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Calea Viotoriei, fostă Podul Mogoşoaiei, ,anera cen trală 
:a Bucureştiului ,  suferea, in p ragul secolului a l  XX-lea, nume
roase transformări. Vechile case, il1iconj urate de vaste grădini ,  
unele ridicate dhiar l a  mi jlocul secolului ,al X IX-lea, încep 
să fie demolate, făcînd loc unor noi IOlcuinţe aşezate unele 
lîngă al tele, direct la stradă sau cu o mică grădiniţă in faţă. 
Printre acestea, se remarca locuinţla medicului linspector ge
neral de brig<lJdă Androcle Fotino, ,de ,la nr. 73 ,  construită 
în 1 895 ,  care dacă nu a atras atenţia comemporani lor  pr in 
arhitectura sa ,  a fost admirată pentru frumuseţea in te
rioarelor, avînd toate camerele, saloanele şi holur i l e  p�ctate 
-cu diverse decoraţii florale şi fnize, după modelul cel or aflate 
în săp�turil e de la Herculanum şi Pompei, ,compoziţii mito
l ogice şi p lafoane bogat decorate cu stllcaturi .  La moartea pro
prietarului ,  casa a fost moştenită de nepotul ele soră, Ioan C.  
Mihail ,  fiul bineculloscutulu i  boier oltean Constannin Mihai l 
,din Craiova. Acesta, locuind mai tot timpul în Fran�a, a 
păstrCl!t-o, fără să-i a,ducă vreo transformare, pînă in fe
bruarie 1 936 cînd a Imurit .  Neavînid urmaşi şi dorind să-şi 
inscrie numele în i storia culturii româneşti printr-un act de 
I.i lantropie, şi-a lăsauoată averea, inclUisiv a,cea'stă 10!CLlinţă, Mi
nisterului Agriculturii , şi Domeni i lor, cerind printre altele să se 
înfitinţeze şi să se întreţină din veni turile ei un Ins,tiltUt de 
.agricultură ,la Craiova. De la această dată, Ministerul A gri
,culturii a folosit încăperile casei ca birouri a le unor ins tituţii 
·ce.,i aparţineau, pînă în 1 959, cînd spaţiul a fost repartizat 
ca locuinţă unor salariaţi a i  Ministerul ui .  

Actualmente, d in  decoraţia iniţială, se mai pot vedea doar 
,cea din salonul mare, plafoanele ICU s,tuca'turi din două încă
"peri şi patru scene mito logice de pe plafonul cu I uminator 
al holului de la etajul intii . 

Casa f,i ind construită cu faţada direct la stradă, pentru 
.ca odăile de ],a parter să fie afectate comerţului, urcarea l a  
'singurul e i  cat se face, ca şi în vremea primului proprietar, 
pe latura din 'curte a clădiri i ,  printr-un hol, pe o scară de 
lemn ICU bal ustradă din fontă turnată. în locurile  în care 
varul a căzut de pe pereţi, ,apar urme foarte şterse ale vechii 
:zugrăveLi, desluşindu-se elemente decorative florale şi geo
metrice pe un fond roşu pompeian. 

Holul scării de la etaj, ai cărui pereţi au fost de asemenea 
'ornaţi cu motive decorative, pe aJcelaşi fond pompeian - ceea 
,ce se constată cu greutate din cauza unei mai recente văruieli 
precum şi cu falşi pilaştri aJdosaţi, are plafonul supraînălţlGllt 
pe un fel de tambur SUSţinînd un l UJl1l inaltor. Cei patru pereţi 
concav� ai tamburului sînt pictaţi  în ulei ou cîte o scenă 
mitologică cincumscrisă într-o bogată Idecoraţie 'CLl animale 
fantastice, scuturi şi fascii rOll11ane, d in care se evi denţiază 
dte trei medalioane cu semne zodiacale. 

O scenă ti infăţişează pe Jupiter conducind un car tras 
,de patru cai şi trei semne zodiacale:  Balanţa, Scorpionul şi 
Săgetă,torul. în a doua scenă este redată Jll11ona, stind într-un 
car tras de doi păuni cu semnele Cancerul, Leul şi Fe
cioara. Cea de-a treia scenă reprezintă pe Neptun con
ducînd un car tras de doi delfini şi semnele zodiaoale Capri
,cornul, Peştii şi Vărsătorul. Ul,t�ma scenă îi infăţişează pe 
Venus şi Amor intr-un car tras de două lebede cu semnele 
Taurului, Gemenilor ş i  Berbecululi. 

Salonul (4 1  mp), luminat de ferestre ce dau spre bakonul 
din stradă şi către curte, păstrează, aproape intactă deco
raţia originală pe pereţi şi pe plafon. 

Plafonul este împărţit in trei compartimente, ca un 'trip
tic ---' unul mare central ,  cu laturile �ale între ele, avind 
în interior un alt patrat mai mic şi doua comparu1mente la'te
rale foarte mici, de formă :dreptunghiul,ară - separalte prin
tr-un chenar în stuc, format dintr-un bdu îngust punctat teu 
rozete într-un pronunţaot altorelief aurit şi din ainul lat, cu 
un motiv geometric grec în mepJCl!t, vopsut brun. Comparti-
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mentul m�c Idan cadrul celui central are sculptată (gips) în 
mi j loc o mare rozetă din frunze de acant, încercuită de alte 
elemente decorative geometri,ce greceşti (auri te). Laturile 
patrat'ului interior ,SlÎnt IÎIl!dicate de  asemenea de o stlloatură 
cu decoraţie geometrică grecească, avind la colţuri cîte un 
medalion oval inscris într-o ramă, "mbele in basordief (gips), 
reprezentînd fiecare, d iferit, cîte doi copii jucîndu-se, iar 
Între ele, pe cele patru lawri, dte un cartuş dreptunghiular, 
figurin d identic Idouă animale fabuloase afrontate. 

