
PICTURI MURALE ÎN LOCUINŢE BUCUREŞTENE 

I. în anul 1913, criticul de artă Nicolae Petraşcu îşi 
construi a o nouă locuinţă, mai spaţioasă , vis a vi d pri
ma 1, pe B-dul Ana Ipătescu nr. 2 (fost Lascăr Catargi). 
Aşa cum ne informează în volumul Icoane de lumină 

(Editura Minerva, Bucureşti, 1977, pag. 86) casa a fost 
realizată de arhitectul Spiridon Cegăneanu, ţinînd seama 
de minuţioa ele sale indicaţii. Tot din relatările sale din 
carte luăm la cunoştinţă că în ve. tibul se aflau „două 

G. Petraşcu: Pl'imăvara 

G. Pelra şc u: Pa nouri decora Lh·e 

panouri faţă în faţă, de frat e-meu pictorul (G. Petraşcu 
n.n.), unul înfăţişînd primăvara, o fată de ţară cu o floare 
în mină şi, cealaltă, o impresie după romanticul Mihai 
Viteazul al lui Lapatti". Dacă ultimul p anou e află în 
patrimoniul Muzeului de Artă al R.S.R„ panoul „Primă
vara" (ulei pe pînză) se păstrează la locul indicat. El este 
realizat în tonuri pastelate, diafane, de roz şi de verde, 
prin tuşe uşoare şi nu în tuşe viguroase şi împăstate, teh-

· 1 Ca sa din Piaţa Romană nr . 1. Vezi Petre Oprea, Case bucureş tene 
de la sfîrşilizl secolului al X fX -lea, în „Revista muzeelor şi monumente
lor" - Monument e istorice şi de artă, nr . 2, Hl77. 

PETRE OPREA 

nică atît de caracteristi că picturii lui G. Petraşcu . 

În holul de la p arter, de ·ambele laturi ale uşii care 
dăd ea în alon, se află două mari panouri decorative (ulei 

pînză maruflată, încadrate în ram e din stuc auriu), 
redînd flori Şi fluturaşi multicolori care zboe: ră pe un cer 
luminos de vaJ"ă. Deşi n e emnate, iar proprietarul nu le 
aminteş te în cartea sa , cum nu pomen eşte nici. de fri za 
cu personaje (bassorelief), aflată pe peretele din dreapta 

hol ului, deasupra · cării caTe duce la etaj, paternitatea 
poate fi cert atribuită, după viziune şi execuţie, picto
rului G. Petraşcu. Acestor decoraţii. mai putem ad ăuga 

cele „cinci m edalioane albe cu capete în mărime natu
rală înfăţişînel pe Eminescu ele Georgescu, pe Mincu de 
1· ritz Storclc, pe Grigorescu ele Georgescu, pe fratele m eu 
pictorul de un coleg al lui şi pe vărul m eu dr. G. Pe
traşcu, de un danez"2, aflate în bibliotecă, cum ştim tot 

2 Probabil Carl l\llilcs, pe care 1-a cunoscut la Paris, ln at elierul pic
torului Kimon Loghi , prietenul acestuia. 
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Pnnouri clccornlivc hol , casa clin 
slr. Jusli\.ici 111'. 40 

din relatarea autorului, proprietarul casei. 
II. Entuziasmat de realizările din domeniul artelor 

decorative admirate la Expoziţia universală de la Pari. 
din 1900, tînărul negustor Alexandru Dumitrescu (1870-
1907) îşi construieşte, alături de casa părintească ( tr. 
Ju tiţiei nr. 40), o locuinţă în til neoclasic, înfrumuseţată 
la interior cu picturi. 

Din într gul ansamblu de orativ de altădată mai 
dăinuie în prezent doar picturile de influenţă italiană 
din hol şi de pe două plafoane. 

Holul, de formă dreptunghiulară, •are pe plafon de-a 
lungul p reţilor o bandă îngustă cu motive g 0111 trie 
după car~e tot restul spaţiului e te rezervat unei armo
nioase î mbinări de lujeri şi flori într-un motiv „lambr -
quin", spedfic secolului al XVIII-lea în variate n1,1anţe 
d e maron, gravitînd în jurul celor trei centre de atracţie: 
c 1 central, o rozetă cu motive florale (stucatură), şi, de o 
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1 Jnfo11 h o:, cnstl clin s lr . .Ju s li\ c i nr. 40 

P lafon hol , cnsn cli 11 s tr . Ju s li(i c i nr. 40 

pa rte şi de alta a acesteia, di ·puse pe axul încăperii, două 
mici medalioane . Unul înfăţişează un băieţel nud aler
gind cu un evantai în mîna dreaptă, celălalt o fetiţă îm
brăcată într-o rochie de voal albas tru şi care ţin în 
ambele mîini un manşon. 

