
PATRIMONIU 

PICTURI MURALE DIN CÎTEV A CASE BUCUREŞTENE 

I mobilul din str. Mihai Vodă nr. 11, alcătuit clin 
m ai multe clădiri, prima construcţie fiind o locu

in ~ă spa ţioasă cu un eta j ridicată la sfîrşitul secolului 
al XIX-lea, căreia i s- au adăugat, pînă în 1930, alte 
d ouă corpuri inestetice , acop rindu-i în parte faţad <1, 
aces tea pentru a satisface nevoi com erciale, m a i păs
trează în clădirea iniţială cîtcva picturi mum le din în
tregul a nsamblu ce împodobea toate interioa rele . 

Casa din Cal cu Haho ve i ur. :rn - r.B 
Co mpozi\.ic cu s11 b icc L di n He n nşlc rc 

As tfel, in tradosul scării de lemn ce duce de la parter 
1::1 e tctj este pictat în ulei de culoarea cafelei cu lapte, 
decorat pe margini cu două ghir la nde de flori el e măceş 
viu colorate (roşu, verele, roz). 

La etaj, în casa scării ş i la începutul .holului sînt 
pictate patru personaje feminin e plasa te fiecare într-•.) 
ram;J. de stucatură extrem ele' lată şi mult în relief cu 
motive verre tale acop rite cu diverse nuanţe de aur, pen
tru a le impr ima o atmosferă ele somptuozitate. In pri-
mul cadru este reprezentată o tînără clansînd , ţinîncl 
în ambele mîini un voal diafan de culoarea albash·ului 
deschis, îmbrăcată într-o rochie dintr-un material trans
parent asemănător voalului şi de aceeaşi culoare într-o 
nuanţă puţin mai înohisă însă. Fundalul ste brun des
chis, ceea ce dă impresia de desprindere a person a jului 
(mai m are clecît dimen siunea umană) înspre privitor, 
paroă întîmpinînclu-1. O ghirlandă de flori, extrem ele co·
lorate, încadrează personajul. 

Scena a doua redă o tînără ţinînd cu amb ele mîini 

PETRE OPREA 

un fel de trompetă cu două ţevi la car e cîntă. Este îm
brăcată într-o rochie transparentă de culoare roşie . Fon
dul este albas tru, iar cadrul îl const ituie o ghirlandă de 
flori, dar cu mai multe nuanţe de roşu , roz şi, în sp cial, 
alb decît în scena precedentă . 

Dacă aces te două pe rso na je s află în casa scării , cele
lalte se află pe zidul din stî1w a , cum a i urcat scara. 
Primul p er ·ona j înfăţi şează o fată îmbrăca tă într-o rochie 
tran sparentă, cu multe eşarfe, de d iverse nua nţe el a lbas
tru ţinînd deasupra capului, cu ambele mîini, un echer, 
simbolizîncl pr,obabil şti inţa. Fondul est e brun deschis . 
La florile cl in ghirlandă prepond erente sînt nuanţele de 
roz, galben ş i roşu sîngeriu. 

Ultimul person aj , o iînără îmbrăcată într-o rnchie 
transparentă cu eşarfe de diverse nuanţe ele roşu, ţin e 
deasupra ca pului, cu ambele mîini, o ta mburină. Fondul 
es te brun închis. La florile din ghirlandă sînt preponde
r ente nuanţele de v erd e, alb şi rnz. 

Plafonul de d easupra scă rii es te bogat orna menta t. La 
centru, o rozetă din stucatură, b o a t ornamentată şi po
leită cu două nuanţe de aur, înscrisă într-un cadru p a trat 
tot din stueatură, la fel de bogat ornamenta t şi poleit. 
Fondul din cad ru est e brun; pc m argini.l e lui interioare 
se află ghi rland e de flor.i , m a i bogate la cele patru col
ţuri . La rîndul lui acest cadru se în ·crie într-un alt cadru 
de formă eliptică (ghirlcrnclă de frun ze ş i vrejuri) , fi e
care emisferă avîncl la centru o mică rozetă, încadrată 
la dreapta şi la stînga de cîtc un peisa j romantic ima
gin ar: un munte cu o cabană, arbori la m arginea unei 

Compoziţ i e cu subiect din Henaştcrc 
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Co111pozi \i c . .I u dcca La '/ 

ape, un c-as tel cu peisa j în prim plan, a rbori ş i un drum 
cu un personaj eto. 

