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ISTORIA MONUMENTULUI

La capãtul ºoselei Kiseleff,
în partea de nord a
Capitalei, a fost ridicatã în
1905 una din cele mai re-
marcabile case în stil româ-
nesc ale Bucureºtiului, rea-
lizatã de cãtre arhitectul
Cristofi Cerchez, la soli-
citarea ºi îndrumarea prof.
dr. Nicolaie Minovici, în
egalã mãsurã îndrãgostit de
medicinã ºi de artã popu-
larã româneascã.
Construcþia asociazã arhi-
tectura locuinþei româneºti
fortificate de tip culã cu ele-
mente de arhitecturã popu-
larã ca prispa, scara exte-
rioarã, foiºorul etc., cãrora
le insereazã elemente deco-
rative de sorginte brâncove-
neascã. Volumetria liberã
aºezatã pe un subasment 
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masiv, verticala foiºorului, decupajul faþadei cu elementele sale decorative, structura plani-
metricã º.a. se prezintã atât ca influenþe ale specificului local, cât ºi ca indiscutabile rezo-
nanþe ale contemporanului Art Nouveau vest european. Credem cã rezultatul acestei fericite
osmoze este remarcabil. 
Construitã dintr-un început pentru a adãposti colecþia de artã a familiei Minovici, vila pe
structura planimetricã a unei locuinþe a oferit toate condiþiile unei bune amenajãri muzeis-
tice. Colecþia muzeului numãra la debut 5 450 obiecte de artã popularã sau derivate ale
acesteia: þesãturi, costume, obiecte din lemn, obiecte din ceramicã, icoane, ouã încondeiate
etc.
În 17 iulie 1937, potrivit actului de donaþie autentificat de Tribunalul Ilfov, clãdirea cu carac-
ter patrimonial sau muzeal ºi terenul de 13 878 mp sunt donate de cãtre familia Minovici
Primãriei Municipiului Bucureºti.
Dupã mai multe schimbãri ale „Administratorului” ºi deposedãri de patrimoniu în urma
Hotãrârii de Guvern nr. 806 din 2 decembrie 1997, ansamblul imobiliar „Vila Minovici” ºi
colecþia de artã popularã „Dr. Nicolae Minovici” revin în forma lor actualã, în proprietatea
publicã a Consiliului General al Municipiului Bucureºti.

COMPONENTELE MONUMENTULUI

Clãdirea este compusã dintr-un subsol parþial, parter ºi un etaj continuat cu foiºor, pe o
structurã din zidãrie portantã de cãrãmidã, cu planºee din lemn ºi ºarpantã înaltã pe scaune
ºi învelitoare din þiglã solzi.

Parterul, structurat ca plan pe un ax central, este compus dintr-o salã mare (2) în care acce-
sul se face din douã pãrþi, direct din exterior prin scara exterioarã (6) ºi din generosul hol de
intrare (1) aflat în prelungirea spaþiului central, faþã de care sunt aºezate de o parte ºi de
cealaltã alte încãperi ale acestui nivel (3-8) ºi scara interioarã (secundarã) ce face legãtura
între parter ºi etaj. În vecinãtatea acestei scãri se aflã grupul sanitar. 
Asemeni culelor din care vila este inspiratã, intrãrile în casã sunt aparent ascunse ºi bine pro-
tejate, cu accese distincte la parter ºi etaj, ceea ce poate asigura o funcþionare distinctã a
celor douã niveluri (a fost oare în intenþia iniþialã a proprietarului sã reuneascã spaþiul pub-
lic cu cel privat – expunere ºi locuire?)
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Etajul, cu un plan similar parterului - douã mari încãperi centrale (10-13) ºi alte încãperi la-
teral (11-15) - se deschide cãtre exterior (vezi cula) printr-o spectaculoasã logie (9) de fac-
turã brâncoveneascã în care accede scara exterioarã. Acest spaþiu deschis cu coloane ce
leagã parapete ºi arcade bogat decorate (în similipiatrã) se dezvoltã subtil cu un delicat bal-
con din lemn. Acest tip de balcon cu elemente din lemn este preluat ºi pe faþada opusã, spre
parc (punct de interes), acolo unde se înalþã foiºorul ce dominã clãdirea. 

