SCULPTURA, DECOR AL CLĂDIRILOR PARTICULARE SI PUBLICE BUCURESTENE
'
'

PETRE OPREA

Denumirea de „Micul Paris" , dată Bucurestilor de străinii care ne
vizitau ţara la începutul veacului nostru , se datora în primul rând
faptului că multe din clădirile publice şi , mai ales , locuinţele particulare
mai deosebite erau realizate în stilul neoclasic france z. Mai toate
acestea, construite în a doua jumătate a secolului al XIX-iea, cu fatade
decorate cu coloane, frontoane şi sculpturi .decorative, erau opera unor
arhitecţi francezi, care se străduiau foarte puţin să adapteze locului
arhitectura contemporană de prestigiu de pe malurile Senei.
Datorită vicisitudinilor vremii, în special războaielor şi cutremurelor,
de-a lungul timpului , foarte multe ansambluri decorative ale faţadei
unor clădiri publice , dar mai ales al locuinţelor particulare , au fost
distruse sau descompletate. Dintre cele mai importante cităm frontonul
Palatului Universităţii , sculpturile de pe Palatul Poştelor, Telegrafului si
Telefoanelor, unele realizări fiind îndepărtate pentru a se adapta faţadele
cerinţelor arhitecturii moderne de simplificare a decorului . De aceea
merită să semna l ăm atare vestigii care s-au mai păstrat până în
timpurile noastre, pentru o mai bună protejare a lor.
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I. Pe strada Grigore Alexandrescu , la nr. 28 , mai dăinuieşte , în
forma iniţială, o locuinţă particulară în stil neoclasic, construită între anii
1865- 1870.
Actualmente, vizavi de faţada casei (perpendicular pe axul străzii) se
află un imobil cu două niveluri, înălţat la mai puţin de 10 m distanţă .
Latura stângă a clădirii se găseşte de-a lungul trotuarului , aceasta
datorită lărgirii străzii , la începutul secolului nostru . Succesivele
supraînă lţări petrecute de la anul 1920 încoace au îngropat o parte din
baza clădirii, fără însă a dăuna impresiei estetice.
La centrul acestei faţade dinspre stradă se află o nişă
dreptunghiulară încadrată de un portal format dintr-un fronton -sprijinit
pe doi pilaştri cu capitele compozite. Nisa înaltă adăposteşte sculptura
zeiţei Diana la vânătoare , în momentul când doreşte să ia o săgeată din
tolba purtată pe umărul drept. Este o copie reuşită după o sculptură din
antichitatea romană , realizată în teracotă , văruită de câte ori casa a fost
zugrăvită la exterior.
Trebuie să remarcăm că sculptura se armonizează firesc cu restul
decoraţiei casei , creând o ambianţă de nobleţe şi eleganţă.

Autorul celor două grupe statuare , rămas în anonimat, probabil un
italian, concetăţean cu Luigi Cazzavillan , proprietarul ziarului , a realizat
o operă reprezentativă în sculptura decorativă bucureşteană a sfârşitului
secolului al XIX-iea.
III.Pe Bulevardul Republicii nr. 93 , se înă lţa în primii ani ai secolului
nostru o clădire cu două niveluri , răspunzând unui gust eclectic al
comand itarului, în care predomină elemente ale stilului neoclasic. Ceea
ce atrage atenţia , prin ineditul decorativ, este faptul că , la extremitatea
din dreapta faţadei clădirii , lângă uşa de intrare în imobil, se ridică până
la nivelul doi , distantată de baza balconului bowindou , o coloană
angajată lateral , deasu'pra căreia este plasată o sculptură înfăţişând o
zeitate mitologică .
Este o interpretare modernă a unei zeiţe, probabil Pallas Atena ,
realizată de un sculptor, poate chiar român , pe la sfârşitul secolului al
XIX-iea. Personajul feminin este redat în picioare, într-o ţinută degajată ,
în mărime naturală , îmbrăcată într-un veşmânt al cărui material lasă să
se distingă formele trupului . Ţine capul sus, semeţ, mâna dreaptă în
şold , într-un gest sfidător, iar mâna stângă de-a lungul corpului (îi
lipseşte o parte din braţ , din cauza unei deteriorări tardive).

