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Transformarea ex-libris-ului dintr-o simplă marcă de proprietate, care reprodu-
cea blazonul proprietarului, într-o operă de artă, este strâns legată de persoana lui 
Albrecht Dürer și de urmașii lui din școala de la Nürnberg. Prin operele sale Albrecht 
Dürer a făcut o sinteză între arta nordică și cea italiană și a infl uențat un mare număr 
de pictori și gravori. Nürnberg era un oraș situat la confl uența mai multor drumuri 
comerciale și servea ca punct de legătură între orașele din Liga Hanseatică, Veneția, 
Burgundia și Țările de Jos. Acest lucru a facilitat transformarea orașului într-o adevă-
rată capitală economică a Germaniei și într-un centru cultural și artistic.1 Prosperitatea 
din Nürnberg a determinat o migrație a meșteșugarilor din sudul Germaniei spre 
acest oraș în care gravorii în lemn și apoi cei în cupru aveau o mare căutare.2 Numai 
Anton Koberger (1440/1445-1513), nașul lui Albrecht Dürer, deținea aici 24 de mașini 
de tipărit și 150 de angajați.3 În 1470 a înfi ințat prima tipografi e din Nürnberg însă era 
doar unul dintre numeroșii tipografi  care produceau cărți și gravuri pe care le vindeau 
în întreaga Europă. Spre deosebire de francezi și italieni, germanii nu au acordat o im-
portanță atât de mare picturii favorizând în schimb arta gravurii. Avantajul gravurilor 
consta în faptul că puteau fi  multiplicate și în această perioadă de început a tiparului 
ofereau posibilitatea de câștiguri substanțiale.4 Picturile erau mai scumpe și se vin-

1 Stefano Zuffi  , Dürer, London: Dorling Kindersley, 1999, pp. 10-12.
2 Elie Faure, History of Art, vol. 3: Renaissance Art, London: John Lane, The Bodley Head, 1923, 

p. 352.
3 Paul Johnson, Creators: From Chaucer and Dürer to Picasso and Disney, New York: Harper 

Collins, 2006, p. 38.
4 Paul Johnson este de părere că gravurile l-au făcut pe Albrecht Dürer, nu numai cel mai cu-

noscut artist din nordul Europei, ci și cel mai bogat.
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deau într-un număr mic persoanelor bogate. Gravurile însă, fi ind sufi cient de ieftine ca 
să poată fi  cumpărate și de persoane cu mijloace fi nanciare limitate, se vindeau într-un 
număr mare. În fi ecare casă existau gravuri religioase iar uneori și gravuri cu alte su-
biecte împodobeau locuințele modeste. Tipografi ile germane editau și diverse cărți și 
broșuri care se vindeau în tiraje de sute sau chiar mii de exemplare. Cărțile cuprindeau 
aproape de fi ecare dată ilustrații realizate de gravori. În această perioadă au început 
să apară și tratate științifi ce din diferite domenii. Științele naturii au devenit discipli-
ne care puteau fi  studiate și individual, prin consultarea acestor tratate, și nu numai 
transmise de la maestru la student.

Încă din copilărie Dürer a manifestat un deosebit talent artistic și ignorând dorin-
ța tatălui său de a deveni aurar și de a-i prelua atelierul și-a dedicat viața artelor. El 
și-a făcut ucenicia sub îndrumarea gravorului în lemn Michael Wolgemut5 și apoi sub 
cea a gravorului în cupru Martin Schongauer. Michael Wolgemut (1434-1519) a fost 
unul dintre gravorii cei mai apreciați de către tipografi i germani și a produs în ateli-
erele sale numeroase ilustrații pentru cărți. El nu se rezuma la gravură ci producea și 
picturi religioase pe lemn, în culori vii, pentru altarele unor biserici. Cele mai cunos-
cute lucrări ale lui Wolgemut sunt ilustrațiile pentru două cărți tipărite de nașul lui 
Dürer, Anton Koberger; „Schatz behalter der wahren Reichthümer des Heils” (1491) și 
„Historia Mundi” (1493). Aceasta din urmă, cunoscută și sub numele de „Cronica de 
la Nürnberg”, cuprinde 1809 de ilustrații realizate de Michael Wolgemut și de fi ul său 
vitreg Wilhelm Pleydenwurff . Wolgemut a decorat cu picturi pereții și tavanul clădirii 
primăriei din Goslar, precum și alte clădiri. Dürer a avut deci ocazia să studieze în 
atelierul lui Michael Wolgemut atât tehnicile gravurii cât și cele ale picturii pe lemn 
sau pe alte tipuri de suport. Se pare, că în timpul uceniciei Dürer s-a atașat de maestrul 
său, cu care a menținut apoi relații de prietenie atestate și de faptul că mult mai târziu, 
atunci când acesta din urmă avea 82 de ani, a realizat un portret al său.

