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I. În atmosfera încă euforică ce însufleţea pe bu c ureşteni după
victoria Războiu Iu i Independenţei, trei fraţi veniţi, nu de mult,
de peste Munţii Carpaţi, anume Nicolae, Iorga şi Ignat Mircea,
deschid în tovărăşie, în plin centrul comercial al Capitalei, între
renumitele hanuri Constantin Vod ă Brâncoveanu, Sfîntul Ioan şi
Tîrgul de Sus, o crîş mă1.
Firi energice şi întreprinzătoare, ei se hotărăsc să inoveze
în cad rîndu-se e x igenţelor branşei din comerţul occidental, drept
care nu se mulţumesc să ofere clienţilor numai specialităţile culinare, ci să le creeze pentru desfătarea gastronomică şi o ambianţă
propice unde să se îngemăneze comoditatea cu esteticul.
Cum doreau să se profileze în specialităţile bucătă riei ardeleneşti şi a impune berea, ca băutură principală, s-au gîndit la un
cadru adecvat şi, în consecinţă, au cerut arhitectului Zigfrid
Kofczinsky 2 să realizeze o construcţie în stil neogotic, inspirată
după berăriile mai cunoscute din Mi.inchen, capitala Bavariei.
Astfel, se inaugura în 1879 berăria „Caru cu bere", dev enită
una dintre cele mai cunoscute din Bucureşti, supravieţuind pînă
în zilele noastre, întrucît proprietarii ei s-au străduit încontinuu
s-o modernizeze şi s-o renoveze, cum au făc ut-o în anii 1899, 1914
şi 1924 3,
Numeroşi au fost factorii estetici care au contribuit la atracţiozitatea şi prestigiul berăriei de-a Iung ul timpu Iui.
Mai întîi ea se singulariza în cartier, fiind unica clădire modernă,
într-un sti I rar uzitat, cel neogotic; avea trei ni vele (parter şi
două etaje), caz de exc epţie atunci , şi, apoi, era des tinată exclusiv unei berării, o raritate în Capitală. Să nu uităm că marile
clădiri din jur, printre altele masi vul Palat al Poştelor, de vis-avis, care nu num ai c ă din cauza lui clădirea berăriei nu poate fi
privită din perspectivă, dar apropierea parcă o stri v eşte, s-au
înălţat ulterior (1895-1898), ca şi alte mari palate, ca cel al Casei
de depuneri (1896 - 1900), al Băncii naţionale (1889-1889), ca
să nu cităm decît pe cele mai apropiate de ea şi mai cunoscute,
înălţate la sfîrşitul secolului al XIX-iea.

1-2 . Ion Longin Popescu, Evocare , O sută de ani Io Coru cu bere, „Tribuna
Român iei", 15 decembrie 1979.
3. Pe primul arc din sală cum intri în b erărie se află inscripţia: „1879 PRIN MUNCĂ, RĂBDARE, ENERGIE - 1899 - ŞI CINSTE LA IDEALUL
DORIT 1914" . Din text des prindem cert anii cînd berăria a fost renovată.
Sub această bo l dă, în paviment, sînt înscrişi următorii ani: 1879 - 1924 ,
ceea ce arată că a fost executat în 1924.

