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Arhitectura Art Oeco, familiară publicului românesc, dar încă nesemnalată ca atare şi aproape complet ignorată de 
literatura de specialitate, formează un segment major al producţiei curente din perioada interbelică . Pentru România, ea 
reprezintă în plus o ipostază a efortului de a se integra experienţei europene, 'b expresie a modemităţii. 

Articolul de faţă, sintetizează concluziile unei cercetări materializate în studiul „Arhitectura Art Deco", realizat cu sprijinul 
programului Research Support Scheme din cadrul Open Society Institute (1996), precum şi în comunicarea prezentată la 
sesiunea de comunicări ştiinţifice „Cercetarea în învăţământul de arhitectură" (Institutul de arhitectură „Ion Mincu", februarie 
1998) - îşi propune să iniţieze o mişcare de sensibilizare faţă de patrimoniul arhitectural Art Deco, încă prea tânăr şi expus 
la intervenţii necontrolate sau distrugeri. Conştientizarea generalizată a faptului că România, şi în special Bucureştiul, posedă 
clădiri Art Oeco de prim ordin pe plan european şi chiar mondial ar fi începutul unui demers de conservare şi de promovare 
a acestor valori. . 

Fenomen paradoxal ş i controversat, considerat ca producţie 
minoră sau subproducţie a perioadei interbelice, ca reflex al modei, 
al culturi i de masă şi al consumismului incipient, Art Deco scapă 
oricărei sistematizări teoretice, fiind mai curând un gust al epocii 
decât un stil propriu-zis. 

Expresie fidelă a spiritului anilor '20-'30, cu căutările şi 
contradicţii l e lor, fenomenul Art Deco acoperă întregul cadru de 
existenţă umană, de la mobilier şi obiecte de uz curent la decorul 
de teatru şi film, de la haute-couture la vehiculele de mare viteză, 
de la afiş la cele mai variate programe de arhitectură . În toate 
manifestările sale, Art Deco apare ca un complex de tendinţe 
eclectice care, într-un spirit hedonist şi ludic, se orientează treptat 
spre un modernism „moderat". 

Principala concluzie a cercetării întreprinse până acum este 
tocmai posibila etichetare a fenomenului Art Deco, numit în 
epocă Moderne, ca modernism temperat, ca faţetă 
comp l ementară a modernismului radical reprezentat de Stilul 
Internaţional. Preluând terminologia propusă de Matei Călinescu 
în lucrarea Cinci feţe ale modernităţii (Bucureşti, 1995), putem 
afirma că Art Deco reprezintă o încercare de mediere între 
„modernitatea estetică" şi „modernitatea civi lizaţiei burgheze", cu 
idealurile sale de progres, confort ş i eficienţă - antagonism 
iniţiat de romantism la începuturile epocii moderne. Dacă 
Mişcarea Modernă, mizând totuşi pe atu-ul progresului la 
începuturile epocii moderne. Dacă Mişcarea Modernă, mizând 
totu ş i pe atuul progresului tehnologic, este animată, la modul 
romantic, de un spirit reformator, contestatar faţă de valorile 
societăţii burgheze, în schimb estetica Art Deco porneşte de la 
efortu l academismului, stilul „oficial ", de a se adapta la nou şi 
încorporează treptat elemente ale limbajului modernist, alături de 
no.ile tehnologii şi materiale , într-un întreg mai accesibil 
publicului larg . În final, Art Deco apare ca o advertising image, 
o imagine a prosperităţii ş i a dinamismului ace l eiaşi societăţi 

burgheze, o adevărată artă angajată, şi în acelaşi timp un 
mEJderni sm comercial, monden, uneori frivol . 