Martin Schongauer din Colmar (1445-1491) a fost cel mai important tipograf ger-
man, în perioada uceniciei lui Dürer. În atelierele sale au studiat cei mai importanți 
membri ai școlii de gravori de la Nürnberg. Schongauer era un admirator al picturii 
fl amande iar în atelierele sale Dürer a intrat în contact cu stilul acestei școli. Gravurile 
lui Schongauer și, în special, seriile dedicate unor scene din viața Fecioarei Maria, 
aveau o mare căutare în Germania, Italia, Anglia și Spania. Schongauer a dezvoltat 
tehnici noi de gravare în cupru și a studiat metode de realizare a unor gravuri, care să 
sugereze trei dimensiuni. După terminarea uceniciei, pe parcursul căreia s-a familia-
rizat cu tot ce avea mai bun de oferit școala germană, Albrecht Dürer a călătorit timp 
de patru ani prin Europa vizitând Olanda, Elveția și Italia pentru a-și însuși metodele 
artiștilor din alte zone. În Italia, centrul artistic cel mai important al Europei, a vizitat 
ateliere ale pictorilor din Padova, Mantova și Veneția unde a avut ocazia să-i observe 

5 Michel Wolgemut (Wohlgemuth, Wolgemuth) 1431-1519, [online] htt p://germanprints.ru/
data/authors/michael_wolgemut/index.php?lang=en, accesat în 12 aprilie 2017 
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printre alții pe Giovanni Bellini (1430-1516), cu care s-a împrietenit, și pe cumnatul 
acestuia Andrea Mantegna (1431-1506). De-a lungul vieții a mai vizitat, de câteva ori, 
Veneția pentru a studia arta pictorilor italieni și a corespondat des cu câțiva dintre ei. 
În tablourile sale se întrevede și infl uența lui Leonardo da Vinci pe care îl admira și 
ale cărui opere a încercat, într-o perioadă, să le imite. Nu se știe precis dacă cele două 
genii ale Renașterii s-au întâlnit față în față, însă, datorită similitudinilor dintre ei și 
încercărilor de a reproduce fi del caracteristicile anatomice ale oamenilor și animalelor 
Dürer a fost supranumit de unii „Leonardo al nordului”.6

Pictura lui Dürer a devenit o sinteză a stilurilor artistice contemporane lui îmbi-
nând goticul german cu arta renascentistă italiană și cu cea olandeză. Arta sobră din 
zona Europei nordice capătă valențe noi în picturile, gravurile și schițele realizate de 
Albrecht Dürer datorită infl uenței picturii italiene care se afl a, la rândul ei, într-un 
proces de înnoire generat de redescoperirea artei greco-romane. Schițele realizate de 
Dürer între 1494-1495, în timpul primei călătorii în Italia, și în special cele cunoscute 
sub numele de „Violarea Europei și alte studii” sunt caracterizate de încercarea artistu-
lui de a refl ecta sentimentele pe care le au diferitele personaje desenate.7 Descriind tra-
seul biografi c și intelectual al pictorului german, Erwin Panofsky scria că „Atitudinea 
sa față de arta clasică nu a fost nici aceea a unui moștenitor și nici aceea a unui imitator 
ci aceea a unui conchistador. Pentru el antichitatea nu era nici o grădină în care fruc-
tele și fl orile încă înfl oreau, nici un câmp de ruine, de pietre și coloane care puteau 
fi  refolosite: era un regat pierdut care trebuia să fi e recucerit printr-o campanie bine 
organizată”.8 

Conform însemnărilor lui Dürer, acesta dorea să transforme arta germană neatinsă 
încă de Renaștere dar totodată considera că anticii nu erau perfecți și dorea să pre-
zinte germanilor o variantă îmbunătățită a antichității și Renașterii italiene. Tratatele 
și studiile în mai multe volume pe care le-a publicat sau care au rămas în manuscris 
refl ectă aceste eforturi teoretice, comparabile numai cu cele ale lui Leonardo da Vinci. 
Se poate spune că Albrecht Dürer, care a devenit un model pentru școala gravorilor și 
pictorilor din Nürnberg, este cel care a produs o transformare radicală a artei germane, 
forțând trecerea la o viziune renascentistă în această zonă. Totuși infl uențele stilistice 
nu au fost unilaterale. Giorgio Vasari remarca faptul că în frescele de la Certosa di Val 
d’Ema (Mânăstirea inimii preacuratei Maria), Pontormo imită stilul lui Dürer, aceasta 
fi ind o deviere de la idealurile clasice. Istoricul de artă Arnold Hauser (1892-1978) con-
sideră că afi nitatea lui Pontormo și a altor pictori italieni renascentiști față de pictura 

6 Paul Johnson, Creators: From Chaucer and Dürer to Picasso and Disney, New York: Harper 
Collins, 2006, p. 36.

7 Vezi în acest sens și eseul lui Erwin Panofsky, „Iconography and Iconology: An Introduction to 
the Study of Renaissance Art” în Donald Preziosi, The Art of Art History: A Critical Anthology, 
Oxford: Oxford University Press, 2009, pp. 220-235.

