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”If we cast an eye over the whole circle of the production of human genius, perhaps we 

shall perceive none of such grand importance and utility to mankind as History. Most of 

the other efforts of the mind only interest individuals as such; but history, when 

executed with philosophic candour and propriety, concers and instructs whole empires, 

indeed the whole universe.(…) That medals1 alone remain as the principal proofs of 

historical truth, their evidence reaching at once to the most remote ages, and the most 

remote countries.” 

”An Essay on Medals” de John Pinkerton 1784 

 

  

                                                           
1 John Pinkerton se referă de fapt la monedele antice, dar acestea erau denumite în epoca sa ”medalii” (medals) și 
nu ”monede” (coins). A se vedea  ”Introducerea” acestei lucrări.  
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Cuvânt înainte  

 

 Legiile de ocrotire a patrimoniului istoric, atât de necesare, dar prost înțelese și abuziv 

aplicate2, au făcut practic din pasiunea pentru numismatică o dragoste interzisă. Monedele 

antice, cele mai frumoase, interesante, variate și (de cele mai multe ori) nu și cele mai scumpe, 

au devenit în unele țări ale Uniunii Europene o marfă  ilicită, aflată doar la dispoziția 

”cercetătorilor științifici”. Aceștia o tratează însă, în foarte multe cazuri, volumetric, cu dragostea 

frigidă a unui contabil pentru registrele de inventar.  

 Prin urmare fenomenul numismaticii, ca pasiune veche și nobilă pentru frumos, al colecționării 

de monede ca bază de studiu a artei pentru orice ”nespecialist”3, interesat însă de subiect, a 

cunoscut un cert declin în ultimii ani. 

 Această lucrare își dorește să introducă cititorul într-un univers apropiat de cel al monedelor 

antice, dar la fel de interesant: medalistica. Medaliile, atunci când sunt realizate de artiști 

consacrați, sunt opere de artă de mici dimensiuni, prețul lor fiind, de foarte multe ori, cu mult 

peste cel al majorității monedele antice. Vorbim aici de medalii de artă, cu tiraj cunoscut și 

limitat, ce se înscrie între una și cinci sute de piese. Medalii notorii prin subiectul abordat sau 

opere de artă deosebite au prețuri ridicate chiar și atunci când tirajul lor a depășit numărul de 

cinci sute.    

 Prin urmare colecționarea de medalii poate să răspundă mult mai bine decât colecționarea de 

monede nevoii de artă, de frumos, de investiție pe termen lung, într-un cadru cât se poate de 

legal, departe de iluzorii ”patrimonii naționale mobile”. 

  În egală măsură, medaliile pot fi documente de primă mărime, ce pot face obiectul studiilor 

legate de istorie, artă sau comunicare. Căci medalia, încă de la apariția ei în Imperiul Roman, 

are o forță de evocare deosebită, dată de complementaritatea a două elemente: valoarea 

artistică deosebită și mesajul său – adresat cu precădere unui public țintă educat.  

  Lucrare de față, modestă ca întindere, nu își dorește să facă o istorie a medalisticii, o 

prezentare exhaustivă a acesteia, intreprindere ce ar depășii de altfel cu mult cunoștințele 

noastre în acest domeniu, ci doar să arunce o privire asupra modului în care s-a reflectat 

moneda, pasiunea pentru colecțiile numismatice ce a dus la apariția științei numismaticii, în arta 

medalistică de-a lungul secolelor, în spațiul european. Acest demers pornește de la o selecție 

de medalii, pe care le-am considerat a fi reprezentative pentru tema abordată sau pentru un 

moment sau spațiu cultural.  

                                                           
2 În România ultimelor decenii au fost distruse sau lăsate să se distrugă clădiri unice, de patrimoniu, opera unor 
arhitecți celebrii. Autoritățile arareori au intervenit în astfel de situații și de regulă doar în urma semnalelor de 
alarmă și a acțiunilor de protest ale societății civile. Întreaga presă românească abundă în prezentări de astfel de 
cazuri.  
3 Termenul de ”nespecialist” l-am pus între ghilimele pentru a-i desemna pe colecționari, cei mai mulți dintre ei 
foarte bine documentați, dar care nu au în fapt, ca profesiune de bază, studiul monedelor.  
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 Dacă acum lucrurile sunt destul de clare în privința a ceea ce este o medalie (cf. dex. 

”medalie/medalii - Piesă de metal (sau, uneori, de marmură), în formă de monedă, gravată cu 

figuri și inscripții, emisă în cinstea unei personalități sau în memoria unei acțiuni glorioase”), ele 

nu au stat tot timpul așa. 

 Etimologia termenului ”medalie” (cuvânt prezent în mai toate limbile moderne) este una aparent 

destul de simplă: pornind de la cuvântul latines ”metallum”4 apare, în vremea Renașterii în limba 

italiană cuvântul ”medaglia”, iar în limba franceză cuvântul médaille5. Din franceză el s-a 

încetățenit, la puțină vreme, și în limba engleză (”medal”), fiind preluat apoi, cu precădere în 

epoca modernă, de mai toate celelalte limbi europene.  

 Numai că, în vremea Renașterii și în Epoca Modernă, prin cuvântul ”medalie” erau numite de 

fapt monedele antice greco-romane. Frumusețea deosebită a monedelor antice, mai ales prin 

comparație cu cele ale Evului Mediu, i-a împins pe oamenii renașterii să le atribuie un alt termen 

prin care să fie desemnate. Surprinzător, această nevoie instinctivă de a le delimita de toate 

celelalte monede, putea fi încă întâlnită la sfârșit de secol XX în România. Locuitorii satului 

Reșca (com. Dobrosloveni, jud. Olt) - sat ce suprapune marele oraș roman Romula-Malva și 

unde apăreau la suprafața solului foarte multe relicve romane - denumeau prin termenul 

”mangâr” toate monedele antice, iar prin termenul ”antice” toate celelalte obiecte de origine 

romană pe care le găseau. Distincția era clară și totală între ”monedele vechi” (denumire ce 

cuprindea orice monedă scoasă din circulație) și ”mangâri” (care nu puteau fi decât monedele 

antice).  

 Numai că printre monedele antice, ce prezentau o vădită standardizare în ceea ce privește 

dimensiunile lor în funcție de nominaluri, se aflau și piese de mari dimensiuni. Pe acestea 

colecționarii italieni ai Epocii Renașterii le-au denumit prin cuvântul ”medaglioni” (medalie 

mare), termen ce a dat în limba franceză pe cel de ”médailleon” (grand médaille - medalie 

mare)6. 

  Și pentru că veni vorba de colecționari, cărora această lucrare li se adresează cu precădere, 

vom încerca să facem aici și o scurtă istorie asupra începuturilor colecționării de monede și 

medalii.   

                                                           
4 ibidem, pg. 548.   
5 Seth William Stevenson, A Dictionary of Roman Coins, Londra 1889, pg. 548. 
6 Ibidem, pg 547.  
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 Fenomenul colecționării de obiecte vechi (printre care se găseau și monedele) sau alte lucruri 

deosebite (roci, minerale, fosile, corali, animale exotice împăiate, obiecte deosebite de artă 

orientală, etc), în ceea ce s-a încetățenit sub numele de ”cabinet de curiozități”, apare încă din 

antichitate 

  Unul din primele cabinete de curiozități menționate în istoriografie, ce conținea și o colecție de 

monede, i-a aparținut primului împărat roman Octavianus Augustus (27 a.Chr-14 dChr). 

Conform lui Suetonius7 acesta avea casele sale înfrumusețate ”mai puțin prin statui și tablouri, 

cât prin colonade și boscheți și curiozități antice și rare, cum ar fi resturile enorme ale unui 

animal monstruos descoperit la Capri, care au fost numite oasele giganților, și arme de eroi”. 

Tot acest autor antic vorbește indirect și de colecția numismatică a lui Octavian: ”În timpul 

Saturnaliilor sau în orice ocazie distribuia când daruri, haine, aur și argint, când monede de 

toate felurile, chiar și unele vechi datând din vremea regilor sau străine (…)”.  

 John Pinkerton, în lucrarea sa ”An Essay on Medals” (vol. I Londra 1784) vorbește despre 

înflorirea acestui fenomen în rândurile umaniștilor, în vremea Renașterii și găsește că primul ce 

și-a format o colecție de monede în acea vreme ar fi fost scriitorul italian Francesco Petrarca 

(1304-1374)8.  

 În secolul următor Pinkerton îl amintește pe regele Alfonso de Aragon (n. cca 1394-1458) 

care a dispus ca toate monedele antice, ce sunt găsite în provinciile italiene, să fie colectate, 

formându-și astfel o colecție numismatică, pe care o ținea într-un dulap de fildeș (”ivory 

cabinet”), ce-l ducea cu sine pe oriunde mergea9.  

 Antonio Cardinal de Sfântul Marcus (nepotul al papei Eugen al IV lea – n.1383 – d.1447) 

este menționat ca având și el o vastă colecție de monede antice. 

 La puțină vreme după aceea Cosimo di Giovanni de Medici (n. 27 septembrie 1389 – 1 

august 1464) pune bazele, la Florența, marelui muzeu al familiei Medici, ce conținea monede și 

alte monumente ale artei antice 10. 

 În aceiași perioadă, Matei Corvin (n. 1443 – d. 1490), regele Ungariei, și-a format o nobilă 

colecție de monede antice, manunscrise vechi și alte valoroase relicve ale antichității11. După 

moartea sa colecția de monede și antichități s-a împrăștiat, singura ce a supraviețuit parțial (220 

volume) este colecția sa de manunscrise și cărți rare, cunoscută sub numele de Bibliotheca 

Corvina, prima bibilotecă regală din afara Italiei și Nordul Alpilor și a doua ca mărime (se 

estimează că avea cca 2000 volume) după Biblioteca Vaticanului12.  

  

                                                           
7 Suetonius, Vitae duodecim Caesarum (Viețiile celor doisprezece Cezari), Cartea a II-a, Divinul Augustus, 72 și 75, pt 
citate a fost folosită ediția Rao Clasic din 1998, în traducerea lui Gh. Ceaușescu.    
8 John Pinkerton, An Essay on Medals, Londra 1784, pg. 4. 
9 Ibidem, pg. 5.  
10 Loc. cit.  
11 Loc.cit. 
12 Pt informațiile legate de Bibliotheca Corvina a fost consultat, la 11 Aprilie 2020, sit-ul web al acesteia, link: 
https://corvina.hu/en/about-corvinas/history/history-of-the-library/ .  

https://corvina.hu/en/about-corvinas/history/history-of-the-library/
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Frontispiciul volumului traducerii în latină a operei lui Philostratos13. Regele Matei Corvin 

în unul din medalioanele de aur, înfățișat asemeni împăraților romani, alături de  

Claudius, Nero, Hadrian și Diva Faustina. 

 

                                                           
13 Pargament, tempera, aur; dimensiuni: 35.8×22.2 cm, National Széchényi Library, Manuscript Collection, Cod. Lat. 417, fol. Iv 

(detaliu) Philostratus, Flavius: Heroica, – De vitis sophistarum. – Epistolae; Philostratus, Lemnius: Imagines, Lat. trad., cum 
praefatione ad Matthiam regem Hungariae ab Antonio de Bonfinis.  
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 Pagina de frontispiciu al uneia din lucrările aflate în Bibliotheca Corvina ilustrează, alături de 

medalionul de aur cu efigia lui Matei Corvin în ipostază de împărat roman, alte patru aversuri de 

monede de aur (emisiuni pentru împărații Claudius, Nero, Hadrian și Diva Faustina), monede 

aflate cel mai probabil în colecția regelui Ungariei.  

  În secolul XVI colecțiile de monede antice se înmulțesc și dorim să amintim aici, în mod 

expres, de colecția lui M. Grollier, trezorierul armatei franceze din Italia, ca un exemplu de 

primă imixtiune a unei autorități a statului în soarta unei colecții private. După moartea acestuia 

colecția sa de monede antice de bronz a fost trimisă în Provence, de unde urma să fie vândută 

în Italia. Regele franței, având informații despre această tranzacție, a dat ordin pentru oprirea 

transportului și a achiziționat întreaga colecție la o sumă fabuloasă pentru cabinetul său de 

antichități14.  

 Hubertus Goltzius (1526-1583) , pictor, gravor și tipograf renascentist olandez, intreprinde (la 

mijlocul sec. XVI) o călătorie prin cea mai mare parte a Europei în căutarea de monede și 

medalii pe care să le publice. În prolegomena cărții sale despre viața lui Iulius Caesar (ce 

trebuia a fi parte dintr-o largă operă dedicată împăraților romani, rezultat al căutărilor sale)15, se 

găsește o listă a colecționarilor de monede (grupați pe țări), vizitați pentru adunarea 

materialului. Astfel, știm că în Țările de Jos (Olanda) erau 200 ”cabinete de medalii”, 175 în 

Germania, mai mult de 380 în Italia și în jur de 200 în Franța16. 

 În realitate numărul ”cabinetelor de medalii”, ce erau de cele mai multe ori mai degrabă 

”cabinete de curiozități”, era probabil sensibil mai mare.  

 Cum arătau acestea?  Unele dintre marile cabinete s-au păstrat și pot fi încă vizitate, așa cum 

este cazul ”The Enlightenment Gallery” (Galeria Iluministă” de la British Museum din London, 

fondată  în 1753, galerie ce reunește mai multe colecții din secolul XVIII, păstrând organizarea, 

mobilierul, aerul și farmecul acelor colecții)  sau cabinetul de curiozități al Palatul Bruckenthal 

din Sibiu, ale cărui colecții de artă au putut fi vizitate încă din anul 179017.  

