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În cea de a doua jumătate a secolului al XIX-iea Europa a cunoscut o perioadă de 
pace şi prosperitate, de intense preocupări edilitar-urbanistice. În artă această perioadă 
este cunoscută sub numele de „la belle epoque". Aceasta a fost epoca afirmării mai 
multor tendinţe contradictorii: eclectismul, funcţionalismul şi arta „1900". 

Arta oficială a fost eclectismul în chiar a cărui perioadă de glorie s-au pregătit 
soluţiile formale ale artei „1900", artă acceptată de burghezie, căci prin folosirea 
simbolului ea putea părea de avangardă, fapt care explică şi difuzarea sa imediată pe 
plan mondial. 

Aşa cum arăta Paul 
Constantin această artă „a 
înflorit la răscruce de veacuri 
situîndu-se între istoricism, 
maladia secolului al XIX-iea, 
ce a produs un îndelungat 
hiatus stilistic şi revoluţia 
estetică a secolului nostru. Şi cu 
toate că descinde parţial din 
eclectism sau că a stat la baza 
artei moderne, Arta „1900" nu 
este un fenomen de trecere, ci 
o mişcare autonomă, atot
cuprinzătoare, de o putere şi 
amploare rar întâlnite în istorie. 
Ea a avut mai ales meritul de a 
fi încercat să construiască, după 
multe decenii de domnie a 
eclectismului, o nouă sinteză 
modernă a artelor" 1• 

Stilul „ 1900" reprezintă 
o reacţie împotriva arhi
tecturii de la Expoziţia 
Universală din 1889. În chiar 
această expoziţie, pe obiectele 
cu decor naturalist expuse de 

Plafonieră manufactură Galle Emile Galle, precum şi în 
preceptele societăţii „Arts 

and Crafts" fondată de W. Morris la Londra în 1888 cu scopul de a reproduce mobile 
de bun gust la un preţ accesibil, aflăm premizele noului stil al anilor 1900. 

1 Constantin Paul - Arta 1900 în România 
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Arta „1900" este o exaltare a artelor decorative tocmai când ideea de decor era 
abolită de către funcţionalişti. Ea favorizează o renaştere a gustului pentru natura şi 
civilizaţia rurală în plină explozie a tendinţelor de industrializare, reabilitînd artele 
meşteşugăreşti şi tehnici cum ar fi vitraliul, ceramica, tapiseria. Produsele maşinii sunt 
privite cu suspiciune, deşi uneori cum ar fi la Viollet le Duc maşina este înglobată 
sistemului, viziunii sale, considerând-o perfecţiunea funcţiunii anunţând astfel viitoarele 
idealuri ale esteticii industriale. Arta „1900" este o artă în care se remarcă o nouă poziţie 
faţă de materiale căutându-se prin picturalitatea suprafeţei imitarea altor materiale. 

În această perioadă iniţial se remarcă o reîntoarcere la trecut ce suprimă orice 
formă nouă, dar în acelaşi timp se condamnă pastişa, copia fidelă. În acelaşi timp se 
produce trecerea de la obiectul artizanal la multiplicarea în serie. Unitatea stilistică se 
realizează prin atfosfera interioarelor în care abundă plante verzi, tapiserii, obiecte 
decorative, Intericirul devine expresia unei unităţi de viziune stilistică în care domină 
spaţiul luminos cu accent pe plafon şi podea, de unde şi importanţa corpurilor de 
iluminat. Domină asimetria ce aminteşte rococoul alături de simbolistica decorului. 
Se remarcă rupturi şi reînoiri, arta decorativă în dorinţa de a nu pastişa epocile 
precedente mergând pe calea unui efort de a crea un stil nou, stil care în lupta cu 
funcţionalismul duce la resuscitarea interesului faţă de natură şi a vieţii satului, 
studiul florei şi reproducerea naturalistă a acesteia, mai ales a tijelor de flori care 
permit crearea volutelor şi curbelor devenind adevărate structuri ale unor compoziţii 
baroce. Acum se consacră o nouă viziune asupra folosirii decorului care se contopeşte 
cu obiectul, sentimentul de mişcare fiind rezultatul acestor precepte. 

