
PICTURI MURALE ÎN CASE BUCUREŞTENE ÎN . PRAGUL SECOLULUI AL xx„LEA 

-------------------------- ----------PETRE OPREA ---

Cl[1direa în stil clasic francez d in str. Gabriel Peri nr. 
9, construită î n ju rul an ulu i 1900, mai păstrează 

doa r o mică parte din pi ctu ra munlă car , altădată, îi 
d cora interiorul. Dacă în unele încăperi se mai pot dis
tinge vagi urm e ale aceste ia, în schimb, se păstreaz[1 in
tact[1 cea din vest ibulul de la i ntrare şi cca de pc plafon ul 
marelui h ol. 

Decoraţia murală din vestibul, alcătuită dintr-o îmbi
nare de e}ementc geometrice ş i v getale stilizate, amin
tind de cea islam i că, este exec utată în parte cu şablonul. 
Pe fond brun închis es te pictată d ecor.a ţi ,a cu mai multe 
tonuri de brunuri deschi se. 

.Sir'. (;;1brie l .l 'L'l'i nr. !I - .SccnC1 mitologil'f1 - lJL'i'cii s\o-.; 

Str. Gabriel. Pori nr. 8 - Scenă m i tolog ică - A.frodit·a 

Decoraţia plafonului din hol este de mare valoar ar
tistică. Friza d la marginile plafonului (la centru un mare 
luminator), extinsă ş i pe o parte din. pereţi, este pictată 
cu eleme nte vegetale stilizate, întrerupte de patru car
tuşe, fiecare înfăţişînd o scenă din mitologia gr acă. Scena 
de pc cartuşul aflat pe p retele din st înga uşii de la in
tiia~ne reprezintă o alegori'e din viaţa lui H faistos, zeul 
focul ui la greci, meşterul neîntrecut al m talelor. Cea de 

pe cartuşul ală turat, adică de pe peretele opus intrării, 
redă' pc ze iţa Afrodita ( î n c insă cu centura care îi dă pu
teri de seducţ i e irezistibile), soţ i a lui Hefais tos, admirîn
du-se într-o oglindă. P e cartrn1;ul următor, pa ndant cu cel 
al lu i Hefa istos, es te reprezentat zeul mărilor , Poseidon . 
Ultimu l cartuş redă o sce nă inspira tă din viaţa unei ze
iţe; ·fi e Amfi,frit e, soţia Jui Neptun, gîndindu-ne că cei doi 
zei sînt înfăţişaţi cu ·soţiiJ e lor, fie că, după elem entele 
simbolic (cornul abundenţe i , fru cte etc.) ar putea s-o re
prezinte pc Demet r, zeiţa pă mîntului şi a fe rtilităţii. 

Scen le sînt foa rte bine compus,e, personajeiJe sînt 
distribuite ritmic pe întregul spa ţiu şi sînt surprinse în 

.Str. Gabr!cl P ri nr. 9 - Sce n ă mitol og ic[1 - .l'oscitlon 

Str . Gabr iel Peri n r. 9 - S c nă mitologică 
Demeler 

Amfitri te sau 

mişcar , cu multă graţie în gestică. Scenele sînt realizate 
în tehniioa oameiu-<l.ui, artistul reuşind să redea, pTin to
nuri de brun, foocte sculptural (basso-relief) corpurile 
um ane ş i obiectele. 

Toate aceste deosebite calităţi pledează pentru exe
cuţia 'lor d e cătr un tai1 nita t pi1otor, poabe ita1ian, cu
noscător îndeaproape al exigenţelor artei decorative mu
rale. 
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Cal a Dorobanţi nr. 2 - Decoraţie de pe pila!itri (fragment) 

Cal a Dorobanţi nr. 2 - Decoraţi parietal ă (fragm nt) 

Calea Dorobanţi nr. 2 - Decoraţi plafon (fragment) 
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Ca lea Dorobanţi nr. 2 - D 'coraţ i e parie lal .:1 (fragme nt) 

Cal a Dorobanţi nr. 2 - Decoraţie plafon (fragment) 

* 
Clădirea din Calea Victoriei nr. 113 a fost renovată 

în 1889 în stilul clasic francez după planurile ·irhitectu
lui Ion Mincu. Proprietarul, C. Mont oru, a dorit un in
terior somptuos, folosindu-se generro5 l.ambriuri, placaje 
din marmură de mai multe culori, o varietate d d cora
ţii din stuc, unele aurit - , cand l abr din crist al, picturi 
murale etc. 

Dintre picturi s r marcă, în primul rînd, prin miş
carea giratorie a personajelor şi coloritul cald, cea de pe 
plafonul circular a} holului de onoare. P un cer albastru 
deschis, în jurul roz t ei de la c ntru, de car este suspen-
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Calea Dorobanţi nr. 2 - Decora ţie plafon (frag ment) 

da t un mare ca ndelabru , doi putti voioşi a 1lea rgă zglobiu 
p - nori ţi nîncl în mîi ni o eşarfă. Artistul, poate un fran
cez, a r ealiza t u n ansamblu arm onios; putti sînt reda ţi cu 
trupuri durd ulii, cu figuri voioase şi m işcări graţioase şi 

li s-a impr imat o lină mişcare ascensională pe ce rul de 
un albastru azur. 