8 Erwin Panofsky, Meaning in the Visual Arts: Papers in and on Art History, New York: 
Doubleday Anchor Books, 1955, p. 236.
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lui Dürer se datorează faptului că stilul artistului german este caracterizat de profun-
zime și intimitate, calități care lipseau artei italiene.9 Aceasta reproducea frumusețea 
rece a antichității pe când Dürer completa stilul clasic adăugându-i o nuanță umană. 
Începând cu Michelangelo artiștii italieni au adoptat idealul neoplatonic al frumuse-
ții pure, separată de zgura materiei.10 Personajele reprezentate în pictura renascentis-
tă italiană aveau detașarea și serenitatea, pe care o întâlnim la statuile zeilor greci. 
Albrecht Dürer umanizează nu numai oamenii dar și personajele divine din gravurile 
și picturile sale. Scenele din viața lui Cristos sau a Sfântei Maria sunt reprezentate 
ca și cum ar fi  avut drept actori principali oameni reali din timpurile sale. Suferința, 
îndoiala, extazul se pot citi pe fețele personajelor biblice. Întors la Nürnberg, Dürer a 
desfășurat o intensă activitate de creație artistică devenind cunoscut ca cel mai impor-
tant pictor german al vremii. Renumele său i-a determinat pe artiștii locali să îl imite 
și numeroși tineri gravori făceau stagii în atelierul său. De-a lungul vieții Dürer a în-
cercat să perfecționeze tehnica gravurii modifi cându-și stilul și experimentând diverse 
tehnici de gravare în lemn și cupru. Lui i se atribuie și descoperirea tehnicii de gravare 
a cuprului prin corodare cu acizi. Tehnicile sale de gravură și pictură au fost transmise 
ucenicilor din atelierul său și imitate de gravorii din întreaga Europă. Datorită infl u-
enței sale covârșitoare unii autori numesc perioada de la sfârșitul sec. XV și începutul 
sec. XVI „timpul lui Dürer”.11

Până la Dürer, majoritatea ex-libris-urilor erau reproduceri simplifi cate ale blazonu-
lui proprietarului de carte. La fel ca în cazul altor opere ale sale Dürer nu s-a mulțumit 
să copieze simbolurile heraldice ci a completat imaginea de pe ex-libris cu ornamente 
și elemente care dădeau o valoare artistică gravurii. În unele ex-libris-uri a renunțat 
la reproducerea blazonului și a preferat să graveze un desen alegoric sau portretul 
proprietarului. Această tendință a fost preluată și de ceilalți gravori din Școala de la 
Nürnberg, iar după un timp și de realizatorii de ex-libris-uri din alte țări europene. 
Din această cauză Karl Emich îl consideră cel mai important designer de ex-libris-uri.12 
Dürer a creat mai puțin de 20 de ex-libris-uri, pentru prietenii săi însă acestea erau 
nesemnate și doar 8 pot fi  atribuite, fără nici o urmă de îndoială, artistului. Ele au fost 
însă surse de inspirație pentru realizatorii de ex-libris-uri, care i-au urmat și au stat la 
baza mai multor stiluri de design din secolele următoare.

Unul dintre primele sale ex-libris-uri este cel realizat între 1500 și 1504, pentru 
Willibald (Billibaldi) Pirkheimer, diplomat și jurist din Nürnberg prieten din copilărie, 

9 Arnold Hauser, The Social History of Art, vol. 2: Renaissance, Mannerism, Baroque, London: 
Routledge, 1992, pp. 122-123.

10 Hans Ludwig C. Jaff é (ed.), 20000 Years of World Painting, New York: Harry N. Abrams 
Publishers, 1967, p. 158.

11 A se vedea Thomas Emmerling, Albrecht Dürer și epoca sa, în Albrech Dürer: Maestrul gravurii 
renascentiste, Cluj-Napoca: Editura Argonaut, 2015, pp. 5-16; Viorica Guy Marica, Dürer pic-
torul, București: Editura Meridiane, 1973. 

12 Karl Emich, German Book-plates: An Illustrated Handbook of German & Austrian Exlibris, 
London: George Bell & Sons, 1901, p. 104.
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cu care artistul a întreținut o bogată corespondență. În acest ex-libris, cele două scuturi 
– cel al lui Pirkheimer, reprezentând un mesteacăn și cel al soției sale cu o sirenă încoro-
nată cu două cozi, ocupă un loc neglijabil fi ind dominate de ornamentele înconjurătoa-
re: doi îngeri care susțin o cască pe care se afl ă amplasat bustul unui zeu (Poseidon ?),
două cornuri ale abundenței în vârful cărora se afl ă alți doi îngeri care susțin ghir-
lande, doi îngeri în partea inferioară care se luptă 
sau se joacă precum și alte ornamente. Pe ex-libris 
sunt prezente și două inscripții: „Liber Bilibaldi 
Pirckheimer” (cartea lui Willibald Pirckheimer) și 
„Sibi et amicis” (pentru sine și pentru prietenii săi), 
înscripție prezentă pe multe cărți în acea perioadă 
în care datorită prețului mare al cărților se obișnu-
ia ca acestea să fi e împrumutate reciproc în cadrul 
unui cerc de prieteni. În anul 1524, Albrecht Dürer 
avea să realizeze un alt ex-libris care conținea doar 
portretul prietenului său. Acesta este primul ex-libris 
portret cunoscut.

