SCULPTURI DECORATIVE DE PE CLĂDIRII BUCUREŞTENE
DE LA SFÂRŞITUL VEACULUI AL XIX-iea ŞI ÎNCEPUTUL CELUI URMĂTOR

Bucureştiul

anual

înregistrează

ultimului sfert de veac

construcţia

a sute de

locuinţe,

majoritatea

proprietarilor mulţumindu·se să ridice doar un parter.
Scumpetea terenului face deseori ca multe dintre ele
să fie amplasate cu faţada chiar la stradă, fie că sunt
destinate numai pentru adăpostirea familiei, fie unei
destinaţii comerciale. Mai toţi proprietarii în acest caz
doresc o faţadă decorată mai bogat sau mai discret,
după punga fiecăruia. În cazul acestora din urmă nu
lipseşte ca ornament o scenă alegorică de mici
dimensiuni, încadrând iniţialele numelui posesorului şi
anul construcţiei. Clădirile de raport, mai ales hanurile,
ţin ca cişmelele din curtea interioară să constituie o
podoabă şi ca atare pun ca apa să ţâşnească dintr-un
avuz de tuci sau dintr-o sculptură.
I. Locuinţa de la intersecţia străzii Nuferilor (nr.52)
cu strada Popa Tatua fost construită în anul 1890.
Datarea este inclusă în decoraţia vegetală care
este răspândită armonios, cu ritmică ascensională pe

Locuinţa

întreg spaţiu al panoului dreptunghiular de mari
dimensiuni, având pe latura de sus un arc de cerc
plasat pe faţada retrasă la Îf11binarea celor două laturi
ale clădirii. Atari panouri cu decoraţie vegetală
abundentă erau frecvente la casele cu faţade la
intersecţia a două străzi , construite între anii 1880191 O, dar aceasta după cunoştinţele noastre, are
dimensiunile cele mai mari şi este dintre cele mai
izbutite artistic, integrându-se prin proporţii fără
ostentaţie arhitecturii clădirii în stilul francez eclectic al
sfârşitului secolului a! XIX-iea.
11. Un alt exemplu, de data aceasta din categoria
locuinţă ş i prăvălie totodată~ constituie casa din str.
Aurel Vlaicu, nr. 139, colţ cu sir. Paul Greceanu. Mai
pu\in o reuşită arhitectonică, fiind un hibrid eclectic ca
stil , clădirea are la centrul faţadei un mic basorelief care
înfăţişează o scenă mitologică (opt copii zburdând
veseli), având deasupra un cartuş indicând anul
construcţiei - 1897 - ,iar deClesubt un altul (la partea

din str. Nufen'/or nr. 52
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Panou

decoratlv (str. Nufenlor nr. 52)

le jos o ghirlandă) cu iniţialele numelui şi prenumelui
>roprietarului (N.D.). O atare decoraţie o găsim
recvent pe multe alte faţade ale caselor înăl\ate între
mii 1890-1910 şi reprezintă îndeobşte o decora\ie
1rtizanală de serie.
III. La intersec\ia străzii Lipscani cu calea Victoriei
;e înalţă în jurul anului 1900 o elegantă clădire cu
lestinaţie comercială, în stil renascentist, având
nagazii spaţioase la subsol, magazine luminoase la
iarter şi camere de raport la etaj. Cele două laturi de
a faţadă, cu alte două paralele, închid o curte
lreptunghiulară pietruită. În acest spaţiu se pătrunde
lin strada Lipscani printr-un gang străjuit de o poartă
nasivă de stejar În două canaturi (cea din stânga fiind
;trăpunsă de o uşă pentru persoane).
Intrând, se vede în centrul laturii clădirii din fund,
ie toată înălţimea parterului, faţa unui templu cu
ronton în formă de arc de cerc sus\inut de doi pilaştri,

având, într-o nişă, o sculptură în bronz aşezată pe un
piedestal, din care curgea pe o ţeavă apă în
permanenţă (actualmente oprită de un robinet).
Cei doi pilaştri sunt împodobiţi fiecare sus de o
mică scenă cu doi copilaşi având între ei un element
vegetal, iar partea de jos a acestora sunt decoraţi cu
câte un trepied cu frunze şi flori stilizate. Pe cheia de
boltă a nişei un mascheron. Sculptura înfăţişează o
tânără femeie păşind zglobiu, cu braţele în gesturi
avântate, îmbrăcată până la brâu cu o rochie dintr-un
material transparent, restul corpului fiind nud. Sculptura
presupunem a fi o copie după o lucrare a unui artist
francez, realizată la mijlocul secolului al XIX-iea. În
curtea interioară, între parter şi etaj, o plintă decorată
cu ghirlande de acant înconjoară faţada întreruptă de
templu.
IV. La 8 aprilie 1913 se inaugura Palatul Băncii de
Credit Român plasat lângă Biserica Stavropoleos. Jn~ial