În arhitectură, fenomenul Art Deco este rezultatul unui proces 
de autoreglare, de înnoire a academismului, pornit din interiorul 
său de către arhitecţi cu educaţie Beaux-Arts, în timp ce Mişcarea 
Mt>d e rnă ş i premisele sale proto-raţionaliste, opuse 
academismului , sunt opera unor outs ideri, în cea mai mare parte 
autodidacţi sau cu pregătire tehnică (Otto Wagner, Berlage, 
Gropius, Mies van der Rohe, Le Corbusier, etc.). 

Dacă exponenţii de marcă ai Mişcării Moderne sunt nişte 

vizionari care ard etapele şi experimentează direct modelele ideale. 
pentru o societate a viitoru lui , arhitectura Art Deco este „soluţia 

P'!-Ş ilor mici ", evoluţ ion i stă şi anti-utopică, orientată spre prezent 
fără a pretinde să- l reformeze . Transformarea gradată a 
arhitecturii Art Deco de la un eclectism târziu, geometrizat şi 
inovator numai la nivelul ornamentului, până la identificarea cu 
M f.şcarea Modernă - poate fi urmărită ca un tablou al evoluţiei 
specii lor. Spiritul moderat, inclusivist şi comunicativ al esteticii Art 
Deco, cu sinteza pe care o operează între vechi şi nou , între ludic 
ş i pragmatic, între high-culture ş i cu ltura de masă, explică larga 

popularitate de care s-a bucurat în epocă şi atracţia pe care încă 
o exercită. · 

Fenomenul Art Deco s-a difuzat cu uşurinţă din principalele 
focare de iradiere (Franţa, apoi Anglia şi S.U.A.) spre restu l 
Europei şi colonii, manifestându-se în special în grafica publicitară 
şi în decoraţia de interior, ca şi în arhitectura clădirilor hoteliere 
sau comerciâle şi a programelor nou apărute (cinematografe, 
garaje, benzinării , aeroporturi, staţii de transport în comun). 

Unele state formate după primul război mondial , în căutarea 
unei identităţi ; proprii, cunosc variante de Art Deco ce devin sti luri 
naţionale. Este cazul rondo-cubismului cehoslovac, care evocă 
prestigioasa tradiţie a barocului local, sau al Art Deco-ului 
polonez, care promovează inscripţia folclorică. Austria şi Ungaria, 
care înainte qe război nu au avut statut de ţări ocupate şi nu au 
suferit oprimţ;lrea fiinţei naţionale, preferă să continue tradiţia 

Sezession şi să se racordeze la cele mai radicale experimente 
moderne. În schimb, în ţările formate ca state naţionale înainte de 
război, prin îq l ătu rarea dominaţiei turce - România, Bulgaria, 
Grecia, apare un Art Deco autentic, fără ve l eităţi de stil naţional , 
expresie a dorinţei de progres, de depăşire a marginalităţii şi de 
inte9rare în curentul major european. 

ln Româria interbelică, datorită afinităţilor cu Franţa, 
arhitectura Art Deco cunoaşte un succes deosebit şi coexistă sau 
chiar interferează cu alte limbaje. Deşi persistă orientarea spre 
tradiţia rurală şi ortodoxă, fenomenul Art Deco irumpe iniţial ca 
expresia unei fii1odernităţi importante, a unei noi „forme fără fond", 
a unei occidentalizări artificiale. Dar evoluţia spectaculoasă pe 
plan economic şi cultural, boom-ul înregistrat în construcţii, în 
special în capital ă, ca şi spiritul uşor adaptabil al românului vor 
transforma curând handicapul în stimulent. Noile construcţii ajung 
să exprime dinamismul unei societăţi orientate spre progres, care 
încearcă să îşi reaşeze valorile şi să îşi clădească speranţele de 
viitor pe fundq,lul nesigur al crizei economice, al sechelelor unui 
război şi al ameninţării altuia. 

