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Prezentul articol are la bază comunicarea expusă cu prilejul împlinirii a 60 de ani 

de la înfiinţarea Pinacotecii Bucureştilor, în 1993. M-a îndemnat la aceasta nu numai 
evocarea ce se impunea cu ocazia aniversării amintite, ci şi faptul că începuturi}e 
instituţiei erau puţin cunoscute, evenimentul nefiind prezentat în complexitatea lui. In 
plus se impuneau unele precizări în legătură cu sediul ce a adăpostit Pinacoteca şi 
eliminate unele ambiguităţi referitoare Ia statul său juridic. 

Înfiinţarea Pinacotecii Municipiului Bucureşti, la 19 iulie 19331, a reprezentat un 
important fapt de cultură în viaţa Capitalei, şi nu numai. Pentru a înţelege necesitatea 
constituirii, cât şi performanţa ca numai Ia 4 luni de la semnarea „actului de naştere" 
Pinacoteca să fie deschisă publicului, este necesar a evoca premisele ce i-au fost 
favorabile. 

Aş aminti, mai întâi, faptul că Primăria Bucureştilor deţinea importante opere 
de artă strânse de-a lungul anilor, opere ce puteau constitui nucleul unei pinacoteci. 
Consiliul Comunal, îndeosebi Primarul general Dem. I. Dobrescu (5 februarie 1929 -
18 ianuarie 1934), a înţeles necesitatea concentrării într-o pinacotecă a operelor de 
artă menite a contribui la formarea gustului artistic, la dezvoltarea educaţiei 
locuitorilor oraşului şi la stimularea creaţiei artistice, a făuritorilor ei. 

La această preocupare s-a asociat şi gândul pios al Janei Urseanu, soţia 
cunoscutului amiral Vasile Urseanu (184~1926) care a donat, în mai 1933, palatul din 
b-dul Lascăr Catargi, Primăriei Bucureştilor 2. O mare importanţă pentru crearea 
Pincotecii a avut-o donaţia făcută de soţia sculptorului Filip Marin (1865-1928) 3• 

Respectiva donaţie cuprindea cea mai mare parte a creaţiei sculptorului: 35 de 
sculpturi în original, 25 copii şi 14 picturi 4• 

În revista Bucureşti editată de Muzeul Municipal în 1935 se afirmă, exagerat 
poate, că „Obârşia creării celei de a 2-a secţiuni a muzeului - Pincoteca, a 
reprezentat-o donaţia Filip Marin" 5. 

Dar, fireşte, toate aceste condiţii favorabile ar fi rămas în stadiul de bune intenţii dacă 
nu ar fi existat un colectiv competent, stăruitor, al Muzeului Municipal, în frunte cu dr. 
George Severeanu, ca şi implicarea nemijlocită a primarului general Dem. I. Dobrescu. 
Actul de înfiinţare a Pincotecii aşa cum am amintiti poartă data de 19 iulie 1933. 

1 Arhiva Muzeului de Istorie şi Artă al Municipiului Bucureşti (în continuare Arh. Muz.) Nota de 
serviciu din 19 iulie 1933, în dosarul anului respectiv. 

2 „Monitorul Comunal" an LVIll, nr. 24 din 11iunie1935, p. 5. 
3 Filip Marin (1865-1928) a fost elev al Şcolii de Arte Frumoase din Bucureşti, continuându-şi 

studiile la Paris şi Roma. Sculptor fecund a creat opere de valoare, unele amplasate în for public: Fântâna 
Cazzavilan şi bustul Oh. Duca. 

4 Bucureşti, revista Muzeului Municipal, voi I. 1935, p. 294-300. 
5 Ibidem. 
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La acea dată printr-o Notă de serviciu semnată de George Severeanu, în calitate 
de director şi Dinu V. Rosetti, custode, se solicită Primăriei Bucureştilor aprobarea 
înfiinţării unei Pinocateci „ca anexă a Muzeului Municipal" 6 în localul Amiral 
Urseanu proprietarilor primăriei. 