25

http://patrimoniu.gov.ro

Casa din str. Aurel Vlaicu nr. 139

Casa din str. Aurel Vlaicu nr. 139. Basorelieful faţadei
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Sculptura .Femeie' - str. Lipscani
banca îşi începuse activitatea ca bancă de comandită
sub firma Geschek, apoi la decesul acestuia, ca
societate anonimă, condusă de Paul Chatiner. La scurt
timp după moartea acestuia banca a fuzionai cu firma
GIUcklich Dickin & Cie, luând denumirea ultimă 1•
Faţada este ornată cu două sculpturi în piatră de
Rusciuc, realizate în anul 1912 de Frederic Storck. Mai
mari decât mărimea naturală, sculpturile, redând un
bărbat ş i o femeie, sunt plasate deasupra ultimului etaj,
câte una la extremităţi.
Ele înfăţişează trupuri vânjoase, în poziţii liniştite, stând
aşezate pe un podesl. Femeia simbolizează Agricultura,

(lângă ea, la stânga, o feti\ă) iar bărbatul Industria (lângă
el în dreapta, un băiat). Suni realizări reprezentative în
creaţia artistului, purtând amprenta neoclasicului german.
Plasate nefericit extrem de sus, ele se văd cu mare
greutate, doar privite de pe trotuarul de vis-a-vis.
V. Grădina lui Mandrilu, cum era cunoscută de
mahalagii la sfârşitul secolului trecui curtea boierului
iubitor de istoria neamului, Ştefan Greceanu, se
întindea intre actualele străzi Aurel Vlaicu şi Tunari, cum
1 M.C. Inaugurarea Palatului BAncii de Credit Romln, ,Printre
hotare', nr.1, din 1913.
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Frederic Sbrck: Industria (str. Stavropo/eos)

Frederic Sbrck: Agncu/tura (str. Stavropoleos)
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Casa sculptorului Ion Jalea (str. Paul Greceanu nr. 39)

Ion Jalea: ,Un atelier de sculptura• (str. Paul Greceanu nr. 39)
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aflăm din evocatoarea descriere a vielii din conacul de
aici de către nepotul proprietarului, arh.Paul Emil
Miclescu în cartea sa .Din Bucureştii trăsurilor cu cai"
(Bucureşti, 1985).
În anul 1936 moştenitorii vând terenul parcelându-l în locuri de casă, primind denumirea de Parcul
Greceanu pe hărţile Capitalei din 1938.
Printre noii proprietari care îşi construiesc aîci
locuinle moderne, în 1937 este şi sculptoru! Ion JaJea
(Alex. Antohi, Sculptor Ion Jalea, ,,Adevărul literar şi
artistic", 27 iunie 1937). Pe latura dinspre strada vilei
(parter şi etaj) din str.Paul Greceanu nr.39, , sub
ferestrele parterului este încastrat în zid un basorelief
în piatră, executat special pentru acest loc de însuşi

Locuinţa

artist (Vlad Cunescu şi A.Samuel, De vorbă cu
maestrul Jalea, •Vlăstarul", noiembrie 1938).
El reprezintă .Un atelier de sculptură", întrucât lan
Jalea dorea să arate celor ce vor să-i treacă pragul
casei, că sunt oaspeţii unui sculptor.
La centru, pe un piedestal înalt se află zeiţa
Victoriei, căreia i-a dat viaţă sculptorului plasat în
stânga ei. Victoria, redală printr-o femeie cu aripi· stă
în picioare într-o atitudine solemnă. Este imbrăcală
într-un peplum. Mâna stângă o ţine pe lângă corp, iar
pe cea dreaptă întinsă lateral energetic spre stânga, ca
şi caput, indicând autoritar spre o direclie.În stânga ei
~e află un bărbat în picioare, înfă\işându-1 pe sculptor.
lntr-o poziţie încordată el ţine în mâna dreaptă dalta,

sculptoru/vi Mac Constantinescu dm str. Frumoasei nr. 1 (deasupra mtrăn'i relieful . Pasărea Măiastră")
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Mac Constantinescu: PasArea MAiastrA (str. Frumoasei nr. 1)

Faţada FacultAţii de

Drept
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iar în cealaltă ciocanul şi ciopleşte la picioarele sculpturii.
În spatele lui un personaj pe un tron priveşte atent la
artistul lucrând. Este înconjurat în dreapta şi în stânga
de câte un grup de privitori care comentează între ei,
desigur, lucrarea. În partea dreaptă a Victoriei, făcând
pandant sculptorului, un bărbat stă pe un scaun tron
ţinând pe genunchi cu mâna dreaptă un carnet de schiţe,
iar pe cea stângă, sprijinind-o pe spătarul scaunului; în
jurul lui mai multe personaje privind la zeiţa Victoriei.
Scena nu l-a satisfăcut pe artist întrucât grupurile
nu erau perfect echilibrate în jurul statuii Victoriei, drept
care a mai realizat ulterior încă două variante în gips:

una se află în colecţia Ion Jalea din Constanţa, alta în
patrimoniul Muzeului din Râmnicu-Sărat.
VI. Cunoscut pentru contribuţiile sale deosebite la
înfrumuse\area unor clădiri de instituţii si monumente
publice cu sculpturi (relieful Victoria de ta Arcul de
Triumf, reliefurile Decebal şi Traian pentru faţada Şcolii
Române din Roma, reliefurile Justinian de la Drept,
sculptorul Mac Constantinescu, îşi construia în anul
1937 o locuinţă personală în cadrul căreia a realizat la
parter un vast atelier (intr. llioara nr.1).
Pentru faţada acestei case a sculptat direct în
travertin o .Pasăre măiastră ", lucrare pe care a