Pătrunderea spiritulu i (sau a stilu lui de viaţă) Art Deco în 
România se recunoaşte în această perioadă în spectacolele de la 
Cărăbuş sau fr,lcazar d'ete, în dansurile la modă - charlestonul şi 
varianta sa mai lentă blackbotton, în adoptarea si luetei a la 
garr;onne, în proza mondenă a unor romane de Cezar Petrescu 
(„La Paradis General", „Carlton"), în formele sincopate şi 
poliritmiile u11er versuri de Păstorel Teodoreanu, Demostene 
Botez sau Barbu Brezianu, ca şi în grafismul stilizat şi 
decorativismul rafinat al unor monumente sau reliefuri semnate de 
Mac Constantinescu, Iosif Fekete, Corneliu Michăilescu sau în 
exponatele de la „Salonul permanent de artă decorativă" deschis 
în 1926. 

În arhitectură, fenomenul Art Deco se manifestă încă din anii 
'20 ca o expresie a modernităţii, mult mai digerabilă pentru 
societatea românească decât Stilul Internaţional. Cele mai 
relevante exemple de clădiri Art Deco apar în Bucureşti sau în 
marile centre de interes pentru capitalul străin şi autohton 
(Ploieşti, Constanţa , litoral). Spre deosebire de oraşele Europei 
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Fig. 7. Bloc edilitar Piaţa Amzei, proiect, arh. Nicu Georgescu - revista Arhitectura nr. 417935 
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Fig. 2. Bloc edilitar Pia/a Amzei, proiect, arh. Nicu Georgescu - revista Arhitectura nr. 411935 
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ctontrale ş i occidentale, constituite în etape istorice anterioare, 
oraşe le Vechiului Regat şi în primul rând capitala necesitau încă, 
!n an ii '20, intervenţii importante pentru omogenizarea ţesutului 
urban, pentru completarea fronturilor stradale ş i pentru crearea 
unei imagini coerente a ce11l1ului. Aşa se exp l ică frecvenţa 

inse1\iilor Art Deco, moderne ş i în ace l aşi ti mp agreabile prin 
-l ~-:r. :1, : :,; ~ ; - .:; 1 - l iţir:-f ,= ·:11 ·! f0rrr~? ri0. 1_ 1 - c: '? ~ ·- ' 1_ • ş 1_~ r ~:: ţ~. c·rlc?.:~! c·:ir.te:..;t dar 
i.A:i y c.1.i 1u 11nu Lu e:ctu1 1a. u 1Uer1t :~~~~ :..tf)all~ . .'\rr~itccl~rU uiUu:ic; ~rir1 
excele nţă, Art Deco permite adaptarea la situri dificile, 
remodelarea edificii lor mai vechi în spiritul noilor cerinţe, 

preocuparea pentru estetica străzii şi chiar punerea în scenă a unor 
evenimente urbane. 

Primele exemple de Art Deco aparţin unui segment al 
modernităţii occidentale mai uşor de asimilat: comerţu l şi 

transporturile, loisirul, turismul, speclacolele - ca şi programele de 
locuire (vila ş i imobi lul de raport), mai dependente de modă. 
Curând însă, arhitectura Art Deco se extinde în toate domeniile 
vieţi i publice, adaptându-se cu dezinvoltură la orice program, 
reprezentativ sau domestic, monumental sau utilitar, ş i astfel 
rnntrih1 1inrl l::i nmngenizarea întregului cadru construit. 

În Buc ureş ti , care, după cum observa C. Giurescu, absoarbe 
forţele creatoare ale acestei perioade asemenea unei pompe 
aspiratoare, se construiesc noi hoteluri (Union, Negoiul, Udo, 
Ambasador) şi cinematografe (Marconi, arh. Constantin Cananău; 
Regal, arh. Jean Monda; ARO, arh. Horia Creangă) , apar baruri de 
tip „american" (Presto, Colos, Bar automat american), baruri de 
noapte (Me!ody, Atlantic, Car/ton) ş i amenajări moderne pentru 
loisir (Ştrandul Federaţiei Societăţii Sportive Române pe Şoseaua 
Kiseleff , arh. Marcel Iancu; bazinu l cu valuri Udo) - toate dominate 
de estetica Art Deco. · 

