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I. În 1900 h1a sfîrşit construcţia elegantei case în stil Ludo
vic al XV-lea din str. Batişt·e i nr. 24 A, ·dată indicată pc 
un cartuş aHat pe faţada perionului de la intrarea princi
pală. în interior locuinţa a fo st cu multă piricepe•re decorată 
cu lustre, policandre, feronerii la şemineuri, vitralii , tapiserii, 
scul·pturi şi picturi executate În atdiere autohtone sau de 
pe•ste hotare - la Viena şi Pari s -, răspunz·înrd ultimei 
mode, rafin a tul stil h rt Nouveau. 

Deco~·aţia plafonului din salonul mare, reprezentînd două 
grupuri de putti zbur·dînid pe noPi albi, diafani, ce acioperă 
În parte un cer azuriu, este realizată În ulei (pe pînză maru
flată), de căt re un pictor f.ranicez •ca re semnează ostentativ , 
cu li t ~ re de-o şchi oapă „Marechal Paris 19 ( )". Cură
ţată cam excesiv, ou circa zece a ni În urmă, pi ctura se afl ă 
în prezent îmr-o stare bună, dar Într-o situaţie ce ar putea 
prov·oca deteri.o·ră ri Într-un r•itm alert, deoarece actualmente 
Încăperea serve1şte drept s·a1l ă de mese une.i oa·ntine. Ca1li ta
tea ei art i s tică este scăzută, mult superi oare fiindu-i ce le 
trei picturi (pe pînză man1iflată) repre.zentînd scene galante 
în genul lui Watteau şi Fragona11d - dacă nu cumva v:o r 
fi chiar copii după lucrări ale acestora -, picturi dintre care 
două sînt plasate În pa111dant faţă de fere.astra di11'spre stradă, 
iar a treia pe peretiele opus, deasupra căminului. Autorul lor 
es·te necunoscut, dar e cert tot un artist fran cez, mult mai 
dota t ca moşteşug decît Marechal. 

Al ături de aceste picturi, sigur realiza.te Între 190J-1902, 
singurele vestigii de acest gen rămase din decoraţia mural ă 
iniţială, datorită deselor tran sformăr i imipll'se de capriciile 
proprietarilor succe·si vi, se mai păstrează, de la o redecorare 
efectuată CÎţi va ani mai l!Îrziu, o f,riză, ce a1c1operă trei 
pereţi ai fostului bar, redînd s•cene din viaţa femeilor. Pic
tura (ulei pe zi'd), cxeoutată În 1908 de Francisc Vodak , 
semna•tand multor deconaţii mura le din locuinţe bucureştene 
între anii 1905-19301, este mediocră ca realizare a:rtisn i că, 
cu S'că deri În privinţa desenului, co lmitului şi perspectivei 
(pri.vitorul nu o poate vedea frontal, ci foarte de aproa_r.e 
şi de jos, ceea ce face ca imaginea să apară foarte deforma.ta). 

II. Impozanta clădi1re a Casei de economii şi col1isemna
ţiuni din Cale·a V1i1otor~ei nr. 5, oneaţia a:rhj.tectu lui f.ran.cez 
P aul Gottereau, at·e În interior două mari compoziţii murale 
realizate de Mihai Mene!.as Simonidi, una pe pbfonul să lii 
de Co n•siliu, ailtJa pe ,peretele aulei Cent:ra[.e, deasupra intrăTii 
În sala de consi:liu2. Prima compoziţie (ulei pe pînză maru
flată) reprezintă o alegorie: Fortuna distribuind hu1mrile ei 
României în 1mna Independenţei . înainte de a fi plasată pe 
plafon, lucrarea a fost e~pusă , fă-ră a fi jurizată, „graţie 
1mei binevoitoare introduceri"3, În looul cel mai favorabil 
din cadrul pa viliionului r.oimânesc din E:>Qpoziţia univernaiă 
de la Paris din 1900 şi, datorită tot unor demersuri, Simo
nide a primit „me.dali1a de ar,~i!llt" . Compoziţi•a este o reali
za-re me1dioc•ră fo spiritul p ompi·eri.st al vremii, suferind din 
cauza distribuirii neechilibrate şi fărîmiţate a suprafeţelor 
colorate, prin plasa·rea perpendiculară a scenei faţă de intra
rea În încăpere, ;deci nepunîn:du~se percepe vizual decît după 
i111 ma•re efort. 