 Multe din cabinetele de curiozități, acum dispărute, pot fi încă admirate în deosebit de frumoase 

și interesante picturi de epocă, ce le-au imortalizat, păstrând pentru eternitatea farmecul și 

inventarul acestora.   

”Cabinetul de curiozități” este o temă artistică în sine, picturi ce le reproduc  putând fi întâlnite în 

toate marile muzee sau colecții de artă din Europa. Aceste picturi sunt însă și neprețuite 

documente, ce permit identificarea și vizualizarea unor obiecte, ce au stat la baza primelor 

scrieri despre antichități și monede antice.  

 

                                                           
14 Pinkerton nu ne spune însă și despre ce rege al Franței e vorba (op.cit. pg. 6).  
15 Hubertus Goltzius,  Caesar Augustus Sive Historiae Imperatorum Caesarumque Romanorum Ex Antiquis 
Numismatibus Restitutae,  Brughes, 1574. 
16 Pinkerton, op. cit., pg. 8.   
17 A se vedea pagina de wikipedia dedicată acestui muzeu, pagină consultată la data de 13 Aprilie 2020 (link direct: 
https://ro.wikipedia.org/wiki/Palatul_Brukenthal_din_Sibiu ).  

https://ro.wikipedia.org/wiki/Palatul_Brukenthal_din_Sibiu
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”Cabinetul de curiozități” pictură realizată de pictorul flamand Frans Franken cel Tânăr în 

anul 1636 (Kunsthistorisches Museum Viena). 

 

Toate aceste colecții, de mai mici sau mai mari dimensiuni, au constituit (așa cum am văzut și în 

cazul lui Hubertus Goltzius) sursa de inspirație, pentru primele lucrări despre antichități și 

monede greco-romane, dar și baza materială a celor mai vechi și mai mari muzee ale lumii.  

Colecționarilor, acum nedrept blamați, insultați18 și prigoniți, li se datorează nu numai începutul 

acestor științe umaniste, ci salvarea de la distrugere a unor obiecte, ce pentru contemporanii lor 

nu reprezentau mare lucru. E suficient să amintim aici că marmura antică (indiferent că vorbim 

                                                           
18 Un istoric contemporan, angajat al Muzeului ”George Severeanu”, îl prezenta pe dr. Severeanu unui grup de 
stundenți, spunându-le că eruditul  medic radiolog (fondator al Societății Numismatice Române, primul director al 
Muzeului Municipiului București) ar fi fost un traficant de antichități!!! 
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de elemente arhitectonice sau statui) a constituit materia primă pentru obținerea varului, fiind 

arsă în cuptoarele în multe locuri ale fostei lumi greco-romane până în sec XX (inclusiv în 

Dobrogea), că dintr-un imens tezaur de monede romane de bronz găsit în Pind s-au turnat 

tunuri19 sau că distrugerea antichităților din România în general, din Dobrogea în special, a 

continuat în tot secolul XX20 și continuă și astăzi sub ochii specialiștilor și ai autorităților21.  

Cuvintele lui Vasile Canarache, ctitorul Muzeului de Istorie Națională și Arheologie din 

Constanța, arheolog ce a descoperit și publicat unele din cele mai importante vestigii ale 

Dobrogei (edificiul roman cu mozaic sau tezaurul de sculpturi de la Tomis) care arată pe deplin 

importanța colecționarului român, ar trebui să fie un imbold pentru noile generații de colecționari 

de orice și un memento al recunoștinței muzeografilor datorată colecționarilor: ”trebuie să 

aducem un călduros elogiu colecționarilor români în genere, pentru că, prin salvarea și 

conservarea atâtor obiecte scumpe ale patrimoniului național, au ajutat știința și muzeistica 

română”22  

  Pentru că am amintit de primele scrieri despre monede greco-romane și despre arta clasică în 

general, ar fi oportun să menționăm și câteva lucrări de acest fel.  

 În 1548 apare în Italia prima lucrare dedicată monedelor antice scrisă de gravorului Enea Vico 

(Discorsi sopra le Medaglie de gli antichi).  Exemplul său este urmat la scurtă vreme (1579) în 

Franța de către Antoine le Pois, ce publică și el un ”discurs despre monedele și sigiliile antice”. 

Mai puțin de un secol mai târziu devine clar că studiul monedelor antice este o știință în toată 

regula și tot francezilor le datorăm lucrările ce pun bazele acesteia: ”Istoria medaliilor sau 

introducere în această știință” (Histoire de Medailles, ou Introduction a la connoissance de cette 

Science) de Charles Patin, publicată în 1665 sau ”Știința medalilor” (Science des Medailles), 

publicată în 1692 de Pere Jobert.  

 De altfel numele acestei științe ”Numismatique” (Numismatica), li se datorează francezilor și 

are la bază cuvântul grecesc ce desemna monedele nomos/nomisma, ce a dat în latină 

numus/nummus, cuvinte aflate la originea cuvântului francez ”monnoie”23. 

 Exemplul francez, de a trata științific monedele, este urmat îndeaproape de italieni, englezi, 

olandezi, germani iar contribuțiile acestora, începând cu sec XVIII, sunt absolut remarcabile.  

 În toate aceste lucrări monedele antice sunt indicate cel mai des prin termenul ”medalii” și în 

paralel prin cel de ”monede”, iar piesele monetare de mari dimensiuni prin termenul de 

”medalioane”. Evident această situație de început a născut atât confuzii, cât și aprinse dispute 

                                                           
19 Corneliu Secășeanu, Numismatica Antică, Monete Grecești, București 1939, pg. 14.  
20 Mihai Gramatopol, Arta romană în România, București, 2000, pg. 24-28.  
21 La o simplă căutare pe internet, prin presa locală sau națională, găsim relatate situații de-a dreptul terifiante (o 
cetatea întreagă distrusă de o ”reabilitare”, o bucată din zona peninsulară a Constanței de pe care vestigile 
arheologice au fost rase pentru construirea unui bloc, șamd).  
22 V. Canarache, Măști și figurine Tanagra din atelierele de la Callatis-Mangalia, Constanța 1969, pg. 17. Cititorul va 
lua aminte că aceste cuvinte au fost scrise în era comunistă, o altă perioadă de prigonire nedreaptă a 
colecționarilor români. 
23 S. W. Stevenson, op.cit, pg. 580.  
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intelectuale despre natura ”medaliilor” și ”medalioanelor”, care era scopul și valoarea lor, dacă 

cele din urmă erau ”monede” sau nu, șamd.    

 Lui John Pinkerton i se datorează tranșarea aproape definitivă a problemei. Acesta spune clar, 

în deja amintita sa lucrare, că ”în termenul de medalioane trebuiesc incluse toate piesele 

produse de monetăriile antice, care, în mod evident, nu erau destinate circulației ca monede, ci 

pentru alte ocazii. Medalioanele au fost prezentate de către împărat prietenilor săi și de către 

conducătorii de monetării împăratului, ca exemplare de bună manoperă. Au fost bătute la 

începutul domniei unui nou împărat și în alte ocazii solemne, ca monumente de recunoștință 

sau de lingușire (apreciere n.n.)”24.  

 

                                                           
24 J. Pinkerton, op.cit, pg. 96-97.  
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Pagină cu reproduceri de monede romane din lucrarea ”Caesar Augustus Sive Historiae 

Imperatorum Caesarumque Romanorum Ex Antiquis Numismatibus Restitutae”,  

Brughes, Hubertus Goltzius,  1574 
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 Termenii de ”medalie”/”monedă” și , ”medalion” au continuat să fie folosiți în paralel până târziu 

în sec XIX, dar odată cu dezvoltarea științei numismaticii și extinderii interesului pentru monede 

și dincolo de cele greco-romane (denumite de regulă cu numele de ”medalii”), termenii au 

început să capete conturul bine stabilit de acum, prin care orice piesă metalică cu valoare 

circulatorie este numită ”monedă”, iar orice piesă numismatică, metalică sau realizată din alte 

materiale înlocuitoare, fără valoare circulatorie, menită să celebreze un eveniment, 

personalitate, etc, este denumită ”medalie”. Termenul de ”medalion” este încă aplicat medaliilor 

romane.  

 În încheierea acestei introduceri mai dorim să spunem că toate aceste lucrări de început, 

dedicate  monedelor antice, ce amintesc și de multe ori și reproduc monede din colecții private 

de mult dispărute, sunt un neprețuit izvor de cercetare, adesea uitat. Întoarcerea la aceste 

lucrări, la antichitățile prezentate în ele, pot aduce infinite satisfacții intelectuale oricărui 

cercetător al antichității clasice greco-romane. La final voi aminti două contribuții remercabile în 

acest sens. Prima este cea a marelui profesor și arheolog Radu Florescu (1931-2003), ce 

scriind notele la ediția în limba română a celebrei lucrări a lui Johann Joachim Winckelmann 

(1717-1768)  - ”Geschichte der Kunst des Alterthums”, a răscolit vechile lucrări pentru a realiza 

corespondența între operele de artă menționate de Winckelmann și colecțiile de proveniență, 

dar  și colecțiile în care ele se păstrează acum. Al doilea nume pe care dorim să-l menționăm 

este cel al francezului Hadrien Juste Rambach (1981- ), care cu o deosebită pasiune își 

dedică timpul cercetării vechilor colecții numismatice private, aducându-le din nou la lumină în 

deosebit de frumoase și bine documentate lucrări.   
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Medalistica și monedele de la Imperiul Roman până la 

sfârșitul Renașterii 

 

 

 Primele medalii25, în actuala accepțiune a termenului, au apărut în epoca romană, în vremea 

primului împărat Octavian Augustus. Aceste piese metalice de forma monedelor, dar mult mai 

mari în dimensiune, nu aveau valoare circulatorie, fiind  bătute cu ocazii solemne și fiind 

destinate unor apropiați ai împăratului.  Ele pot fi considerate tot o formă a artei monetare 

deoarece erau realizate de aceiași artiști gravori, ce făceau ștanțele monetare, fiind bătute cel 

mai probabil în aceleași ateliere cu monedele și având de foarte multe ori o tematică comună.  

 

 

Medalie bimetalică a împăratului Commodus26 

 Valoarea lor artistică deosebită și faptul că se adresau unui public țintă cultivat le făcea un 

redutabil instrument al propagandei imperiale. 

                                                           
25 Pentru piesele numismatice de mari dimensiuni, fără valoare circulatorie, din epoca romană s-a încetățenit 
termenul de ”medalion”. Având în vedere explicațiile din ”Introducerea” acestei lucrări, am ales să folosim mai 
departe termenul de ”medalie”, pe care îl considerăm mult mai propriu în accepțiunea actuală a termenilor, 
termenul de ”medalion” fiind unul specific secolelor trecute, atunci când monedele romane erau numite ”medalii”. 
26 Dimensiuni medalie: 39mm, 43.60g, vândută de casa de licitații ”Classical Numismatic Group, Inc.” la licitația 
publică 281, din 20.06.2012, lot 346.  
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Nu întâmplător cele mai frumoase medalii au fost bătute în vrema dinastiei Antoninilor (96-192 

dChr), căci împărații acestei dinastii, filoeleni, au dat o mare importanță artelor și modului în 

care era înfățișată persoana împăratului.   

 Medaliile bătute în vremea împăratului Commodus (180-192 dChr) sunt opere de artă de cea 

mai înaltă măiestrie artistică, multe din acestea fiind realizate prin îmbinarea a două metale de 

culori diferite, fapt ce sporește foarte mult impresia lăsată asupra privitorului.  Dimensiunea lor 

variază mult, înscriindu-se între cca 40 mm, valoare apropiată de cea a celei mai mari monede 

din metal comun aflată în circulație în aceea epocă (sestert-ul cu cca 33 mm diametru) și cca 60 

mm diametru, 9 mm grosime și o greutate de 206g , dimensiunile celei mai mari medalii din 

vremea acestui împărat27. 

 Reflectarea monedei în medalistică, tema lucrării noastre, are loc pentru prima dată spre 

mijlocul dinastiei antoninilor.  

 O primă medalie, ce face referire directă la monede, este cea din vremea împăratului Hadrian 

(117-138 dChr), pe reversul acesteia se află Moneta (personificare feminină a monedei 

imperiale) ținând în mâini balanța și cornul abundenței, însoțită de legenda ”MONETA 

AVGVSTI”28. 

 

 

Medalie a împăratului Hadrian, având legenda reversului ”MONETA AVGVSTI” 

                                                           
27 Medalie vândută de casa de licitații ”Nomos”, la licitația publică 19, din 17.11.2019, lot. 280.  
28 F.  Gnecchi, I Medaglioni Romani, Milano, 1912, pl. 145, 6. Un”medalion” din această emisiune (41 mm, 45,42g), 
estimat la cca 24 000 franci elvețieni, a fost vândut de casa de licitații ”Numismatica Ars Classica”, la licitația 27, 
din 12.05.2004, lot 389.  

https://www.forumancientcoins.com/numiswiki/view.asp?key=Medaglioni
https://www.forumancientcoins.com/numiswiki/view.asp?key=Milan
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Medalie a împăratului Severus Alexander pe reversul căruia poate fi văzut împăratul 

distribuind bani cetățenilor romani 

 

 Indirect tema monetară apare și pe o medalie a împăratului Severus Alexander (222-235 

dChr), pe reversul acesteia fiind ilustrat împăratul, însoțit de apropiați, aflat pe o tribună, făcând 

un donativ în bani cetățenilor romani29. Această scenă, de ”Liberalitas”, este dealtfel una 

binecunoscută pe monedele romane, încă din vremea împăratului Hadrian30. 