Pentru principala gară a capitalei, Gara de Nord, se adoptă 
acelaş i limbaj , specific, în această perioadă, programelor pentru 
transpo1i uri , considerate simboluri ale progresului. Marile clădiri 

publice , 1·eprezentative pentru imaginea puterii politice ş i 

economice, 'lncep să ~enun\e la tmdiţionalu l stil nearomânesc, greu 
de adaptat noi lor cerinţe semantice şi chiar funcţionale, şi aplează 
la diferite vari<tnte de Art Deco (Tribunalul Ocolului VIII din str. 
Şt i rbe i Vod ă, Prefectura Poliţie i Capitalei din Calea Victoriei, 

as 

Palatul Telefoanelor, Palatul Casei Centrale a Asigurărilor Sociale 
din Bd. Carol). 

Îşi fac apariţia programe complexe, ca de ex. Blocul Edilitar 
Piaţa Amzei (arh. Nicu Georgescu), realizat într-un stil modern 
flexibll, care vi rează de la tonalitatea Art Deco, adecvată pentru 
faţada ş i interiorul teatrulu i, spre clasicismu l monumental 
c;,.:;;,.:clcri:;Uc clădiri l or puhlice din anii '30 - pentru tribunalul 
lransforn1at ulterior în consiliu municipal, trecând 13rin stilul neutru 
al aripilor laterale destinate comerţu lu i ş i birouri lor. În cazul 
Palatului Societăţii Funcţionarilor Primăriilor Municipiului Bucureşti 
din str. Batiştei nr. 14 (cunoscut după război ca imobilul ARLUS), 
arhitecţii Ioan Roşu şi Radu Culcer realizează probabil cea mai 
relevantă mostră autohtonă de Art Deco; o sală de festivităţi de 
400 mp, cea mai mare din Bucureşti la ora aceea, un restaurant, 
un bar, o sal ă de popice , săli de sport şi „saloane de baie" oferă 
amatorilor de loisir ş i spectacole o ambianţă l uxuriantă ş i plină de 
vervă. 

Treptat, limbaju l modern în varianta Deco se extinde ş i în zona 
monumentelor publice ş i funerare, mai intim legată de tradiţie (fie 
naţională, fie clasică), aşa cum o probează Monumentul Eroi lor 
Aerului (autori Lidia Ktzebue şi Iosif Fekete) sau numeroase 
cavouri şi monumente funerare din cimitiru l Bellu . 

Dar locuinţele oferă fanteziei Art Deco cel mai larg câmp de 
manifestare, de la volumetrica generală până la detaliul minor. 
Se poate afirma că, în arhitectura l ocuinţelor, producţia curentă 
este net dominată de Art Deco, atât în cazul imobilelor tip vilă, 

cât şi al imobi lelor cu apartamente care comp l etează fronturile a 
numeroase artere bucureştene. Predilecţia pentru imobi lul în 
formă de „U" (tipul immeuble a cour ouverte, ex. str. Calderon 
nr. 36, arh . Arghir Culina; Bd . Dacia nr. 15, arh. Jean Monda; 
str. Luterană 5; Bd . Carol 35; Bd . Bălcescu nr. 24 ; str. Xenopol 
nr. 3) şi pentru imobilul cu curte interioară (Calea Victoriei nr. 
101 sau 122), ca şi pentru dispunerea locuinţelor pe „int rări" 
sau fundături, care amintesc de tipologia tradiţi onalelor curţi 

longitudinale (In trarea Dacilor, Intrarea Nicolae Vermont, 
Intrarea Orizontu lu i) - contribuie la animarea şi diversificarea 
spaţiului urban prin tranziţia gradată între zona publică şi zona 
privată. 