Pe respectivul act Dem I. Dobrescu aşternea următoarea rezoluţie: „Se aprobă 
ca să se înfiinţeze Pinocateca Municipiului Bucureşti, 19 iulie 1933" 7. 

Analizând documentul care a stat la baza constituirii Pinocatecii rezultă că ea a 
fost c~eată şi a funcţionat în cadrul Muzeului Municipal, ca o secţie a acestuia. 

Inainte de a relata despre activitatea propriu-zisă se impun unele precizări în 
legătură cu sediul în care a fost adăpostită noua instituţie, clădirea „Amiral Urseanu" 
din b-dul Lascăr Catargiu nr. 21, deoarece întâlnim neclarităţi sau chiar erori privind 
data edificării imobilului, statutul juridic, instituţiile adăpostite. 

Terenul pe care s-a construit imobilul făcea ra!te din loturile 17 şi 18 din b-dul 
Colţei, azi lascăr Catargi, proprietatea comunei . In 1897 Eraclie Duro cumpără, 
contra sumei de 41.822,20 lei, respectivul teren. Contractul de vânzare oferea 
cumpărătorului şansa de a plăti numai jumătate din preţ dacă în termen de 5 ani ridica 
pe terenul respectiv o construcţie. Duro nu a respectat această clauză din contract deşi, 
în 1902, i s-a acordat o păsuire de 3 ani pentru realizarea imobilului 9• Pentru a ieşi din 
culpă şi a respecta clauzele contractuale punând astfel capăt litigiului cu Primăria 
Bucureştilor, Duro vinde terenul amiralului 

!\.:ţ ~, , .... ·"' 

Vasile Urseanu la 27 februarie 1908. 
! '~ ,.,., 

Primăria acceptă tranzacţia şi-i eliberează 
noului proprietar adeverinţă de construcţie. 
Deoarece amiralul V. Urseanu s-a angajat să ,•· 
ridice construcţia „la roşu" în acelaşi an, 
1908, beneficiază şi el de reducerea preţului 
vânzării cu 50%, angajament respectat 10. 

La sfârşitul anului 1910 clădirea, 
inclusiv amenajarea cupolei astronomice era 
terminată 11 . 

Impunătorul edificiu construit după Î'~ 
planurile arhitectului I. D. Berindei a fost "" 
destinat de la început pentru a servi ca 
locuinţă soţilor Urseanu şi ca observator 
astronomic. Este o clădire sobră, cu o notă 
originală dată de cupola amenajată pentru 
observaţii astronomice şi de forma ce imită 
conturul unei nave. Încă din 1910 clădirea 
începe să fie cunoscută ca Observatorul 
„Amiral Urseanu" 12. 

În Observator aveau acces, în afara proprietarului, astronomi consacraţi, dar şi 
amatori. 

6 Vezi nota de la punctul 1. 
7 Ibidem. 
8 „Monitorul Comunal" an XXXIII, nr. 26 din 29 iunie 1908, p. 372. 
9 Ibidem. 

IO Ibidem. 
li „Orion" an IV, nr. 3 <lin nov. 1910. 
12 Ibidem. 
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La 7 ani după decesul soţului său, amiralul Urseanu (1848-1926) Jana Urseanu 
„pentru a perpetua memoria soţului" donează imobilul din Lascăr Catargiu 21, 
Municipiului Bucureşti pentru a se instala aici Pinacoteca. 

Oferta de donaţie este discutată şi acceptată de Consiliul Comunal în şedinţa 
din 19 mai 1933 13, iar pentru gestul său nobil Jana Urseanu a primit o pensie 
viageră. 

Dar să revenim la evenimentele care au precedat inaugurarea Pincotecii pentru 
publicul vizitator. Lunile ce au urmat datei înfiinţării (19 iulie 1933) evidenţiază 
seriozitatea, stăruinţa şi competenţa cu care colectivul Muzeului Municipal, personal 
primarul general, au purces la realizarea practică a dezideratului propus. In afara 
specialiştilor Muzeului au fost antrenaţi cunoscuţi artişti plastici, colecţionari şi alţi 
oameni de cultură. 