Faţada

casei din str. Brezoianu , nr. 15

li. în clădirea din str. Brezoianu , nr. 15, unde actualmente se află
depozitul de distribuire al ziarului „ Libertatea ", şi-a desfăşurat
activitatea redacţia şi tipografia periodicului „Universul", între anii 1884
până în 1930, când s-a strămutat în noul local de alături , înălţat după
planurile arhitectului Nicolae Smărăndescu . Construită în jurul anului
1880, în stilul Ludovic al XI 11 -lea, clădirea are faţada fastuos decorată ,
cu grupuri statuare : primul se află plasat la etaj, deasupra intrării
închise de o masivă poartă în fier forjat, iar celălalt încadrând lucarna
elipsoida l ă a podului.
Prima compoziţie simbolică prezintă un grup statuar înfăţişând două
personaje înaripate ce încadrează ochiul circular al ferestrei , un bărbat
şi o femeie, două zeităţi cu trupuri juvenile şi mişcări graţios afectate
având între ei , la picioare , o liră , o roată şi maldăre de cărţi. Fiecare
susţine cu una din aripi rama cadrului în care altădată se afla un ceas.
Bărbatul scrie concentrat pe o hârtie sprijinită pe pulpa piciorului drept,
desigur o aluzie la munca redactorului reporter; ea ţine în mâna stângă
un ziar, pe care stă scris „Universul ", iar cealaltă mână o ţine în sus,
parcă atrăgând atentia privitorilor si făcând o aluzie la dorinta de
răspândire cât mai largă a ziarului.
'
'
Al doilea grup este a lcătuit din doi putti afrontaţi , privind iscoditori în
lături. Fiecare ţine cu ambele mâini câte o ghirlandă de frunze verticală ,
la picioare cornuri ale abundenţei revărsând conţinutul pe arcurile
cornişelor .
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Dacă iniţial sculptura constituia un punct de atracţie şi un accent
inedit în ansamblul arhitectural al clădirii , actualmente ea se pierde ,
datorită clădirii alăturate , înălţată ulterior. Aceasta face ca sculptura să
nu poată fi văzută decât frontal şi din stânga - deloc din dreapta şi - în
plus - un burlan de scurgere a apei de ploaie, fiind plasat în imediata ei
apropiere, impietează si agresează ochiul privitorului . Mai mult, ea nu
poate fi privită, dată fiind înălţimea la care este plasată, decât de pe
trotuarul de vizavi , dar vara şi toamna nu este posibil , deoarece în faţa
ei se află un copac a cărei coroană nu permite s-o priveşti în aceste
anotimpuri.

IV. La începutul secolului nostru, amiralul Urseanu îşi ridica pe
noua arteră creată în 1894 de Nicolae Filipescu - atunci , Bulevardul
Lascăr Catargi , actualmente Ana lpătescu - o locuinţă spaţioasă (nr.
21 ), care să adăpostească şi un observator astronomic, răspun zând
pasiunii sale pentru astronomie.
Pe latura dreaptă a cl ădirii , cea dinspre bulevard , se află plasate la·
nivelul întâi , de-a dreapta şi de-a stânga balconului , câte un grup
statuar. Fiecare înfăţişează un băieţel nud, stând într-o po ziţie degajată
pe un delfin. Cel din stânga ţine în mână ameninţător un trident, cel din
stânga - o vâslă , mult stilizată .
Ambele statui sunt realizate în piatră şi semnate I. Klier, în 1909,
cum se specifică pe fiecare lucrare . Deşi sculptorul nu ne este
cunoscut, şi nu ştim dacă le-a executat în ţară , totuşi el a realizat două
lucrări artistice valoroase , în care frumuseţea corpurilor tinere în
mişcare sunt bine surprinse şi redate.
V. Construit în anul 1822 de către Grigore al IV-iea Ghica, Palatul
Ghica Tei este unul dintre cele mai valoroase monumente istorice şi de
arhitectură din Bucureştii începutului de veac XIX . Realizat în stilul
neoclasic italian, palatul este o clădire impozantă ca dimensiuni ,
armonioasă prin liniile construcţiei şi cu o bogată şi discretă decoraţie
la faţadă , având o largă perspectivă spre lacul Colentina.
Deasupra intrării , pe acoperis, se află montat un basorelief în piatră
înfăţişând un trofeu (tunuri şi steaguri adosate) , aluzie certă la rangul
militar al proprietarului casei. Este o realizare artistică executată cu mult
mesteşug , desigur de un pietrar familiarizat cu astfel de lucrări , cert
J.
.
strain , poate austriac.
Deosebita frumusete a fatadei o constituie însă decoratia sobră, dar
elegantă ce încadrează arcada supraînălţată , prinsă între cele două
intrări laterale , limitate de patru coloane conice angajate, ale c ă ror
antablamente susţin naşterea arcului şi constituie baza panourilor.
Ansamblul este prins la extremităţi de doi pilaştri , al căror capitel
compozit închide la partea superioară compoziţia . Panourile sunt
realizate în relief înalt, fiecare alcătuit din trei personaje feminine
înaripate. Sunt îmbrăcate cu văluri fine , ce amintesc procesiunea de pe
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Statuia Diana la vân ătoare