Plan parter
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Este indiscutabil cã arhitectul Cristofi Cerchez a avut intenþia de a prelua planul de casã
boiereascã din zona Olteniei (cula), la parter fiind organizate spaþiile destinate depozitãrii ºi
serviciilor, inclusiv bucãtãria orientatã spre nord (7), iar la etajul protejat locuinþa, cu spaþii
de zi - camera de oaspeþi (10), sufrageria (13), camera de cafea (15) - ºi spaþiul de noapte -
dormitorul (12) legat de camera de toaletã. Ca tampon între zona de zi ºi cea de noapte 
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existã micul paraclis plasat spre rãsãrit (11), boltit ºi bogat decorat. Peste acest încântãtor 
spaþiu cu destinaþie liturgicã se înalþã foiºorul, ca amintire a vechilor clopotniþe medievale.
Funcþiunea este marcatã spre exterior “pro memoria” printr-un puternic contrafort având în
egalã mãsurã rol estetic ºi structural (echilibrarea turnului la solicitãrile dinamice). Plafonul
foiºorului este pictat cu fresce cu arabescuri, iar de jur împrejur existau iniþial 40 de clopoþei
de cristal care marcau ineditul edificiului.

Plan mansardã
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Podul prin intermediul cãruia se face accesul în foiºor este acoperit cu o ºarpantã înaltã pe
scaune ºi oferã toate condiþiile pentru amenajarea unei mansarde în care sã poatã fi orga-
nizate spaþiile de birou ale muzeului.
Arhitectura austerã a culei este temperatã de agrementarea faþadelor cu elemente
aparþinând perioadei brâncoveneºti, cunoscutã pentru bogãþia ornamentului ºi perfor-
manþele pietrãriei. Într-o desãvârºitã tehnicã în similipiatrã, coloanele, balustradele ºi
ancadramentele pentru ferestre ºi uºi contrasteazã cu albul câmpurilor tencuite, cu cãldura
lemnului ºi broderia delicatã a fierului. Culoarea puternicã a învelitorii ceramice vine sã com-
pleteze armonia compoziþionala a arhitecturii monumentului. 

OPORTUNITATEA INTERVENÞIEI

În timp, edificiul a suferit numeroase intervenþii care, din fericire, nu i-au afectat nici arhitec-
tura, nici nu i-au modificat aspectul iniþial. Astfel:
- dupã seismul din 1940 foiºorul vilei a fost consolidat dupã concepþia ºi tehnica timpului;
- clãdirea a fost grav avariatã ºi de seismul din anul 1977, resimþit în special la nivelul
foiºorului, cãreia i-a fost afectatã verticalitatea. Mãsurile de consolidare luate au fost: turn-
area unor plãci de b.a. peste pivniþã ºi deasupra bolþii capelei legate cu sâmburi de b.a.; 
- toate lucrãrile de consolidare au provocat ºi lucrãri de reparaþii ºi revizuiri ale elementelor
arhitecturale componente (tâmplãrie, finisaje, plafoane, ºarpantã, învelitoare etc). 
Nu toate aceste intervenþii au fost benefice pentru monument, nici conceptual, nici ca teh-
nici ºi materiale folosite, astfel cã astãzi construcþia este în prag de colaps.
Cercetarea efectuatã în anii ’90 de cãtre firma Remon, completatã ºi actualizatã de cãtre
noi, a dus la urmãtoarele constatãri:
- fragilitatea structuralã a turnului;
- zidurile casei sunt puternic fisurate în vecinãtatea turnului;
- logia are arcele fracturate;
- elementele de lemn aflate în exterior – streaºinã, stâlpi, balcoane, tâmplãrie sunt afectate
de timp ºi umiditate excesivã;
- deteriorarea învelitorii din þiglã a afectat pãrþi însemnate din ºarpantã;
- proasta funcþionare a sistemului jgheab-burlan (inexistent în faza iniþialã a casei, dovadã
lipsa paziei de susþinere);
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- afectarea zidãriei de cãrãmidã a subsolului ºi parterului prin umiditatea excesivã datoratã
absenþei hidroizolaþiei ºi a unui sistem eficient de evacuare a apelor pluviale de lângã clãdire,
la care se adaugã existenþa unor întinse suprafeþe betonate în imediata vecinãtate a casei,
precum si a scurgerilor subterane din conductele de apã ºi canal;
- dispariþia unei însemnate parþi a decoraþiei exterioare ºi interioare ale casei sub straturi
succesive de var sau vopsea;
- lipsa si deteriorarea a numeroase componente decorative ºi ambientale din similipiatrã,
metal sau lemn;
- un puternic atac biologic pe parter în zona subsolului, acolo unde stagneazã permanent
un strat de cca. 10 cm de apã; 
- refacerea recentã a aleilor din jurul casei printr-o soluþie tehnicã inadecvatã ce va conduce
la creºterea umiditãþii, ºi aºa în exces, din zidurile casei;
- înlocuirea splendidului gard de lemn ce a mãrginit incinta Minovici pânã în anii 70, gard
ce prelua elemente de detaliu din arhitectura populara asemeni casei pe care se profila.