În inscripția de sub portret putem citi: „Imaginea 
lui Willibald Pirkheimer la vârsta de 53 de ani. 
Oamenii trăiesc prin intelect; toate celelalte vor 
aparține morții. 1524”. Inscripția este o adaptare a 
unui citat din Titus Livius. Criticul de artă Erwin 
Panofsky considera că acest portret este una dintre 
realizările cele mai remarcabile ale artistului.

În descrierea pe care o făcea portretului Erwin 
Panofsky scria: „Magnifi cul cap de buldog al celui 
mai bun prieten al lui Dürer nu este atât înfrumuse-
țat cât transfi gurat. Masa este convertită în energie și 
trăsăturile grele ale gigantului învățat irascibil apar 
iluminate, ca și cum ar fi , de către ochii care strălu-
cesc din orbite ca niște faruri puternice”13.

Un alt ex-libris, de data asta heraldic, realizat de 
Dürer în 1509, este cel al senatorului de Nürnberg, 
Michael Behaim von Schwarzbach. Blazonul aces-
tuia este împodobit cu ornamente în formă de pene 
iar deasupra coifului este reprezentată o acvilă.
Ex-libris-urile realizate de alți artiști reproduceau 
blazonul schematic. Ornamentele luxuriante cu care 

13 Erwin Panofsky, Albrecht Dürer, Princeton: Princeton University Press, 3rd ed., 1948, vol. I, 
p. 239.
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artistul german completează scutul vor constitui o sursă de inspirație pentru realiza-
torii de ex-libris-uri care din acest moment vor încerca să îmbogățească artistic aceste 
gravuri cu diverse arabescuri, ornamente fl orale, ramuri de copaci etc.

Pentru un alt prieten de-al său, poetul Lazarus Spengler, Dürer a realizat câteva 
schițe cu variante ale ex-libris-ului care s-au păstrat până astăzi. Varianta fi nală este un 
ex-libris în care blazonul este încadrat de coloane care prefi gurează cadrele arhitectura-
le ce vor fi  la modă în secolul următor. Sub scut este plasat un craniu care simbolizează 
faptul că viața este trecătoare. Motivul morții este întâlnit frecvent în arta vremii fi ind 
întâlnit, atât în arhitectură, cât și în pictură.

În cazul ex-libris-ului lui Hector Pömer, rea-
lizat de Dürer în 1525, artistul plasează scutul în 
centrul unei imagini alegorice, care ne trimite la 
profesia proprietarului, cea de preot al Bisericii 
din Nürnberg. Deasupra scutului este reprezentat 
Sfântul Laurențiu, patron al bisericii în care activa 
preotul și bustul unei călugărițe. La baza ex-libris-ului
se afl ă înscris în ebraică, greacă și latină motoul 
„Pentru cei puri toate lucrurile sunt pure”, precum și 
numele și funcția proprietarului – „D. Hector Pömer 
Praepos S. Lavr.” Desenul este încadrat de coloane 
iar în colțuri sunt plasate blazoane ale strămoșilor 
lui Pömer. Pentru Hector Pömer, au mai fost rea-
lizate în atelierul lui Dürer și alte două ex-libris-uri
care nu îi pot fi  atribuite lui. Unii autori consideră 
că ele au fost realizate de Sebald Beham, unul dintre 
gravorii din atelierul lui Dürer.

Un alt ex-libris, pe care unii autori îl atribuie 
lui Dürer, iar alții consideră că a fost realizat doar 
sub îndrumarea sa, este cel al lui Sebastian von 
Rotenhan, doctor în drept și administrator al conte-
lui de Würzburg. În ex-libris von Rotenhan este re-
prezentat în armură de cavaler, cu un scut și o lance, 
îngenunchind în sala principală a castelului. Poziția 
sa sugerează devotamentul pentru familia pe care 
slujea. Unii autori consideră că acest ex-libris a fost 
realizat de Hans Springinklee (1490/1495-1540), un 
elev al lui Dürer, sub îndrumarea acestuia.

