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PORTRETELE ÎN RELIEF DIN CEARĂ ALE FRAŢILOR 
WILHELM ŞI CARL BERG DIN SEBEŞ 
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În expoziţia de bază a Muzeului Municipal Sebeş, se păstrează într-o 
vitrină dedicată culturii orăşeneşti, portretul unei femei, ieşit din comun, atât 
prin formatul său relativ mic, cât şi prin tehnica de execuţie - ceroplastică 
(termenul derivând de la cuvântul grecesc keros, ce înseamnă ceară de 
albină). În limba germană s-a încetăţenit termenul Wachsbossierungen, de la 
expresia franceză bosse sau bosseler, folosită pentru lucrări executate în relief. 

În Transilvania, această tehnică, pusă în slujba artei, se răspândeşte cu 
precădere începând cu anii ’40 ai secolului al XIX-lea. La Muzeul 
Brukenthal se păstrează trei reliefuri din ceară: două reprezintă portretele 
împăraţilor Maria Tereza şi Iosif al II-lea, iar al treilea o compoziţie 
ornamentală cu motive florale, prevăzută, spre deosebire de portretele 
amintite, cu o ramă simplă. Acest relief din ceară a fost dedicat unei 
persoane cu prilejul zilei onomastice („Zum werthen Namensfest”)1. Ele se 
deosebesc de celelalte reliefuri în ceară prin maniera de execuţie, prin modul 
de realizare artistică şi prin colorit, fiind fără îndoială mai vechi (fig. 1-3). 
Apariţia lor la Sibiu nu trebuie să ne surprindă, având în vedere faptul că 
portretistica transilvăneană (în ulei, acuarelă sau pastel) a atins apogeul în 
acest oraş la sfârşitul veacului al XVIII-lea şi la începutul secolului următor, 
în anturajul lui Brukenthal şi al demnitarilor Guberniului - cu alte cuvinte la 
patriciat şi la nobilimea funcţionărească. Sibiul a pierdut din importanţa sa, 
ca metropolă artistică a Transilvaniei, în momentul în care, în anul 1791, 
Guberniul a fost mutat la Cluj. 

Cei mai renumiţi artişti portretişti erau sibienii Johann Martin Stock şi 
Anselm Wagner din Timişoara2, ambii formaţi la Viena, dar şi unii veniţi din 
Austria, ca familia de artişti Neuhauser sau Franz Bergmann3. Dar, au 

                                                 
 Direktor i. R. des Siebenbürgischen Museums Gundelsheim; e-mail: sv.wollmann@t-
online.de. 
1 Cele trei piese apar în inventarul vechi al Muzeului Brukenthal la p. 366, 367, 417 şi 
măsoară 14 x 10,2 cm, 15 x 9,5 cm, 21 x 27 cm. 
2 Marica 1959, p. 249-271. 
3 Bielz 1956, p. 23-37; Popescu 2000. 
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început să se manifeste şi alte fenomene, care au contribuit la declinul 
portretisticii transilvănene, nu numai la Sibiu, dar şi în alte centre urbane, 
cum ar fi oraşul Braşov, unde de exemplu cunoscutul pictor Anton Fiala şi-a 
dat seama că această artă, destul de costisitoare pentru anumite straturi 
sociale, nu mai are viitor, făcând-şi reclamă în presa locală, întâi ca fotograf 
şi numai în al doilea rând ca pictor de portrete şi de scene alegorice4. 

Sub noţiunea de fotografie trebuie înţeles, la data respectivă, cu totul 
altceva decât ne-am putea imagina azi. Este vorba de o tehnică fotografică 
denumită daguerréotype, care a fost descoperită de colecţionarul Louis Jacques 
Mand’e Daguerre între anii 1835-1839 şi brevetată de fizicianul François 
Arago. Din anul 1839, când Academia de Ştiinţe şi Belle Arte din Paris a 
publicat patentul respectiv, dobândit între timp de statul francez, se poate 
spune că fotografia a devenit accesibilă întregii omeniri. Dagherotipia 
presupune o placă de aramă argintată, pe care se aplicau substanţe 
fotosensibile. Tehnica prezenta dezavantaje: o sensibilitate foarte redusă (ca 
urmare, la început, nu se prea folosea pentru portrete) şi imposibilitatea 
multiplicării imaginii fotografiate. Acest lucru a devenit posibil numai după 
descoperirea şi aplicarea metodei negativ-pozitiv, de către William Henri 
Fox Talbort, de unde şi denumirea talbotype (denumită şi calotype). 

Dar, până la introducerea şi generalizarea fotografiei după anul 1850, 
portretistica transilvăneană mai cunoaşte o fază intermediară, să spunem o 
verigă tipologică, şi anume în următoarea împrejurare: burghezia 
orăşenească, atrasă de stilul Biedermeier din primele decenii ale secolului al 
XIX-lea, simţea nevoia să-şi decoreze pereţii interiori ai casei cu portretele 
lor şi ale membrilor familiei, încercând să-şi satisfacă această dorinţă cu 
opere mai puţin pretenţioase şi costisitoare. La Sibiu au început să apară pe 
la 1790, pe lângă opere artistice pretenţioase, şi aşa-numitele siluete, destul de 
uşor de realizat şi de amatori5. Siluetele au dobândit o mare răspândire şi 
popularitate în cercurile studenţeşti, ca suvenir şi, în acelaşi timp, ca simbol 
pentru relaţii de amiciţie. 

În primul sfert al secolului al XIX-lea, litografia dobândeşte în 
Transilvania o importanţă şi o răspândire din ce în ce mai mari. În anul 
1821, Michael Bielz înfiinţează la Sibiu prima litografie, în care, în decursul 
deceniilor următoare, s-au executat şi nenumărate portrete, tot cu rol de 
suvenir6. 

Despre următoarea etapă în evoluţia portretisticii, şi anume apariţia 
dagherotipurilor, s-a vorbit. Este de remarcat faptul că, la un interval relativ 

                                                 
4 Klein 2005, p. 22-39, cu o documentaţie foarte amplă. 
5 Sigerus 1923, p. 103 şi urm. 
6 Bielz 1947, p. 15-29. 
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scurt de timp după ce au fost brevetate (1839), ele apar la Viena (1840), 
Budapesta (1841) şi la Sibiu (1845), fiind executate de vienezii Parzelt şi 
König. Prima fotografie pe hârtie din Sibiu datează din anul 1853, realizată 
de fotograful ambulant L. Schmidt7. 

În timp ce o serie de artişti, creatori ai unor portrete, fie cu mijloace 
artistice, fie prin metode mecanice, erau preocupaţi să intre în graţiile 
publicului - de multe ori fiind chiar nevoiţi să aplice ambele metode, 
întâlnim în Transilvania, la sfârşitul anilor ’40 ai secolul al XIX-lea, şi o altă 
formă de creaţie artistică, apărută în întâmpinarea cerinţei unei anumite 
categorii sociale de imortalizare a chipurilor proprii. Ne referim aici la 
portretele din ceară, executate în relief, create la mijlocul secolului al XIX-
lea, cercetate pentru prima dată de istoricul Theobald Streitfeld din Sebeş şi 
de istoricul de artă şi criticul literar Harald Krasser din Sibiu, originar tot din 
Sebeş8. 

Până la data respectivă ele au fost menţionate doar în cataloagele a 
două expoziţii organizate de asociaţia culturală „Sebastian Hann”, despre 
artă şi meşteşug artistic, organizate la Sibiu în anii 1909 şi 1911. Emil Sigerus 
le aminteşte doar în treacăt, iar Julius Bielz, în cunoscutul lui „Catalog de 
portrete ale saşilor transilvăneni” enumera 15 piese de ceroplastică9. 

În ciuda faptului că, din cauza materialului de execuţie, aceste opere 
de artă sunt foarte fragile şi sensibile la căldură, Harald Krasser şi Theobald 
Streitfeld au reuşit să identifice în total 71 de portrete în relief din ceară, 
„imigrate” în cea mai mare parte în Germania şi Austria, dar şi în America. 

În anii premergători apariţiei studiului publicat de Streitfeld şi Krasser, 
piesele, care constituie obiectul acestei cercetări se aflau în următoarele 
localităţi: Sebeş - 21, Sibiu - 20, Aiud - 4, Orăştie - 3, Mediaş - 3, Alba Iulia - 
2, Dumbrăveni - 2, Cincu - 2, Timişoara - 2, Stuttgart - 2, Insbruck - 1, 
Heidelberg - 1, iar într-un loc necunoscut, din străinătate, încă una. Această 
statistică şi-a pierdut valabilitatea odată cu stabilirea multor familii originare 
din Sebeş în Germania sau chiar şi peste Ocean. 

