
CASE BUCUREŞTENE CU PICTURI MURALE DE l A SFÎRŞITUL 
SECOLULUI AL XIX-LEA 

PETRE OPREA 

între anii 1887 şi 1889 i:;e recon8truia, „după desemmu·i
Je şi sub supravegherea arhitectului Ion Mincu" 1, casa 
juristului şi fruntaşului liberal G. Vernescu, din Calea 
Viclorici nr. 133. 

Pentru a 'infrumuseţ;a, interiorul şi a-i reda o atmoi:ifcră 
cît mai somptuoasă, arhitectul a decorat-o fastuoi:; cu o 
scară monumentală folosind echilibrat, cu mult rafina
ment, imitaţ;ii de diverse . orturi de marmm·ă, plafoa,ne 
cu stucaturi, bîrne de lemn, lambriuri, ancadramente 

1 Aşa cu rn pr ecizează inscripţia care ornează ca un chenar piclura , 
din nişa de deasupra uşii de inlrarc ln sa lonul ce l mi c de la c lajul I. 
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masive de i:itejar la uşi şi ferei:itrc, graţ; ioa~e elemente de 
feronerie (lampadare, lustre) şi pictură decorativă. 

În mod deosebit, interiorul salonului cel mic de la 
etajul I a fost împodobit cu picturi realizate de către 
renumitul artist al vremii: G.D . Mirea2• Scena alegorică 
de pe plafon (ulei pe zid, 1890) înfăţişează d~insul : pe 
un cer azmiu, printre nori diafani, două femei "· iun cop i
laş cîntă la cliferite instrumente, iar în jurul lor un grup 
de copilaşi dansează cu voioşie. Compoziţia, bine conser
vată, deş i plafonul a suferit mai multe fismi de pe urma 
cutremurului din 1940, este o re11„ită a genului, atît din 
punct de vedere al perspectivei p1afonante, putînd fi 
admirată din toate părţile, cît ş i al coloritului; pictura, 
într-o gamă caldă ş i în culori foarte pastelate, dă iluzia, 
elansăr ii plafonului spre inălţimi. Cele patru cartuşe curbe, 
plasate fiecare la întretăierea între perete „ i plafon, i:;în t 
pictate (ulei pe pmză manuflată) cu cîte un per onaj 
feminin simbolizînd j ustit,ia, adevăru l, temperanţa şi 
forţa, după relatarea din monografia pictorului alcătui tă 
de N . Petraşcu, prietenul şi biograful lui Mirea. Ace. te 
picturi contribuie la rîndul lor, prin graţiozitatea atitudi
nilor femeilor, la aLmo fera ărbătorească a acestui salon 
destinat muzicii şi dansului. 

* 
Imediat după in st~ihirea sa ca proprietar (1855 ), în 

casa din uliţa Belvedere, actualmente str. Domniia 
Anastasia, Gh. M. Tattarescu începe să-ş i decoreze inte
riorul locuint;ei cu picturi, năzuind să-ş i dovedească Loto
dată ş i măiestrii-i artistică,. 

Animat de dorinţa de e:i reailiza o atmosferă de calmă 
intimitate şi pentm că mai păstra încă vii covîrş itoarele 

2. An unl alc ca r ecent cxcculalc în ziarul Bucares t din 5/ 17 .IV. 1890 

t . PLAFONUL CASE I VEHNESC U. SCEN Ă ALEGOHICA iNFĂŢ l -
SiND DANSUL. 

2. A.B.C .D . PI.AFONUL CASE I VEHNESC U. CAHTUŞE PICTATE 
C l J C ÎTE UN PEHSONAJ FEM IN IN SlMBOLIZÎNDJUS'ITflA, ADE 
Vi\HLJL , TEMPEHANTA Ş I FOHTA . 
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impre::;ii fde frc.·cclor din Pompei, pe care le văzu::;e cînd 
flvesc .·Luden t la Roma, rrattarescu purcede să- ş i picteze 
pereţii loc uinţ'i, in sp irîndu-::;e din scenele admirate înde
lung acolo. 

în ·a,~;a, s •:'\,ri i, arti::;Lul proprietar ::;-a mulţumiL ca 
pereţii săi fie compa.rLirn en L:-tţi cu panoul'i cwînd chena re 
simple ş i fondurile fle divcr::;c n ua n ţc de imumură ro:;; ic. 
'ei a i holului de la, ek1i j ~m foi-;l, decoraţi tot cu panouri 

avînd fondul ro~u pornpeian, i<tr la centru cîte un putti, 
deRpărţ,ite de cîtc o baindă pe fond brun cu elemente 
<lecomLivc rcnai-;cenfo;tc. Dupăi obiectele cairc le ţin irnttii 
în mînă. ş i ordinea în mM'C .·î nL picLaţi patru dintre ci, 
simboliz a,ză, a,not impurile a,mLlui 3, celo1fal ţi paLru nepu
tîndu-Ji -se preciziRi sem nificaţiRi . 