Astfel, prin două decizii primariale distincte, din 21 octombrie 1933 au fost 
create două comisii menite a selecta operele de artă şi a face achiziţii 14. Comisia 
pentru pictură avea în componenţă pe Ştefan Popescu, J. Steriadi, E. Stoenescu, iar 
cea pentru sculptură pe: O. Han, J. Jalea, M. Onofrei 15• 

Fericita iniţiativă a înfiinţării Pincotecii a fost bine primită de opinia publică, de 
mass media. 

Ea a stârnit un puternic ecou şi a declanşat un interes deosebit în cercurile 
artiştilot noştri. Pentru a definitiva proiectul de amenajare, conţinutul expoziţiei ca şi 
alte probleme legate de funcţionarea Pincotecii, Dem I. Dobrescu a convocat la 
propria locuinţă din Str. Sapienţei o întrunire la care au participat, în afara membrilor 
comisiilor de achiziţii amintiţi, dr. G. Severeanu, directorul Muzeului Municipal, E. 
Bucuţia, din partea Ministerului Instrucţiunii Cultelor şi Artelor, Şt. Călin, consilier 
comunal 16. În cadrul întrunirii au fost făcute următoarele precizări: comisiile de 
achiziţii să opereze cu criteriul estetic, înteresând mai puţin aspectul documentar
istoric, cât valoarea artistică a lucrării 17. 

Pentru că au fost „voci" care au contestat necesitatea şi oportunitatea 
Pincotecei invocându-se criza economică, greutăţile prin care trece ţara, inclusiv 
Capitala, primarul general a precizat: O instituţie de cultură nu e niciodată o 
cheltuială zadarnică datorită valorii ei morale şi impactului pe care îl are opera de 
artă asupra spiritului; li se dă posibilitate artiştilor să-şi plaseze o parte din propria 
creaţie stimulându-i, în acelaşi timp pentru a participa activ la mişcarea culturală şi 
la activităţi sociale; Primăria va cheltui o sumă redusă din propriul buget (2 
milioane lei) cele mai multe fonduri fiind asigurate din serbări, manifestări sportive, 
donaţii etc. 18. 

Este demn de remarcat faptul că pentru fixarea valorii pecuniare a operelor de 
artă supuse spre achiziţii s-a constituit o altă comisie alcătuită din Dem. I. Dobrescu, 
E. Bucuţa, G. Severeanu şi Şt. Călin. 

În aceiaşi importantă întrunire amintită mai sus s-a precizat, de către E. 
Bucuţa, că Ministerul Instrucţiunii, Cultelor şi Artelor va transfera 200 de picturi la 
care se vor adăuga altele existente în şcoli şi alte instituţii. E. Bucuţa a pledat, în 

13 „Monitorul Comunal" LVIII, nr. 24din11 iunie 1933. 
14 Ibidem, din 29 oct. 1933, p. 2-3. 
15 Ibidem. 
16 „Viaţa Comunală" an I, nr. 5 din oct. 1933. 
17 Ibidem. 
18 Ibidem. 
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acelaşi timp, pentru „O pinacotecă naţională, primăria urmând a colabora cu statul 
pentru punerea în valoare a creaţilor artistice care stau prăfuite la Ateneu şi în alte 
instituţii publice"19• Această concentrare de forţe competente, hotărâte, bine dirijate a 
făcut posibilă inaugurarea Pinacotecii Municipiului Bucureşti, în după amiaza zilei de 
29 noiembrie 1933, în prezenţa primarului general Dem. I. Dobrescu. Au asistat la 
deschiderea expoziţiei C. Argetoianu, Liviu Rebreanu, A. Simu, Al. Tzigara-Samurcaş, 
gen. E. Nicoleanu, Emanoil Bucuţa, Mircea Damian, Oscar Han, I. Jalea, Marcel Iancu, 
Gh. O_prescu, Romulus Voinescu, Victor Ion-Popa, O. Doicescu, Miliţa Petraşcu ş.a. 20• 