Faţad a

casei din Bulevardul Republicii, nr. 93

friza Parthenonului . Ele se ţin de mâini cu gesturi elegante şi se
într-un zbor lin spre arcul intrării, primele ţinând fiecare câte
în mâna dreaptă . Artistul care le-a executat este altul decât cel
al trofeului , de data aceasta sculpturile fiind din stuc. Ele fac dovada
unui dezvoltat simţ decorativ, şi este cert un italian , ca şi pictorul
Giacometti, care a executat o parte din picturile interioare.

îndreaptă
o cunună

VI. în 1888, vechea cl ădire a spitalului întemeiat către 1695 de
Mihai Cantacuzino, pe locul numit al lui Colţea care a dat
denumirea aş ezăm â ntului , a fost transformată total şi mărită în vasta
constructie actuală în stil neoclasic de către un arhitect austriac.
Faţada impunătorului edificiu atrage atenţia prin peristilul format din
patru coloane corintice susţinând frontonul , amintind de aspectul unui
templu grec în linii armonioase şi simple. Fronton1:1I conţine sculpturi în
basorelief, în spatele căruia se înalţă pe baza pătrată cupola masivă
poligonal ă . La cele patru colţuri ale cupolej se află câte un vultur, toţi
patru identici . Pasărea este redată majestuos, cu aripile înălţate la
maximum, într-o mişcare ce sugerează ideea desprinderii spre înalt. Ea
se profilează cu eleganţă în spaţiu , iar mărimea este în concordanţă cu
dimensiunea cupolei . Pe fronton sunt înfăţişate în basorelief înalt dou ă
personaje feminine sprijinite de un scut cu volete şi ghirlande plasate la
centru în al cărui cartus stă scris cuvântul „Coltea ", denumirea
spitalului . Alungite pentru ca trupurile lor să c'uprindă spaţiul
triunghiular aferent fiecăruia , ele tin cu o mână un vas, iar cu cealaltă
ghirlanda scutului. Îmbrăcate în v'oaluri cu falduri ce lasă să transpară
frumuseţea corporală , ele au mişcările elegante şi degajate, deşi sunt în
poziţii de şedere puţin forţate .
sp ătarul

Sculptura de la casa din Bulevardul Republicii , nr. 93
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Grupuri decorative

Faţada l atera l ă
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a casei din Bulevardu l Ana lpătescu , nr. 21

Ministerul Agriculturii (detaliu)

Ministerul Agriculturii, Industriei, Comerţului , Domeniilor
(detaliu decoraţie pentru faţadă)

Artistul sculptor necunoscut dă
o compoziţie unitară şi sobră .

dovad ă

de mult

simţ

decorativ,

reuşind

VII. Palatul Ministerului de Agricultură , Industrie , Comerţ şi
Domenii este construit în 1895, în stilul 'Renaşterii franceze, după
planurile arhitectului elveţian, stabilit în România , Louis Blanc
(1830-1903), care este şi autorul Palatului Universităţii din laşi şi al
Facultătii de Medicină din Bucuresti.
Planul desfăşoară forma de U, în jurul unei mari curţi de onoare.
Intrarea se detaşează în mod deosebit prin elementele sculpturale care
o orneaz ă. Doi atlanţi masivi din piatră , pe socluri proeminente ,
flanchează uşa principală de intrare, a cărei cheie de boltă formează un
scut flancat de doi îngeri care întind o flamură şi susţin coroana. Ei
centrează balustrada rezalitului intrării , oprite de imposte care susţin
mari vase de piatră decorative. La rândul lui frontonul , în formă de
semicerc, este decorat cu o alegorie .
Atlanţi i , în mărime supradimensionată, amintesc prin vigoarea şi
forţa degajată , prin gestică şi mişcare , influenţa titanului renascentist al
sculpturii , Michelangelo , spre deosebire de grupul de îngeri, ce
amintesc de un alt maestru italian - Canova.
Axul intrării este marcat de un fronton în arc de cerc decorat cu
sculpturi în relief puternic , compoziţia alegorică fiind influenţată de
scenele neoclasice curente ale secolului , atât în organizarea variatelor
elemente simbolice, cât şi prin tratarea execuţiei . La centru , dominant,
un personaj feminin , probabil zeiţa abundenţei , stă solemn pe un tron ,
cu mâinile întinse lateral , bogat înveşmântată (în dreapta ţinând o

