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DECORAŢIA IN ARHITECTURA TIMIŞOREAN Ă
A INCEPUTULUI DE SECOL 20
Dan Leopold Ciobotaru. Diana Mihoc Andrdsy
Poziţia decoraţiei in raport cu obiectul artistic a reprezentat una din
problemele de bază cu care ana 1 900 s-a confruntat încă de la apariţia sa. Noile sisteme
constructive, noile materiale, noile sarcini si conceptii ale oamenilor au reclunat
schimbarea formelor existente (Wagner 1 902, p.42). Dacă in a doua jumătate a secolului
1 9. funcţia se exprima in decoraţie, la inceputul secolului 20 funcţia se exprima in
construcţie. I n cadrul stilului 1 900 acest raport are o poziţie intermediară: decora�a
devine simbol al funcţiei (Madsen 1 977, p. l 7).
Principala tendinţă pe care bagajul omamental al stilului 1 900 o manifestA
este de a real iza o contopire intre obiectul in sine �i decorul siu. Decorul devine o
manifestare exterioară a obiectului propriu-zis, care i�i ascunde, astfel, infrastructura
şi elementele de rezisten\i in spatele acestei m�ti, care il simbol�zează.
Spre deosebire de omamentaţia statiei din aproape toate perioadele stilistice,
in arta 1 900 ornamentatia
apare, in egală măsură, atât in miscare
cât si
intr-o stare de
.
.
'
echilibru, incercându-sc stăpânirea mi�i printr-o armonie bine echilibrată (Madsen
1 977. p.26). Şi totodată. decoraţia era produsă industrial �i nu pe cale de artizanat artistic.
Deseori, formele elegante, cu motive florale, se îmbină cu structura de
rezistenti (Monda 1 986. p.39). Tendin\3 preponderent decorativă accentuază valoarea
ornamentată a liniei curbe, inspirată din motive florale in Franta si Belgia si de elemente
geometrice in Austria şi Scotia. Produsele rezultate sunt aproa 'intotdea�a asimetrice
( lexicon 1 972, p.54).
Mono-ul stilului devine expresia:Tornement pour l'ornement"(Madsen
1 977, p.59). Linia asimetrici ondulatorie care se termină printr-o mişcare de bici,
fiind principala caracteristici de ordin omamental a stilului 1 900, capătă noi forme de
exprimare prin folosirea la registre ornamentale vegetale sau de creaţie pur artificială.
cărora le dă un dinamism care. probabil, nu are o origine europeană. Seva vegetală
sau vrejul puternic sunt in special caracteristici exotice, existenţe ale unor vegetaţii
tropicale, in timp ce in lumea europeană, dinamismul ornamental este un atribut al
tipologiei animaliere şi umane figurative.
Din punct de vedere arhitectural, entitatea decorativă este reprezentată de
faţadă (Madsen 1 977, p. 1 1 8) insi părţile ei componente pot avea, la rindul lor. o viaţă
proprie. Proporţiile suprafaţei, nuditatea şi caracterul ei, toate acestea vor fi puse in
evidenţă printr-o omamentaţie elegantă, formal inchisi şi bine plasată (Madsen 1 977,
p.25-26). Jocul volumelor si
existenta
numeroaselor rezalituri in suprafete
le plane,
'
.
'
spargerile de ritm prin acoperişuri false de tablă, frontoanele pur decorative, dovedesc
tocmai lupta artistului de la 1 900 cu un material tridimensional, dezvăluind intenţia
sa de a desprinde dccorativul de plan şi de a căuta noi forme. Toate materialele de
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constructie participă la acest efort.
'
in Timişoara, datorită posibilităţilor financiare mai reduse in comparaţie cu
centrele imperiului, precum şi a unei libertăţi mai restrânse a arhitectului de a-şi impune
creaţia in faţa dorinţei comanditarului, care manifesta o sobrietate provincială
caracteristică mentalităţii bănăţene. elementele stilului 1 900 sunt mai puţin evidente
in ceea ce priveşte distri buţia volumelor, o importanţA dec isivă căpătând-o
ornamentaţia. care imită modele din marile o.-a.şe europene. De asemenea, tendinţa
principală a Timişoarei este de a imbina elemente provenind din cele două variante
ale stilului: florală şi geometrică, de multe ori putându-sc întâlni in decoraţia unei
clădiri registre alternative cu elemente speci fice ambelor variante. Interioarele
majoritAtii clădirilor construite in perioadă nu suferă schimbAri in raport cu structura
folosită fa construcţiile anterioare, nota specifică fiind dată in principal de faţadă,
holul de intrare, feronerie si mici elemente ornamentale interioare.
Elementele decorative in arhitectura 1 900 diferi in funcţie de libertatea
conferită de maleabilitatea materialului de constructie
din care sunt confectionate.
'
'
Ceramica este modelată şi glazurată, stucul cunoaşte o adevărată explozie de forme,
insi probabil cel mai dinamic material este metalul, care prin structura sa, poate fi
subordonat cu uşurin\ă ornamentaţiei liniare şi vegetale.
Metalul introdus treptat in structura clădirilor spre stărşitul secolului 1 9,
preia un rol esenţial in infrastructură in cadrul stilului 1 900. Uşor, rezistent, prelucrabil
in elemente standardizate şi cu montare rapidă pe şantier, metalul ajunge să acopere
spaţii tot mai mari cu minimum de material (Melicsoo 1 975, p.27). Folosirea acestui
nou material de constructie, cu precădere la structurile de rezistenti, a dus la tendinta
'
'
de a folosi unele metode de mascare a lui, metalul părând încă in�stetic şi neavând o
modalitate specifică de prezentare.
Singura posibilitate stilistică a metalului este înmulţirea liniilor ornamentale,
vegetaţia exuberantA, chiar parazitară câteodată a feroneriei. Formele liniare subţiri,
elegante, cu motive florale, erau îmbinate cu structura de rezistenţă. Maleabilitatea
fierului şi uşurinţa de a-1 lucra permit artistului să-i dea orice formă (Vianu 1 983, p.
1 63 ). El permite totul şi nu ordonează nimic, indeplinind acee�i funcţie ca şi piatra
fâră a arăta însă că o indeplin�te (Mooda 1 986, p.63).
Feroneria este plasată pe faţadă - la balcoane metalice, pe portaluri. clanţe,
grilajc ale ferestrelor, marchize sau în casa scărilor - la balustrade, la verande sau in
componenţa garduri lor şi a felinarelor1
•