1 Plafonul l ocuin ţe i din str. Ostaşului , fostă . str. Erou lui nr. 14, 
care are î n castrată la fapdă o sculptură în marmură (Mate rnitate), 
presupusă a fi de Dimitrie Paciurea, este picrat (ulei pe zid) de Vochk 
În 1914 . De asemenea, locu~nţa meşte rului tipograf D umitru Marinescu 
din st r. f-ă in a ri nr. I , unde actua lmente 'e află dormi toa rele ~co :ii pro
fesion:1Je de tipografi care-i poartă numele, ue plafo nul fostului dormitor 
picta t (ulei pc pînză maruflată) de Vodak În 1.920, ca ş i o scenă de gen 
(ulei pe pînza marufl ată) datată 1930, plasată În holul scării de la intrarea 
pr.in cipa:ă, î,nflî ~i şînd 1cu.rtea inter~oară (at rium) a unei viile romane, unde, 
printre sculpturi ş i straturi de fl ori , ciugulesc o mulţime de porumbei. 

2 Ambele, restaurate în 1964, sînt într-o bună stare de conserva re. 
3 Kean , Pictura şi sculpwrn română la Expoziţ"ia universală di 11 

Paris, „ N oua re vistă română " , I martie 190 I. 
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Această compoz:ţ1e este flancată , pe laturile ei de sus ş i 
de jos, de două panouri cu cî tc o fi gură alegorid (ulei pe 
pînză) , una, În partea de jo·s, reprezentînd un tîn ă r suflînd 
dint·r-o t l'Îmbi.ţă, iar aha, În partea de sus, un pers'onaj 
Înm În>În d o s;ibie. 

Cea de-a doua compoziţie, intitulată Mimca şi ex;ecutată 
În 19124, în.fă,ţişe·ază dirv1erse aspecte din ocupa·ţii-lie poporului 
n o~tru: p escui tul, o lări·tul etc. o:n pă·cate ş i acea s tă compo
ziţie, deş i este realizată Într-o gamă sobră de brun şi verde 
În ca rie s.înt bine echilibrate suprafeţele coforiatJe, plasairea 
grupelo r de p ersonaje este ddectuoasă . 

Toate cele patru lucdri , restaurate corec t în 1964, se 
află in tr-o bun ă stare de conse rvare . 

III. Pe stra.da Sf. Co nstantin, la nr. 18 ş i 20, se termina 
În 1905 o casă de raport cu două corpuri dispuse simetric 
J aţă de axul a1lcii, ca re este perpendicular pe s t-ra:dă, ca să 
h ă răz:tă de la Început de proprieta r să fi e vîndmă sau 
închiriată fie În Întregime, f1i.e parţial. 

Prioprictarul şi-a pă.srrat pentru sine aparta1111entul de la 
etajul din stîng;i corpului •de cl ădi ·re , <li spunînd să se picteze 
f,ieieare canuş al oelor -opt dessous-de-po.rte cu cî te un pei•sa j, 
iar zidul de deasupra s cării care duce la aces t cat să fie 
decorat cu o scenă alegorică înfăţi·şî nd Primtzvara5. 

Peisajel e celor parnu dess1ou1s-de-porte din hol sînt in spi
rate <le meleaguri s tră ine , înJa·ţi 1şînd anotimpuri le, celdalte 
patru -- două În camerele d-lui Ioan Romaniţeanu ş i alte 
două .în a.part.amentul ing. Wilhelm An.ton - reprezintă 
pei saje mediteraneene. 

Deasupr.a scă rii, pe tot zidul, se află pictată În ule.i o 
scenă a l eg;orică de mari dim1e111siuni , care n-a ajuns să fie 
În Întregime terminată şi în culoare. O versiune acreditează 
ideea că anistul italian, autonil picturii, a .întrerupt brusc 
reali za rea ei, tr·eibuind să plece de urgenţă În patria sa. 
Lucrarea, rămasă astfel În stadiu de schiţă, se conservă bine, 
curăţirea ei fiin·d oonştiincio.s făcută. 

Semnalarea acestor picturi , de s l abă ca1li·tate, s-a făcut 
din do rinţa de a sublinia fap.tul că ele ilustrează gustul 
unor proprietari buoureşteni, de la Începutul secolului no~tru, 
pentru decora-rea in terioare·lor cu picturi , şi admiraţia lor 
pentru pei sajllll ilustra tiv, redînd locuri cunoscute din călă
toriile făcute În s.rră inătate. 

