ARHITECTURA MODERNISTÃ INTERBELICÃ DIN BUCUREªTI:
REPERE, PRIORITÃÞI, LIMITE
Lector drd. arh. Dan DINOIU
REPERE
Industria este noua maºinã teritorialã a societãþii. Ea modeleazã totul printr-o noua artã: designul.
Industria trage dupã ea programul de locuire. Radu Patrulius (1) spunea cã “bancul de probã al noilor
construcþii ºi teorii [moderniste] l-a constituit locuinþa individualã”. Polul arhitecturii europene se mutã între
cele douã rãzboaie mondiale din Franþa în Germania, Italia, Olanda, culturi mai degrabã marginale ale Europei,
pe mãsurã ce Parisul se depãrteazã de statutul de capitalã a demosului. Acum în aceste trei þãri, ºi în România,
disputa interbelicã dintre densitate ºi intensitate este azi mai actualã ca oricând.
PRIORITÃÞI
Richard Bordenache: Imobil locuinþe ºi birouri, Str. M. Eminescu 8 (Bucureºti).
George Matei Cantacuzino: lucrãri de restaurare la Palatul de la Mogoºoaia; Palatul Bãncii Chrissoveloni, Str.
Lipscani 8; Clãdirea fostului sediu al Uniunii ziariºtilor; Clãdirea fostului sediu al Uniunii Arhitecþilor; Imobilul din
Piaþa Universitãþii; Blocul Kreþulescu, Calea Victoriei; Bloc Str. Dionisie Lupu colþ cu Piaþa Lahovary; Bloc Str.
Piaþa Amzei colþ cu Piaþa Amzei; Bloc Str. Mendeleev; Vilã în parcul Institutului de Cercetãri pentru
Mecanizarea Agriculturii; Blocul Carlton; Clãdirea fostului Institut de studii ºi proiectãri energetice (Bucureºti);
Ansamblu de vile, Hotel Belona (Eforie Nord), Fabrica I.A.R. (Braºov), Clãdirea postului naþional radio (Bod),
Biserica din Teþcani, Bisericile Flãmânda (Câmpulung-Muscel), Bãileºti (Dolj), Seini; Hotelul Rex (Mamaia), Casa
de curã (Olãneºti), Pavilionul României la Expoziþia internaþionalã de la New York, Palatul metropolitan (Iaºi).

Marcel Iancu

Horia Creangã

Duiliu Marcu

G.M. Cantacuzino

Henriette Delavrancea
-Gibory
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M. Kernbach: Hotel cota 1400 (Sinaia).
Herman Clejan: Blocul Sun, Bdul Magheru (Bucureºti).
Henri Marie Coandã: Proiect locuinþa tip, sistem construcþie
multicelularã, Proiect imobil cruciform în retrageri.
Marica Cotescu: Atelierele Griviþa (Bucureºti).
Horia Creangã: Reºedinþa Petru Groza (Deva); Imobil de raport, Str.
Schitu Mãgureanu; Imobil locuinþe C.F.R.; Parcul Inginerilor, Str.
Petru Poni 7; Teatrul C.F.R., ºoseaua Giuleºti; Casa Ing. Victor
Popescu, Calea Plevnei; Vile, Intr. Geneva; Vila, Str. M Serghiescu;
Imobilul ARO, bd. Brãtianu; Casa Ing. A. Bunescu, Aleea Alexandru;
Vila, Aleea Alexandru 15; ªcoala Comercialã; ªcoala Floreasca;
Imobil, Piaþa Lahovary; Stadionul ANEF; Cinematograful ARO; Blocul
Burileanu-Malaxa, Bdul Magheru; Imobil ARO, Calea Victoriei 91-93;
Reamenajare Teatru Naþional; Teatru Luxor; Ansamblu ºcolar, Str.
Maior Coravu; Vila, Str. Paris; Vila, Str. Finlanda; Vila, Str. Andrei
Mureºanu; Vila, Str. Violetelor; Imobil, Bdul Dacia; Vila, ªos.
Nordului; Vila Konitz; Vila A. Thomas; Casa Prof. Al. Marcu; Hala
Obor; Vila Aleea Alexandru 2; Fabrica de Locomotive N. Malaxa
(actual Faur); Imobil, Str. Lt. Lemnea (Gheorghe Manu); Fabrica de
þevi (actual Republica); Expoziþia “Luna Bucureºtilor”; Imobil, Str.
Roma 63; Vila, Str. Bateriilor; Ansamblu locuinþe economice Vatra
Luminoasã; Restaurantul “Pescãruº”, Herãstrãu (Bucureºti); ªcoala
profesionalã cu cãmin ºi blocuri de locuinþe (Sinaia); Ansamblu ARO