Fig. 3. Imobil de locuinţe, 
sir. Louis Calderon nr. 36, arh. Arghir Culina - revista Arhitectura 1931-1933 

(număr unic) 
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Fiecare clădire Art Deco devine un unicat prin silueta generală 
vibrată, marcată adesea de ritmul retragerilor în trepte ale 
nivelurilor superioare - cerute de noile regulamente urbane, dar 
preluând motivul tipic Art Deco al ziguratului; sau prin jocul 
volu metric al bovindourilor curbe sau faţetate, al caselor de scară 

subliniate de ferestre-fantă verticale şi de fl eşe le paratonerelor; 
prin eleganţa portalurilor de acces , prin varietatea formală a 
ferestrelor sau prin rafinamentu l „accesoriilor" care personalizează 
- feronerii decorative, vitralii , copertine luminoase, profile sau 
basoreliefuri. 

Fig. 4. Imobil de raport, Bd. Nicolae Bălcescu nr. 7-9, arh. Jean Monda 

Fig. 5 . Imobile de locuinţe, Intrarea Dacilor- foto M. Gavriş Identitatea proprie fiecărei clădiri se manifestă ş 1 in 

arhitectura de interior, domeniu în care, alături de artele aplicate 
şi de grafica publicitară, Art Deco şi-a dat adevărata măsură şi în 
care se poate defini incontestabil ca „stilul epocii" . Spaţiile 
interioare, pub lice sau private, se recunosc prin confortu l rafinat 
şi eleganţa neostentativă, prin calitatea ornamenta l ă a texturilor 
preţioase ş i a combinaţiilor in solite de materi ale (ex. holuri de 
acces la imobilele din str . Dionisie Lupu nr. 31, Nico lae Iorga nr. 

Fig. 6. Imobile de locuinţe, Intra rea Nicolae Vermonl - foto M. Gavriş 
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22 sau Pitar Moş nr. 27), prin rolul modelator al luminii turnate 
de tipare geometrice - fante, scafe sau cornişe (ex. holul de 
onoare şi sala de fes tivităţi de la Palatul Societăţi i Funcţionarilor 
Primăriilor Municipiului Bucureşti din str. Batiştei nr. 14), 
luminatoare din blocuri de sticlă translucidă (ex. cupola pasajului 
Generala din Calea Victoriei nr. 68-70, arh. Gh . Negoescu), 
oglinzi, vitralii sau glass-wanduri. 

Majoritatea arhitecţilor activi în perioada inte rbelică este 
formată din absolvenţi ai Academiei de Belle-Arte din Paris sau din 
Bucureşti. În dorinţa de a se menţine în pas cu vremea, fără a 
contraria gusturile unei clientele medii, arh itecţi ca Jean Monda, 
Arghir Culina, State Baloşin, Ioan Roşu, Emil Guneş sau Alexandru 
Zamfiropol recunosc în limbajul Art Deco o garanţie a succesului la 
public. 

Fig. 7.:S. Palatul Societăţii Funcţionarilor Primăriilor Municipiului Bucureş ti 
(in pm1ent sediul ARCUB, Centrul de Proiecle Culturale al Primăriei Municipiului Bucureşti), str. Bat1;5tei nr. 14, arh . Ioan Roşu şi Tadu Cu/cer-foto M. Gavriş 

Fig. 9-10. Idem - revista Arhiteclura 1934 (număr unic) 
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Fig. 7 7. Pasajul Generala, Ca/ea Victoriei nr. 68-70, arh. Gh. Negoescu - revista Arhitectura nr. 817 9377 2 

