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ÎN PRAGUL SECOLULUI AL XX-iea (V) 

PETRE OPREA 

XIII. Ecaterina Movilă (născ. Tzigara) a dărîmat în 1892 
casa bătrînească În ,care locuia, moştenită de la soţul ei (Ioan 
Movilă), şi a construit una nouă, corespunză-roare exigen
ţelor de confort şi modei vremii. 

Casa din str. Italiană nr. 21, real izată Într-un stil elec
tic, a fost bogat ornamentată în interior cu pictură decora
tivă, executată prin anii 1894-1896 de către meşteri italieni . 
Actualmente se mai păstrează intactă decoraţia holu lui de 
la intrare şi cea din fo sta sufragerie s ituată la subsol, Într-un 
grad avansat de deteriorare din cauza igrasie i. 

După moda neoclas i că italian ă, peretii holului sîn com
partimentaţi în panouri dreptunghiulare imitînd marmura de 
diverse nuanţe, iar plafonul prezintă o bordură În rin ceaux, 
cu motive vegetale foarte stili zate, avînd la fiecare colţ cîte 
un personaj fantastic, zoomorf; un motiv vegetal asemă
nător înconjură ş i rozeta. Ceea ce face ca această decoraţie 
să fie scoasă din rîndurile lu c rărilor meşteşugăreşti de ace t 

gen este faptul că meşter ii şi-au perm i,s foarte m uită liberta te 

F ig. 1. Derali1u din pi,cmra ho~uLui casei din str. Itali ană nr. 2 l. 

Fig. 2, 3. Detalii lnfăţişîln d n1auuri moarue presup1use :i fi păicca te, pe p~afonul 
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şi fantezie În tratarea detaliilor unor fru nze şi flori şi a colo
ritu lui, deşi conturele elementelor principale au fost trasate cu 
şablon . Motive decorative asemănătoare şi acelaşi colorit c;:i,ld 
se Întîlnesc şi pe tăblii,le celor patru u ş i pr.in care se păitrunde 
din hol În alte Încăperi . 

Pereţii fostei sufragerii sînt pi ctaţ i (ulei) în compartimente 
dreptunghiulare albastru marin, fiecare avînd, la cele două 
co l ţuri superioare, cîte o ghirlandă de frunze ş i floricele v iu 
colorate, în diverse nuanţe de roşu şi brun. 

Pe fondu l plafonului, o imitaţie de parchetaj din stejar, 
cîteva ornamente de feronerie (balamale) u sţin rozeta şi 
şase mici ca rtuşe cu medalioane - cîte unul la fiecare colţ 
şi la mijlocul laturilor mici -, În cadrul cărora s.înt înfăţişate 
naturi moarte (patru cu flori, una cu raci şi alta cu peşti ). 
Calitatea deo ebită a naturilor moarte, mai ale cea înfă ţi
şînd racii , ne determină să presupunem că ele n-au fost reali
zate de vreunul din meşter ii sau pictorii care au executat 
decorarea casei, ci de un pictor talentat, bănuindu-l În per
soana lui Ştefan Luchian, nepotul proprietarei. Acea stă supo-

fig. 4, 5. Deit~li.i di.n pi,coum frizei ctsei d in str. Vem na. 

ufrage riei casei d in str. Italiană nr. 21, de că tre Ştefan Lu chian. 
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Fig. 10-12. Detaili!i d in pictu ~a casei din str. D nici. 

z1 ţi e o facem Întrucît Ja scurt interval, în 1897, ace ta a 
pictat decoraţia interi oară a unei case, din str. Clopotari 
nL 2, a verişo arei sale p rimare, Matilda Rădoi , nepoată de 
fii că a Ecaterinei Movilă . 

XIV. Arhitectul Ion Mincu, mutîndu-se după 1885 În 
fo ta locuinţă a arhitectului Burelli, a modificat casa din 
str. Verona nr. 19, după gustul său , atît la exterior, cît şi la 
i111ter i{)lr. Din ·d eoo.rarţi a in1eri 01ară se mai păs•tr.eiază, pe toţi cei 
p ainriu ir ere·ţi ai unei încăpePi .aune.n,aj ate În ·capelă , o fri ză cu 
med alioa1ne, în ca•r·e sînt înfăţişaţi apost~i şi s fanţi. La cenurul 
frizei, pe peretele eS1ti1c, ·se af.lă •O S1cenă redînd o per·eche de 
că pir1ioarc şi pllliul l Oir. C aid ml fo·izei e ne pi1cta1t În tl'l•ei direct 
pe perete, iar finţii din medalioane pe pînză mairuflată . 

Se presupune după tradiţia orală că G. Demetrescu-Mi
rca, bunul prieten al lui Ion Mincu, este cel care a pictat 
sfinţii , pe vremea cînd artistul lu cra la decorarea catedralei 
din Con tanţa (1889-1890) . 

XV. în casa extrem de spa ţioasă din Splaiul Indepen
denţei nr. 70, clă dită că tre sfîrşitul secolului trecut, au scăpat 
intervenţiilor multor chiriaşi , care s-au succedat, pc lîngă 
cîtcva sobe din manufacturi g.ermane, pictura În ulei de pe 
plafonul holului central. De-a lungul celor patru cîmpuri 
dreptunghiulare dintre luminator ş i pereţi, se înşiruie de jur 
împrejur două rînduri de ghirlande din flori şi frunze, avînd 
la colţuri cîte o ro~etă akătuită din petale de flori , iar la 
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mijl ocul laturilor, Într-un cadru dreptunghiul ar de mici di
mensiuni, cî te o scenă mitologi că din via ţa zeită ţil or grece ş ti 
(Afrodita, H efai to, Amfi trita ş i eptun). 

Pictorul care le-a executat dă dovadă certă că avea mult 
talent, reuşind , chia r dacă s-a ţinut îndeaproape după mode
lele renascentiste , să se impună prin ştiinţa compozi ţiei, exe
c u ţia desenului, cunoaşterea anatomiei ş i armonia color:tului. 

X VI. La scurt timp după terminarea clădirii din str. 
Donici nr. 40, În 1898, an indicat pe faţada ve tiieă, a avut 
loc şi decorarea ei interi oară În cadrul căreia reţinem pictu ra 
fa tuoa ă din salon. 
. După tradiţia păstrată de moştenitorii fostului proprietar, 
111g. prof. Elie Radu (1858-1931), pictura În ulei a plafo
nului, care înfă ţişează muzele, unele ascultînd şi altele cîntînd 
din instrumente muzicale, pi ctură ac tualmente degradată în 
parte, din cauza unor curăţiri excesive, a fost executată, pînă 
În 1900, de către meşteri italieni. Cele patru medalioane de 
l::! Întretăierea plafonului cu zidurile încăperii , păs trate întT-o 
stare de conservare bună şi înfaţişînd portretele fetelor lui 
Elie Radu, se presupun a fi opera pictorului G. Demetrescu
Mirea. Ne îndoim de exactitatea acestei supoziţii , bănuindu-le 
c reaţia aceluiaşi arti t, întrucît anît pictura de pe plafon cît 
şi cea de pe medalioane sînt lucrate în spiritul francezului 
„nouveau style", străin acadell,)ismului practicat de către di
rectorul Şcolii de Belle Arte din Bucureşti. 
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