Temele prezentate de Dürer sunt inedite în arta 
ex-libris-ului. Primele ex-libris-uri franceze sau engle-
ze sunt ori reproduceri ale blazonului ori simple inscripții cu numele proprietarului 
însoțit sau nu de marca de proprietate.
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Discipolii lui Dürer au încercat să imite opera maestrului. Cei mai mulți au preferat 
să graveze în lemn, material care permitea reproducerea cu fi delitate a celor mai mici 
detalii. Dimensiunea mică a gravurilor realizate i-a determinat pe critici să-i denu-
mească mici maeștri. Denumirea de „kleinemeister” a fost apoi aplicată și altor gravori 
germani din acea perioadă infl uențați de școala de la Nürnberg. Unii autori au aplicat 
această denumire și gravorilor din Țările de Jos și S.U.A. care au încercat să imite stilul 
german. Mulți gravori din școala de la Nürnberg au plecat în alte țări și au deschis 
ateliere proprii infl uențând și artiștii locali. Cei mai importanți gravori din școala lui 
Dürer care au activat în atelierul său sau au fost instruiți de el și elevii săi sunt Hans 
Sebald Beham (1500-1550), fratele său Barthel Beham (1502-1540), Virgil Solis (1514-
1562), Matt hias Zündt (sau Zynndt) (1498-1572),14 Jost Amman, Konrad Saldörfer, 
Georg Hüpschmann și Hans Springinklee. O caracteristică importantă a ex-libris-urilor
realizate de aceștia este faptul că simbolurile heraldice ocupă un loc neglijabil în an-
samblul lucrării iar ornamentele, de cele mai multe ori luxuriante, sunt realizate cu 
minuțiozitate. Imaginația barocă, prezentă până atunci doar pe pereții catedralelor își 
face cu această ocazie loc și în arta miniaturală.

Un exemplu al bogăției ornamentelor care pre-
fi gurează stilul baroc din ex-libris-urile engleze din 
secolul următor este ex-libris-ul lui Veit August 
Holzschuher realizat de Jost Amman (1539-1591). 
Acesta era un gravor născut în Zürich, care s-a mu-
tat la Nürnberg, devenit în acea perioadă centrul 
tipografi c cel mai important al Europei. Amman a 
lucrat o perioadă în asociație cu Virgil Solis, produ-
când un număr impresionant de gravuri dintre care 
s-au păstrat mai mult de 1.500. 

Ex-libris-urile realizate de Amman cuprind pe 
lângă scut ornamente vegetale – frunze, ramuri 
dese, ciorchini de struguri sau alte fructe, îngerași 
sau cariatide așezați de obicei în colțurile de sus, 
instrumente muzicale sau arme, panglici sau alte încadramente pe care sunt înscrise 
mott o-ul și numele proprietarului. Desenele reproduc uneori ornamente prezente pe 
mobilier. Acest tip de ornament avea să fi e preluat de către realizatorii englezi de ex-
libris-uri, dând naștere ex-libris-urilor în stil Chippendale.

Un alt ex-libris realizat de Jost Amman, în care sunt prezente elementele amintite, 
este cel al lui Johan Jakob Märtz , doctor în teologie din Ingolstadt.

Ex-libris-urile realizate de Virgil Sollis, care era coproprietarul atelierului în care 
lucra Jost Amman, se aseamănă atât ca stil cât și ca tematică cu cele ale lui Amman. 

14 Gordon Campbell (ed.), The Oxford Dictionary of the Renaissance, Oxford: Oxford University 
Press, 2003.
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Pe ex-libris-ul contelui palatin de Veldenz, duce de 
Bavaria, se observă aceste tendințe stilistice. În cen-
trul ex-libris-ului se afl ă scutul ducelui de Bavaria 
susținut de doi lei care poartă fi ecare un coif pe cap 
și coroana ducală. Pe cimierele celor doi suporți se 
afl ă alți lei iar deasupra lor sunt reprezentate ghir-
lande cu fl ori și un ciorchine de struguri, simbol al 
fertilității, ospitalității și tinereții. Acest simbol pro-
vine din Grecia și Roma antică unde Dionisus, zeul 
vinului și extazului era și un zeu al fertilități și al ti-
nereții. Strugurii trimit și la ritualul creștin în care 
vinul joacă un rol important. Carourile de pe scut 
sunt reproduse și pe fi gurile de pe cimier.

Ex-libris-urile realizate în cupru de artiștii din 
școala de la Nürnberg păstrau aceleași caracteristici 
defi nitorii. Un exemplu este ex-libris-ul lui Hans sau 
Fritz  Stromer realizat de Christoph Stimmer în 1575. 
Cei doi frați, unul judecător iar celălalt consilier, 
aveau același blazon și nu este posibilă identifi ca-
rea cu precizie a proprietarului. Întreaga suprafață 
a ex-libris-ului este completată de ornamente sau de 
fi guri mitologice.

Cel care studiază ex-libris-urile realizate de Școala 
de la Nürnberg observă în cazul multora o adevă-
rată „horror vacui”.15 În funcție de fantezia și prefe-
rințele fi ecărui gravor ex-libris-ul era îmbogățit prin 
aceste ornamente care devin o temă principală iar 
scutul va ocupa un spațiu minor în economia operei 
de artă. Doi gravori importanți care au învățat arta 
gravurii direct de la Dürer au fost frații Barthel și 
Hans Sebald Beham. Cei doi frați s-au remarcat nu numai prin contribuțiile artistice 
ci și prin convingerile ateiste, în perioada tulburărilor religioase generate de Luther. 
Împreună cu Georg Penz erau cunoscuți sub denumirea de „pictorii fără Dumnezeu” 