1 Prezenţaferoneriei de stil 1 900 la majoritatea clădirilor de perioadă din Timişoara,
precum şi marea varietate stilistică a motivelor ornamentale necesită un studiu aparte,
amănunţit. Ne vom limita, prin urmare, doar la semnalarea citorva exemple deosebite,
credem noi:
poarta de intrare de pe str. Caraiman nr. 2 realizată din fier forjat având bara de metal
in secţiune dreptunghiulară, creând imaginea in plan orizontal cu foarte puţine motive
modelate in structura metalului;
veranda de pe str. Memorandului nr. 68, fier forjat, motiv: floarea-soarelui;
capela fam Ohrenstein - cimitirul evreiesc, poarta de intrare cu motive de frunze de
castan;
obelisc dr. Ludwig Bitter von Berlud - cimitirul catolic de pe Calea Lipovei, feroneria:
gard, felinare, suporturi de flori, motive: floarea-soarelui, iederă, crini.
·

·

·

·

238

https://biblioteca-digitala.ro

www.cimec.ro / www.dccpcnjtimis.ro

Plllriltot 11ium Bllllllllt:lf-. 1, 2002

Combinarea fierului cu sticla dădea posibilitatea unei luminAri masive a
interioare,
cu rezultate arhitecturale surprinzătoare (Melicson 1 975, p.28).
spa�ilor
Arta 1 900 este primul stil care a reuşit să imbine sticla şi metalul pentru a forma 0
expresie arhitectonicl şi stilistică ( Madsen 1 977, p. l 49- 1 50). Rezultatele acestei
îmbinări s-au concretizat in apan"tia
luminatoarelor, la inceput in clădirile cu functiune
.
'

publică, apoi. ocazional. in casele de raport sau in clădirile particular-el . Mai mult,
clasicele vitralii incep să aibă desene specifice stilului, fiind folosite in principal la
decorarea fatadelor, dar şi la interioare1 •
Pllcu,ele de ceramici au o largă răspândire in perioadă ( Lexicon 1 972, p.

