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Reparaţiile efectuate la clMirea llin str. General 
Praporgescu m. 42, în mma sei mului din martie 1977, au 
scos la iveală de sub zugrăveală somptuoasele decoraţii 
mlU'ale care au împodobit iniţial pereţii salonului şi pla
foanele din trei odăi. Astfel, salonul avea toţi pereţii 
coloraţi în roşu pompeian. Cei O.oi pereţi laterali intrării 
sînt împărţiţi în două registre. Fiecare registru superior 
este prevăzut în centru cu cîte o casetă bordată cu un 
chenar cu motive geometrice şi f lorale stilizate în diverse 
nuanţe de ocru, iar cîmpul prezintă cîteva elemente com
poziţ;ionale amintind aplice metalice, urne ş i grifoni. De 
o parte şi de alta a casetei se află cite un pilastru ados~Lt 
peretelui, avînd pe verticală o bandă cu motive decorative 
vegetale, pictate cu ocru pe fond negru. 

Sub caseta din registrul superior registrele inferioare 
ale celor doi pereţ; i prezintă în centru, o alta cu motive 
antropomorfe şi zoomorfe (ţapu l simbolizînd, ca şi spicele, 
belşugul) în culori de ocru pe foud negru, ; sub banda deco
rativă de pe pilaştri, cîte o casetă a cărei bordură din frunze 
de viţă înconjură un per1;onaj imaginar, de a. emenea pictat 
cu ocru pe fond negru. 

În prima cameră, din dreapta intrării în salon, se mai 
distinge o parte din pictlll'ile de pe plafon: o friză de-a 
lungul pere(;ilor compmă din mai multe borduri ş i muluri, 
dintre care cea mai lată cu grifoni afrontaţi, iar la cele 
patru colţ;uri, clte un mic medalion înJ'ăţişînd o 1;cenă mito
logică, aşa cum se poate observa la cel mai bine păstrat ş i 
care înfăţişează tm ep isod clin legenda lui Bachus cop il. 

La rîndul ei, camera opusă acesteia mai păstrează pc 
plafon fragmente de pictlll'ă. Deducem că, ele jlll' împre
jurul încăperii era o friză cu multe benzi alcătu ite din ele
mente geometrice (ocru pe fond negru), iar cîmpul pla
fonului era împărţit de d.ouă benzi excesiv ornamentate ş i 
care se intersectau în cruce, terminîndu-se la cele patru 
capete cu cite o ramă ce încadra un putt'i, simbolizîncl 
fiecare cîte tm anotimp, prin unele elemente decorative. 

Camera alătmată celei din dreapta intrării în alon mai 
păstrează, foarte deteriorată, o pa1'te din decoraţia pla
fonului. De data aceasta, putem deduce că, la centru, se 
afla un cîmp ele formă ovală (poate pi tat .·implu cu o 
culoare)., înconjmat de patru colţari cu tot atîtea scuturi 
(purtînd probabil iniţialele proprietarului), totul în cris 
într-o foarte lată bordură cu numermLse elemente decora
tive (ocru pe fond negru). 

1. Snlonul c11scl 1lin str. Sflnplor, 12. 
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Am semnalat acest ansamblu decorativ „empire" pe de 
o parte deoarece ·reprezintă un stil mai puţin uzitat în 
înfrumuseţarea interioarelor, întrucît creează o atmosferă 
mai mult apăsătoare decît austeră şi solemnă, iar, pe de 
altă parte, pentru motivul că pictura, neputînd fi recon
stituită din cauza lipsei prea multor elemente a fost 
reacoperită cu o nouă zugrăveală. 

* 
în clădirea din slr. Sfinj.ilor nr. 12, realizată în jurul 

anului 1900, se mai păstrează aproape intactă, însă foarte 
înnegrită de fum şi praf, decoraţia murală din salon. Pla
fonul, de formă dreptunghiulară, încadrat într-o ramă de 
1;tuc (înaltă şi cu puţine profite), poleită în mai multe 
nuanţe de aur, este pictat cu nori albi care plutesc pe un 
cer albastru. Lai centru printre nori, se disting cu greu 
mai mulţi putti, iar la mijlocul fiecărei laturi mici a pla
fonului este plasată cîte o scenă : tma reprezintă o zeitate 
şi un putt'i privind un bust, alta, doi putt'i ţinînd parcă un 
corn al abundenţei, bogat decorat cu flori. 