Halele Obor, Bucureºti. Arhitect Horia Creangã
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Casa Ing. A. Bunescu, Aleea Alexandru.
Arhitect Horia Creangã

Pavilion expoziþional, 1938. Arhitect Horia Creangã

Palace ºi ARO Sport; Primãria (Braºov); Palatul Culturii (Constanþa); Primãria (Beiuº); Vila Nadia Gory (Mamaia);
Casa parohialã Jucica; Vila Dextexhe, ªos. ªtefãneºti; Vila (Costineºti); Vila Nedioglu (Breaza); Vila (Otopeni);
Palatul Culturii ºi Ansamblu ARO, (Cernãuþi); Vila, Str. V. Pârvan (Mangalia); Vila Savu, Str. General Manu
(Predeal); Casa Dr. Victor Groza, Str. Braþului (Tg. Mureº); Atelierele de reparaþii cãi rulante (Ploieºti-VãleniMâneciu); Fabrici de lapte la Alba-Iulia, Burdujeni, Simeria, Yacht-Club (Eforie Nord).
Ion Creangã, Alexandru Crivez: Bloc de apartamente, Bulevardul Lascãr Catargiu (Bucureºti).
Henriette Delavrancea-Gibory: Institutul de Igienã,
Vila, str. Londra (Bucureºti).
Vila, str. Londra, Bucureºti.
Arhitect Henriette Delavrancea-Gibory