Pe baza domiciliului persoanelor reprezentate, s-a putut ajunge la 
concluzia că aceste portrete-relief din ceară colorată îşi au obârşia în numai 
trei localităţi: Sebeş - 31, Sibiu - 22 şi Orăştie - 9, adică exact în acele oraşe 
în care au activat fraţii Wilhelm şi Carl Berg, în special cel din urmă. 

Înainte de a ne ocupa de viaţa şi de creaţia artistică a celor doi fraţi, 
considerăm că ar fi la fel de util şi instructiv să arătăm tehnica aflată la baza 

                                                 
7 Sigerus 1923, p. 110 şi urm. 
8 Krasser, Streitfeld 1965, p. 84-90. 
9 Katalog 1909, p. 41; Bielz [1936], p. 2, nr. 12; p. 7, nr. 74; p. 27, nr. 309, 314, p. 67, nr. 762; 
p. 69, nr. 781-782; p. 83, nr. 894-895; p. 85, nr. 949-951; p. 87, nr. 972-973, p. 91, nr. 1010. 



 

 382

executării acestor creaţii ale ceroplasticii. Exemplarele cunoscute până în 
prezent au fost executate pe plăci de ardezie, pe care s-au modelat din ceară, 
foarte puţin proeminent, busturi văzute din profil, pictate policrom. 
Formatul lor depăşeşte foarte rar dimensiunile 14 x 18 cm, cu excepţia celor 
două păstrate la Biblioteca Batthyaneum, care fără ramă măsoară 20 x 15 
cm, şi un exemplar din colecţia Muzeului Municipal Sebeş, care îl reprezintă 
pe Johann Erdt, proprietarul morii de hârtie din Strungari. Portrete mai mici 
decât 8 x 11 cm nu se cunosc. 

În toate cazurile se face resimţită tendinţa de a se reda cât se poate de 
autentic trăsăturile individuale (fizionomia), ţinuta vestimentară şi culorile 
originale. Acest lucru se constată mai ales în redarea dantelăriei şi a 
panglicilor din vestimentaţia femeilor. În fundal este redată de regulă o 
fereastră, uneori închisă în arc, care se deschide spre un detaliu de peisaj. În 
puţine cazuri cei doi artişti au urmărit reproducerea, mai mult schematică, a 
unui fundal peisagistic sau arhitectonic, specific pentru personajul redat - 
adică localitatea unde a activat sau, eventual, locul de unde era originar. De 
exemplu, în reprezentarea protopopului din Sebeş, Josef Filtsch (tatăl unui 
geniu muzical: pianistul şi compozitorul Carl Filtsch, care a trăit numai 15 
ani), se recunoaşte turnul bisericii evanghelice din localitate (vezi în 
repertoriu, nr. 21); în cea a medicului Ludwig Simonis din Sighişoara, 
originar tot din Sebeş, se vede Biserica din Deal (nr. 52); în portretul soţiei 
sale este redat castelul Greifenstein din Austria, de unde aceasta era 
originară. Credem că nu greşim încercând să identificăm biserica şi şcoala 
din Şaeş pe ceroplastica în care e surprins episcopul Georg Paul Binder, 
localitate unde a activat ca preot înainte de a fi numit superintendent 
(episcop) la Biertan (nr. 9). Modul de redare a peisajelor constituie cea mai 
bună dovadă că cei doi fraţi, care au creat aceste portrete din ceară, nu s-au 
bucurat de studii superioare în domeniul artelor plastice. În creaţia lor, ei s-
au îndepărtat foarte rar de acest şablon în modul de reprezentare, cu 
excepţia unui caz, unde soţia judelui superior scaunal, Friedrich Roth, 
Barbara, apare împreună fetiţa ei. 

Ceara a fost aplicată pe plăci de ardezie. În prealabil, ceara folosită 
trebuia preparată cu terpentină albă, ulei vegetal sau untură (de porc), plumb 
(Mennige), cinabru şi alte substanţe. Reliefurile-profil au fost turnate, înainte 
de a fi finisate şi colorate, în mulaje confecţionate din lemn sau gips.  

Cei doi „meşteri de portrete“ au rămas consecvenţi şi în modul de 
execuţie a ramei profilate spre interior, confecţionată din lemn şi caşerată cu 
fâşii de hârtie aurită, cu structură asemănătoare unui brocart auriu. O altă 
caracteristică a acestor opere de artă ale fraţilor Berg, constă în faptul că ele 
n-au fost niciodată semnate. 
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Pe baza operelor ceroplastice cunoscute până la ora actuală, s-a putut 
constata că în unele cazuri s-au comandat mai multe exemplare. Aşadar, se 
cunosc cinci reprezentări cu bustul episcopului Georg Paul Binder, patru 
ale protopopului Daniel Joseph Leonhard (nr. 33-36), trei ale pălărierului 
Johann Gottfried Kirchner (nr. 29) şi ale preotului Martin Bock din 
Alţâna (nr. 14-16), două ale protopopului Josef Filtsch (nr. 21-22) şi ale 
maistrului săpunar Daniel Josef Wallepagi din Sebeş (nr. 60-61). 

Din aceste exemple ne putem da seama că cei care au comandat astfel 
de portrete-relief în ceară proveneau din diferite categorii sociale. Nu doar 
marii demnitari şi „persoane de respect”, cum ar fi judele suprem al saşilor, 
Franz Josef von Salmen, secretarul gubernial adjunct, Conrad von 
Heydendorf (nr. 18), episcopi, preoţi, primari sau intelectuali ai oraşelor 
(medici şi funcţionari) erau dornici să intre în posesia unor astfel de 
portrete, pentru ei şi pentru soţiile lor, ci şi meseriaşii, ca reprezentanţi ai 
micii burghezii, cum ar fi săpunari, brutari, măcelari, hangii, pălărieri şi 
ţesători de postav. Pentru fiecare în parte, aceste portrete reprezentau un 
decor specific al interioarelor amenajate cu mobilier Biedermeier. 

În ceea ce priveşte datele biografice referitoare la cei doi creatori de 
opere ceroplastice, nu există un material documentar prea generos, ba, 
dimpotrivă, e destul de sărăcăcios şi, de multe ori, cu informaţii 
contradictorii. Wilhelm Berg, originar probabil din Viena, este unul dintre 
pictorii „academici”, pe care soarta i-a dirijat spre Ungaria, Banat şi 
Transilvania, în căutarea unor comenzi. Cu toate că în ziarele transilvănene 
el se prezintă ca absolvent al Academiei de Arte din Viena10, cum apare şi în 
matricolele de botez ale bisericii romano-catolice din Sebeş - „sculptor 
academicus”11 -, nu îl găsim înmatriculat la instituţia respectivă de 
învăţământ academic. S-a născut în anul 1807 sau 1822, probabil la Viena, 
unde au văzut lumina zilei şi doi fii ai săi: Karl, în anul 1838, şi Friedrich, în 
anul 1842. Ajuns la Sebeş, se căsătoreşte cu Anna Glaß, însă numai în anul 
1856, cu toate că fiica lor Amalie se născuse deja în anul 1852. Se presupune 
că, încă înainte de a veni la Sebeş, el locuise un timp la Sibiu, unde a înfiinţat 
o „şcoală de modelat” şi unde a fost primit prieteneşte de alţi doi pictori 
vienezi: Theodor Glatz şi Theodor Benedikt Sockel. Aici el figurează nu 
numai ca modelator şi creator de ceroplastii, ci şi ca dagherotipist, domeniu 
în care s-au refugiat - cum s-a mai arătat - şi alţi pictori, o dată cu scăderea 
interesului pentru o artă mai pretenţioasă. În anul 1847, Wilhelm Berg 

                                                 
10 Siebenbürger 1847, p. 118: „ehemaliger Zögling der Wiener Malerakademie”; vezi şi Ittu 
2010, p. 147, nota 3. 
11 vezi Matricola copulatorum a bisericii romano-catolice din Sebeş, la data de 19 ianuarie 
1856; Krasser, Streitfeld 1965, p. 87-88. 
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pleacă la Braşov, unde se recomandă în ziarele locale tot ca „Bossierer” şi 
„Daguerrotipist”, dar, neavând succes, el se întoarce la Sebeş. Aceasta ar 
putea fi explicaţia pentru faptul că la Braşov nu este cunoscută nicio singură 
operă ceroplastică12. 

Sosirea lui Wilhelm Berg în oraşul Sebeş a fost pusă în legătură cu 
faptul că gimnaziul din Sebeş a rămas fără profesor de desen, după moartea 
prematură a pictorului Michael Wagner, originar din Sebeş, coleg la 
Academia de arte din Viena cu Ioan Constande, stabilit între timp la Sibiu. 
Realitatea pare să fi fost alta. Cererea de angajare a lui Wilhelm a fost 
respinsă de consistoriul local, pe motive de sănătate. În schimb, îl întâlnim 
pe fratele său Carl Berg, tot în calitate de „pictor academic şi modelator” la 
Sebeş13, obţinând postul de profesor de desen, însă, după câte se pare, 
numai până în anul 1858, când a fost angajat un absolvent „tehnic”, care 
urma să exercite şi funcţia de edil (inginer orăşenesc). Carl decedează în anul 
1867, în vârstă de 59 de ani.  