CONCEPTUL ªI CONÞINUTUL INTERVENÞIEI

În cadrul prezentului proiect de restaurare, aflat în faza de Studiu de Fezabilitate, s-a
întocmit, pe baza unei expertize tehnice în conformitate cu rezultatele cercetãrilor efectu-
ate ºi cuprinde urmãtoarele lucrãri de intervenþie:

Lucrãri de consolidare

Aceste lucrãri urmãresc redarea capacitãþii structurale a casei în condiþiile normativelor în
vigoare, fãrã ca aceasta sã afecteze aspectul, gabaritul sau funcþionalitatea monumentului,
astfel:
- realizarea unei centuri din beton armat pe toate zidurile interioare ºi exterioare la cota 
– 0.35, centura care se va hidroizola pe exterior;
- realizarea centurilor forate la planºeul de peste parter;
- realizarea unei centuri din beton armat pe toate zidurile la planºeul de peste etaj; 
- executarea lamelelor ºi sâmburilor din beton armat care sunt ancoraþi în centura de la
cota – 0.35 ºi centura de la corniºã, continue pe toatã înãlþimea parterului ºi etajului;
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- în zona turnului, lamelele se ancoreazã în centura de la – 0.35 ºi ajung pânã la cota para-
petului de la foiºor;
- revizia planºeelor de lemn ºi executarea duºumelei ºi a tavanului pe douã direcþii diferite,
pentru reducerea flexibilitãþii:
- revizia ºarpantei de lemn ºi înlocuirea elementelor deteriorate;
- injectarea ºi coaserea fisurilor
- consolidarea ºi ancorarea coºurilor de fum.

Lucrãri de restaurare

Aceastã categorie de lucrãri urmãreºte readucerea monumentului la aspectul sau iniþial în
toate componentele de plan, arhitecturã ºi decoraþie, marcând parcursul sãu în timp: 
- decaparea tencuielilor exterioare de ciment, fixarea tencuielii originale ºi refacerea
lacunelor cu mortar de var;
- decaparea tencuielilor interioare de ciment, desfacerea pe înãlþimea de cca. 75 cm a ten-
cuielilor încãperilor de la parter, pentru asanarea zidãriei ºi fixarea tencuielii originale, cu
refacerea lacunelor cu mortar de var;
- curãþarea suprafeþelor interioare ºi exterioare pictate, restaurarea picturii ºi completarea
ei;
- refacerea ºi completarea pardoselilor; 
- crearea unui ºliþ de aerare de cca. 5 cm pe conturul încãperilor de la parter, având ca scop
evacuarea umiditãþii straturilor de sub pardosealã ºi a infrastructurii zidurilor;
- restaurarea elementelor decorative interioare ºi exterioare; 
- restaurarea sistemului de clopoþei de cristal ce împodobea foiºorul;
- curãþarea ancadramentelor ºi coloanelor din piatrã artificialã;
- restaurarea tâmplãriei interioare ºi exterioare;
- restaurarea grilelor metalice originare ºi înlocuirea celor noi cu copii dupã modelele exis-
tente in documentaþia istoricã;
- refacerea balcoanelor din lemn – grinzi, podina, balustrade, mânã curentã;
- restaurarea stâlpilor ºi grinzilor de lemn din exterior;
- restaurarea scãrilor din piatrã ºi a celor interioare de lemn;
- refacerea finisajelor interioare si exterioare, conform documentarului fotografic existent;
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- revizuirea ºarpantei cu înlocuirea elementelor deteriorate;
- restaurarea streºinii;
- revizuirea învelitorii din þiglã cu completarea þiglelor lipsã ºi refacerea ºorþurilor din tablã;
- desfiinþarea jgheaburilor ºi burlanelor adãugate – casa nu a avut la debut acest sistem de
evacuare a apei;
- desfacerea trotuarelor ºi platformelor de beton ºi înlocuirea-refacerea lor cu un paviment
de piatrã pe pat de nisip;
- realizarea de rigole pe tot perimetrul casei pentru evacuarea rapidã a apelor pluviale;
- restaurarea elementelor de mobilier din similipiatra – bãnci, statui, postamente s.a.;
- restaurarea stemei de pe faþada cu intrarea.