Opera Românã,
Bucureºti
Arhitect Octav Doicescu

Poºta Banu Manta,
Bucureºti.
Arhitect Octav Doicescu

Octav Doicescu: Fântâna Mioriþa; restaurantul grãdinii botanice; Clubul
“Metropola” Herãstrãu; Reamenajare Teatru Naþional (împreunã cu H. Creangã
ºi Haralamb Georgescu); Blocul locuinþe ºi birouri “Banloc”, Calea Victoriei;
Ministerul Informaþiilor, str. Oneºti; Cartierul de vile din parcul Jianu, Parcul
Herãstrãu ºi Bordei; Fântâna “Zodiacului”, Parcul Carol; Bloc de locuinþe, Str.
ªtirbei Vodã; Opera Românã; Cartier de locuinþe la Bãneasa pentru personalul
Aeroportului (la origine fiecare casã avea altã culoare); cartierul de locuinþe,
parcul U.C.B.; Institutul Politehnic; Sediul Poºtei str. Banu Manta; Restaurantul
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Românesc de la Bãneasa (Bucureºti); Cluburile “Gaz-Electra” ºi “Yacht-Club”, Casa Regelui Mihai, Clubul nautic
ºi biblioteca (Snagov); Uzinele de Anvelope Banloc (Floreºti-Prahova), Extindere Fabrica I.A.R. (Braºov);
Hangarele de aviaþie Siliºtea (Buzãu); Casa Românã de la ‘WORLD’S FAIR’ (New-York); Primãria oraºului
Piteºti, Monumentul “Reîntregirii Neamului” din Chiºinãu.
Lucia Dumbrãvescu, Rudolf Fraenkel: Gartenstadt Atlantic, Cinema Lichtburg (Berlin), Blocul Adriatica, Calea
Victoriei, Blocul cu Cinema Scala, Vila cu piscinã interioarã, ªos. Kiseleff, Þesãtorie (Bucureºti).
Haralamb Georgescu: Cinematograful ARO, Imobil, Piaþa Lahovary, Imobil ARO, Calea Victoriei 91-93, Fabrica
de þevi (actual Republica), Hala Obor, Restaurantul „Pescãruº”, Herãstrãu, Reamenajare Teatru Naþional, Vila
Aleea Alexandru 2 (Bucureºti); Ansamblu ARO Palace ºi ARO Sport (Braºov); Ansamblu ARO (Cernãuþi), „Sky
lots” (proiect teoretic), Casa Pasinetti, Beverly Hills (Los Angeles, California).
Marcel Iancu: Ansamblu rezidenþial Herman Iancu, Str. Trinitãþii (Maximilian Popper) 25-29 ºi 33; Interiorul
redacþiei „Contimporanu”, Str. Imprimeriei 53; Pavilionul Suchard (temporar); Vila M. Sorbul; Casa Henri Daniel
(pictor), Str. Ceres 9; Vila Fuchs, strada Negustori 33; Casa Sidonie Grun, Aleea Cornelia 30-32; Casa Maria
Lambru, Str. Popa Savu 5; Casa Poldi Chapier, Intr. Gen Ipãtescu 4; ªtrandul FSSR, ªos. Kiseleff; Vila Bordeianu,
Str. Labirint 118; Casa Florica Chihãescu, ªos. Kiseleff 49; Casa Paul Iluþã, Str. Olari 23; Imobilul Clara Iancu, Str.
Caimatei 20; Vila Paul Wexler, Str. Grigore Mora 36; Vila Florica Reich, Str. Grigore Mora 39; Vila Jean Juster,
Str, Silvestru 51; Imobilul Jacques Costin, Str. Paleologu 5; Imobilul Solly Gold, Bdul Domniþei 38; Imobilul Frida
Cohen, Str. Stelea Spãtaru 17; Imobilul Alexandrescu, Str. Traian 179; Imobilul Poldi Chapier, Str. Dimitrie Onciu
16A; Imobilul Bazaltin; Imobil Eugen Carniol, Str. Dãniceni (Av. St. Protopopescu); Imobilul Str. Pictor Luchian
3; Vila Hermina Hassner, Str. Pictor Iacovescu 32; Vila Rose Marinescu, Str. Mahatma Gandi (Serg. Militaru
Gheorghe); Imobilul David Haimovici, Str. Olteni 12; Imobilul Vasile Moga, Str. Armeneascã 16; Casa Miliþa
Pãtraºcu, Str. Pictor Ion Negulici 19; Vila Husler; Imobilul Naum Ghica, Str. Nicolae Golescu 5 (Bucureºti);
Sanatoriul Bucegi (Popper) (Predeal).
Grigore Ionescu: Sanatoriul TBC Bârnova, Iaºi; Sanatoriul Toria, Covasna; Spitalul Emilia Irza, Bucureºti;
Facultatea de drumuri ºi poduri a Institutului de Construcþii, Bucureºti.
Marcel Locar: Blocul Palladio, Bdul Magheru, Bucureºti.
Duiliu Marcu: Planurile Catedralei Madona-Dudu (Craiova); Casa Dr. Dobrovici; Casa Bdul Ana Ipãtescu 54;
Cripta Baronului Georges Kapri, Cimitirul Bellu; Hotelul Athenée Palace (faþada), Calea Victoriei; Palatul
Academiei Române (proiect), Calea Victoriei; Palatul Monopolurilor de Stat, Calea Victoriei; Biblioteca
Academiei Române, Calea Victoriei; Imobil, Str. ªtirbei Vodã 92; Complex blocuri A,B,C, Str. ªtirbei Vodã 17-20;
Imobilul N.T. Str. Dionisie 2; Imobilul Societãþii “Mica”; Casa de credit ºi asigurãri a magistraþilor, Bdul Magheru;
