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rta Decorativa ~i mai ales acea a
Mobilierului care aproape în tot
cursul secolului al XIX-lea părea p<l·

A

puţin

deformate ale stilurilor clasice
din trecut, şi-a reluat de vreo zece,
cincisprezece ani un loc de onoare prin-

--------------răsit<-1 şi

se mulţumc~\ a reproduce în
mod invariabil copii mai mult sau mai

tre preocupaţiunile
tilor moderni.

şi încercările artiş
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tcriale, lemnul, metalele, ţes<lturile etc„
apoi crearea de elemente şi motive noi
cari păstrând spiritul tradiţiunii şi respectând caracterul lucrttrilor din trecut, să nu fie nici odată copii servile şi
totodată să fie şi bine potrivite cu cerinţele vieţii noastre moderne. Într'un
cuvant, a face lucrare modern;î. şi a
face lucrare românească, aceasta este

Aceştia, căut[1nd inspiraţiunea

lor în
izvoarele cele mai diferite, au crciat
aşc.\-zisul „Modern-Styl" care, după cât
se pare, a început a se manifestft în
Anglia şi în ţerile din Nordul Europei
in genere, 7i s'a întins apoi la celelalte
ţeri. Bazându-se totdeauna pe aceleaşi
principii de a produce opere raţionale,
practice şi originale, acest stil se deo-
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sibeşte totuşi

--

dela o ţară la alta, dup<'t
geniul caracteristic al fiecărui popor.
Autorul acestor rînduri a fost de
mult preocupat de dorinţa de a studi~t
clementele decorative populare româneşti, de a le coordona şi de a trage
din ele un stil romanesc. Pentru aceasta se impune mai întâiu: studiul principielor pe care este bazată arta noastră şi cercetarea modului cum sunt aplicate acele principii la diferitele ma-
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dorinţa şi

scopul autorului ;1cestor în-

cercări.

Suntem de părere c;l în ţara noastră
evoluţiunea artisticc1 cc o dorim este
iminentc'l, fiindcă izvoarele artei noastre populare, aUlt de bogată, arnt de
caracteristică şi atat de bine conservată
clupă atatea veacuri, sunt încă nestudiate şi cunoscute numai superficial; ele
prezintc.î. irnaginaţiunii unui artist, un
câmp îmbelşugat în care nu arc dccat

ARCIIITECTURA

40

a culege motive de inspiraţiune, pe când
în ţerile din Occident, aceste izvoare
sunt oareşicum secate şi trebucsc cău
tate în vremuri trecute ş1 dej~t îndep<"trtate.

ţională.

toate puterile noastre industria naţio
nală pentru ca sc'."t capete un caracter
original şi să se desbare de importaţiu
nea străină, costisitoare sau de rau gust.
Sufrageria cc o reprezintă alătura
tele desen uri este
în lemn de anin
lustruit, de o culoare bo-a!bena-roşiateeă deschis<"t.
Vroind a purcede dela simplu
la compus, siluetele mobilei sunt
simple, sc<"mdu rile fiind numai
profilate şi fară
nici o sculptura.
Decoraţiunea e
obţinută prin perforarea t<î.bliilor
cari formcaza astfel panouri aju rate aşa cum se g<î.scsc adesea la lemnăria pridvoarelor la casele ţărani!Ot"
noştri dela munţi.
Părţile perforate !asa să se vada tapetul care este de o culoare verele deschisă, ales pentru a se armoniz;;\ cu
culoarea lemnului ; motivul decorati 1

Prezentam astazi cetitorilor Revistei
noastre o primă încercare de compoziţie decorativă: Mobila unei sufragerii.
Sperăm a continua cu aceste studii
în urmatoal'ele numere ale Revistei şi
mergând pe aceeaşi cale, să ajutăm din

ales aci este o floare ale c<"tror ramuri
şerpucsc în arabescuri. La Expoziţia
romc'."mească din Sibiiu erau expuse furci
de tors cari erau decorate după aceleaşi principii.
Acest principiu al tcî.bliilor g<"turite

l_I,.'

;_Y·''~

-_:

~-~~1·\I.'.•

'i/1

1.

,:,"1
1,i

O alt<'\. cauză care ne face a crede că
momentul este nemerit pentru a întreprinde o reînnoire a artei decorative
într'un sens mai romanesc, este faptul
că de catva timp sforţarile tuturor tind
a încuraj<l. şi a dcsvolta o industrie na-
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dă

cu mijloace simple un efect elegant
care mi s'a părut potrivit cu decorul
unei sufragerii.
Cu pirogravură foarte întrebuinţate.I.
de ţăranii noştri la decoraţia obiectelor uzuale se obţin frumoase efecte rustice, dar acest procedeu cere pentru
a-şi păstr~t caracterul şi farmecul, o eexecuţie naivă şi ruclimentar~t cc cu
greu s'ar putea obţine dela lucrătorii
clin oraşe.
Autorul îşi propune a face în cur[tnd
o încercare în acest sens.
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cui său alb rezervat pentru masă şi
un chenar cu flori portocalii cu inima
violetă pe un câmp verde deschis, la
fel cu tapetul camerei.
Perdelele, faţa ele masă, precum şi
şezui scaunelor, sunt cu postav alb de
Azuga (abc't) decorata cu flori porto-

~-

__J. -

calii, aplicate şi cusute cu bigmca neagră, lucrată în arabescuri, astfel cum
sunt împodobite sumanele şi cojoacele
ţăranilor noşti-i.

Decoraţia

sufrageriei cc o descrim
este complectată prin un covor în genul scoarţelor romaneşti, având mijlo-

Un lambris în lemn ajurat şi fixat
cu cuie de alamă, decorează peretele
camerei de jur împrejur; rame studiate în aceleaşi principii, încadrează diferite tablouri; în sfalrşit, o sumă de
oale, ele străchini şi ploşti n)m<'tneşti,
complectează decoraţia încăperii.
Arch. N.

GHIKA-BUDE.ŞTI.