55; Melicson 1 975, p.62 ) fiind folosite la trasarea unor contururi la ancadramentele
ferestrelor sau in registre variate ca formă pe faţadă� . Ceramica poate fi modelatl, in

acest caz relieful combinându-se cu culori intense, dând naştere unor compozitii foarte
plastice, cum este cazul omamentatiei Palatului Steiner Miska (fosta Bancă de Scont).
Altă modalitate de a decora părti
din fatadă
este palaota, combinatie
de
'
'
.

lemn şi tencuială. Paianta apare, de obicei, la mansarde1 , având o origine de inspiratie
folclorică.
�

Lullfinatoare:

- Palatul Poştei;
- Palatul Steiner Miksa - partea rezervată fostei Bănci de Scont, zona ghişeelor;
- casă de raport str. T. Vladimirescu colţ cu Braşov.
1

V
Itralii:

- str. Caraiman nr. S; peisaj pe malul unui râu deasupra portalului de acces in clAdire;
- str. 3 August 1 9 1 9 nr.3;
- str. T. Vladimirescu colţ cu 1 6 Decembrie 1 989;
- vitralii le Seminarului Teologic din Timişoara. executate de R6th Miksa, dupA planurile
lui Nagy Sândor, aflate in prezent la Episcopia Catolică - vezi Pintilie, Ileana, Seminarul
teologic romano-catolic - un monument timişorean in stil Secession, in AnB, Artă, S. N.,
voi. III, 1 998, p.63-88.
-

�

Plicuţe de ceramică:

str. Galaţi nr. 2;
str. 3 August 1 9 1 9 nr. 1 ;
bul Dragalina nr. 29;
str. Preyer colţ cu Iuliu Maniu nr. 2;
str. Ştefan cel Mare nr. 1 6;
Palatul Steiner Miksa, fosta Bancă de Scont, str. Alecsandri colţ cu Gh. Lazlr;
bul Dragalina nr. 7;
bul Iuliu Maniu nr. 47;
Stefanie Palais. piaţa Romanilor;
farmacia din pia\3 Unirii.
' Paianti:

- str. Bethoven nr.5;
- str. Ungureanu nr. 1 5.
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Coloanele" şi pllaftrif din piatră, beton sau zidărie, de tradiţie istoricistA.
au la rindul lor o largi rAspindire. fiind folosite la spargerea ritmicităţii faţadelor,
pierzându-şi însă caracterul de structuri de rezistenţă şi având doar o funcVe decorativA.
Tot ca o tehnici de decorare amintim şi pictura omameutali1 , păstratl ia
cazuri mai rare datoritA fragilităţii sale, având în general rolul de a umple spaţiile largi
ale pereţilor şi tavanelor.
Dintre tehnicile ornamentale care fac parte din modalităţile tradiţionale de
construcţie menţionltm: tencuiala care imită piatra monolit şi cărămida aparent!.
Tencuiala care imiti piatra monolit are o răspândire largi in Timi şoara,
fiind folosită in special la registre orizontale la nivelul panerului şi, uneori, la
ancadramentele ferestrelor, având rolul de a diferenţia panerul de etaje şi de a crea
senzatia de masivitate"' . O altă cauzl a sublinierii parterului prin aceste elemente se
leagă şi de tradiţia locală, prin faptul el imobilele secolelor 1 8 şi 1 9 au partere cu
ziduri foarte groase, construite pentru a rezista bombardamentelor.
Cirimlda aparentl este folosită în aceleaşi scopuri decorative, insi cu o
frecvenţă mai redusi, aceasta neputind sl atingi eleganţa altor materiale folosite pe
scară largl10 •

D11n uopolll Ciobot11ru, Ditura MiJloc .-4ntlrthy

•

6

Colo11n�:

- Stefanie Palais, piaţa Romanilor,
- str. 3 August 1 9 1 9 nr.3;
- Complexul Piarist:
- str. Gheorghe Lazăr nr.S.
- str. Dacilor nr. 1 0.
T

Pi/tqtri:

- str. 3 August 1 9 1 9 nr.S:
- str. 3 August 1 9 1 9 nr.3:
- Palatul Neptun.
1

Picturi orn11111�nttdi:

- piaţa Plevnei nr.7: picturA in holul de intrare - buchete de trandafiri in suporturi de
tradiţie istoricistă;
- str. Caraiman nr.4: picturi in holul de intrare - ghirlande de flori.
9 T�IICIIitl/i Cllr� i111 iti pilllrll 1110110/it:

- str. Galaţi nr.2:
- str. T. Vladimirescu nr.6;
- str. Brediceanu nr.2 colţ cu Ungureanu;
- str. Dacilor nr.2;
- bul. Oragalina nr.7;
- str. Lucian Blaga nr.3;
- piaţa Plevnei colţ cu str. Caraiman nr.S.
1° Cir11midi 11p11r�nti:

- Abatorul, bul. Eroilor:
- Căminul vechi al Institutului de Medicină, piaţa Eftimie Murgu.
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Materialul de construcţie cu cea mai mare răspândire in spe c tru l omamental
stucul,
material preparat dintr-un amestec de var stins vechi , praf de marmură şi
este
praf de cretă. Avantajul deosebit oferit de acest material n reprezintă posibilitatea
tu mării lui cu uşurinţă in tipare, produsul rezultat fiind uşor, extrem de plastic şi cu o
excelentă capacitate de aderare la construcţii. Acesta este materialul care permite
crearea unei bogăţii ornamentale exorbitante pe faţade intr-UD timp scurt, de către o
echipă mică şi cu preţuri scăzute. Suprafaţa pe care aceste omamente sunt fixate nu
mai trebuie să suporte greutăţi mari, iar tiparele pot fi folosite in mod repetat.
Motivele ornamentale realizate din stuc, datorită varietitfi lor stilistice. se
i mpart in mai multe categorii in funcţie de tehnica folosită şi de originea motivului.
Datorită frecvenţei cu care ornamentele de stuc apar in Timişoara. considerAm potrivită
o abordare mai detailată a lor.
O primă categorie o reprezintă omamentele fitomorfe, care sunt cele mai
frecvente apariţii in cadrul registrului decorativ.
Omamentele florale au o origine variată. Floarea soarelal11 este moştenită
de la mişcarea estetică şi, neavând caracteristici exotice şi posedind o elegimli rigidă,
\'a fi treptat abandonată (Madsen 1 977, p.42 ). Crinul12 are origine istoricist�, in arta
1 900 având mai puţin valoarea de simbol al purităţii, predominând forţa sa estetică
( Madsen 1 977, p.42). Alte flori prezente in forme stilizate sunt laleaua11 fi pnlealal14 •
Aranjamente de flori şi reprezentări stilizate apar sub forma unor Jerbeu ,
1 1 Floarea-sollrelui:
- str. T. Vladimirescu nr.6;

- str. Caraiman nr.4;
- str. Caraiman nr.2;
- piaţa Traian nr.2;
- piaţa Plevnei nr. 7.
-

12 Crinul:

str. 3 August 1 9 1 9 nr. 9;
str. 1. Ghica nr. l ;
str. T. Vladimirescu nr. l 2 colt' cu 1 6 Decembrie 1 989;
piata Plevnei nr. 7;
complexul Piarist.
IJ

La/t!IIUII:

- str. 3 August 1 9 1 9 nr. 9;
- str. T. Vladimirescu nr.6 (in formă stilizată);
- farmacia din piata Unirii (in formă stilizată).
1• Gurii-leului:

- str. 3 August 1 9 1 9 nr.9.
u

Jerbe:

- bul 1 6 Decembrie 1 989 nr. l l ;
- str. Preycr colţ cu bul. 1. Maniu;
str 3 August 1 9 1 9 nr.S;
- str. 3 August 1 9 1 9 nr.9;
- Palatul Neptun;
piata Romanilor nr.2.
-

.
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Ooroane16 , gbirlande11 • bucbeteu , cupe cu flori19

precum şi a altor motive floraJe-"0 .