ªcoala Superioarã de Rãzboi (actual Academia Militarã); Arc de Triumf (proiect); Palatul Ministerului de
Externe (actual Sediul Guvernului); Institute de cercetare ºtiinþificã la Bucureºti, Cluj, Palatul C.F.R. (Bucureºti);
Teatrul oraºului (faþada), ªcoala Politehnicã ºi cãminele, Casa studenþilor ªcolii Politehnice (Timiºoara); Grup
edilitar (piaþã ºi hale) (Buzãu); Pavilionul României ºi Restaurantul românesc la Expoziþia Internaþionalã de la
Paris, Pavilionul României la Expoziþia Internaþionalã de la Barcelona.
Paul Emil Miclescu: Uzinele Ford (actual Automatica), Teatrul de varã “23 August” (Bucureºti).
Paul Miracovici, E. Nãdejde: Gara de Nord (corpul nou), Judecãtorie, Str. ªtirbei Vodã; Blocul Scala (demolat);
Bdul Magheru (Bucureºti).
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Nae Nedelescu: Vile, amenajãri expoziþionale, Cinematograful ARO, Fabrica de Locomotive N. Malaxa, Fabrica
de þevi, Casa Goga, Intr. Armaºului; Blocul Burileanu-Malaxa, Bdul Magheru; Expoziþia “Luna Bucureºtilor”
(Bucureºti); Laboratorul si dispensarul Uzinei Concordia (distrusã) (Ploieºti); Vila Gheorghiu (Mamaia); Cartierul
Steagul Roºu (Braºov).
Nicolae Nedelciu: Bloc, Calea Victoriei 100 (Bucureºti).
Gheorghe Negoescu, Nicolae Nenciulescu: Abatorul de Export (Constanþa).
Ion Niga, Tiberiu Niga: Imobile plurifamiliale, ªos. Kiseleff (Bucureºti).
Leonida Plãmãdealã: Vila Severa (proiect), Vila Mar Kisa, Casã pentru o familie, Institutul Agronomic
(Bucureºti).
Nicolae Popescu, Emil Prager, Mihai Ricci, Tiberiu Ricci: Palatul Radiodifuziunii, Sala Palatului (Bucureºti).
Dumitru Sãvulescu, Nicu Sãvulescu, Florea Stãnculescu: , Institutul Agronomic (Bucureºti); Palatul Agriculturii
(Brãila); Cartierul Grigorescu-vechi (Cluj); Ansambluri de locuinþe ieftine, proiecte tip de locuinþe rurale, ºcoli
rurale, vãmi.
Horia Teodoru, I. Teodorescu: Hotel cota 1400 (Sinaia).
Jean Vãleanu, Blocul Casata, Bdul Magheru, Bloc Zilberman, Str. Mircea Vodã (Bucureºti).
LIMITE
Pentru a înþelege în ce mãsurã arhitectura modernistã a avut succes ºi pentru a-i înþelege, eventual, limitele,
ne propunem sã aplicãm o analizã comparatã, bazatã pe cel mai bun ºi cel mai rãu scenariu ºi, într-o oarecare
mãsurã, pe comparaþia interbelic - contemporan.
O analizã mai degrabã deconstructivistã ce face ca verdictul sã fie „amânat” cãtre sfârºitul textului sau amânat
sine die, niciodatã relevat, dar are avantajul re-scrierii textului [critic] clasic. Pentru început trebuie spus cã între
cele douã culturi, cea a României de atunci ºi cea a României de azi, existã serioase diferenþe, dar ºi multe
asemãnãri. România de atunci era o entitate politicã ºi socialã cu oarecare tradiþii, ceea ce România de azi nu
este. Pe de altã parte, România de atunci era, ca ºi cea de azi, o culturã micã, excentricã, iar în punctul istoric
al arhitecturii moderniste România s-a aflat într-o poziþie similarã celei de azi, amândouã culturi cãutând,
disperate, o ieºire din proiectul anterior. Numai cã cel al României interbelice fusese unul victorios, pe când cel
al României de azi a fost un eºec. Nu în ultimul rând, se încearcã astãzi (ºi) în România o reluare a arhitecturii
moderniste, sub forma „celui de-al doilea modernism”.
Parafrazând textul lui Hans Ibelings intitulat Arhitectura olandezã la începutul secolului (2) , Cinci ingrediente
ale scenariului celui mai prost caz (Duch Tuch, On the second modernism in the Netherlands, pag. 12-25)
succesul arhitecturii moderniste dintre cele douã rãzboaie se datoreazã unei combinaþii de cinci factori:
1. prosperitate economicã,
2. un numãr consistent de mare de comenzi,
3. un enorm efort pentru încurajarea arhitecturii de calitate,
4. existenþa unui grup mare de arhitecþi talentaþi ºi, nu în ultimul rând,
5. atenþia acordatã de media localã ºi internaþionalã contemporanã modernismului românesc ºi Bucureºtiului.
Aceºti cinci factori pot fi detaliaþi astfel:
