verbesserung seines kiinstlerischen und professionellen Statutes. Der
Auftrag im Jahre 1867, das in der Ausstellung in Paris erschienene Modell der erzbischoflichen Kirche in
Curtea de Arges zu bauen, stellte einen wichtigen Markenstein in Karl Storcks professioneller Lautbahn dar,
weil dadurch die Arbeitsangebote stiegen. Ein Zeichen fiir sein relatives materielles Wohlbefinden war die
Griindung der ersten Fabrik for dekoratives Terrakotta. In Rumanien, ein Land mit guten
Enwicklungsmoglichkeiten, wurden immer mehr neue Hauser gebaut und der Markt fiir Karl Storcks kiinstlerische und professionelle Aktivitaten erweiterte sich. Er orientierte sich intuitiv, wo, wann und durch welche
Moglichkeiten er sein Untemehmen entwickeln konnte. Als Beweis dafi.ir stand seine standige und
geschaftige Tatigkeit im Bereich der Hauserdekorationen und der Funeralienindustrie. Wir konnen sagen,
dass bevor er rumanischer Biirger mit legalen Urkunden wurde, Karl Storck ein Biirger mit einem kiinstlerischen und wirtschaftlichen Profi war.
Ein neuer revolutionarer Moment nach 1848 bewirkt neue Veranderungen in der Storck Familie. Der
antideutsche und antimonarchische Aufruhr um das Jahr 1871 ist mit den Folgen des franz6sisch-preu/3ischen
Krieges und mit der Pariser Kommune verbunden. Deshalb ist es moglich, dass Karl seinen Sohn Carol in
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den Jahren 1870-1875 aus Sicherheitsgiinden zum Studium nach Florenz geschickt hatte, die nach Italiens
Vereinigung im Jahre 1870 Teii des Landes war. 1875 ruft Karl seinen Sohn zuriick nach Rumanien. Jedoch
die politischen Spannungen im Balkan wallen emeut auf und Carol reist nach Philadelphia (1876-1879) eines
der wichtigsten Kulturzentren, wo er sich durch sein Talent und seine Gewissenhaftigkeit bemerkbar macht.
Wir glauben, dass Karl wahrend dem russisch-tiirkischen Krieg und wahrend dem Unabhangisgkeitskrieg in
Rumanien zweimal beschiltzt wurde: erstens, weil er von den negativen Folgen der Geschehnisse in
Rumanien bewahrt wurde, und zweitens, weil seine Familie, Frederic eingeschlossen, nicht darunter zu leiden hatte.
Vater und Grossvater zugleich, erscheint uns Karl Storck als eine patriarchale Figur, der sowohl fi.ir
den guten Lauf seiner Arbeit, als auch fi.ir den Wohlstand der Familie sorgte. Die Verbesserung der politischen Umstii.nde und der wirtschaftliche Aufschwung brachten mit sich neue Herausforderungen fi.ir die Storck
Familie, da die Bestellungen und die Anspriiche der Kunden stiegen. Das rumanische Biirgertum, jetzt in
vollem sozialen und wirtschaftlichen Aufschwung begriffen, fordert ihr Recht zur offiziellen Anerkennung
seines Statuts und hat hohe Anspriiche beginnend mit Hausfrontons und Bilsten bis hin zu Grabsteinen. 1880
aus Amerika zuriickgekehrt, beteiligte sich Carol an das kiinstlerische Untemehmen seines Vaters unter
Frederikes wachsamen Blick und den neugierigen Augen seines Sohnes, genannt Frederic.
Carol des I wirtschaftsfordemde Politik in Rumanien bildet einen giinstigen Kontext fi.ir Karl. Die
Auftrage fi.ir die Arbeiten am Atheneum und am Kăniglichen Palast bestatigen und begkraftigen sein Statut
in der modemen rumanischen Gesellschaft. Carl folgt den Beispiel seines Vaters und setzt seine zivische
Tradition fort, indem er den kiinstlerisch-literarischen Kreis "Intim Club" 1886 griindet. 1890 schafft er auch
ein "Kunstkreis" ("Cercul artistic"), sowohl im Sinne der damaligen Mode, als auch aus seiner kilnstlerischen
Oberzeugung. Ebenso griindet Frederic fast zehn Jahre spater, 1900, "die Kilnstlerische Jugend" ("Tinerimea
artistică") und setzt damit den Bilrgersinn seines Grossvaters fort. Karl, Kilnstler und Herzensmensch zugleich, erlangt 1887, gegen Ende seines Lebens, das er sich immer sicher, ruhig und produktiv vorgestellt hatte,
durch kănigliche Gunst die rumanische Einbiirgerung. Wir bemerken, dass Karl Storck stets bemilht war,
seinen Sinn und Platz durch Europas unruhigen geschichtlichen Maander zu finden, einerseits durch verschiedene Umstii.nde aber hauptsachlich durch eigene Willenskraft und Beharren. Wir sind der Meinung, dass
seine bahnbrechende Einstellung und sein brennender Wunsch nach Stabilitii.t und Sicherheit seine
Handlungen gelenkt haben, die schrittweise und programatisch ihren standigen, gleichma/3igen Rythmus zu
seiner kiinstlerischen und sozialen Verwirklichung folgten. Ein anderer wichtiger historischer Faktor betont
den Fortschritt der industriellen und wirtschaftlichen Revolution, welcher den Obergang zu einem neuen
Jahrhundert kennzeichnet. In Karls Werkstatt miteinbezogen, vertieft in der Zusammenarbeit mit seinem
Vater oder in der Leitung und Weiterentwicklung der dekorativen und monumentalen Geschaften, wenn es
nicht um die bildende Kunst ging, hat Carol unter wenigeren historischen Einfliissen gelitten. Die wichtigen
Ereignisse Anfang des 20.
Jahrhunderts haben sowohl Carol, als auch Frederic wenig beeintrachtigt. Frederic hat wahrscheinlich
mehr entspannt als sein Vater und Grossvater sein Studium der bildenden Kilnste in Rumanien begonnen, um
es dann spater in Miinchen ( 1892-1897) zu beenden. Er hatte die Zeit, die Disponibilitii.t und den kiinstlerischen Drang, Bestellungen aus dem Ausland, spezifisch aus Berlin, Hamburg und Wien, entgegenzunehmen, ohne in jedwelche deutsche oder ăsterreich-ungarische politische Spannungen der
Jahrhundertwende miteinbezogen zu werden. Wir finden die Zusammenarbeit zwischen Carol und Frederic,
die sich in der monumentalen Arbeit am Justizpalast widerspiegelt, interessant. Carol und Frederic haben sich
auf dem kiinstlerischen und dekorativen Markt aus Rumanien durchgesetzt, sowohl individuell als auch in
Zusammenarbeit, so dass sie einen gemeinsamen Namen, eine Marke, oder wie der modeme Ausdruck lautet,
einen "Brand", beforderten. Den Storck Brand.
Der soziale Aufruhr in Rumanien im Jahre 1907, der Erste Weltkrieg, die dramatische Bahn
Rumaniens dieser Jahre, scheinen den gesellschaftlichen und professionellen Status der Storck Familie nicht
mit gleicher Intensitat beeinflusst zu haben. Wahrscheinlich waren die Griinde dafiir, dass sich der Sohn und
der Enkelsohn nicht am Krieg beteiligt hatten oder dass ihre deutsche Abstammung in einem Land wo der
wirtschaftliche Aufschwung von auslii.ndischen Konzessionaren abhangig war, schwer wog. Wir sind der
Meinung, dass Carol und Frederic unter den wichtigen Persănlichkeiten einer erfolgsorientierten Epoche eingeordnet werden kănnen. Ohne in Details einzugehen, illustrieren ihre Charakterbilder soziale
Verhaltensmodelle die aus Max Webers Werken hervorgehen. Der auf Ethik und Aufrichtigkeit gegriindete
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Kapitalismus, (siehe "Die protestantische Ethik"), scheint ein ideales Milieu fiir die professionelle und kunstlerische Entwicklung der beiden Storcks, ein schon beri.ihmter Name, gewesen zu sein. Was genau hat die
beiden verbunden und fiir die Zusammenarbeit und ihren Erfolg gesorgt? Vor allem, die beschutzende,
friedliche und dynamische Personlichkeit Karls, welche als patriarchal bezeichnet werden kann. Mit der
Niederlassung der Famile in Rumănien gewinnt diese, dank Frederica, an inneren Zusammenhalt, Stabilităt
und Energie. Es ist deshalb nicht Zufall, dass Frederica oft obsesiv und
regelrecht verehrend in den Werken der drei Kunstler erscheint. Trotz der emotionellen und ehelichen
Schwankungen in der schon zahlreichen Storck Familie, wird der Geist der Tradition und die Einigkeit der
Familie mit Dankbarkeit und Leidenschaft in der Gestalt Fredericas in den Werken der drei widergeben.
Sie wurde ein Symbol und Beispiel, das mit dem Storck Namen verbunden wird, ein ethisches Obligo
(siehe "Die protestantische Ethik") fiir die ganze Familie. Wie in jedem dynastischen Phănomăn erscheinen
auch hier bedeutungsvolle Personlichkeiten. Da wir uns auf die kunstlerische Dynastie der drei Storck
Bildhauer beziehen, mussen wir behaupten, dass Karl und Frederica sinnbildliche Personlichkeiten waren.
Drittens, stimmen Karl, Carol und Frederic liber die Jahre im Geiste uberein, jenseits der Stile,
Geschmăcke und Moden, durch ihre gemeinsame soziale und kunstlerische Stellung gegenuber der
beruflichen Hingabe und durch ihr kunstlerisches Gewissen. Wie es aus dem Katalog hervorgeht war ihr
kunstlerisches Schaffen sowohl vom Inhalt, als auch von der Form her, konsistent. Die drei Storck Bildhauer
machen sich auf dynastischer Linie auch durch die Leitmotive, die for jeden eigentumlich waren, bemerkbar.
Von der doktrinăren Linie her, wenn wir davon ausgehen, dass es solche Glauben in der Familie gab, sind sie
der Errichtung, Einsetzung, Organisierung und Entwicklung der Initiativen sowohl auf personlicher, als auch
auf sozialer Ebene, hingegeben. Sie handeln kohărent, methodisch und mit Hingabe in jeder Situation. Von
der kunstlerischen Auffassung her, fiigen sie die eigene kunstlerische Oberzeugung mit der Aneignung und
Verbesserung der kunstlerischen Technik zusammen, wăhrend sie das Verhăltnis zwischen Detail und Ganzes
beachten. Was die kunstlerischen Mitteln und den Genre der bildenden Kunst anbelangt, zentrieren sie sich
auf Bildhauerei und auf die Arbeit mit harten Materialien. Sie beschăftigen sich mit der monumentalen
Bildhauerei, mit der dekorativen und funerarischen Kunst und interessieren sich for die Portrătkunst, Malerei
und Graphik.
Auf thematischer Ebene bemerken wir den Respekt fiir die Familie, das Interesse fiir die eigene
Verewigung, das alegorische, dekorative und symbolische Schaffen, fiir das individuelle Schaffen und
biblische Themen. Noch ein gemeinsamer Punkt der drei Kunstler war der Kult fiir die Werkstatt, der uns an
Zunfte erinnert, durch die Organisierung der spezifischen Aktivităten zugunsten der Gesellschaft, im Versuch,
die Lehrzeit zu fordem. Diese muss als professionelle und kunstlerische Bildung initiatischer Herkunft verstanden werden. Ein anderes Merkmal war die Verbindung zwischen individueller Existenz und
Gemeinschaft; ein Beispiel dafiir wăre, dass Karl, Carol und Frederic kunstlerische und erzieherische
Organisationen gri.indeten und sich in der Gesellschaft bemerkbar machten.
Wir stellen uns logisch die Frage bezuglich der Rolle der Dynastien in der Entwicklung
gesellschaftlicher Systeme, der Kulturen und Zivilisationen. Auf makrohistorischer Ebene folgt eine logische
und objektive Antwort, wenn wir die Bildung und Entwicklung einiger Vektoren fiir Fortschritt bemerken.
Auch im Fall der drei Storck Bildhauer ist ihr Erbe, sowohl in Rumănien, als auch aus chronologischer Sicht,
ein Fortschritt. Welches waren die Ereignisse in der Zeit zwischen Karls Ankunft in der Walachei und dem
Kriegsjahr 1942, als Frederic starb? Als erstes lies sich ein deutscher Burger auf der Suche nach einem
europăischen Schicksal, ein Mensch ohne nationale Vorurteile und Hemmungen, ein friedlicher und begeisterter Kunstler in Rumănien nieder. Was genau folgte? Die Gri.indung der rumănischen Bildhauerei, der
rumănischen Bildhauerschule, die Industialisierung der Bildhauerei als kunstlerisches Schaffen und als sozial
nutzliches Untemehmen. Carol und Frederic haben sich Karls Erfahrung und System methodisch angeeignet,
um dann neue Entwicklungsmoglichkeiten der Familientradition zu erforschen. Was haben ihre gemeinsamen
Bemuhungen von kunstlerischer und professioneller Sicht her bewirkt? Sie haben die Rumănische Kunst und
Kultur durch ihr Schaffen befordert. Die drei Storck Bildhauer deutscher Abstammung sind durch ihre
europăische Einstellung, die sie dazu bewegt hat, sich hier geistig anzupassen, rumănische Kunstler geworden. Wir glauben, dass diese nationale Metamorphose eines der bedeutendsten Fălle europăischer Offenheit
und Umwandlung darstellt. Sie bleiben im Kulturerbe der rumănischen bildenden Kunst und uberbri.icken
damit nicht nur die Zeit, sondem auch Grenzen, Hindemisse und Vorurteile. Im Jahre 1909 hatte der Name
Storck kunstlerische Resonanz in der rumănischen Gesellschaft. Carols Skulptur im Jahre 1903, welches dem
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General Davila gewidrnet ist, oder Frederics Beitrag zur Errichtung des Cantacuzino Palastes und des
Justizpalastes bestiitigen das. Im Jahre 1909 findet ein wichtiges emotionales Ereignis statt, das den Ruf der
Storck Familie weiterfiihrt. Frederic heiratete dann Cecilia Cutescu, die in den năchsten Jahrzehnten des 20.
Jahrhunderts den Ruhm und den Glanz des Narnens Storck erweitert. Cecilias Persănlichkeit und kulturelle
Beitrăge werden hier nicht weiter detailliert. Deshalb endet unser Beitrag hier, um Ihnen die Gelegenheit zu
bieten, nach dern Durchblăttem des Katalogs Karl Storck, Carol Storck und Frederic Storck zu gedenken und
ihnen Ihre Schătzung und Achtung zu widmen.

33
https://biblioteca-digitala.ro

Das "Frederic Storck si Cecilia Cutescu Storck" Kunstmuseum befindet sich in Bukarest auf der Vasile
Alecsandri Strasse, Nummer 16. Das Museum wurde dank Cecilia Cutescu Storcks und ihren Tochtem
Gabriela Florica Storck und Cecilia Frederica Storck Botez Spende gegriindet. Die Urkunde lautet folgendermal3en: "Die unterzeichnenden Cecilia Cutescu Storck, Gabriela Storck und Cecilia Storck Botez spenden
dem Volksrat der Hauptstadt der Volksrepublik 1 Rumănien unser Eigentum, die Frederic Storck Sammlung,
die aus Bildhauerwerken und Gemălden besteht (wie das beliegende von beiden Seiten unterzeichnete
Inventar zeigt)" 2 • Die Spendeurkunde wurde am 28. Mai 1951 geschrieben und wurde am 20. Oktober 1951
vom bukarester Staatsnotariat unter Nummer 4367 zusammen mit dem beigelegten 8-seitigen Inventar3
beglaubigt. Die Spende wurde vom Volksrat aus Bukarest durch die gesetzlichen Bestimmungen Nummer
1257 vom 3. August 1951 und Nummer 1627 vom 16. Oktober 1951 angenommen. Der erste Beschlul3 des
Volksrates Bukarest bestimmt im 1. Artikel, dass: "Die Spende, bestehend auf der ,Frederic Storck si Cecilia
Cutescu Storck' Sammlung vom Volksrat unter den von Cecilia Cutescu - Storck, Gabriela Storck und Cecilia
Storck-Botez formulierten Bedingungen und in Obereinstimmung mit dem beigelegten 8-seitigen Inventar,
Teii der Spendeurkunde und der vorliegenden Bestimmung angenommen wird" 4 • Der 2. Artikel der
Bestimmung 1257 vom 3. August wird durch den 1. Artikel der Bestimmung 1627 vom 16. Oktober 1931
ergănzt, ohne jedoch jedwelche Verănderungen in Bezug auf dem 1. Artikel zu bringen, der die Annahme der
Sammlung bestătigt 5 . Die Frederic Storck und Cecilia Cutescu Storck Sammlung umfasst Bildhauerwerke,
Gemălde, Zeichningen in Tusche, Kohle, Pastell und Wasserfarben. Hinzu kommen noch Plaketten,
Bronzemedallien und andere S ammlerobjekte, wie antique Mi.inzen, Ikonen, Băuerliche Tassen und Telld'.
Die Sammlung wird 1982 durch Cecilia Frederica Storck Botez' Spende, die Rumănien verlăsst und
nach Frankreich zieht, ergănzt. Die vom bukarester Volksrat durch die Bestimmung Nummer 95 vom 18.
Januar 1983 angenommene Spende bestand aus 1878 Kunstwerke - Skulpturen, Zeichningen, Skitzen,
Medallien und Plaketten 7 . Cecilia Storck Botez' Spendeangebot bestimmt, dass: "die Kunstwerke die
Museumsammlung ergănzen sollen 8 ". Cecilia Botez hat diese Spende mit dem Wunsch, die "Initiative meiner Eltem wieterzufiihren, die Bildhauerwerke, Malereien, Grafiken und Numismatikwerke vollbracht haben
und um diese in das 1951 gegriindete Museum auszustellen" 9 • Diese Werke gehoren dem Bildhauer Frederic
Storck, Cecilia Storck und dessen Kindem: Romeo Kunzer Storck, Gabriela Storck und Cecilia Frederica
Botez. Zur Sammlung gehoren noch Werke des Malers Carol Popp de Satmary und dessen Sohn, Alexandru
Satmary, Cecilia Frederica Storck Botez' Verwandte 10 • Die Schauspielerin Ortansa Brateanu, Cecilia Cutescu
Storcks Schwester war mit dem Maler Alexandru Satmary verheiratet.
Die Werke wurden im Erdgeschoss des Gebăudes auf der V. Alescandri Strasse ausgestellt: "Diese 520
Werke umfassende Sammlung wird in den fiinf wichtigsten Răumen unseres Hauses auf der Vasile Alecsandri
Strasse Nummer 16 ausgestellt werden."
Die erste Bedingung ftir die Spende war, dass die Sammlung genannt "Colectia Frederic Storck si
Cecilia Cutescu Storck" in den ftinf Răumen des Gebăudes auf der V. Alecsandri Strasse Nummer 16 bleiben
sollte 12 • Die Spender sicherten dort auch ihr lebenslănglicher Wohnrecht. Mehr noch, der Volksrat verptlichete
sich "Den Spendern im Falie der Beschădigung des Gebăudes 11 auf der V. Alecsandri Strasse Nummer 16 ein
anderes Haus zur Verftigung zu stellen" 13 • Aul3er dem Wohnrecht der Storck Familie und der Erhaltung der
Sammlung im vereinbarten Gebăude, bestimmte die Spendeurkunde auch die Ptlicht des bukarester
Volksrates Cecilia Cutescu Storck und nach ihren Tod, ihre Tochter, als Erhalter der Sammlung zu anerkennen 1~. Zum Schluss wird bestimmt, dass "die Sammlung gleich nach der Beglaubigung der Spendeurkunde
im Besitz des des bukarester Volksrat kommt" 15 •
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Hier miissen wir jedoch eine Bemerkung beziiglich der Obemahme der Sammlung gleich nach der
Beglaubigung der Spendeurkunde oder nach dem Tod der Spender machen. Wegen den politisch und
wirtschaftlich bedingten Veranderungen nach 1945 und insbesondere die Veranderung des Eigentumsystems,
kommt der Staat im vollen Besitz der Sammlung, wahrend er jedoch die gegebenen Umstande beachtet.
In den Fallen, wo die Umstande der Spende deutlich sind und der Spender ein klares Bild von seiner
Sammlung hat und vor aliem wenn der Spender zum Zeitpunkt der Spende noch am Leben ist, erhalt dieser
sein Recht, die Sammlung lebenslanglich allein zu verwalten und der Staat akzeptiert diese Klausel. Die
Sammlung kommt im Besitz des Staates nur nach dem Tod des Spenders.