Într-o a ltă grupă de ornamente fitomorfe putem întâlni:

frunze, mugurF� ,

vrejurl2 1 , lujeri,

toate preferate datorită tendiolei lujerului de a eclipsa floarea,
caracteristică artei 1 900.
i n stărşit, tot aici apar şi : frunzele de castauf1 , pomul vietfi�� , şi cornul
abundentei �� încărcat cu fructe şi flori.
Cu siguran\1 insl, cele mai spectaculoase ornamente fitomorfe. prezentând
un înalt grad de stilizare sunt Unille tenninate in lovituri de blcf6 (coup de fouet),
specifice artei 1 900, avind o origine vegetalA, fiind născute ca o reactie
de influenta
fată
'
'
.
16

Flol'tHIIIe:

- str. T. Vladimirescu nr. l 2 colt' cu 1 6 Decembrie 1 989.
11

Glairlau deflori:

- bul l. Maniu nr.47;
- piata Plevnei colt cu str. Caraiman nr. S.
Buclaeu tkflori:

11

- str.

Preyer colt

••

cu bul. 1. Maniu.

Cupe cu flori:

- str. 3 August 1 9 1 9 nr.9;
- str. Brediceanu nr. 2.
lO Alte motive Oorale:
- str. Engels nr.7;
- str. Alecsandri colt cu Gh.
- bul. Dragalina nr. i 9;
- bul. Dragalina nr. 7.
�1

Lazăr;

Jlrejuri:

Lujeri, frunze, muguri:

- str. 3 August 1 9 1 9 nr.3 ;
- bul. Tineretii nr. I O.
22

- str. Ungureanu nr. I S;
- str. 3 August 1 9 1 9 nr.9.
23

Frunze de ctJStlln:

- str. Ungureanu nr. l S;

- str. T. Vladimirescu nr. l l .
24 Pomul vieţii:

- str. Caraiman nr.9;
- str. T. Vladimirescu nr. l 2 colt' cu bul. l 6 Decembrie 1 989.
H

Cornul llbunden(ei:

26

Linii termin111e in coup defoun:

- str. N. Titulescu nr. l S .

- str. 3 August 1 9 1 9 nr.9;
- str. 3 August 1 9 1 9 nr.S (stilizate);
- str. Caraiman nr.4;
- piaţa Plevnei nr.7;
- bul 1 6 Decembrie 1 989 nr.7;
- str. T. Vladimirescu nr.6;
- str. Caraiman nr.2
242
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demoralizatoare a simplei copieri a naturii ( Madsen 1 977, p.60).
O largi răspândire au cunoscut şi modvele ornamentale zoomorfe. cu o mare
putere simbolistică şi mitologică. Registrul omamental animaliercunoaşte o mare varietate
stilisticA putându-se intâlni: bufniteZ', delfiall', veveriţe"". c:ilnP', �tel1, lei1�. OuturiH,
coc:orf". porumbei.3' Dintre acestea, cea mai mare răspândire o are reprezentarea stilizată
( sau nu) a piunului36 sau doar a cozi i sale, care prin penajul siu reprezenta măreţia
vanită\ii. cu o generozitate de culori şi strilucire creată parcfl anume penttu arta 1 900.
Tot in cadrul motivelor zoomorfe întâlnite in Ti mişoara apar aalmalele
acvatice grot�ti17 şi ghearelel1•

:' Buftrife:

- str. 3 August 1 9 1 9 nr.3 (stilizate);

- Complexul Piarist (stilizate);

- str. 1. Neculce nr. l ;

- piata
' Plevnei nr.7;

- str. caraiman nr.4.

:a Delji11i:
- str. N. Titulescu nr. l 5:

- str. Caraiman nr.4;
- piaţa Plevnei nr. 7;
- Turbine.
N

Vneriţe:

- piata Plevnei nr. 7.

lO

ciini:

- str. Caraiman nr.

4;

- str. I.Neculce nr. l .
H

BroGfle:

- Palatul Neptun.

Jl Lei:
- str. 3 August 1 9 1 9 nr. 9: mrtşti de lei.
)) Flutllri:
- str. T.VIadimirescu nr. l 2 colt cu 1 6 Decembrie 1 989 (stilizaţi).
:w Cocori:
- str. Caraiman nr.2.
u Porumbei:

- str. Caraiman nr. 4;
- Piata Plevnei nr. 7.

l6'Păuni:

- str. T. Vladimirescu nr. 6: coadă de pflun stilizată;
- str. Caraiman nr. 4;
- str. 16 Decembrie 1 989 nr.6: coadă de pflun stilizată;

- piata
' Plevnei nr.7;
- str. Braşov nr.6: coadA de pflun stilizată;
- piata Traian nr.2: coadA de păun.
l1' A11imale