Lucrãri de instalaþii

Efectul acestor lucrãri ar trebui sã fie crearea unor condiþii de confort la nivelul secolului al
XXI-lea, necesare unei eficiente conservãri a casei ºi exponatelor, precum ºi pentru amena-
jarea unui muzeu la nivel contemporan: 
- instalaþia sanitara (alimentare cu apã ºi canalizare) ºi racordarea acestora la reþeaua edi-
litarã;
- încãlzire cu centralã termicã proprie;
- Instalaþie electrica interioara cu înlocuirea circuitelor existente;
- instalaþie de paratrãznet;
- instalaþie electricã exterioarã pentru iluminatul de punere în valoare.
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Restaurare Vila Minovici



CONCLUZII

Avem credinþa, verificatã în timp, cã restaurarea, ca formã superioarã de conservare a pa-
trimoniului construit, constituie o componentã a gestului de arhitecturã, definit ca act de
creaþie ºi supus, în consecinþã, cunoscutei triade vitruviene – utilitate, soliditate, frumuseþe.
Toate aceste trei componente universal ºi permanent valabile, structureazã fenomenul de
arhitecturã, prin produsul sãu, creaþia de arhitecturã, obiect sau ansamblu, ºi sunt supuse
uzurii fizice ºi morale din cauza îmbãtrânirii, condiþiilor naturale distructive sau acþiunii deli-
berate a omului, nu de puþine ori dãunãtoare. 
Perioada intermediarã dintre timpul în care monumentul a fost edificat ºi prezentul istoric
ce avanseazã continuu este alcãtuitã din tot atâtea „prezenturi”, devenite în timp „trecu-
turi”, prin a cãror trecere monumentul a fost inerent marcat. Continuitatea existenþei sale
în timp, calitate ce i-a conferit, în parte, calitatea patrimonialã, i-a fost datã de intervenþii
repetate asupra tuturor elementelor sale, ceea ce i-a asigurat într-o mãsurã pe care, în ge-
neral, o putem delimita cu dificultate, o integritate (relativã) a valenþelor iniþiale ºi ale car-
acteristicilor de debut. O nouã intervenþie în demersul ciclic de conservare a monumentului
devine, din acest punct de vedere, cel puþin în plan teoretic, o convenþie cu o încãrcãturã
mai mare sau mai micã de compromis, ceea ce ar presupune o rãspundere individualã ºi
colectivã deliberat acceptatã. 
Restaurarea este, în sine, o reiterare a creaþiei, o creaþie cu mai mulþi autori ºi în mai mulþi
timpi – un monument este, aproape fãrã excepþie, produsul mai multor etape care, faþã de
momentul de debut, l-au transformat în bine sau în rãu –, intervenþie cu atât mai dificilã cu
cât judecata de valoare (nu numai cea esteticã), are un firesc grad de subiectivism. Pentru a
fi o intervenþie legitimã, restaurarea presupune, firesc, cã timpul este ireversibil, realitate ce
impune respectul faþã de complexa istoricitate a monumentului, astfel cã gestul intervenþiei
asupra unui monument nu trebuie sã aibã nimic strãin timpului sãu de desfãºurare, marcân-
du-l ca eveniment istoric; ceea ce de fapt ºi este, ca acþiune umanã inseratã în procesul con-
servãrii patrimoniului cultural. Acestea sunt premisele elaborãrii acestui proiect.
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