Dantelăria decoraţiei

în piatră şi sculptura de mari dimensiuni
închinînd o halbă de bere, de pe faţadă,
conferă clădirii acesteia o eleganţă disc retă, insuflînd un optimism juvenil, contrar stilului neogotic care se doreşte sobru,
auster. La această atmosferă de voioşie, propice unei berării , a
contribuit în mod deosebit lipsa totală la parter a vre unui zid,
acesta fiind înlocuit prin strălucirea geamurilor unei imense vitrine, care în partea de sus este împodobită cu o fri ză de vitralii.
În al doilea rînd s-a bucurat de mare preţuire decoraţia mural ă din
berăr i e, care acoperă atît bolţile (fig. 6) cît şi pereţii. Dacă bolţile
sînt pictate în culoarea albastră, cu crini galbeni stilizaţi, nervurile colonetelor sînt acoperite cu elemente decorative , unele in sp irate din arta populară românească, deasupra coloanelor fiind
înfăţişate blazoane cu scuturi fanteziste . Pereţii sînt aproape în
întregime acoperiţi cu picturi reprezentînd mari compoziţii, cu
scene bucolice, care se petrec într-un cadru romantic , în lumea
nobilimii germane a secolelor XVII-XVIII.
Pe peretele din stînga intrării în ber ă rie sînt red ate dou ă scene.
Prima , cea de lîngă vitrină, înfăţişează un alai de curteni, însoţind
veseli pe regele lor, care merge călare şi ţine în mîna dreapt ă o
cană mare de bere. În fruntea coloanei se află un halebardier şi
un archebuzier care discută cu aprindere între ei , neatenţi ca ş i
ceilalţi din jur la faptul că pajul din spatele lor arată entuziast,
ţinînd în mîn ă o cuşmă, locul unde ar trebui să ajung ă. O v oioşie
şi o bună dispoziţie animă toate personajele, surprinse într-o
promenadă sărbătorească (fig. 1).
A doua compoziţie redă o scenă statică. În prim plan, pe o
terasă, patru personaje (doi nobili cu soţiile lor) stau la o masă
pe care se află halbe de bere şi ascultă cu mult interes trei minesengeri; unul cîntă, iar ceilalţi doi îl acompaniază la di verse instrumente . În planul al doilea, în stînga scenei păşesc solemn treptele
unei scări, spre a ajunge pe terasă, două personaje , urmate la o
distanţă de un al treilea . Scena parcă ar dori să sugereze că savurarea muzicii după o masă copioasă este o desfătare nobil ă a
sufletului (fig. 2) .
Pe peretele alăturat, din fund, surprindem o sc enă avînd în
prim plan cîţiva curteni în jurul unor butoaie de bere de-abia
descărcate dintr-o căruţă cu doi cai aflată în planul al doilea ,
degustînd cu plăcere licoarea spumoasă, fiecare într-o altă atitudine, sub privi rea atentă şi ocrotitoare a gazdei. În planul secund,
în dreapta, pe treptele unui palat o doamnă, soţia gazdei, priînfăţişînd
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v eşte c urioasă scena. În fund al dealuri, iar în stînga pierd ute în
za re c lădiril e unui orăşel (fig. 3) .
Pe peretele din dreapta intr ăr ii în bodegă sî nt redat e al t e două
scene. Prima, cea de l îngă vitrină , înfăţişează în prim. plan la ce ntru un drumet călare cu halba în mîn ă toastînd cu alti cavaler i
ce l-a u întîmpin at la int rarea într-un caste l, as i staţ i d~ h angiţă .
În dreapta scen ei, un cîntăreţ aşezat pe un bolovan, bea cu ne saţ
berea dintr-o st aca n ă , a l ăt u r i fiind cîi nele să u , care- i stă la picioare.
În fund al se profilează mun ţ ii , iar spre stînga, cocoţată pe un pisc
se zăreşte si Iueta un ei cetăţ i (fig. 4) . A dou a sce n ă redă în prim plan
comportamentele mai multor comeseni în jµru l unei mese im provizate la umbra uno r copac i, parc ă dorind să se arate că bău tura
poate antrena di sc uţii interesante (perec hea din dreapta), o
mai st rîns ă prietenie (cei doi cav~ler i care îş i ciocnesc halbe le)
dar şi ravagiil e excese lo r b ă uturii. ln planu l do i, în st înga un grup
de tineri st au tolăniţi pe i arbă, iar mai departe se profileaz.ă la
poalele uno r munţi casele une i aşezări urbane (fi g. 5).
Cea de-a şasea scenă se afl ă p l asată în s paţiul central al unei lunete între dou ă coloane şi pi ctoru I a do.r it să dea i Iuzia unui
vitraliu, încastrat într-un cadru de piatră sc ul ptată, compus ca
un triptic : pe panoul central , un re~e şade co mod pe un scaun şi

1 , 2, 3, 4, 5. Scene buco li ce. Ber ă r i a Caru cu bere.