Locuinţa din str. Plante1or nr. 40 a fost construită şi 
pictată în jurul anului 1910. 

Din pictura murală ele altăd a tă, în s tare bună, mai 
poa te fi văzută doar d eooraţia fostului dormitor. 

Plafonul, cu o ro~etă (s tucatură) la centru, este simplu 
decorat cu motiv geometrice şi luj eri cu flori şi frunze 
viu colorate. În jurul rozetei, o ghirlandă de flori . Fondul 
este crem deschis. Florile sînt în culori past late de al
bas tru intens , rozuri, roşuri iar frunzele în verde pal. 

Pereţii încăperii sânt împărţiţi pe înălţim e în tr~i 
sau cinci cadr . Fiecare cadru ar e la centru o amforă 
cu un buohet de flori . Ea se sprijină pe un motiv geo
metric, servind ca p i destal. O gllirlandă de flori încon
jură amfora. Acelaşi fond şi aceleaşi culori la flori ca 
şi în pictura d pe p1afon. Cadrul şi elementele geome-
trice sînt realizate cu şablonul , ghirland le şi florile în 
schimb sînt pictate de artist la bunul său plac, neres
pectînd o unitate de conoordanţă coloristică, ceea ce 
imprimă ansamb~ului o graţie şi un tonus optimist . 
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<.:asa clin sh-. J\[i llll i Vocl:i nr. l l 
Fra g111c n L d i 11 p i a fon 

Per sonaj krni nin cu L::1111burin ă 

Personaj fem inin cu instrument 
de sufla L 

1n spaţioasa lo cuinţă din str. C. A. Rosetti nr. 5, înăl
ţată cătr:e sfîrşitul s colului al XIX-lea, sau în primii ani 
ai celui următor, într- un stil neoclasic renasc ntist, ma rele 
hol de la etajul .întîi are partea de sus a p reţilor orn-1men
taţi cu s tucaturi (putti, r inceaux - etc.), care încadr ază, 
pe do uă laturi , cinci dintre cele şase compoziţii în ulei de 
m ari dim ensiuni. 

Comandita rul picturilor, pe ca r îl presupunem a fi şi 
cel al imobilului, al cărui nume nu-l ştim, dar iniţiale! 
sale în monogram - N.C. - ne sînt ·cunoscute fiind în
scrise în volu tele cu struguri c decor ază balconul din.
spr stradă, a dorit ca artistul ex cutant , şi el un n um e 
anonim, să realiz ze, p entru ac st spaţiu destinat soire-le
lor şi balurilor, scene galante în spiritul francezului 
Boucher , a cărui pictură era foarte mult apreciată pe 
mel agurile noastre în ultimul pătrar al s colului al 
XIX-lea. 

I e peretele din dreapta, cum urci soara de la parter, 
sus, între arcad -, t întîmpină trei compoziţii de m ari 
dimensiuni, iar pe peretel opus, pandant, alte două, căci 
a tr.eia lipseşte . Cele cinci soen e reprezintă aspecte fri-
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F rngmc 11L d in pl n l' on Pe rsonaj fem inin 
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Casa din s t.r. l' la nC.e lo1· nr. 10 

Dcc ora\.ic p a ri c Lnl ii (fr ag me nt) Dcc oraţ. i c plnfon ( l'ra gmc nL) 

vole din via ţa nobilimii germane, după costumaţie, din 
veacul al XVIII-lea, d esfă şurate în cadrul unor peisa je 
rom antice. De aceea, credem că autorul lor este un pic
to r german fam iliarizat cu arta franceză , destul d stăpîn 
pe meşteşugul a rt istic, căci scen ele sînt bine echilibrate 
compozi ţio n al , desenul sigur, ia r at itudinile person ajelor 
elegante, culoarea însă, poa te şi din cau za matizării ver 
nilului, este obositoare - monotonia verdelui şi a brunului. 