Passnote
1
Donationsurkunde vom 20 Oktober 1951, das M.M.B. Archiv, Seite I.
Ibidem
3
Ibidem
4

Die Bestimmung Nummer 1257 vom 3 August 1951, das M.M.B. Archiv Seite 1.
Die Bestimmung Nummer 1627 vom 16 Oktober 1951, das M.M.B. Archiv Seite 1.
Inventar, Die Frederic Storck und Cecilia Cutescu Storck Sammlung, das M.M.B. Archiv.

5
6

7

8
9
10

11
12

13
14
15

•

Artikel 1 "Cecilia Frederica Botez' Spende, bestehend aus 1983 Kunstwerken - Bildhauerei,
Zeichnungen, Medallien, Plaketten, Malereien und Keramikwerken, die im Inventar aufgezahlt sind,
wird angenommen ... " aus der Bestimmung Nummer 95, vom 18. Januar 1983, Seite 1.
Spendeangebot Nummer 11036 vom 8. Oktober 1982, das M.M.B. Archiv, Seite 1.
Ibidem.
Spendeangebot vom 1O. August 1982, das M.M.B. Archiv, Seite 1.

•

Spendeurkunde vom 20. Oktober 1951, das M.M.B. Archiv, Seite 1.
Wir bemerken, dass die Storck Spende in zwei Momenten eingeteilt werden kann. 1951 wurde die
Sammlung nur einem Teii des Gebaudes ausgestellt. 1982 konnte die Sammlung im ganzen Gebaude
ausgestellt werden.
Ibidem
Ibidem

•

Ibidem

•
•

•
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KARL STORCK 1826-1887
37
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Karl Storck s-a născut în 21 mai 1826 la Hanau, Germania, a murit în 30 martie 1887 la Bucureşti. Este primul
din cei patru fraţi şi două surori, copii lui Johann Ludwig Storck, (Seidenstrumpfweber) confectioner de ciorapi de mătase (1802-1860) şi Juliane Klee (1796-1871 ).
184 7 1848 -

Pleacă

la Paris pentru a studia arta bijuteriilor ca ucenic.

Datorită frământărilor

politice din

Franţa,

se întoarce în Hanau.

1849 - La invitaţia lui Josef Flesh, originar din Hanau, vine în
bijuterii al acestuia ca gravor.

Bucureşti,

România

şi lucrează

în atelierul de

1851 - Se angajează în atelierul de decoraţiuni în gips al lui Georg Fles din Hamburg-Altona, şi la scurt timp
devine asociatul acestuia. Au realizat împreună decoraţiile în gips ale noului Spital Militar, Bucureşti.
1852 - 23 aprilie, căsătoria cu Anna Clara Ihm (1852-1864) originară din Hanau. Au avut împreună patru
copii, din care nu a supravieţuit decât Johann Ludwig Karl, cunoscut ca sculptor sub numele de Carol
Storck. Comnanda pentru cele două acrotere care decorau faţada Teatrului Naţional din Bucureşti, distrus în cel de al Ii-lea război mondial (se păstrează în patrimoniul Muzeului Storck).
Înfiinţează prima Societate de gimnastică din Bucureşti -"Ti.imverein" şi o Societate de cânt şi teatru

- "Liedertafel".
1857 -

Pleacă

la Viena

şi

Mi.inchen pentru a studia sculptura cu Maximilian Widmann. Devine membru al
Asociaţiei Artişilor mi.inchenezi.
Datorită dificultăţilor financiare după scurt timp se întoarce în România.

1859 - Îşi deschide un atelier propriu de sculptură în str. Fântânii 4 (astăzi Gen. Berthlot). Pe lângă decoraţii
în stuc pentru clădiri, realizează monumente funerare şi sculptură în lemn pentru decorarea bisericilor,
mai ales după 1867, când realizează macheta Bisericii Episcopale din Curtea de Argeş. A conceput
strane şi mobilier pentru bisericile din Viforâta, Ghighiu, Clejani, iar în Bucureşti, pentru bisericile Sf.
Pantelimon, Şelari, Antim. A realizat şi portalul din marmură al bisericii Domniţa Bălaşa (1875).
Interesul pentru sculptura de certă valoare plastică îl conduce către realizarea unor portrete ale contemporanilor săi. Portretul pictorului Theodor Aman este primul bust care se păstrează din creaţia sa
(Muzeul Th. Aman, Bucureşti, Muzeul Naţional de Artă, Craiova).
1862 - Arhitectul Alexandru Orescu îi încredinţează realizarea Frontonul Universităţii din Bucureşti.
Inspirat din frontonul Glyptotecii din Mi.inchen având aceiaşi temă: "Minerva ocrotind Artele
Ştiinţele". A fost ajutat de Paul Focşeneanu (1840-1867).

şi

Participă la decorarea Palatului Şutu, Bucureşti, după restaurarea acestuia. Realizează portretul în
medalion al Irinei Şutu, aflat deasupra oglinzii din holul central al palatului.

1864 - 6 aprilie, moartea

soţiei

sale, Clara.

Întâlnirea cu sculptorul italian, Ippolito Lepri îl determină să ia legătura cu negustorii de marmură de
Carrara. Astfel, marmura, alături de piatră, lemn şi teracotă devin materialele din care îşi realizează
operele de artă. Colaborează cu Ippolito Lepri pentru transpunerea în marmură a unor sculpturi monumentale. Impune utilizarea marmurei de Carrara ca material de lucru pentru sculptorii din România.
Întemeietor al Şcolii de Belle-Arte din Bucureşti, alături de Theodor Aman şi Gheorghe Tătărescu, îşi
începe activitatea de profesor de sculptură şi perspectivă.
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1865 - Organizează prima expoziţie periodică de artă din Bucureşti, în care expune alături de Theodor Aman,
Paul Focşeneanu, Carol Popp de Szathmary, Emil Creţulescu, Mihai Babiciu, Dan Mihail, Gaetano
Burelly şi alţi şase artişti străini.
Comandă

la Paris, mulaje după sculpturi celebre, pentru studiile necesare studenţilor de la Şcoala de
Belle-Arte (Venus de Canova, Apollo din Belvedere, Gladiatorul rănit, Napoleon).

1O decembrie, căsătoria cu Friederike Amei ie Olescher (1843-1915), educatoare-guvernantă în casa
familiei gen. Vlădoianu (soţia generalului va suporta o parte a studiilor lui Frederic Storck la
Munchen). au avut împreună nouă copii din care nu au supravieţuit decât şase: Emil (1866-1940),
Jean ( 1868-1940), Julie, căsătorită Iacobi (1870-1950), Frederic Ştefan (1872-1942), Rosa, căsătorită
Scheeser (1876-1944 ), Marie căsătorită Gottsche (1879- ?), Hugo ( 1886- ?).
1866 - Mutarea atelierului în Calea Mogoşoaiei (astăzi Calea Victoriei) pentru a avea mai mult spaţiu.
1867 -

Primeşte comanda executării machetei Bisericii episcopale din Curtea de Argeş. Realizată după
desenele lui Ludwig Reissenberger şi Gaetano Burelly, pentru pavilionul României al Expoziţiei
Universale de la Paris. Pentru această expoziţie sculptorul a creat şi portretele în sare (simbolul
bogăţiei naturale a României) ale lui Carol I şi Napoleon III.

1868 - Împreună cu o echipă de ceramişti austrieci înfiinţează prima fabrică de plăci din teracotă destinate să
decoreze faţadele caselor. Aceasta va funcţiona până în 1872, când vinde fabrica lui Anton Weigand.
Succesul pe care l-a avut această fabrică a condus la înfiinţarea multor altor întreprinderi de acelaşi
gen (Bemhardt, Oskar Spathe-tatăl sculptorului, Rogelmaier). Preferă lutul ars, ca material de lucru.
A creat din teracota mici figurine de gen care impresionează şi astăzi prin expresivitate. Din teracota
sunt şi plăcile care decorează casa devenită muzeu Aman. Acestea au fost gândite împreună cu
Theodor Aman pentru a fi apoi realizate în fabrica lui Karl Storck.
Vizitează

de la

Italia, de unde comandă mulaje
de Belle-Arte.

după

sculpturi celebre, pentru studiile necesare

studenţilor

Şcoala

1869 -

Primeşte comanda realizării unei sculpturi monumentale pentru înfrumuseţarea capitalei. Acest monument dedicat Spătarului Mihail Cantacuzino, ctitorul Aşezământului Coltea, a fost transpus în marmură de Carrara cu ajutorul lui lppolito Lepri. Gândit în concordantă cu dimensiunile bisericii şi ale
spitalului. era aşezat în mijlocul grădinii Aşezământului Coltea. Prin modificările edilitare aduse bulevardului I. C. Brătianu, sculptura a rămas în apropierea gardului grădinii unde îşi pierde, din păcate
din monumentalitate. Este prima sculptură monumentală care se păstrează, a oraşului Bucureşti.

1870 -

Călătorie

de studii la Viena

şi Florenţa.

1871 - Comanda pentru dubla scară din marmură de Carrara a Capelei din grădina Palatului Ştirbey, Buftea
(arhitect Louis Blank). A fost ajutat de meşteri din atelierul italianului Filippo Grossi.
1875 - Călătorie la Florenţa, de unde achiziţionează mulaje după sculpturi celebre, pentru studiile necesare
studenţilor de la Şcoala de Belle-Arte (Venera iese din baie, Venera făcându-şi toaleta, Copil cu vulturul de la Vatican (Ganymede), Copil cu gâsca de Campidoglio).

1881 - Comanda sculpturii monumentale Domnita Bălaşa. Realizată în marmură de Carrara, se află în curtea
bisericii omonime, Bucureşti. A fost transpusă în marmură de Carol Storck şi Carl Teutsch. Traduce
pentru studenţii Şcolii de Belle-Arte "Elernents des perspective" de Armand Cassagne, apărută la
Paris, 1881.
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l 882 - Comanda sculpturii monumentale Ana Davila pentru Aşezământul Elena Doamna, Bucureşti. A fost
transpusă în marmură de Carol Storck şi Carl Teutsch.
l 883 - Comanda pentru scara de onoare, coloanele
Transpuse în marmură de Carol Storck.

şi

balustradele balcoanelor destinate Ateneului Român.

1884 - Comanda sculpturii monumentale Protopopul Tudor Economu, ctitor al Şcolii de fete, Bucureşti, str.
Călăraşilor (după demolarea şcolii, sculptura se află în patrimoniul muzeului Storck). A fost transpusă
în marmură de Carol Storck şi Carl Teutsch.
1885 - Comanda pentru scara de onoare spre sala tronului din fostul Palat Regal (arhitect Paul Gottereau).
Finalizează

moreze

comanda pentru cele două monumente ridicate le Rahova şi Smârdan, menite să comede Independentă din 1877 şi rolul armatei române la eliberarea Bulgariei de sub
turcă (au fost distruse de armata bulgară la începutul primului război mondial).

Războiul

ocupaţie

1886 - Comanda pentru sculpturile în mărime naturală care îi reprezentau pe Mihai Viteazul
Mare, destinate şcolii fiilor de militari din Craiova.
1887 - 27 ianuarie, prin decret regal i se

acordă cetăţenia română, (cerută încă

şi Ştefan

cel

din 1883 ).

30 martie, la numai 61 de ani, încetează din viată şi este înmormântat în Cimitirul evanghelic,
Bucureşti.
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SCULTURA
1. MASCĂ HILARĂ, 1852
ronde-bosse în piatra
dimensiuni:73 x 93 x 120 cm
nesemnat, nedatat
inventar 915481

2. MASCĂ HILARĂ, 1852
ronde-bosse în piatră
dimensiuni: 83 x 40 x 110 cm
nesemnat, nedatat
inventar 915482

Aceste
război

două sculpturi au fost create pentru
mondial.

faţada

Teatrul

Naţional
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din

Bucureşti ,

distrus în cel de-al doilea

3. CLARA IHM, 1860
basorelief în mamrnra
dimensiuni: 51 x 39 cm
nesemnat, nedatat
inventar 915517
Portretul primei

soţii

a sculptorului, mama lui Carol Storck.
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Frontonul Universităţii clin Bucureşti, având ca

temă

MINERVA OCROTIND ARTELE

creat în 1862 la comanda arhitectului Alexandru Orescu. A fost distrus în cel de-al doilea
Fragmentele salvate din acest fronton sunt în patrimoniul muzeului Storck.

ŞI ŞTIINŢELE,
război

mondial.

4. Fragment clin frontonul Universităţii clin Bucureşti
MINERVA OCROTIND ARTELE ŞI ŞTIINŢELE,
1862
altorelief în piatră
dimensiuni: 91 x 90 x 30 cm
nesemnat, nedatat

5. Fragment clin frontonul Universităţii clin Bucureşti
MINERVA OCROTIND ARTELE ŞI ŞTIINŢELE,
1862
altorelief în piatră
dimensiuni: 75 x 57 x 41 cm
nesemnat, nedatat
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6. Fragment din frontonul Universităţii din Bucureşti
MINERVA OCROTIND ARTELE ŞI ŞTIINŢELE, 1862
altorelief în piatra
dimensiuni: 98 x 90 x 50 cm
nesemnat, nedatat
inventar 915489

7. Fragment din frontonul Universităţii din
Bucureşti

MINERVA OCROTIND ARTELE
ŞTIINŢELE, 1862

ŞI

altorelief în piatra
dimensiuni: 92 x 68 x 29 cm
nesemnat, nedatat
inventar 915490

8. Fragment din frontonul Universităţii din
Bucureşti

MINERVA OCROTIND ARTELE
ŞTIINŢELE, 1862
altorelief în piatră
dimensiuni: 110 x 53 x 30 cm
nesemnat, nedatat
inventar 915491
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ŞI

9. Fragment din frontonul Universităţii
din Bucureşti
MINERVA OCROTIND ARTELE ŞI
ŞTIINŢELE, 1862
altorelief în piatra
dimensiuni: 71 x 83 x 30 cm
nesemnat, nedatat
inventar 915492

10. Fragment din frontonul Universităţii din
Bucureşti MINERVA OCROTIND ARTELE
ŞTIINŢELE, 1862
altorelief în piatra
dimensiuni: 92 x 50 x 30 cm
nesemnat, nedatat
inventar 915493

ŞI

11. Fragment din frontonul Universităţii din
MINERVA OCROTIND ARTELE
ŞTIINŢELE, 1862

Bucureşti

altorelief în piatra
dimensiuni: 110 x 50 x 37 cm
nesemnat, nedatat
inventar 915494
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ŞI

12. Fragment din frontonul

Universităţii

din

Bucureşti

MINERVA OCROTIND ARTELE
1862
altorelief în piatra
dimensiuni: 68 x 67 x 25 cm
nesemnat, nedatat
inventar 9 l 5495

ŞI ŞTIINŢELE,

13. Fragment din frontonul Universităţii din

14. Fragment din frontonul Universităţii din

Bucureşti

Bucureşti

MINERVA OCROTIND ARTELE ŞI
ŞTIINŢELE, 1862
altorelief în piatra
dimensiuni: 96 x 72 x 30 cm
nesemnat, nedatat
inventar 915496

MINERVA OCROTIND ARTELE
ŞTIINŢELE, 1862
altorelief în piatra
dimensiuni: 67 x 55 x 28 cm
nesemnat, nedatat
inventar 9 l 5497

47
https://biblioteca-digitala.ro

ŞI

15. FREDERICA STORCK, 1862
ronde-bosse în ghips
dimensiuni: 40 x 22 x 14 cm
nesemnat, nedatat
inventar 915255

16. FREDERICA STORCK, 1862
ronde-bosse în bronz
dimensiuni: 40 x 22 x 14 cm
semnat pe postament lateral stânga: Storck
nedatat
inventar 915505
Portretul celei de-a doua

soţii

a sculptorului.
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17. MACHETA BISERICII EPISCOPALE DIN CURTEA DE ARGEŞ, 1867
lemn de tei şi mesteacăn
dimensiuni: 122 x 220 x 230 cm
semnat şi datat: dreapta, jos cu ulei negru: K. Storck 1867
inventar 915389
Realizata dupa desenele lui Ludwig Reissenberger şi Gaetano Burelly pentru Expoziţia Universala de la
Paris, 1867. Pentru aceasta expoziţie sculptorul a creat şi portretele lui Carol I şi Napoleon III, în sare. Aceste
lucrări nu s-au păstrat.
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18. CAP DE FATĂ (SF. IOAN BOTEZĂTORUL COPIL), 1870
ronde-bosse în marmura
dimensiuni: 43 x 24 x 16 cm
semnat şi datat în fata pe postament: Storck fee. 1870
inventar 915520
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19. C. A. ROSETTI, 1871
ronde-bosse în bronz
dimensiuni: 50 x 40 x 26 cm
semnat: pe postament lateral dreapta:
K. Storck, nedatat
inventar 915507
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20. DOMNIŢA BĂLAŞA (schiţă), 1881
ronde-bosse în ghips
dimensiuni: 42 x 13 x 15 cm
nesemnat, nedatat
inventar 915518
Schiţa

sculpturii în marmura, aflata în curtea bisericii
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Domniţa Bălaşa , Bucureşti.

21. DOMNIŢA BĂLAŞA (schiţă), 1881
ronde-bosse în ghips
dimensiuni: 203 x 85 x 80 cm
nesemnat, nedatat
inventar 9154 79
Schiţa

sculpturii în marmura, aflata în curtea bisericii Domnita
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Bălaşa , Bucureşti

22. PROTOPOPUL TUDOR ECONOMU, 1884
ronde-bosse în marmura
dimensiuni: 187 x 82 x 94 cm
semnat şi datat pe postament, în faţa: C. Storck fee. 1884
inventar 915390
Protopopul Tudor Economu a fondat o şcoală de fete în Bucureşti, str. Călăraşilor.
Transpunerea în marmura a sculturii îi aparţine lui Carol Storck.
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23. CAP DE BĂTRÂN
ronde-bosse în ghips
dimensiuni: 43 x 26 x 26 cm
semnat pe postament dreapta: C. St. nedatat
inventar 916518
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24. CAP DE BĂTRÂN
ronde-bosse în bronz
dimensiuni: 42 x 28 x 28 cm
semnat pe postament lateral dreapta cu litere gotice : K. St.
nedatat
inventar 915254
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25. ÎNGERAŞ (AMORAŞ)
ronde-bosse în marmura
dimensiuni: 67 x 34 x 31,5 cm
nesemnat, nedatat
inventar 916517
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26. SF. IOAN BOTEZÂTORUL COPIL
(copie dupâ Desiderio da Settigniano)
basorelief în marmurâ
dimensiuni: 51 x 25,5 cm
nesemnat, nedatat
inventar 916516
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27. ŢĂRĂNCUŢA
ronde-bosse în teracota
dimensiuni: 18,5 x 7 x 7 cm
nesemnat, nedatat
inventar 915256

28. COSTACHE STERIADI
ronde-bosse în marmură
dimensiuni: 58 x 38 x 33 cm
nesemnat, nedatat
inventar 916515
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GRAFICA

/
1. STUDIU DE FATĂ
creion pe hât1ie ocru
dimensiuni: 36 x 25 ,5 cm
nesemnat, nedatat
inventar 916519

verso:
studiu de picior în creion
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2. COPIE DUPĂ MICHELANGELO
creion pe hârtie
dimensiuni: 45,3 x 31 cm
nesemnat, nedatat
inventar 916520

f

3. STUDII DE PICIOARE DE CAI
tuş ,

penita pe hârtie
dimensiuni: 21 x 23 cm
nesemnat, nedatat
inventar 916521
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4. STUDIU DE CRANIU
creion pe hârtie gris
dimensiuni: 23 x 31 cm
nesemnat, nedatat
inventar 916522

5. BĂRBATNUDAŞEZAT
cărbune

pe hârtie ocru
dimensiuni: 31 x 42 cm
nesemnat, nedatat
inventar 916523
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6. STUDIU DE ANTEBRAŢ
creion pe hârtie ocru
dimensiuni: 3 I x 42 cm
nesemnat, nedatat
inventar 916524
7. STUDII DE ARHITECTURĂ
creion pe hârtie
dimensiuni: 34 x 50 cm
nesemnat, nedatat
inventar 916525
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CAROL STORCK 1854-1926
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Carol Storck (prenumele de botez Johann Ludwig Carl) s-a născut în 1Omai 1854 în

Bucureşti şi

a murit în
25 august 1926 la Bucureşti. Este fiul din prima căsătorie a sculptorului Karl Storck (1826-1887) cu Clara
Ihm (1852-1864), originară din Hanau.
Studii gimnaziale la
1870 -

Braşov.