ţ i ne o h a l bă în mîn ă ,
o vegetaţ i e stilizat ă .

iar pe vo leurile laterale ferestrei este redat ă
Fereastra di n stî nga este în tredeschisă, fiind
rea li zată într-un reuş it trompe d'tei l.
D eş i co mp oz i ţ iil e sînt insp irate din subiecte simil are afl ate în
berăr iil e mun cheneze din epocă , ele sînt rea li zări care ne îndritu iesc să apreciem poziti v m eşteşugu l art istului, un virt uos în
redarea trompe d.'~il, pe care îl bănuim ger man de origine. Se
dovedeşte un art_ist exper im entat în pictura decorat i vă. Sce nele
sînt pictate pe un fo nd de ocr u, cu co ntururi le personajelor trasate
cu diverse culor i de brun.
Resta urarea din ani i 1985 - 1986, n evoită să- interv in ă ceva mai
mult cu retuşurile, le-a dat pentru moment scenelor o vioiciune
co lori st i că pe care n-au av ut-o i niţial, dar după un timp acest
impedime nt , în parte s up ă rător , se va atenua.
Aşa cum ·a mi nteam mai sus, imensa v i tri n ă are în partea de sus
o fri ză din vit ral ii, ceea ce pr in str ă lu cirea colorit ului constituie o
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merciale, al tiparul ui din Palatul ziarului Adevărul ; al electr icidin Palatul Te lefoanelor s.a.
' Printre realiză ri le deoseb ite în acest gen, exe cutate în tehni ca tr ad iţio n a l ă a frescei, se însc riu ce le dou ă co mpo z iţii reali zate de pi ctoriţa Olga Greceanu în sa la mare a Fac ult ăţ ii de Arhitec tu ră: Evoluţ ia arhitecturii din Bucureşti ş i Legenda Meşterului
Manole.
Arti sta nu era la prima lu crare de acest gen. Compoziţia mura l ă, în sp irit bi za nti n, a co nst ituit pentru Olga Greceanu o preocupare co n s t antă în cariera ei, încă de la debut , iar în tehn ica
frescei s-a spec ial izat înco ntinuu, sc riind chi ar o carte foarte documentat ă desp re leg ile ş i execuţia ei . Pînă în martie 1939, cî nd s-a u
in augurat frescele din Fac ultatea de Ar hite ctur ă , p i ctor i ţa mai
reali zase ş i altele : cele din sa la mare a Sinodului din Palat ul Pat ri ar h iei (1936) şi ce le din Cul a de la M ă ld ă r eşti (1938).
La ambele compoz i ţ ii, eve nim en tel e acţiunii se parcurg începînd din ultimul plan din stînga ş i merg spre dreapta, apo i c oboar ă
în planul al doilea, tot din stînga spre dreapt a, ş i apoi, de asemenea,
în urm ător ul care este de fapt primu I plan, întru cît de fieca re
d at ă momentul din prim plan ar constitui apoteoza subiectului .
Compoziţia Legenda M eşterului Manol e este mai si mplu red ată,
doar din cîteva momente pr in cipale. Pri mul mom ent, ce l al c l ă
dirii care mereu se s u rpă, este înfăţişat în ultimul plan în stînga
prin ziduri ş i sc h e l ă , co ntinu at pe ace l aş i plan în dreapta cu al
doilea moment care înfăti sează sacr ifi ciul sot iei Mesterului Mano le
(arătată venind mereu ~ ~ mîncare) . Pe al 'do ilea· plan mulţimea
care as i stă la evenimentul final red at în planul întîi: în stî nga
oşteni, la cen t r u familia domnitorului Matei Basa rab , ct itorul
M ă n ăsti re i Curtea de Argeş iar în stînga clerul, cu toţii pr iv ind
la ce l ce consemnează anul ridi că rii monumentului în hroni cu l
ţă rii (fig. 7, 8, 9) .
Mai greu de descifrat este compoziţia Evoluţia arh itecturii din
B ucureşt i, în care artista a urm ă rit să exprime sinteti c co nstru cţiile militare, ce le de cultură ş i ce le laice. l ată cum desc rie compoziţia cronicar ul ziarului „Uni versul" (6 martie 1939), aşa cum
i-a fost ş i lui red at ă de către artistă: „ln fund, ca o bordură a panoului, se vede un zid de apăra re cu turnuri ş i contraforturi, ceea ce
reprezintă arhitectura militară . Im ediat, mai jos, în stînga, începe
arhitectura re ligioasă cu biserica Curtea Veche, în faţa că re ia stau
cei trei ctitori, adi că cei trei Mircea; Mir cea cel Bă trî n, Mircea Ciobanul
ş i un alt Mircea, nepot de domn care a reparat-o. Peste ce lălalt mal ,
dincolo de D îm boviţa - cum era cursu l rîului pe atunci - Biserica
Bucur ş i Radu Vodă, în faţa căreia stau voievodul Alexandru, care a
clădit-o în anul 1568 , şi voievodul Radu, care a terminat-o şi a pictat-o în 1614 . Mai departe biserica Mihai Vodă cu ctitorii ei Mihai
Viteazul şi doamna Stanca şi alături Sf. Apostoli, ctitoria lui Matei
Basarab şi a doamnei Elena, apoi biserica Sf. Apostoli e tăiată de pilaştri
mănăstiri i Cotroceni ridicată de Maria ş i Şe rban Cantacuzino [ . . .]
Mai sus, Şerban Basarab şi doamn a Bă laşa stau în faţa Mitropoliei
ce au ridicat-o în 1654 , iar alături Mihnea Voievod ce a terminat şi
întregit Mitropol ia. Mai în faţă Mihai Cantacuzino, ţi nîn d în pa lme
biserica Col ţea. ln stînga, stînd jos, Mitropolitul Antim cu biserica
Antim, urmează că lugăru l lanake cu biserica Stavropoleos , doamna
Bălaşa Constantin şi Ni colae Mavrocordat cu mănăst irea ş i pa raclisu/
Văcărăşti şi în sfîrşit , în mijloc, pentru arhitectura civ il ă, minunatul
constructor al palatului Mogoş oai ei , voievodul Brâncoveanu cu
fami lia" (fig. 10, 11 ).
De fapt ave m o e v oluţie a ar hitect urii prin voievozii ctitori .
De ş i cu subiecte diferite, ambele compoziţii sî nt tratate unitar în
ceea ce pri v eşte di str ibuţi a personajelor în cadrul scene lor,
gesti ca ş i costumaţia acestora te determin ă să le s ocote şt i
ansa mblul unei ac elei aş i sce ne . La ele te capte ază ş i te s ubjug ă
echilibrul între austeritatea, demnitatea, expresia, ţinuta personajelor ş i varietatea ş i ritmica î mbin ări lor ele mentelor decorati ve (costume ş i arhitectur ă), ca re ; împreun ă , creează o impres ion a nt ă at mo s fer ă de austeră demnitate ş i o st are de satisfacţie
ş i recunoştinţă din partea privi.torului faţă de înfă ptuirile artistice deosebite ale în a int aşi lor no ştr i. Aceste ca lit ăţi impun ce le
dou ă corn poziţii pri n.t re realizări le de e xcepţ i e în arta mur a l ă
rom â ne ască modern ă iar pe autoare ca o mae stră a compoziţiei
istorice.
tăt ii