Astfe l, .Pe peretele din dreapta, la centru, compoziţi a 
este a l cătui tă din d ouă grupuri de bărbaţi şi f.emei. Grupul 
din centrul t abloului , aflat lîngă o r uină, se bucură de plă
ce rile unui pic-nic; celălalt, în al doilea plan, în dreapta, 
cu personaje ca re se ţin de mînă două cîte două, ca şi 
cînd ar juca cadril. La stînga acestei picturi, o altă com
poziţie este alcătuită de asemenea din două grupuri d e per-

so naje. La centru, patru p -rsonaje, din ca re trei privesc 
la cel d -al patrulea care ţin e pe umăr la spate o ghitară . 
l-' e un plan mai îndepărtat, într-un luminiş , alt grup cu 
doi bărbaţi şi două fem ei, o per che jucînd, alta cîntînd 
(el d in ghitară, ea voce). La drea pta ac stei picturi, o 
a ltă compoz i ţie cu multe personaje în faţa unui zid : unul 
cîntă d in fl a ut, altele di s cută , iar d ouă - un bă rbat si o 
femeie - sînt într-o reverenţă în timpul clan ·ului. · 

Pe peretele din stînga lip eşte compozi ţi a clin centru. 
Cea din stînga reprezintă o scenă cu multe personaj 
jucîndu-se d e-a baba oarba. Compoziţi a din dreapta redă 
în prim plan trei grupuri: doi bărbaţi preocupaţi de legar ea 
unui sn op el e grîu, un bărbat şi o femeie îmbrăţi şînd u-se 
pe nişte snopi, iat" puţin mai în spate, şapte personaje 
discutîncl . 
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Cl:l clirea clin s ir. Doamnei 11r. 1 Agr ic11l Lur::i 

* • 
Clădirea Băncii Marmorosch Blank, actuala Bancă de 

Inve tiţii , din str. Doamnei nr. 4, construită de arhitectul 
P tre Antonescu, în stil român sc (1910- 1916), are exe
cutată pe peretele din faţa scării de onoare o m are com
pozi ţi e alcătuită clin trei scen (4 m înălţimeX8 m lăţime) , 
pictată de Cecilia Cuţescu-Storck (1879-1969). 

Lucrarea a fost comandată la începutul a nului 1916 
~ i a fost i sprăvită cîteva luni m ai tîrziu, în octombrie, 
a rti s ta executîncl-o într-un ritm intens, deşi a fost n voită 
deseori să-·şi întrerupă luc rul , retrăgîndu-se în ·1dăpo s t" 1 

băn cii , din cauza bombard amentelor germa ne as upra Ca
pitalei . Concepu tă sub formă de triptic, prezintă c le mai 
importante izvoa re el bogăţi - ale ţării : industria , agricul
t ura si co mertul. 

D~pă tern..;in area războiului, prin 1919- 1020, conduce
rea Bă n cii Marm orosch Blank i-a încred inţat decorarea cu 
pictură a vestibulului în care se găs a u intrări! birourilor 
clir ctorilor. 

Pictoriţa a r ealiza t nouă pan ouri m;:n-i el formă rotundă 
pc c le rnit r eprez niînd virtuţile omen eşti, 1' gate între 
el prin ornamente el e frunzişuri stilizate, executate pe 
zid, amintind ele v getaţia luxuriantă R picturilor murale 
clin locuinţa 'ff lis tei din str. V . Alecsandri nr. 16. În cadrul 
panourilor, a rtista s- a pr ocupat să înfăţişeze - aşa cum 
declară - „personaje a.le căror atituclini, complete prin 
expresia fi zionom iilor, să reclea o tare s1ifle tea.scă, o nă
zuinţă. Ca. problemă ele conipoziţie , m -a interesat înscrie
rea motivului în formatul rotund şi pot să observ sobrie
tatea. şi simplitatea cu care am izbutit ă le tratez" . (C. Cu
ţescu-Storck, ·.o viaţă 1clăruită artei, Bucureşti, 1966, 
p . 109). 