Doar trei pe1 ţi ai holului sînt decoraţi cu picturi, 
deoarece vestibulul este despărţit de hol printr-un pe
rete de glasvand cu geamuri pictate cu motive geome
trice în ulei. Pe peretele din dreapta intrării, spaţiul 
dintre glasvand şi prima uşă este pictat. Panoul are la 
centru un p rsonaj feminin, îmbră at într-o rochie d 
voal, care cîntă la harpă, stînd pe o fant zistă structură 
de feronerie, în onjurată de ghirlande din mlădiţe cu 
frunze, muguri şi flori, diverse candelabre stilizate amin
tind motivele decorative din repertoriul renascentist. 

Aceleaşi elemente decorative le întîlnim şi în pa
noul pandant, aflat pe peretele din stînga intrării, cu 
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P l~fonul „Ca mer ei Lurccşti", casa din slr. Ju sli\ic i m·. <JO 

excepţia personajului de la centru , tot feminin, care 
reprezintă o tînără fată într-un costum rustic. 

Panoul aflat între a doua uşă din dreapta şi pere
tele din fund este, de asemenea, compus asemănător celor
lalte două panouri: un cadru de feron rie, candelabre, 
mlădiţe, iar la centru o femeie în:Eăşurată într-un voal, 
cîntînd la trompetă. Pandant, pe peretele opus, un pa
nou u ac 1 aşi 1 m nte d corativ , în schimb femeia 
dansează. 

Pe peretele din fundul holului . e află montată o 
mare oglindă încadrată de o ramă culptată în lemn, 
extrem de lată, placată pe uşa ce dă pre coridor ul 
dinspre atenanse, şi rolul ei este nu numai de ia ma ca 
această tl'ecere, ci şi de a crea iluzia unui spaţiu mult 
mai mare în adîncime. Spaţiul de deasupra oglinzii pînă 
la tavan este ornamentat cu imitaţii de feronerie, avînd 
surmontate un ecuson şi o coroană cu elemente heral
dice. 

Fondul întregului ansamblu (plafon şi pereţi) este 

Pn nollri dccoralivc 1101 , casa 
din s tr . .J11 s li\i c i nr . lfO 

sa lon. ca ·n din str . Jusli\ici nr. 40 

ocru deschis, ia r conturul fernneriei, al ghirlandelor, al 
lampioanelor , în diferite nuanţe de ocru deschis. Florile 
şi rochiile :E meilor în culo1·i de chise - roşu , roz, v rde, 
albastru - impun o notă de ve elie, înoadrîndu-se ar
monios ansamblului. 

In pr ima în ăp re din tînga holului, altădată avînd 
destinaţia de „cameră tue ească", plafonul este ornam n
tat cu motive geometrice - cercuri concentrice pictate 
într-un colorit excesiv de viu (roşu, aur, cobalt şi maron) 
- ce amintesc pe cele folosite în cerami a orientală. 

Mai int resantă st pi tura plafonului din prima 
încăpere din dreapta holului. D coraţ.ia lui · ste al ă tuită 
dintr-un h xagon avînd două laturi pe pereţii laterali 
jntrării şi cît un panou triunghiular lal cel patru col
ţuri al încăperii. Panoul h xagonal are la c ntru o mare 
rozetă (stu atură) încadrată , la distanţe egale, de două 
m dalioan , înfăţişînd fiecar un peisaj m dit ran an, 
înconjurate de o luxuriantă vegetaţie. Cele patru panouri 
triunghiulare prezintă aceeaşi , d coraţie: un trof u cu 
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Scenă f.(a lnnl:1 , cnsn clin Cn lcn Grivi\ci 

Panou decorativ, Vara , casa clin Calea Grivi~c i 

instrum nte muzicale (trompetă, mandolină etc.) şi bu
ch te mari de flori. Faptul că medalioa.n.ele sînt de mici 
dim nsiuni, iar p isajele sînt lucrate minuţios, ca nişte 
miniaturi, 1 nu sînt lizibil u uşurinţă privitorului, 
însă. In ansamblu, d oraţia plafonului est unitar reali
zată compoziţional şi ste de un. efect coloristi . 