6.

Decoraţie

pe o

bo l t ă.

(Blazon cu scut fantezist)

Berăria

Caru cu bere .

desfăta re viz u ală atît din partea celui ce dore şte să intre în loca l,
cît ş i a cel ui ce o priveşte dinăuntru mai pe îndelete, cînd la anumite
ore raze le de lumin ă dau reverberaţii pe mobili er ul din interior.
Cele şase panour i, încadrate în che nare alcăt uite di n sti c l ă roşie
şi galbenă str ă lu c ito ar e, î nfăţişează nat ur i stati ce cu fructe, p ăsă ri,
jamboane, vîn at ş i vase de băut de di verse forme, pictate în culori
pastelate pe o sti c l ă de cu loare gălbuie. Le credem executate şi
plasate ulte r ior co nstruirii c l ăci i ri i, proba bi I la renova rea din
1899 şi ce rt reali zate într-un ate lie r b u c u reştea n, ca ş i cele dou ă
mar i vitralii de pe peretele di n fund al berăriei, înfăţi şî nd., unu\
o ţ ăra n că în port n aţio n al altul, un b ă rbat îmbrăcat într-un costum
din seco lul al XV III -iea realizate la fabrica R. Ziegler, sigur în 1914.
La ultima renovare, efe ctuat ă de fr aţii Mircea în 1924, a fost
pus pav im entul din gresie de mai multe nu a n ţe. La c l ă di re mai
reţ in e ate nţi a feroneri a, pr in fantezia cu ca re a fost executată,
îndeo seb i cea a firmei .