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1. Statul a lansat imediat dupã rãzboi comenzi serioase arhitecturii naþionale (primãrii, palate de cultura, gãri)
profitând de conjunctura favorabilã generatã de unire ºi de avântul economic general, direct sau prin
intermediul instituþiilor sale (a bãncilor de stat în special); în acest fel oraºele þãrii au fãcut cunoºtinþã cu
arhitectura oficialã. Cãtre sfârºitul anilor ’20 ºi începutul deceniului urmãtor, însã, investitorii privaþi þi-au impus
supremaþia în special în zona arhitecturii „industriale”, basculând în numai câþiva ani situaþia cãtre arhitectura
modernistã de facturã internaþionalã. Au apãrut în câþiva ani cele mai importante obiective industriale ºi cele
mai reprezentative clãdiri de birouri din toatã perioada interbelicã. Aceste proiecte au fost comisionate unor
arhitecþi tineri, bine antrenaþi în strãinãtate (aproape toþi la Paris!!?) aflaþi pe un trend profesional ascendent.
Exemplul cel mai bun poate, pe care îl oferã Bucureºtiul, este Imobilul ARO comisionat de Horia Creangã, Ionel
Creangã ºi Lucia Dumbrãvescu, arhitecþi sub 40 de ani ºi care erau la prima lucrare majorã la momentul
concursului. Faptul cã o companie aºa de mare ca ARO a încredinþat o asemenea construcþie unor arhitecþi
tineri ºi radicali vorbeºte suficient de bine despre seriozitatea proiectului. În timp ce Horia Creangã îºi dezvolta
propriile proiecte apar Uzinele de Anvelope Banloc, Uzinele I.A.R., Uzinele Ford, Atelierele Griviþa. O industrie
în expansiune, în ciuda sau tocmai din cauza crizei economice, trebuia sã atragã imense forþe de muncã, direct
sau pe orizontalã, ºi în final, o industrie a construcþiilor de locuinþe (parcurile).
2. Nici nu terminase complet construcþia Blocului ARO, când echipa lui Horia Creanga începea o serie de lucrãri
impresionante în Bucureºti sau în þarã: imobilul din Piaþa Lahovary, Stadionul ANEF (programat în etape pentru
60000 de oameni), Blocul Burileanu-Malaxa (1935-1937), Palatul Culturii, Cernãuþi (1935-1937), Imobil ARO,
Calea Victoriei, 91-93, Bucureºti (1938), Ansamblul ARO Palace ºi ARO Sport, Braºov (1938), Ansamblu ARO,
Cernãuþi, clãdiri ce totalizau zeci de mii de metri pãtraþi, la care se adaugã Fabrica de Locomotive N. Malaxa,
cu un front de 600 m ºi Fabrica de þevi, o construcþie cu un volum cu 1.000.000 metri cubi.
Oraºul Bucureºti a devenit placa turnantã a arhitecturii moderniste româneºti interbelice, pe fondul
prosperitãþii unice ºi a 10 de ani de intervenþie susþinutã a investitorilor privaþi, care au finanþat scena
arhitecturii de calitate. Panã în anul 1936 aproape toþi arhitecþii moderniºti buni, cei mai mulþi cu studii la Paris,
construiserã clãdiri reprezentative în Bucureºti:
Duiliu Marcu, Palatul Monopolurilor de Stat (1934-1941), Casa de credit ºi asigurãri a magistraþilor, (19351937); ªcoala de Rãzboi (Academia Militarã) (Bucureºti).
G.M. Cantacuzino, Imobilul din Piaþa Universitãþii, Bucureºti (1934-1939);
Horia Creangã, Imobilul ARO, (1933), Blocul Burileanu-Malaxa (1935-1937);
Marcel Iancu, Vila Fuchs, (1927-1929?), Vila Gold (1934), Imobilul Bazaltin, (1935)
Henriette Delavrancea-Gibory, Institulul de Igienã, (1934-1942)
Paul Emil Miclescu, Uzinele Ford (1930-1932)
Octav Doicescu, Clubul “Gaz-Electra” , Snagov (1932), Clubul “Yacht-Club”, Snagov (1933),
Rudolf Fraenkel, Blocul Adriatica, (1933), Blocul cu Cinema Scala, Bucureºti (1935),
Horia Teodoru, Ion Davidescu, Dumitru Sãvulescu, Nicu Sãvulescu, etc.
Comparând, România a organizat, în 1996, concursul Bucureºti 2000, “concursul de urbanism al anilor ‘90”,
dupã cum îl prezenta revista Bauwelt, concurs la care au fost invitaþi sã participe în faza finalã Meinhard von
Gerkan ºi Richard Rogers ºi în juriul cãruia s-au aflat Kenneth Frampton, Vittorio Gregotti ºi Fumihiko Maki.
Proiectul câºtigãtor nu a fost pus în practicã din cauza disputelor politice ºi legislative legate de statutul
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Academia Militarã (fosta ªcoalã de Rãzboi), Bucureºti.
Arhitect Duiliu Marcu