15 Termenul latin, care poate fi  tradus „frica de gol”, denotă o tendință artistică care a apărut 
începând cu secolul al XVI-lea și care a prosperat și în perioada victoriană, caracterizată prin 
completarea fi ecărui spațiu gol dintr-o pictură sau un desen cu ornamente sau fi guri. În 
pictură o întâlnim la început la Bosch, Bruegel și Jean Duvet. Dürer a produs, în primii ani, 
gravuri și picturi caracterizate, de această tendință. „Cei patru cavaleri ai Apocalipsei” este 
doar una din gravurile sale, în care aproape fi ecare spațiu e ocupat de ceva. După călătoria 
în Italia, sub infl uența școlii renascentiste de pictură, s-a convins de valoarea spațiului gol, 
care subliniază și accentuează mesajul transmis de opera de artă.
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și au fost alungați din Nürnbergul luteran fi ind acuzați de erezie și blasfemie. Frații 
Beham s-au refugiat în München unde au devenit pictorii și gravorii ducilor Bavariei. 
Fratele mai mare, Hans Sebald Beham (1500-1550) a fost unul dintre cei mai importanți 
membri ai grupării „micilor maeștri”. Pe lângă faptul că era pictor și gravor el a activat 
și ca tipograf având o tiparniță în Nürnberg. După perioada de exil a fost absolvit de 
acuzația de erezie și s-a întors în Nürnberg însă în scurt timp a fost nevoit să fugă din 
nou fi ind dat în judecată după publicarea unui tratat despre proporțiile cailor în pictu-
ră, plagiat după o lucrare nepublicată a lui Dürer la care avusese acces în timpul uceni-
ciei. În afară de această lucrare Beham a mai plagiat, în parte sau în întregime, gravuri 
realizate de Dürer și de fratele său mai mic, Barthel. Această practică era însă curentă 
în această perioadă, mulți tipografi  recurgând la plagiat, realizat într-o manieră mai 
sofi sticată sau pur și simplu prin schimbarea numelui autorului unei cărți sau gravuri.

Pe primele gravuri se semna cu inițialele HSP, P de la Pentham, modul în care 
se pronunța numele său. Sebald Beham a fost unul dintre cei mai prolifi ci artiști ai 
perioadei producând în jur de 2.000 de gravuri și 
ilustrații de carte. El a pictat vitraliile catedralei din 
localitate și câteva imagini din această catedrală. Din 
păcate majoritatea picturilor sale s-au pierdut sau au 
rămas anonime. Nu se poate determina cu siguranță 
decât paternitatea unei picturi pe lemn, care se afl ă 
la Luvru, și care prezintă scene din viața lui David. 
Multe dintre gravurile sale au mărimea unui timbru 
poștal, fi ind opere miniaturale de artă.

Printre ex-libris-urile rămase de la el se numără și 
ex-libris-ul personal, realizat în 1544, sub forma unui 
medalion în care este reprezentat blazonul său îm-
preună cu coiful, cimierul și ornamente ale manta-
lei. Pe cadrul medalionului în afară de nume autorul 
menționează cu mândrie că este pictor domiciliat în 
Nürnberg.

Tot de la el se păstrează și un ex-libris realizat 
pentru un nobil al cărui nume nu este menționat. 
Spre deosebire de ex-libris-ul personal, care deși reu-
șit nu iese în evidență față de alte ex-libris-uri din pe-
rioada respectivă, acesta este o adevărată operă de 
artă. Pe el este reprezentat un scut heraldic cu o ac-
vilă, simbol des întâlnit în rândul nobililor germani, 
deasupra căruia se afl ă un coif cu o coroană nobili-
ară. Pana și cele două coarne care ies din coroană, 
ornamentele în formă de frunze și panglicile pe care 
sunt înscrise deviza și anul tipăririi ex-libris-ului
(1543) au fost realizate cu minuțiozitate și cu un ne-
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contestat talent artistic. Cel mai probabil e că acest ex-libris aparține unuia dintre mem-
brii familiei ducilor Bavariei, pentru care au lucrat cei doi frați Beham.

Barthel Beham a fost cunoscut mai ales pentru gravurile sale miniaturale și pentru 
portretele sale. La fel ca și maestrul său, a călătorit în Italia pentru a studia în special 
operele de artă antice. La Bologna a studiat sub îndrumarea gravorului și tipografului 
Marcantonio Raimondi, cunoscut pentru lucrările realizate în colaborare cu Rafael. În 
timpul exilului de la München a realizat portrete ale împăratului Carol al V-lea, ale 
ducilor Bavariei, William al IV-lea și Ludwig al X-lea, precum și ale unor nobili și oa-
meni de vază din zonă.