Studiază sculptura la Florenţa, Italia, cu Augusto Rivalta (1837-1925). Nu a fost influenţat de acest
sculptor, devenit profesor la Institutul Florentin de Arte Frumoase. A fost sprijinit financiar de D-na
Gil pin.

1875 - În ultimul an de studii primeşte premiul al Ii-lea.
Întoarcerea în România.
1876 -

Pleacă

în S.U.A. la Philadelphia, în căutare de lucru, urmând astfel drumul parcurs de un frate al
tatălui său, Heinrich Ihm. La început lucrează într-o fabrică de cutii de lemn, şi face mici sculpturi
funerare.

1877 - Participă la o expoziţie de
fabricantului Dixton.
1878 -

Participă

artă

din Philadelphia cu portretul copilului Dellachause

la Salonul Oficial din Philadelphia cu o

statuetă

în teracota

"Priveşte

şi

portretul

florile

gingaşe".

1879 - Participă la Salonul Oficial din Philadelphia cu două lucrări, un portret al lui Fortuny (ghips patinat)
şi o ilustrare a "Neguţătorului din Veneţia"de Shakespeare (teracota). Realizează portretul reverendului William Smith, primul rector al universităţii din Philadelphia. Îşi câştigă existenţa din vânzarea
sculpturilor şi lecţii de desen. Intră în atelierul de pictură şi desen al lui Thomas Eakins (profesor şi
rector al Academiei de Arte Frumoase din Philadelphia), pentru a studia. Desene şi gravuri din această
perioadă sunt în colecţia Cabinetului de Stampe al Academiei Române şi în colecţia de Stampe a
Muzeului Naţional de Artă, Bucureşti.
1880 - La insistenţele tatălui său, se întoarce în România pentru a lucra în atelierul de sculptură al acestuia.
Transpunerea în marmură a sculpturilor monumentale realizate de Karl Storck a fost realizată în mare
parte de Carol (Ana Davila, Protopopul Tudor Economu)
1886 - Expune la "Cercul artistic literar Intim Club" sculptura "Progresul".
1887 - La moartea lui Karl Storck preia atelierul de
1888 -

Căsătoria

sculptură

cu Berta Zeidner (1869-1907) din
Alexandru, 1893, Ella, 1894, Jenny, 1895)

Braşov,

al artistului.
au avut

împreună

patru copii (Clara, 1889,

1890 - Membru fondator al Societăţii "Cercul Artistic", această societate s-a menţinut
Carol Storck a fost casierul societăţii, şi în 1912, a fost ales preşedinte.
1895 - Comanda pentru trei alegorii destinate Palatului de Justiţie din Bucureşti:

până

în 1947.

Prudenţa, Forţa, Temperanţa.

1900 - Comanda pentru două alegorii menite Palatului Poştelor, Bucureşti (astăzi Muzeul Naţional de
Istorie): Drum de fier şi Electricitatea (după cutremurul din 1940, toate cele zece sculpturi adosate
faţadei au fost distruse).
1903 - Comanda pentru sculptura
de Medicină, Bucureşti.

monumentală

din bronz Generalul doctor Carol Davila, pentru Facultatea
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1926 - 25 august se stinge din viata şi este înmormântat în Cimitirul evanghelic, Bucureşti. Participa la
Saloanele Oficiale şi la expoziţiile "Cercului Artistic" cu portrete ale contemporanilor săi şi cu mici
statuete. Alături de tatăl sau, are un aport major la realizarea unor impresionante monumente funerare.
Monumentul funerar al familiei Aman, al Polinei Russenescu, 1887, al lui Jenny Galeşteanu, 1889,
Cimitirul Sineasca, Craiova, al familiei Izvoranu, 1901, al familiei Xantopol, Cimitirul Bellu,
Bucureşti. Numărul impresionant de sculpturi funerare realizate de sculptor şi calitatea artistica, sunt
dovezi ale măiestriei sale. Proiectele sale de sculpturi monumentale, ramase din păcate în faza de
schite, sunt marturii ale unui talent care nu a fost suficient valorificat. Proiectul pentru monumentul
Honterus la Braşov, proiectul pentru monumentul pictorului Theodor Aman.
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SCULPTURA:

1. GRUP (EKKEHARD

ŞI

HEDWIGE), 1882

ronde-bosse în teracota
dimensiuni: 26,5 x 11 x 9,5 cm
semnat şi datat pe postament, stânga: C. Storck 1882
inventar 915516
Aceasta statueta este ilustrarea unei legende germane (un
călugăr franciscan pentru a respecta interdicţrn prin care
nici o femeie nu putea călca în interiorul mânăstirii , îşi
duce iubita în brate).

2. FREDERICA STORCK, 1884
ronde-bosse în teracota
dimensiuni: 56 x 44 x 27 cm
semnat şi datat pe postament, spate:
Storck junior 1884
inventar 915257
Este portretul celei de-a doua soţii a lui Karl
Storck, născuta Olescher.
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3. KARL STORCK, 1889
ronde-bosse în gips
dimensiuni: 86 x 57 x 34 cm
semnat şi datat în spate pe umărul drept:
Storck juni 1889
inventar 915259
prezintă pe tatai artistului cu o figura
de poziţia sa sociala.
Karl s-a impus contemporanilor săi ca artist şi ca
promotor al artelor plastice în România.

Portretul îl
conştienta

4. DOAMNA GIANNI, 1897
basorelief în marmura
diametru: 40 cm
semnat şi datat în dreapta: C. Storck 1897
inventar 915498
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5. PORTRET DE FEMEIE ŞEZÂND
(WLIA SĂULESCU), 1880-1890
ronde-bosse în teracota
dimensiuni: 42 x 31 x 25 cm
nesemnat, nedatat
inventar 915515
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6. PAPA RIETZ (GUSTAV RIETZ), 1901
ronde-bosse în bronz
dimensiuni: 67x 41 ,5x 26,5 cm
semnat şi datat în spate, stânga, sus: C. Storck 1901
inscripţie în faţa pe postament: Papa Rietz
inventar 915474

7. CAP DE FEMEIE, 1920
ronde-bosse în marmura
dimensiuni: 54 x 50 x 28 cm
semnat şi datat în spate pe postament:
C. Storck 1920
inventar 917420
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8. AUTOPORTRET, 1926
ronde-bosse în bronz
dimensiuni: 47 x 28 x 23 cm
semnat cu majuscule pe postament în fata:
Autoportret. sculptorul Carol Storck
nedatat
inventar 915258
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9. FEMEIE ŢINÂNDU-ŞI POALA
ronde-bosse în teracota
dimensiuni: 22 x 1O x 7 ,5 cm
semnat stânga, jos: K. Storck
nedatat
inventar 916526

10. îNGRIJIND UN RÂNIT, 1879
ronde- bosse în teracota cu postament din lemn
dimensiuni: 58 x 61,5 x 51 cm
nesemnat, nedatat
eticheta pe postament: Carol Storck dupa Karl Storck, 1879
inventar 915519
Aceasta schiţa a fost realizata de Carol dupa sculp_tura în marmura a tatălui sau Karl Storck ELISABETA ŞI RANITUL,
(aflata iniţial la Palatul Cotroceni, lucrarea este astăzi disparuta)
O reducţie în marmura se afla în patrimoniul Muzeului
Naţional Pele ş .

Karl Storck [nefiind semnata, poate Carol?]

Principesa Elisabeta a României îngrijind un rănit, nr. mventar 11050.
Informaţie obţinuta prin bunăvoinţa d-nei director Gabrie la
Popa şi a muzeografei Ruxandra Beldiman de la Muzeul
Naţional Peleş.
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MEDALII

ŞI

PLACHETE

1. FR. BOSSEL 1894
medalie bronz cu doua feţe
diametru: 355 mm
semnat la baza, jos: C. Storck, nedatat
inscripţii pe avers: Friedr. Bossel Gusherr
auf Plopeni spender des Banners.
inventar 916527

revers

2. PÂRINŢILOR NEAMULUI ROMÂNESC
placheta bronz cu doua feţe
dimensiuni: 64 x 89 mm
semnat dreapta jos: Carol Storck, nedatat
inscripţie central: Parinţilor Neamului Românesc
106 1906 1866.
inventar 916528

revers

inscripţii pe revers: Bannerweitbe
D. Deutchen Săngerbundes
in Ri.irnanien Plopeni 5. Juni 1894
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PICTURĂ:

1. IULIA SĂULESCU, 1882
ulei pe pânza
dimensiuni: 59,5 x 45 cm
semnat şi datat deasupra umărului drept cu ulei
roşu: Storck, jun. (18)82
inventar 915499
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FREDERIC STORCK (1872-1942)
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Ştefan Storck s-a născut în 19 ianuarie 1872 în Bucureşti , România şi a decedat în 26 decembrie 1942 în Bucureşti , România. Este fiul din a doua căsătorie a sculptorului Karl Storck cu FriederikeAmalie Olescher (1843-1915), originară din Braşov.

Frederic (Fritz)

Studii: liceul Sf. Sava
Toneanu, Brezeanu).

şi

Sf. Gheorghe,

Bucureşti

(i-a avut colegi pe Theodor Pallady, Lahovary,

J888 - Studiază sc ulptura la Şcoala de Belle-Arte, Bucureşti cu loan Georgescu (i-a avut colegi pe Ştefan

Luchian, Alexandru Satmari , Ipolit Strâmbu, Kimon Loghi, Constantin Artachino).
1893 - Încheie perioada de studii în Bucureşti şi pleacă la Munchen , unde studiază sculptura la
Kunstakademie, cu Wilhelm von Rumann . (Primii doi ani a fost sprijinit financiar de soţia colonelului Vlădoianu).
1897 -

Călătorie

de studii în Italia.

Obţine

Medalia de argint pentru sculptura Muncitorul pietrar la expozitia Glaspalast, Mi.inchen,
Germania.

1899 - Încheie perioada de studii de la Munchen şi se întoarce în România. În această perioadă, primii patru
ani au fost dedicaţi studiului în cadrul Kunstakademie-e i, iar următorii doi ani, a lucrat şi a expus în
Mi.inchen , Berlin, Hamburg, Viena.
1900 - Membru fondator al Societăţii Tinerimea Artistică, alături de Ştefan Popescu, lpolit Strâmbu, Kimon
Loghi, Ştefan Luchian , Nicolae Vermont, Constantin Artachino, Oscar Spaethe, G. D. Mirea, Nicolae
Grant. Medalia de argint pentru sculptura Muncitorul pietrar la Expoziţia Internaţională, Paris.
1901 -

Vizitea ză

Italia.

1903 - Membru fondator al

Societăţii

de

Numismatică

Române.

1904 - Comanda pentru cele opt cariatide destinate Salonului de

recepţii

al Palatului Cantacuzino din

Bucureşti .

1905 - Comanda pentru sculptura I. I-L

Rădulescu, Târgovişte

1906 - Profesor de modelaj şi desen la Şcoala de Bel le-Arte din Bucureşti, până în 1937. Comanda pentru alegoria Adevărul, sculptură adosată , destinată Palatului de Justiţie , Bucureşti . Comanda pentru sculptura
monumentală în piatră , Gigantul, destinată Expoziţiei Jubiliare din Parcul Carol, Bucureşti (o reducţie
a acestei sculpturi, în bronz, se află în colecţia muzeului Storck). Comanda pentru basoreliefurile celor
patru Eva ngheli ş ti care decorează casa ing. Victor Stăuceanu, Bucureşti (schiţele în gips patinat, sunt
expuse în holul cu vitralii din muzeul Storck).
1906/ 1907 - Comanda pentru cei patru evanghelişti destinaţi Capelei Evloghie Gheorghieff, Cimitirul Bellu
(arhitect Ion Mincu). Iniţial arhitectul i-a încredinţat comanda pentru doi din evanghelişti, dar,
datorită modului în care se integrau monumentului , sculptorul a primit comanda şi pentru
ceilalţi doi evanghelişti .
1907 - Comanda pentru cele două alegorii în marmură de Carrara, Industria ş i Agricultura, pentru Palatul
Administrativ din Galaţi (reducţiile în bron z ale acestor sculpturi au fost expuse la Tinerimea Artistică,
191 O; După aceste alegorii a reali zat ş i reducţii în bronz. Un exemplar al Industriei ş i schiţele în ghips
sunt în patrimoniul Muzeului Storck.
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1908 - Comanda pentru Monumentul funerar al familiei Alexandrescu, Cimitirul Sineasca, Craiova (compus
din două sarcofage din bronz, expuse la Salonul Tinerimii Artistice de la Ateneul Român din
Bucureşti , 1912). A înfiinţat prima turnătorie în bronz, de artă din Bucureşti , numită V V Răşcanu &
Co.
1909 - 12 martie, căsătoria cu Cecilia Cuţescu Storck, pictor. Au avut două fiice, Gabriela Florica (Gabi)
Storck-arhitectă (13 aprilie 1913-18 martie 1976) şi Cecilia Frederica (Lita) Storck, căsătorită Botezceramistă (4 iulie 1914-30 noiembrie 1998).
1910/1911 - Comanda pentru sculptura monumentală în marmură de Cmi-ara, Eminescu din Galaţi.
1911 - Începe construcţia casei atelier din Bucureşti , sh-. Vasile Alecsandri . Basoreliefurile care decorează
exteriorul casei îi aparţin sculptorului. Casa a fost declarată monument istoric cu nr. B-Tl-m-1794 7.
Comanda pentru sculptura monumentală Dorobanţul din Cislău (o reducţie în bronz a acestei sculpturi se află în patrimoniul muzeului Storck). Comanda pentru monumentul funerar al familiei
Seceleanu din Buzău. Comanda penh·u cele două sarcofage în marmură de Carrara, destinate lui Mihai
Viteazu şi Radu cel Mare de la Mânăstirea Dealu din Târgovişte.
1921 - Comanda pentru sculptura Legionarul roman, destinată Arcului de Triumf din Bucureşti (pentru prima
variantă, în gips, a acestui monument care a fost provizoriu, şi nu s-a păstrat). O schiţă se află în patrimoniul muzeului Storck.
1922 - Comanda pentru portretele lui Friedrich Schiller şi Johann Wolfgang Goethe, în bronz, destinate
Muzeului Teatrului Naţional din Bucureşti (câte un exemplar există şi în patrimoniul Muzeului
Storck). Comanda pentru 12 basoreliefuri cu temă biblică , în bronz, pentru casa ing. Victor Stăuceanu,
Bucureşti (schiţele în gips patinat, sunt expuse în holul cu vitralii din muzeul Storck).
1930 - Comanda pentru portretul lui Ludwig Van Beethoven, în bronz, pentru Muzeul Teatrului
Bucureşti (două exemplare sunt şi în patrimoniul Muzeului Storck).

Naţional

din

1931 - Comanda pentru grupul statuar destinat Băncii de Credit Român din Bucureşti , str. Stavropoleos.
1932 - Comanda pentru portretul Gheorghe Munteanu Murgoci, un exmplar este expus în faţa Muzeului de
Geologie din Bucureşti, un exemplar a fost pus în faţa Liceului din Balcic.
1935 - Comanda portretului Dr. Obreja, este expus în cmiea Spitalului cu acelaşi nume din Bucureşti.
1937 - Încheie activitatea de profesor al Şcolii de Belle-Arte din Bucureşti.
1942 - La 26 ianuarie încetează din viaţă şi este înmormâtat la Cimitirul Sf. Vineri din Bucureşti.

A scris cronică plastică în presa epocii ("Viaţa literară şi artistică"), sub pseudonimul Fra Angelico şi
St. Sterescu.
Participări

la saloane, expoziţii:
Anual la Glaspalast, Mlinchen, Germania, începând cu 1895.
Anual la expoziţiile grupului Secession, Mlinchen, din 1897 până în 1910.
Anual la Tinerimea Artistică , de la înfiinţare şi până la moartea artistului (1902-1942).
Anual la Salonul Oficial, Bucureşti , începând cu 1896 şi până la moartea artistului.
Expoziţia Internaţională, Atena, Grecia, 1904.
Expoziţia [nternaţională, Roma, Italia, 1904.
Expoziţia Internaţională, Paris, Franţa , 1900.
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Expoziţia Internaţionala, Barcelona, Spania, 1929.
Bienala de la Veneţia, Italia, 1906, 1907, 1942.
Expoziţia Artiştilor Români, Bruxelles, Haga, Amsterdam, Roma, Bratislava, Munchen,
Stockholm, 1930, 1942.

Lucrări

în colecţii particulare şi în majoritatea muzeelor importante din România
particulare din România şi Europa.
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şi

în

colecţii

SCULPTURĂ

1. CAROL GOBL, 1890
ronde-bosse în bronz
dimensiuni: 60 x 56 x 35 cm
semnat şi datat în spate stânga,
sus: Storck Fr. (18)90
inventar 915483

2. PROFIL DE BĂRBAT, 1891
basorelief în ghips
dimensiuni: 42 x 34 x 5,2 cm
semnat şi datat dreapta jos cu
monograma: FS (18)91
inventar 916199
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3. MUNCITORUL PIETRAR, 1896
ronde-bosse în ghips patinat
dimensiuni: 179 x 81 x 4 7 cm
semnat pe postament în spate:
Fritz Storck, nedatat
i nventar9 l 5 l 62
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6. EVA (TENTAŢIUNEA) fragment, 1897
ronde-bosse în ghips
dimensiuni: 10 x 8 x 9 cm
nesemnat, nedatat
inventar 916178

5.

TENTAŢIUNEA

(EVA), 1897

ronde-bosse în ghips
dimensiuni: 61x15 x 36 cm
nesemnat, nedatat
inventar 915167
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7. TENTAŢIUNEA (EVA), 1897
ronde-bosse în bronz
dimensiuni: 58 x 19,5 x 28 cm
semnat pe postament dreapta cu
monograma FS, nedatat
inventar 915509
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10. CLOWN, 1898
ronde-bosse în ghips
dimensiuni: 55 ,5 x 29 x 25 cm
semnat pe postament stânga:
Fritz Storck, nedatat
inventar 915169

11. CLOWN, 1898
ronde-bosse în bronz
dimensiuni: 54 x 28 x 23 cm
semnat pe postament stânga:
Fritz Storck, nedatat
inventar 915503
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12. NUD DE BĂRBAT (PURTĂTOR DE
PERLE), 1898
ronde-bosse în ghips
dimensiuni: 22 x 9 x 15 cm
nesemnat, nedatat
inventar 915190

13. NUD DE BĂRBAT (PURTĂTOR DE
PERLE), 1898
ronde-bosse în bronz
dimensiuni: 22 x 16 x 9,2 cm
semnat pe postament dreapta: Storck, nedatat
inventar 915513
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14. AURORA, 1899
ronde-bosse în bronz
dimensiuni: 39,5 x 13,5 x 6 cm
semnat: pe postament în dreapta
cu monograma: FS, nedatat
inventar 9151 87
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15. INOCENŢA, 1899
ronde-bosse în bronz
dimensiuni: 50 x 18 x 14 cm
semnat şi datat pe postament spate,
în dreapta: Fr. Storck (18)99
inventar 915177
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16. CAP DE COPIL (Carol al Ii-lea, copil), 1900
ronde-bosse în mammră
dimensiuni: 30 x 30,5 x 21,5 cm
semnat şi datat în spate, stânga jos: Fr. Storck (1 )900
inventar 915136
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17. REGELE CAROL [Ferdinand*]
ronde-bosse în ghips
dimensiuni: 79 x 60 x 43 cm
semnat lateral dreapta: F. Storck
nedatat
inventar 916191
*Acest portret este înregistrat greşit în inventarul muzeului cu titlul: Regele Ferdinand.
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18. REGELE CAROL I, 1900
ronde-bosse în ghips
dimensiuni: 71 x 62 x 44 cm
semnat şi datat în spate stânga sus:
Fr. Storck Bucureşti 1900
inventar 916190
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19. AUTOPORTRET, 1901
ronde-bosse în ghips patinat
dimensiuni: 56 x 19 x 21 cm
semnat şi datat pe postament stânga:
Ich mich, (19)01 Fritz Storck
inventar 9 l 5151
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https://biblioteca-digitala.ro

20. FLORICA CONDRUS, 1902
ronde-bosse în marmura
dimensiuni: 45 x 48 x 26 cm
semnat şi datat pe umăr în spate,
dreapta: Fritz Storck Buc. 1902
inventar 915142

21. ANASTASE SIMU, 1902
ronde-bosse în marmură
dimensiuni: 46 x 52 x 28 cm
semnat şi datat pe postament spate:
Fritz Storck (1 )902
inventar 915485
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22. MOŞ FLOREA, 1902
ronde-bosse în bronz
dimensiuni: 31 ,5 x 20 x 17 cm
semnat şi datat pe postament în
spate, stânga: Fritz Storck (1)902
inventar 915171
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23. ALEXANDRINA, 1902
ronde-bosse în bronz
dimensiuni: 30 x 11,8 x 21 cm
semnat lateral stânga: Fritz Storck, nedatat
inventar 915149
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24. PORTRETUL LUI MOŞ FLOREA, 1902