Casa de Monopoluri a Regatului României (apoi sediul
Comitetului de Stat al Planificãrii), Bucureºti.
Arhitect Duiliu Marcu

terenului ºi nerealismului economic al propunerii (18
miliarde de dolari!!?).
Totuºi, în anul 2004, Ministerul Transporturilor a iniþiat
un parteneriat public-privat pentru construirea unui
ansamblu multifuncþional pe un teren situat pe
bulevardul Unirii, teren ce a fãcut parte din concursul
Bucureºti 2000. Proiectul, ce presupunea investiþii de
aproape un miliard de euro, foarte complex, ºi care se
referea la o scarã foarte mare a oraºului, trebuia sã
cuprindã, la o suprafaþã totalã de peste 100.000 metri
pãtraþi, locuinþe de lux, centre comerciale ºi de
recreere, clãdiri de birouri, spaþii hoteliere, strãzi,
piaþete ºi grãdini: „Nu cred cã emblema Bucureºtiului
trebuie sã fie neapãrat Casa Poporului, ci ºi un centru
comercial, cum este acest proiect conceput ca un
centru civic”, spunea atunci ministrul Borbely. Firma
investitoare, TriGranit, l-a invitat pe Helmut Jahn (Sony
Center, Berlin) sã dezvolte proiectul, în ciuda opoziþiei
fãþiºe a breslei arhitecþilor români. În 2008, noua
administraþie a oraºului ºi-a anunþat opoziþia faþã de
proiect, ºi direcþionarea terenului cãtre altã destinaþie.
Între timp însã, TriGranit a dezvoltat un alt ansamblu
de locuinþe în zona de nord a Bucureºtiului, unul
dintre cele mai mari dezvoltãri imobiliare mixte din
sud-estul Europei, cu peste un milion de metri pãtraþi
de spaþii construite, desfãºurat pe o suprafaþã de 221
hectare ºi a cãrei realizare a costat peste un miliard de
euro.
Se poate spune însã cã este un pic prea târziu, piaþa
imobiliarã se strãduieºte din 2008 încoace sã scadã
preþul de vânzare în jurul sumei de 800 euro/mp, dar
fãrã folos încã. Toate proiectele de anvergurã, în
special cele de locuinþe sunt astãzi suspendate.
În ceea ce priveºte construcþia de locuinþe economice
interbelice, ele au ajuns sã coste între 400.000 ºi
1.500.000 lei!!?, ceea ce a pus în discuþie economicitatea lor.
În sfârºit, într-un final, chiar ºi Horia Creangã are
probleme serioase cu finanþarea proiectelor lui, vezi
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Imobilul Solly Gold, 1934, Bucureºti.
Arhitect Marcel Iancu