Un alt pfafon , dintr-o î ncăpere a et a jului, probabil 
fost a sufragerie; es te şi 1 decorat cu o pictură î nscrisă 
în tr-o formă ci rculară, înfăţi şînd o margine de apă cupă

puri ş. O r es1ta u ra re ul terioară a schimba t, clupă cî t se 
pare, mult coloritUil ini ţia~ . Lucra rea es te o rreali:oare 
modestă şi nu de oali tc'1itea celeila!lrte, ceea 1CC ne f,ace să 
bănuim că nu ar fi pictată de acelaş i artist. 

* 
* * 

Cu prilejul renovării la sfîrş itul secolului al X X-lea a 
fostei case a vornicului Slătineanu din. Calea Dorobanţi, 

nr. 2, proprie tarul a ţinut să-şi înfrumuseţeze interi orul 
locuinţei cu o fastuoasă decoraţie murală. 

La demolarea ei în ianu arie 1972, pentru a face loc 

Ca lcu Dnrob a n ţ i nr. 2 - De
coraţ i ' p la fon (fragment) 

Ca lea Dorobanţ i nr. 2 - De
co raţ i e p lafon (fragment) 

.~ 

Calea Dornbanţi nr. 2 - Decoraţie plafon (fragmen t) 

clădirii Hotelului. Dorobanţi , se m ai păstra: deteriorată, în 
cond i ţii precare, doar o parte din decoraţia · m arelui salon 
d la parter car e a fost d ecapa tă şi se păstrează în condi
ţii bune de con servare aşteptînd să fie expusă undeva, am 
sugera ch iar în incinta i nstituţi ei hoteliere car e s-a ridicat 
în locul ei. . Decora ţia salonului es te inspirată din cca fran
ceză, cu el men te predomina nte ale sti'lullui Empire . Pe tre i 
laturi ale salonului se aflau plasaţi , la distanţe egale, pi
laştri a ngajaţi , avînd fiecare pictat pe latura exterioară un 
motiv vegetal (crini, spice de grîu) în formă sinusoidală , 

porn ind de jos de la o vază şi avînd la centru o cucuvea, 
simbolul î nţelepciunii . Fiecare spaţiu dintre pilaştri es te 
împărţit î n tr i compartim ente dreptunghiulare. Unul 
marre; oentnaJ , încadm t de două mai mid pe 1-aitudle sale 
de jos ş i de sus . Compartim entul de sus are la centru doi 
grifoni flan cîhd o liră, iar cel de jos are plasat d asupra 
centrului un cartuş cu un grifon şi doi delfini , înconjuraţi 

de flori stilizate pe care stau aşezat simetric două păsări. 

Compartimentul central , avînd pe laturi o bordură îngustă 
cu ornamente geometrice, are la centru un m otiv decor ativ 
alcătuit clin trei ,elemen1te: su s, o ·ornamentaţie filorală cu 
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Cal C'a Dorobanţi nr. 2 - IJC'coraţ i 1.; paril'lal.ii ( f ragml'nt ) 

un mas ·heron , care ţine cu di nţii pangli ci s usţinînd un me
cl<:tHon (frun ze el e raca nt şi lra mijl oc un vas cu toartă) iar 
acesta, la rîndul lui, t ot cu a jutorul pangli cilor, un cartuş. 

Toat trei compartimentele au fondurile în roşu pom
pcian, iar conturele tuturor el m ntelor decor ativ sî nt 
tras·1 t cu negru. 

La rîndul să u, plafonul es te bogat ornam ntat cu 
num roase şi diverse el me nte provenite din r pertoriul 
d corativ Empir . Masch roni , flori, păsăr i, grifoni, d !
fini, cai d marc, veveriţe şi copilaş i populează numc
roascl fri ze şi cartuş care organ iz ază î ntregul spaţiu 
al ace ·tuia . Un desen sigur, ferm exc utat, un color it 
estompat - div rsc fonduri de brun.uri d ·chisc cu vr -
juri ş i flori viu colorat - rezultă o atmo feră exube
rantă, s prinţară ş i face ca pi ctura pl afonuh,ii s·'l dcsfct 
pr ivirea s p ctatorului d atorită îmbinării fericite a diver
selor l m nte decorati ve cc o alcătuiesc. 

Socotim că meşterul executa nt s-a achitat cu bravură 
de comandă, răspunzînd gustului ex igent ul propri taru
l.ui admirator al culturii franceze . 