Cimpu l  central este pieuat cu motive geometrlÎce şi florale 
şi cu figuri de copi i ,  folosil1Jdu-se o gamă cromatică variată. 

Spaţiul dintre primul pătrat şi al doi lea este ocupat la 
colţuri, de cele pa'tru medalioane de Icare pomeneam mai sus, 
iar la cenr r111 laturlilor sînt patru Slcene identice reprezentind 
doi cop i i ,  ac10saţi la un vas înah din care iese un fum trans
parent, copiii ţinînd fiecare cu o mînă o ghirlandă, iar cu 
ceal altă ddicată, cîte un chiorchine de strugure. 

Cele două compart�l1lente laterale ,ce ar consti tuu voleurile 
au la mi j loc cîte un medal ion cu un cap de femeie (a lto
relief, gips) intr-'un cartuş susţinut de două păsări, totul 
p ictat în ,trompe l'oei l ,  apoi două rozete (altorelief, gips 
::turi,t) şi a'lte motive 'ck�cQra.tlve pictate. 

Pe pereţi, la �ntersecţia cu pJafonul , se găseşte un briu 
lat format din vrejuri (al torelief, gips), urmat de o fasciculă 
de muluri (basorelief, gips) şi apoi de un alt brîu constituit 
din elemente geometrice (mezorelief, gips), toate trei auri te 
şi acopenite ,cu bronz in d iferÎlte nuanţe. Pereţii sînt impărţiţi 
vertical, doi in cîte patru Icompartimente fiecare, iar ceilalţi 
doi în cîte şase, delimitate prin console cu capete de femei 
ce susţin o greutate. Fiecare asemenea compartiment este 
la rindul său compus din două registre, unul ingust, plasat 
sus, care are la centru un medalion cu un lcap de femeie 
(altorelief, gips) , flancat de două elemente decorative. Ce
lă lalt registru, care ajunge pină la podea, are in partea supe
rioară un buton-rozetă (altorelief, gips), sub ,care apare un 
motiv lambrequin, iar de o parte şi de alta, in volute, dte 
o pasăre, restul constituind un cîmp simplu :de culoare roz. 

In tot restul casei - camere, culoare - nanspar, prin 
succesivele straturi de var, elemente geometrice şi florale din 
pi�tura decorativă executată în ulei l a  dorinţa primului pro
pnetar. 

Semnalarea acestor elemente decorative ale locuinţei se 
,cuvenea făcută din mai multe considerente, pe  lîngă faptul 
că asemenea vestigii ale artei secolului trecut se mai păstrează 
în Bucureşti in număr extrem de redus şi nu intr-o stare de 
conservare atît de bună ca aici. 

Deşi p ictată imediat după terminarea construcţiei ( 1 895) ,  
decoraţia casei nu  corespunde Întocmai modei bucureştene 
dintre 1 8 80- 1 900; aceasta cerea, pe de o parte, ca pe pla
fonul salonului mare să apară neapărat reprezentată o scenă 
mi.tologică pe un fundal de nori , iar pereţii să fie comparti
mentaţi prin chenare cu decomţie de grafică simplă ori tapj
saţi cu mătase roşie sau galbenă;  pe de altă parte, trebuia 
ca holurile de intrare, cu scări, să aibă plafonul caseta.t, iar 
pereţii picnaţi cu mari scene. Decoraţia casei lui 1 .  C. Mihail 
foloseşte mai mult elemente proprii epocii anterioare 
( 1 860- 1 8 80), care cerea ca plafonul salonului să conţină 
un dmp neintrerupt inconjurat de e lemente caligrafice stili
zate, sau de ornamente florale realizate fie in stucatură şi 
colorate, fie, pictate cu ulei, insă in "trompe l'oei! ce ,  pentru a 
crea impresia de adincime. Dacă salonul este impodobit după 
vechiul gUSt, căruia i s-au adău�at hibri,dele caria'tide, in
fluenţă nouă vemta prin filieră vieneză, decoraţia holului 
scării depăşeşte principiile timpului, anunţînd moda din 
1 900-1 905, cînd semnele zodiacale şi amoraşii vor acopeni 
plafoanele acestor Icategorii de încăperi. 
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Fig. 1 • •  eenă ll1 iLOlogid d i n  hol (Jupiter). 

l i).\. 2 .  Scenă ll1 i LOlogid din  hol ( NeplLJn). 

Fig. 3 .  Plaro n u l  salo n u l u i  - partea latcrală a panoului cennral. I : ig. 4. 1 ) lal'o l1ul �a lonului  - p.l noul  ccntral.  
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Fig. 7. I 'hron u l  ,a lonulu i  - rragment din partea lateral;; a pano u l l in 
cent ral. 

Fig. 5.  Sccn:l m i loloJ\ ic;; d i n  hol ( Vmu�). 

Fig. 6. cena m iLOI gic;; din hol (Junona). 

l 'iJ\. 8 .  Plarol1ul salon ului  - fragment din panca l a tera la .l pan u l u i  
c('n t l'aJ .  
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