In lipsa dr. G. Severeanu, directorul Muzeului Municipal, plecat peste hotare, 
festivitatea inaugurală a fost deschisă de custodele Pinacotecii, pictorul Iorgulescu-lor 
care a spus, printre altele: „Marea criză care bântuie lumea, a lovit greu toate 
categoriile sociale. Dar mai greu este lovită categoria intelectualilor în general şi a 
artiştilot plastici, în special". Este elogiat Dem. I. Dobrescu pentru curajul de care a 
dat dovadă în toate realizările sale şi care a „reuşit prin mijloace în adevăr 
mirac]:iloase" să dea „Capitalei României Mari o pinacotecă" 21 • 

In alocuţiunea sa Dem. I. Dobrescu după ce aminteşte rolul Muzeului Municipiului 
în salvarea de la pieire a „începuturilor civilizaţiunilor născute în jurul Capitalei astăzi 
inaugurăm Muzeul Artei Plastice. Scopul nostru a fost în primul rând să ajutăm pe artiştii 
ameninţaţi cu grava criză prin care trecem ... M-am gândit că folosind sistemul de a plăti 
operele de artă în rate, Primăria Capitalei îşi face pe de o parte datoria de a ajuta pe artiştii 
ameninţaţi, iar pe de alta reuşeşte să umple un gol mare al unui Muzeu de Artă" 22• 

A vorbit apoi Al. Tzigara-Samurcaş elogiind „însemnătatea înfiinţării acestei 
pinacoteci atât de bogat într-o epocă în care statul ignoră cu desăvârşire orice operă 
de manifestare artistică" 23. 

Parcurgând sălile de expunere, cei prezenţi la vernisaj au putut admira opere 
create de marii noştri pictori: Nicolae Grigorescu, Theodor Aman, Ştefan Luchian, 
Gheorghe Tattarescu, Theodor Pallady, Nicolae Tonitza, Eustaţiu Stoenescu, Jean 
Al. Steriadi, Camil Ressu, Marcel Iancu, Iorgulescu-lor ş.a. 

În perioada ce a urmat inaugurării expoziţiei. paralel cu activităţile de evidenţă 
şi conservare a patrimoniului, colectivul de specialişti, deşi foarte restrâns, s-a 
preocupat stăruitor de îmbogăţirea colecţiilor care au fost riguros selectate, clasate şi 
valorificate conform cerinţelor. Au sporit activităţile cu publicul şi diversificat 
relaţiile cu mass media. S-au înmulţit manifestările cultural-artistice şi au fost 
organizate expoziţii. O interesantă expoziţie de stampe, gravuri, picturi şi covoare a 
fost realizată în 1935 cu ocazia Lunii Bucureştilor 24• 

Patrimoniul Pinacotecii a sporit continuu prin donaţii, achiziţii şi transfer. Dintr
o statistică alcătuită la 5 martie 1935 rezultă că patrimoniul cuprindea: 137 picturi în 
ulei, 8 acuarele, 3 pasteluri, 9 acvaforte, 23 desene, 61 sculpturi (13 bronzuri, 5 
marmură, 13 lut, 30 ghips), 11 icoane (10 ulei, 1 frescă, 5 vase faianţă pictate, 4 
goblen uri şi 4 fotografii), total 262 25• 

19 Înfiinţată în 1864 Pinacoteca Statului nu s-a putut dezvolta şi deveni o instituţie neviabilă datorită 
inexistenţei unui local propriu şi lipsei fondurilor pentru o bună administrare. În anii la care ne referim era 
găzduită la Ateneul Român; „Viaţa Comunală" din 4 oct. 1933; Pinacoteca Statului, Ateneul Român, 1930. 

20 „Viaţa Comunală" an I, nr. 9 din 2 dec. 1933. 
21 Ibidem. 
22 Ibidem. 
23 Ibidem. 
24 Arh. Muz., Hotărârea Comitetului de Direcţie din 17 ian. 1935. 
25 Ibidem, Adresa nr. 44 din 5 martie 1935 către Secretariatul General al Municipiului. 
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Dintre donaţiile oferite Primăriei Bucureştilor pentru Pinacotecă după 
inaugurarea acesteia amintim pe cea a Elenei Ioan Movilă care cuprindea operele 
colecţionate de Ioan I. Movilă (1848-1904) cunoscut magistrat şi intelectual de 
prestigiu. În afara unor reputaţi pictori români operele donate cuprindeau şi creaţii 
ale şcolii franceze, flamande etc. la care se adaugă litografii, gravuri, acuarele în total 
84 exemplare. 