 Criza militară ce a cuprins Imperiul Roman în a doua jumătate a sec III dChr  a dus în primul 

rând la o nevoie crescută de legitimare a puterii. Acestă situație a stat la baza înmulțirii 

numărului de medalii bătute de împărații romani, ce se succedau într-un ritm alert. Deprecierea 

accentuată a monedei a făcut ca tematica multora din aceste medalii să fie legată tocmai de 

moneda imperială, ca o campanie propagandistică de sporire a încrederii în acest ”produs” 

imperial.  

 Medalii având pe revers cele trei personificări ale monedei imperiale, reprezentate prin trei 

personaje feminine ce țin în mâini balanțe și având la picioare grămezi de metal, însoțite de 

legenda MONETA AVG (”Moneta Augusta”) au fost bătute pentru împărații: Valerian I (253-

260), Gallienus (253-268 dChr), Iulian II Apostatul (360-363), Claudius II Gothicus (268-

270), Probus (276-282), Florianus (275-276), Dioclețian (284-305), Galerius (293-305), 

Maximianus (286-305)31. Într-o epocă a declinului artei romane în general, a artei monetare în 

                                                           
29 Dimensiuni medalie: 38 mm, 53.65 g ; vândută de casa de licitații ”Nomos”, la licitația publică 19, din 17.11.2019, 
lot. 280. 
30 S. W. Stevenson, op.cit, pg. 515.  
31 Pentru aceste medalii (”medalioane”) a se vedea:  H. Cohen, Description historique des monnaies frappées sous l 
'Empire Romain, 8 volume,  Paris 1880-1892 și Gnecchi, op.cit. 
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special, aceste medalii (”medalioane”) sunt realizate într-un stil schematic, cât se poate de 

convențional, hieratic,  specific epocii, dar totuși cu meticulozitate, cu o bogăție de simboluri 

consacrate,  ușor de recunoscut, dar totuși importante.    

 

Medalie cu revers de tip ”MONETA AVGG” din vremea împăratului Maximian32 

                                                           
32 Medalie vândută de casa de licitații  
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 Însă după căderea Imperiului Roman de Apus (476 dChr) medalistica, cea mai înaltă formă de 

artă monetară, își încetează existența pentru aproape o mie de ani.  

 Renașterea, profundă mișcare culturală ce, pornind din Italia, a cuprins aproape întreaga 

Europă în sec. XIV-XVI, redescoperă arta antichității și odată cu aceasta pasiunea pentru epoca 

clasică greco-romană. Artiștii Renașterii încearcă să-i copieze pe cei ai antichității și să se ridice 

la  nivelul acestora de perfecțiune în toate formele de mainfestare ale artei. Renașterea Italiană, 

din sec XIV-XVII, aduce și renașterea medalisticii, iar unele voci spun că medalistica 

comemorativă, așa cum o cunoaștem acum, își are începutul atunci33.  

 Una din primele medalii ale Renașterii Italiene a fost bătută undeva în jurul anului 1390. La 19 

Iunie 1390 Francesco II de Carrara recuperează orașul Padua din mâinile forțelor armate ale 

lui Gian Galeazzo Visconti duce de Milano. Pentru a celebra acest eveniment el comandă 

baterea de medalii în stil antic34.  

 Majoritatea medaliilor Renașterii au fost însă turnate și nu bătute. Ele s-au inspirat din arta 

clasică greco-romană, monedele romane fiind și principala lor sursă de inspirație, dar tematica 

este adesea una religios-creștină. 

 Cu toate acestea numismatica, ca tânără știință, apare târziu reflectată în medalistică, la 

sfârșitul Renașterii și a Barocului. 

  Nici nu putea fi altfel pentru că, așa cum am văzut la începutul acestei lucrări, știința 

numismaticii începe să se contureze abia în sec XVI-XVII.  

 Însă, undeva în jurul anului 1700, sunt bătute două aperent banale medalii dedicate cardinalului 

Henry Noris (sau Enrico Noris).  

 Prima medalie, comandată de Academia din Pisa, a fost realizată la Roma de gravorului 

Giuseppe Ortolani (cca 1674-1734)35. Pe aversul ei (conform descrierii lui Piero Voltolina) se 

află: legenda ”F·HENR·CARD·DE·NORIS·VERON·ORD· S·R·E·BIBL” și bustul cardinalului 

Henry Noris, purtând cappello (pălărie specifică înalților prelați ai bisericii catolice) și mozzetta 

(pelerină scurtă de asemenea purtată doar de clerul înalt – papa, cardinali, episcopi, abați etc); 

iar pe revers găsim: legenda ”THEOLOGO·CHRONOLOGO·HISTORI” și două figuri alegorice, 

Teologia și Istoria, aflate de o parte și de alta a unei coloane dorice, pe care se află semnul chi-

ro (XP),  în exergă ”ACAD·PISANA”36. 

  

                                                           
33 Stephen K. Scher, Perspectives on the Renaissance Medal: Portrait Medals of the Renaissance, Routledge 1999, 
pg. 3. 
34 Ibidem, loc.cit.  
35 Asupra gravorilor ce au executat medaliile dedicate lui Henry Noris  vom reveni mai departe în text. 
36 http://numismatica-italiana.lamoneta.it/moneta/W-ME49A/2 (sit consultat la 18 Aprilie 2020) apud Piero  
Voltolina, La storia di Venezia attraverso le medaglie. Vol. I - III. Veneția, 1998. nr. 1111. 

http://numismatica-italiana.lamoneta.it/moneta/W-ME49A/2
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Cea de a doua medalie37, operă a lui Ferdinando de Saint-Urbain, este identică cu prima în 

ceea ce privește temele ilustrate (portretul cardinalului însă mult mai realist realizat),  dar cu 

legende diferite.  Astfel legenda aversului este: ”HENR·CARD·NORIS·VERON· 

S·R·E·BIBLIOTH”, iar cea a reversului: ”HISTORIA·VINDICATA”, în exergă 

”CHRONOL·REST”38, pe soclul coloanei ”AN.CHR NAT”, iar pe scutul sprijinit de coloană 

inscripția ”CL·V”39. 

Pentru oricine este familiarizat cu numismatica greco-romană devine evident, de la o primă 

privire, că cele două personaje feminine de pe reversul medaliei (”Teologia” și ”Istoria”) sunt de 

fapt: statuia zeiței ”Tyche din Antiochia, având la picioare personificarea râului Orontes” (a se 

vedea imaginea de mai jos) și ”Roma ținând Victoria și fascii”.  

 

 

Monedă bătută de Antiochia pentru împăratul Elagabal (218-222 dChr) 

 

 Iar biografia cardinalului Henry (Enrico) Noris40 lămurește pe deplin semnificația reversului 

celor două medalii. 

                                                           
37 http://numismatica-italiana.lamoneta.it/moneta/W-ME495Z/3 (sit consultat la 18 Aprilie 2020) apud Piero  
Voltolina, op.cit,  nr. 1112. 
38 CHRONOL(OGIA) REST(ITVTA) - (lat.) cronologia restaurată. 
39CL(ARISSIMVS)·V(IR) – (lat.) bărbat ilustru. -1112. 
40 Pentru biografia sa a se vedea  ” Vitae et res gestae Pontificum romanorum”, Roma 1751, pg. 448-449 sau 
”Henrici Norisii S.R.E Cardinalis – Opera Omnia”, Verona 1732, pg. xiii și următoarele.   

http://numismatica-italiana.lamoneta.it/moneta/W-ME495Z/3
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 Acesta sa născut la Verona la data de 29 August 1631 într-o familie de origine irlandeză și a 

murit la 23 Februarie 1704.  Membru al ordinului Sf. Augustin, a studiat la Roma teologia, 

arheologia, istoria și numismatica. 

 Cardinalul Enrico Noris a fost profesor al univeristăților din Padova, Pisa și Roma și 

bibliotecarul papei Inocențiu al XII-lea la Biblioteca Apostolică Vaticană.  

 A fost unul din părinții științei numismaticii, publicând lucrări de mare importanță (pe lângă alte 

lucrări de teologie, istorie, cronologie etc): ”Annus et Epochae Syro-Macedonum in Vetustis 

Urbium Syriae Expositae” – Florența 1689; ”Dissertatio Numismate Imperatoris Diocletiani, et 

Maximiani” Florența 1694 sau ”Dissertatio Nummo Liciniani Licinii Augustii”, ca să amintim doar 

pe cele mai cunoscute lucrări ale sale din acest domeniu.  

 Este evident că reversurile celor două medalii dedicate cardinalului Henry (Enrico) Noris fac 

referire directă la lucrările de numismatică ale acestuia, reprezintând astfel una din primele 

oglindiri ale acestei științe în arta medalistici. 

 Nu este tocmai evidentă însă, succesiunea în care au fost emise cele două medalii. Așa cum 

lesne se poate vedea efigia lui Henry Noris de aversul  primei medalii (Voltolina 1111) este mult 

diferită de portretul acestuia, așa cum îl știm din gravuri sau din bustul ce-i străjuiește 

monumentul funerar aflat în catedrala din Verona. Și chiar dacă tematica pare a fi comună, 

sursele de inspirație arată a fi totuși diferite, fiind evident că cele două medalii nu se copiază 

reciproc și (cu siguranță) sunt rezultatul a două comenzi diferite. 

 O succintă prezentare a celor doi gravori, ce au realizat medaliile dedicate cardinalului 

numismat, nu poate fi decât binevenită.  

Giuseppe Ortolani (cca 1674-1734) a fost un gravor venețian, realizator de medalii și monede. 

La Roma a lucrat pentru papii Alexandru al VIII-lea (1689-1891), Inocențiu al XII-lea (1691-

1700) și Clement al XI-lea (1700-1721)41. 

Ferdinando de Saint-Urbain (30 Iunie 1658- 10 Ianuarie 1738) s-a născut la Nancy. A studiat 

fără succes desenul și pictura, dar a deprins arta gravării matrițelor de monede și medalii în 

Germania și Italia, aparent fără ajutorul unui profesor anume. A fost șeful monetăriei din 

Bologna între 1673-1683 și șeful gravorilor Monetăriei Papale din Roma și arhitect, între 1683 și 

1703. În 1707 devine gravorul monetăriei din Nancy, unde execută un număr de 120 de 

medalii42. Și-a semnat de regulă operele cu inițialele ”S.V”, ”F.D.S.V”, dar și ”S.VRBA.OP” sau 

”FERD. DE S. V.” șamd.  

 Una din cele mai cunoscute și apreciate serii de jetoane-medalii realizate de Ferdinad de Saint-

Urbain este cea inspirată din ”Metamorfozele” lui Publius Ovidius Naso. L. Forrer pune cele 

două variante de medalii dedicate lui H. Norris pe seama acestui gravor, deși diferențele de stil 

sunt evidente.  

                                                           
41 Leonard Forrer, Biographical dictionary of medallists, coin-, gem-, and seal-engravers, mint-masters, etc. ancient 
and modern. With references to their works, B. C. 500 – A. D. 1900.  vol. IV,  Londra, 1909, pg. 332-333. 
42 Ibidem, vol. V, Londra 1912, pg. 305-313.  
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 St. Urbain a fost membru al majorității academiilor italiene și a multor altora europene. 

 

Cardinalul Henry (Enrico) Noris – gravură  
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Pagina de gardă a  lucrării ”Annus et Epochae Syro-Macedonum in Vetustis Urbium 

Syriae Expositae” – Florența 1689 – Exemplarul Bibliotecii din Lyon 
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Paginile ”v” și 247 din aceiași lucrarea. 
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  Revenind asupra medaliilor dedicate cardinalului H. Noris, o ultimă observație trebuie făcută: 

întreaga lor imagistică (compusă din toate elementele prezente: efigia văzută din profil, zeitățile 

de pe revers, atributele acestora, coloana, scutul inscripționat, chiar și semnul ”chi-ro”, etc), este 

tributară artei antice monetare romane în cel mai înalt grad. Imagistica este ”criptată” într-o 

cheie antică brută, de aici și confuzia lui Piero Voltolina, obișnuit cu o imagistică medalistică 

renascentistă și barocă, de inspirație greco-romană, dar care ”traduce” într-o cheie religios-

creștină proprie elementele antice, într-un discurs specific epocii în care au fost create. Privite 

astfel, medaliile dedicate cardinalului H. Noris sunt cât se poate de ”iluministe” și deloc 

renascentis-baroce.  
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O mare prietenie în Epoca Luminilor  

 

 

 Iluminismul secolul XVIII a dus la schimbări profunde și în ceea ce privește arta monetară și 

medalistică. Aceasta devine din ce în ce mai explicită, mai tehnică, ruptă de mesajul religios și 

de iconografia feudală, adresându-se unei burghezii laice, vorbind într-o maniera clasicistă de 

inspirație greco-romană. Acum se elaborează, se definește, o imagistică proprie, specifică 

științei numismatice, imagistică ce apelează la personificări de inspirație greco-romană, dar care 

nu sunt copiate aidoma de pe monedele antice.  

 Una din primele reprezentări de acest fel a monedei, implicit a numismaticii, în medalistică o 

regăsim pe reversul unei medalii din anul 1778.  