La intersecţia concavă a pereţilor cu plafonul, de jur 
împrejurul încăperii, se află o friză pictată în ulei. Colo
nete clin stuc, avînd la partea superioară busturi de femei 
(cariatide), in1;pirate din repertoriul decorativ vienez, 
secţionează friza în zece compartimente. Şase dintre ele, 
lunete în formă de semicerc, sînt bordate cu elemente 
florale (lujel'i , vrejuri, frunze şi flori) realizate cu şablonul, 
lăsînd ă . e întrevadă printre ele, în fundal, un peisaj 
lacustru. Celelalte patru, de formă trapezoidală, plasate la 
colţurile salonului, prezintă chenare asemănătoare, exe
cutate tot cu şablonul, au la centru cîte un coş cu 
fructe. Aceste coşuri cu fructe, ca şi })eisajele lacustre şi 
decoraţia plafonului sînt pictate, fiecare în parte, de către 
artist după fantezia sa. Coloritul viu al florilor şi fructelor 
care, acum, abia se mai disting, supleţea cu care sînt redaţi 
norii plutind într-o mişcare a.censională lină ne prezintă 
un artist dotat, care a reuşit - în afara unor stîngăcii în 
desen (putti ) - să realizeze o pictură decorativă întru 
totul corespunzătoare unei atmosfere agreabile pline de 
graţie şi calm. 

* 
Imobilul tUn Calea Moşilo1· m. 99, care mai păstrează 

o curte mare şi grajdurile de odinioară, a fost construit 
în primii ani ai secolului al XX-lea. Proprietarul, ve titul 
jtu·ist Con tantin Hamangiu, a ţinut să-l decoreze cît 
mai fastuos cu 1:1obe de porţelan din manufacturi vieneze, 
tavane cu stucaturi, imitaţii de marmură şi picturi. Din 

2. Snlonul cusei din str. Sfinţilor, 12 (11crctc htlcrnl). 
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!l. f:a sa din Sll'. Ci t•111• ral 1'1·a1101·ucsc 11 , ?.:! (11i r· lu ni de 11 e 
11 er~ l. 1• l e lal H al al lrnhrln i d 11 inll·a1·t•) . 

4 . Cas a iii n slr. fi e ne ra l P ra JI Ol'!J Csc11 , ?,2 (11Jai'o 11 do rmi I.or 1) . 

'tot ceea ce altăuată con ·t ituia .frumuseţea interiorului a 
;mai rănas o p arte din stucaiturile plafoanelor d in trei 
:dormitoare ş i, integrnl, decoraţ ia holului (im.itaţii d e 
:<liver ·e marmure, oglinzi ş i două panouri. cu p ict tll'i). La 
'intrarea în hol, după ce urci o cară cu cîteva trepte, de o 
parte ş i de a lta a pereţilor, se află montate în nişe cite 
un panou, î ntăţ işînd fiecare, la dirnen.·iune naturală, o 
femeie : cea din dreapta intrării cint înd la vioară , ia r cea 
din stînga, la harfă . .Ambele panouri sînt realizate, aşa 
.cum se ·pecifică la fiecare în dreapta jos, de către . Ver
rmont ş i sînt datate 1903 . .Aceste picturi c1!- acuza.tr?st dec?
rativ - cu lori viiîn cri ·e într-un desen bine deltm1tat prrn 
liniile de contm·-conferă holulu i, alături de oglinzi, o notă 

i.de intimitate în atmo ·fern genern l ă, sol emnă ş i rece, crea UL 

'18 

G- 7. Cnsn din Ca lmi i\ lo~ ilo r nr. !W (11nno ur l 1lcco ra 1i v11). 

p1·i.n placare~~ pereţ i l or ş i pai rcloselei cu marrnu ră . Trebu ie 
să menţi.onăm că, pe lîngă camcterul inedit pe care-l pre
zintă, ele înt primele picturi executa;te de Ver mont special 
pentru clecorarea aicestei case. Hucurîrnlu-se de multe 
a;prccieri la vremea lor, după cîţ iva ani, au fo .·t urmate 
de A legon·a artei: de pe plafonul unei camere de la etaj d in 

5 . Casa din s1.1·. Gcu crall'ra 11 o rncscu nr. 4 2 ( tri z:"1 diu holul de i 11 t r11 r e). 

fostul Muzeu Kalinderu şi de panourile alegorice cu petre
ceri cîmpeneşti, dar mai ales de compoz i ţia di.n biroul de 
lucru al fo , tului Palat Cantacuzino* înfăţişînd .Judecata lu i 
Stroie Leurdeanu. 

în a doua cameră din dreapta salonului, p lafonul este 
decorat cu un cadru de stucatură, iar la cele patru colţuri 
cu cîte lill mic medalion p ictat în u lei, înfăţişînd min iatmal 
pe un fond albastru, cite doi sau trei putti care se disti.ng 
areu întrucît pictlua a suferit succesiv curăţiri nereglemen
tare: S-ar putea ca şi aceste lucrări decorative să fi fo st 
executa.te tot de către Vermont. 

• Pet.re Oprea , Case b11cureşlen e cu picturi murale în pragul seco /11 /u. i 
al XX- iea (II) , în „ Hcvista muzeelot· ş i monumentelor ", scria Mon um en te 
isloricc ş i ele nrt:i , nr . 1 clin .1975 . 
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