25. PORTRETUL LUI MOŞ FLOREA, 1902
ronde-bosse în bronz
dimensiuni: 56 x 18 x 25 cm
semnat şi datat în spate, mijloc:
Fritz Storck, Buc. 1902
inventar 915511

ronde-bosse în ghips patinat
dimensiuni: 58 x 19,5 x 19 cm
semnat şi datat pe postament spate:
Fritz Storck 1902
inventar 915158
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26. FLORICA CONDRUS, 1902
ronde-bosse în ghips
dimensiuni: 30 x 18,5 x 16,5 cm
semnat şi datat pe postament
în spate: Fritz Storck (1 )902
inventar 915180
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27. EVANGHELISTUL MATEI, 1903-1904
ronde-bosse în ghips
dimensiuni: 88 x 43 x 38 cm
semnat pe postament în fata, stânga: F. Storck
nedatat
inventar 915160
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28. EVANGHELISTUL IOAN, 1903-1904
ronde-bosse în ghips
dimensiuni: 86 x 42 x 30 cm
nesemnat, nedatat
inventar 915159
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29. EVANGHELISTUL MARCU, 1902

30. EVANGHELISTUL MATEI, 1902

ronde-bosse în ghips
dimensiuni: 3 8 x 20 x 19 cm
nesemnat, nedatat
inventar 915229

ronde-bosse în ghips
dimensiuni: 36 x 22 x 14 cm
nesemnat, nedatat
inventar 915230

Sculpturile cu numărul de inventar: 915160, 915159, 915229, 915230, 915228, 916175 , 915226, 915227
sunt schiţe pentru Capela Funerara Evloghie Gheorghieff, Cimitirul Bellu, Bucureşti.
Proiectul arhitectural îi aparţine arhitectului Ion Mincu, care i-a comandat iniţial sculptorului doi din
evanghelişti (Matei şi Ioan) . Frederic Storck a reuşit sa creeze doua lucrări bine integrate acestui
monument, iar Ion Mincu i-a încredinţat realizarea celor patru evanghelişti . Ansamblul funerar fiind una
din operele majore ale sculptorului prin modul de rezolvare a canonului bizantin în tridimesional.
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31. EVANGHELISTUL IOAN, 1902
ronde-bosse în ghips
dimensiuni : 40 x 23 ,5 x 18,5 cm
nesemnat
nedatat
inventar 915228
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32. CAP DE BĂRBAT CU BARBĂ - EVANGHELIST, 1903
ronde-bosse în ghips
dimensiuni: 55 x 20 x 24 cm
semnat şi datat lateral dreapta:
Fritz Storck (1) 903
inventar 916175
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33. EVANGHELISTUL LUCA, 1903-1904
sculptura adosata în ghips
dimensiuni: 40 x 20 x 16 cm
nesemnat, nedatat
inventar 915226

34. EVANGHELISTUL LUCA, 1903-1904
sculptură adosată în ghips
dimensiuni: 40 x 20 x 18,5 cm
nesemnat, nedatat
inventar 915227
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35. ALFONS CASTALDI, 1903
ronde-bosse în ghips
dimensiuni: 40 x 21 x 26 cm
semnat pe postament dreapta: Fr. Storck
datat şi inscripţie pe postament în spate: Amicului meu
A. Castaldi 1903
inventar 915143

36. ALFONS CASTALDI, 1903
ronde-bosse în ghips
dimensiuni: 44 x 21 x 24 cm
semnat şi datat pe postament dreapta: Fr. Storck 1903
inscripţie pe postament, în spate:
Amicului meu A. Castaldi l 903
inventar 916177
Alfons Castaldi (1874-1942) compozitor şi pedagog român de origine italiana.
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37. ALFONS CASTALDI, 1903
ronde-bosse în bronz
dimensiuni: 56 x 22 x 24 cm
semnat pe postament, dreapta, jos: Fr. Storck
inscripţie şi datat în spate: Amicului meu A. Castaldi 1903
inventar 915512
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38. POCĂINŢA, 1903
ronde-bosse în bronz
dimensiuni: 22,5 x 52,5 x 28,5 cm
semnat şi datat pe postament dreapta: Fr. Storck 1903
inventar 915161

39. CĂINŢA, 1903
ronde-bosse în bronz
dimensiuni : 13,5 x 13,7 x 7,5 cm
nesemnat, nedatat
inventar 9161 73
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40. NUD CULCAT, 1904
ronde-bosse în ghips patinat
dimensiuni: l 8 x 9 x 5 cm
semnat pe postament: Fr. Storck, nedatat
inscripţie pe postament: Vili Graypfner M.
inventar 915192

Turnător

41. NUD CULCAT, 1904
ronde-bosse în bronz
dimensiuni: 4,5 x 17 x 8,7 cm
semnat pe postament dreapta: Fr. Storck, nedatat
inventar 915193
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42. DORMIND, 1904
ronde-bosse în bronz
dimensiuni: 47 x 31 x 20 cm
semnat si datat pe postament dreapta: F.
Storck 1904
inventar 915189

43. POCĂINŢA, 1904
ronde-bosse în marmura
dimensiuni: 46,5 x 55 x 28 cm
nesemnat, nedatat
inventar 9154 71
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44. FATĂ RÂZÂND, 1905
ronde-bosse în bronz
dimensiuni: 32,5 x 16,5 x 24 cm
semnat şi datat lateral dreapta:
Fritz Storck Buc. 1905
inventar 915148

112
https://biblioteca-digitala.ro

45. PE GÂNDURI, 1905

46. FEMEIE PE GÂNDURI, 1905

ronde-bosse în bronz
dimensiuni: 34,5 x 10 x 10 cm
semnat şi datat pe postament spate:
Fr. Storck 1905
inventar 915186

ronde-bosse în bronz
dimensiuni: 35 x 9 x 9 cm
semnat şi datat pe postament pate:
1905 Fr. Storck
inventar 915188

l 13

https://biblioteca-digitala.ro

47. PIANISTUL BOSCOFF, 1906
ronde-bosse în ghips
dimensiuni: 39 x 26 x 25 cm
nesemnat, nedatat
inventar 916196

48. PIANISTUL BOSCOFF, 1906
ronde-bosse în bronz
dimensiuni: 40 x 25 x 29 cm
semnat lateral dreapta jos:
Fr. Storck, nedatat
inventar 915141
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49. GRUP (DRAGOSTEA
PĂMÂNTEASCĂ ŞI DRAGOSTEA
SPIRITUALĂ), 1906
ronde-bosse în ghips
dimensiuni: 45 x 24 x 11,5 cm
semnat în spate dreapta cu monograma FS,
nedatat
inventar 9 l 620 l

50. GRUP (DRAGOSTEA PĂMÂNTEASCĂ ŞI
DRAGOSTEA SPIRITUALĂ), 1906
ronde-bossc în bronz
dimensiuni: 45 x 26 x 15,5 cm
semnat spate dreapta cu monograma
FS, nedatat
inventar 915 165
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51. GIGANTUL, 1906
ronde-bosse în ghips
dimensiuni: 66 x 33 x 21 cm
semnat pe postament în dreapta: Fr. Storck
nedatat
inventar 915232

Este o reducţie a sculpturii monumentale din parcul Carol , Bucureşti. Ansamblul sculptural a fost creat cu
ocazia a împlinirii a 40 de ani de domnie a regelui Carol I. Ilustrează legenda Jepilor din munţii Bucegi. O
fată - Orlanda - era iubita de doi fraţi şi pentru că nu se putea decide pentru vreunul dintre ei, s-a aruncat în
prăpastie. Dacă unul dintre fraţi ar fi reuşit să o salveze i-ar fi devenit soţ. Moartea Orlandei i-a împietrit pe
cei doi frati de durere, devenind stâncile Jepilor, iar în locul unde a căzut Orlanda este
cascada Urlătoarea.
În parcul Carol, pe aleea centrală, au rămas numai gigantii, din piatra, - cei doi frati, creati de Frederic Storck
şi Dimitrie Paciurea.
Personajul feminin Orlanda, în marmura, este opera lui Filip Marin şi se află în parcul Herăstrău.
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52.GIGANTUL, 1906
ronde-bosse în bronz
dimensiuni: 58 x 34,5 x 22,5 cm
semnat pe postament în dreapta: Fr. Storck, nedatat
inventar 9 l5504
ll7
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54. SFÂNTUL GHEORGHE, 1906

53. SFÂNTA ELISABETA, 1906
basorelief în ghips
dimensiuni: 45 x 45 cm
nesemnat, nedatat
inventar 915242

basorelief în ghips
dimensiuni: 45 x 45 cm
nesemnat, nedatat
inventar 915243

55. CAP DE CRIST, 1906
basorelief în ghips
dimensiuni: 45 x 45 cm
nesemnat, nedatat
inventar 915244

Basoreliefurile cu nr. inv. 915242, 915243, 915244 sunt schiţele create pentru monumentul funerar al fami liei Alexandrescu aflat în cimitirul Sineasca din Craiova, compus din două sarcofage din bronz.
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57. EVANGHELISTUL MATEI, 1906
basorelief în ghips
dimensiuni: 45 x 45 cm
semnat în mijloc, dreapta: F. Storck, nedatat
inventar 915239

56. EVANGHELISTUL MARCU, 1906
basorelief în ghips
dimensiuni: 45 x 45 cm
semnat în stânga sus: Storck, nedatat
inventar 915238

58. EVANGHELISTUL IOAN, 1906
basorelief în ghips
dimensiuni: 45 x 45 cm
semnat în mijloc, dreapta: F. Storck, nedatat
inventar 915240

59. EVANGHELISTUL LUCA, 1906
basorelief în ghips
dimensiuni: 45 x 45 cm
semnat în mijloc, dreapta: F. Storck, nedatat
inventar 915241

Basoreliefurile cu numărul de inventar 91538, 915239, 915240, 915241, sunt schiţele create şi turnate în
bronz pentru casa ing. Victor Stauceanu, str. C-tin Daniel, Bucureşti.
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60. Il'IT:>lJSTRIA, 1906-1907
ronde-bosse în ghips
dimensiuni: 50 x 16 x 11 cm
nesemnat, nedatat
inventar 915233

61. AGRICULTURA, 1906-1907
ronde-bosse în ghips
dimensiuni: 50 x 17 x 11 ,3 cm
nesemnat, nedatat
inventar 915234

Numerele inventar 915233
Administrativ din Galaţi.

şi

915234 sunt

schiţele

sculpturilor alegorice create pentru
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faţada

Palatul

62.INJ)lJSTRIA, 1906-1907
ronde-bosse în bronz
dimensiuni: 50 x 17 x l 1,5 m
semnat stânga jos cu monograma: FS, nedatat
inventar 9 I 5166
Reducţie a sculpturii alegorice realizată pentru Palatul Administrativ din Galaţi.
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63. CECILIA CUŢESCU STORCK, 1907
ronde-bosse în bronz
dimensiuni: 39,5 x 15,5 x 21 ,5 cm
semnat şi datat pe postament stânga: Fr. Storck 1907
inventar 915194
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64. ÎNTRISTARE (CHAGRIN), 1907-1908
ronde-bosse în bronz
dimensiuni: 16 x 8 x 9 cm
semnat pe postament spate: Fr. Storck nedatat
inventar 915185
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65. FEMEIA CU PISICA, 1907-1908
ronde-bosse în bronz
dimensiuni: 50 x 17 x 11 ,5 cm
semnat pe postament spate cu monograma FS, nedatat
inventar 915183
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66. OLTENAŞ, 1908
ronde-bosse în bronz
dimensiuni: 18 x 8,2 x 7 ,2 cm
semnat pe postament spate: Fr. Storck
nedatat
inventar 915184

67. OLTENAŞ, 1908
ronde-bosse în bronz
dimensiuni: 18 x 8,2 x 7,2 cm
semnat pe postament spate: Fr. Storck
nedatat
inventar 915391
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68. AUTOPORTRET, 1908
bas orei ief în marmură
diametru: 32 cm
semnat în dreapta cu monograma
FS, nedatat
inventar 915236

69. AUTOPORTRET, 1908
basorelief în bronz
diametru: 30 cm
semnat şi datat stânga sus:
Fr. Storck, (1)908
inventar 91524 7
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70. FREDERICA STORCK, 1908
medalion în ghips patinat
diametru: 40 cm
semnat în stânga cu monograma FS
nedatat
inventar 915253

71. FREDERICA STORCK, 1908
basorelief în bronz
diametru: 38 cm
semnat în stânga cu monograma: FS
nedatat
in ventar 9 155 I O
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72. FRIEDEL GOETSCHE, 1908
basorelief în marmura
diametru: 32 cm
semnat şi datat în dreapta mijloc: Fr.
Storck (1 )908
inventar 91523 7

73. FRIEDEL GOETSCHE 1908
basorelief în bronz
diametru: 24,5 cm
semnat şi datat în dreapta mijloc:
Fritz Storck ( l )908
inventar 915249
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74. CECILIA CUŢESCU STORCK, 1909
sculptura adosata în marmura
dimensiuni: 50 x 38 x 30 cm
nesemnat, nedatat
inventar 915146
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75. C. AL. ORESCU, 1909
ronde-bosse în bronz
dimensiuni: 56 x 42 x 25 cm
semnat şi datat lateral dreapta jos: Fr. Storck 1909
inventar 915396
Alexan dru Orescu (1817-1 894) arhitect român,
adept al clasicismului, a proiecta t clădirea
Universităţii şi hotel Bulevar d din Bucureşti.

76. NICULESCU BRAŢU, 1908
ronde-b osse în marmură
dimensiuni: 37,5 x 20,5 x 20 cm
semnat în dreapta cu monograma: FS, nedatat
inventar 915139
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77. SĂRUTUL, 1908-1909
ronde-bosse în bronz
dimensiuni: 29 x 20,5 x 16 cm
se mnat pe postament spate:
Fr. Storck, nedatat
inventar 915402
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78. MONUMENT MIHAIL EMINESCU, 1910
ronde-bosse în ghips
dimensiuni: 61 x 23 ,5 x 20 cm
nesemnat, nedatat
inventar 916212
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79. MIHAIL EMINESCU, 1910?

80. MONUMENT MIHAIL EMINESCU, 1910

ronde-bosse în ghips
dimensiuni: 65 x 47 x 30 cm
nesemnat, nedatat
inventar 916198

ronde-bosse în ghips
dimensiuni: 41 x 28,2 x 26 cm
nesemnat, nedatat
inscripţie în faţa, pe postament: Eminescu
inventar 916211

Sculpturile cu numerele de inventar 916212, 916198, 916211 sunt schiţe pentru sculptura monumentala
dedicata poetului Mihail Eminescu, ridicata în faţa Palatului Administrativ din Galaţi.
Realizata în marmura de Carrara.
133

https://biblioteca-digitala.ro

81. CECILIA CUŢESCU STORCK, 1910
mască ghips
dimensiuni: 54 x 25 x 24 cm
nesemnat, nedatat
inventar 916176

82. AUTOPORTRET, 1910
ronde-bosse în ghips
dimensiuni: 55 x 29 x 20,5 cm
datat ş i semnat lateral stânga: (19) 1O, Fritz
Storck
inventar 916179
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83.

DOROBANŢUL,

84. BUST DE BĂRBAT, 1911
ronde-bosse în ghips
dimensiuni: 60 x 50 x 30 cm
senurnt şi datat lateral stânga:
Fr. Storck (1)911
inventar 916174

1911

ronde-bosse în bronz
dimensiuni: 79 x 23 x 26 cm
semnat şi datat pe postament lateral
dreapta: Fr. Storck 1911
inventar 915403
Reducţie

a sculpturii monumentale aflata la Cislau.
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85. REGINA MARIA, 1912
ronde-bosse în ghips
dimensiuni: 64 x 52 x 26 cm
datat ş i semnat lateral dreapta jos: 1912, Fr. Storck
(în 1912, era Principesa Maria, viitoarea Regină Maria din 1914)
inventar 916189
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86. FEMEIE ODIHNINDU-SE, 1912
ronde-bosse în ghips
dimensiuni: 15 x 7,5 x 18 cm
semnat pe postament Fr. Storck, nedatat
inventar 915191

87. FEMEIE ODIHNINDU-SE, 1912
ronde-bosse în bronz
dimensiuni: 14,7 x 9 x 17 cm
senurnt lateral dreapta cu monograma FS
nedatat
inventar 915514
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89. FEMEIE PLÂNGÂND, 1915
ronde-bosse în marmură
dimensiuni: 45 x 25 x 12 cm
semnat pe postament dreapta cu
monograma : FS, nedatat
inventar 916170

/

88. PROIECT DE MONUMENT FUNERAR (AM1NTIRI TRISTE), 1914-1916
ronde-bosse în marmură
dimensiuni: 24 x 20,5 x 9,5 cm
semnat lateral dreapta cu monograma FS, nedatat
inventar 915231
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90. ION ST. RASIDESCU, 1915
ronde-bosse în bronz
dimensiuni: 63 x 60 x 40 cm
semnat şi datat lateral dreapta: Fr. Storck (1 )915
inventar 915484
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91. DĂNŢUITOARELE, 1916
vas decorat cu altoreliefuri în ghips patinat
dimensiuni: 18 x 9 cm
semnat la bază: Fr. Storck, nedatat
inventar 915195
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92. DĂNŢUITOARELE, 1916
vas decorat cu altoreliefuri în bronz
dimensiuni: 17 x 11 ,3 x 9,5 cm
semnat jos, la baza: Fr. Storck, nedatat
inventar 916172
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93. DOAMNADOVIS, 1917
ronde-bosse în marmura
dimensiuni: 45 x 48 x 26 cm
semnat şi datat dreapta jos:
(1)917, Fr. Storck
inventar 915469
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94. DURERE, 1917

sculptura adosata în marmura
dimensiuni: 45 x 45 x 32 cm
nesemnat, nedatat
inventar 915144
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95. POETUL ALEXANDRU MACEDONSKI, 1917
ronde-bosse în bronz
dimensiuni: 47 x 45 x 30 cm
semnat şi datat în spate dreapta: (1 )917, Fr. Storck
inventar 915140
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97. SCULPTORUL KARL STORCK, 1918
ronde-bosse în marmura
dimensiuni: 38 x 34 x 37 cm
nesemnat, nedatat
inventar 91513 7
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96. FEJ\.ffiIE DORMIND, 1918
ronde-bosse în marmura
dimensiuni: 15,5 x 31 x 58,5 cm
semnat pe postament stânga în spate
cu mongrama FS , nedatat
inventar 915170

98. SPRE INFINIT, 1921
ronde-bosse în bronz
dimensiuni: 62 x 39,5 x 33 cm
semnat pe postament în spate
stânga cu monograma: FS, nedatat
inventar 915173
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99. IUBIRE, 1921
ronde-bosse în marmura
dimensiuni: 58 x 64 x 38 cm
semnat şi datat lateral dreapta cu monograma FS, 921
inventar 916169
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100. SCHIŢĂ MONUMENT - CAVALERIŞTII, 1921?
ronde-bosse în ghips
dimensiuni: 35 ,5 x 35,5 x 25 cm
nesemnat, nedatat
inventar 916180
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101. LEGIONARUL ROMAN, 1921?

102. SOLDAT RÂNIT, 1921?

ronde-bosse în ghips
dimensiuni: 56,5 x 21 x 17 cm
nesmnat, nedatat
inventar 916210
Schiţa pentru varianta provizorie a Arcului de
Triumf din Bucureşti, 1921.

ronde-bosse în lut nears
dimensiuni: 25 x 23 x 18 cm
nesemnat, nedatat
inventar 916181
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103. FRIEDRICH SCHILLER
1922

(schiţă),

ronde-bosse în ghips
dimensiuni: 65 x 40 x 35 cm
semant şi datat la baza, în dreapta
cu monograma 19 FS 22
inventar 915152

104. FRIEDRICH SCHILLER, 1922
ronde-bosse în bronz
dimensiuni: 68 x 30 x 31,5 cm
semnat şi datat pe postament
dreapta cu monograma: 19 FS 22
inventar 915501
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105. JOHANN WOLFGANG GOETHE,
1922

(schiţă)

ronde-bosse în ghips
dimensiuni: 66 x 43 x 33 cm
nesemnat, nedatat
inventar 915153

106. JOHANN WOLFGANG
GOETHE, 1922
ronde-bosse în bronz
dimensiuni: 65 x 43 x 34,5 cm
semnat şi datat pe postament dreapta
cu monograma: FS 1922
inventar 915500
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107. CĂINŢA, 1922
în bronz
dimensiuni: 38 x 36 x 20,5 cm
semnat pe postament stânga cu
monograma: FS, nedatat
inventar 915168
sculptură adosată
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108.NUD, 1922
basorelief în bronz
dimensiuni: 54,5 x 31 ,5 cm
semnat dreapta jos cu monograma: FS, nedatat
inventar 915245
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109. PĂMÂNTUL MUMĂ
(MUTTER ERDE), 1922
ronde-bosse în ghips
dimensiuni: 42 x 24,5 x 41 cm
nesemnat, nedatat
inventar 916204

110. PĂMÂNTUL MUMĂ
(MUTTER ERDE), 1922
ronde-bosse în bronz
dimensiuni: 13x 11,6 x 9,5 cm
semnat pe postament dreapta
cu mongrama: FS , nedatat
inventar 915172
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111. CAP DE COPIL (GABRIELA), 1924
ronde-bosse în ghips
dimensiuni: 36 x 22 x 22 cm
semnat şi datat la baza, în dreapta cu
monograma FS ( 19)24
inventar 916207
Este portretul fiicei sculptorului.