Spitalul Colţea (detalii faţadă)
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Facultatea de

Medicină

(fronton)

Facultatea de Medicin ă (detaliu

coroană de lauri,
partea stângă un

iar în stânga un buchet cu flori) . De ea se sprijină în
copil , cu simbolul căilor ferate, care priveste la altul ,
ce stă tolănit pe jos ţinând un caduceu. În partea dreaptă , un copil ţine
în braţe un snop de grâu, peste un corn al abundenţei, iar lângă el , cu
spatele spre privitor, un alt copil se joacă cu o roată metalică. La
extremităţi , în stânga, capul unei bovine , iar în dreapta - un vultur cu
aripile întinse. Pe jos la baza sculpturii ghirlande. Personajul principal
ne duce cu gândul la Demeter, zeiţa fertilităţii din mitologia grecească .
Copilul din dreapta, cu roata dinţată , simbolul tehnicii , ne îndreptăţeşte
să credem într-o aluzie la prosperitatea agriculturii mecanizate si care,
probabil , i se preziceau un mare avânt, fapt care justifică prezenţa
vulturului . Grupul copiilor din stânga se referă , probabil , la bogăţia şi
fertilitatea grânelor, care au , printre altele, si rostul de a hrăni animalele
domestice, o altă bogăţie a ţării (capul bovinei) .
Personajele - femeia şi copiii - , prin formele masive ş i mişcările
energice, tind să exprime o existenţă opulentă , iar elementele vegetale
şi animale susţin ideea că aceasta se datoreşte belşugului agricol.
Compoziţia are reale calităţi artistice , mai ales în privinţa
modelajului, şi dovedeşte că sculptorul rămas încă în anonimat, dar îl
bănuim un român , era un artist dotat, al cărui nume merită a intra cu
cinste în panteonul istoriei sculpturii româneşti din veacul al XIX-iea.
VIII. Localul Facultătii de Medicină s-a construit în stil neoclasic
între 1900-1902 dup ă planurile arhitectului elveţian , stabilit în
România, Louis Blanc (1860-1903) , cunoscut şi ca realizatorul altor
edificii publice din ţară: Palatul Universităţii din laşi şi Ministerul
Agriculturii , Industriei , Comerţului ş i Domeniilor din Bucureşti .
Urcând largi trepte , intrarea principală prezintă pe toată înălţimea
construcţiei motivul unui templu grec cu patru coloane cu capitele
compozite pe socluri . Antablamentul poartă inscripţia încadrată de
elemente vegetale iar frontonul pr'lzintă o compoziţie alegorică ,
basorelief înalt, executată de un artist rămas anonim. Scena se
încadrează în suprafaţa t riunghiulară respectând canoanele sculpturilor
neoclasice aplicate acestui gen decorativ vizual în veacul trecut.
Compoziţia se organi z ează în jurul unui personaj principal: o tânără
femeie încoronată , iradiind de sănătate , stă majestuos pe un tron ,

Palatul Ghica Tei (detaliu faţadă)
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faţad ă )

Universitatea (detaliul faţadei din str. Edgar Quinet)