Printre ex-libris-urile realizate de el se afl ă cel al 
lui Hieronymus Baumgartner, diplomat umanist, se-
nator și jurist din Nürnberg, prieten al lui Luther. El 
a fost cel cu care Katharina von Bora16 a intenționat 
să se căsătorească înainte de a-l cunoaște pe Luther. 
Alături de scut, în trei colțuri ale ex-libris-ului au fost 
desenate simboluri ale trecerii timpului și ale morții, 
o clepsidră, un cadran de ceas și un craniu. În colțul 
din dreapta jos de afl ă un blazon cu trei stele. În inte-
riorul scutului dar și deasupra sa se afl ă un papagal 
pe o fl oare de crin. Papagalul este un vechi simbol 
heraldic al înțelepciunii și bogăției. Acest lucru se da-
torează faptului că în Roma antică și în unele regate 
medievale doar cei bogați puteau să își permită să 
importe o astfel de pasăre exotică. Se cunosc două variante ale acestui ex-libris: una cu 
un cadru pe care în latină, ebraică și greaca veche se afl ă o inscripție în care se deplânge 
trecerea ireparabilă a timpului și faptul că viața și zilele sunt atât de scurte și alta iden-
tică dar fără cadrul cu inscripții. După moartea lui Dürer, majoritatea gravorilor vor 
abandona din motive practice gravura în lemn adoptând drept suport cuprul. Lemnul 
era un material care putea reproduce liniile fi ne mult mai ușor și era potrivit pentru rea-
lizarea unor gravuri deosebit de detaliate însă el nu putea fi  folosit pentru reproducerea 
unui număr mare de exemplare pentru că liniile se toceau după o sută-două de exem-
plare. Ex-libris-urile școlii „micilor maeștri au fost realizate în perioada Renașterii ger-
mane (1520-1600), la început la Nürnberg iar apoi și în alte regiuni ale Germaniei în care 
au deschis ateliere cei care studiaseră în școala lui Dürer sau ai discipolilor săi. Printre 
gravorii germani din alte regiuni infl uențați de școala de la Nürnberg se pot fi  amintiți: 
Lucas Cranach cel Bătrân, Hans Holbein cel Tânăr (1497-1543), Hans Burgkmair der 
Ältere (1473-1531), Jörg Breu der Ältere (1475-1537), Hans Baldung Grün (1484-1545), 
Hans Schäufelin, Christof Stimmer, Martin Rota, David Kandel etc.

16 Datorită faptului că părinții lui Baumgartner s-au opus căsătoriei acestuia cu o călugăriță 
fugară, Katharina l-a ales după un timp pe prietenul acestuia, Luther.
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Cel mai original creator din această categorie este Lucas Cranach cel Bătrân. Cranach 
este cel mai important pictor din secolul XVI după Dürer. El a învățat să picteze de la 
tatăl său, Hans Mahler, și a studiat gravura în atelierul lui Matt hias Grünewald. El a 
refuzat aproape ostentativ să preia noile tendințe introduse de Dürer, însă a fost infl u-
ențat de temele umaniștilor germani.17 Cranach, pri-
eten și corespondent al lui Martin Luther18 a studiat 
gravurile lui Dürer dar a preferat elegia dramei. În 
decursul vieții a concurat cu Dürer pentru obținerea 
unor comenzi de decorare a bisericii din Witt emberg 
și ulterior a devenit pictorul preferat al principilor 
electori ai Saxoniei. Ex-libris-urile realizate de el se 
remarcă prin atenția dată fi gurilor sau siluetelor 
umane care ocupă un spațiu important în contextul 
ex-libris-urilor. Unele dintre ex-libris-urile realizate 
de Cranach preiau elemente din gravurile lui Dürer, 
adaptate creator, însă cele mai valoroase ex-libris-uri
ale sale sunt cele în care renunță la ornamente, 
pentru a sublinia mai pregnant tema principală. 
Remarcabil, în acest sens, este ex-libris-ul Bibliotecii 
municipale din Orngau în care Cranach l-a desenat 
pe Sf. Paul care ține în mâini cheile raiului și o car-
te. Sfântul Paul era patronul orașului și apărea și pe 
blazonul municipal.

Cranach a realizat și ex-libris-ul Bibliotecii Univer-
sitare din Witt emberg pe care apare Portretul princi-
pelui elector al Saxoniei, John Frederick cel Generos 
(1503-1554), patronul său, de care era foarte atașat. 
Portretul principelui e încadrat de stemele unor alți 
nobili care prin donații au contribuit la colecțiile bi-
bliotecii. Semnifi cativ pentru personalitatea picto-
rului german este faptul că, deși a fost apropiat de 
principe, a preferat să rămână independent și nu a 
ales o carieră la curtea sa. El a preferat să se implice 
în politica locală, ocupând în mai multe rânduri pos-
tul de primar al orașului Witt emberg sau de mem-

17 Hans Ludwig C. Jaff é (ed.), 20000 Years of World Painting, New York: Harry N. Abrams 
Publishers, 1967, pp. 206-207.

18 Frederick cel înțelept, care l-a adăpostit pe Luther atunci când adepții catolicismului doreau 
să îl asasineze, era și patron al lui Cranach. Cel mai probabil cei doi s-au cunoscut cu această 
ocazie. Cranach a fost și nașul primului născut al lui Luther și a devenit un exponent impor-
tant al picturii religioase luterane.
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bru în consiliul orășenesc.19 Portretele sale nu sunt animate de sentimente și nu sunt 
studii de caracter ca și cele ale lui Dürer însă nici nu respectă idealurile clasice ale fru-
museții, preferând să oglindească cât mai fi del realitatea. Cel mai adesea atât femeile 
cât și bărbații sunt personaje reci și detașate însă lipsite de perfecțiunea preferată de 
renascentiștii italieni.