Vaza Daum-Nancy 

Stilul „1900" este un stil unitar, care caută egalitatea tuturor artelor ce au drept 
scop decorativitatea. Interioarele vor fi decorate într-o manieră simplă şi elegantă, în 
care în general s-a optat pentru decorul floral al şcolii din Nancy, dar şi pentru 
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geometrizarea şi stilizarea şcolilor germanice ca cea de la Viena sau Milnchen care 
încarcă mobilierul cu balamale şi contrafişe. Mai amintim dezvoltarea în epocă a şcolii 
de sticlă şi mobilier a lui Hoffman care introduce compoziţia şi decorul rectiliniu. Se 
deosebesc două mari perioade ale stilului, cea florală între 1875-1900, în care se 
încadrează cele mai multe dintre şcolile naţionale, iar după 1900 până la 1914, locul 
stilisticii florale curbilinii, care adesea pierde acordul dintre formă şi ornament, este 
luat de viziunea geometirizantă a şcolilor din Glasgow şi Viena. 

Obiectivele noii arte sunt de a 
se adresa atât marilor comanditari, 
cât şi publicului larg. Se naşte în 
acest context o nouă relaţie , aceea 
dintre artist şi fabricant sau 
negustor, precum şi relaţia dintre 
prototip ca unicat şi obiectul de 
serie, care prin multiplicare pierde 
din calitate. Teoreticianul stilului 
Eugene Grasset, artiştii şi ne
gustorii propovăduiau realizarea 
unor opere de bun gust, a căror cali
tate să fie bună, iar preţul accesibil 
tuturor. Stilul înfloreşte mai ales în 
artele decorative şi aplicate, în 
mobilier, sticlă, bijuterie, feronerie. 

Deosebită este activitatea 
Şcolii din Nancy, reprezentată de 
artişti cum ar fi Emile Galle, 
Majorelle sau fraţii Daum, şi a fost 
stimulată de negustori de talia unui 
Samuel Bing. Necesităţile epocii 
cereau crearea unor mobile noi, cu 
mijloace tehnice noi, căutându-se în 
acelaşi timp modalităţi noi de a 
ascunde munca maşinii şi asam
blajul prea tranşant al pieselor sau 
caracterul prea incisiv al bronzurilor 
prin alungirea formelor. 

În ceea ce priveşte mobilierul 
Picior de lampă Daum-Nancy se observă pe de o parte predilecţia 

pentru decor în detrimentul 
volumelor, apoi influenţa orientală prin folosirea lacurilor şi decoraţiei 
bidimensionale, iar după invazia baletelor ruse în 1909 apariţia culorilor vii, chiar 
violente, pentru ca în cele din urmă să se revină la o artă mai sobră în care elementul 
vegetal a dispărut cedând locul sidefului dispus între mari suprafeţe lemnoase. Se 
foloseşte lemnul preţios de trandafir, măceş , lămâi alături de stejar şi păr. 
Postamentele sunt în general drepte , evazate sau în evantai, iar picioarele în formă de 
tijă florală. Elementele decorative sunt realizate din furnire de esenţe lemnoase în 
culori deschise care redau plante agăţătoare, flori exotice şi de apă. Sub influenta 
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Orientului apare peisajul bidimensional pe fond de lac negru sau roşu. În acelaşi timp 
menţionăm folosirea decorului cu fluturi, broaşte ţestoase, păsări, decor care de foarte 
multe ori prezintă o intensă încărcătură simbolică. Se evidenţiază totodată scaunele cu 
şezute şi spătarul din piele, cu decor imprimat în relief, măsuţele mici pentru servit, 
sufrageriile cu dulapuri masive, supraîncărcate cu decor cu flori sau viţă de vie. 

Şcolile artei „1900" au 
fost alianţe industriale care 
au dezvoltat pe lângă 

producţia de mobilier pe cea 
a obiectelor decorative din 
sticlă, metal şi ceramică. 