li . După primul r ăzbo i mondi al r'evine la mod ă în Bu c ureşti
în parte ş i sub influenţa ce lei din s tr ăi n ătate, ca interioarele in stituţiilor, pentru a se da o a~ră'de prestanţă săli lor de s olemnităţi
sa u încăper il or cu rosturi protocolare, 'să fie înfrumuseţate cu
compoz i ţi i murale. Nu în sp ir itul cer in ţelor de odinio ară , ace la
de agre mentare şi fast, ca în cazul să lilor de con,sil iu din palatele
B ănc ii N aţio n a le, Casei de Eco nomii ş i Con s emnaţiuni ş i Ca me rei
de Comerţ , ci cu un pronunţ at ca racter istori co-social, pentru a
exprima vizual activitatea ş i aportul in stituţiei respective în tr ecut ş i în perspect'i vă: Istori cul negoţului din aula Acade miei Co-
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7. Olga Greceanu: Legenda
ră „Ion Mincu"8, 9. Fragment din

meşteru Iu i

compoziţia

Legenda

Manole. Facultatea de arhitectumeşterului

10. Olga Greceanu: EvolVţia arhitecturii din
arhitectură „Ion Mincu".
11. Fragment din

compoziţia Evoluţia

Manole.

eucureşti.

arhitecturi i din

Facultatea de

Bvcureşti.

III. În an ul 1928 se co nst ruia în strada Lizeanu, nr. 25, după
planurile arhitectului Frederic Feilbogen, locuinţa unuia din
conducătorii B ă ncii Naţionale , H ristian Marinescu, după cerinţa
acestuia, în st il nearom ânesc 4 • Ea avea un parter pentru magazine,
un etaj pentru locuinţa proprietarului şi deasupra acestuia, la
centrul c l ăd irii, un balcon foişor susţinut de patru coloane. Spa-

4. Actele privitoare la construcţia ş i decoraţia locuinţei se află la fiul văru lui
fostulu i proprietar, Traian Marinescu, căru i a îi mulţumim pe această ca le
pentru bunăvoinţa de a le putea consulta.

8
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12. Regele bea .
bere .

eerăria

Caru cu

Deco raţie
cu
meda Iioane .
Clădirea di n str, Li zeanu, 25.

13.

14. Faţada c l ă dirii din str. Lipscan i nr. 25.
12

ţiul

ce lo r trei arcade a fost încredinţat sp re decorare asoc i aţiei
pictorilor Carol Jean Barta 5 şi M. Storzbach 6 , „succesori ai pictoru lui Fr. Elsner" 7 , cum se s pe c ifi că în contractul încheiat între
ei ş i propr ietar la 8 noiembrie 1928, cînd au primit un aconto
de 5.000 lei.
Ei au reali zat , în teh nica frescei , o decoraţie v egetal ă foarte
st ili zat ă încadrînd patru med alioane plasate deasupra coloanelo r·
Pe fie care med alion este înfăţişat cîte un ca p de tîn ă ră femeie di n

profil, ca re, dup ă coafur ă , s i mbolize ază cîte un anot imp. Deş i
au folo sit elem ente deco rat ive din repertoriu l uzitat în pi ctura
mu ra l ă tradiţion a l ă , spre a se încadra c erinţelo r comanditarului
ş i st ilu lui c l ădir ii, pi ctorii n-au reuşit decît să redea o îmb inare
sc h em atic ă de moti ve decorati ve rom â ne şti tratate în spirit ul
Jugen st ilu\ui austr iac, rezultat pregnant mai ales în red area portrete lor. Ini ţial, decoraţ i a era putern ic co lo rat ă , pred om inî nd
albastr ul ş i verdel e, actualmente culorile ab ia de s lu ş indu- s e
(fig . 13).

5. Loc u ia pe str. Popa Soare nr. 30.
6. Locuia pe str. C re puscu lulu i nr. 20.
7. Fr it z El sne r (1857-1927) s-a stabi lit în B ucureşti în anul 1884 ş i a r ămas
în ţară, căsător i ndu-se. A decorat foa rte mul te l ocuinţe, dintre care ş i cea
propr ie din Cal ea Gr i v i ţe i nr. 48 (vez i deta lii biografice ş i asup ra activităţ i i
la Petre Op rea , „Case bucureştene cu picturi murale din pragul secolului al
XX-iea", în „Bul et in ul monume nte lor istorice , nr. 2, 1974" ş i la Petre
Op rea , Itinerar inedit prin case vechi din Bucureşti , Ed itura Sport-Tu r ism,
1986, p. 59-63 .
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