Aşa cum rezul tă din tl'-o fotogrnfic ştm1iri:;ă , pă · Lrnti'.'1i 
în muzeu, picLma, phtfonului înfăţi„a un cer cu mulţi 
nori printre care . e vedea,u două, personaje feminine. Deoa
rece . -a clerrradat toLal în timp, plafonul a fo t din 
nou pictat în 1952. La cererea şi indicaţia urmaşilor lui 
TatLareRcu, a rt istul N icolae Stoica a realizat un grnp cu 
trei dintre putii care rcprezinLă a,notimplU'ilc. 

Acaparat de comenzil de pictură religioa.·ăi, TaLta
rescu este nevoit · ă amîne mereu decorarea în continuare 

3 în Mnzcul 111 c111u ri a l „ G h . Tallarescu" se păs lrcază ş i schi\elc în 
c reion a l· ace ·Lor p11/li, la cli111cnsiuni lc clupă ca re s-au rea li za t piclurile. 
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3. CASA VERNESCU. INSCR IPŢIE LA ETAJUL I. 

a casei S<tle, intrucît nu dore~te să-şi încredinţeze schi ţele 
spre execuţie unor meşteri zugravi. 

De ab iRi prin 1880, cînd fa,ta ID<ti marc îi împlini~c 
18 ani ş i cînd s-a dat un ba,1 în salonul casei, ·e inaugura 

4 - 7. SCENE CU PUTTL S fMBOLI ZÎND ANOTIMP HILE ANULUI , 
P ICTATE iN HOL L CASE I SAl.E DE CĂTHE GH. M. TATTARESCll. 
8 - !J. LOCU INTA P ICTORULlJ I GH. TATTARESCl . CASA SCAH ll , 
PEHETELE VEST, S'l'ÎNGI\ ; PERl':TELE EST, DH l ~i\.PTA. 
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LOCU lNŢA P lCTOHULU l GH. TATTARESC . P ICTUR I 
CO LTUL DE SUD- VE. T Ş l CENTR L PLAFO

NULU l surHAGER IE I. 

cu ace, t even iment şi plafonul încăperii .. Trecuseră mulţ i 
ani de cînd Tattarescu îşi începuse decoraţ ia casei. De 
aicea tă dată, n-a mai folo ·it tehnica uleiului cu ceară ca 
în anii 1856 - 1857, care cerea foarte mult t imp pentru 
execuţie, ci pe cea, foarte rapidă a temperei. Pentru a da 
iluzia unui plafon ma,i înalt, Tatt::trescu a inclus în deco
raţie ş i o blllJrt parte a pereţilor la racordul lor cu pla,
fonul, ilu,·trî.ndu-i cn o ::trhitectmăi barocă, extrem de t ur
mentată care dirij ează privirea spre centru unde pe un 
cer albastrn p lutesc printre nori două per. onaje feminine 
şi un putt'i, reprezentînd, după obiectele ţinute în mină, 
arhitectma, pictura şi s ulptm·a. Infiltraţii uccesive de 
apă au degradat cu t impul pictma, ceea ce ::t determinat 
retuşairea. ei în 1952 de acelaş i N . Sto ica, cu oc::tzia restau
rării locuin ţci pentru a, deveni aictualul muzeu momorial. 

* 
În Muzeul memorial „ Gh. 'I'aittarescu" se află cele patm 

de ·ene ale alegoriilor executate de către ar tist în locuin!a 
lui Scarlat Crcţulescu (actualmente adăpostind Muzeul 
li teraturii). Realizarea p icturilor a avut loc probabil 
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12. NU i. I IN DESENELE S IMBO l.I Z ÎND ŞT ll NTA . E:\ECLITAT 
DE CĂTRE GIL TATTARESCU !N LOClJ I NŢA I. LI I SC/\111./\T CHE
TULESCU Ş I A FLAT AZ I I./\ MUZEUi. ME~ I O l\1 /\ 1. „car. TATTA-

HESCU " . 

imediat după ven irea a rLisLului <lin str:1in ăik1ite, deci 
prin 1852 - 1855, cînd încă nu cm acaparat de p i cLur~t 
bi. ericească; a p icta,t 160 de bi. ·erici în 40 ani <le a,ctiv i
tatc, al ături de profesoratul exers~tt din 1864 ht Şcoala de 
belle-ar te. 

După relatarea unora care Îi$ i amintesc de a legorii , 
ele erau plasate pandant, duurt cîte două, pe dreaptrt şi 
pe st.în ga pcrc~ilor ,·cării ce ducea de la p::trter la, eLaj şi 
mai existau de8tul de degradate prin 19GO, cînd clădire;1i 
a suferi t serioase tram;forrnări . 

De enele sînt cx:ecut::tLe în cărbun e ~ i cretă pc carLon, 
<le dimensiunile după care s-aiu reailiza,t pictmile, unul 
înfă(; i şînd o femeie cu o harpă - muzic::t, al tul o feme ie 
cu o feră în mînă - ştiin ţa, i::tr celclailte două, în poz i ţ ii 
diferite - gmpul Urnn ia ş i Apollo. 

Prin relat::trea de mai su. ::tflăim de exi i:;tenţa unor 
p ictlU'i murale într-o casă buc1u·eşteană, de la începutul 
celei de-a dou::t jumătăţi ::t secolului al XIX-lca .,i ·ontu
răm o latură mai puţ;in ştiută, a activ ită(; ii lui Gh. M. 
TattaresCLl în pictum mm·ală, anume aceea cu caracter 
la ic. 
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