Vila Florica Reich, Bucureºti.
Arhitect Marcel Iancu

Vila Fuchs, Bucureºti.
Arhitect Marcel Iancu

cazul Halei Obor. Rãzboiul ºi complicaþiile politice ºi economice au pus capãt, în cele din urmã trendului
arhitectural.
3. Statul a susþinut scena arhitecturalã într-un singur fel, angajând în posturi administrative o mare parte din
elita arhitecturii bucureºtene, în ciuda faptului cã nu a reuºit sã promoveze decât rareori proiecte moderniste,
înainte de anul 1937. Iniþiativa în ceea ce priveºte promovarea teoriei moderniste ºi, în subsidiar, a arhitecturii
de înaltã calitate a aparþinut numai actorilor privaþi:
-Marcel Iancu, prin revista „Contemporanu” ºi G.M. Cantacuzino, el însuºi un om-fundaþie, funcþioneazã pe
poziþii de instituþii culturale în slujba scenei de arhitecturã. Marcel Iancu înfiinþeazã revista „Simbol” (1912)
(împreunã cu Tristan Tzara ºi Ion Vinea), grupul „Artiºtii radicali”, la Basel, (1919) (împreunã cu Hans Arp ºi
Alberto Giacometti) ºi revista „Contimporanul” împreunã cu Ion Vinea (1922-1932?). Înlesneºte apariþia
revistelor de avangardã europene în România ºi îl promoveazã pe Le Corbusier în România.
-Marica Cotescu, G.M. Cantacuzino, O. Doicescu, Haralamb H. (Bubi) Georgescu susþin revista “Simetria”.
-Florea Stãnculescu înfiinþeazã revista „Cãminul” ºi promoveazã pentru o scurtã perioadã, cât este redactor-ºef,
arhitectura modernistã în revista „Arhitectura”, o revistã permanent ostilã arhitecturii moderniste.
Scena arhitecturii locale este una foarte deschisã însã, cel puþin pânã în 1936-1937 ºi, cu puþine excepþii,
contactele dintre arhitecþi sunt foarte active. Multe dintre birourile de arhitecturã lucrau în colaborare cu
birouri mai mici, susþinându-le financiar, cazul lui Haralamb Georgescu este cel mai cunoscut. În sfârºit,
Haralamb H. (Bubi) Georgescu este promotorul cheie al arhitecturii moderniste în ºcoalã (1941). În jurul anului
1936 însã lucrurile nu mai stau aºa de bine; o mulþime de arhitecþi mai tineri, cei mai mulþi cu studii în þarã,
încearcã acum sã gãseascã lucrãri mai mici, laterale mainstream-ului (Haralambie Georgescu, Florea
Stãnculescu, Nicolae Nenciulescu, fraþii Ricci).
Arhitectura modernistã nu a fost niciodatã cu adevãrat interesantã pentru stat sau pentru partidele politice ºi
acest lucru nu a avut consecinþe pozitive. În Bucureºtiul ultimilor ani de dinainte de rãzboi, situaþia a evoluat
de la prosperitate ºi creºtere economicã, la sfârºitul guvernãrii liberale, la stagnare totalã, la începutul anilor
’40. În tot acest timp statul nu a participat la viaþa arhitecturalã ºi nu a finanþat deloc producþia arhitecturalã
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localã. Niciunul dintre partidele ce s-au perindat la putere nu s-a arãtat interesat de arhitecturã sau urbanism.
Mai mult, arhitectura ºi urbanismul nu au reprezentat niciodatã teme ale niciunui partid politic sau ale niciunei
campanii de presã active, temele predilecte fiind mai degrabã populiste.
4. La începutul anilor ’20, România a beneficiat de un mare numãr de arhitecþi talentaþi, toþi nãscuþi în jurul
anului 1900 (ºi bine plasaþi la sfârºitul primului rãzboi mondial, la Paris, unde Le Corbusier îþi promova ideile
practic în timp-real), arhitecþi capabili sã se foloseascã de avântul economic al primului deceniu de dupã rãzboi
pentru a realiza proiecte experimentale ºi inovative, singurele care atrag de fapt atenþia. Rolul lor nu s-a redus
numai la proiecte: critica interbelicã de arhitecturã fãcea parte din bagajul modernismului românesc ºi a fost
parte activã a procesului de design arhitectural; critica a reuºit performanþa sã acceseze permanent ceea ce
era valabil în lume, în domeniul arhitecturii contemporane, în timp real. Mai mult, a existat un al doilea nivel
al criticii: meta-critica (Marcel Iancu, G.M. Cantacuzino), o criticã a criticii, dupã cum o defineºte Ton Vertegen.
Dacã la începutul perioadei interbelice lucrurile stãteau atât de bine, nu acelaºi lucru se poate– spune despre