Unii gravori din Școala de la Nürnberg au rămas anonimi datorită faptului că nu 
își semnau lucrările sau semnau doar prin monograme. Ei au fost denumiți de unii au-
tori „maeștri ai monogramelor”.20 Cei mai cunoscuți sunt cei care semnau cu inițialele: 
T.H.V.B., C.B. și J.B.

J.B. este cel mai original dintre ei remarcându-se prin teme alegorice nemaiîntâl-
nite la alți artiști contemporani. Cel mai reușit ex-libris al său este cel realizat pentru 
Willibald Pirkheimer și folosit de acesta în ultimul an de viață. Ex-libris-ul era aplicat 
pe prima și ultima pagină a cărților, achiziționate în această perioadă.

El este un ex-libris alegoric care are în centru o 
nicovală pe care e desenat simbolul heraldic al lui 
Pirkheimer – un mesteacăn. Nicovala este încadra-
tă de patru fi guri mitologice – Toleranța care este 
culcată alături, Invidia care în partea dreaptă ține 
o inimă pe nicovală, Bârfa care în stânga o lovește 
cu un ciocan iar în spate stă Speranța care arată cu 
un deget spre cerul înnorat din care picură ploaia. 
Această imagine este fi xată pe un postament de care 
stau sprijiniți doi îngerași și pe care este trecut și 
anul 1529.

Perioada în care au activat gravorii, care fac par-
te din „Școala de la Nürnberg”, poate fi  denumită 
pe drept cuvânt perioada de aur a ex-libris-ului. 
Niciodată în istoria acestui gen de artă miniaturală 
nu au mai existat atâți creatori valoroși care să se de-
dice realizării de ex-libris-uri. Multe dintre creațiile 
„micilor maeștri” sunt puțin cunoscute sau așteap-
tă încă să fi e descoperite. Din această cauză studiul 
ex-libris-urilor vechi ne oferă nu numai posibilitatea de a afl a informații despre obice-
iurile de lectură ale persoanelor din trecut ci și de a recupera mici capodopere până 
acum neglijate.

19 Bonnie Noble, Lucas Cranach the Elder: Art and Devotion of the German Reformation, Lanham: 
University Press of America, 2009, pp. 11-15.

20 Emich Karl, op.cit., pp. 132-134.
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Școala de la Nürnberg și începuturile ex-libris-ului artistic

Rezumat: Gravorii și pictorii care fac parte din „Școala de la Nürnberg” și, în special, cei din grupul 
„micilor maeștri” (kleinemeister) au transformat ex-libris-ul, dintr-o simplă marcă de proprietate, care 
reproducea doar blazonul sau numele proprietarului, într-o operă de artă. Ei au adăugat elementelor 
originale ale ex-libris-ului ornamente, care cu timpul au ajuns să fi e mai importante decât blazonul sau 
au înlocuit însemnele heraldice, cu o imagine alegorică, semnifi cativă pentru proprietar. Cei mai mulți 
producători de ex-libris-uri din Nürnberg și din orașele învecinate erau și pictori renumiți, care au fost 
infl uențați de Albrecht Dürer, cel mai important reprezentant al Renașterii din nordul Europei. În acest 
articol sunt analizate contribuțiile stilistice ale celor mai importanți gravori din Școala de la Nürnberg, 
acestea fi ind ilustrate și cu ex-libris-uri reprezentative. De asemenea, în cazurile în care era posibil am 
adăugat și schițe biografi ce, necesare pentru înțelegerea traiectoriei artistice a gravorilor, care au făcut 
din ex-libris o mică operă de artă.

Cuvinte cheie: ex-libris, istoria artei, istoria cărții, cultură, gravori, heraldică, Europa.

The Nürnberg School and the beginnings of artistic ex libris

Abstract: Engravers and painters belonging to the “Nürnberg School”, especially those in the “lit-
tle masters” (kleinemeister) group have transformed the ex libris from a simple trademark, which only 
reproduced the owner’s coat of arms or name, into a work of art. They have added to the original ele-
ments of the ex libris ornaments that, in time, have come to be more important than the coat of arms 
or have replaced the heraldic bearing with an allegorical image of signifi cance for the owner. Most
ex libris producers from Nürnberg and the neighbouring towns were also well-known painters who were 
infl uenced by Albrecht Dürer, the most important Renaissance representative in Northern Europe. In this 
article are analysed the stylistic contributions of the most important engravers of the Nürnberg School, 
and they are illustrated by representative ex libris. Furthermore, where it was possible, I have also added 
biographical sketches, necessary for the understanding of the artistic path of engravers who made a 
small work of art out of the ex libris.

Keywords: ex libris, history of art, history of books, culture, engravers, heraldry, Europe