În timpul şederii lor la Sebeş, unul dintre fraţii Berg - probabil Carl, 
întrucât Wilhelm era paralizat - a activat şi la Orăştie, al treilea oraş de unde 
se cunosc portrete-relief din ceară, după Sebeş şi Sibiu. Cu toate că Wilhelm 
Berg murise în anul 1872, perioada în care a debutat ca modelator de ceară 
şi dagherotipist se întinde între anii 1847 şi 1862. Potrivit tradiţiei orale, din 
cauza paraliziei n-a mai putut lucra deloc în ultimii ani de viaţă, ceea ce 
explică sărăcia în care a murit, formulată în matricola de deces: „nullius 
conditiones”14. 

Având în vedere că cei doi fraţi nu şi-au semnat operele, este 
imposibil să le putem atribui unuia sau altuia dintre ei. Acest lucru n-a fost 
posibil nici pe baza sesizării unor eventuale deosebiri stilistice în modul de 
executare a portretelor-relief. 

Pentru reconstituirea biografiilor fraţilor Berg, ar fi foarte important 
să aflăm eventual în ce şcoală artistică s-au format ei şi cine au fost 
„predecesorii” sau „maeştrii” lor. 

                                                 
12 Scrisoarea lui H. Krasser către prof. E. J. Pyke din Claven Road, Anglia din 8 octombrie 
1967, cf. Ittu 2010, p. 155. 
13 Pe spatele portretului-relief din ceară care o reprezintă pe Caroline Seiwerth (nr. 49), 
există următoarea însemnare, făcută probabil mai târziu: „Von Carl Berg, akad. Maler, 
ungefähr 1850 poussiert”. 
14 Matricola defunctorum, 28 aprilie 1872, apud Krasser, Streitfeld 1965, p. 89, nota 30. În 
parte, şi pe baza unor informaţii orale obţinute la Sebeş, cei doi autori au urmărit şi viaţa 
copiilor şi nepoţilor lui Wilhelm Berg, care purtau porecla „Putziri” de la bossieren, fără să 
se fi păstrat în tradiţia orală practicarea acestui „meşteşug artistic” cu una sau două generaţii 
în urmă. 
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În general, se ştie ce rol a jucat plastica din ceară încă în antichitate, în 
special în cadrul practicării cultului morţilor la romani, preluată în Evul 
Mediu de Curtea franceză şi mai târziu de republica veneţiană. În cadrul 
bisericii catolice, plastica în ceară câştigă ca importanţă pentru reprezentări 
cu caracter votiv. Din timpul Renaşterii ea este revendicată tot mai mult de 
arta profană: acum apar în Italia superioară portrete-medalion în miniatură, 
colorate, împodobite chiar şi cu pietre preţioase şi perle, persoanele fiind 
redate cu trăsături individualizate. Noul curent a ajuns, încă din veacul al 
XVII-lea, până la Viena, unde artistul Daniel Neuberger execută reliefuri în 
ceară pentru curtea imperială15. Nici în secolul al XVIII-lea, această artă nu a 
ieşit din modă, pentru ca apoi, în prima jumătate a secolului al XIX-lea, ea 
să atingă un apogeu în creaţiile modelatorilor de ceară Sieber şi Anton 
Huber din Augsburg. 

Ceroplastiile unor artişti austrieci, cum ar fi Joseph Hillinger, Wenzel 
Norsch, Michael Mathes, au fost expuse periodic în anii ’40 ai secolului al 
XIX-lea la Academia de Arte St. Anna din Viena şi, ca atare, credem că nu 
greşim dacă încercăm să explicăm formarea artistică a fraţilor Berg prin 
legăturile, pe care, probabil, le-au avut cu acest curent din cadrul şcolii 
vieneze de sculptori şi de modelatori. 

Lucrările acestor artişti se caracterizează prin reliefuri cu trăsături 
individualizate, spre deosebire de marile lucrări plastice din ceară, 
policrome, redate naturalist. Ceroplastiile transilvănene ies în evidenţă prin 
faptul că se reduce mărimea corpului, dar proporţional, la o scară naturală, 
în timp ce lăţimea feţei şi a umerilor este redată neproporţional, la scară mai 
mică. 

În acelaşi timp, fraţii Berg au reuşit să redea trăsăturile individuale, 
adică fizionomia persoanelor înfăţişate, atât de veridic, încât ele au putut fi 
recunoscute cu uşurinţă în fotografii realizate concomitent (nr. 47, fig. 28b: 
portretul hangiului Andreas Schwab, detaliu). Alte trăsături caracteristice ale 
portretelor-relief din ceară ale fraţilor Berg sunt autenticitatea şi migala cu 
care a fost reprezentată ţinuta vestimentară a femeilor, cu multe dantele, 
volănaşe şi panglici (de exemplu, la nr. 72, fig. 38 – bustul unei femei 
neidentificate, care a locuit poate chiar în Alba Iulia, întrucât această piesă se 
afla în proprietatea cunoscutului fotograf din acest oraş, Oskar Bach) sau 
Regina Leonhard, soţia lui Daniel Josef Leonhard; nr. 38-39 – fig. 22-23: 
hangiţa Katharina Schwab din Sibiu, nr. 48, fig. 29). Astfel, ei au reuşit să 
redea în filigran specificul vestimentaţiei Biedermeier, ceea ce oferă acestor 
portrete din ceară nu numai o valoare documentară pentru istoria 
vestimentaţiei, ci şi o valoare artistică, prin efectul lor decorativ. 
                                                 
15 cf. Schlosser 1911. 
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Din cele arătate până acum, s-ar putea crea impresia că ne aflăm în 

faţa unei teme cercetate destul de profund, ca să nu spunem exhaustiv, ceea 
ce şi corespunde adevărului, în cea mai mare parte. Avându-se însă în vedere 
că singurul studiu despre ceroplastiile din Transilvania s-a scris cu aproape 
50 de ani în urmă, se impun însă unele precizări şi actualizări. 

În primul rând, trebuie revizuită şi completată lista celor peste 70 de 
ceroplastii întocmită de Streitfeld şi Krasser, care probabil n-a fost publicată 
şi datorită faptului că autorii n-au dorit să menţioneze numele proprietarilor 
acestor opere artistice cu caracter de unicat. De la data apariţiei acestui 
studiu, reliefurile respective au trecut în posesia altor proprietari, de regulă 
rămânând însă în proprietate familială. Din operele ceroplastice ale fraţilor 
Berg, numai zece au ajuns în colecţii publice (cinci la Muzeul Brukenthal, 
dintre care una s-a pierdut încă înainte de naţionalizare, trei la Muzeul 
Municipal Sebeş, două la Biblioteca Batthyaneum Alba Iulia, două la Muzeul 
Transilvănean Gundelsheim şi una la Muzeul Central Bisericesc din Casa 
Teutsch din Sibiu). S-au înregistrat şi cazuri când au fost vândute prin 
licitaţie. 

Urmaşii proprietarilor iniţiali nu mai locuiesc nici în Sebeş, nici în 
Sibiu şi nici în Orăştie, ci sunt risipiţi în toată lumea, ajungând până la 
Norma, statul Oklahoma din SUA. O parte din aceste reliefuri nu se mai 
aflau în ţară nici în faza de documentare a lucrării mereu citate. Cu alte 
cuvinte, autorii studiului nu le-au văzut nici măcar în fotografie. 

În mod regretabil, multe piese au fost distruse, pentru că moştenitorii 
nu erau conştienţi de valoarea lor. Alţii nu le-au păstrat în condiţii optime, 
ceea ce a dus la degradarea lor, iar, ca să le redea aspectul iniţial, unii 
proprietari au încercat să intervină cu metode de restaurare diletante. Chiar 
şi ramele acestor reliefuri, cu o deosebită valoare decorativ-artistică, au avut 
de suferit cu prilejul acestor încercări de a le „reînnoi”. 

Făcând câteva sondaje în ceea ce priveşte exactitatea dimensiunilor 
pieselor publicate în cataloagele Asociaţiei „Sebastian Hann” şi de către 
Streitfeld-Krasser, am constat că în multe cazuri acestea nu corespund cu 
originalul. Şi din acest motiv se impune întocmirea unui nou catalog, ilustrat 
în măsura în care am putut lua legătura cu ultimii proprietari, deziderat care 
nu s-a putut realiza în anul 1968, din motive logistice, tehnice şi pecuniare. 
În studiul publicat în acest an, sunt reproduse alb-negru numai 8 portrete 
din ceară. În afară de acestea, nu s-au mai publicat ulterior decât cele două 
care-i înfăţişează pe părinţii tânărului compozitor Carl Filtsch. 