Nici figurile majore ale arhitecturii româneşti interbelice nu se 
pot sustrage spiritului Art Deco. Îl descoperim în lucrări le de 
început, ca o etapă necesară (Marcel Iancu - vila Fuchs, vi la 
Lambru, pavilionul de intrare la Ştrandul Kiseleff; Horia Creangă -
vila Medrea, proiectul de concurs pentru imobi lul ARO din Bd. 
Magheru, intrarea la fabrica de locomotive din cadru l uzinelor 
Malaxa) sau în lucrări de maturitate care, prin destin aţia lor, trebuie 
să găsească măsura ju stă între modernitate ş i o anumită cu/ture du 
bien-etre specifică locului, reunind tihna patriarh a l ă, tabieturile 
levantine şi vocaţia burgheză a confortulu i (Marcel Iancu - imobilul 
Bazaltin; Horia Creangă - cinematografu l ARO, holul de acces în 
imobilul Ottulescu; Duiliu Marcu - remodelarea hotelului Athenee 
Pa/ace, imobil str. Tudor Arghezi nr. 16; G.M . Cantacuzino - imobil 
str. Dionisie Lupu nr. 65) . 

Diapazonul larg al Art Deco-ului bucureştean reflectă evo l uţia 
de la eclectismul târziu al aşa-numitu lui haut-sty!e Oeco, 
caracteristic pentru Parisul ani lor '20, spre o esenţi alizare a formei 
car~ se întâlneşte cu limbaju l Mişcării Moderne sau cu stilul 
pachebot. 

Maniera eclectică, bazată pe o cadenţă decorativă continuă, se 
reflectă în compoziţii simetrice de factură Beaux-Arts, cu fil e 

verticale marcate prin ordine colosale stilizate (imobi l str. Franklin 
nr. 5, garajul Ciclop, hotel Ambasador) , prin bovindouri, turnuri sau 
ancadramente unificatoare (Palatul Casei Centrale a Asigurăril or 
Sociale din Bd . Carol nr. 35, Palatu l Crucii Roşii din str. Mendeleev 
nr. 40a, hote lurile Union şi Negoiu0. 

Tranziţ i a între eclectism ş i moderni sm se materializează în 
compoziţii geometrice regulate, care renunţă la sistemul clasic 
ordonator ş i tind spre izolarea reciprocă a elementelor de 
vocabular, astfel încât acestea se eta lează asemenea unor citate 
înscrise pe o coal ă albă . Este cazu l Palatului Societăţii 

Funcţionaril o r Primări il o r Municipiului Bucureşti din str . Batiştei nr. 
14, un colaj pitoresc de forme, volume geometrice ş i elemente 
decorative man.evrate cu o dezinvoltură care indi că cristalizarea 
unui adevărat stil Art Deco. Numeroase vile ş i imobile de raport 
ilu strează această fază „clasică" a sti lului , caracteri zată prin ritmul 
alert al unu i zig-zag general, prin volumul vibrat, marcat de accente 
verticale şi de coronamente exuberante (imobi le str. Domniţa 

Anastasia nr. 1 O, arh. I.O . Enescu ş i T. Marinescu; Bd . Dacia nr. 
66, arh. Jean Monda; str. Calderon nr. 36, arh. Arghir Cul ina; str. 
Dumbrava Roş ie nr. 22). 
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Fig. 12 - Imobil de locuinţe, str. Franklin nr. 5 -
fotografie M. Gavriş 

Fig. 13. Palatul Casei Centrale a Asigurărilor Sociale, 
Bd. Carol nr. 35 - foto M. Gvriş 

Fig. 14. Palatul Crucii Roşii, str. Mendeleev nr. 40a - fo to M. Gavn·ş 
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Fig. 15. Imobil str. Domniţa Anastasia nr. 10, iniţial Casa „Calendarului", arh. I. D. Enescu şi T. Marinescu - foto M. Gavriş 

Fig. 16, Imobil de locuinţe, 
str. Dumbrava Roşie nr. 22- foto M. Gavriş 

Fig. 17. Imobil de locuinţe, 
Bd. Dacia nr. 66, arh. Jean Monda -
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Ca prezenţe singulare în această etapă a arh itecturii Art Deco 
se remarcă Tribunalul Ocolului VIII din str. Ştirbei-Vodă, care preia 
tipul de mastaba al pavilioanelor franceze din cad rul Expoziţiei 
Artelor Decorative de la Paris din 1925, o încercare de a i eş i din 
tiparele tradiţionale - şi Palatul telefoanelor, unic exemplu de stil 
new-yorkez la noi ş i semn al pătrunderii capitalului ameri can, care 
prin aripile joase se aliniază la corni şa Căii Victoriei, iar prin 
„ziguratul" de 11 etaje formează un semnal contrastant, la vremea 
sa obiect al multor proteste violente. 