Universitatea (detalii faţadă)
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Unive rsitatea (d etalii

arătând un text din cartea deschisă ce o tine pe genunchi. Îmbrăcată cu

un peplum , simbolizează, probabil, ştiinţa medicinii. în stânga ei, stând
alungită , o tânără sprijinită cu mâna stângă pe coapsa personajului
principal , tine în poală o carte deschisă si urmăreste atentă textul
indicat. înt're ele , o cupă cu sarpele încolăcit , simbolul leacurilor. în
unghiul ascuţit, două busturi' de copii închide compoziţia . În partea
dreaptă , o altă tânără are în mână un craniu şi dialoghează cu un copil ,
pe care-l ţine de umăr . Scena este închisă de bustul unui copil care se
sprijină de cornul abundenţei. Aşa cum este firesc , artistul prezintă
simbolic tinereţea studioasă şi copiii spre care se îndreaptă grija şi
scopul studiului . Compoziţia este foarte vizibilă de jos, artistul
executând lucrarea desprinsă mult de fundal. Personajele feminine au
chipurile expresive , senine şi armonioase, bogat înveşmântate , copiii
dolofani au priviri vioaie, participative . Gestica personajelor este
elocventă , izbutind să exprime sensul ideatic pentru a sublinia rolul şi
scopul instituţiei.
Cât priveşte autorul acestei opere, presupunem că este acelaşi artist
care a executat scena frontonului Ministerului Agriculturii , Industriei,
Comertului si Domeniilor.
'

Î

'

faţa d ă)

IX. Iniţial , Palatul Universităţii (latura dinspre scuar) a început să fie
construit în anul 1856 şi a luat sfârşit în anul 1869 , fiind opera
arhitectului Alexandru Orăscu , care l-a realizat în stil neoclasic. Celelalte
trei laturi ale clădirii ca şi supraînălţarea primei construcţii au fost
înăltate între anii 1912 si 1926 de arhitectul Nicolae Ghica-Budesti
(1869-1943) , în stilul clasic francez - Ludovic XV şi Ludovic XVI .
'
Pe latura clădirii pandant faţadei iniţiale , unde arhitectul Alexandru
Orăscu a proiectat un fronton cu sculpturi , realizate de Karl Storck,
arhitectul Nicolae Ghica-Budeşti a ţinut ca şi această faţadă să fie
decorată cu pilaştri , iar la partea superioară cu un fronton cu sculpturi.
Pentru executarea acestuia s-a adresat sculptorului Gheorghe Tudor
(1882-1944 ). Acesta a realizat un grup statuar în relief înalt (ciment) ,
înfăţişând pe zeita Atena ocrotind ştiinţele .
Sculptorul Gheorghe Tudor a finalizat o compoziţie echilibrată , cu
nouă personaje feminine dispuse în două grupuri având în centru pe
zeiţa Minerva, surprinse în atitudini şi mişcări calme de fată , de spate
sau de profil, ritmate sinusoidal. Fiecare grupare este alcătuită din patru
personaje , bogat înveşmântate , două la centru în picioare, celelalte două
laterale şezând. Ele ne amintesc de statuara franceză a mijlocului
veacului trecut, simbolizând disciplinele ştiinţifice şi clasice.
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Tot arhitectului Nicolae Ghica-Budesti se datorează si fericita plasare
pe extinderea din dreapta a corpului clădirii iniţiale , la nivelul doi, a celor
patru statui de inspiraţie neoclasică. Presupunem că ele provin din cele
11 per.sonaje care împodobeau „salonul de ceremonie al Academiei ''.
Ele fuseseră comandate sculptorului Frederich Schiller pentru a
înfrumuseţa acest spaţiu prin contractul din 29 iulie 1861 pentru „319
galbeni sau 29 galbeni fiecare " plătite în 1862 şi , probabil , în urma
incendiului din 1888, unele au scăpat nedistruse . Celor rămase
arhitectul Ghica-Budeşti le-a găsit această judicioasă utilizare ,
înfrumuseţând latura din dreapta clădirii , plasându-le pe antablamentul decroşat ce separă parterul de etaj, deasupra coloanelor dorice

marcând intrarea, introducând pentru fiecare în
carte, o albină , o pasăre , un şarpe .

friză

câte un simbol - o

RtSUME
La viile de Bucarest etait connue sous le nom de „Petit Paris", denomination due aux
batiments erigees du rant la deuxieme moitie du XIX-eme et au commencement du XXeme siecle. Heure usement, ce rtains de ces batim ents decorees de belles sculptures ont
encore gard e leur aspect d'antant (Ies hotels parti culiers de rues Grigore Al exand rescu
28 , Republi cii 93, Brezoianu 15, Ana lp ă te sc u ou le palai s de l'Unive rsite , ce lui des
princes Ghika, des Ministere de l'Agriculture, de la Faculte de Medicine, l'hopital Colţea et
tant d'autres).
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