* 
* * 

Numit î n 1891 profesor la ca t dra d pi ctur~1 a Şcolii 
de Bcllc- rtc, G. Dcm trescu Mirea (1 850- 1930) ţin c 
să dea prestaţ i a socială cuvenită acestei funcţ i i co nstruin
du-şi o locuinţă demnă de noul rang. Întrucît prieteni a cc 
legase pîn.ă alun.ci cu arh. Ion Mincu s curmasc brusc şi 
v iolent în urma divergenţelor de opinii în cadrul ultimei 

·colaborări, ac ea a cat dralei din Con · tanţa, pi ctorul a 
apelat să-i r ali zcz planul case i, după ideile sal , arhi
'tcctulu i fran c z Loui s Dla nc. Doi ani ma i tîrziu , s in 
stala în noua l ocuinţă de la Şosea, actualmente Şoseaua 
Kiseleff. nr . 3:1- 35, con ce pută ca un palat, în cadrul 
căre i a atelierul, pi esă central ă, era r eali zat imitîn d nao
sul unei bise ri c i. 

Cum G. D. Mirea ţin.ca n ea părat să a ibă „un interior 
co nfortabi 1, ara njat cu gust arti s ti c, cu pri nzî nd un atcli r 
s paţios", um n. r J.atcază pri etenul biograf N. Petraş u 
în mon ografia pi torului, una din dor inţele sale în această 
privinţă ·1 fos t s-o decoreze neapărat cu picturi mural 
r ali za tc de el î n s u ş i . 

A început cu plafonul încă p rii cc preceda camera 
de baie (cca 4 m X3 m). Mirca a r eali zat a ici, fiind că în
săşi destinaţia od ăii. er a modestă ş i avea o funcţi e intim ă, 
o simplă decoraţi e în ulei pc zid : ma i multe r amuri în
florite de prun ş i piers ic, plasate răsfi rat d -a lungul pla
fonului lăsînd să se î ntrevadă c r ul de un albastru intens. 

În anii ur111 [1 tori c t n evoit să facă faţă urgent un or 
com enzi de portrete ; fiindcă acceptase constru cţ i a un ei 
case care îi depăşea cu mult veniturile , nu num a i că n-a 
onti n.u a t decorarea interiorului, dar a ş i vî ndut locu inţa. 

astfel că un dezi.d rat cump arti stului s-a spulberat. Ori 
cum, motivul a fost folosit ulterior în dccoratia xec utatA 
la Palatul Cantacuzino. · 

Restaurar ea clădirii din str. Lipscani, nr. 2, în an ii 
1983- 1984, a dat la iveală fastuoasa decoraţi e din holu l 
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Str. Lipsca ni nr. 2 - DC'coraţic de pe tamburul holulu i - f'orlun a 

Str . L ipscani nr. 2 - Dc('oraţ i c el e pc tambu rul holului - A lhC'n a 

marc, executată în anii 1912- 1914. P rin a se urmăr a 
crearea unei «:1tmosfc re sole mn e, clar prirnitoarC', cÎat fiind că 
înfrumuseţa holul marc unci e se a flau ghi şee l e su ·ursalC' i 
Băncii Gcselschaft din Berlin, apo i ale Bănc ii General a 
Tării Român şti. Holul u d o u ~1 intră ri (un a princ ipală, 

din str. Lipsoa ni , alta s•ecuncl a ră, clin str . Stavropoleos) 
prevăzut cu o cupolă monumentală, este loc ul de pornire 
a d o uă scă ri di s puse s imetri c car duc la eta j. in spaţiul 

ele d a upra ce lor d ouă scăr i sînt pictate în ule i cîtc o 
·c n ă identică , înfă ţi şînd doi co pilaşi redaţ i pînă Ja tali , 
restul co rpului di spă rînd în frunze] de acant al volute
lor car e aco peră t ot cîmpul lu crării. Tamburul octogonal 
al cupolei s te boga t ornam entat cu clemente gcom trice 
în ştucaturi color at , cu sc ulpturi , picturi ş i coloane de zi
clă de a că1·or tencui ală imită maiimura. Două scene clin mi 
tologia greacă sînt pi cta te p două din laturile tamburului . 
Una o înfăţ i şează, des igur, pe ze iţa Fortuna stînd pc o 
pajişte de fl ori şi ţinînd în m îna stîngă co rnul abundenţei, 
simbolizînd a vuţi.a, şi alături el e ea un gmţios putto. C alai
tă scen ă rcd ·I o altă zeiţ[1, probabil , Athena întins[1 pe o 
pajişte şi priv indu-s în luciul scutului său, ţinut de un 
putto, simboli zînd în.ţ le pciunca. 

Pictorul anonim ca re a realiza t aceste sccn s te un 
autohton, t ribut·a r infJuenţe i ac.ad micc mi.'mchencze, do
v dindu-se a fi un bun d senator, cunoscător al legilor 
pers pective i şi un bun colorist , calităţi într văzute în ele 
cu toate i n tervc n.ţiilc rest aur'ir i i prea insistent personale 
din partea executantului acestei delicate operaţiuni. 
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