  Pe reversul acestei medalii, dedicate împărătesei Maria Theresia (1740-1780) cu ocazia 

celebrării restaurării monetăriei din Milano (legenda reversului ”RES MONETARIA RESTITUTA 

- CONDITIS NOV LEGIBUS ET OFFICINIS MDCCLXXVIII”), este reprezentată ”Moneta”, 

personificare feminină romană consacrată a monedei, însă într-o manieră ruptă de canonul 

iconografic roman. Acum Moneta, redată totuși în straie antice, ține neglijent, într-o mână, 

cunoscutul său atribut, balanța, iar în cealaltă mână o monedă. Privirea îi coboară către un  

copil, ce-i întinde o tavă cu monede. În spatele celor două personaje se află o modernă (pentru 

acea vreme) presă de bătut monede.  

  Medalia este opera artiștilor Johann Martin Krafft (aversul) și Johann Nepomuk Wirt 

(reversul).  

  Johann Martin Krafft (1738-1781) a fost medalist și gravor asistent la monetăria din Viena 

între cca 1756-1769, gravor șef al monetăriei din Milano (1770-1777),  ulterior ocupând aceiași 

poziție la München, până la moartea sa, în anul 1781, la doar 43 de ani43.  

 Johann Nepomuk Wirt sau Würth44 (1753-1811) s-a născut la Viena într-o familie de bijutieri. 

În 1769 este deja amintit ca „Graveurscholar“, iar între 1770-1771 urmează cursuri la École des 

Beaux-Arts din Paris.  

 Primește din partea împărătesei Maria Theresia o pensie viageră ce-i permite să studieze la 

Roma și Londra. În 1777 își expune unele opere la Royal Academy of Arts din Londra. Din 1778 

a lucrat în calitate de gravor de monede și medalii la monetăria din Viena, primind din 1798 titlul 

de ”director al școlii de artă” (Kunstscholarendirektors).   Se stinge din viață, la 27 Noiembrie 

1811, la Viena. 

                                                           
43 Leonard Forrer, op.cit., vol. III, pg. 214-215. 
44 Wikipedia în limba germană, consultată la data de 22 Aprilie 2020, link direct: 
https://de.wikipedia.org/wiki/Johann_Nepomuk_W%C3%BCrth  

https://de.wikipedia.org/wiki/%C3%89cole_nationale_sup%C3%A9rieure_des_beaux-arts_de_Paris
https://de.wikipedia.org/wiki/%C3%89cole_nationale_sup%C3%A9rieure_des_beaux-arts_de_Paris
https://de.wikipedia.org/wiki/Johann_Nepomuk_W%C3%BCrth
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Medalia ”restaurării” monetăriei din Milano 

 

 Medalia Mariei Theresia vorbește despre monedă în general, despre tehnologia producerea 

ei, în special, dar noțiunea de ”Numismatică”, de știință ce se ocupă cu studiul monedei, 

lipsește ca idee conceptuală de aici.  

 Pasiunea pentru numismatică, pentru colecțiile de  artă și arheologia antică, ca bază materială 

a studiilor de numismatică și istoria artei clasice  se regăsește însă pe o altă medalie bătută tot 

la Milano, câțiva ani mai târziu, în 1789. Ea este opera gravorului Antoan Guillemard45.  

                                                           
45 Leonard Forrer, op.cit., vol. II, pg. 342-343.  
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 Medalia de care vorbim acum este o amintire în bronz a unei minunate povești de prietenie 

între unii din cei mai erudiți oameni ai momentului, prietenie ce a avut ca liant tocmai pasiunea 

pentru colecții, pentru arta antică, pentru numismatică.  Despre această minunată prietenie 

intenționăm să povestim  mai departe.  

 Antoine Guillemard (1747-1812) a fost un gravor de origine franceză. Leonard Forrer susține 

că și-ar fi început cariera de gravor la Paris, ca medalist al regelui Ludovic al XVI-lea (n. 23 

August 1754 - d. 21 Ianuarie 1793)46, dar medalii semnate de el, din acea vreme, par să 

lipsească. 

 Mai recent Eduard Polívka găsește că Antonin Guillemard a fost ucenic între 1765-1770 la 

monetăria din Günzburg47.  

 Günzburg, oraș din Bavaria posesiune a Casei de Habsburg, a avut un statut privilegiat în 

vremea împărătesei Maria Theresia, aici organizându-se principala monetărie imperială pentru 

baterea Talerului Terezian. 

 Cu siguranță însă pe A. Guillemard îl regăsim la Milano, între 1770-1796, unde lucrează ca 

medalist și ajunge chiar gravor șef al monetăriei de aici48. Ultima parte a vieții și-o dedică 

lucrului la monetăria din Praga, unde este de asemenea gravor șef între 1796-181249.  

 Minunata poveste de prietenie ”numismatică” de care aminteam a avut loc la Milano. Martori ai 

acesteia au rămas medalii, tablouri și gravuri. 

 În 1782, la Milano, A. Guillemard realizează o medalie dedicată lui Karl Joseph von Firmian50 

(n. 15 August 1716 la Trento – d. 20 Iulie 1782 la Milano). Pe aversul acestei medalii poate fi 

văzută efigia jovială a lui von Firmian, însoțită de legenda ”CAROLUS COMES FIRMIAN”. Sub 

efigie găsim semnătura gravorului: ”A. GUILLEMARD F.”,  Reversul este ocupat de 

reprezentarea, într-o cunună, a zeiței Athena, ce ține un scut impodobit cu capul Gorgonei 

Medusa și o suliță, însoțită fiind de o bufniță, iar în exergă scris anul ”MDCCLXXXII”.  Legenda 

și compoziția medaliei nu oferă din păcate nici o informație privind comanditarul acestei medalii, 

doar anul (1782) ne spune că este vorba de o medalie comemorativă, bătută cel mai probabil cu 

ocazia morții lui von Firmian51. Dar cine era von Firmian? 

 Karl Joseph von Firmian a fost ambasadorul Austriei la Napoli în 1753 și ministru 

plenipotențial al Lombardiei între 1756 și 1782. Pasionat colecționar de artă, a adunat 

antichități, cărți și manunscrise rare (biblioteca sa număra peste 40.000 volume), tablouri 

(realizate în general de pictorii Martin Knoller, Magnasco, Salvator Rosa și Londonio), 

medalii și monede antice.  

                                                           
46 L. Forrer, loc.cit. 
47 Eduard Polívka, Pražský rytec a medailér Antonin Guillemard, Praga 1988, pg. 19-23. 
48 E. Polívka, op.cit, pg. 24-31.  
49 Ibidem, pg. 32-47. 
50 Numele său era de fapt ”Karl Gotthard von Firmian”, cunoscut în italiană sub forma ”Carlo Giuseppe di Firmian”. 
51 Medalia apare și pe frontispiciul lucrării lui Angelo Theodoro Villa, Caroli Comitis Firmiani Vita, Milano 1783. 
Greșit atribuită lui Domenico Cagnoni în catalogul expoziției ”Winkelmann a Milano” din 2017.  
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Karl Joseph von Firmian, medalie realizată de A. Guillemard la Milano în anul 1782 
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Karl Joseph von Firmian într-o gravură realizată de Martin Knoller 
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De pictorul Martin Knoller (1725-1804), căruia îi aprecia în mod deosebit lucrările, l-a legat o 

strânsă prietenie.  

 Pictorul Martin Knoller s-a născut la 18 Noiembrie 1725 în Steinach am Brenner, lângă 

Innsbruck – Austria52. A studiat arta picturii cu Paul Troger și Michelangelo Unterberger la 

Salzburg și Viena, specializându-se în frescă.  

 În 1755 a călătorit la Roma și Napoli, unde la întâlnit pe K. J. von Firmian, care i-a devenit 

prieten și patron artistic, încredințându-i pictarea palatului Firmian-Vigoni (acum distrus).  

  În Italia M. Knoller a studiat cu Anton Raphael Mengs și Johan Joachim Winkelmann, iar 

datorită acestor studii arta sa a fost  influențată de Neoclasicism.   

  Imaginea lui von Firmian ne este cunoscută mai ales printr-o gravură realizată de pictorul 

Martin Knoller. În această gravură îl putem vedea pe guvernatorul Lombardiei ilustrat alături de 

pasiunile sale: cărți, hărți, statui și monede, ținând în mână o medalie cu chipul Mariei 

Theresia. Astfel de medalii fiind lucrate și de A. Guillemard și nu știm dacă ilustrarea lui von 

Firmian cu o astfel de medalie în mână nu este tocmai o dovadă a prieteniei dintre cei doi. Ce 

știm cu siguranță este faptul că între A. Guillemard și Martin Knoller a existat o strânsă 

prietenie.  

 Martin Knoller a realizat portretele lui A. Guillemard și a soției acestuia, Johanny N. 

Guillemard, în 1785 la Milano.  A. Guillemard este reprezentat ținând o medalie în mână, dar 

reproducerea tabloului avută la dispoziție nu ne permite să ne dăm seama despre ce medalie 

este vorba.   

 Cele două picturi ar putea fi considerate doar simple portrete, comandate de artistul gravor, 

asemeni multora altora din epocă, dacă nu ar fi și medalia realizată de Guillemard pentru 

Martin Knoller, tot în 1785.  

 Pe aversul acesteia se poate vedea efigia lui Martin Knoller înconjurată de legenda: 

”MARTINUS KNOLLERUS PICTOR EXIM”. 

  Iar reversul, ce conține doar o legendă pe șase rânduri într-un chenar, dă dimensiunea relației 

dintre cei doi artiști: ”PERENNIS AMI-CITIAE MONIMENTO ANTONIUS GUILLEMARD CUDIT 

A MDCCLXXXV”. Traducerea legendei nu mai lasă loc nici unui dubiu privind relația de 

profundă prietenie dintre cei doi: ”Monument al prieteniei veșnice, bătut de Guillemard în 1785”. 

 Așa cum arată legenda, medalia este ”bătută” (emisă) de A. Guillemard (cudit) și nu doar 

realizată de acesta (fecit).  

 Această medalie, în simplitatea sa și a mesajului său, este una din cele mai frumoase dovezi 

numismatice a unei prietenii între doi mari artiști.   

                                                           
52 Pentru informațiile legate de biografia sa am consultat pagina de wikipedia în limba engleză la 24 Aprilie 2020 
(link direct: https://en.wikipedia.org/wiki/Martin_Knoller). 

https://en.wikipedia.org/wiki/Martin_Knoller
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 Din acest cerc al prieteniei artistice și intelectuale, format din artiștii A. Guillemard, M. Knoller 

și guvernatorul Lombardiei von Firmian, mai făcea parte și un al patrula personaj  Johan 

Joachim Winkelmann, omul ce a pus bazele istoriei artei și arheologiei.  

 

Antoine Guillemard - pictură de Martin Knoller (după E. Polívka) 
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Medalia dedicată lui Martin Knoller de Antoine Guillemard 
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Martin Knoller - autoportret. 
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 În 1753 von Firmian la cunoscut la Napoli pe Johann Joachim Winckelmann (1717-1768), 

cu care a legat o apropiată relație, bazată pe interesul celor doi pentru arta clasică greco-

romană.  Winkelmann devenind un sfătuitor al ambasadorului austriac în ceea ce privește 

achizițiile de artă, influențându-l pozitiv și asupra operei pictorului Martin Knoller53. 

 

 

 Winkelmann la Milano - pictură de Anton von Maron 1768 

                                                           
53  Pierluigi Panza, Winkelmann a Milano, Studii sul Settecento Romano, 34, Roma 2018, pg. 187.  
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 Nouă ani mai târziu, în 1764, J.J. Winckelmann își publică celebra sa lucrare ”Geschichte der 

Kunst des Alterthums” (”Istoria artei antice”54). S-a spus, cu bună dreptate, despre această 

monumentală lucrare că ”a transformat haosul miilor de marmure, bronzuri, picturi, geme și 

monede într-o arheologie științifică”.  

 Deși von Firmian nu l-a sprijinit financiar pe eruditul german să-și publice lucrarea, fapt 

reproșat de posteritate, i-a permis totuși acestuia să-i studieze colecția sa de antichități. Mai 

mult decât atât, în celebra bibliotecă a lui von Firmian se găseau trei cărți publicate de 

Winckelmann, guvernatorul austriac fiind principalul promotor al operei acestui mare istoric55.  

 Tot K. von Firmian este cel ce-i înmânează lui Winckelmann două medalii de aur din partea 

împărătesei Maria Theresia, ca semn de apreciere pentru opera acestuia56. Nu știm dacă 

aceste medalii erau realizate de A. Guillemard (fapt foarte posibil), dar, din păcate, ele au avut 

un rol nefast în viața eruditului german57.  

 La Milano însă Winkelmann nu studiază doar colecția lui von Firmian, ci și pe cea a lui Don 

Carlo Trivultio (1715-1789), probabil cel mai important colecționar de antichități și monede din 

a doua jumătate a sec XVIII din acest oraș58. Cât de mare era colecția numismatică Trivultio 

știm dintr-o lucrare a acestuia păstrată până acum: ”Numismata Augustorum, Augustarum tam 

in Oriense quam in Occidense in aura excusa a Iulio Caesare  ad Iosephum II; quibus preeunt 

monulla Regum Urbium et Familiarum; a Carolo Trivultio Patritio Mediolanensi collecta ab anno 

1745. ubsque ad 1769” (”Monede ale Împăraților și Împărăteselor din Orient și Occident, bătute 

în aur de la Iulius Cezar până la Iosif al II-lea, precedate de monedele altor regi, orașe și familii, 

culese de nobilul milanez Carlo Trivulzio din anul 1745 până în 1769”). Colecția sa număra 

9000 de monede romane, din care peste 700 erau monede de aur.  