IV. Pala·tul Camerei de come·rţ, actualmente adăpostind 
Biblio teca Centrală de Stat (str. fon Ghica nr. 4, fostă 
Bursei), a fos t construit Îrntre 1907-1911 de către arhi·tectul 
Ştefan Burcuş, „atît În interior cît şi în exterior, în stil 
lmtis X V l -modern"6 . Dintre deoornţi1ile interioare semnalăm 
picturile din fosta cameră de consiliu aflată la parter: pla
tanul şi cele patru panouri plasate deasupra uşilor Încăperii 
respe-ctive. 

Compozi1ţi1a de pe plafon ~le·i pe pînză) reprezintă, în 
culor~ foarte iea1de ~i vii, o s.cena ~alamă cu doi tinerj Într-un 
peisaj luxuriant, amintind direct, ca sursă de inspiraţie, 
influenţa artei lui Boucher. Pictura a fost curăţaită şi restau
rată, cu CÎţiva ani În urmă, cu prea multe intervenţii perno
nale ale executantului care a efectuat aceste operaţii ddicaite. 

Cele patru panouri, re:dînd fieca:re -o scena ou puni 
judndu-se (u lei pe pînză), sînt schiţe pictMe monocrom, 

4 În no tiţa O comandă ari-is tică, apărută în ziarul „Expres" din 
24 martie J 905 se face cunoscut că CEC-ul a comandat lui Simonidi, 
afla t la Paris, do uă tablouri cu temele Pacea ş i Războiul, a!llbele de 
predat urgent, În luna april ie, la SlLma de 30 OOO lei. Probabil ca M1mca 
să fie de fa pt compozi ţia Pacea, î n să în loc de a fi executară pe p : nză, 
a pictat-o direct pe zid şi mult mai tlrziu. 

5 Ele ~e p ăstrează actual mente datoriră locatarului Au r.el Popişteanu, 
care a intervenit prompt în 1974 la 0.G.L., cu ocazia ultimei zugrăveli 
pentru a le restaura pe cont propriu . 

6 [11aug1;rarea l'alawl1;i camerei de comerţ, în „Adevărul" ş i „Dimi
n eaţa". Al manah pe anul 1912, Buc. 1911 , p. 128. Clăd i rea a costat 
I .lOO OOO lei, iar insta la1iil e 500 OOO lei . 
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Fig. I , 7, 8. - Decora1ii din 
rasa din s tr.Bariştei , 24 A: 2 
co inpozi\ii de Vodak ş i o 
scena cam pe~t r~ 

Fig. 2, 3. - 'ele doua corn 
pozi\ii cxccut:ue de M. M . . i
monidi În clădirea ,E ,-u:ui . 

Fig. 4, 5 - Det.1lii din tle
co ra\ia rn~ei din str. M. Emi
nescu, 65 

Fi g. 6. - Detaliu din decora
ţia plafonu lui Să lii d. co111i
liu de la 13.C .. 

rig. 9. - Dernliu din decora
ţia c:i~e i din q r, Sf. ' onstan
rin, 18- 20. 
Fig. JO. Medalion din pl afon ul 
holului carii de intrare În 
casa din str. N. Torg:i, 2 
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imi,tînd sangv111a, c·eea ce dă impr-esia uparatoare a unor 
de ene măl'ite. La rî111dul 11or ş i ele au fost restaurate, inter
venţiil e fii 111d mai di crete. 

Daică numeJ.e artistu lui care a executat picturile ne este 
necunoscut, presupunem Însă că a fo t un român, iar În 
priv i nţa datării lncră rifot credem că ele erau gata ş i mont:Lte 
în spaţiile aotuale cu prilejul in augurăr ii clădirii care a avut 
loc la 27 mai 1911. 

V. 1n l oc uinţa din str. M. Emi nescu, nr. 65, colţ cu 
str. Po lonă, c·o n struită În uhimii an i ai ecolnlui tr·eout, şase 
dessous-de-porte, bogat decorate, mai păstrează În cartuşe l e 
respective pin uril e o·rigina le (ulei pe pînză). Ele sînt semnate 
de Margueritte Saintard, care le-a realizat, desigur, pe toate 
în 1900, dată specifi ca tă de autoa·re pe două lu crări. 

Artista - necun o c u tă În ist-oriografia artei româneşti, 
ceea ce ar da loc la ipre·supunerea ,că proprietarul a coman
dat p i ctoriţei lu c rări l e la Paris - s-a inspirat direct, la 
realizarea scenel1or, din opera lui Boucher, două dintre ele 
aivînd i nd icaţia „d' apres Boucher" . 