112. GABRIELA STORCK, 1924
ronde-bosse în ghips patinat
dimensiuni: 36 x 23 x 21 cm
semnat la baza în dreapta cu monograma FS
nedatat
inventar 915156
Este portretul fiicei sculptorului.
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113. PORTRET DE COPIL (GABRIELA), 1924
ronde-bosse în marmură
dimensiuni: 35 x 20 x 19 cm
semnat pe postament dreapta cu monograma FS
nedatat
inventar 916167
Este portretul fiicei sculptorului.
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114. SPRE INFINIT, 1924
ronde-bosse în bronz
dimensiuni: 52,5 x 29,5 x 26,5 cm
semnat pe postament în spate dreapta
cu mongrama PS, nedatat
inventar 915164
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115. CAP DE TIGANCĂ (SANDA),
1924
ronde-bosse în ghips
dimensiuni : 3 7 x 20 x 13 cm
semnat dreapta jos cu monograma FS
nedatat
inventar 916206

116. SANDA (CAP DE ŢIGANCĂ), 1924
ronde-bosse în bronz
dimensiuni: 35 x 19,5 x 22 cm
semnat lateral dreapta cu monograma FS
nedatat
inventar 915135
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117.IZG<JNIREA., 1924

118. DESPĂRTIREA., 1924

basorelief în ghips patinat
dimensiuni: 48 x 48 cm
semnat dreapta jos cu monograma: FS, nedatat
inventar 915248

basorelief în ghips patinat
dimensiuni: 48 x 48 cm
semnat dreapta jos cu monograma: FS, nedatat
inventar 915250

119. CAIN ŞI A.BA.EL, 1924

120. A.DAM SI EVA., 1924

basorelief în ghips patinat
dimensiuni: 48 x 48 cm
semnat dreapta jos cu monograma: FS, nedatat
inventar 915251

basorelief în ghips patinat
dimensiuni: 48 x 48 cm
nesemnat, nedatat
inventar 915252
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121. CAP STILIZAT (MADONA), 1925
ronde-bosse în ghips
dimensiuni: 47 x 36,5 x 22 cm
semnat pe postament în spate, mijloc cu
monograma FS , nedatat
inventar 916197

122. CAP STILIZAT (MADONA), 1925
ronde-bosse în marmura
dimensiuni: 44 x 38 x 20 cm
semnat pe postament spate cu monograma
FS , nedatat
inventar 915145
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123. CAP STILIZAT (MADONA), 1925
ronde-bosse în bronz
dimensiuni : 41,5 x 38 x 19 cm
semnat pe postament spate cu monograma FS
nedatat
inventar 916171
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124. CEClLIA (LITA) STORCK, 1925
ronde-bosse în ghips
dimensiuni: 36 x 22 x 19 cm
semant la baza în dreapta cu monograma FS, nedatat
inventar 915155
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125. PORTRET DE COPIL (LITA), 1925
ronde-bosse în marmură
dimensiuni: 3 5 x 20 x 19 cm
semnat pe postament dreapta cu monograma FS,
nedatat
inventar 916168
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126. MISTER, 1926
ronde-bosse în ghips patinat
dimensiuni: 48,5 x 52,5 x 24,5 cm
semnat pe postament, spate cu monograma FS
nedatat
inventar 916203
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127. MISTER, 1926
ronde-bosse în bronz
dimensiuni: 46,5 x 50 x 26 cm
semnat pe postament spate, în dreapta
cu monograma FS, nedatat
inventar 915163
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128. ADOLSCENŢA, 1926
ronde-bosse în bronz
dimensiuni : 54 x 22 x 12 cm
semnat pe postament spate cu monograma
FS, nedatat
inventar 915179
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129. ABUNDENŢA, 1926
ronde-bosse în bronz
dimensiuni: 57,5 x 14,5 x 46 cm
semnat pe postament stânga cu
monograma FS, nedatat
inventar 915178
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130. SALOMEEA, 1926
ronde-bosse în bronz
dimensiuni: 57,5 x 14,5 x 46 cm
semnat pe postament spate cu monograma
FS, nedatat
inventar 915467

131. FEMEIE CU PERLE, 1927
ronde-bosse în bronz
dimensiuni: 56 x 18 x 16 cm
nesemnat, nedatat
inventar 915466
Aceasta sculptura a fost deteriorata de schije în cel
de-al doilea război mondial.
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132. FEMEIE CU PERLE, 1927
ronde-bosse în bronz
dimensiuni: 55 x 19 x 14,5 cm
semnat şi datat pe postament dreapta cu
monograma FS (19)27
inventar 915176
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133. M. EMINESCU, 1927
ronde-bosse în ghips
dimensiuni: 67 x 42 x 34 cm
nesemnat, nedatat
inventar 915157
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134. MIHAIL EMINESCU, 1927
ronde-bosse în marmura
dimensiuni: 74 x 42 x 36 cm
se1mrnt pe postament în dreapta
cu monograma: F S, nedatat
inventar 915486
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135. FLOAREA, 1930
ronde-bosse în bronz
dimensiuni: 37 x 23,5 x 24 cm
semnat pe postament dreapta cu
monograma FS nedatat
inventar 915138
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136. LUDWIG VAN BEETHOVEN, 1930
ronde-bosse în ghips
dimensiuni : 74 x 51 x 40 cm
nesmnat, nedatat
inventar 915150

137. LUDWIG VAN BEETHOVEN, 1930
ronde-bosse în ghips
dimensiuni : 74 x 51 x 40 cm
nesemnat, nedatat
inventar 915154
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138. LUDWIG VAN BEETHOVEN, 1930
ronde-bosse în bronz
dimensiuni: 48 x 32 x 24 cm
semnat ş i datat lateral dreapta cu monograma FS 1930
inventar 915502
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139. SALOMEEA, 1931
ronde-bosse în bronz
dimensiuni: 19,5 x 15,7 x 8,2 cm
semnat pe postament dreapta cu
monograma FS, nedatat
inventar 915182

140. POCĂINTA, 1931
ronde-bosse în bronz
dimensiuni: 9 x 19,5 x 10,5 cm
semnat în spate lateral stânga
cu monograma FS, nedatat
inventar 915181
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141. BĂRBAT CU COPIL, 1931
sculptură adosată

în ghips
dimensiuni: 20 x 16 x 14 cm
nesemnat, nedatat
inventar 915235

143. BĂRBAT CU COPIL, 1931

142. FEMEIE CU COPIL, 1931

ronde-bosse în ghips
dimensiuni: 17 x 11 ,5 x 3,5 cm
semnat şi datat pe postament,
spate cu monograma: FS ( 1)931
inventar 916214

sculptura adosata în ghips
dimensiuni: 23 x 16 x 13 cm
nesemnat, nedatat
inventar 916213
Schiţe

pentru ansamblul monumental de la Banca de Credit Român, Bucureşti.
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144. PROF. GH. MUNTEANU MURGOCI, 1932
ronde-bosse în ghips
dimensiuni: 38 x 20 x 18,5 cm
semnat şi datat pe postament dreapta
cu monograma F S (1)932
inventar 916195

145. PROF. GH. MUNTEANU MURGOCI, 1932
ronde-bosse în ghips
dimensiuni: 89 x 58 x 44 cm
nesemnat, nedatat
inventar 916194

Gheorghe Munteanu Murgoci (1872-1935) geolog, geograf şi pedagog român. Membru al Academiei
Române, profesor la Şcoala Naţionala de podmi şi şosele ş i la şcoala Politehnică din Bucureşti , preşedinte
al Comisiei Internaţionale de cartografiere a solului (1923).
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647. LUDWIG VAN BEETHOVEN, 1932
ronde-bosse în bronz
dimensiuni : 73 x 50 x 37 cm
semnat ş i datat lateral dreapta cu monograma FS 1932
inventar 915 508
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147. ALEXANDRU MACEDONSKI, 1933
ronde-bosse în ghips
dimensiuni: 75 x 75 x 45 cm
semnat în spate dreapta cu monograma: FS
datat în spate stânga: 1933
inventar 916193

148. FEMEIE ODIHNINDU-SE, 1933
ronde-bosse în bronz
dimensiuni: 31 x 17,5 x 40 cm
semnat şi datat pe postament spate
cu monograma: FS 1933
inventar 915174
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149. CAP DE FATĂ (fragment)
ronde-bosse din faianţa smalţuita
dimensiuni : 11 ,5 x 11 ,5 x 7 cm
nesemnat, nedatat
inventar 916208

150. PROF. DR. AL. OBREJA, 1935
ronde-bosse în ghips
dimensiuni: 86 x 83 x 46 cm
semnat lateral dreapta: Fr. Storck
nedatat
inventar 916192
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151. COPIL CULEGÂND FRUCTE
basorelief în ghips
dimensiuni: 46 x 29 x 5 cm
semnat în mijloc, spre dreapta cu monograma
FS, nedatat
inventar 916202

152. TREI MUZE, 1940
basorelief în piatra
dimensiuni : 127 x 86 cm
nesemnat, nedatat
inventar 915246
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153. NICOLINA NICOLESCU
basorelief în ghips
diametru: 35 cm
semnat în dreapta cu monograma FS,
nedatat
inscripţie pe margine în stânga:
Nicotina în dreapta: Nicolescu
inventar 916200

154. SALOMEEA (NUD CULCAT)
ronde-bosse în bronz
dimensiuni: 41 x 22 x 12 cm
nesenmat, nedatat
inventar 915175
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155. ATLANT
sculptma adosata în ghips
dimensiuni: 67 x 17 cm
nesemnat, nedatat
inventar 916209

156.ÎMBRÂŢIŞARE

ronde-bosse în ghips
dimensiuni: 57 x 22 x 20,5 cm
nesemnat, nedatat
inventar 916205
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157. SCHIŢĂ DE MONUMENT FUNERAR
ronde-bosse în ghips
dimensiuni: 35 x 31 x 11 ,5 cm
nesemnat, nedatat
inscriptie în fata: Cerna
inventar 916164

158. SCHIŢĂ DE MONUMENT FUNERAR
ronde-bosse în ghips
dimensiuni: 38 x 32 x 10,5 cm
nesemnat, nedatat
inventar 916182
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159. SCHIŢĂ DE MONUMENT FUNERAR
ronde-bosse în ghips
dimensiuni: 33,5 x 25 x 17 cm
nesemnat, nedatat
inventar 916186

160. SCHITĂ DE MONUMENT FUNERAR
ronde-bosse în ghips
dimensiuni: 32 x 30,5 x 21 cm
nesemnat, nedatat
inventar 916184
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161. SCHIŢĂ DE MONUMENT FUNERAR

162. SCHIŢĂ DE MONUMENT FUNERAR

ronde-bosse în ghips
dimensiuni: 24 x 15 x 6 cm
nesemnat, nedatat
inscripţie în fată : Cerna
inventar 916187

ronde-bosse în ghips
dimensiuni: 20 x 16,5 x 8,5 cm
semnat pe postament dreapta: Fr. Storck, nedatat
inventar 916188

163. SCHIŢĂ DE MONUMENT FUNERAR
ronde-bosse în ghips
dimensiuni: 21 x 25,5 x 15,2 cm
nesemnat, nedatat
inventar 916185

j
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PLACHETE

ŞI

MEDALII:

1. MARIA STORCK, 1898
placheta bronz unifaţa
dimensiuni: 154 x 124 mm
semnat şi datat dreapta jos: Fritz Storck (18)98
inventar 915201
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2. MARIA STORCK, 1898
bronz unifaţă
dimensiuni: 158 x 124 mm
semnat şi datat dreapta jos: Fritz Storck (18)98
inventar 916218

plachetă
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3. FLORICA CONDRUS, 1899
medalion bronz unifaţă
diametru: 160 mm
semnat şi datat dreapta jos:
Fr. Storck ( 18)99 Mchn
inventar 915211
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4. IULIA STORCK, 1900
bronz unifaţa
dimensiuni: 155 x 118 mm
semnat şi datat drepta jos: Fr. Storck 1900
inventar 915202

plachetă
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5. ROSA STORCK, 1900
placheta bronz unifaţa.
dimensiuni: 160 x 126 mm
semnat şi datat stânga jos:Fritz Storck 1900
inventar 916217
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6. ROSA STORCK, 1901
bronz unifaţă
dimensiuni: 155 x 125 mm
semnat şi datat stânga jos:
Fritz Storck 1901
inventar 915199

plachetă

7. ALEXANDRU STERIADI, 1902
bronz unifaţă
dimensiuni: 172 x 131 imn
semnat dreapta jos: Fr. Storckdatat stânga sus:
19, dreapta sus : 02;
inscripţie jos cu majuscule: Alex . Steriadi
inventar 915213

plachetă

Este tatăl lui Jean Alexandru Steriadi
(1880-1956) pictor şi grafician român.
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8. DR. CAROL DAVILA, 1903
plachetă bronz cu două feţe
dimensiuni: 70 x 41 mm
nesemnat, nedatat
inscripţii pe avers, sus: Dr. C. Davila 1828-1884; jos:
în amintirea creatorului şi organizatorului studiului
medicinei, farmaciei, şcoalei veterinare, serviciului
sanitar al armatei.
inventar 915299

revers
Inscripţie:

Comitetul pentru
ridicarea monumentului 1903

CAROL DAVILA ( 1832 Parma-1884 Bucureşti) medic român de origine franceză. A organizat serviciul
sanitar militar ş i sistemul de ocrotire a sănătăţii publice. Împreună cu N. Kretzulescu a pus bazele
învăţământului medical universitar. Membru fondator al Societăţii Medicale (1857), al Societăţii de Cruce
Roşie (1876), al revistei Gazeta Medica l ă (1865).
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9. FREDERICA STORCK, 1904
bronz unifaţă
dimensiuni: 164 x 124 mm
semnat şi datat dreapta jos: Fritz Storck 1904
inscripţie jos: Fried. Storck 56 J
inventar 915225
plachetă

Portretul mamei sculptorului.
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10. ALEXANDRU BIANU, 1905
placheta bronz unifaţa
dimensiuni: 190 x 155 mm
semnat şi datat dreapta jos: Fr. Storck 1905
inscripţie jos: Alexandru Bianu
inventar 915214
Fiu l lui Ioan Bianu (1856-1935) filolog român.
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revers

11. IOANN. LAHOVARY 1906-1907
placheta bronz cu doua feţe
dimensiuni: 69 x 45 mm
semnat în dreapta mijloc: Fr. Storck nedatat
inscripţie cu majuscule sus:
Expoziţia generala 1906; în medalion: Ioan N.
Lahovary 1907
în caseta jos:
Funcţionarii ministerului agriculturii, industriei,
comerţului şi domeniilor, omagiu şi recunoştinţa
fostului lor ministru.
inventar 915196
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12. PICTORUL NICOLAE GRIGORESCU 1907
medalion bronz unifaţa
diametru: 69 mm
semnat stânga jos cu monograma: FS, nedatat
inscripţie circular pe margine:
Pictorul Nicolae Grigorescu 1838-1907
inventar 915217
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13. DOAMNA JULES BRUN, 1906
placheta bronz unifata
dimensiuni: 197 x 131 mm
inscripţie jos: Mme Jules Brun
semnat dreapta jos: par Fritz Storck,
datat stânga jos: 1906
inventar 915203
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14. PROF. DR. THOMA IONESCU 1908
medalie bronz cu doua feţe
diametru: 60 mm
semnat stânga jos: Fr. Storck,
datat pe revers jos: 1908
inscripţie cu majuscule pe lateral:
Prof. Doctor Th. Ionescu
inventar 915223

revers
Inscripţie

pe lateral cu majuscule:
Arnicii, elevii, admiratorii
jos: rachi-stricno-stovainizare 1908
199
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15. DIONYSOS, 1908 -1909
medalie bronz unifaţa
diametru: 100 mm
senmat stânga jos cu monograma: FS
datat pe verso în centru: 1909
inscripţie lateral dreapta: T.A. (1)908;
lateral stânga: Dionysos
inventar 915215
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revers:

inscripţie pe revers: sus, cu majuscule:
Prea iubitului nostru şef cu prilejul a 40 de ani de
munca neîntrerupta în serviciul m. s. regelui
1869-1909
jos, cu majuscule: în mai

16. LOUIS BASSET, 1909
placheta bronz cu doua feţe
dimensiuni: 70 x 51 mm
semnat pe latura dreapta în mijloc: Fr. Storck,
nedatat
inscripţie pe avers: jos, cu majuscule:
Secretar particular al M. S. C. regele Carol I
inventar 915219
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17. D-NA G-RAL FĂLCOIANU, 1911
medalie bronz unifaţă
diametru: 88 mm
semnat lateral dreapta cu monograma: FS, nedatat
inscripţie circular pe margine: Maria general St. Falcoianu
inventar 915218
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18. FAMILIA CAPŞA, 1912
placheta bronz cu doua feţe
dimensiuni: 54 x 81 mm
semnat pe latura de jos în mijloc: Fr. Storck
şi pe revers în dreapta jos:Fr. Storck, nedatat
inscripţie în câmpul central cu majuscule:
În amintirea întemeietorilor Casei Capşa
Societatea personalului Casei Grigore
Capşa 1852- 1912.
inventar 915221

revers
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19. DIMITRIE STURDZA, 1913
medalie bronz unifaţa
diametru: 145 mm
semnat dreapta jos: Fr. Storck, nedatat
inventar 915207
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20. AUGUSTA DICKIN, 1913
bronz unifaţă
dimensiuni: 230 x 163 mm
semnat şi datat dreapta jos cu monograma:
FS, marz 1913 Buca rest
inventar 915209

plachetă

21. PLACHETĂ CU SUBIECT
AUTOMOBILISTIC
(corpul Automobiliştilor), 1913-1914
plachetă ghips unifata
dimensiuni: 159 x 143 mm
semnat dreapta jos cu monograma FS
nedatat
inventar 916227
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22. PROFIL DE BĂRBAT, 1916
medalie ghips patinat unifaţa
diametru: 155 mm
semnat şi datat stânga jos cu monograma
FS 1916
inventar 916225

23. PROFIL DE BĂRBAT, 1919
placheta ghips patinat unifata
dimensiuni: 184 x 173 mm
semnat pe latura stânga, în mijloc cu
monograma FS
datat stânga sus: 19 şi dreapta sus: 19
inventar 916224
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24. PROFIL DE COPIL, 1919
placheta ghips unifata
dimensiuni: 159 x 143 mm
datat stânga jos: ( 19) 19, nesemnat
inventar 916226

25. MAURICIU BLANK, 1923
placheta bronz unifaţa
dimensiuni: 200 x 305 mm
nesemnat, nedatat
inscripţie cu majuscule în centrul plachetei: Omagiu de
recunoştinţa şi admiraţiune adus de funcţionarii Băncii
Marrnorosch-Blank & CO. S.A. părintelui lor Mauriciu
Blank cu ocaziunea împlinirei a 75 ani. 20 iulie 1923.
inventar 915205
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26. DOAMNA FIGHI, 1929
placheta bronz unifaţa
dimensiuni: 180 x 143 mm
semnat şi datat lateral dreapta cu
monograma FS 1929
inventar 915212

27. PROF. DR. DIMITRIE GEROTA, 1929
Placheta bronz unifaţa
dimensiuni : 258 x 188 imn
semnat lateral dreapta cu monogram: FS
nedatat
inscripţie în centrnl plachetei, jos cu majuscule:
Profesorului Dimitrie Gerata maestrului iubit
cu ocazia împlinirii numărului celor 10000 de
bolnavi trecuti prin sanatoriul sau de chirurgie
de la 1 martie 1908-17 martie 1929 din partea
asistenţilor şi carora viaţa lui le va fi o pilda
vie către tot ce e nobil către tot ce e frumos.
inventar 915206
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28. PROF. DR. D. GEROTA, 1929
(schiţă)

medalie plastilina unifata
diametru: 155 mm
nesemnat, nedatat
inventar 916228

29. DOAMNA AFTALION
placheta bronz unifaţa
dimensiuni: 192 x 149 mm
semnat dreapta jos cu monograma: FS,
nedatat
inventar 915197
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30. FRANTZ SZALLAY
plachetă bronz unifaţa
dimensiuni: 150 x 135 mm
semnat stânga jos cu monograma: FS, nedatat
inventar 915198
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31. DOAMNA VASCIIlDE
bronz unifaţă
dimensiuni: 150 x 150 mm
semnat lateral dreapta: Fr. Storck, nedatat
inventar 915200

plachetă

Este portretul

soţiei

lui Nicolae Vaschide (1874-1 907) psiholog, psihiatru
211
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şi

publicist român.