Lycurg (autor necunoscut) - Facultatea de Drept

32

http://patrimoniu.gov.ro

Constantin Baraschi: Solone - Facultatea de Drept

expus-o la Salonul Oficial din acelaşi an, indicând cu
mândrie în catalog .motiv pentru casa artistului".
Relieful se află plasat deasupra intrării în clădire
vizibil doar iarna, căci în restul anotimpurilor o iederă
stufoasă îl acope ră complet şi îl face invizibil.
VII . După primul război mondial, Palatul
Universităţii, deşi fusese extins pe încă trei laturi
(1912- 1926) adăugate corpului iniţial (1856-1869)
devenise neîncăpător, dat fiind numărul extrem de
mare al studenţilor, în creştere an de an.
Cum Facultatea de Dreft avea cei mai mulţi
studenţi, cca 30<Xl înscrişi , s-a hotărât de către
2 Ion Zamfirescu, Criza universitari. Memon'ul d-l1J1 Kinţescu
.Adevărul", 12iu1ie 1935.

Ministerul ll]_strucţiunii să se construiască un nou local
pen tru ea. lncă din 1926 s-a luat hotărârea ca noul
edificiu să fie amplasat .pe locul ocupat azi de sala
cliedestafel• şi casa cCarpa\i•, care au fost expropriate
acum doi ani printr-o lege specială 3 . Lucrările de
construc\ie au început târziu, de abia în martie 1934,
dar până în noiembrie .clădirea [eraJ terminată de roşu,
cu acoperişul învelit, cu instalaţiunile de calorifer, apă
şi electricitate făcute, trecându-se la tencuirea zidurilor
interioare" 4 • Clădirea,
3 Noul Palat al Univers iiifii din 81.Jcureşh, ,Universul', 5
decembrie 19'27.
• M.L.P., Facultatea de drepl îşi va deschide vritorul an 1Jniverslta1
în c/Ad1rea .Cetatea Unrvers1fsriJ', ,Adevărul,' 5 iulie 1936

33

http://patrimoniu.gov.ro

Cicerone (autor necunoscut) - Facultatea de Drept
realizată

în stil clasic modernizai de căire arhitectul
Petre Antonescu,urma să fie decorată la faţadă cu
sculpturi. Ele s-au adăugat treptat peste câţiva ani.
ln anul 1938 arh.Grigore Ionescu, în cartea. sa
Bucureşti, ghid istoric şi artistic (Bucureşti, 1ga3) ne
face cunoscut că .deasupra ferestrelor, pavilioanele de
colţ sunt decorate cu câte un lung basorelief; în stânga
celui ce priveşte fa\ada, Desrobirea unui sclav în faţa
magistraţilor, scena se petrece în Forumul Roman din
Roma; în dreapta, Justinian înconjurat de magistraţi

prezintă codexul său poporului. Ambele lucrări sunt
operele sculptorului Mac Constantinescu•.
Câţiva ani mai târziu, până în 1940, între coloanele
faţadei pe câte un podesl, sunt plasate sculpturile
juriştilor antici (de la stânga la dreapta): Licurg, Solone,
Cicerone, Papinian şi Justinian. Toţi sunt înveşmântaţi
în togă, cu gesturi expresive şi reţinute , realizate în
spiritul statuarei clasice romane, ceea ce ne-ar
determina să le atribuim paternitatea aceluiaşi autor,
deşi suni creaţia mai multor sculptori. Solone este
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Ion Gngore Popovici: Papinian (Facultatea de Drept)

opera lui C. Baraschi 5 , Papinian este datorat lui Ion
Gngore Popovici 6, iar Justinian lui Spiridon Georgescu 7.
Celelalte două sculpturi nu le cunoaştem autorii.
11 H.Blazian, Constanfll'I Baraschi Muşat, .Adevărul ~erar Şi
artiSlic", 7 martie 1937,
11 Adina Nanu, Ion Grigore Popovici, Bucureşti, 1983.
7 Marilena Tutilă, Ciudatul destin al unei statui (3). ,Europa'. 28
septembrie- 4 noiembrie 1993.

Mai semnalăm că pe laturile clădirii centrale sunt
plasate pe brâul median două medalioane cu opt laturi,
ce se repetă, înfăţişând, În basorelief, unul Justiţia,
celălalt Legea. Ambele sculpturi aparţin lui Mac
Constantinescu.
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Spindon Georgescu: Justinian (Facultatea de Drept)
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Mac Constantinescu: Dezrobirea unui sclav în faţa magistraţilor(Facultatea de Drept)

Mac Constantinescu: Justinian înconjurai de magistraţi prezint<J codexul siiu poporulw (Facultatea de Drept)
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Mac Constantinescu: Justiţia (Facultatea de Drept)

Mac Constantinescu: Legea (Facultatea de Drept)
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