• 
* * 

In clădirea din Calea Rahovei nr. 56-58, construită 
imediat după Războiul de Ind ependenţă, una din came
rele de la etajul I m ai păstrează într-o stare proastă de 
conservare şi într-un proces continuu de degradar o pa rte 
din pictura de pe plafon. Această cameră, foarte s'paţioasă, 
iluminată doar prin luminaitorul din pl afon, servea drept 
atelier de pictură propri tarului imobilului , G. Popescu 
(1852- 1907) profesor de desen şi caligrafie la Gimnaziul 
Gh. Lază·r, cu studii de specialitate la Academia San Luca 
clin Roma. El est mai cunoscut pe tărîm ·artistic · sub nu
m ele de Pompilian, începînd din 1879 cînd s-a afirm at cu 
pictura Bisericii Sf. Gheorghe Vechi, unde, timp de cinci 
ani, a realizat 161 compoziţii ·CU numeroase . personaje in
spirate după oper semnate de Rafael şi de alţi maeştrii 

()2 

Pnno11 decura li v 

Ar111 onii (panou dccor::iliv) 

ai Renaşterii italien e. 
Către sfîrş i tul veacului al XIX-lea, înfiinţînd aici Insti

tutul particular de domnişoare Pornpilian, al cărui direc
tor era soţia sa, iar 1 preda desenul, m aterie destul de 
importantă la acea vreme în educaţia tinerilor din înalta 
societate , a rtistul a ţinut să înnobileze atelierul pictîndu-i 
şi pereţii cu numeroase compoziţii, conferindu-i astfel o 
atmosferă elevată, demnă pentru studiul artei. Atelierul 
devenea un templu al artei, pr gătind în prealabil spiri
tualiceşte pe tinerele e leve care urmau să-şi apropie tai
nele artei. De aceea a lucrat cu mult zel şi multă scrupulo
zitate, întrucît ţinea să-şi dovedească marile calităţi· artis
tice de pictor academic, ş i totodată superioritatea sa faţă 
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de G. Ta ttarescu, rivalul său in do111eniul picturh bis ri
ceşti. 

Act ual111 ente se m ai păs trează doar cinci compoziţii, în 
care per onajele sînt redate în mări111 e naturală sau m ai 
mare, probabil singurele pe car.e a rtistul a r uşit să le 
realizeze în mai mulţi a ni (1 880-1890). Una se află pe 
peretele din faţa intrări'i in spaţiul cuprins de bolta în 
leagăn , repr z ntind , cred m, Judecata lui Solomon. Scena 
înfăţişează în prim plan, la centru, o femeie tînd în 
genunchi, cu partea de sus a trupului goală, iar în jur ul 
ei, dispuse în .evantai, şapte personaje, în poziţii solemne 
şi grave, din care cinci siind pe scaune şi două, î n stînga, 
fe111ei stînd în picioare. Compoziţia este bine echilibrată, 
degajînd o atmosferă tensionată, prin contrastul dintre 
poziţia în mişcare a femeii din centrul compoziţiei şi sta
ticul celorlalte persona je. In vecinăta te, pe arcul d e boltă, 
se află, pandant, două compoziţii, pe înalt, fiecar·e înfă
ţi şînd un grup d şase sau şapte p rso naje, în costume 
din evul mediu apusean, discutînd calm pe tr ptele unui 
templu cu coloa11e cori ntice ca re se află în fund al. Dea
supra fiecărei scene, adosaţi , cît un îng r în zbor. 

Urmează pe boltă , de o parte ş i de alta .a luminatoru
lui, pand ant, două scene de foarte ma ri dimensiuni, cu 
numeroase perso naje. Subiectul fiecărei a , după cîte bă
nuim, înfăţiş ază tot cîte o jud ecată. I erso naj le, curteni 
şi prelaţi a i curţilor princia re apusen e, sînt somptuos 
î111brăcate, etalînd o diversita te de costume folosite în ma i 
multe secole, surprinse \n atitudini şi gesturi fireşti eti
chetei rangului lor. 

Indu slri a 

Comerţul 

Cl:ltlil'ca din C • ./\ . noselti nr. r. Sce nă gal anlă 

Fieca re din cele cinci compoziţii sint realizate p rin 
tr-un desen bine stăpînit de artist, o punere în pagină 
echilibrată a scenelor, acelaşi colorit sobru - dominanta 
de brunuri, aceeaşi c.once pţie în tratar : maiestuosul cal
mului olimpian. Dacă sc nele n -au putut fi încă id nti
fi cate, ca adaptări sau copii după maeştri ai Renaşterii, 
unele personaje i-au fost inspirate cert din lucrăd ale 
acestora. 
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