Repertoriul care urmează la sfârşitul studiului, prevăzut cu ilustraţie 
color la acele piese care ne-au fost accesibile, are menirea să scoată în 
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evidenţă o serie de detalii stilistice, dar şi date suplimentare pentru studiul 
costumului de epocă şi al ambianţei Biedermeier. 

În măsura în care a fost posibil, ne-am străduit să aducem câteva date 
bio-bibliografice despre personajele înfăţişate, unele dintre ele persoane 
erudite, care s-au distins prin opera lor ştiinţifică, cum ar fi episcopul Georg 
Daniel Binder sau Josef Daniel Leonhard, istoric şi naturalist, autorul 
unei lucrări nepublicate despre locuitorii Transilvaniei, Die Bewohner 
Siebenbürgens (1816), cu 43 de acuarele reprezentând portul diferitelor etnii, 
printre care şi cel al unui ţigan din Pianul de Sus, spălând aur. 

Prin merite deosebite s-au remarcat şi alte personaje reprezentate de 
fraţii Berg: primari, funcţionari publici, juzi, directori de bancă, cum ar fi 
Biró de Polyán din Sibiu, medici etc., dar şi reprezentanţi ai patriciatului 
orăşenesc, recrutaţi din rândul meseriaşilor şi a proprietarilor de 
manufacturi, ca de exemplu Josef Wallepagi, care deţinea forja de cupru 
din Sebeş, Johann Erdt, proprietarul morii de hârtie din Strungari, sau 
Ferdinand Baumann, proprietarul unei manufacturi de postav, moştenită 
din tată în fiu, până la naţionalizarea din 1948. Cum s-a mai arătat, moda 
decorării pereţilor interiori cu portrete de familie, executate în ceară, 
începuse să se generalizeze şi în casele meseriaşilor, cum ar fi cea a 
brutarului David Krasser, a maistrului săpunar Daniel Josef Wallepagi, a 
hangiilor Leopold Havlik sau Andreas Schwab. 
 
 

Repertoriul portretelor de ceară ale fraţilor Wilhelm şi Carl Berg 
 
 

1. Arz Martin (1768 -1849), preot la Biertan (din anul 1806), Gârbova şi Cristian (jud. 
Sibiu), între anii 1808-1847; este unul dintre fiii lui Martin Arz (1738-1805), care, în calitate 
de protopop al bisericii evanghelice din Sebeş, a reuşit să construiască în anul 1784/5 o 
şcoală de băieţi şi apoi una nouă pentru fete; dimensiuni: 8,5 x 11 cm; nasul uşor deteriorat, 
Würzburg (Germania), cf. Bielz [1936], p. 2, nr. 12; (fig. 4) (Foto - Konrad Klein). 
2. Arz Martin; 14,2 x 16,4 cm (cu ramă), 8,7 x 10,7 cm (fără ramă); Würzburg; (fig. 5) (foto 
- Michael Arz). 
3. Barcsai Ladislaus, medic în Orăştie (proprietar necunoscut). 
4. Barcsai (născ. Müller), soţia celui de mai sus (proprietar necunoscut). 
5. Bauman Ferdinand (1812-1884), ţesător în Sebeş; Holzkirchen (Germania); (fig. 6) 
(foto - Konrad Klein). 