- Turbine.
11

acvatlce groteşd:

Gheare:

- str. 3 August 1 9 1 9 nr.9: mâni cu gheare.
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O incercare de trecere in revistă a motivelor ornamentale trebuie să

amintească şi omamentele antropomorfe, cu un rol important in ierarhia faţadei:
mascaro�e-'' . figuri grott1d.&0 şi figuri terminate in ornamente vegetale� 1
Incheiem, mcnţionând şi alte ornamente întâlnite pe faţadele clădirilor stil
•

1 900 din Timişoara, şi anume cele geometrice�2 inimioare�l, modve de draperie44,
funde�5• blazoane�6, monograme4', prorl de baral�K. stupi�Q. entrelac celtic5°.

)9 Mascaroane:
- str. 3 August 1 9 1 9 nr. 9: figuri de femei şi Diana Melifica:
- piaţa Traian nr.2;
- str. N. Titulescu nr. 1 S;
- str. Engels nr.7 ;
- bul. Dragalina nr. 1 9;
- str. 1. Ghica nr. l ;
- bul 1 6 Decembrie 1 989 nr.6;
- str. Gh. Doja nr.S;
- str. Gh. Lazăr nr.S colţ cu Mi.răşti
� Figuri groteşti:
- str. 3 August 1 9 1 9 nr.3: m�ti groteşti;
- Palatul Neptun: satiri;
- spl. T. Vladimirescu nr. l 2 : mască grotescă înconjurată de rădăcini.
�� Figuri terminale in ornamente vegetale:
- Stefanie Palais;
- str. 3 August 1 9 1 9 nr.3.
• ! Ornamente geometrice:
- str. 3 August 1 9 1 9 nr.9: sfere;
- Stefanie Palais: masei geometrică la consola balconului;
- str. 3 August 1 9 1 9 nr. l ;
- bul. Tineretii nr. l O;
- Căminul vechi al UniversitAtii de Medicină si Farmacie: romburi.
•J /nimi011re:
- str. Beethoven nr.S;
- Palatul Steiner Miksa, fosta Bancă de Scont;
- bul. 1 6 Decembrie 1 989 nr.6;
'

.

- str. Brediceanu nr.2;
- Farmacia din piata Unirii.
"" Motive de draperie:
- str. 3 August 1 9 1 9 nr. 9;
- piaţa Traian nr.2;
- bul. Tinereţii nr. l O;
- Casinoul din losefin.
•s Funde:
- str. 3 August 1 9 1 9 nr.9.
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Un caracter special il au reliefurile de femeis1 in atitudini graţioase, imitând
stilul vignetelor 1 900, precum şi statuetele!'2 cu o func�e pur decorativă. confecţionate
din stuc sau metal, plasate in zonele centrale ale fatadelor sau in hol urile de intrare .
.

Varietatea m are a materialelor şi formelor ornamentale a pierdut, in timp, o
bună parte din prospeţimea şi fi ne{ea artistică, datorită degradlrii, proastei intretineri,
precum şi a zugrăvirii acestora in culori nepotrivite. Cazurile de case stil 1 900 renovate
şi zugrăvite in culori apropiate de cele originale demonstreazi el impactul lor ini�ial
asupra ochilor privitorului nu s-a pierdut şi că gratia şi farmecul acestor construcţii
pot fi reinnoite.

-

"' Bla:.oane:

str.
str.
str.
str.
str.

3 August 1 9 1 9 nr.9:
Engels nr. 7;
Caraiman or.4;
T. Vladimirescu nr. l 2;
L.Blaga or.3.

�7

Monogra111e:

- bul. Dragalina nr. l 9;
- Palatul Neptun.
"' Prowi u iHud:

- str. 3 August 1 9 1 9 nr.9 .
.. Stilpi:

- Palatul Steiner Miksa, fosta Banci de Scont;
- str. Brediceanu or.2.
�

Entnlac ce/tic:

- str. Brediceanu or.2.
" Reliefllri u fe•el:

3 August 1 9 1 9 nr.S: femei dansind;
Brediceanu nr.2;
Dacilor nr. l O;
Ceahlău nr.9: metope pe faţadă - siluete de femei dansând;
- str. draiman nr.S: in holul de intrare - friză de tinere semi-nude care danseazi; 2 medalioane
pe faţadă - reprezentând două tinere fete: una cântând la vioară. cealaltA pictând.