 Însă lucrările lui Winkelmann nu au vizat monedele acestuia ci alte opere antice. Astfel că cel 

puțin două obiecte antice deosebite din colecția Trivultio și-au găsit locul în lucrările acestuia. 

Este vorba de cupa diatreta și de vasul hamiltonian etrusc. Asupra acestora vom reveni puțin 

mai târziu.  

 Cu siguranță Don Carlo Trivultio a fost un prieten apropiat a lui von Firmian, dar și a 

gravorului A. Guillemard. Acest lucru se poate vedea din grija și pasiunea cu care acest gravor 

a realizat medalia dedicată lui Trivultio la moarta sa. Credem că nu greșim atunci când spunem 

că este una din cele mai bine realizate medalii ale lui Guillemard, cu o bogată ilustrație a 

reversului, ce lasă să se vadă extrem de minuțioase și minunate detalii. 

                                                           
54 Tradusă în limba română de Gh. I. Ciorogaru și publicată, sub acest titlu, la Editura Meridiane din București, în 
1985, cu o postfață și excelente note de subsol ale profesorului și arheologului Radu Florescu. 
55 P. Panza, op.cit, pg. 186. 
56 Ibidem, pg. 188. 
57 La întoarcerea de la Vienna, J.J. Winkelmann, ce practica ”amorul italian”, a fost nevoit să se oprească pentru 
câteva zile la Trieste. Aici eruditul istoric al artei îl cunoaște pe un oarecare individ, căruia îi povestește aventurile 
sale arheologice și-i arată cu naivitate medaliile primite din partea împărătesei. În dimineața zilei de 8 Iunie 1768 
Winkelmann este omorât de acest individ pentru a fi jefuit de medalii (în prefața la ”Istoria Artei Antice”, București 
1985, pg. 33).  
58 Hadrien J. Rambach, The coin-collection of Don Carlo Trivulzio (1715-1789), XV International Numismatic 
Congress Taormina 2015, Proceedings I, Roma-Mesina 2017.  
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Medalia dedicată comemorării lui Don Carlo Trivultio – A. Guillemard 1789 
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  Pe aversul medaliei poate fi văzută efigia bătrânului Don Carlo Trivultio însoțită de legenda: 

”KAR·EX·MARCH·TRIVULTIIS PHILOLOG·PRAESTANTISS·”, iar sub bust semnătura 

gravorului ”A.GUILLEMARD.F.”. Reversul este ocupat de o femeie în straie antice șezând. Pe 

fundal o torță îi luminează o carte deschisă pe un stativ. Personajul ține în mâna stângă o 

monedă, iar cu arătătorul mâinii drepte urmărește rândurile cărții. În spatele ei poate fi văzut un 

sfinx egiptean. Piedestalul pe care stă este marcat cu un scut fasciat (stema nobiliară a familiei 

Trivultio – fascii aur și verde), iar lângă se află o cutie din care s-au împrăștiat mai multe 

monede. Monedele sunt atât de minuțios reprezentate încât pot fi distinse efigiile de pe aversul 

lor. La picioarele nobilei femei se găsesc vasul hamiltonian etrusc, cupa diatreta, un cap ce pare 

a fi o mască și pe o tabulă semnătura în inințiale a lui Guillemard: ”A·G·F”. Legenda circulară a 

reversului exprimă simplu, dar mișcător, locul pasiunii pentru monede și antichități în viața lui 

Don Carlo Trivultio, sentiment ce poate fi regăsit la orice colecționar pasionat: ”MEA SOLA 

VOLUPTAS”, iar în exergă este scris anul morții și vărsta la care Trivultio a trecut în neființă: 

”OB·MDCCLXXXIX· V·A·LXXIV”. 

 

 

 

Cupa diatreta Trivulzio ilustrată în cartea lui J.J. Winckelmann, Storia delle Arti del 

Disegnopresso gli Antichi, Milano, I, 1779, pp. 35, 42. 
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Prezența cupei diatreta arată că Guillemard l-a cunoscut bine pe Trivultio și importanța pe 

care acesta o atribuia acestui minunat obiect antic. 

 

Don Carlo Trivultio – portret de Donigi Sadis 1789 

 

 Cupa diatreta apare ilustrată nu numai în una din lucrările lui Winkelamann, dar și în tabloul 

portret a lui  Don Carlo Trivulzio, realizat de Donigi Sadis tot în 178959. 

                                                           
59 H. Rambach, op. cit, pg. 251.  
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 Dar ce este o cupă diatreta? Este un vas de sticlă romană târzie (sec IV), un produs de mare 

lux, realizat în forma unei cupe interioare aflată într-o cușcă exterioară. Au supraviețuit cca 50 

de astfel de vase, majoritatea lor sub forma unor fragmente. Doar 13 sunt în stare bună, iar 

”Coppa diatreta Trivulzio”, aflată acum la Muzeul de arheologie din Milano, este una din cele 

mai bine păstrate, dar și unul din cele mai cunoscute astfel de vase60.  

 Medalia realizată de Guillemard în amintirea lui Don Carlo Trivultio, asemeni celorlalte 

medalii prezentate aici, este o  ”dovadă numismatică” a uneia din celei mai frumoase prietenii 

ce și-a găsit locul între cei mai cunoscuți artiști, istorici și colecționari ai celei de a doua jumătăți 

a sec XVIII. Însă această medalie reprezintă mai mult decât atât. Guillemard a creat prin ea o 

imagine iconică a numismaticii în medalistică, o alegorie a ”Colecției numismatice și de 

antichități”.  

 În capitolele următoare vom vedea că tema personificării feminine a numismaticii în forma 

imaginată de acest artist medalist, cu mai toate elementele acestei alegorii, va reveni de-a 

lungul timpului, adaptată fiecărui moment, însă păstrându-și esența ideii ilustrate de marele 

gravor Antoine Guillemard, în anul de grație 1789.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
60 Wikipedia în lb. engleză, consultată la data de 27 Aprilie 2020 (link direct: 
https://en.wikipedia.org/wiki/Cage_cuphttps://en.wikipedia.org/wiki/Cage_cup ).  

https://en.wikipedia.org/wiki/Cage_cup
https://en.wikipedia.org/wiki/Cage_cup
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Germania – patria comerțului numismatic 

 

 

 

  Deopotrivă patrie a muzeelor, palatelor, institutelor și universităților prestigioase, Germania 

este în egală măsură și una din țările cu cea mai intensă activitate comercială în domeniul 

numismaticii. Aici găsim celebre case de licitații (a căror cataloage sunt adevărate lucrări de 

referință) și târguri de profil cu notorietate internațională. Tot aici găsim și numeroase ateliere 

medalistice ”de autor”, iar din combinarea tuturor acestor elemente (comerț, case de licitații 

profesioniste, artiști și colecționari) nu puteau rezulta decât reflecții strălucitoare ale 

numismaticii în medalistică.  

  Tematica numismatică în medalistica germană pornește de la imagistica consacrată de A. 

Guillemard acestei pasionante și pasionale științe, mergând până la cele mai moderne 

abstractizări.  

 Mai jos vom parcurge și noi un scurt itinerariu prin medalistica germană, marcat în principal de 

aceste două elemente: comerțul numismatic și reflecția sa în arta medalistică.  

  Comerțul numismatic apare ilustrat în medalistica germană imediat după Primul Război 

Mondial. Lui Hugo Grünthal, proprietarul casei de licitații ”Robert Ball Nachf” din Berlin, îi sunt 

dedicate mai multe medalii, din care prima, în 1919, cu ocazia  împlinirii vârstei de 50 de ani61. 

  Hugo Grünthal (22 Mar. 1869 – 14 Dec. 1943) a fost un comerciant de monede și emitent de 

medalii, ce a trăit la Berlin. A fost unul din mulții evrei ce au murit în capitala Germaniei în timpul 

celei de a doua conflagrații mondiale. Fiul său Henry Grünthal (1905-2001) a emigrat în 1938 

în SUA, unde din 1953 a devenit membru al American Numismatic Society (ANS). A deținut 

calitatea de  curator  al colecției de monede europene și moderne al ANS  până la retragerea sa 

în 1973.   

Reversul primei medalii dedicate lui Hugo Grünthal,  este o transpunere în sec. XX a alegoriei 

”colecției numismatice și de antichități” a lui A. Guillemard. Toate elementele sunt prezente: de 

la tânăra ce studiază o monedă, până la dulapul-seif pentru păstrarea colecției, cărțile de 

specialitate, alte antichități expuse, o mașină de scris (ca element de modernitate) și chiar 

lumina cunoașterii, ce vine acum de la două lămpi electrice, ce transpun și ele scena în sec XX.  

                                                           
61 Medalia ilustrată în această lucrare este un specimen din colecția Horn, vândut de casa ”Fritz Rudolf Künker 
GmbH & Co. KG” la licitația din 27.02.2018, lot. 1629.  
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 Medalia este realizată de sculptorul Paul Sturm (1859-1936), realizator a numeroase medalii și 

monede germane. Opera sa se încadrează în curentul art nouveau. 

  

 

   

 A doua medalie dedicată lui Hugo Grünthal apare zece ani mai târziu, cu ocazia împlinirii a 

șaizeci de ani de viață. De această dată ilustrarea activității de comerț cu monede desfășurată 

de H. Grünthal este redusă doar la reprezentarea unei mâini, ce ține o medalie a condotierului 

italian renascentist Sigismondo Malatesta (n. 1417- d. 1468).  Medalia din 1929 este opera 

gravorului Georges Morin (30 aprilie 1874 - 5 februarie 1950). 

 Însă nu se poate vorbi de arta medalistică germană a primei jumătăți a sec. XX, fără a 

menționa numele marelui artist Karl Geotz.  

 Karl Goetz a dominat artistic numismatica primei jumătăți a secolului XX în Germania. Născut 

la 28 Iunie 1875  în orașul bavarez Augsburg62 și-a desfășurat ucenicia artistică în orașul natal 

cu maestrul gravor Johannes Dominal, între 1889-1893. La vârsta de 17 ani câștigă primul 

premiu, din partea orașului Augsburg, pentru proiectarea și executarea a două plăci metalice 

gravate. Între 1895 și 1899 îl regăsim lucrând pentru diverse firme specializate în gravură la 

Dresda, Leipzig, Berlin, Dusseldorf, Utrecht (Olanda) și la Le Locle (Elveția). În 1899 ajunge la 

Paris unde lucrează cu Firmin Lassére și apoi cu E. Philippe vreme de cinci ani. La 

întoarcerea din Franța (1904) se va stabili definitiv la München, unde va colabora la început cu 

artistul expresionist  Ludwig Gies. În acest oraș va trăi și crea până la moartea sa în 1950.  

                                                           
62 Datele biografice au fost completate de pe pagina sit-ul web dedicat operei lui Karl Goetz: 
http://www.karlgoetz.com și de pe pagina wikipedia în limba germană  a acestuia artist 
(https://de.wikipedia.org/wiki/Karl_Goetz). 

http://www.karlgoetz.com/
https://de.wikipedia.org/wiki/Karl_Goetz
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  Cele 633 de medalii create în decursul vieții se încadrează în cele trei curente artistice 

abordate succesiv de Karl Goetz. Primele sale medalii, considerate a fi cele mai valoroase din 

punct de vedere artistic, sunt cele create în stilul Art Nouveau, înainte de primul război mondial. 

Notorietatea artistică a venit însă odată cu primul război mondial când Karl Goetz a creat, în stil 

expresionist, arhicunoscuta sa serie de așa zise medalii ”satirice”. Mesajul acestora, profund 

propagandistic militant, merge de la glorificarea acțiunilor germane în primul război mondial, 

până la acuzarea acerbă a puterilor învingătoare pentru situația dezastruoasă a Germaniei 

după sfârșitul primei conflagrații mondiale. Medaliile ”satirice” apelează în transmiterea 

mesajului (fie că se adresează oponenților Germaniei, posibililor aliați sau chiar germanilor) la 

un limbaj artistic cu impact emoțional imediat, puternic.  

 Prin medaliile ”satirice” Karl Goetz ilustrează lumea teribilă în care trăiește, turnând o picătură 

de miere într-o mare de fiere.  Cuvintele lui I. L. Caragiale ”simț enorm și văz monstruos” se 

aplică perfect acestei serii de medalii. Satira medalistică lui Karl Goetz fiind asemeni romanului 

”Aventurosul Simplicius Simplicissimus” al lui  Hans Jakob Christoffel von Grimmelshausen 

(1621-1676), o imensă tragedie prezentată cu un trist umor. 

 La o primă vedere s-ar spune că ideea de ”numismatică” nu și-ar putea găsi locul în medaliile 

lui Karl Goetz. Dar dacă vorbim de comerț, vorbim de bani. Iar anii 20 ai sec XX în Germania 

au însemnat mulți bani, foarte mulți bani, chiar dacă valoarea lor era mică. Prin urmare ne vom 

opri asupra uneia din medaliile lui Karl Goetz din 1920, pentru că ea ilustrează pe revers o 

”mașină de făcut bani” (asemeni medaliei Mariei Theresia de care am vorbit în unul din 

capitolele acestei lucrări), însă semnificația ei este acum cu totul alta. 