În sticlă se evidenţiază 
inventivitatea tehnică a unor 
artişti cum ar fi E. Galle, 
fraţii Daum şi Tiffany-primii 
exponenţi ai şcolii franceze 
de Ia Nancy, cel din urmă 
reprezentând şcoala ame
ricană. Ei realizează o pastă 
de sticlă cu o compoziţie ce o 
face asemănătoare emailului 
sau pastei dure, în contraste 
de luciu şi mat. Vasele şi 
obiectele din sticlă încântă 

prin sentimentul formei şi al 
culorii. Formele sunt alungite 
sau geometrice cu ornament 
care abundă prin redarea 
naturalistă a vegetaţiei sau a 
peisajului. Drumul deschis de 
E. Galle în ceea ce priveşte 
compoziţia şi prelucrarea 
sticlei este continuat şi de alte 
manufacturi dintre care de 
amintit este cea a fraţilor 
Daum, care au reuşit să 

lucreze în maniera sticlei 
inventate de E. Galle, 
calitativ bine faţă de alte 
manufacturi care s-au limitat 
la o producţie de imitaţie şi 

Sticlă cu capac şi ansă metalică 
(sticlă gravată, metal turnat şi cizelat) 

de calitate mediocră. Cu timpul, sub influenţa lui Freud, în arta sticlei apare şi figura 
umană şi aceasta mai ales după 1914 când chipul femeii tinere cu păr unduitor apare 
tot mai des în lucrările unor artişti cum ar fi Lalique. Acesta a fost continuatorul lui 
Galle în ceea ce priveşte inovaţia tehnică realizând o sticlă alb-lăptoas, translucidă. 
Producţia de serie a fost însă foarte mare şi a făcut uneori rabat în ceea ce priveşte 
calitatea. 
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„Stilul" 1900 creează în interiorul fiecărei arte aplicate. În arta metalului 
foloseşte argintul cizelat, lucrat în relief în care forma devine structură. Cunoaşte o 
deosebită înflorire prelucrarea alamei şi a aliajelor ieftine argintate, alpacaua, cu 
decor de flori sau struguri de viţă de vie, formele alungite, graţioase, în care adesea se 
caută legătura intimă dintre toartă şi vas. Demnă de amintit este evoluţia prelucrării 
fierului forjat bătut cu ciocanul, cu decor în volute şi elemente de inspiraţie vegetală. 

Vas Lalique 

Aceleaşi tendinţe deco
rative le întâlnim şi în ceramică. 
Apar modele noi în fabrici cum ar 
fi cea de la Limoge, de la 
Sarrguemines sau Copenhaga. 
Încercări mai puţin reuşite a avut 
în ceramică şi Galle. În general 
este speculat elementul floral în 
compoziţii decorative ce au la 
bază linia curbă. Formele au 
profil ondulat cu decor ca şi în 
sticlă de flori, vrejuri, păsări ca 
păunul şi bufniţa care capătă 
valoare de simbol. Se încearcă 
smălţuiri şi tehnici noi. Seriile 
sunt mari, calitatea fluctuează. 

Arta „1900" este un 
fenomen internaţional care s-a 
manifestat şi prin renaşterea 

artelor din fiecare ţară, ducând la 
crearea şcolilor naţionale. 

În România crearea con
diţiilor favorabile dezvoltării 
economiei capitaliste, precum şi 
propagarea unor ideii novatoare 
în rândul burgheziei şi boierimii 
autohtone, în urma influenţei 

occidentale au dus la creşterea 
numărului oraşelor, la dez
voltarea arhitecturii şi a artelor în 
general. Iniţial a fost o preluare a 

formelor culturii şi civilizaţiei occidentale pentru ca apoi să se închege într-o viziune 
unitară, specific naţională condusă de o ideologie proprie. A fost o epocă de 
transformări fundamentale pe toate planurile care au făcut din România o ţară integrată 
în ansamblul vieţii şi civilizaţiei europene. După 1867 în România se construieşte mult 
mai ales în stil electic şi se pun bazele oraşului modem cu edificii administrative şi 
reşedinţe corespunzătoare posibilităţilor claselor prospere ale societăţii. În activitatea 
edilitară şi în amenajarea interioarelor se observă la noi o perioadă de frământări şi 

contradicţii, cu preferinţă pentru eclectism şi mai apoi pentru elementele de artă „1900". 
Înfluenţa artei „1900" se simte în România în arhitectura din Transilvania şi 

sporadic şi în cea din sud, dar influenţa ei se remarcă cu precădere în ceea ce priveşte 
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ambientul de interior, prin folosirea particularităţilor ornamentale „art nouveau" 
şi „secession" ca nuanţe ale stilului „ 1900", la feronerie şi decoraţia murală, dar în 
special prin achiziţionarea de mobilier şi de obiecte de uz curent şi decorative cu 
ornamente „1900". Această tendinţă se explică mai ales prin preţul accesibil al 
pieselor lucrate în serie, fapt care le-a făcut asimilabile diferitelor categorii 
sociale. 