32. JEANNA STORCK
placheta bronz unifaţa
dimensiuni: 158 x 126 mm
nesemnat, nedatat
inventar 915204
212

https://biblioteca-digitala.ro

33. ELSA DICKIN
medalion bronz unifaţă
diametru: 165 mm
semnat dreapta jos: Fr. Storck, nedatat
inventar 91521 O
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34. CIOBĂNAŞ
placheta bronz unifata
dimensiuni: 135 x 135 mm
semnat pe latura stânga în mijloc:
Fr. Storck, nedatat
inventar 915208

35. ADEVĂRUL (LA VERITE)
placheta bronz unifaţa
dimensiuni: 167 x 48 mm
semnat stânga sus: F. St. nedatat
inscripţie: la Yerite
inventar 915216
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revers

36. EMIL MICLESCU
plachetă bronz cu două feţe
dimensiuni: 67 x 45 mm
inscripţie cu majuscule: Emil
Miclescu Personalul Căilor Ferate
Române omagiu de recunoştinţă fostului lor director
semnat pe revers, pe latura dreaptă:
Fr. Storck, nedatat
inventar 915224
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37. MARIA STORCK
plachetă bronz unifaţă
dimensiuni: 160 x 128 mm
nesemnat, nedatat
inventar 915409

38. FREDERIKE STORCK
plachetă bronz unifaţă
dimensiuni: 158 x 126 mm
semnat dreapta jos cu monograma:
FS, nedatat
inventar 916215

2 16
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39. JANNA STORCK
placheta bronz unifaţa
dimensiuni : 157 x 126 mm
semnat dreapta jos cu monograma:
FS, nedatat
inventar 916216
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40. ALFRED LOWENBACH
placheta ghips patinat unifaţa
dimensiuni: 285 x 215 mm
semnat dreapta cu monograma FS
nedatat
inscripţie jos, central cu majuscule: Domnului Alfred Lowenbach
omagiu şi admiraţie din partea funcţionarilor Societăţii Anonime
Romane Alfred Lowenbach & Co cu prilejul împlinirii a 60 ani de
la înfiinţarea firmei.
inventar 916219
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41. MARIE SI ERHARD WOLF
plachetâ ghips patinat unifaţâ
dimensiuni: 217 x 176 mm
semnat lateral dreapta în mijloc cu monograma FS
nedatat
inscripţie jos, central cu majuscule: 1879 - 1904
Marie y Erhard Wolff.
inventar 916220
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42. DOAMNA AFTALION
plachetă ghips unifaţă
dimensiuni: 197 x 152 mm
semnat dreapta jos cu monograma: FS, nedatat
inventar 916221

43. PROFIL DE FEMEIE
plachetă

ghips unifaţă
dimensiuni: 171 x 137 mm
nesemnat, nedatat
inventar 916222
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44. PROFIL DE FEMEIE
placheta ghips unifaţa
dimensiuni: 170 x 134 mm
nesemnat, nedatat
inventar 916223
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45. MIHAI VITEAZUL
medalie bronz unifaţa
dimensiuni: 160 x 109 mm
semnat lateral dreapta cu monograma FS
nedatat
inventar 915220
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GRAFICA:

1. VENUS DIN MILO, 1897
creion pe hârtie
dimensiuni: 59 x 26,5 cm
datat stânga jos în creion: Oct. (18)97, nesemnat
inscripţie dreapta jos în creion: Studiu de sculptorul
Frederic Storck (în şcoală la Miinchen).
inventar 916497

2. VENUS DIN MILO, 1897
creion pe hârtie
dimensiuni: 63 x 26 cm
nesemnat
inscripţie dreapta jos în creion: Studiu de sculptura
Fr. Storck (în şcoala la Mtinchen)
datat stânga jos în creion: oct. (18)97
inventar 916503

3. NUD DE BĂRBAT DIN PROFIL, 1898
cărbune pe hârtie
dimensiuni: 60 x 28,7 cm
semnat şi datat stânga jos în carbune: Fr. Miinchen (18)98
inscripţie stânga jos în cărbune: Azbeschule 1897
inventar 916498
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4. CAP DE BĂTRÂNĂ, 1898
cărbune pe hârtie
dimensiuni: 31 ,5 x 38 cm
semnat şi datat stânga sus în creion:
Fr. Storck, mai (18)98
inventar 916507

5. NUD DE BĂRBAT, 1897-1898
verso: nud de bărbat
creion pe hârtie
dimensiuni: 50 x 33 cm
nesemnat, nedatat
inventar 916495

verso
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j

I

6. NUD DE BĂRBAT, 1897-1898
verso : femeie cu ulcior
creion pe hârtie
dimensiuni: 51 x 33 cm
nesemnat, nedatat
inscripţie dreapta jos în creion: Studii de sculptura
Fr. Storck (în Academia de la Mi.inchen)
inventar 916496

\

.:: • >

„,./

verso
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7. NUD DE BĂRBAT DIN SPATE, 1897-1898
pe hârtie
dimensiuni: 58,5 x 27 cm
nesemnat, nedatat
inventar 916499
cărbune

8. NUD DE BĂRBAT, 1897-1898
pe hârtie
dimensiuni: 62 x 47 cm
nesemnat, nedatat
inscripţie stânga jos în creion: Studiu Fr. Storck
Miinchen
inventar 916500
cărbune

9. NUD DE FEMEIE, 1897-1898
creion pe hârtie
dimensiuni: 55 ,5 x 32 cm
nesemnat, nedatat
inscripţie dreapta jos în creion: Studiu de
sculptura Fr. Storck (în Academie, la Miinchen)
inventar 916504
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10. NUD DE BĂRBAT ŞEZÂND, 1897-1898
verso: nud de bărbat
cărbune pe hârtie
dimensiuni: 62 x 42 ,5 cm
nesemnat, nedatat
inscripţie dreapta jos în creion: Studiu de
sculptura Fr. Storck (la Mi.inchen)
inventar 916501

verso

11. NUD DE BĂRBAT DIN FAŢĂ, 1897-1898
cărbune pe hârtie
dimensiuni: 55,5 x 24 cm
nesemnat, nedatat
inventar 916502

12. CAP DE BĂRBAT, 1897-1898
cărbune pe hârtie
dimensiuni: 31 x 25,2 cm
nesemnat, nedatat
inventar 916505
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13. PROFIL DE FEMEIE, 1897-1898
cărbune pe hârtie
dimensiuni: 33 x 34 cm
nesemnat, nedatat
inventar 916506

14. FEMEIE CU PĂLĂRIE, 1897-1898
cărbune

pe hârtie
dimensiuni: 37 x 33 cm
nesemnat, nedatat
inventar 916508

15. PROFIL DE FEMEIE, 1908

'

creion pe hârtie
dimensiuni: 21,5 x 17 cm
semnat dreapta jos în creion: Fr. St.
datat stânga jos în creion: (1)908
inventar 916229

,
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16. ALEXANDRINA, 1908
creion pe hârtie
dimensiuni: 23 x 16,2 cm
semnat şi datat dreapta jos în creion: F. Storck (1)908
inventar 916240

17. AUTOPORTRET, 1908
creion pe hâ1iie
dimensiuni: 14,6 x 11,8 cm
semnat şi datat dreapta jos în creion: F (1)908
inventar 916241
228
https://biblioteca-digitala.ro

18. CAP DE ŢIGANCĂ, 1908
creion pe hârtie
dimensiuni: 14,5 x 10,8 cm
nesemnat, datat dreapta jos în creion: i (1 )908
inventar 916242

19. AUTOPORTRET, 1908
creion pe hârtie
dimensiuni: 16,3 x 11 ,2 cm
neserrurnt, datat dreapta jos în creion: I (1 )908
inventar 916243
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20. DIONYSOS, 1908
(schiţa

pentrn medalie)
creion pe calc
dimensiuni: 11,3 x 10,9 cm
semnat stânga jos în creion cu monograma FS
datat în dreapta în creion: (1)908
inscripţie în dreapta în creion: TIN ART 908; în
stânga: DYONISOS .
inventar 916244

\
\
J

I

21. SCIIlŢĂ PENTRU MEDALIA
"ARS LAUREATA IN ART", 1908

22. SCIIlŢĂ PENTRU MEDALIA
"ARS LAUREATA IN ART", 1908

creion pe hârtie
dimensiuni: 11 ,8 x 11 ,7 cm
nesemnat
datat dreapta jos în creion: (1)908
inscripţie în stânga în creion: ARS
LAUREATA; în dreapta: TIN. ART.
inventar 916246

creion pe foiţa
dimensiuni: 11 , 1 x 12, 7 cm
semnat dreapta jos în creion cu monograma FS,
nedatat
inscripţie în stânga în creion: ARS L
inventar 91624 7
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23. DR. THOMA IONESCU, 1908
creion pe hârtie
dimensiuni: 17,9 x 18,2 cm
semnat stânga jos în creion: Fr. Storck
inscripţie în creion: stânga PROF. DR.
dreapta TH. IONESCU
nedatat
inventar 91631 O

~~>-<",

I

II

lt1...,u11i; it1111144;11mm\li u 11lltllmlilWl1 ~ I

\\\\1\~ll: \\llll\Wll.I ~.11111 lt~lllP&K
( \l\\\\\\\\\I \\\\~li l\1\U1111l1llll-Q\lllllllll"'

~

""

\l\\\\\l\lllkll\lllh •lllll\llll\llllll .1 · · "
11t\lll\· l\\\1t•U:l~ ILUl!llltl{ 1ltlllll1Ult( I
\~III\ 1\h\llll IL: 1111Lt1lt\4.

V~~~
/ ~~~

24. REVERS PLACHETĂ DR. THOMA
IONESCU, 1908
creion pe hârtie
dimensiuni : 23 x 19,4 cm
nesemnat, nedatat
inventar 916311

25. SCIIlŢĂ PLACHETĂ ELISABETA ŞI CAROL I, 1909
cerneala neagra pe hârtie
dimensiuni: 7,5 x 9,5 cm
nesemnat, nedatat
inscripţii în creion: -sus: stânga 1869, dreapta 1909;
-jos: stânga Elisabeta, dreapta Carol I
inventar 916295
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26. CECILIA CUŢESCU STORCK, 1909-1918
(schiţă caricaturala)
creion pe hârtie
dimensiuni: 12,8 x 11,9 cm
nesemnat, nedatat
inventar 916239
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27. PORTRETUL CECILIEI CUŢESCU
STORCK (douâ'. schiţe) 1909-1918
creion pe hârtie
dimensiuni : 17 x 12 cm
nesemnat, nedatat
inventar 91623 8
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28. SCHIŢĂ PENTRU "ŞTIINŢA", 1910-1935
creion pe calc
dimensiuni: 15,2 x 8, 1 cm
nesemnat, nedatat
inscripţie jos în creion: ŞTIINŢA
inventar 916256

I
11

I.

29. SCHIŢĂ PENTRU "ŞTIINŢA", 1910-1935
creion pe hârtie
dimensiuni: 16,3 x 8,1 cm
notat jos în creion: 52 x 27
nesemnat, nedatat
inventar 916257

30. SCHIŢĂ PENTRU "ŞTIINŢA", 1910-1935
creion pe calc
dimensiuni; 13,5 x 8 cm
nesemnat, nedatat
inscripţie jos în centru în creion: ŞTIINŢA
inventar 916258
233

https://biblioteca-digitala.ro

i-

.
I

.

I

'

Î..
, ·1I •
j

I

·i .

t

'

.1 - ..--

31. SCHIŢĂ PENTRU "ŞTIINŢA", 1910-1935
creion pe hârtie
dimensiuni: 14,9 x 8,1 cm
nesemnat, nedatat
inventar 916259

·

\32. SCHIŢĂ PENTRU "PICTURA", 1910-1935
creion pe calc
dimensiuni: 14,4 x 7,2 cm
nesemnat, nedatat
inscripţie jos în centru în creion: PICTURA
inventar 916260

33. SCHIŢĂ PENTRU "PICTURA", 1910-1935
creion pe hârtie
dimensiuni: 14,2 x 8,1 cm
nesemnat, nedatat
inventar 916261
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34. DETALIU DE DECORAŢIE PIATRĂ (pentru casa), 1911-1912
creion pe hârtie
dimensiuni: 10,4 x 12 cm
inscripţie jos în creion: Cozia
nesemnat, nedatat
inventar 916411
Sunt elemente decorative folosite pentru basoreliefurile
care decorează casa sculptorului.

35. SCHIŢĂ "IZGONIREA", 1912
creion pe hârtie
dimensiuni: 11 ,4 x 6 cm
nesemnat, nedatat
inventar 916281
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36. SCHIŢĂ BASORELIEF "IZGONlREA", 1912

37. SCHIŢĂ PENTRU

creion pe hârtie
dimensiuni: 7,3 x 7,5 cm
nesemnat, nedatat
inventar 916274

creion pe hârtie
dimensiuni: 10,2 x 10,3 cm
nesemnat, nedatat
inventar 916262

38. SCHIŢĂ DE COMPOZIŢIE, 1912
creion pe hârtie
dimensiuni: 11 , 1 x 12, 1 cm
nesemnat, nedatat
inventar 916263

"RĂSTIGNlREA", 1912

39. SCHIŢĂ BASORELIEF "ADAM ŞI EVA", 1912
creion pe hârtie
dimensiuni: 7,3 x 7,4 cm
nesemnat, nedatat
inventar 916275
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40. SCIIlŢĂ DE COMPOZIŢIE, 1912
creion pe hârtie
dimensiw1i: 10,6 x 16 cm
nesemnat, nedatat
inventar 916264

41. SCIIlŢĂ "RĂSTIGNIREA", 1912
creion, cerneală pe hârtie
dimensiuni: 9,7 x 12,6 cm
nesemnat, nedatat
inventar 916280

43. SCIIlŢĂ PENTRU BASORELIEF 1912

42. SCIIlŢĂ PENTRU "DESPĂRŢIREA", 1912

creion pe hârtie
dimensiuni: 6 x 5, I cm
nesemnat, nedatat
inventar 916269

creion pe calc
dimensiuni : 8,5 x 8,2 cm
nesemnat, nedatat
inventar 916255
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44. SCIIlŢĂ SFEŞNIC, 1912
creion pe hârtie
dimensiuni: 18 x 4,6 cm
nesemnat, nedatat
inventar 916348

Sunt

schiţe

pentru

sfeşnicul

45. SCIIlŢĂ SFEŞNIC, 1912
tuş şi creion pe hârtie
dimensiuni: 17,3 x 4,5 cm
nesemnat, nedatat
inventar 916349

46. SCIIlŢĂ SFEŞNIC, 1912
creion pe hârtie
dimensiuni : 16,2 x 6,3 cm
nesemnat, nedatat
inventar 916350

din bronz de la mormântul lui Mihai Viteazul,
238
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Mânăstirea

Dealu.

47. SCIITŢĂ SARCOFAG MilW VITEAZUL, 1912
tuş pe calc
dimensiuni: 18,6 x 15,5 cm
semnat dreapta jos cu tuş: Fr. Storck, nedatat
inventar 916347

48. SCIITŢĂ SARCOFAG MilW VITEAZUL, 1912
creion, tuş pe hârtie
dimensiuni: 13 ,7 x 12 cm
nesemnat, nedatat
inventar 916351

\

49. SCIITŢĂ SARCOFAG MilW VITEAZUL, 1912
tuş pe calc
dimensiuni: 17,9 x 11 ,6 cm
nesemnat, nedatat
inventar 916352
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50. SCIITŢĂ MEDALIE D. A. STURDZA, 1913

51. SCIITŢĂ MEDALIE D. A. STURDZA, 1913

creion pe calc
dimensiuni: 8 x 8,1 cm
·
nesemnat, nedatat
inscripţie în centru: ACADEMIA ROMÂNĂ ILVSRTVLUI MEMBRV DA STURDZA
OMAGIV ŞI RECVNOŞTINŢĂ
inventar 916303

creion pe calc
dimensiuni: 9,5 x 10 cm
nesemnat, nedatat
inventar 916304
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52. SCIIlŢĂ MEDALIE D. A. STURDZA, 1913
creion pe calc
dimensiuni: 12 x 12,4 cm
nesemnat, nedatat
inscripţie în centru: ACADEMIA ROMÂNĂ ILVSRTVLUI MEMBRV DA STURDZA
OMAGN ŞI RECVNOŞTINŢĂ 1833 1913
inventar 916305

(r·

53.SCIIlŢĂ MEDALIE D. A. STURDZA, 1913

creion pe calc
dimensiuni:lO x 10,2 cm
nesemnat, nedatat
inscripţie în tuş sub desen: Aprobat textul
semna tura
inventar 916306
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54. SCHIŢĂ MEDALIE "D. A. STURDZA",
1913 avers

55. SCHIŢĂ MEDALIE "D. A. STURDZA", 1913
revers

creion pe hârtie
dimensiuni: 27 x 23,5 cm
nesemnat, nedatat
inscripţie circular: DIMITRIE A. STVRDZA
AETATIS SVAE LXXX
inventar 916312

creion pe calc
dimensiuni: 22,8 x 20,8 cm
nesemnat, nedatat
inscripţie în centru: 1833 ACADEMIA ROMANA LVI
DIMITRIE A. STVRDZA 1871-1913
inventar 916313
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56. SCHIŢĂ PLACHETĂ "REGELE CAROL I", 1913-1914
tuş

pe hârtie
dimensiuni: 7,3 x 8,2 cm
nesemnat, nedatat
inscripţie sus în centru cu tuş: Marelui Rege Carol I
inventar 916297
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58. SCHIŢĂ PLACHETĂ AUTOMOBILISTICĂ, 1913-1914
creion pe hârtie
dimensiuni: 11 ,2 x 21 ,6 cm
nesemnat, nedatat
inventar 916291

57. SCHIŢĂ PLACHETĂ "CORPUL
AUTOMOBILIŞTILOR",

1913-1914

creion pe hârtie
dimensiuni: 13,4 x 15,2 cm
nesemnat, nedatat
inscripţie jos pe panglica în creion:
CORPUL AUTOMOBILIŞTILOR REGELUI CAROL I.
inventar 916315

59. SCHIŢĂ PLACHETĂ AUTOMOBILISTICĂ, 1913-1914
creion pe hârtie
dimensiuni: 11 ,3 x 21 ,6 cm
nesemnat, nedatat
inventar 916292
242
https://biblioteca-digitala.ro

60. SCIDŢĂ "LEGIONARUL ROMAN", 1921?
creion pe hârtie
dimensiuni: 19 x 11 cm
nesemnat, nedatat
inventar 916283

I l 1-Js

61. SCIDŢĂ PENTRU "CĂINŢA", 1922
creion pe calc
dimensiuni: 11 ,5 x 15,8 cm
semnat dreapta sus în creion cu monograma FS, nedatat
inventar 916245

62. SCIDŢĂ PLACHETĂ EXPOZIŢIA
GENERALĂ CIDŞINĂU, 1925
creion pe hârtie
dimensiuni : 9,5 x 11 ,2 cm
nesemnat, nedatat
inscripţie circular pe margine în creion:
EXPOZIŢIA GENERALĂ ŞI TÂRGUL DE
MOSTRE CHIŞINĂU 1925
inventar 916298
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64. SCHIŢĂ MEDALIE UNIREA, 1928