 Dar hai să privim împreună această medalie. 

 Pe avers ministrul de finanțe german Matthias Erzberger63 îl trece printr-o presă pe germanul 

Michel pentru a stoarce de la (sau din) el impozitele. Cilindrii mașinii sunt inscripționați cu 

cuvintele ”Venit, Preluare, Capital”. Pe baza mașinii stă scris ”Erzberger Steuern” (impozite 

Erzberger). Dintr-un borcan aflat în spatele ministrului, ”Valuta” (un personaj mic și hidos) fuge 

coborând o scară.  

 Reversul este ocupat de o ”mașină de făcut bani”. De această dată nu mai este vorba de o 

presă de bătut monede, ci de o presă rotativă de tipărit bancnote, însoțită de legenda ”DIE 40 

MILLIARDEN PRESSE” (”Presa de 40 miliarde”). 

 Bancnotele zboară haotic din rotativă, iar acum simbolismul  ”mașinii de făcut bani” este unul 

răsturnat, apărând ca un instrument infernal și nu ca un izvor de bunăstare (așa cum e ilustrat 

pe medalia Mariei Theresia).  

 

                                                           
63 Matthias Erzberger (20 septembrie 1875 - 26 august 1921) a fost un publicist și politician german, ministru de 
finanțe din 1919 până în 1920. În 1921 a fost asasinat de o grupare de extremă dreapta.  
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Vremurile tulburi ale anilor 20-30 ai sec XX, al Doilea Război Mondial și perioada de refacere ce 

i-a urmat, au trecut. În anii 70 Germania de Vest (RFG) se găsea într-un plin avânt economic, 

într-o societate deschisă, unde comerțul cu monede făcea din nou parte din normalitatea 

cotidiană. 

  Târgurile de numismatică începeau să capete tradiție și notorietate. Un astfel de târg este și 

cel ce se desfășoară, neîntrerupt din anul 1970, în orașul Moers din Renania de Nord-Westfalia.  

 

 

Piața Veche a orașului Moers în luna Decembrie 

 

 În anul 1980 organizatorii târgului numismatic din Moers au emis o medalie care să marcheze 

împlinirea primului deceniu de existență a acestui eveniment comercial și cultural. 

 Medalia atrage atenția atât prin dimensiunile sale (79,4 mm; 195,37 g), cât mai ales prin temele 

ilustrate pe cele două fețe și prin calitatea deosebită a execuției.  

 Aversul este ocupat de reproducerea în metal a celebrului tablou ”Zaraful și soția sa”,  aflat la 

Museo  del Prado din  Madrid,  operă a pictorului flamand Marinus van Reymerswale (1490-

1546). 

 Iar reversul ilustrează, în centrul său, moneda cu valoare de dublu shilling bătută de graful 

Johann van Moersche (1356-1375) la Moers, înconjurată de legenda ce celebrează primul 

deceniu de existență a târgului numismatic ”10 JAHRE GRAFSHAFTER MÜNZFREUNDE 

MOERS 1970-1980”. 
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”Zaraful și soția sa” – tablou de Marinus van Reymerswale (Museo  del Prado - Madrid) 

  

 Medalia, așa cum se poate vedea din semnăturile aflate pe aversul ei, este opera comună a doi 

gravori: Werner Godec și Fritz Sheppat.  

 În anul 2002 Asociația Comercianților de Monede din Germania (Deutschen Münzenhändler) 

marchează și ea aniversarea a cincizeci de ani de existență printr-o medalie, cu un tiraj de 50 

de exemplare. 

Moneda antică este tema centrală a acestei medalii, iar măiestria gravorului ce a realizat-o o 

transformă într-o operă de artă, în pofida simplității sale. Pe aversul monedei admirăm expusă 

pe un șervețel o monedă cu aspect antic. Reversul ne lasă să vedem, privind printr-o lupă, o 

altă monedă cu aspect antic, ce poartă efigia zeului Hermes. Prezența lupei împinge imaginea 

celei de a doua monede în interiorul medaliei sporind astfel tridimensionalitatea sa.  

 Această genială joacă cu suprafața medaliei, ce rupe convenționalismul, este realizată de 

sculptorul Hans Karl Burgeff. 
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 Sculptorul Hans Karl Burgeff (20 April 1928 – 25 November 2005) a studiat la Kölner 

Werkschulen (Academia de artă din Köln) sculptura și modelajul cu profesorul Ludwig 

Gies. A lucrat în general artă religioasă, dar și medalii; în anul 2001 fiind declarat 

membru de onoare al ”Societății Germane pentru Medalii de Artă” (Deutsche 

Gesellschaft fur Medaillenkunst).  

 

Fântâna lui Dionyssos (catedrala din Köln) -  operă de Hans Karl Burgeff 
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Reunificarea Germaniei a lărgit spațiul de manifestare artistică liberă și asupra artiștilor din fosta 

zonă de ocupație sovietică (RDG). Un medalist, ce provine din acest spațiu, este și  Peter Götz 

Güttler.  

  Născut la 8 Iunie 1939 în Greifswald – Pomerania de Vest, Peter Götz Güttler a studiat inițial 

arhitectura la Dresda (1961-1967).  Abia din 1971 începe să creeze medalii, majoritatea 

operelor sale de acest fel fiind turnate din metal alb (antimoniu). 

 Peter Götz Güttler s-a numărat printre membrii fondatori ai Societății Germane pentru 

Medalistică de Artă (Deutsche Gesellschaft für Medaillenkunst), societate fondată pe 15 Iunie 

1991 la Bonn.  

 

Peter Götz Güttler lucrând în atelierul său 

Deutsche Gesellschaft für Medaillenkunst, ce în prezent numără cca 200 membrii, este o 

societate dedicată cercetării artei medaliilor istorice și promovării medaliilor contempornare ca 

formă specială de sculptură. În această societate sunt reuniți producători și comercianți de 

medalii, oameni de știință și colecționari. Activitățile sale includ expoziții și publicații, conferințe, 

organizarea de concursuri, acordarea de premii și (nu în ultimul rând) emiterea de medalii64.   

                                                           
64 Toate informațiile despre ”Deutsche Gesellschaft für Medaillenkunst” se găsesc pe sit-ul web al societății:  
http://www.medaillenkunst.de/ .  

http://www.medaillenkunst.de/
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 Revenind asupra artistul medalist Peter Götz Güttler constatăm că multe din medaliile sale au 

teme ”numismatice”, fiind dedicate unor simpozioane de profil, personalităților din domeniu sau 

introducerii monedei Euro. 

 Compozițiile sale medalistice, ce combină elemente din toate epocile, îndeamnă la privit, pun 

pe gânduri și te îmbie să le colecționezi. 

 Mai jos vă oferim o selecție de trei medalii, purtând semnătura acestui mare artist 

contemporan. 

 

 

 

 

Medalia dedicată apariției monedei Euro 

 

  

     

Medalia dedicată lui Walter Trapp (președintele Societății Germane de Numismatică -

Deutsche Numismatische Gesellschaft, între 1995-1998), cu ocazia împlinirii a 80 de ani –

> 

 

 



57 
 

 



58 
 

 

 

Medalia dedicată celei de a cincea întrunire națională și celei de a patruzeci și treia 

întrunire Sud Germană a colecționarilor de monde, desfășurată la Queidersbach – 03-05 

Octombrie 2008 
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Societăți numismatice, medalii și artiști în Țările Scandinave  

 

 Cititorul va remarca lesna absența multor medalii ce ar fi putut avea legătură cu subiectul 

acestei lucrări. Așa cum am spus, încă de la început, nu ne dorim o tratare exhaustivă a 

subiectului, ci doar opriri pasagere asupra unor momente sau opere ce ne-au atras interesul. 

Mai departe vom aduce în discuție câteva medalii contemporane, emise de societăți 

numismatice din țările scandinave, oprindu-ne, ca și până acum, asupra artiștilor care le-au dat 

viață.  

 La 27 Noiembrie 1885 la Copenhaga lua ființă ”Dansk Numismatisk Forening” (DNF), altfel 

spus Societatea Numismatică Daneză, la aproape cincizeci de ani distanță de înființarea în 

Anglia a Royal Numismatics Society (1836). 

 Alte informații despre DNF nu pot fi decât binevenite în economia acestei lucrări65. Societatea 

Numismatică Daneză publică periodicul ”Numismatisk Rapport” cu patru numere pe an. Tot 

patru este și numărul prelegerilor anuale susținute la DNF de specialiști numismați danezi sau 

invitați din alte țări. Intrarea este gratuită doar pentru membrii. Membri societății mai pot 

participa la licitațiile asociației și cumpăra literatură numismatică la preț redus, primesc 

”Numismatisk Rapport” gratuit, au acces nelimitat și gratuit la biblioteca asociației. 

 Dansk Numismatisk Forening a emis până acum peste 16 medalii din bronz sau argint. Un 

număr relativ mic, dar, dacă avem în vedere că aceste medalii sunt opera unor artiști consacrați 

și nu doar bucăți de metal făcute să amintească de un eveniment sau altul, atunci perspectiva 

asupra importanței lor se schimbă66. 

 Probabil că cele mai notorii medalii ale DNF sunt cele emise cu ocazia jubileului societății, 

sărbătorit la 27 Februarie 1935. Asupra acestora ne vom opri și noi mai departe. 

 Medaliile DNF ale anului 1935 împart același revers, dar pe avers celebrează două 

personalități diferite ale numismaticii daneze. 

 Prima medalie are ilustrat pe avers bustul lui Hans Henrik Schou (19 August 1858-11 Iulie 

1932), industriaș și numismat danez, membru de onoare al DNF, cel ce s-a ocupat de 

monedele țării sale publicând în 1926 la Copenhaga lucrarea de referință ”Descrierea 

monedelor  daneze și norvegiene  din anii 1448-1814 și a monedelor  daneze din 1815-1923” 

(”Beskrivelse af danske og norske Mønter 1448-1814 og danske Mønter 1815-1923”).  

                                                           
65 Toate aceste informații sunt preluate de pe sit-ul web al DNF, accesat la data de 28 Aprilie 2020, link direct:  
https://www.numismatik.dk/ .  
66 O parte din aceste medalii încă pot fi achiziționate direct de la DNF. Prețul lor variază, dar crește pe măsură ce ne 
apropiem de momentul actual:  155 coroane daneze (cca 21 Euro) pentru medalia de bronz din 1975,  2000 
coroane (cca 270 euro) pentru cea din 1998 sau  2400/2700 coroane (cca 321/362 Euro) pentru cea din 2003. 

https://www.numismatik.dk/
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Medalia dedicată de Dansk Numismatisk Forening în 1935 lui Hans Henrik Schou ... 
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... și cea dedicată în același an lui Frederik Christensen. 
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Pe aversul celei de a doua medalii regăsim efigia bust al lui Frederik Christensen președintele 

DNF între 1924-1935.  

  Așa cum lesne se poate observa reversul celor două medalii reprezintă o transpunere 

modernă a ”Numismaticii” lui A. Guillemard de pe medalia dedicată lui Trivultio. O tânară, ce 

poate fi privită ca o personificare a științei numismaticii sau poate mai bine spus o personificare 

a pasiunii pentru numismatică, este ilustrată în ipostaza consacrată: studiind o monedă. Decorul 

este aproape identic, în inventarul său de bază, cu cel de pe medalia lui Guillemard, nelipsind 

lampa ce aduce lumina științei, cărțile de specialitate și dulapul dedicat colecțiilor numismatice, 

ce înlocuiește primitiva cutie.  Progresul științei numismatice poate fi regăsit în imaginea vasului 

spart, plin de monede, aflat pe masa de lucru. Știința numismaticii își îndreptase între timp 

atenția de la simpla colecționare a monedelor către un interes superior: studiul circulației 

monetare, reprezentată prin ideea de tezaur monetar.  

 

Artistul gravor Harald Salomon (stânga) prezentând plachetele realizate în onoarea lui 

Niels Bohr la Copenhaga în 1979 

 Cele două superbe medalii ale DNF poartă pe avers și revers semnătura gravorului ”HS”, fiind 

realizate de marele artist scandinav Harald Salomon (1900-1990).   
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  Harald Salomon67 s-a născut la Oslo în Norvegia într-o familie de evrei, ce ulterior s-a mutat 

în Danemarca. A studiat sculptura și arta metalului la Academia Regală Daneză de Arte 

Frumoase  sub îndrumarea lui Anders Bundgaard. Din 1927 începe să lucreze la Monetăria 

Regală Daneză, unde, în 1933 devine medalist șef. În 1940 Harald Salomon  fuge în Suedia 

pentru a-și proteja viața, iar după cel de al II lea Război Mondial se întoarce la Monetăria 

Regală Daneză, unde realizează monedele daneze bătute între anii 1947-1968. A fost ”artistul 

de curte” al casei regale daneze, realizând pentru aceasta majoritatea medaliilor regale emise 

în a doua jumătatea a sec XX.  

 Skånes Numismatiska Förening (Societatea Numismatică din Skånes)68 este o asociație 

locală de profil din Suedia. A fost înființată la 23 Aprilie 1931 și până în 1970 și-a desfășurat 

activitatea la Muzeul Castelului Malmö. În 1970 număra patru sute de membrii, iar primul său 

președinte a fost contele Sten Kalling curatorul muzeului Malmö. Evident Societatea 

Numismatică din Skånes are și o publicație proprie ”Moneta”, ce apare încă din anul 1933.  