                                                 
 Se menţionează mai jos numai localitatea în care se păstrează piesa respectivă în 
proprietate particulară, pentru reconstituirea procesului de „migraţie” a reliefurilor de ceară 
în lume. O serie de informaţii despre actualul loc de păstrare a unor reliefuri-portret de 
ceară le datorez renumitului specialist în istoria fotografiei transilvănene, domnului Konrad 
Klein (Gauting). 
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6. Berg Wilhelm (1807-1872), portretist în ceară din Sebeş, autoportret din anul 1844; 14 x 
18 cm, Viena (cf. Krasser, Streitfeld 1965, fig. 1; Ittu 2010, p. 149-150). 
7. Binder Georg Paul (1784-1867), ultimul episcop evanghelic la Biertan; 11 x 14 cm, 
ultimul proprietar se afla la Sebeş (cf. Krasser, Streitfeld 1965, fig. 5; Trausch 1868, p. 136-
145; Lexikon 1993, p. 54-55). După absolvirea gimnaziului evanghelic din Sighişoara şi a 
celui unitarian din Cluj, Georg Paul Binder a urmat studiile universitare la Tübingen. Întors 
în ţară în anul 1807, el a activat ca profesor la Sighişoara, apoi ca preot şi director de şcoală 
la Şaeş, între 1822 şi 1840, în continuare ca preot în Saschiz, fiind numit episcop în 28 
septembrie 1843. Are mari merite în reorganizarea gimnaziilor transilvănene şi pentru 
apărarea intereselor politice ale populaţiei săseşti din Transilvania, în timpul revoluţiei din 
1848/49, până în anul 1858. În aprilie 1861, G. P. Binder a convocat Primul Sinod al 
Bisericii evanghelice C.A. 
8. Binder Georg Paul; 9,5 x 12 cm; urme vizibile de deteriorare, Iserlohn (Germania); (fig. 
7) (foto - Gustav Müller). 
9. Binder Georg Paul; 12 x 16 cm, Muzeul Brukenthal Sibiu, inv. 530, cu însemnarea: 
„anonim ardelean” (cf. Bielz [1936] p. 7, nr. 74); (fig. 8) (Foto: Alexandru Olănescu). 
10. Binder Georg Paul, ultimul proprietar menţionat în anul 1968 la Nürnberg. 
11. Binder Georg Paul; 14,5 x 17 cm, stare de conservare relativ slabă; rama caşerată în 
pânză prezintă urme de uzură la colţuri; după însemnarea de pe spatele ramei, piesa provine 
din colecţiile Muzeului Brukenthal, purtând signatura MZ 589/935 (piesa, probabil 
achiziţionată în anul 1935, fiind poate aceeaşi despre care s-a spus că ar fi dispărut înainte 
de naţionalizare, ajunsă în „Deposit Dr. Hans Weprich”, secretar general al cancelariei 
Consistoriului Superior al Bisericii Evanghelice C. A. din România. Se păstrează la Muzeul 
Central Bisericesc din Casa Teutsch din Sibiu, cu însemnarea pe verso: LKM-Signatur: 2; 
(fig. 9) (foto - Volker Wollmann). 
12. Biró von Pólyan Albert, director financiar la Sibiu pe la mijlocul secolului al XIX-lea; 
14 x 18 cm, Biblioteca Batthyaneum Alba Iulia, nr. inv. 439, unde pe dosul ceroplasticii se 
află o însemnare, din care reiese că aici este reprezentat soţul Baronesei Josefina, Bojani 
Bela (Albert), director financiar („p[enz] ugyi igazagato”) la Sibiu pe la 1850, perioadă în 
care s-a făcut şi portretul soţiei, pe care Terezia, văduva lui Cserni Béla, l-a donat Bibliotecii 
Batthyaneum, la 1 martie 1922. Această însemnare i-a derutat în timpul investigaţiilor şi pe 
Harald Krasser şi pe Theobald Streitfeld (cf. Mühlbach 2011, p. 64-65). 
13. Biró von Polyan Josefine, născ. Baumgarten, soţia celui de mai sus; 14 x 18 cm, 
Biblioteca Batthyaneum Alba Iulia, nr. inv. 440. Pe dosul piesei apare aceeaşi însemnare 
legată de provenienţa piesei. Aceste texte au fost transcrise şi traduse de drd. Doina Biro, 
de la Biblioteca Batthyaneum din Alba Iulia, care, datorită stării de conservare a celor două 
piese, nu ne-a putut permite fotografierea lor. 
14. Bock Martin (1789-1861), preot în Caşolţ (jud. Sibiu) din anul 1820 şi în Alţâna, tot 
jud. Sibiu (1828-1861), decedat în 12 martie 1861 la Sibiu. El este cunoscut prin lucrarea 
Numophylacii Gymnasii A. C. Add. Cibin. Descriptio, apărură la Sibiu în anul 1816; 11 x 13 cm. 
Ceroplastia se afla în anul 1968 la o persoană particulară din Sibiu (cf. Trausch 1868, p. 12). 
15. Bock Martin; 8 x 12 cm. Piesa a ajuns în proprietatea unui urmaş al acestui preot din 
Dumbrăveni (jud. Sibiu). 
16. Bock Martin; 8 x 12 cm; ceroplastia se afla în anul 1968 la o persoană particulară din 
Viena. 
17. Bußner Andreas (1776-1836), preot; 14,2 x 16,4 (cu ramă); 8,7 x 10,7 cm (fără ramă), 
Würzburg (Germania) (cf. Ittu 2010, p. 156). Această ceroplastie, care se distinge într-o 
măsură oarecare de cele mai multe creaţii ale fraţilor Berg, ridică şi o altă problemă. La data 
morţii preotului Bußner (1836), cei doi artişti plastici încă n-au activat în Transilvania. Ei şi-
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au făcut apariţia la Sibiu abia în jurul anului 1847. În acest caz, fie că portretul în ceară 
aparţine altui artist, fie că a fost executat de unul dintre Fraţii Berg, după moartea acestui 
preot folosindu-se de o pictură sau de un desen existent. De regulă, fraţii Berg au 
portretizat personajele pe viu, folosindu-le ca model; (fig. 10) (foto - Michael Arz). 
18. Conrad von Haydendorf, Johann A. (1774-1855), secretar gubernial la Sibiu, 9 x 11 
cm, München; fig. 11 (foto - Konrad Klein) (cf. Bielz [1936], nr. 188). 
19. Czekelius Elisabeth, născută Filtsch (1798-1875), soţie de săpunar din Sibiu; 9 x 11 
cm, München. 
20. Filtsch Joseph (1782-1860), protopop la Sebeş, fiul preotului Thomas Filtsch din 
Slimnic (jud. Sibiu), studii la Göttingen, apoi predicator la Sibiu, preot la Orăştie (1798), 
Gârbova de Sebeş (1819) şi, în sfârşit, la Sebeş, din 1828 până la sfârşitul vieţii sale. A 
publicat mai multe poezii în limba germană şi dialectul săsesc; este cunoscut prin descrierea 
unei drumeţii pe Muntele Surul (1802) şi pentru lucrarea De occassu Imperii Romani 
Populorumque tum temporis Europae partes incolentium sit Diss. D. 27. Jan. 1808, Sibiu, 1807; 16 x 
18 cm (la Bielz cu dimensiuni eronate: 18 x 25), Freiburg (Germania) (cf. Bielz, p. 27, nr. 
309, cu menţiunea „pe la 1850”; Trausch 1868, p. 326); (fig. 12) (foto - Konrad Klein). 
21. Filtsch Joseph; 10 x 12,3 cm - se afla în anul 1968 într-o colecţie particulară la Cincu 
(jud. Braşov); Muzeul Transilvănean Gundelsheim; (fig. 13) (foto - Marius Tataru). 
22. Filtsch Karoline, născ. Felmer, soţia lui Joseph Filtsch; 15,2 x 18 cm; Freiburg; (fig. 
14) (foto - Konrad Klein). 
23. Filtsch Karoline, născ. Felmer; 10 x 12,3 cm - se afla în anul 1968 într-o colecţie 
particulară la Cincu; Muzeul Transilvănean Gundelsheim. Această ceroplastie poate fi 
aceeaşi cu cea pe care o descrie Bielz la p. 28, nr. 314 şi care o reprezintă pe soţia 
protopopului Joseph Filtsch; (fig. 15) (foto - Marius Tataru). 
24. Gestalter Michael (1801-1883), născut la Sebeş în 30 aprilie 1801; studii de teologie la 
Viena din anul 1822; director de şcoală şi predicator la Sebeş în anii 1836-1837, apoi 
predicator la Pianul de Sus (jud. Alba), preot la Miercurea Sibiului (1855-1875); decanul 
capitlului Unterwald, din 10 aprilie 1860. Dintre cele mai însemnate scrieri pot fi numite 
Notitiae quaedam statistico-topgraphicae Civitatis et territorii Sabesiensis, 1831 (ms); disertaţia 
formată din 80 de paragrafe legate de istoria oraşului Sebeş, înaintată Consistoriului bisericii 
tot în formă de manuscris, şi lucrarea tipărită cu ocazia centenarului stabilirii coloniştilor 
din Baden-Durlach la Sebeş în anul 1843: Die Baden-Durlach’schen Deutschen in Mühlbach. Ein 
Andenken an ihre am 6. Januar 1843 begangenen hundertjährigen Einwanderungs-Feier, Braşov, 1843, 
40 p; 11 x 14 cm; urme de deteriorare pe ramă, Heilbronn (Germania); (fig. 16) (foto - 
Bruno Missbrand). 
25. Gestalter Luise (1831-1912), fiica lui Michael Gestalter, căsătorită Moeß; 11 x 14 cm; 
rama şi braţul drept al personajului redat prezintă urme de deteriorare Heilbronn 
(Germania); (fig. 17) (foto - Bruno Missbrand). 
26. Hahn Susanna, născ. Tellmann (1811-1879), soţie de inginer din Sibiu; 12 x 14,5 cm; 
în anul 1968 se afla în posesia unui farmacist din Sebeş, stabilit la Aiud. 
27. Hahn Susanna, născ. Tellmann; 10 x 12,5 cm; College Norman, Okla (SUA) (cf. 
Krasser, Streitfeld 1965, fig. 2); (fig. 18). 
28. Havlick Leopold, hangiu în Sibiu; 10 x 12 cm (cu ramă 15 x 17 cm); deteriorare 
masivă a ceroplasticii, capul personajului desprins de bust sub bărbie, sticla crăpată, rama cu 
puternice urme de uzură; Muzeul Brukenthal Sibiu, inv. nr. 1335: pe spate se află 
însemnarea: „Leopold Havlick, Gastwirt, Z(ahl) 233, 1917, nr. 1341 şi Pictor necunoscut 
din Ardeal, dimensiuni: În.: 0,15, lt.: 0,17 m”; (fig. 19) (foto - Alexandru Olănescu). 
29. Kirchner Johann Gottfried (1782-1861), pălărier din Orăştie, 10 x 12,5 cm; în anul 
1968 se afla în proprietate particulară, în acest oraş. 
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30. Krasser David (1788-1851), brutar în Sebeş (confundat uneori cu David Krasser, care 
a fost învăţător şi director al gimnaziului inferior din Sebeş, apoi preot în Petreşti şi 
Apoldul de Sus); 12 x 24 cm; Heidelberg (Germania); (fig. 20) (foto - Konrad Klein). 
31. Kraus Josef Friedrich (1824-1893), negustor în Sibiu; 11 x 13,5 cm; în anul 1968 se 
afla la o familie din Sibiu. 
32. Kraus Amalie, născ. Hutter von Huttern (1829-1908); 11 x 13,5 cm; păstrată 
împreună cu nr. 30. 
33. Leonhard Daniel Josef (1786-1853) este fiul notarului provincial Andreas Leonhard. 
După terminarea studiilor la gimnaziul din Sibiu şi a universităţii din Göttingen, a activat ca 
învăţător şi predicator la biserica spitalului din Sibiu, fiind numit în anul 1819 preot la 
Orăştie, iar în anul 1829 decanul capitlului Orăştie. Este autorul numeroaselor lucrări şi 
manuale şcolare despre istoria Transilvaniei şi în special despre oraşul Orăştie, precum şi al 
descrierii Transilvaniei, care s-a amintit mai sus: Systematica Mammaliam ac avium 
Transsylvanicarum enumeratio. Pro loco inter Profess. Gym. Cibin. Obtinendo exhibita, Sibiu, 1812; 
Lehrbuch zur Beförderung der Kenntniß von Siebenbürgen, Sibiu, 1818; Szászváros mit seiner 
Umgebung geschichtlich dargestellt von der Gründung bis zur merkwürdigen Schlacht am Brotfeld 1480, 
în: Transilvania, periodische Zeitschrift für Landeskunde, Sibiu, I, 1837, p. 236-252); Eine Sammlung 