63. SCHIŢĂ "ADOLESCENŢA", 1926

creion pe hârtie
dimensiuni: 11,7 x 11,7 cm
nesemnat, nedatat
inscripţie pe margine cu majuscule: Ardealul,
Banatul, România, Maramureş 1918-1928
inventar 916300

creion pe hârtie
dimensiuni: 16,5 x 9,3 cm
nesemnat, nedatat
inventar 9162 79

65. SCHIŢĂ MEDALIE MONETĂRIA
NAŢIONALĂ, 1935

66. SCHIŢĂ MEDALIE MONETĂRIA
NAŢIONALĂ, 1935

creion albastru şi negru pe calc
dimensiuni: 10,6 x 13,6 cm
nesemnat, nedatat
inscripţie sus pe margine cu majuscule în creion:
Monetaria Naţionala 1935 jos text explicativ
inventar 916301

creion pe hârtie
dimensiuni: 10,5 x 12,7 cm
nesemnat, nedatat
inscripţie sus pe margine cu majuscule în creion:
Monetaria Naţională 1935, jos text explicativ
inventar 916302
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67. SCHIŢĂ MEDALIE, 1930-1940
creion pe hârtie
dimensiuni: 8,9 x 9 cm
nesemnat, nedatat
inventar 916296

68. FEMEIE CU PĂLĂRIE (BLONDA ROSE)
creion pe hârtie
dimensiuni: 19,6 x 16,4 cm
semnat dreapta jos în creion: Fr. St. nedatat
inscripţie dreapta sus în creion: blonda Rose
inventar 916230
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69. ELSA DICKIN

70. ELSA DICKIN

creion pe hârtie
dimensiuni : 20,5 x 16,2 cm
semnat dreapta jos cu monograma FS
nedatat
inventar 916231

creion pe hârtie
dimensiuni: 21x15 ,6 cm
nesemnat, nedatat
inventar 916308

71. PROFIL DE FEMEIE
creion pe hârtie
dimensiuni: 18,2 x 15,5 cm
nesemnat, nedatat
inventar 916232
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72. NUD DE BĂRBAT DIN SPATE
creion pe hârtie
dimensiuni: 26,2 x 15,7 cm
nesemnat, nedatat
inventar 916233
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73. CAPETE DE COPII
creion pe hârtie
dimensiuni: 10,6 x 18,7 cm
semnat dreapta jos: Fr. Storck, nedatat
inventar 916234
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74. CASĂ LA ŢARĂ
creion pe hârtie
dimensiuni : 21,6 x 28 cm
nesemnat, nedatat
inventar 916248
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75. BISERICA OLARI DIN CURTEA DE ARGEŞ
creion pe hârtie
dimensiuni: 21 ,8 x 28 cm
nesemnat, nedatat
inventar 916249
249
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76. PEISAJ îN ARGEŞ
creion pe hârtie
dimensiuni: 17,6 x 23 ,6 cm
semnat dreapta jos în creion: Fr. St. nedatat
inscripţie dreapta jos în creion: Argeş
inventar 916250
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77. PEISAJ ÎN ARGEŞ
creion pe hârtie
dimensiuni: 17,7 x 23,6 cm
semnat dreapta jos în creion : Fr. St. nedatat
inscripţie dreapta jos în creion: Argeş
inventar 916251
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78. PARACLISUL MÂNĂSTIRII COZIA
creion pe hârtie
dimensiuni: 10,4 x 17,4 cm
nesemnat, nedatat
inscripţie dreapta sus în creion: Paraclisul M-stirii Cozia
inventar 916252
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79. SCillŢĂ DE ARHITECTURĂ
creion pe hârtie
dimensiuni : 14,4 x 10 cm
nesemnat, nedatat
inventar 916253

80. AUTOPORTRET - CARICATURĂ
creion pe hârtie
dimensiuni: 14,4 x 10 cm
semnat dreapta jos în creion cu monograma FS
nedatat
inscripţie stânga jos în creion: Autoportret
inventar 916254

81. PROFIL DE BĂRBAT
creion pe hârtie
dimensiuni: 11 ,5 x 7,8 cm
semnat stânga jos cu monograma FS, nedatat
inventar 916235
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.
82. ALBERT PIETRARUL (VĂZUT FRONTAL)
creion pe hârtie
dimensiuni: 13 ,3 x 11 ,9 cm
nesenrnat, nedatat
inventar 916236

'

83. ALBERT PIETRARUL (VÂZUT DIN TREI
SFERTURI)
creion pe hârtie
dimensiuni : 14,7 x 10 cm
nesemnat, nedatat
inventar 916237

84. SCIIlŢĂ PENTRU SCULPTURĂ
creion pe hârtie
dimensiuni: 12 x 9 cm
nesenrnat, nedatat
inventar 916268
254
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86. SCHIŢĂ DE PLACHETĂ
85. SCIIlŢĂ DE PLACHETĂ
creion pe hârtie
dimensiuni: 16,4 x 10,6 cm
nesemnat, nedatat
inventar 916265

creion pe hârtie
dimensiuni: 12,1 x 12,3
nesemnat, nedatat
inventar 916266

87. SCHIŢĂ DE DANSATOARE
creion pe calc
dimensiuni: 10,9 x 12,9
nesemnat, nedatat
inventar 916267
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88. SCHIŢĂ PENTRU PLACHETĂ
creion pe hârtie
dimensiuni: 6,4 x 4,2 cm
nesemnat, nedatat
inventar 916270

89. SCHIŢĂ PENTRU PLACHETĂ
creion pe calc
dimensiuni: 14,2 x 9,9 cm
nesemnat, nedatat
inscripţie jos cu majuscule: CFR
inventar 916271

----.

90. SCHIŢĂ PENTRU PLACHETĂ
creion pe hârtie
14,2 x 9,2 cm
nesemnat, nedatat
inventar 916272
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91. SCIIlŢĂ NUD ŞEZÂND
creion pe hârtie
dimensiuni: 10,6 x 9 cm
nesemnat, nedatat
inventar 916277

93. SFÂNTUL MINA
creion pe hârtie
dimensiuni: 14,7 x 11 ,5 cm
nesemnat, nedatat
inscriptie stânga jos în creion: S-ftul Mina
inventar 916273

92. SCIIlŢĂ NUD
creion pe calc
dimensiuni: 12,6 x 6,1 cm
nesemnat, nedatat
inventar 916276
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94. SCIIlŢĂ BASORELIEF "RĂSTIGNIREA"
creion pe hârtie
dimensiuni: 11 x 1O cm
nesemnat, nedatat
inventar 916278

95. SCIIlŢĂ DE NUD

96. SCIIlŢĂ "EVA"

creion pe hârtie
dimensiuni: 11 ,5 x 6,4 cm
nesemnat, nedatat
inventar 916282

creion pe hârtie
dimensiuni: 14,4 x 8,2 cm
nesemnat, nedatat
inventar 916284
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97. SCIIlŢÂ NUD ŞEZÂND
creion pe hârtie
dimensiuni: 11 ,8 x 16,8 cm
nesemnat, nedatat
inventar 916285

98. SCIIlŢÂ BASORELIEF
creion pe calc
dimensiuni: 9 x 16,2 cm
nesemnat, nedatat
inventar 916287

99. SCIIlŢÂ FEMEIE DRAPATĂ
creion pe calc
dimensiuni: 8,1 x 5,2 cm
nesemnat, nedatat
inventar 916286
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100. NUDDIN

creion tu
. PROFIL
d.
' . ş, laviu pe hârf
imensmni. 16
ie
nesemnat · d x 1O,7 cm
·
' ne atat
mventar 916289

101. BIVOL
c~eion pe hârti e
1m ensmni:
·
10 5 x
nesemnat
d'
16,5 cm
·
' ne atat
mventar 916290

d
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102. SCillŢĂ MEDALIE CU STEMĂ
creion pe calc
dimensiuni: 12,8 x 10,3 cm
nesenmat, nedatat
inventar 916293

103. SCillŢĂ MEDALIE CU STEMĂ
creion pe calc
dimensiuni: 8,9 x 8,9 cm
nesemnat, nedatat
inventar 916294

104. SCillŢĂ PLACHETĂ
creion şi cerneală pe hârtie
dimensiuni: 10 x 9,6 cm
nesemnat, nedatat
inventar 916288
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l05. PROFIL
C~
MUSTAŢfE BĂRBAT
creion pe hârt.
d.
..
ie
imensmni·. 22 X 17 1
nesemnat
d
, cm
·
' ne atat
inventar 916307

106. CIOBĂNA
creion pe hârt.
d.
ie
imensiuni . 17
nesemnat . d x 16,8 cm
·
' ne atat
inventar 916309

Ş
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107. SCHIŢĂ PLACHETĂ
creion pe hârtie
dimensiuni: 9,7 x 14,2 cm
nesemn at, nedatat
inventa r 916299

108. SCHIŢĂ REVERS PLACHETĂ
tuş pe calc
dimensiuni: 16,8 x 15 ,2 cm
nesemnat, nedatat
inventar 916314

109. SCHIŢĂ MONUMENT
creion pe hârtie
dimensiuni: 14,6 x I 0,4 cm
nesemnat, nedatat
inventar 916316
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110. SCHIŢĂ MONUMENT
creion pe hârtie
dimensiuni: 10,8 x 6,8 cm
nesemnat, nedatat
inventar 916317

111. SCHIŢAMONUMENT
creion pe hârtie
dimensiuni : 11 x 6,5 cm
nesemnat, nedatat
inventar 916318

112. SCHIŢĂ MONUMENT
creion pe hârtie
dimensiuni : 16,8 x 9 cm
nesemnat, nedatat
inventar 916319

113. SCHIŢĂ REVERS
PLACHETĂ

114. SCHIŢĂ REVERS
PLACHETĂ

PLACHETĂ

creion pe hârtie
dimensiuni: 12 x 10,3 cm
nesemnat, nedatat
inventar 916320

creion pe calc
dimensiuni: 15 x 10,5 cm
nesemnat, nedatat
inventar 916321

creion pe hârtie
dimensiuni : 19 x 15,5
nesemnat, nedatat
inventar 916322
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115. SCHIŢĂ REVERS

„;~cţu v • o. wo
'f~ ~" t'r ,t ~:S'
t! '!>~ ~ V;..('C:;) "'

"'.,........J...,_

._._.

116. SCIDŢĂMONUMENT
FUNERAR
creion pe hârtie
dimensiuni: 16,3 x 8 cm
nesemnat, nedatat
inventar 916323

117. SCIDŢĂ MONUMENT FUNERAR
FAMILIA LUCA P. NICOLESCU
(Cimitirul Bellu)
tuş şi tempera pe hârtie
dimensiuni: 20 x 18 cm
nesemnat, nedatat
inventar 916324

118. SCIDŢĂ MONUMENT FUNERAR - CRUCE
creion pe hârtie
dimensiuni : 15,5 x 9,2 cm
nesemnat, nedatat
inventar 916325
265
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119. SCHIŢĂ MONUMENT

120. SCHIŢĂ MONUMENT

121. SCHIŢĂ MONUMENT

FUNERAR-CRUCE

FUNERAR - CRUCE

FUNERAR - CRUCE

creion pe hâ11ie
dimensiuni: 17 x 9,5 cm
nesemnat, nedatat
inventar 916326

creion pe hârtie
dimensiuni: 17 x 10,3 cm
nesemnat, nedatat
inventar 916327

creion pe hârtie
dimensiuni: 17,3 x 9,2 cm
nesemnat, nedatat
inventar 916328

\

122. SCHIŢĂ MONUMENT

123. SCHIŢĂ MONUMENT

124. SCHIŢĂ MONUMENT

FUNERAR - CRUCE

FUNERAR - CRUCE

FUNERAR - CRUCE

creion pe hârtie
dimensiuni: 17 x 9,5 cm
nesemnat, nedatat
inventar 916329

creion pe hârtie
dimensiuni: 16,3 x 10,2 cm
nesemnat, nedatat
inventar 916330

creion pe hârtie
dimensiuni: 16,5x11,5 cm
nesemnat, nedatat
inventar 916331
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125. SCIDŢĂ MONUMENT

126. SCIDŢĂ MONUMENT

127. SCIDŢĂ MONUMENT

FUNERAR-CRUCE

FUNERAR-CRUCE

FUNERAR - CRUCE

creion pe hârtie
dimensiuni: 15,5 x 10,2 cm
nesemnat, nedatat
inventar 916332

creion pe hârtie
dimensiuni: 31 x 18,5 cm
inscripţie dreapta sus în creion:
Crucea de pe mormântul pictorului
Grigorescu din Câmpina
nesemnat, nedatat
inventar 916333

creion pe hârtie
dimensiuni: 19,7 x 12,3 cm
nesemnat, nedatat
inventar 916334

128. SCIDŢĂ MONUMENT

129. SCIDŢĂ MONUMENT

130. SCIDŢĂ MONUMENT

FUNERAR-CRUCE

FUNERAR - CRUCE

FUNERAR - CRUCE

creion pe hârtie
dimensiuni: 16,6 x 10,6 cm
nesemnat, nedatat
inventar 916336

creion pe hârtie
dimensiuni: 26 x 21,2 cm
nesemnat, nedatat
inventar 916335

creion pe hâ1tie
dimensiuni: 14,8 x 10,7 cm
nesemnat, nedatat
inventar 916337
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131. SCHIŢĂ MONUMENT

132. SCHIŢĂ MONUMENT

133. SCHIŢĂ MONUMENT

FUNERAR-CRUCE

FUNERAR-CRUCE

FUNERAR-CRUCE

creion pe hârtie
dimensiuni: 14,8 x 6,7 cm
nesemnat, nedatat
inventar 916338

creion pe hârtie
dimensiuni: 10,8 x 9,6 cm
nesemnat, nedatat
inventar 916339

creion pe hârtie
dimensiuni : 2 9 x 21 cm
nesemnat, nedatat
inventar 916340

-d

134. SCHIŢĂ MONUMENT

135. SCHIŢĂ MONUMENT

136. SCHIŢĂ MONUMENT

FUNERAR-CRUCE

FUNERAR-CRUCE

FUNERAR - CRUCE

creion pe hârtie
dimensiuni: 8,5 x 7,6 cm
nesemnat, nedatat
inventar 916341

creion pe hârtie
dimensiuni: 10,5 x 6,7 cm
nesemnat, nedatat
inventar 916342

creion pe hârtie
dimensiuni: 11,8 x 6,8 cm
nesemnat, nedatat
inventar 916343
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137. SCHIŢĂMONUMENT
FUNERAR - CRUCE

138. SCHIŢĂ MONUMENT
FUNERAR - CRUCE

139. SCHIŢĂ MONUMENT
FUNERAR-CRUCE

creion pe hâ1tie
dimensiuni: 12,8 x 15 cm
nesemnat, nedatat
inventar 916344

creion pe hârtie
dimensiuni: 11 x 7,6 cm
nesemnat, nedatat
inventar 916345

creion pe hârtie
dimensiuni: 10,5 x 9 cm
nesemnat, nedatat
inventar 916346

-~

140. SCHIŢĂ DUPĂ LESPEDEA LUI ŞTEFAN CEL MARE

141. SCHIŢĂ "RĂSTIGNIREA"

tuş

creion şi tuş pe calc
dimensiuni: 8,9 x 10,5 cm
nesemnat, nedatat
inventar 916354

pe calc
dimensiuni: 11,7 x 16,9 cm
nesemnat, nedatat
inscripţie stânga jos cu tuş: Epitaful
inventar 916353

Ştefan

cel Mare Roza R/84
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143. SCHIŢĂ CRUCI
creion şi tuş pe calc
dimensiuni: 10,5 x 1O,7 cm
nesemnat, nedatat
inscrip ţ ie jos cu tuş (notiţa): Vezi stema Matei
Basarab din Penticostalul de la Târgovişte
Bibl. Rom. 172/98
inventar 916356

142. SCHIŢĂ LESPEDE
creion pe hârtie
dimensiuni: 4,9 x 10,6 cm
nesemnat, nedatat
inventar 916355

{1
144. SCHIŢĂ SARCOFAG
creion pe hârtie
dimnesiuni: 9,8 x 13,3 cm
nesemnat, nedatat
inventar 916357

145. SCHIŢĂ MAUSOLEU
creion pe hârtie
dimensiuni: 11 ,4 x 11 ,6 cm
nesemnat, nedatat
inventar 916358

146. SCHIŢĂ MAUSOLEU
creion pe hârtie
dimensiuni: 11 ,3 x 12,2 cm
nesenmat, nedatat
inventar 916359
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147. SCHIŢĂ MAUSOLEU
creion pe hârtie
dimensiuni: 11 ,6 x 7,6 cm
nesemnat, nedatat
inscriptie jos în creion: 19 mm lm
inventar 9163 60

'

148. SCHIŢĂ MAUSOLEU
creion pe hârtie
dimensiuni: 7,9 x 18,1 cm
nesemnat, nedatat
inventar 916361

149. SCHIŢĂ MONUMENT FUNERAR
creion pe calc
dimensiuni: 9,1 x 14,2 cm
nesemnat, nedatat
inventar 9163 62

...

I
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150. SCHIŢĂ MONUMENT FUNERAR
creion pe hârtie
dimensiuni: 11, 7 x 16,8 cm
nesemnat, nedatat
inventar 916363

151. SCHIŢĂ MONUMENT FUNERAR
creion pe calc
dimensiuni: 8,9 x 12,9 cm
nesemnat, nedatat
inventar 916364
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152. SCIIlŢĂ MONUMENT FUNERAR
creion pe calc
dimensiuni: 9 x 11 ,9 cm
nesemnat, nedatat
inscripţii în creion: cote ale lucrării
inventar 916365

154. SCIIlŢĂ MONUMENT FUNERAR
creion pe hârtie
dimnesiuni: 11 ,5 x 8,9 cm
nesemnat, nedatat
inventar 916367

153. SCIIlŢĂ MONUMENT FUNERAR
creion pe hârtie
dimensiuni : 7 x 15 cm
nesemnat, nedatat
inventar 916366

155. SCIIlŢĂ MONUMENT FUNERAR
creion pe hârtie
dimensiuni: 9,4 x 14,8 cm
nesemnat, nedatat
inscripţie sus în dreapta: notiţe pentru preţ
inventar 916368
272
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156. SCHIŢĂ MONUMENT
FUNERAR
creion pe calc
dimensiuni: 9,9 x 6,8 cm
nesemnat, nedatat
inventar 9163 71

157. SCHIŢĂ MONUMENT
FUNERAR
creion pe hârtie
dimensiuni: 16,2 x 7,2 cm
nesemnat, nedatat
inventar 916372

159. SCHIŢĂ MONUMENT FUNERAR
creion pe hârtie
dimensiuni: 11 ,4 x 10,3 cm
nesemnat, nedatat
inventar 916369

158. SCHIŢĂ.MONUMENT
FUNERAR
creion pe hârtie
dimnesiuni: 11 x 5,2 cm
nesemnat, nedatat
inventar 916373

160. SCHIŢĂ MONUMENT FUNERAR
creion pe hârtie
dimensiuni: 9 x 9 cm
nesemnat, nedatat
inventar 916370
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162. SCIIlŢĂ MONUMENT FUNERAR
creion pe hârtie
dimensiuni: 8,3 x 3,1 cm
nesemnat, nedatat
inventar 916375

161. SCIIlŢĂ MONUMENT FUNERAR
creion pe calc
dimensiuni: 8 x 11,8 cm
nesemnat, nedatat
inventar 916374
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163. SCIIlŢĂ DETALIU ARIIlTECTONIC
PENTRU VILA DE LA BALCIC
creion pe hârtie
dimensiuni: 14 x 14,3 cm
nesemnat, nedatat
inscripţii în creion- cote pentru dimensiuni
şi dreapta jos cu tuş: Balcic
inventar 916376

164. SCIIlŢĂ MONUMENT FUNERAR
creion pe hârtie
dimensiuni: 9,5 x 13,5 cm
nesemnat, nedatat
inventar 916377
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165. SCHIŢĂ MONUMENT FUNERAR
creion pe calc
dimensiuni: 10,6 x 15,8 cm
nesemnat, nedatat
inventar 916378

166. SCHIŢĂ MONUMENT FUNERAR
creion pe hârtie
dimensiuni: 10,1 x 13 ,7 cm
nesemnat, nedatat
inventar 916379

\.

167. SCHIŢĂ MONUMENT
FUNERAR
creion pe calc
dimensiuni : 12,1 x 11 cm
nesemnat, nedatat
inventar 916380

168. SCHIŢĂ MONUMENT
FUNERAR
creion pe calc
dimensiuni: 7,5 x 6,7 cm
nesemnat, nedatat
inventar 916381
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169. SCHIŢĂ MONUMENT
BUST
creion pe calc
dimensiuni: 15,8 x 9,6 cm
nesemnat, nedatat
inventar 916382

~-~
"~ ~11

r

i

<

...