VI. Clădi rea din str. Ni.c:olae forga nr. 2, col ţ cu Calea 
Victoriei, terminată În 1897 pentru Şerban G hi.ca, descen
dent al fost ului domnitor Gr igore Ghica, şi-a păs·trat deco
raţ i a, destul de edectică, aproape intactă at'Ît la exterior 
cît şi la in terior. Din oea pictată reţinem, ca mai interesante, 
la interior două comp.ozi ţ ii de pe plafoane, dteva din sce
nele de pe cartuşe l e unor de·s·sous-de-porte, două mici meda
lioane de pe peretele scării cc duce la etaj, peisajeJ,e roman
tice de pe friza holului ide la paner, medalioanele imit'Înd 
tehnica mozaicului din holul intră rii , iar · la extc-rior friza 
de 'deasupra i ntrării iprinc~pa l e. 

Unul din plafoane are piictat la centru i0 scenă aleg:orică 
înfăţi şînd două femei şi trei ,î ngeraş i d o lofan~. O restaurare 
neinspirată ş i neîndemînatică faoe pe de o parte să se con
state retuş u ri g1'10so lane, urîţ i nid 5i denaturînd mai ales car
naţia ş i figurile personajelor, iar pe de altă parte, acope
ri-rea uniformă cu o singură culoare (albastru închis) a fon
dului iniţ i al deoupează suparăoor s·i1uetele personajelor şi 
creează iluzia pr~buşirii gmpuJui asupra pr ivitorului. 

Pe ce lă l alt plafon, În formă ·de cupolă, se află la cheia 
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de boltă un Înger sculptat (gips) ş 1 pictat, În Jurul căru ia 
grav itează a lţi Îngeri (pictură În ulei pe zid) plutind pe 
un cer albastru foarte deschis. Pictura acestui p lafon, ca şi 
a celuil alt, es te cert executată de un artist nu îrndeaj un s de 
farnil'larizat cu oer inţele acestui gen de pictură, ş i credem 
că autoru l lor est·e un picti0r au"tohton. 

Compoziţi il e alegorice ş i miitiologice, buchetele de flori 
etc. pia ate pe cartuşele graţ iioa elor ·desso ll' -de-porte, Înt 
creaţia mai multJor artişt i, ţinînd scama de factl\Jra diferită 
a execu ţ i e i. Rema·rcăm dintre a1oeştia, ca pe un artist dotat, 
dato riră sigu ranţei desenului ş i pensulaţie i lejere, pe cel ce 
s-a in spirat şi uneori chiar a ci0p iat tab l1ouri de Boucher. 

Din ba.gata ş i greoaia cl ecoraiţi e a peretelui scării oe 
duce de la parter la 'etaj, semnalăm două meda'li'oane pictate 
monocrom (verde-albastn1) redînid fiecare un 'Personaj 
femi nin. 

Holiş1o'rul de la p arte r ce ducea, probabil, la b~blioted, 
are pereţii ş i plafonul decorate În stil Secession cu lujeri 
ş i flori de nufăr, rea1izoate cu şabl1on ul, care Încadrează Între 
ferestre ş i tavan o friză de medalioane cu pei.saje romantice7 
şi blazoanele familiei. Realizatorul este fă ră îndo i ală un 
meşter zugrav german, cu oarecare dotare ş i pentru pictură. 

Plafon ul casetat al holulu i scării de la ~ntrar·e are la 
rîndul său numeroase ornamente pictate : mascheroni şi per
sonaje mito·~ogice, pc fond de aur, imitînd mozaicul de Mu
rano . Şi această ·deco raţie, deosebită ca realizare de celelalte, 
presupune un alt artist, cu r·ea·le vi rtuţi plastice. 

La exterior se mai păstrează pict.urri decorative În două 
locuri : cea care ornează cu vrejuri şi flori baloonul de la 
etaj, extr·em de deterii0ra tă, şi cea, Înt'f-'O mai bună stare, 
de deasupra uşii de intra1·e ce aminteşte de decoraţia R e
naşter i .i italiene. 

În ansamblu, decoraţia picturală din această locuinţa 
este eclect i că, iar realizarea ei este inegală, Întmcît nu s-a 
dat . o P:rea mare. atenţ i e, executa'l·ea ei nefiind Încredinţată 
unui artist renumit. 

7 N -a r fi ex:clus ca motivul tuturor peisajelor, ca re înfăţişează ace
leaşi clădiri văzute din unghiuri diferite, ă redea const ruqii ex:istente 
pe vreuna din moşiil e proprietarului casei . 
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