von Siegeln und Facsimile von den wichtigsten Originalurkunden aus dem Nationalarchiv, der Zeitfolge 
nach (1819). Printre lucrările păstrate ca manuscris, se poate aminti şi cronica comunităţii 
evanghelice din Orăştie, intitulată Möglichst vollständige Chronik der evngelischen Szászvároser 
Gemeinde. Leonhard Daniel a organizat la Orăştie sesiunea anuală a „Siebenbürgische 
Landeskundeverein” 1852/53, la care a ţinut comunicarea Denkwürdigkeiten von dem alten 
Város und dem gegenwärtigen Broos; 10,5 x 12,5 cm, Heidelberg (Germania) (cf. Krasser, 
Streitfeld 1965, fig. 6); (fig. 21) (foto - Konrad Klein). 
34. Leonhard Daniel Josef; 10 x 13 cm (16 x 18 cm cu ramă), Heilbronn (Germania); (fig. 
22) (foto - Bruno Missbrand). 
35. Leonhard Daniel Josef; 10 x 14 cm; se afla în anul 1968 la un particular din Mediaş; 
dispărută, între timp. 
36. Leonhard Daniel Josef; se afla, în anul 1968, într-o colecţie particulară din Lindau 
(Germania). 
37. Leonhard Regine, născ. Felmer, († 1854), a doua soţie a lui Leonhard Daniel Josef, 
văduva lui Gottfried Haubner, decedat în anul 1835; 10,5 x 12,5 cm, Heidelberg 
(Germania); (fig. 23) (foto - Konrad Klein). 
38. Leonhard Regine, născ. Felmer; 10 x 13 cm, Heilbronn (Germania); (fig. 24) (foto - 
Bruno Missbrand). 
39. Leonhard Regine, născ. Felmer; 10 x 14 cm, Lemgo (Germania); (fig. 25). 
40. Leonhard Regine, născ. Felmer; în anul 1968 se afla într-o colecţie particulară la 
Reutlingen (Germania). 
41. Olert Michael (1788-1871), cojocar în Sebeş; 12,5 x 17 cm; în anul 1968, se afla la 
Timişoara, într-o colecţie particulară; (fig. 26). 
42. Olert Katharina Viktoria (născ. Beer), soţia lui Michael Olert (1798-1882); 12,5 x 17 
cm; se afla în acelaşi loc în Timişoara; (fig. 27). 
43. Pototzki Johann (1820-1873), moşier în Sebeş; 12 x 15 cm, Muzeul Municipal „Ioan 
Raica” Sebeş, nr. inv. 2673. În depozitul muzeului se păstrează, cu acest număr, doar o 
ramă, pe care I. Raica a scris cu cerneală albastră „Hartierul Erdt din Sebeş”, în timp ce în 
registrul de inventar scrie „Figurină din ceară lucrată de Karl (!) Berg din Sebeş; îl reprezintă 
pe I. Patatcky (!), sec. XIX cu ramă aurită, stare de conservare slabă, 23 x 20 cm, figura însă 
lipseşte. Se păstrează doar ceara”. Johann Erdt a fost primul proprietar al morii de hârtie 
din Strungari. Nu ne putem explica pe ce bază s-a putut naşte această confuzie. 
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44. Roth Friedrich (1821-1894), jude scaunal superior în Sebeş; 12,2 x 11 cm, cu ramă 18 
x 15,7 cm; se păstra iniţial în proprietate familială la Nocrich (jud. Sibiu) şi azi la Schwabach 
(Germania). Dintr-o însemnare pe hârtie lipită pe dosul ceroplastiei, rezultă că a fost 
„renovată” în anul 1963 de nepotul acestuia Friedrich Michael Roth. Se mai specifică aici că 
acest personaj a fost fiul senatorului Georg Roth şi al soţiei sale Regina Roth, născută 
Kepp, fiică de preot din Hosman. S-a născut ca ultimul copil al părinţilor săi, în 13 
februarie 1821 la Sebeş, ocupând multe funcţii în magistratul orăşenesc, şi a murit în 25 mai 
1894. S-a căsătorit în anul 1852 cu Barbara, fiica doctorului Ludwig Simonis (vezi nr. 53). 
Relieful în ceară a fost executat în anul 1852, fără să se specifice de către care dintre cei doi 
fraţi Berg; (fig. 28) (foto - Josef Balazs). 
45. Roth Barbara, născ. Simonis (1834-1892), soţia lui Friedrich Roth; 15 x 11,5 cm (fără 
ramă); 23 x 19,30 cm (cu ramă); se păstra, împreună cu nr. 43, în proprietate familială la 
Nocrich, ajungând tot la Schwabach (Germania). Ceroplastia a fost „reînnoită” de acelaşi 
nepot, în anul 1970, care aduce următoarele completări despre personajul reprezentat în 
relief: „Anna Barbara Roth, născută Simonis a fost fiica medicului Ludwig Simonis şi a 
soţiei sale Barbara Sofia, fiica lui Franz Puchner din Viena. S-a născut la Viena la 10 mai 
1834 şi a decedat la Sebeş la 1 martie 1892. S-a căsătorit cu bunicul meu Friedrich Roth, 
jude scaunal superior în anul 1852. Acest portret de ceară a fost executat de portretistul în 
ceară Berg (fără a se spune care anume), în anul 1854. Ea poartă în braţe primul ei născut 
Johanna, născută 1854 şi decedată în anul 1876”; (fig. 29) (foto - Josef Balazs). 
46. Salmen Franz Josef von (1801-1875), jude suprem al saşilor (comes); 8 x 11 cm; se 
afla la Muzeul Brukenthal Sibiu; piesă dispărută (cf. Bielz [1936], p. 67, nr. 762: „Brustbild, 
profil nach rechts, blondes Haar und Schnurrbart, schwarzer Frack mit hohem Kragen” ... 
um 1850), adică în jurul anului 1850. 
47. Schwab Andreas, hangiu din Sibiu; 10 x 12,5 cm (17 x 15 cm cu rană), Muzeul 
Brukenthal Sibiu, nr. inv. 1333; pe verso, pe două bileţele de hârtie, scrie: „Andreas 
Schwab, Gastwirt. Z(ahl) 233/1917, nr. 1339. Pictor din Ardeal necunoscut. nr. tab. 1339, 
lucrare în ceară. Dimensiuni: În. 0,15, lţ. 0,17 m”; (fig. 30a şi 30b) (foto - Alexandru 
Olănescu). 
48. Schwab Katharina, soţia lui Andreas Schwab; 10 x 12,5 cm (17 x 15 cm cu ramă), 
Muzeul Brukenthal Sibiu, nr. inv. 1334 (cf. Bielz, p. 79, nr. 895); (fig. 31) (foto - Alexandru 
Olănescu). 
49. Seiwerth Caroline, căs. Heitz (1840-1915), soţie de protopop în Sebeş; 9,5 x 12,5 cm; 
College Norman, Okla, SUA (cf. Katalog 1909, p. 41, nr. 220 - Carl Berg, pe la 1850; 
Krasser, Streitfeld 1965, fig. 8); (fig. 32). 
50. Seiwerth Irene, căs. Leonhard (1853-1881), portret de fată; 9,5 x 12,5 cm; College 
Norman, Okla, SUA (cf. Krasser, Streitfeld 1965, fig. 3); (fig. 33). 
51. Seiwerth Johann Andreas (1813-1879), senator în Sebeş; 9,5 x 12,5 cm; College 
Norman, Okla, SUA (cf. Katalog 1909, p. 41, nr. 218, Carl Berg, pe la 1850; Bielz [1936], p. 
69, nr. 781). 
52. Simonis Ludwig (1807-1888), medic în Sebeş. Născut la Sighişoara ca fiul lui Georg 
Simonis, preot în Saschiz; după absolvirea liceului la Sighişoara a urmat Universitatea din 
Viena, stabilindu-se ca medic în Sebeş, exercitând şi funcţia de medic de comitat; 12,5 x 
15,5 cm, datată 1852; în anul 1968 se afla într-o colecţie particulară din Sebeş, de unde i s-a 
pierdut urma (cf. Krasser, Streitfeld 1965, fig. 4). 
53. Simonis Barbara Sophia, născ. Puchreither (1807-1869), soţia medicului Ludwig 
Simonis; 9,5 x 12,5 cm; se afla la Sebeş, în acelaşi loc cu nr. 51. 
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54. Spech Adolf (1824-1920), judecător de tablă regească în Sibiu; dimensiuni: 23 x 26,5 
cm (cu ramă), 15,5 x 19,5 cm (cu paspartu), 10 x 13 cm (portret oval); Nürnberg 
(Germania); (fig. 34) (foto - Gut Bayreuth). 
55. Vankhel von Seeberg Adolf Fr. V. (1811-1898), consilier fiscal în Sibiu, proprietar 
necunoscut, cf. Bielz [1936], p. 85, nr. 948 (cu menţiunea în jurul anului 1845). 
56. Vankhel von Seeberg Eleonora, născ. von Simon, soţia lui Adolf Friedrich Vankhel 
von Seeberg, proprietar necunoscut; cu aceeaşi datare (cf. Bielz [1936], p. 85, nr. 949). 
57.- Vankhel von Seeberg Johann Georg (1776-1861), cancelist la Comisariatul Superior 
al Transilvaniei; proprietar necunoscut. 
58. Vankhel von Seeberg Johanna Susanna, născ. Baußner, soţia lui Johann Georg 
Vankhel von Seeberg; proprietar necunoscut. 
59. Wagner Josef (1833-1898), negustor în Sebeş; 11,5 x 15 cm; pe verso, bileţel cu 
însemnarea: „Josef Wagner, 1833 geboren - 1899 gestorben. Carl Berg, akademischer Maler 
um 1850 possiert worden”, Remsek (Germania); (fig. 35) (foto - Werner Sedler). 
60. Wallepagi Daniel Josef (1791-1851), săpunar (Seifensieder) în Sebeş, o familie foarte 
înstărită, cu o criptă impunătoare în cimitirul evanghelic din acest oraş, în peretele exterior 
aflându-se o nişă cu piatra de mormânt a acestui Daniel Wallepagi; (fig. 36a şi 36b) (foto - 
Volker Wollmann); 11,5 x 15 cm; Heilbronn (Germania) (cf. Krasser, Streitfeld 1965, fig. 
7); (fig. 37) (foto - Bruno Missbrand). 
61. Wallepagi Daniel Josef, Amberg (Germania); pe spate, pe un bileţel, se află 
însemnarea „Possierung v. Karl Berg aus Österreich in Mühlbach 1850-1860. Karl Berg, 
Österreicher von 1850-1860 in Mühlbach” (cf. Katalog 1909, p. 41, nr. 216, cu menţiunea: în 
jurul anului 1850); (fig. 38) (foto: Josef Balazs). 
62. Wallepagi Susanna, născ. Buchholzer (1798-1853), soţia lui Daniel Josef Wallepagi; 
11,5 x 15 cm (cf. Katalog 1909, p. 41, nr. 217, cu menţiunea: în jurul anului 1850; Bielz 
[1936], p. 87, nr. 973); (fig. 39) (foto - Josef Balazs). 
63. Wallepagi Josef (1826-1900), proprietarul turnătoriei şi al forjei de aramă din Sebeş. 
Această manufactură se afla în afara oraşului, lângă râul Sebeş, în „Rât”, pe partea stângă a 
râului. Ceroplastia se afla, în anul 1968, la o familie din Stuttgart (Germania); dispărută fără 
urmă. 
64. Wallepagi Johanna, născ. Umling (1832-1878), soţia lui Josef Wallepagi; se afla în 
acelaşi loc ca şi nr. 62. 
65. Wellmann Carl Adolf (1824-1885), inspector financiar în Sebeş; 11 x 13,5 cm (după 
informaţiile proprietarului: 14,5 x 12 cm, fără ramă şi 18,5 x 15,8, cm cu ramă); se afla, în 
anul 1968, la farmacistul Gustav Schuster, din Aiud (jud. Alba), care, într-o scrisoare 
adresată lui Theobald Streitfeld, descrie relieful în ceară în felul următor: „Rahmen 18 x 15 
cm. Bild 13,5 x 11 cm Sch(arzer) Hintergrund mit Fenster 3,5 x 8 cm, Mann in der . . . (?) 
hat braunen Bart und Schnurbart, ohne Kopfbedeckung, die rechte Hand vor die Brust 
egschoben, links gestützt, hält einen Su . . . (?) oder sonst einen Gegenstand in der Hand, 
schwarzer vornehmer Rock, hemd mit Spitzen, besetzt ein Profilbild. Im Fenster sind 
einige Häuser, Hügel und der blaue Himmel sichtbar”. 
66. Wellmann Caroline, născ. Tellmann (1803-1867); 11 x 13,5 cm; s-a păstrat, 
împreună cu piesa nr. 64, la farmacistul amintit din Aiud, care o descrie în scrisoarea 
amintită în felul următor: „Rahmen einfach vergoldet 16 cm hoch und 13 cm breit, das Bild 
13,5 x 11 cm, darstellend auf schwarzem Hintergrund mit Fenster 7,5 x 5,5 cm, eine ältere 
Frau sitzend. Sie hat ein dunkles Kleid an und Haube auf der Figur, ist im Profil. Im 
Fenster sind einige Bäume sichtbar, Wasser fließt den Hügel herab. Es ist Caroline 
Wellmann geb. in Mühlbach, Tochter des Pfarrers Thelmann 1803-1867 16./II”. 