- str.
- str.
- str.
- str.

�2

Scu/pt11ri decorlllive:

- str. Engels nr. 7: in holul de intrare - nisA in care este plasatA o lebădA; pe fa�dă statuia unei tinere;
- str. 3 August 1 9 1 9 nr.S: busturi de femei;
- Parcul Poporului: vulturi;
- Stefanie Palais: urşi şi gorile; cavaler in armură;
- piaţa Traian nr.2: Mercur, globul pămăntesc;
- palatele Lloyd şi Loffier.
O prezentare a decorului sculptural al fatade lor clădirilor de perioadă din Timişoara apare
in: Oprescu, Marcela, Decorul sculptural al fatadelor, intre artl si influenta comenzii
sociale (secolul al XIX-lea şi prima jumătate a �olului XX) in AnB, S. N., �ol.ll, 1 997,
1 997, p. l 43- 1 57.
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uopo/4 Ciobotaru, Dill1111 MI/toc A11drdsy

După 1 900, trecerea de la curentul floral la cel geometric pleacă de la folosirea

decoratiei ca ansamblu secundar al structurii. Rezultatul este o imagine sobri in �
omam�ntul poate fi definit ca un constituent al functionalului, folosit cu cumpătare.
Din punct de vedere functional. esenţială este modificarea interesului de la
subordonarea obiectului fa\1 de decor intr-o subordonare a obiectului faţA de funcţie,
in care decorul devine parte a infrastructurii şi este redus la minim. Prin aceste
caracteristici, stilul geometric al artei 1 900 sfărşe�te, după primul război mondial,
prin a ceda locul artei cubiste.
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THE ORNAMENTATION OF THE TIMIŞOARA ARCHITECTURE
AT THE BEGINNING OF THE XX™ CENTURY
Summary

The main tendency of the 1 900 style in architecture is the intertwining of
tbe object with its ornamentation, ali in favor of the function of the building.
The register ofomamental types widens, and the infrastructure is hidden by
this symbolic mask. The An Nouveau sty1e is by no means static, its omamentation
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P11trimonium BtllftltÎCIIIII, 1, 1001
underlining the idea of balance and movcment.

The features of this stylc in Timisoara cxhibi t somc panicularities, due to
taste for austerity. A certaiD prov�cc me nta l i ty restrains the archi tect from
draw ing avant-garde f�.
The materi als used for thc omamentation (metal, glass, tiles. half-timber,
bricks) are presentcd in tbc papcr witb the main locations in town.
A wide range ofvegetal omaments (lily, sun-flower, tulip, snapdragon) with
the main location oftbeir variants are also introduced.
An other group of omamental features are the animal ones, which have a
wide variety (owl, dolphin, squ irrel , dog, frog, lion, bunerfly, crane, pigeon and
peacock).
The anthropomorph ic omamenlS, consisting of women faces and busts,
grotesque masks and silhouenes are also introduced and analysed.
the local

Fig. J. Vitraliu. str. Caroiman nr.

5

Fi8. 2 PU:oua ornammlillă. piaţll Pln'llt!i 11r. 7
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PL 1. fot /. d toliu - bufniţă. pia{a PUn.." i nr

fot J. d taliu - broască

1 , arpe,

2
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4. foto 2 cap d leu.

Palarul t epflln . foto 4.

rr

3

d ta/iu - porumbel.
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ugust /919. nr 9;

tr Camiman nr. 4

3

2

PL ll foto 1. det /iu - pă1n. pi ţo Ple1'11 i nr. ; foto 2 dewliu - gir oră, tr. 3 ug t / 9 1 9. nr: 9;
foto 3.

m

coron.

tr: 3 Au
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1919, nr: 3: foto 4. figură grot ască. tr 3 Au ust 1919,
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Da11 Leopold

iobotaru, Diana

l
J

Pl. Il/. fato 1. ma caron. tr. T.

ladimirescu 11r. 12: fato 2. provă barcă. str. 3 August 1 9 1 9 nr. 9:

foto 3. dansotoare. str. 3 A ugust 1 9 1 9 nr. J; foto 4. reliif'uri defem i. tr. Dacilor nr. 1 0
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