Împotriva acestei arte de împrumut se ridică numeroase voci care cer 
valorificarea elementelor stilistice româneşti. Istoria artelor aplicate şi a arhitecturii 
din România de la sfârşitul secolului trecut şi începutul secolului nostru se remarcă 
printr-o luptă susţinută între tendinţele de împrumut şi cele de inspiraţie autohtonă 
ale şcolii nearomâneşti, care începând cu Ion Mincu se va strădui să reînoade firul 
tradiţiei artei noastre româneşti. Se crează în aparenţă o artă modestă dar 
remarcabilă prin nota de autentic românesc. Şcoala nearomânească se încadrează în 
concepţia artei „1900" prin obiectivele ideologice, folosind însă mijloace de 
exprimare proprii, cu rădăcini în arta noastră populară. 

Se remarcă în această perioadă la noi un avânt deosebit în pas cu formele 
occidentale contemporane manifestat prin preocupările pentru artele decorative şi 
aplicate. Acum Nicolae Iorga înfiinţează Şcoala de la Văleni, Universitatea Populară. 
În acelaşi timp încep să producă în maniera artei „1900" fabrici ca cea de sticlă de la 
Azuga care lucrează sub îndrumările artistice ale lui Montesy, dar care din păcate nu 
reuşeşte să se ridice la nivelul unei creaţii originale. În mobilier se simte clar suflul 
înnoitor al creaţiei originale, acesta caracterizându-se prin căutarea elementelor de 
bază din folclor şi în preceptele artei „1900". Aceeaşi tendinţă se manifestă şi în 
textile, ceramică şi vitraliu, ca fenomene artistice originale. 

În ceea ce priveşte Bucureştiul de la sfârşitul secolului trecut şi începutul 
secolului actual se remarcă puternica influenţă a artei franceze, a arhitecturii 
franceze. După 1870 preocupările edilitare şi urbanistice devin prioritare cunoscând 
noi dimensiuni. Se introduce lumina cu gaz, se rezolvă problema aprovizionării 
oraşului cu apă, se deschid marile bulevarde. Necesitatea unor transformări rapide ale 
cadrului material construit pe măsura noilor exigenţe ale societăţii concomitent cu 
dezvoltarea culturii naţionale de tip modern explică în cea mai mare măsură faptul că 
multă vreme cei care furnizau piesele destinate amenajării interioarelor au fost 
reprezentanţii atelierelor din străinătate. Punându-se bazele oraşului modern, 
sistematizat se rezolvă necesităţile impuse de noua suprastructură, în virtutea cărora 
se construiesc instituţii administrative şi reşedinţe corespunzătoare cerinţelor 
boierimii şi burgheziei epocii. În activitatea edilitară şi în amenajarea interioarelor se 
observă în Bucureşti, ca în general la noi, o perioadă de frământări şi contradicţii. 
Este, aşa cum definea M. Caffe, „epoca marilor ciocniri" 2, cu preferinţă pentru 
eclectism şi apoi pentru elemente ale artei „1900". 

În interioarele din Bucureşti se mai păstrează încă un număr ridicat de mobilier, 
piese de sticlă, ceramică, textile în stil „1900". Datorită seriei mari în care au fost 
produse şi tehnicii de lucru care nu este întotdeauna de cea mai bună factură, cea mai 
mare parte dintre piesele „1900" nu sunt de strict interes artistic. Totuşi, cunoaşterea 
fenomenului artei „1900" ne ajută să ne formăm o viziune clară în ceea ce priveşte 
influenţa sa în cadrul vieţii şi civilizaţiei româneşti a epocii. 

