
PICTURI MURALE DIN CLĂDIRI BUCUREŞTENE 

PETRE OPREA 

I. La inaugurarea localului Judecătoriei 
Ocolului VIII al Primăriei sectorului 4, 
de verde, din luna septembrie 1937, s-a 
admirat în mod deoseb it în sala mare 
de şedinţe compoziţia murală. Era o 
impresionantă scenă - justiţia , desfăşurată 
pe toată suprafaţa peretelui din spatele 
mesei judecătoreşti de pictoriţa Julietta 
Orăşeanu . Lucrarea era realizată în frescă, 
tehnică în care artista lucrase în anii 
1934- 1935, ansamblul decorativ al bise
ri cii de la Maltezi, proprietatea familiei 
Maltezeanu (xxx: Julietta Orăşeanu -
Naşterea Domnului, « Adevărul literar 
şi artistic», 23 dece mbrie 1934; Eleonora 
Constantinescu Răducanu, Artele şi femeile 
române, « Dreptatea», 15 ianuarie 1935 ). 
Scena simbol izînd justiţia prezintă, 
într-un spirit modern, pe Isus viz ionar, 
în centru, cu braţele întinse în lături, 
între « lumea ce lor buni». şi «lumea 
celor răi» aflate la picioarele sale. Atitu
dinea pioasă a personajelor - în special 
cea cucernică a grupului din stînga, cît . 
şi impunătoarea s iluetă, gestul amplu al 
bratelor Mîntuitorului - crea o atmosferă 
de 'smerenie şi reculegere şi izbutea să 
impresioneze puternic privitorii. Presa a 
consemnat cu promptitudine această reali
zare lăudînd-o nu numai la inaugurare, 
dar şi cu diferite ocazii (xxx: Ecouri plas
tice, « Rampa», 29 octombrie 1936 ; 
xxx: Julietta Orăşeanu, «Adevăr ul literar 
si artistic», 1 noiembrie 1936; 1.P.C. : 
Prin expoziţii, «Lupta», 7 noiembrie 
1936; xxx Două lucrări de artă la o judecă
torie din Capitală. Miliţa Pătraşc u şi 
Julietta Orăşeanu, « Dreptatea», 26 sep
tembrie 1937; V. Mar, Inaugurarea loca
lului judecătoriei 8 urbană, « Universu I », 
20 septembrie 1937; xxx: O nouă operă a 
d-nei ju/ietta Orăşeanu. Panoul de la jude
cătoria ocol 8, « Ordinea», 21 octombrie 
1937). 

Datorită spir itu I u i ei re! igios, fresca a 
fost distrusă în 1956. 

li. Salonul case i din Bulevardul Carol, 
nr. 135, are plafonul pictat cu trei sce
ne alegorice, una ocupînd spaţiu cen
tral, încadrată de cele lalte două, de format 
mai mi c. Scenele sînt executate în ulei 
pe pînză maruflată pe zid, iar o curăţire 
excesi vă, operată cu cîţiva ani în urmă, 
concomitent ş i cu o repictare puţin înde
mînati că, le micşorează mult valoarea 
artistică. Cuocaziaacestoroperaţii, numele 
artistului trecut pe toate trei lucrările 

s-a şters, în mare parte, acum putînd 
să citim doar cîteva I itere: pe I ucrarea 
centrală: Dim. şi data 1925, iar pe una 
din scenele laterale (cea de deasupra bal
conului) Dim ... eseu. 

Scena centrală, cea mai reuşită artisti c, 
înfăţişează, la mijloc, trei femei (două 
dintre ele acoperite de la mijloc în jos 
cu rochii de voal). Cea din primul plan ţine 
în mînă o harfă; a doua o prezintă, iar 
într-un plan mai îndepărtat a treia cîntă 
la un instrument de suflat; în jurul lor 
sînt plasaţi, ca într-o horă, de-a lungul 
margin ilor, 11 îngeraşi, unii cîntînd la 
diverse instrumente. 

Facem cunoscută această decoraţie mura
lă pentru a consemna faptu I că în deceniu I 
al treilea în Bucureşti mai persi sta la 
locuinţele burgheziei avute gustul deco
rării plafoanelor cu picturi alegorice. 

li I. Pe fosta stradă Atena, actual mente 
str. Tache Ionescu nr. 29 se construia, 
în 1888, casa Algi u de către arhitectul 
Siegfried Kofczinsky. În acelaşi an, picto
rul Fritz Elsner (1859-1927) realiza pe 
faţada clădirii, aşa cum aflăm din li sta 
întocmită scrupulos cu lucrările executate 
de-a I ungu I vieţii sa le, « o frescă pe ciment 
pol ic rom ». 