 În anul 1934 Skånes Numismatiska Förening a emis o medalie cu ocazia împlinirii a 500 de ani 

de la ridicarea castelului Malmö. Această medalie poate fi considerată și ea o expresie indirectă 

a ”numismaticii” în medalistică, datorită dublei semnificații a castelului Malmö: sediu al 

monetăriei la un anumit moment istoric și sediul al unei societății numismatice.  

 Povestea castelui Malmö conține câteva repere istorice de bază. Prima cetate a fost construită 

în anul 1434 de către Erik de  Pomerania (n. 1381/1382- d. 24 Sept. 1459), regele 

Danemarcei, Norvegiei și Suediei. În 1607 regele Danemarcei Christian al IV-lea  a construit 

aici un elegant castel în stil renascentist olandez. Ulteriro castelul ”Malmöhus” a fost folosit ca 

arsenal pentru armata suedeză și monetărie. Între anii 1828-1909 a funcționat ca închisoare, iar 

din anii 30 ai sec XX castelul a fost restaurat în stil renascentist și transformat în muzeu. 

  Pe aversul medaliei din 1934 este redată fațada castelului, poarta principală și unul din cele 

două mari turnuri rotunde ce-l flanchează.  

 O fotografie aeriană actuală a castelului (a se vedea imaginea de mai jos) ne dezvăluie 

caracterul său profund defensiv și ne permite să realizăm unghiul din care a fost surprins pe 

medalia în discuție.  

 Pe reversul medaliei este reprezentat complexul blazon al regelui Eric de Pomerania, așa cum 

este cunoscut de pe sigiliul acestuia. 

 Medalia este opera lui Alfred Ohlson (1868 – 1940), artist suedez compex și autodidact, ce a 

lucrat medalii, sculptură de mici dimensiuni, dar și monumente publice semnificative, precum 

statuia ”Călărețul din Småland ” din orașul Eksjö . 

                                                           
67 Pentru biografia lui Harald Salomon a se vedea pagina web de wikipedia dedicată acestuia (link direct: 
https://de.wikipedia.org/wiki/Harald_Salomon) și  cea de pe sit-ul web ”Jewish Virtual Library” (link direct: 
https://jewishvirtuallibrary.tumblr.com/tagged/Harald-Salomon ).  
68 http://www.sknf.se/  

https://de.wikipedia.org/wiki/Harald_Salomon
https://jewishvirtuallibrary.tumblr.com/tagged/Harald-Salomon
http://www.sknf.se/
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Vedere aeriană actuală asupra castelului Malmö 

 

 

Blazonul regelui Eric de Pomerania 
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 Finlanda este locul de unde provin mai multe medalii asupra cărora ne vom opri mai departe. 

  Laori O. TH. Tudeer (1884-1955) a fost unul din cei mai cunoscuți numismați finlandezi, fiind 

fiul lui Oskar Emil Tudeer, intelectual de marcă finlandez. Parcursul său profesional îl 

recomandă ca un apreciat clasicist: 1916-1933 – profesor adjunct de filologie  greacă la 

Universitatea din Helsinki, profesor plin între 1940-1944; a jucat și rolul de bibliotecar  și 

numismat senior la Biblioteca Universității din Helsinki între 1919-1954. 

 Numele său a rămas în istoria numismatici strâns legat de monedele Syracusei, după ce a 

publicat, în 1913 la Berlin, celebra sa lucrare: ”Die Tetradrachmenprägung von Syrakus in der 

Periode der signierenden Künstler”. 

În anul 1951 i-a fost dedicată o medalie. Pe aversul acesteia se află chipul lui Laori O. TH. 

Tudeer și numele său scris circular  sub efigie. Reversul trimite către cele două mari preocupări 

ale clasicistului: două mâini țin o carte și o tetradrahmă de Syracusa. Legenda este compusă 

din două componente (LIBRORUM ET NUMMORUM AMANTI / PIETAS AMICORUM), 

delimitate prin doi delfini, ce trimit deasemenea tot la monedele syracusei.  

 Pe revers găsim și semnătura artistului ce a creat această medalie, însoțită de anul apariției: 

”ESSI RENVALL 1951”. 

 Asupra artistei Essi Renvall (1911-1979)69 merită să stăruim și pentru că este una din puținele 

femei ce a excelat și în medalistică, un domeniu al artei dominat timp de milenii de bărbați. 

 

 Artist erudit Essi Renvall a studiat între 1930 - 32 la Școala de Desen 

a Asociației de Artă finlandeză, apărând pentru prima dată într-o 

expoziție la Helsinki în 1933. Profesoară la Școala Academiei 

Finlandeze de Arte între 1947-49, a fost o portretistă foarte apreciată, 

distinsă cu Medalia Pro Finlandia în 1959.  

 Poate cel mai impresionant lucru este însă faptul că Essi Renvall s-a 

numărat printre primele femei din Finlanda care a primit comenzi 

pentru lucrări publice de artă și care și-a asigurat existența din artă. 

 

  În paginile următoare cititorul va putea să admire deopotrivă medalia dedicată lui  Laori O. TH. 
Tudeer, dar și o operă de mai mari dimensiuni a artistei Essi Renvall, realizată în anul 1959: 
”Fata Atlas”, o statuie bimetalică, cu o înălțime de 265 cm, amplasată în parcul  Mäntypuiston 
Palvelutalo din Mäntyharju. 
 

  

                                                           
69 https://www.tampere.fi/ekstrat/taidemuseo/patsaat/renvall_frame.htm . 

https://www.tampere.fi/ekstrat/taidemuseo/patsaat/renvall_frame.htm
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  A doua medalie finlandeză asupra căreia ne vom opri în această lucrare a fost bătută în 1979, 

cu ocazia împlinirii a zece ani de existență a Societății Numismatice din Turku (Turun). 

 Aversul medaliei, cu un relief înalt, este ocupat de monede - în prim plan distingându-se 

imaginea unui antoninian - aflate în (de acum celebre și în România) plicuri numismatice și de 

câteva bancnote. Tot pe avers se regăsește și semnătura artistului ce a creat această medalie: 

”JOHANI VIKAINEN – 79”.  

 Reversul medaliei nu impresionează prea mult, el făcând trimitere manierist la deceniul de 

activitate al Societății Numismatice din Turku (Finlanda).    

 Johan (Jussi) Vieno Vikainen ( 4 Sept 1907 - 7 Nov 1992) se numără printre cei mai mari 

sculptori finlandezi contemporani.  

 La 18 ani, Vikainen a intrat în școala de desen a Asociației de Artă Turku cu scopul de a studia 

pictura. A absolvit acolo în 1927. A fost  însă sfătuit să continue cu sculptura,  devenind astfel 

student al sculptorului Aaare Aaltononen. 

 

Johan (Jussi) Vieno Vikainen  lucrând la Monumentul bătăliei de la Summa 

 Călătoriile de studii făcute în 1930 la Florența, 1933 la Stockholm și 1934 la Paris și Roma, i-au 

desăvârșit cunoștințele și viziunea artistică.  
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 Johan Vikainen a devenit cunoscut mai ales în sud-vestul Finlandei, unde a proiectat și 

executat 20 de monumente ale eroilor între anii 1949 și 1956.   Vikainen a produs, de 

asemenea, peste 50 de medalii sau plăci, precum și numeroase sculpturi și reliefuri mici.   

 În anul 1966 a fost distins  cu  medalia ProFinlanda. 

  Despre opera lui Vikainen s-a spus că prezintă ”un design abstract bazat pe un realism 

stilizat”. Deși ”s-a specializat” în arta monumentelor pentru eroi, o artă deseori ”dură” ce nu lasă 

loc sentimentelor gingașe, Johan Vikainen a arătat că poate manifesta în opera sa și  o 

deosebită sensibilitate artistică. ”Monumentul generațiilor trecute” inaugurat la cimitirul din Turku 

(Turun) în 1957 este o dovadă grăitoare în acest sens (monumentul poate fi admirat pe pagina 

următoare). 

  Medalistica scandinavă este una cât se poate de modernă, vie și în același timp profundă. 

Barierele lingvistice o fac însă de multe ori neatrăgătoare.  În această scurtă prezentare am 

dorit să arătăm că medaliile scandinave sunt opera unor artiști celebrii, ce vorbesc limba 

universală a sensibilității artistice.  

 Alegerea medaliilor prezentate în acest scurt capitol, nu a ținut neapărat cont de calitatea 

artistică a acestora, ci mai mult de tema lucrării noastre. Prin urmare cititorul este îndemnat să 

nu se oprească aici, ci să caute și să admire în general frumusețea medaliilor scandinave de 

autor, indiferent de tematica acestora. 

 



72 
 

 



73 
 

 

Portugalia   

țara unde medalistica s-a întâlnit cu frumusețea  

 

 

 Anii 60-70 ai secolului XX au reprezentat în Portugalia momentul de glorie al unei arte 

medalistice marcată de pasiunea pentru frumos, de un estetism rar întâlnit la nivel mondial, 

dacă nu chiar unic, în a doua jumătate a sec. XX. Unii din artiști portughezi ai perioadei au fost 

acuzați (pe nedrept am spune noi) chiar de academism.   

 Evident această dorință de frumos, această exaltare perfecționistă a compoziției și reliefului, o 

întâlnim și în medaliile portugheze cu tematică numismatică. Selecția de medalii prezentate mai 

departe vă va convinge de aceasta. 

 Prima medalie, emisă în 1968, este dedicată unei colecții private de medalii din Portugalia. 

Este vorba de colecția ”Pedro Rocha de Araujo”, medalia fiind emisă pentru a marca numarul 

de 2000 medalii adunate70. Aversul acesteia se compune dintr-o medalie centrală, înconjurată 

de reproducerea a altor zece medalii.  

Medalia centrală, asemeni medaliei Mariei Theresia (despre care am vorbit în al doilea capitol al 

acestei lucrări) ilustrează o alegorie a unei monetării, din care nu lipsește presa hidraulică de 

bătut monede sau medalii.   

 Reversul este ocupat de registrul inventar, ce însumează pentru perioada 1948-1968 un număr 

de 2000 de medalii colecționate, medalii realizate din aur, argint, bronz și alte metale. 

 Vasco Pereira da Conceição, autorul acestei medalii, s-a născut la 26 Februarie 1914 în 

Bombarral, regiunea Oeste din Portugalia.  Încă de la șaisprezece ani a devenit un sculptor 

cunoscut, expunând în 1930 mai multe lucrări de sculptură și executat în același an și prima sa 

lucrare publică ”Monumento à Aviação”  din Bombarral. 

                                                           
70 Majoritatea informațiilor legate de această medalie și de autorul ei ne-au fost furnizate de sculptorul portughez 
João Duarte, căruia îi transmitem recunoștința noastră și pe această cale.  
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 În 1940 colaborează cu maestrul sculptor Leopoldo de Almeida și Canto da Maia la 

organizarea expoziției mondiale portugheze. A studiat la Școala de Arte Plastice din Porto, apoi 

Școala de Arte Plastice din Lisabona, pe care a terminat-o în 1946. 

 Opera lui  Vasco Pereira da Conceição se înscrie în curentul neo-realist național, abordând 

soluțiile formale ale lui Henry Moore. A creat circa 200 medalii.  

 

 

  

 

 

  Artistul Vasco Pereira da Conceição în atelierul     

său 

 

 

 

 

 

 

 Ca orice artist altruist,  și-a dedicat timpul și educării artistice a tinerelor generații, fiind profesor 

de proiectare și educație vizuală la școala gimnazială și la Școala Antonio Arroiro din 

Bombarral. Viața privată i-a fost marcată tot de dragostea pentru artă și frumos, căsătorindu-se 

în 1948 cu sculptorița neo-realistă Maria Barreira71. Cei doi artiști și-au donat operele artistice  

municipiului Bombarral. În onoarea lor, muzeul care le găzduiește în prezent lucrările se 

numește:  Bombarral Municipal Museum - Vasco P. da Conceição / Maria Barreira .  

Vasco Pereira da Conceição a părăsit această lume la 7 Mai 1992.  

 Deceniul șapte al secolului XX este marcat de opera medalistică a sculptorului Cabral 

Antunes. Toate medaliile acestuia sunt deosebit de frumoase, de bine realizate, dar cele cu 

tematică numismatică abordează o imagistică conceptual diferită de tot ceea ce am văzut până 

acum.  Avem de a face cu imagini luxuriante, migălos șlefuite și minuțios redate. Este un 

exotism ce-l face pe privitor să exalte. Este o fantastică bucurie a vieții în aceste medalii, o 

transmigrare a medalistului în arta sa.   

                                                           
71 Maria Barreira a creat doar șase medalii (informație furnizată de dl. João Duarte). 
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 Prima  lucrare a lui Cabral Antunes, pe care dorim să o 

prezentăm aici, este o plachetă (nedatată) ”omagiu 

Cabinetului Portughez de Medalistică”. 

  Aversul acesteia este o sublimă alegorie a muncii 

gravorului. Dincolo de faldurile unei draperie groasă 

deschise, mâinile și ochiul artistului execută proiectului 

unei medalii. Două muze sunt direct implicate: prima 

susține lucrarea, iar cea de a doua cercetază cu o lupă 

detaliile. În plan secund se văd două matrițe pentru 

bătutul medaliilor.   