Maniera denumită Modern Oeco sau lnternational Oeco 
asimilează rigoarea Sti lului Internaţional , dar preferă formelor 

geometrice simple ş i marcării nete a orizontalelor - un raport 
ech ilibrat prin detalii elaborate (imobil str. Aurel Vlaicu nr. 34, arh . 
Tiberiu Niga; imobil str . Luterană nr. 3; str. Alecu Constantinescu 
nr. 8). O multitudine de clădiri care bordează marile bulevarde 
apa~in zonei de interferenţă între Art Deco ş i Stilul Internaţional, 
care prezintă dublul avantaj al unui stil eliberat de canonul 
academic şi încă neintrat sub incidenţa dogmei moderniste (ex. 
imobilul ARO din Bd. Magheru, arh . Horia Creangă; imobil de 
locuinţe ş i birouri Calea Victoriei nr. 72 I str. Academiei 35-37; 
imobil de raport Bd. Băl cescu nr. 24; imobile de locuinţe Intrarea 
Nicolae Iorga). 

Fig. 19. lmobH de locuin ţe, sir. Aurel Vlaicu nr. 34, arh. Tiberiu Niga - foto M. Gavriş 

Fig. 20. Imobil sir. Alecu Constantinescu nr. 8- foto M. Gavriş 
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Fig. 21-22. Imobil de locuinţe, sir. Dionisie Lupu nr. 65, arh. G.M. Cantacuzino - foto M. Gavriş 

Fig. 23. Imobil de locuinţe, Bd. Dacia nr. 42 - foto M. Gavriş 
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Fig. 24- 25. Imobil de locuinţe, str. Visarion nr. 18, arh. T. Marinescu - revista Athitectura nr. 811937 
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Mai puţin frecvente la noi, clădirile apa~in ând stilului pachebot 
sau esteticii aerodinamice (Streamlined Deco) reprezintă o zonă de 
convergenţă între Art Deco, Stilul Internaţional, expresionismul ş i 
designul american al ani lor '30 (ex. imobil str. Dionisie Lupu nr. 65, 
arh. G.M. Cantacuzino) . 

În arhitectura rezidenţia l ă apar deseori combinaţii pitoreşt i între 
volumetria generală ş i sintaxa Art· Deco pe de o parte - ş i 
vocaqularu l unor stiluri „regionale": sti lul nearomânesc (ex. imobil 
Bd . Dacia nr. 42) sau stilul mediteranean, atât de popular în 
această perioadă (ex. imobile str . Visarion nr. 18, arh. 
T. Marinescu; str. Snagov nr. 52, arh. G. Simotta) . 

Din întâlnirea estetici i Art Deco cu suflul clasicizant al anilor '30, 
care survine ca un apel la moral ă, austeritate şi decenţă pentru 
perioada crizei economice, dar ş i ca ecou al unei tendinţe 
generalizate de întărire a autorităţ ii statale - rezultă un limbaj în care 
emfaza clasicismului monumental esţe temperată de stilizarea ş i 
aplatizarea ordinului (ex. imobil Splaiul Ind ependenţe i nr. 5, arh. 
Nicolae Cucu; str. Edgar Ouinet nr. 6) sau de o compoziţi e liberă 
care păstrează scara umană (ex. Ministerul de Ju stiţie , iniţi al 
Căminu l Asoc iaţi e i Medicilor Veterinari, arh . Constantin lotzu). 