Friza se desfăşoară de-a lungul întregii 
faţade a clădirii, de la acoperiş pînă la o 
treime din înălţimea ferestrelor, peretele 

Ju/iett'a Orăşeanu: 
justiţia, „Adevărul literar 

şi artistic" 

fiind concav pînă la partea de sus a feres
trelor. Compoziţia derulează patru benzi: 
prima, îngu stă, conţine motive vegetale 
în rincea u (frunze şi cio rchini de struguri); 
a dou a, prin lăţime cea mai importantă, 
desfăşoară tot un motiv vegeta l în rinceau, 
întrerupt din loc în loc de doi îngeraşi 
s u sţin înd un cart u ş avînd la partea supe
rioară un cap de femeie; a treia bandă, 
cea mai îngustă, prezintă ritmic elemente 
decorati ve st ilizate, iar ultima, a patra 
bandă, repetă între ferestre panouri pre
zentînd un cap de femeie fl ancat de tije 
arc uite purtînd flori ş i frunze st i I izate. 

Coloritul viu pînă ma i anii din urmă, 
totul pe fond brun, linia graţioasă a 
desenului şi ritmul dinamic al elemente
lor vegetale constituie atracţia acestei 
lu crăr i, red ată cu un gust art istic onorabil. 
În acest moment ea se află într-o stare 
de dete riorare avansată, în unele locuri 
fresca s-a desprins, iar culoarea se deco
lorează progresiv d ato rită poluării atmos
ferei. 

De pictorul Fritz Elsner avem cunoş

tinţă din mai multe decoraţii murale 
în case bucureştene, dar nu se mai 
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păstrează decît în parte doar cele 
existente în fosta sa locuinţă din Calea 
Griviţei, nr. 48 (Petre Oprea, Case bucu
reştene cu picturi murale din pragul seco
lului al XIX- iea , în « Buletinul Monumen
telor Istorice», nr. 2, 1974). 

IV. În locuinţa construită, între anii 
1910- 1913, în stil nearomânesc, pe 
strada Ostaşului (fostă Eroilor) nr. 15, 
se mai păstrează într-una din camere 
pi ctura murală de pe două plafoane. Încă
perea la care ne referim, desigur fostul 
salon al casei, este alcătuită funcţional 

din două spaţii despărţite prin doi stîlpi 
susţinînd o gr i ndă: unul mai important, 
de formă pătrată şi altul mai mic de formă 
dreptunghiulară de aceeaşi lăţime, lungi
mea fiind redusă la 1/4 din precedentul. 

Compoziţie în casa din B-duf Coro i nr. 135 

Fritz Elsner. Friză decorativă 

Ambele plafoane au picturi murale, 
la cel de-al doilea plafon, pictura s-a 
degradat, exfoliindu-se în cea mai mare 
parte. Se mai disting cu greutate la cen
tru, pe un cer plin de nori, doi putti cu 
bratele încărcate de flori. 

Î~ schimb, pictura de pe primul plafon, 
cel mare, se află în perfectă stare de con
servare, păstrîndu-şi co loritul iniţial. Tot 
plafonul şi o parte a pereţilor la racor
dări prezintă decoraţia unei rame masi ve 
cu numeroase profile şi benzi cu vegetale, 
realizate din stuc (altorelief în diverse 
nuanţe de aur). La centru, o cadră circu
lară cu frunze de acant încadrează o com
poz iţie alegorică. Pe un cer azuriu plu
tesc, printre nori pufoşi albi, două per
sonaje feminine, dezve lite de la brî.u în 

sus şi 8 putti , unii cîntînd la di verse instru
mente muzicale, alţii purtînd jerbe de 
flori, iar un amoraş t1·ăgînd cu arcul. 
Compoziţia opune două grupări, ale căror· 
personaje prin poziţie ş i atitudini se 
exaltă între ele pe ntru a sugera, ideal, 
frumuseţea, armonia, desfătarea sufleteas
că . Astfe l se creează în sunetele muzicii, 
în decorul pomilor înfloriţi şi exuberanţa 
cro matică a flori lor, un cadru feeric, 
paradisiac. 

Autorul compoziţiei este Francisc Vodak, 
un cunoscut artist în pictura murală laică 
din prima jumătate a secolului nostru. 
Nume le lui şi data executării lucrării -
1914 sînt discret plasate la baza unei 
construcţii. Acti vitatea acestuia ne este 
semnalată şi de alte lucrări ale genului: 
în 1908 a executat o friză (ulei pe zid) 
cu mai multe scene din v iaţa de huzur 
a femeilor, la fosta casă M. Spayer (sora 
bancherului Aristide Blank) din str. Batiş
tei nr. 24 A; în 1930 este semnatarul 
picturii maruflate de pe holul scării de 
intrare al c l ădirii din str. Făinari nr. 1, 
redind curtea interioară a unei case 
romane. Dacă în aceste lucrări întîln im 
unele stîngăcii, în desen şi culoare, în 
cazul compoziţiei de pe plafonul locuinţei 
din str. Ostaşului, artistul dovedeşte cali
tăţi decorati ve deosebite atît în privinţa 
realizării perspectivei pl afonante din mai 
multe puncte de fugă, cît şi a preciziei 
desenului şi a coloritului armonios. 

Francisc Vodak. 
Compoziţie fn casa din str. Ostaşului 
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