 Spațiul reversului este ocupat de mesajul ”A todos 

aqueles que, com o seu espirito e com o seu talento têm enriquecido a medhalistica em 

portugal. Homagem do GPM” (”Pentru toți cei care, cu spiritul și talentul lor, au îmbogățit 

medalistica în Portugalia. Omagiu pentru GPM”). ”Gabinete Português de Medhalistica” este 

înlocuit de fapt prin reprezentarea aversului unei medalii a acestui organism. De altfel ideea de 

medalie în medalie o regăsim atât pe avers, cât și pe revers, iar procedeul este des întâlnit în 

medalistica portugheză cu tematică numismatică.   

 

 

Medalia ”Gabinete Português de Medhalistica – 1970” 
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 În 1973 marele artist Cabral Antunes realizează o nouă medalie cu tematică ”numismatică”. 

De această dată medalia este dedicată unei expoziții numismatice, desfășurată la cazinoul 

Estoril, în perioada 6-11 Noiembrie 1973. 

 Imagistica aversului este la fel de exotică, de debordantă, de vie, ca și în cazul precedentei 

plachete. Ochiul privitorului este încântat de două tinere reprezentante ale zeiței Venus (așa 

cum sugerează scoica și fundalul marin, în care este realizată imaginea și din care nu lipsesc 

valurile și pescărușii) ce arată privitorului o plachetă și o monedă.   

 Reversul, mai sobru, este ocupat de imaginea cazinoului Estoril din Portugalia (cel mai mare 

cazinou din Europa), locul de desfășurare al evenimentului.  

 

 

Cazinoul Estoril 

 

 Ultima plachetă, realizată de Cabral Antunes, pe care o prezentăm aici, este dedicată tot unei 

expoziții ”numismatice”, respectiv primei expoziții naționale portugheze de ”notafilie”72, 

desfășurată în orașul Matosinhos, între 28 Mai – 5 Iunie 1977. Și de această dată Cabral 

Antunes face dovada talentului său perfecționist: o bancnotă cu valoarea de 20 Escudos din 

1915 (minuțios realizată) ocupă întreg aversul plachetei.  

 Dar cine a fost Cabral Antunes? 

                                                           
72 Notafilia fiind numele sub care este cunoscută pasiunea pentru colecționarea de bancnote.  
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 Născut la Coimbra la 6 Februarie 1916 Cabral Antunes73 manifesta de copil o deosebită 

înclinație către artă. Se spune că încă de la 4 ani modela figurine din miez de pâine. La vârsta 

de 13-14 ani a fost marcat de învățătura lui António Augusto Gonçalves, un alt mare artist și 

pedagog, ctitor de școală de artă din Coimbra . Câțiva ani mai târziu, la vârsta de 22 de ani, 

Cabral Antunes își manifestat deja abilitățile artistice în sculptura monumentală. 

 ”Statuia papei Ioan Paulo II”, sculpturile Spitalului Rovisco Pais, cele ale  Sanatoriul pentru 

copii al Celasului, Madona Institutului Maternal din Coimbra, una dintre statuile alegorice ale 

Palatul de Justiție din Coimbra, statuia Infantei D. Henrique sau Monumentul eroilor de peste 

mări sunt opere de artă monumentală, cunoscute și apreciate ale acestuia, cărora li se adaugă 

și multe alte  busturi, picturi murale, șamd.  

 

 

 

  

Cabral Antunes lucrând la statuia papei 

Ioan Paul al II lea 

 

 

 

 

 

 

 

   

Cabral Antunes a realizat prima sa medalie 

în 1963 . În 1972 realizase deja 100 medalii, 

iar până la sfârșitul vieții a creat cca 1000 medalii.  

                                                           
73 Pt date personale a se vedea cartea de Jose Maria Cabral Antunes  ”Cabral Antunes: escultor e medalhista”, 

1987; sau diverse pagini web, printre care și cea dedicată acestuia din arhiva președenției portugheze, link direct: 

http://arquivo.presidencia.pt/report/?p=%2FArcheevo5_DSDA%2FFrontOffice%2FPublic%2FMiscellaneous%2FDes

criptionItemPublicReport&f=3&ID=128926&Locale=pt. 

 

http://arquivo.presidencia.pt/report/?p=%2FArcheevo5_DSDA%2FFrontOffice%2FPublic%2FMiscellaneous%2FDescriptionItemPublicReport&f=3&ID=128926&Locale=pt
http://arquivo.presidencia.pt/report/?p=%2FArcheevo5_DSDA%2FFrontOffice%2FPublic%2FMiscellaneous%2FDescriptionItemPublicReport&f=3&ID=128926&Locale=pt
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 În decembrie 1985, cu câteva luni înainte de moartea artistului (Cabral Antunes s-a stins din 

viață la 6 Aprilie 1986), președintele Republicii Portuheze, generalul Ramalho Eanes, s-a 

deplasat personal la casa acestuia, pentru a-i înmâna colierul onorific de Ofițer al Ordinului 

Santiago da Espada, iar municipiului Coimbra, pe lângă alte acte de omagiu, îi acordă Medalia 

de Aur a Orașului.  

 Dar poate cel mai frumos omagiu adus sculptorului Cabral Antunes a fost medalia realizată și 

dedicată acestuia, în anul 1972, de un alt mare artist al Coimbrei, artistului neo-realist Vasco 

Berardo (1933-2017), ce a excelat în pictură și medalistică.  

 

Artistul Vasco Berardo în atelierul său 

 

  Vasco Berardo a reprezentat, pe aversul medaliei sale din 1972, portretul lui Cabral 

Antunes, iar pe revers unsprezece medalii realizate de acesta, însoțite de legenda: ”UM 

ESCULTOR 100 MEDALHAS 1972”.  
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 ”Medalia în medalie” este și de această dată forma de expresie imagistică aleasă, medaliile 

selectate pentru a fi reprezentate fiind tot atâtea repere ale operei medalistice a lui C. Antunes. 

 Anul 1982 a fost marcat în plan numismatic portughez de al II-lea Congres Național de 

Numismatică și de prima expoziție națională de numismatică, ambele evenimente fiind 

desfășurate la Porto. Cu această ocazie a fost emisă și o medalie, operă a sculptorului José 

Joaquim Rodrigues.    

 Medalia rupe deja la propriu canoanele medalisticii tradiționale. Chiar dacă ideea de ”medalie 

în medalie”, sau mai bine zis în acest caz ”monede în medalie”, rămâne, de această dată 

medalistul desprinde la propriu una din monedele reprezentate și o distanțează de flanul 

medaliei. Procedeu artistic ce acum poate părea banal, dar pentru anii 80 ai secolului XX era 

cât se poate de progresist. 

 Sculptorul José Joaquim Rodrigues74 s-a născut pe 21 Octombrie 1936 la Luanda (Angola 

Portugheză). Sculptor, designer, gravor, a absolvit sculptura la Școala de Arte Plastice din 

Porto. 

 Împreună cu artiștii portughezi Armando Alves, Ângelo de Susa și Jorge Pinheiro a format 

grupul ”Os Quatro Vintes”, grup ce promova un set de propuneri estetice inovatoare în artă. 

Printre cele mai cunoscute lucrări ale lui  se numără ”Cubul” din Praça da Ribeira, din Porto  și 

”Monumentul antreprenorului” de pe Avenida da Boavista, din același oraș. 

 José Joaquim Rodrigues s-a stins din viață la 10 Septembrie 2016. 

 Prin deosebita amabilitatea a sculptorului João Duarte (profesor la Facultatea de Arte Plastice 

din Lisabona) putem să oferim cititorului alte trei medalii contemporane, însoțite de scurte date 

biograficele ale autorilor.  

 Medalia din 1993 dedicată celei de a XX-a aniversări a Clubului Numismatic Portughez și 

medalia dedicată celui de al IV-lea Congres Național Portughez de Numismatică - Lisabona 

1998 sunt opere ale artiștilor Isabel Carriço și Fernando Branco. Isabel Carriço s-a născut la 

Coimbra în 1943, în vreme ce Fernando Branco (arhitect) s-a născut la Lisabona în 1930.   

 Cei doi artiști, soț și soție, lucrează împreună atât medalii cât și monede, cu care au participat 

la numeroase expoziții internaționale: FIDEM-Budapest, Stockholm, Colorado Springs, Hersinki, 

London, Budapest, Netherlands, Germany; Europália 90; Amadora 93-Amadora 95. 

 În anul 1998, în India, au primit premiul:  COTY 2000 “Most Historically Significant Coin”. 

                                                           
74 Pentru viața și opera acestui artist a se vedea pagina sa de wikipedia (link direct: 
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Rodrigues_(escultor) ). 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Rodrigues_(escultor)
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Hélder Baptista (n. 5 Noiembrie 1932 – d. 21 Februarie 2015) este un alt sculptor portughez 

contemporan, ce și-a legat numele de arta medalistică. Născut la Vendas Novas, a absolvit 

sculptura la Escola Superior de Belas-Artes din Lisabona. Sculptor de mare talent din a treia 

generație de artiști moderniști portughezi Hélder Baptista a fost bursier al Fundației Calouste 

Gulbenkian (Roma, 1958), a Institutul de Alta Cultura (Milano, 1960) și a Secretariatului de stat 

al Culturii din Mexic (1980). 

 Inițial profesor de gimnaziu (Școlile 

gimnaziale Eugénio dos Santos, Marquês 

de Pombal, Casa Pia de Lisboa și António 

Arroio), a predat ulterior la Societatea 

Națională de Arte Plastice și la Școala de 

Arte Plastice din Lisabona (1962-1995). 

 

 

 

 

 Medalie a sculptorului Hélder Baptista 

dedicată împlinirii a zece ani de 

existență a publicației de numismatică 

”Moeda” (1973-1983). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A participat la numeroase expoziții de grup, 

primind prestigioase premii (Expozițiile de arte plastice I, II și III ale Fundației 

CalousteGulbenkian, Lisabona (1957, 1961, 1986);  XXI FIDEM, Colorado Springs, SUA (1987); 

Europália Portugalia 91, medalia portugheză în secolul al XIX-lea. XX, Namur și Bruxelles 

(1991); XXIII FIDEM, Londra, Premiul CalousteGulbenkian (1992); Arta portugheză 

contemporană în medalii - Budapesta; XXIV FIDEM Budapesta, Premiul Johnson pentru cea 
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mai bună medalie realizată (1994); XXV FIDEM - Neuchatel (1996); Avers și Revers + 3, New 

York; Avers și Revers + 3, Ouioto, Japonia; XXVI FIDEM, Haga (1998); Premiile Stanford Saltus 

Into the Next Century, New York (1999); XXVII FIDEM, Weimar (2000); etc). 

 Nu putem termina această scurtă plimbare prin medalistica portugheză contemporană dedicată 

numismaticii, fără a prezenta și o operă medalistică a sculptorului João Duarte75 (născut în 

1952 la Lisabona), profesor de medalistică, vreme de douăzeci și cinci de ani, la Facultatea de 

Arte Plastice a Universității din Lisabona. 

 

 

Sculptorul medalist João Duarte la masa de lucru76 

  

                                                           
75 Opera acestui artist contemporan portughez, precum și întreaga sa biografie, poate fi studiată pe sit-ul web: 
https://escultorjoaoduarte.com/ . 
76 Fotografie de José Bernardo Viriato. 

https://escultorjoaoduarte.com/
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 Medalia, realizată din bronz și oțel inoxidabil gravat, este dedicată primirii de către João 

Duarte a premiului ”J. Sanford Saltus” (pentru întreaga activitate în domeniul medalisticii) în 

2011 și expoziției personale, de la Galeria Societății Numismatice Americane, din 2012.   

Sculptorului João Duarte renunță total la canoanele medalisticii și construiește efectiv obiecte, 

cu mai multe componente, din materiale cât se poate de diverse, dar care își păstrează 

principala funcție medalistică, cea de a evoca. Prin acest artist medalistica trece într-o nouă 

dimensiune, într-un nou veac. Dacă dispariția banilor fizici este doar o chestiune de timp, nu 

acelaș lucru se poate spune despre medalii. Iar João Duarte arată că medaliile vor exista și în 

următoarele secole, chiar dacă nu vor mai avea substanța celor din primele două milenii de 

existență a acestor minunate opere de artă.  
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  Vom încheia lucrare noastră, dedicată reflecției pasiunii pentru numismatică în medalistică, cu 

o medalie a unei expoziții de profil, realizată în 1973, cu ocazia celei de a XII-a aniversări a 

Muzeului din Ovar (Portugalia).  

 Aversul medaliei este ocupat, în mare parte, de o tânără femeie, reprezentată nud, ce privește 

o monedă. 

Cine este însă această tânără? Nu știm, dar îmi place să cred că ea reprezintă o alegorie a ideii 

de colecție numismatică, inspirată de cea realizată de Antoan Guillemard cu peste 180 de ani 

în urmă. Însă din toate elementele ce compuneau alegoria, nu a mai rămas decât moneda 

admirată de  tânăra femeie. 

  Altfel spus, pe această ultimă medalie prezentată aici, se regăsește ilustrată însăși ideea de 

admirație și pasiune umană stârnită în fața frumuseții numismaticii, în fața artei acesteia, dincolo 

de sobrietatea științelor de orice fel, altfel spus triumful emoțiilor estetice în fața raționalităților 

științifice.  
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	În paginile următoare cititorul va putea să admire deopotrivă medalia dedicată lui  Laori O. TH. Tudeer, dar și o operă de mai mari dimensiuni a artistei Essi Renvall, realizată în anul 1959: ”Fata Atlas”, o statuie bimetalică, cu o înălțime de 265 ...

