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CÂTEVAOBSERVATII PE MARGINEA 
' 

UNOR LUCRĂRI DE CORNELIU MEDREA, 
GHEORGHE LEONIDA ŞI FREDERIC STORCK 

Mihai Petru Georgescu 

Delavrancea În creaţia sculptorului Corneliu Medrea 
În anul 1920 pe şoseaua Kiseleff a fost dezvelit bustul monumental (fig. I), 

dăltuit în piatră, al lui Barbu Ştefănescu Delavrancea, operă a sculptorul Corneliu 
Medrea (8 martie 1889, corn. Miercurea jud. Sibiu- 25 iulie 1964, Bucureşti)- ca un 
omagiu adus celui ce a militat pentru intrarea României în război alături de Antanta, 
in vederea înfăptuirii unităţii naţionale. 

Prima variantă (fig. 4) a portretului a fost expusă în anul 1915 la Societatea 
llnerimea Artistică; alte două busturi (bronz) Delavrancea datorate aceluiaşi artist se 
allau la Palatul Parlamentului şi la Teatrul Naţional, după cum menţionează Grigore 
Ionescu în Bucureşti - Ghid istoric şi artistic. 

Din iniţiativa Reuniunii Culturale „ Cele Trei Crişuri" va fi amplasată ( 17 
iunie 1934) la Oradea o variantă în bronz a monumentului (fig. 2 - colecţia ing. 
~erban Caloianu). Acesta a fost dislocat de către administraţia maghiară, instaurată 
la 30 septembrie 1940 în urma Dictatului de la Viena; nefiind distrus, spre deosebire 
de celelalte monumente din localitate ridicate în perioada 1920 - 1940, a putut fi 
reamplasat (1975) în Parcul Traian. 

În colecţia Medrea din cadrul Muzeului Municipiului Bucureşti se află o 
lucrare neterminată (piatră, 57 x 31 x 35 cm, nesemnată) cu titlul Cap monumental de 
hcirbat (donaţia Ion şi Olga F onai - fig.3) - reprezentând altă încercare de portretizare 
11 dramaturgului. Referitor la anul realizării acesteia, cât şi asupra motivelor pentru 
rare nu a fost finalizată, am putea face doar presupuneri. 

O monografie a familiei Leonida 
Ne reproşăm faptul de a nu fi semnalat la timpul cuvenit erori survenite, în 

diverse publicaţii, în identificarea corectă a unor imagini reprezentând personalităţi 
11le culturii române precum şi a portretizării acestora în arta plastică, pe considerentul 
n1 o va face autorul la următoarea ediţie. Raţionament perdant, realitatea demonstrând 
ră se ajunge, dimpotrivă, la recidivă. Acesta este şi cazul cărţii: Familia Leonida 

Personalităţi ale ştiinţei şi tehnicii româneşti, autori - Gabriel I. Năstase, Mihai 
<>heneanu şi Paul Dudea, apărută în anul 2008 (ediţia I - 2002) sub egida editurilor 
Ion Basgan şi AGIR, unde, în capitolul consacrat sculptorului Gheorghe Leonida 
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(1893, Galaţi - 1942, Bucureşti), la pagina 194 (pag. 212 - ed. 2002) figurează 
un basorelief cu legenda: dr. Carol Davila. În realitate este vorba despre istoricul 
A.D.Xenopol. Motivaţia erorii este evidentă, fără a o justifica: atât Carol Davila cât 
şi A.D.Xenopol purtau favoriţi .... 

Faţă de ediţia 2002, în cea prezentă se reproduc şi alte opere din creaţia 
artistului, inclusiv un bust al regelui Carol al II-iea (pag. 177), cu legenda eronată 
Bustul Regelui Carol I (Muzeul Naţional Militar, bust bronz, O, 95x0, 75m - informaţie 

inclusă în text pag. 198). 
Capitolul dedicat sculptorului ne oferă şi informaţia inedită (câţi dintre noi 

ştiam?!) referitoare la monumentul Cristo Redentor ce domină oraşul Rio de Janeiro 
la care artistul român a avut o contribuţie majoră, el fiind autorul chipului lui Cristos 
Mântuitorul. 
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Corelaţii între grafica şi medalistica lui Frederic Storck 
O dată cu apariţia Catalogului operelor de artă ale artiştilor din familia 

Storck aflate în muzeul „Frederic Storck şi Cecilia Cuţescu Storck'', în contextul 
operei lui Karl şi Frederic Storck ( 19 ian. 1872, Bucureşti - 26 dec. 1942, Bucureşti) 
este prezentată şi secţiunea de grafică, facilitând astfel accesul cunoscătorilor şi al 
celor interesaţi la schiţele/laboratorul de creaţie al artiştilor. Ne rezumăm la câteva 
exemple din activitatea medalistică a lui Fritz Storck, mai precis la raportul dintre 
schiţă şi realizarea finală: 

- Placheta Ioan N. Lahovary - 1907 (fig. 5): plachetă bronz, cu două feţe 
(69 x 45 mm), semnată Fr. Storck atât pe aversul plachetei, în dreapta 
portretului cât şi pe revers, datată: 1907 - latura dreaptă; alăturat schiţele 
aversului şi respectiv reversului medaliei conform catalogului. 

- Placheta Emil S. Miclescu - 1908 (fig. 6): plachetă bronz, cu două feţe 
(67 x 45 mm), semnată Fr. Storck atât pe aversul plachetei, în dreapta 
portretului cât şi pe revers - latura dreaptă; alăturat trei schiţe pentru 
reversul medaliei conform catalogului. 
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- Dramaturgul Alexandru Davila (fig. 7 - foto. Al. Davila şi I.L. Carageale 
col. noastră): poate fi identificat în schiţa Profil de bărbat, poziţia 81/ 
pag.253 din catalog, fără ca efigia lui să se regăsească şi pe o medalie. 

- Cât priveşte autorul plachetei Dr. Carol Davila - 1903, poziţia 8/pag. 
193 din catalog, în lipsa unei schiţe semnate, acesta ar putea fi şi Carol 
Storck, creator al monumentului generalului medic, din faţa Universităţii 
de Medicină şi Farmacie Bucureşti, inaugurat în 1903 (placheta fiind 
bătută pentru a comemora acest eveniment). După George Buzdugan 
şi Gheorghe Niculiţă [1], placheta a fost realizată la Stuttgart - gravori: 
Wilhelm şi Mayer (vezi iniţialele M & W. St. - avers, dreapta jos). 
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105. PROFIL DE BĂRBAT CU 
MUSTAŢĂ 
creion pe hârtie 
dimensiune: 22xl7,l cm. 
nesemnat, nedatat 
inv. 916307 

72. NUD DE BĂRBAT DIN SPATE 
creion pe hârtie 
dimensiune: 26,2Xl5,7cm. 
nesemnat, nedatat 
inv. 916233 

157 

www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro



158 MUZEUL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI - XXIII 

6 

www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro



PERSONALITĂŢI 

81. PROFIL DE BĂRBAT 
creion pe hârtie 
dimensiune: 11,5 X 7,8 cm. 

7 

semnat stânga jos cu monograma FS, 
nedatat 
inv. 916235 
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SUMMARY 

The article sketches a few aspects concerning the activity of sculptors 
Corneliu Medrea, Gheroghe Leonida and Frederic Storck. 
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