 

 393

67. Wellmann Michael (1793-1856), născut la Sibiu, preot la Răhău (jud. Alba), apoi la 
Lancrăm (jud. Alba); 15,5 x 17,5 cm; Muzeul Municipal „Ioan Raica” Sebeş, nr. inv. 2558; 
stare de conservare foarte slabă, relieful deteriorat în urma mai multor crăpături ale cerii, 
capul desprins şi fracturat; fig. 40 (foto - Radu Totoianu). 
68. Wellmann Livitraud, soţia preotului Michael Wellmann; 15,7 x 18 cm; Muzeul 
Municipal „Ioan Raica” Sebeş; nr. inv. 2557; achiziţionată de muzeu în 30 septembrie 1964 
de la Emma Wellmann (Pajo) din Sebeş; Streitfeld o consideră un personaj necunoscut; 
(fig. 41) (foto - Radu Totoianu). 
69. Ziegler Johann Daniel von (1777-1854), primar de Sibiu; 9 x 11 cm; proprietar 
necunoscut (cf. Bielz [1936], p. 91, nr. 1010 [„Hüftbild, profil, schwarzer Rock, 11 x 9 x . 
Unbekannt (um 1850)”]). 
70. Student necunoscut; 12 x 14,5 cm; se afla la farmacistul Gustav Schuster din Aiud, 
care descrie ceroplastia în felul următor, în scrisoarea către Theobald Streitfeld: „Rahmen 
18,5 x 15,9 cm, Bild 14,6 x 12 cm. Schwarzer Hintergrund und Fenster 9,5 cm x 4,5 cm. 
Ein Student, jung, er sitzt, hat die rechte Hand aufgestützt, bloß der Oberkörper sichtbar. 
Er trägt schwarzen Rock mit gold, rot, schwarzem Band („Culeur”), es ist ein Profilbild, 
ohne Kopfbedeckung. Im Fenster sieht man einen Baumstamm und eine Burg. Bild 
unbekannt”. 
71. Personaj feminin, necunoscut; 12 x 16 cm; în anul 1968 se afla la un colecţionar din 
Sibiu. 
72. Personaj feminin, necunoscut; ultimul proprietar se afla la Karlsruhe (Germania), 
dar, după provenienţa reliefului de ceară de la fotograful Oskar Bach, nu este exclus ca 
acest personaj să provină din Alba Iulia sau chiar din Sebeş; (fig. 42) (Foto - K. Klein). 
73. Personaj feminin, necunoscut, din colecţia farmacistului Gustav Schuster din Aiud; 
informaţii comunicate lui Theobald Streitfeld, în scrisoarea citată mai sus: „Rahmen 18,5 x 
15 cm. Bild 14,5 x 12 cm. Schwarzer Hintergrund. Frau in mittleren Jahren, anliegendes 
Kleid, dunkel, dekolltiert, Spitzen sichtbar, ebenso perlenhalsband, hat schöne weiße 
Haube auf, Profil von rechts portretiert. Angeblich Susanne Hahn”. 
74. Macheta-proiect a unui relief pentru o fântână, fragment; Viena. 
 
 

Wax Relief Portraits by Brothers Wilhelm and Carl Berg from Sebeş 
 

(Abstract) 
 

In the late 18th century and the first decades of the 19th century, when the gubernium 
moved to Cluj, the city of Sibiu began to gradually lose its status as Transylvania’s leading 
artistic centre. Moreover, the decline of Transylvanian portrait-making started to show in 
other urban centres as well. Artists such as Anton Fiala realised that this kind of art was 
much to costly for certain social layers, and that it had absolutely no future with ascending 
bourgeoisie. Thus, they worked not only as painters but also as photographers making use 
of the special technique called daguerreotype. Until after 1850 when photographing became 
widespread, Transylvania portrait-making, however, had gone through other intermediate 
stages. The bourgeoisie, fascinated with the Biedermaier style, felt satisfied with less 
pretentious artistic work, for example with silhouettes or lithography. Lithography became 
fashionable especially in Sibiu where in the year 1821 the first lithography workshop of 
Michael Bielz was established. 

In the fourth decade of the 19th century, another form of artistic creation spread in 
southern Transylvania and came to meet the needs of a certain social category. Here we 
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refer to the wax relief portraits created in a rather limited geographical space in the mid-19th 
century.  

Several isolated pieces found in public and private collections were put forward on 
art exhibitions or published in papers dealing with graphic art (portrait-making, 
respectively) in Transylvania. The complete lack of preoccupation with identifying these 
wax relief portraits has a long history, however. What we know today is that almost all of 
the portraits were made by brothers Wilhelm and Carl Berg, natives of Vienna established 
in Sebeş. 

In 1965 historian Theobald Streitfeld from Sebeş and Harald Krasser from Sibiu, art 
historian and literary critic, published the first study about the two portrait-makers. 
Although Wilhelm and Carl Berg worked shortly in Sibiu, then in Sebeş and occasionally in 
Orăştie, some of their wax reliefs portraying all kinds of people could as well have been 
created in other places besides these three. 

Despite the difficulties Streitfeld and Krasser faced in studying the pieces that were 
no longer in Transylvania, as the Iron Curtain and censorship made it impossible for them 
to contact the owners, the statistics on their diffusion area is eloquent. Their undertaking 
was highly hindered by the lack of solid photographic documentation. Furthermore, the 
quality of many photographs the two specialist possessed was so low that it rendered them 
unfit for publication. 