sfârºit: pe de o parte, Parisul, locul unde îºi fãcuserã ei studiile, nu mai era liderul miºcãrii moderne în
arhitecturã, fapt care a condus la izolarea multora dintre arhitecþii români de frunte, lipsiþi de contacte; pe de
altã parte, noua generaþie de arhitecþi tineri, ce terminaserã ºcoala de la Bucureºti în jurul anului 1935 ºi dupã,
nu a mai reuºit sã pãtrundã aºa de uºor în societate. Prin jocul generaþiilor ºi fãrã o rea intenþie, generaþia
Creangã a ocupat toate poziþiile de forþã în sistem în jurul anului 1935 ºi a blocat accesul noilor veniþi. Aceastã
a doua generaþie de arhitecþi, mai radicali într-un fel, constituie o parte esenþialã a moºtenirii modernismului
ºi meritã urmãriþi cu atenþie; ei s-au disipat la venirea comunismului, reuºind pentru o perioadã, sã construiascã
mult mai programatic decât o fãcuserã interbelicii. Capii miºcãrii moderniste româneºti însã, au pãrãsit brusc
scena româneascã, în preajma, în timpul sau dupã cel de al doilea rãzboi mondial (Marcel Iancu, Rudolf
Fraenkel, Haralambie Georgescu), sau au murit (Horia Creanga), schimbând mult peisajul intelectual al scenei.
5. Observatorii strãini, strãini de Bucureºti sau strãini de arhitecturã, observau, însã, la sfârºitul perioadei
interbelice, ca ºi acum, ceea ce Florin Tudor ºi Mona Vãtãmanu au definit ca Fenomenul „Persepolis” (3).
Pentru aceºti doi artiºti conceptuali „Persepolis este o lecturã a vieþii urbane post-socialiste, în Bucureºti.
Conceptul este acela al Bucureºtiului constituit prin suprapunerea straturilor arhitecturale, generate de diferite
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utopii politice, fãrã o planificare urbanã serioasã; fiecare perioadã a fost cumva agresivã la adresa celei
precedente”. În lectura Bucureºtiului ei identificã douã situaþii vis-a-vis de cel mai agresiv dintre straturi, cel
comunist: situaþia „traumaticã” a inserþiilor de tip faþadã, ce au redefinit rapid insulele þesutului urban ºi strada
ca atare ºi o situaþie mai degrabã „romanticã”, exemplificatã prin cartierul din jurul parcului I.O.R., cartier a
cãrui utopie socialistã pare sã nu deranjeze. Contextul în care arhitecþii au lucrat de exemplu, în Strada Buzeºti,
a fost unul lipsit de experiment arhitectural propriu-zis. Deºi acest nou layer al oraºului a fost generat de
necesitãþi economice noi – ca ºi cel interbelic – ºi total diferit de cel precedent – comunist – tot procesul a fost
o continuare a proiectului socialist de „faþadare” a insulelor/strãzilor, de continuare a paradigmei, ceea ce a
dus la un rezultat ne-proaspãt al soluþiilor. Apar douã întrebãri:
Se datoreazã acest lucru reticenþei manifestate de investitori sau absenþei utopiei din arhitectura anilor ’90, a
compromiterii experimentului?
Are arhitectura parcului I.O.R ceva din spiritului modernist?
Note
(1) PATRULIUS, Radu. Horia Creangã. Omul ºi opera. Bucureºti: Editura Tehnicã, 1980, pag. 89.
(2) “Niklas Luhmann defined second-generation cybernetics as a “theory of observation systems which observe other
observation systems”. The same could be said of international architectural criticism. What a foreign observer encounters
is not Duch architecture in its pure state, but something that self-duplicates while observing itself”, Ton verstegen, Duch
Tuch on the second modernism in the Neatherland, pag. 24
(3) „I would not argue that Persepolis aims to chart this “city in progress”, the Bucharest of emergency and uncertain
deadlines, although an interstitial counter-geography, an emergent city mixed in and against the existing one is sometimes
noticeable. Instead of cartography, the project makes reference to another visualization device: the panorama. This
panorama of Bucharest is “history made visible”, in tandem with the definition proposed by Roland Barthes - yet not in
the sense of a linear, impersonal flow of distant history, but “in the flesh” of buildings and places, by reading architecture
like a narrative fresco.”, Persepolis, http://www.monavatamanuflorintudor.ro/persepolis.htm
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