~

J

L_

/!"=·

I

.J

170. SCHIŢĂ MONUMENT BUST
creion pe calc
dimensiuni: 19, 1 x 14,6 cm
nesemnat, nedatat
inventar 916383

}
F

I

171. SCHIŢĂ SOCLU
creion pe hârtie
dimensiuni: 16,6 x 9,4 cm
nesemnat, nedatat
inventar 916384

-

„~

----~

172. SCHIŢĂ SOCLU
creion pe hâ1tie
dimensiuni: 15,7 x 10,6 cm
nesemnat, nedatat
inventar 916385

173. SCHIŢĂ SOCLU
creion pe hârtie
dimnesiuni: 11 x 15,7 cm
nesemnat, nedatat
inventar 916386

176. SCHIŢĂ MONUMENT FUNERAR
creion pe hârtie
dimensiuni: 8 x 16,6 cm
nesemnat, nedatat
inventar 916389

i
174. SCHIŢĂ MONUMENT FUNERAR
creion pe hârtie
dimensiuni: 9,7 x 6,2 cm
nesemnat, nedatat
inventar 916387
175. SCHIŢĂ MONUMENT FUNERAR
creion pe hârtie
dimensiuni: 11 ,8 x 8, 1 cm
nesemnat, nedatat
inventar 916388
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177. SCHIŢĂ MONUMENT FUNERAR
creion pe hârtie
dimensiuni: 10,2 x 7,3 cm
nesemnat, nedatat
inventar 916390

178. SCHIŢĂ MONUMENT EROI
creion pe hârtie
dimensiuni : 8,4 x 6,6 cm
nesemnat, nedatat
inventar 916391

I
. 1 ::~:~

179. SCHIŢĂ MONUMENT EROI
creion pe hârtie
dimensiuni : 12, l x 8 cm
nesemnat, nedatat
inventar 916392

180. SCIIlŢĂ MONUMENT BUST
creion pe hârtie
dimensiuni: 15,9 x 10,6 cm
nesemnat, nedatat
inventar 916393

181. SCIIlŢĂ MONUMENT FUNERAR
creion pe hârtie
dimensiuni: 10,8 x 6,8 cm
nesemnat, nedatat
inventar 916394

182. SCIIlŢĂ MONUMENT FUNERAR
creion pe calc
dimensiuni: 11 x 6,5 cm
nesemnat, nedatat
inventar 916395
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..c..-184. SCHIŢĂ MONUMENT FUNERAR
creion pe calc
dimensiuni: 10,3 x 12,8 cm
nesemnat, nedatat
inventar 916397

183. SCHIŢĂ MONUMENT FUNERAR
creion pe calc
dimensiuni: 9 x 16,8 cm
nesemnat, nedatat
inventar 916396
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185. SCHIŢĂ MONUMENT FUNERAR
creion pe calc
dimensiuni: 10,6 x 14,9 cm
nesemnat, nedatat
inventar 916398

186. SCHIŢĂ MONUMENT FUNERAR
creion pe calc
dimensiuni: 15,5 x 19 cm
nesemnat, nedatat
inventar 916399

187. SCHIŢĂ MONUMENT FUNERAR
creion pe hârtie
dimensiuni: 8 x 16,3 cm
nesemnat, nedatat
inventar 916400
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188. SCHIŢĂ URNĂ
creion pe calc
dimensiuni: 12 x 16,5 cm
nesemnat, nedatat
inventar 916401

190. ACVILĂ HERALDICĂ
creion pe hârtie
dimensiuni: 7,8 x 10,1 cm
nesemnat, nedatat
inventar 916403

189. SCHIŢĂ URNĂ
creion pe hârtie
dimensiuni: 7 x 8 cm
nesemnat, nedatat
inventar 916402

191. ACVILĂ HERALDICĂ
creion pe hârtie
dimensiuni: 9,7 x 11 ,6 cm
nesemnat, nedatat
inventar 916404

192. ACVILĂ HERALDICĂ
creion pe calc
dimensiuni: 8 x 9,5 cm
nesemnat, nedatat
inventar 916405

193. ACVILĂHERALDICĂ
creion pe hârtie
dimensiuni: 9,5 x 10,3 cm
nesemnat, nedatat
inventar 916406

194. ACVILĂ HERALDICĂ
creion pe hârtie
dimensiuni: 10,6 x 16,9 cm
nesemnat, nedatat
inventar 916407
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195. STEMĂ

196. DETALII DE DECORAŢII

creion pe hârtie
dimensiuni: 10,6 x 16,9 cm
nesemnat, nedatat
inscripţie sus dreapta în creion: Mânastirea Horez
inventar 916408

creion pe hârtie
dimensiuni: 11 ,9 x 16,3 cm
nesemnat, nedatat
inscripţie sus dreapta în creion:
Mânastirea Horez
inventar 916409

197. DETALIU DE ARHITECTURĂ
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creion pe hârtie
dimensiuni: 16 x 10,6 cm
nesemnat, nedatat
inscriptie sus, centru în creion: Cozia
notatii de culoare.
inventar 91641 O
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198. SCHIŢĂ VIZITAŢIUNEA (de la
Cozia)
creion pe hârtie
dimensiuni: 18,9 x 10,2 cm
nesemnat, nedatat
inscripţie dreapta în creion: Cozia
notaţii despre compoziţie.
inventar 916412

şi

199. SCHIŢĂ LEORDENI
creion pe hârtie
dimensiuni: 11,3 x 17,7 cm
nesemnat, nedatat
inscripţie stânga în creion: Cruce la
Mânăstirea C. De Argeş
inventar 916413
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200. SCHIŢĂ DE LA MORMÂNTUL LUI BRĂTIANU
DE LA CURTEA DE ARGEŞ
creion pe hârtie
dimensiuni: 19 x 27,1 cm
nesemnat, nedatat
inscripţie stânga jos în creion: din pisania mormântului
Bratienilor din bis. C. de Argeş; dreapta jos: sfeşnic de piatra
inventar 916414

201. DETALIU DE DECORAŢIE
CURTEA DE ARGEŞ
creion pe calc
dimensiuni: 30,5 x 16,5 cm
nesemnat, nedatat
inventar 916415

202. DETALIU DE DECORAŢIE CURTEA DE ARGEŞ
creion pe hârtie
dimnesiuni: 20,3 x 27,7 cm
nesemnat, nedatat
inventar 916416

203. DETALIU DE DECORAŢIE CURTEA DE ARGEŞ
creion pe hârtie
dimensiuni : 10,1 x 9,7 cm
nesemnat, nedatat
inventar 916417
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204. ORNAMENTE BISERICEŞTI

205. ORNAMENTE BISERICEŞTI

(desene du pa sculpturi în piatra)
creion pe hârtie
dimensiuni: 9,6 x 12,2 cm
nesemnat, nedatat
inscripţii în creion - sus dreapta:
S-tul Gheorghe; jos centru: Antim.
inventar 916418

creion pe hârtie
dimensiuni: 6,1 x 6,2 cm
nesemnat, nedatat
inventar 916419

206. ORNAMENTE BISERICEŞTI

207. ORNAMENTE BISERICEŞTI

creion pe hâttie
dimensiuni : 9,5 x 9,9 cm
nesemnat, nedatat
inventar 916420

creion pe hârtie
dimnesiuni: 6,5 x 6,4 cm
nesemnat, nedatat
inventar 916421
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208. ORNAMENTE BISERICEŞTI
creion pe hârtie
dimensiuni: 9,8 x 12,7 cm
nesemnat, nedatat
inventar 916422

209. DETALII DE ORNAMENTE
creion si acuarelă pe hâ1tie
dimensiuni : 14,3 x 9,5 cm
nesemnat, nedatat
inventar 916423

210. DETALII DE ORNAMENTE
creion pe hârtie
dimensiuni: 8,8 x 10,7 cm
nesemnat, nedatat
inventar 916424
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212. DETALII DE ORNAMENTE
creion pe hârtie
dimensiuni: 12,5 x 10,5 cm
nesemnat, nedatat
inventar 916427

211. DETALII DE ORNAMENTE
creion pe hârtie
dimensiuni : 6,1 x 6,1 cm
nesemnat, nedatat
inventar 916425

213. DETALII DE ORNAMENTE
creion pe hârtie
dimensiuni: 4,6 x 12,7 cm
nesemnat, nedatat
inventar 916426

215. DETALII DE ORNAMENTE
creion pe hârtie
dimensiuni: 10,3 x 11,2 cm
nesemnat, nedatat
inventar 916429

214. DETALII DE ORNAMENTE
creion pe hârtie
dimensiuni: 8,7 x 11,7 cm
nesemnat, nedatat
inventar 916428
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216. DETALII DE ORNAMENTE
creion pe hârtie
dimensiuni: 5,4 x 5,7 cm
nesemnat, nedatat
inventar 9 16430

217. DETALII DE ORNAMENTE
creion pe hârtie
dimensiuni : 4,2 x 4 cm
nesemnat, nedatat
inventar 916431

218. DETALII DE ORNAMENTE
creion pe calc
dimensiuni : 6,6 x 15,7 cm
nesemnat, nedatat
inventar 916432

2 19. DETALII DE ORNAMENTE
creion pe hârtie
dimensiuni: 5,8 x 5,8 cm
nesemnat, nedatat
inventar 9 16433
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220. DETALII DE ORNAMENTE
creion pe calc
dimensiuni : 5,5 x 21 cm
nesemnat, nedatat
inventar 916434

221. DETALII DE ORNAMENTE
creion pe calc
dimensiuni: 7 x 20,7 cm
nesemnat, nedatat
inventar 916435

222. DETALII DE ORNAMENTE
creion pe hârtie
dimensiuni: 16,5 x 10,7 cm
nesemnat, nedatat
inventar 916436

223. DETALII DE ORNAMENTE
creion pe hârtie
dimensiuni : 9,6 x 14,5 cm
nesemnat, nedatat
inventar 916437
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224. DETALII DE ORNAMENTE
creion pe hârtie
dimnesiuni: 4,4 x 10,8 cm
nesemnat, nedatat
inventar 916438

225. DETALII DE ORNAMENTE
creion pe hârtie
dimensiuni: 2,7 x 15,7 cm
nesemnat, nedatat
inventar 916439

226. DETALII DE ORNAMENTE
creion pe hârtie
dimensiuni: 17,3 x 23 ,7 cm
nesemnat, nedatat
inventar 916440

/_

227. DETALII DE ORNAMENTE
creion pe hârtie
dimensiuni : 10,5 x 15,9 cm
nesemnat, nedatat
inventar 916441

287
https://biblioteca-digitala.ro

228. DETALII DE ORNAMENTE
creion pe hârtie
dimensiuni: 17,2 x 19,5 cm
nesemnat, nedatat
inventar 916442

229. DETALII DE ORNAMENTE
creion pe hârtie
dimensiuni: 16,9 x 9,6 cm
nesemnat, nedatat
inventar 916443

......

230. DETALII DE ORNAMENTE
creion pe hârtie
dimensiuni: 6,5 x 15,5 cm
nesemnat, nedatat
inventar 916444

231. SCHIŢĂ DE FOTOLIU
creion pe hârtie
dimensiuni: 15,5 x 15,2 cm
nesemnat, nedatat
inventar 916445
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232. SCIIlŢĂ DIN CĂLĂTORII- ITALIA
creion pe hârtie
dimensiuni: 13,1 x 18 cm
nesemnat, nedatat
inscripţie stânga jos: St. Get P
inventar 916446

233. SCIIlŢĂ DIN CĂLĂTORII- SARCOFAG
creion pe hârtie
dimensiuni: 13 ,3 x 19,3 cm
nesemnat, nedatat
inscripţie dreapta jos: St. Get P
inventar 916447

*'" ·\,.~
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234. SCHIŢĂ DIN CĂLĂTORII-DETALII FRIZE
creion pe hârtie
dimnesiuni: 12,9 x 19,2 cm
nesemnat, nedatat
inscripţie stânga jos: St. Get P; dreapta sus şi jos: St. M
inventar 916448

.
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235. SCHIŢĂ DIN CĂLĂTORII-DETALII CAPITEL
creion pe hârtie
dimensiuni : 13,5 x 19,3 cm
nesemnat, nedatat
inscripţie stânga jos: St. M; dreapta jos: Padova
inventar 916449
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236. SCHIŢĂ DIN CĂLĂTORII-DETALII ORNAMENTE
creion pe hârtie
dimensiuni: 12,9 x 19 cm
nesemnat, nedatat
inscripţie dreapta: Sta Maria Novella; dreapta jos: Padova
inventar 916450

. """"
237. SCHIŢĂ DIN CĂLĂTORII-DETALII FRIZE
creion pe hârtie
dimensiuni: 13,3 x 18,7 cm
nesemnat, nedatat
inscripţie stânga jos: Roma
inventar 916451
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238. SCillŢĂ DIN CĂLĂTORII - DETALIU ARCADĂ
creion pe hârtie
dimensiuni: 13,5 x 19,3 cm
nesemnat, nedatat
inscripţie în dreapta, mijloc: Palahil Dogilor
inventar 916452

,I
239. SCillŢĂ DIN CĂLĂTORII COLOANĂ PISA
creion pe hârtie
dimensiuni: 17,5 x 12,3 cm
nesemnat, nedatat
inscripţie în dreapta, mijloc: Pisa Baptisteriu
inventar 916453
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240. SCIDŢĂ DIN CĂLĂTORII-DETALII FRIZE
creion pe hârtie
dimensiuni: 12 x 17,5 cm
nesemnat, nedatat
inscripţie dreapta sus: Italia
inventar 916454

"-.)
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241. SCIDŢĂ DIN CĂLĂTORII-STATUIE LEU
creion pe hârtie
dimensiuni: 14 x 17,7 cm
nesemnat, nedatat
inventar 916455
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242. SCIIlŢÂ DIN CĂLÂTORII-SCIIlŢÂ ORNAMENT
creion pe hârtie
dimensiuni: 13,2 x 13 cm
nesemnat, nedatat
inventar 916456

243. SCIIlŢÂ DIN CĂLĂTORII - SCIIlŢÂ ORNAMENT
verso: Peisaj
creion pe hârtie
dimensiuni : 10,8 x 15,2 cm
nesemnat, nedatat
inventar 916457
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verso

244. SCHIŢĂ DIN CĂLĂTORil
SCHIŢĂ ORNAMENT
creion pe hârtie
dimensiuni: 11 x 11,2 cm
nesemnat, nedatat
inventar 916459

245. SCHIŢĂ DIN CĂLĂTORil
SCHIŢĂ ORNAMENT
creion pe hârtie
dimensiuni: 13,2 x 13,2 cm
nesemnat, nedatat
inventar 916460

246. SCHIŢĂ DIN CĂLĂTORil
SCHIŢĂ ORNAMENT
creion pe calc
dimensiuni: 13,7 x 13 cm
nesemnat, nedatat
inventar 916461

247. SCHIŢĂ DIN CĂLĂTORil
SCHIŢĂ ORNAMENT
creion pe calc
dimensiuni: 11 ,5 x 11,5 cm
nesemnat, nedatat
inventar 916462
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248. SCHIŢĂ DIN CĂLĂTORII
SCHIŢĂ ORNAMENT
creion pe hârtie
dimensiuni : 13 ,3 x 18,5 cm
nesemnat, nedatat
inventar 916458

î~i-~)\

''î

L

t

,. ' "

(' 1fl

~

(

f(

~ ~·

ql

t3o
. ·~

I/

I

249. SCHIŢĂ DIN CĂLĂTORII-SCHIŢĂ ORNAMENT
două file
creion pe hârtie
dimensiuni: 42 x 34,3 cm
nesemnat, nedatat
inventar 916463
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250. SCHIŢĂ DE CAPITEL
creion pe hârtie
dimensiuni: 18,7x11 ,7 cm
nesemnat, nedatat
inventar 916464

251. SCHIŢĂ DE CAPITEL
creion pe hârtie
dimensiuni: 16,3 x 1O cm
nesemnat, nedatat
inventar 916465
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252. SCHIŢĂ COLOANĂ
creion pe calc
dimensiuni: 18, l x 7 cm
nesemnat, nedatat
inventar 916466

253. SCHIŢĂ COLOANĂ
creion pe hârtie
dimensiuni: 19,8 x 6,6 cm
nesemnat, nedatat
inventar 916467
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254. SCHIŢĂ COLOANĂ
creion pe calc
dimensiuni: 18, l x 5,4 cm
nesemnat, nedatat
inventar 916468

255. SCIIlŢĂ DE CRUCI LA PADOVA
creion pe hârtie
dimensiuni : 14,1 x 17,4 cm
nesemnat, nedatat
inventar 916469

r

256. SCIIlŢĂ ORNAMENT ZOOMORF
creion pe calc
dimensiuni: 10,4 x 21 ,5 cm
nesemnat, nedatat
inventar 916470

..r
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257. SCIIlŢĂ ORNAMENT ZOOMORF
creion pe calc
dimensiuni: 23 x 12 cm
nesemnat, nedatat
inventar 916471
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258. SCHIŢĂ ORNAMENT ZOOMORF

259. SCHIŢĂ ORNAMENT ZOOMORF

creion pe hârtie
dimensiuni: 10,2 x 23 ,4 cm
nesemnat, nedatat
inventar 916472

creion pe hârtie
dimensiuni : 8 x 22 cm
nesemnat, nedatat
inventar 916473

260. SCHIŢĂ ORNAMENT ZOOMORF
creion pe hârtie
dimensiuni: 14,1 x 22,3 cm
nesemnat, nedatat
inventar 9164 74
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264. SClllŢĂFÂNTÂNĂ
creion pe hârtie
dimensiuni: 19,4 x 14,2 cm
nesemnat, nedatat
inventar 916478

265. SClllŢĂFÂNTÂNĂ
creion pe hârtie
dimensiuni: 14,1 x 8,3 cm
nesemnat, nedatat
inventar 916479

~ ~ ... . .
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266. SClllŢĂFÂNTÂNĂ
creion pe hârtie
dimensiuni: 14 x 19 cm
nesemnat, nedatat
inventar 916480

267. SCHIŢĂ FÂNTÂNĂ
creion pe hârtie
dimensiuni: 14 x 18 cm
nesemnat, nedatat
inventar 916481

c-

268. SCHIŢĂFÂNTÂNĂ
creion pe hârtie
dimensiuni: 14 x 19,5 cm
nesemnat, nedatat
inventar 916482

269. SCHIŢĂ FÂNTÂNĂ
creion pe hârtie
dimensiuni : 14,1 x 18,6 cm
nesemnat, nedatat
inventar 916483
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271. SCIIlŢĂ FÂNTÂNĂ
creion pe hârtie
dimensiuni: 13 x 19 cm
nesemnat, nedatat
inventar 916485

)
-

270. SCIIlŢĂ FÂNTÂNĂ
creion pe hârtie
dimensiuni: 14 x 19 cm
nesemnat, nedatat
inventar 916484

~--..,....

272. DETALII DE ARMURI ROMANE
creion pe hârtie
colţurile de sus tăiate
dimensiuni: 13 x 15,3 cm
nesemnat, nedatat
inventar 916486
302

https://biblioteca-digitala.ro

273. DETALII DE ARMURI ROMANE
creion pe hârtie
dimensiuni: 13 x 16 cm
nesemnat, nedatat
inventar 916487

274. DETALII DE ARMURI ROMANE
creion pe hârtie
dimensiuni: 32,2 x 19,2 cm
nesemnat, nedatat
inventar 916488
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275. DETALII DE ARMURI ROMANE
creion pe hârtie
dimensiuni : 32 x 20 cm
nesemnat, nedatat
inventar 916489

276. DETALII DE ARMURI ROMANE
creion pe hârtie
dimensiuni: 34 x 21 cm
nesemnat, nedatat
inventar 916490
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277. DETALII DE ARMURI ROMANE
creion pe hâ1tie
dimensiuni: 11 ,5 x 15,3 cm
nesemnat, nedatat
inventar 916491

278. DETALII DE ARMURI ROMANE
creion pe hârtie
dimensiuni: 19,5 x 17 cm
nesemnat, nedatat
inventar 916492
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279. COSTUM ŞI ARME ROMANE (patru schiţe)
creion pe hâttie
dimensiuni : a: 6 x 8,2 cm; b: 6,5 x 11 ,2 cm; c:l0,2 x 14,5 cm; d:l5 x 20,5 cm
nesemnat, nedatat
inventar 916493

280. TREI PERSONAJE DRAPATE
creion pe hârtie
dimensiuni: 8 x 16,5 cm
nesemnat, nedatat
inventar 916494
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PICTURA:

1. AUTOPORTRET
ulei pe pânza
dimensiuni: 38 x 34,5 cm
nesemnat, nedatat
inventar 916509

2. AUTOPORTRET
ulei pe carton
dimensiuni: 38,5 x 30 cm
nesemnat, nedatat
inventar 916510
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