This is also one of the reasons that stood at the basis of our undertaking to put 
together a catalogue containing, inasmuch as possible, all the portraits created by the two 
artists from Sebeş. We were able to identify, with very few exceptions, the people portrayed 
but we are still missing some data regarding the life and place of activity of some of them. 
In the course of our investigation we were unable to check a series of technical data, such 
as the size of the wax relief portraits (with or without frame), that is sometimes rather 
contradicting. 

Following the wish of these wax reliefs’ current owners, we did not reveal their 
names and only mentioned their place of residence with the aim of reconstructing the 
immigration process from Transylvania. In most of the cases the wax reliefs continued to 
be kept as family relics even after the owners moved to Germany, Austria or the United 
States of America. 
 

Explanation of figures 
 
Fig. 1.  Maria Theresa (1717-1780), Brukenthal National Museum, Sibiu. 
Fig. 2. Joseph II (1741-1790), Brukenthal National Museum, Sibiu. 
Fig. 3.  Ornamental composition - birthday present. Brukenthal National Museum, 

Sibiu. 
Fig. 4.  Arz Martin (1768-1849), private collection. 
Fig. 5.  Arz Martin (1768-1849), private collection. 
Fig. 6.  Baumann Ferdinand (1812-1884), private collection. 
Fig. 7.  Binder Georg Paul (1784-1867), private collection. 
Fig. 8.  Binder Georg Paul (1784-1867), Brukenthal National Museum, Sibiu. 
Fig. 9.  Binder Georg Paul (1784-1867), Central Museum of the Evangelical Church in 

Sibiu. 
Fig. 10.  Bußner Andreas (1776-1836), private collection. 
Fig. 11.  Conrad von Heydendorff, Johann A. (1774-1855), private collection. 
Fig. 12.  Filtsch Joseph (1782-1860), private collection. 
Fig. 13.  Filtsch Joseph (1782-1860), the Transylvanian Museum in Gundelsheim. 
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Fig. 14.  Filtsch Karoline (née Felmer), private collection. 
Fig. 15.  Filtsch Karoline, the Transylvanian Museum in Gundelsheim. 
Fig. 16.  Gestalter Michael (1801-1883), private collection. 
Fig. 17.  Gestalter Luise (1831-1912), private collection. 
Fig. 18.  Hahn Susanna, née Tellmann (1811-1879), private collection. 
Fig. 19.  Havalick Leopold. Brukenthal National Museum, Sibiu. 
Fig. 20.  Krasser David (1788-1851), private collection. 
Fig. 21.  Leonhard Daniel Josef (1786-1853), private collection. 
Fig. 22.  Leonhard Daniel Josef (1786-1853), private collection. 
Fig. 23.  Leonhard Regine, née Felmer († 1854), private collection. 
Fig. 24.  Leonhard Regine, née Felmer, private collection. 
Fig. 25.  Leonhard Regine, née Felmer, private collection. 
Fig. 26.  Olert Michael (1788-1871), private collection. 
Fig. 27.  Olert Katharina Viktoria (1798-1882), private collection. 
Fig. 28.  Roth Friedrich (1821-1894), private collection. 
Fig. 29.  Roth Barbara, née Simonis (1834-1892), private collection. 
Fig. 30a-b. Schwab Andreas (1801-1875). Brukenthal National Museum, Sibiu. 
Fig. 31a-b. Schwab Katharina. Brukenthal National Museum, Sibiu. 
Fig. 32. Seiwerth Caroline, married name Heitz (1840-1915), private collection. 
Fig. 33.  Seiwerth Irene, married name Leonhard (1853-1881), private collection. 
Fig. 34.  Spech Adolf (1824-1920), private collection. 
Fig. 35.  Wagner Josef (1833-1898), private collection. 
Fig. 36a-b. The tombstone of Wallepagi Daniel Josef and the family crypt in the Evangelical 

Cemetery of Sebeş. 
Fig. 37. Wallepagi Daniel Josef (1791-1851), private collection. 
Fig. 38.  Wallepagi Daniel Josef (1791-1851), private collection. 
Fig. 39.  Wallepagi Susanna, née Buchholzer (1798-1853), private collection. 
Fig. 40.  Wellmann Michael (1793-1856). Ion Raica Municipal Museum of Sebeş. 
Fig. 41.  Wellmann Livitraut. Ion Raica Municipal Museum of Sebeş. 
Fig. 42.  Unknown woman, private collection. 
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                Fig. 1. Maria Theresia (1717-1780),                                                                   Fig. 2. Josif II (1741-1790), 
                Muzeul Naţional Brukenthal Sibiu                                                                 Muzeul Naţional Brukenthal Sibiu 
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Fig. 3. Compoziţie ornamentală - cadou oferit la o zi onomastică, Muzeul Naţional Brukenthal Sibiu 
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      Fig. 4. Arz Martin (1768-1849), colecţie particulară                              Fig. 5. Arz Martin (1768-1849), colecţie particulară 
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Fig. 6. Baumann Ferdinand (1812-1884), colecţie particulară              Fig. 7. Binder Georg Paul (1784-1867), colecţie particulară 
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          Fig. 8. Binder Georg Paul (1784-1867),                                                Fig. 9. Binder Georg Paul (1784-1867), 
              Muzeul Naţional Brukenthal Sibiu                                  Muzeul Central al Bisericii Evanghelice C. A. din România, Sibiu 
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      Fig. 10. Bußner Andreas (1776-1836), colecţie particulară                              Fig. 11. Conrad von Heydendorff, Johann A. (1774-1855),  
                                                                                                                                                             colecţie particulară 
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        Fig. 12. Filtsch Joseph (1782-1860), colecţie particulară                              Fig. 13. Filtsch Joseph (1782-1860), Muzeul Transilvănean  
                                                                                                                                                               Gundelsheim 
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    Fig. 14. Filtsch Karoline (născ. Felmer), colecţie particulară                         Fig. 15. Filtsch Karoline, Muzeul Transilvănean Gundelsheim 
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      Fig. 16. Gestalter Michael (1801-1883), colecţie particulară                           Fig. 17. Gestalter Luise (1831-1912), colecţie particulară 
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       Fig. 18. Hahn Susanna, născ. Tellmann (1811-1879),                             Fig. 19. Havalick Leopold. Muzeul Naţional Brukenthal Sibiu 
                                colecţie particulară 
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         Fig. 20. Krasser David (1788-1851), colecţie particulară                       Fig. 21. Leonhard Daniel Josef (1786-1853), colecţie particulară 
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  Fig. 22. Leonhard Daniel Josef (1786-1853), colecţie particulară             Fig. 23. Leonhard Regine, născ. Felmer († 1854), colecţie particulară 
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    Fig. 24. Leonhard Regine, născ. Felmer, colecţie particulară                           Fig. 25. Leonhard Regine, născ. Felmer, colecţie particulară 
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     Fig. 26. Olert Michael (1788-1871), colecţie particulară                          Fig. 27. Olert Katharina Viktoria (1798-1882), colecţie particulară 
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        Fig. 28. Roth Friedrich (1821-1894), colecţie particulară                                   Fig. 29. Roth Barbara, născ. Simonis (1834-1892),  
                                                                                                                                                            colecţie particulară 
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                      Fig. 30a. Schwab Andreas (1801-1875),                                                            Fig. 30b. Schwab Andreas - detaliu 
                          Muzeul Naţional Brukenthal Sibiu                                  
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    Fig. 31a. Schwab Katharina. Muzeul Naţional Brukenthal Sibiu                                               Fig. 31b. Schwab Katharina - detaliu                      
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          Fig. 32. Seiwerth Caroline, căs. Heitz (1840-1915),                                         Fig. 33. Seiwerth Irene, căs. Leonhard (1853-1881),                                         
                             colecţie particulară                                                                                               colecţie particulară 
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             Fig. 34. Spech Adolf (1824-1920), colecţie particulară                               Fig. 35. Wagner Josef (1833-1898), colecţie particulară      
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     Fig. 36a. Piatra funerară a lui Wallepagi Daniel Josef                                             Fig. 36b. Cripta familiei Wallepagi Daniel Josef,                                  
                                                                                                                                              în cimitirul evanghelic din Sebeş 
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  Fig. 37. Wallepagi Daniel Josef (1791-1851), colecţie particulară                   Fig. 38. Wallepagi Daniel Josef (1791-1851), colecţie particulară   
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   Fig. 39. Wallepagi Susanna, născ. Buchholzer (1798-1853),                                             Fig. 40. Wellmann Michael (1793-1856).  
                               colecţie particulară                                                                                Muzeul Municipal „Ioan Raica” Sebeş   
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                            Fig. 41. Wellmann Livitraut.                                                   Fig. 42. Personaj feminin, necunoscut. Colecţie particulară 
                     Muzeul Municipal „Ioan Raica” Sebeş 