Echipa d pictori care a executat ansamblul decora
ţiei interioar dă dovadă că stăpînea bine m şteşugul şi, 
credem, că era alcătuită din n1eşt ri italieni. 

III. Concurenţa, spiritul comercial, dorinţa de a crea 
un confort mai exigent cu gustul artistic au determinat 
pe proprietarul hotelului Griviţa (Calea Griviţei nr. J.02), 
construit la sfîrşitul secolului trecut, să-i decoreze inte
rioarele cu picturi. Reamenajările din 1982 au scos la 

92 

P lnfo11ul roslului snlon, 
cnsa din sl r . .Jusli\ ic i nr. 

,,. 10 

Pn nou decora Liv , Primâuarn . ca sn din Ca lca Gr iv i\ ci 

Panou decorativ, Toamna, casn din Ca lea Grivi~ci 

iveală, pe alocuri, de sub succ siv le tencui li, urme de 
pictură, din care n-au putut fi salvate decît parţial cî
teva dintre panourile ce împodobeau holul de la parter. 

Pe peretele de deasupra scării ce duce din hol la 
etaj se află o scenă galantă, de mari dimensiuni, cu două 
personaj îmbrăcate în costume franţuzeşti de la sfîr
şitul s -•colului al XVIII-lea, plimbîndu-se pe marginea 
un i ap , subiect avînd ca sursă de inspiraţi opera lui 
Boucher. 

Trei cartuşe pictate pe zid deasupra uşilor ce du
ceau spre restaurant înfăţişează fiecare cîte o natură 
statică cu fructe, peşti şi păsări, ref rindu-se la cîte un 
anotimp: o compoziţie alcătuită din doi peşti, cîteva lă
mîi şi crengi de măslin - primăvara; alta aceleaşi crengi 
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F l' izii clcc o l'ntivii. Toam11u. cnsn cl in st !' . Sf. lonn Nou nr . 33 

d e măslin şi vînat - toamna; iar a treia r eun , te diver e 
fruct autohton : m r e, per e, J ep ne verd -, porumb -
V ' tr a . 

O compunere echilibrată , un colorit ald, arn1 onios, 
d nofl din part a artistului xecutant stăpînirea meşte 
~ugului şi aplicarea justă a legilor art i d corative, chiar 
dacă acest scene, ca şi c a galantă , au ca sursă de in
spiraţie tot opera lui Boucher. 

IV. Casa cu două niveluri a generalului Mavros Ni o
l ac (l 782-1868), pasionat colecţionar d antichităţi şi 
numi · matică, care a donat cea mai mare parte din co-

leclie Muzeului National din Bucur şti, se bucură la sfîr
şitcl v acului trecut de r putaţia d a avea una dintre 
cele mai reuşite decoraţii interioare cu stucaturi şi pic
turi (str. Sf. Ioan Nou nr. 33). Construită în deceniul al 
şapt l a al secolului al XIX-lea, clădirea a suferit, de-a 
lungul existenţei sale de peste 1.m veac, mai multe trans
formări şi numeroas - rep araţii. Dr -pt urmare, după cel 
de al doilea război mondial şi pînă la demolarea ei, în 
urma seismului din martie 1977 , din decoraţia iniţială se 
m ai păstra, într-o ·tar a vansată de d teriorare, doar cea 
de p - plafonul salonului m ar . 

D formă dreptunghiulară , plafonul er a ornamentat 
cu o bogată decoraţi e lucrată în stucatură, redînd mo
ti vc g ometricc şi vcg -t ale , în cadrul cărnia îş i găseau 
locul patru fri ze pictat , dintre care doar de două av m 
cun ştinţă din fotografii. Fiecare friză , simb lizînd un 
anotimp, înfăţişează cît şapt copii plasaţi în trei grupe 
(unul central alcătuit din trei personaj ) care se îndelet
nicesc c;u di ver se acţiuni ( ţintesc cu ar cul, fac un ori1 de 
zăpad ă, se trag u sania, storc struguri etc.). După cos
tumaţia unora dintre copii, îmbrăc ·iţi ca măscărici, re
zultă că meşterul era german şi s-a inspirat din mitolo
gia gr -co-romană prin filier a şcolii decorative itali ne. 

Plafonul ste o realizare decorativă interesantă de 
epocă întrucît ne prezintă încercarea artistului de a pre
zenta o îmbinare eclectică, hibridă , între decoraţia au
tohtonă, în stuc, de influenţă constantinopolitană, şi pic
tura de ii;ifluenţă occidentală, în speţă cea italiană . 
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