2 Caffe Mihail - Arhitectul Ion Mincu 
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Arta „1900" este importantă ca fenomen, nu neapărat pentru toate produsele 
sale, căci importante sunt prototipurile şi piesele de calitate excepţională, al căror 
secret de fabricaţie este adesea pierdut, cum ar fi spre exemplu cel al sticlei create de 
E. Galle. 

Magazinele bucureştene ale epocii vor propulsa în cantităţi apreciabile o 
producţie de import în care obiectul autentic de artă devenea solidar în raport cu 
proliferarea în serie a unui prototip dat, prototip a cărei individualitate rămâne 
suverană. Nu dorim ca să contestăm locul şi rolul artei „1900" în dezvoltarea 
civilizaţiei europene, dar în aria bucureşteană nu trebuie să-i absolutizăm valenţele, 
important şi interesant fenomenul artei „1900" devenind în raport cu dezvoltarea 
şcolii naţionale în arhitectură şi artele decorative. În ceea ce priveşte crearea unor 
ansambluri coerente de artă „1900" în aria de cultură a Bucureştiului se remarcă 
interioarele şcolii nearomâneşti de arhitectură, arte decorative şi aplicate. Şi acesta 
este - credem - aspectul major al sintaxei „1900" din ţara noastră. Elementele 
disparate ale Art-Nouveau-ului, Secession-ului sau Jungenstill-ului nu s-au constituit 
la nivelul Capitalei noastre niciodată într-un ansamblu unitar, deşi exemplul 
interioarelor „1900" de la Peleş, Pelişor şi Cotroceni era cunoscut în epocă şi 
apreciat. Un sistem al arhitecturii şi decoraţiei interioare eclectice din secolul al 
XIX-iea, care se bucura de un mai trainic prestigiu, a fost cel pe care scau grefat 
experienţe disparate ale Art-Nouveau-ului, coexistând cu diminuări sau revirimente 
de intensitate până după primul război mondial. Pe de altă parte, în momentul 
pătrunderii sale masive în Bucureşti, obiectul „1900" devenise deja un accesoriu 
aparţinând producţiei de serie mare şi foarte mare, excepţiile fiind rare în România 
(ca de exemplu colecţia de sticlă Art-Nouveau a Castelului Peleş, constituită în 
ultimul sfert al secolului trecut unde pot fi întâlnite exemplare valoroase ale 
stilului). Astfel, după cincisprezece ani de căutări şi cercetări - pentru a ne limita 
numai la un exemplu - nu am întâlnit în colecţiile bucureştene nici o piesă care să 
poată fi atribuită creaţiei directe a lui Emile Galle, toată sticlăria cu acest însemn 
aparţinând producţiei de serie a manufacturii sale sau chiar seriei industriale masive 
lansată după prototipurile create de acesta. 

Desigur, unitar sau fragmentar, fenomenul „1900" din România, în general, se 
înscrie în aria artei europene, constituind cel mai adesea, mai ales în sudul şi estul ţării 
un imens fond artefactural Art-Nouveau, încă recent în timp faţă de epoca noastră şi 
decoraţiunile interioare, în ambianţa de interior cu tot ceea ce aparţine de aceasta. În 
planul istoriei artei, fenomenul artei „1900" a fost obiectul unei considerări în aria sa 
românească de manifestare prin lucrarea lui Paul Constantin, rândurile de faţă 
încercând să reevalueze detaliul evidenţiat în interioarele bucureştene, orice adâncire 
a cunoaşterii fenomenului putând fi posibilă într-un viitor mai apropiat sau mai 
îndepărtat, mai ales că se remarcă că preceptele artei „1900" se fac astăzi simţite în 
opera unor artişti români tineri, care redescoperă structurile şi decorul stilului. 
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SUMMARY 

Decorative and applied art „1900" in Bucharest 

by Elisabeta Drăgan 

After a wide introduction defining the „Art Nouveau" style, the authoress observes that, 
after the Peleş Castle was built in Sinaia, Art Nouveau elements began to be used in the 
decoration of some houses in Bucharest, where an eclectic style was becoming general. Minor art 
products of the same style were imported from abroad. 
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