Numitoru l comun al acestor manifestări de o mare varietate nu 
este de domeniul formei şi al stilului , ci al atitudinii: este expresia 
bucuriei de a trăi, vizib i l ă în pulsaţia liniei decorative ş i a volumelor 
în cascadă, în tonul dinamic ş i optimist, în dimensiunea ludică ş i 
comunicativă. 

Prin zestrea sa arhitectural ă, Bucureştiul ar putea concura la 
titlul de metropolă Art Deco, alături de Paris, Bruxe lles, Londra sau 
New York. O cartare a construcţiilor capitalei după perioade ş i 
stiluri ar scoate în evidenţă densitatea neobi ş nuită a con strucţi il o r 
Art Deco sau moderne cu elemente Art Deco . O inventariere a lor, 
chiar rapid ă ş i imperfectă, care să preceadă înscrierea celor mai 
reprezentative în li sta monumentelor clasate, ar constitui prim 
inst~ument de protecţie, cel puţin naturală sau spontană. 

ln Belgia, ţară cu care ob i ş nuiam să ne comparăm în trecut şi în 
care arhitectura Art Deco deţine o pondere semnificativă, repertoriul 

patrimoniu lui monumental se opreşte în jurul anului 1940. Clădiri l e 
Art Deco au început a fi „monumentificate" încă din anii '70, odată 
cu larga mi şcare de reabi litate a fenomenului pe plan mondial. 

Modelul american este însă mult mai eficient. În Statele Unite 
funcţionează mai multe societăţi, organizate în principalele zone de 
concentrare a patrimoniului Art Deco (New York, Washington , 
Miami , Kansas City, Detriot Area, California), având ca obiect de 
activitate prezervarea ş i promovarea acestei arhitecturi, considerate 
ca o manifestare originală a spiritului american. Printre cele mai 
active se numără Miami Design Preservation League, care a obţi n ut 

în scrierea staţi unii Miami Beach, o adevărată reze rvaţie Art Deco, în 
Registrul Naţion a l al Locurilor Istorice ca architectural district; 
ulterior, dat fiind că acest statut oferă numai o protecţie generală , 
nu ş i individu a l ă pentru fiecare cl ădi re , eforturile Lig ii s-au 
concentrat către acordarea, pentru două zone mai reprezentative, a 
unui statut special (/oca/ designation) , prin care, pe l ângă 
respectarea unor recomand ări de proiectare foarte stricte, se 
impune ca orice demolare propusă să f ie amânată cu minimum şase 
luni , pentru a da investitorilor din afară posibi litatea să ach iziţioneze 

imobilul ameninţat. Arhitectura Art Deco a primit un loc important în 
Harta ?i ghidul investitori/or pentru South Miami Beach (lnvestors 
Map and Guide to South Miami Beach), astfel; încât multe clădiri au 
fost restaurate, refuncţional izate ş i r·epuse în circuit. 

La ora actua l ă, în perspectiva integrării eu ropene şi în contextu l 
unei societăţi dominate mai mult decât oricând de obsesia 
producţiei ş i a consumului , Bucureştiu l , ca ş i alte o raşe mari, este 
dator să îşi păstreze identitatea cultu ral ă, care se exprimă în mare 
măsură prin evo luţi a arhitectura l -urbani sti că . Pentru etapa 
interbe li că, arhitectura Art Deco deţine o pondere cantitativă şi 

cal itativă care nu mai poate fi neglijată, cu atât mai mult cu cât a 
format, alături de eclectismul de factură franceză al deceniilor 
anterioare, un suport concret pentru mitul „micului Pari s" - un mit 
care ar putea fi în parte recuperat prin resuscitarea spiritului Art 
Deco ş i a inepu izabilei j oie de vivre cu care învăluie realitatea. 

Fig. 26-27. Imobil str. Edgar Ouinet nr. 6 - foto M. Gavriş 
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Fig. 28. Căminul Asociaţiei Medicilor Veterinari, ulterior Ministerul de Justiţie, arh. C. lotzu - revista Arhitectura nr. 611930 
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