Oferta de donaţie a fost prezentată şi aprobată în şedinţa Consiliului Comunal 
din ianuarie 1938 26. Aşa cum pentru Filip Marin s-a amenajat o sală specială cu 
operele donate, un spaţiu similar a fost rezervat în circuitul expoziţional şi lui Ioan 
Movilă. 

La 31 decembrie 1939 patrimoniul Pinacotecii grupat pe cele două mari colecţii: 
pictură şi document, înregistra 250 şi respectiv 129 lucrări, total 379 27. 

Din 1938 Pinacoteca, în condiţiile în care directorul Muzeului Municipal, dr. G. 
Severeanu a fost destituit la începutul lunii august a acelui an, beneficiază de o 
schimbare a statutlui său juridic în ceea ce priveşte subordonarea administrativă şi 
relaţiile cu forul tutelar, Primăria Capitalei. 

Astfel, începând cu 10 august 1938 T. Burcă se adresează direct primarului 
general pentru rezolvarea unor probleme de personal la Pinacotecă. Într-o evidenţă 
din 6 septembrie 1938 care cuprindea personalul Muzeului Municipal şi al Pinacotecii 
cu funcţiile şi încadrarea respectivă. T. Burcă apare ca deţinând funcţia de custode -
director al Pinacotecii 29. 

Doi ani mai târziu acelaş Teodor Burcă semnează cuvântul înainte la Catalogul 
Pinacotecii Municipiului Bucureşti, tipărit în Atelierele ziarului „Universul", 1940. 
Pentru că am amintit de catalog nu putem să nu subliniem valoarea acestuia fapt ce 
confirmă afirmaţia făcută mai înainte şi anume că deşi restrâns la 5 persoane din care 
3 de specialitate la care se adăuga, în anumite perioade, diurniştii, colectivul Pinacotecii 
a desfăşurat o activitate prodigioasă, catalogul fiind o mărturie în acest sens. 

Catalogul grupează patrimoniul, în principal cel cuprins în sălile de expoziţie, în 
6 secţiuni: Pictură, Documentară, Sala Ioan Movilă, Sculptură, Gliptică (medalii) şi 
sala Filip Marin 30. 

În afara prezentării lucrărilor catalogul cuprinde informaţii utile despre 
începuturile Pinacotecii, despre donatori şi despre patrimoniul în ansamblu. 

Remarcăm, de asemenea, schiţele de plan ale parterului şi etajului cu sălile 
cuprinse în circuitul expoziţional ca şi situaţia statistică a operelor de artă existente la 
31 decembrie 1939, grupate pe specific şi principalii donatori, opere donate sau 
achiziţionate 31 . Pinacoteca a continuat să funcţioneze în clădirea din Lascăr Catargiu 
nr. 21, împreună cu activităţile astronomice, până în anul 1949. În acel an cea mai 
mare parte a valoroaselor colecţii de artă au fost preluate de Galeria Naţională -
viitorul Muzeu Naţional de Artă, restul s-au contopit cu ceea ce a mai rămas din 
donaţia Simu realizându-se Muzeul de Artă al Municipiului Bucureşti care, în 1984 a 
fuzionat cu Muzeul de Istorie a Municipiului Bucureşti. 

26 „Monitorul Comunal" nr. 5 din 20 ian. 1938, p. 67. 
27 Pinacoteca Municipiului Bucureşti, Catalog. Atelierele ziarului „Universul", 1940. 
28 Arh. Muz„ Memoriul nr. 665/10 aug. 1938. 
29 Ibidem, Situaţia salariaţilor la 6 sept. 1938. 
3° Catalogul Pinacotecii Municipiului Bucureşti, 1940. 
31 Ibidem. 
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În spaţiile ocupate de Pinacotecă s-a amenajat Muzeul Ştiinţelor Experimentale 
în care a fost înglobat şi Observatorul Astronomic Popular. Muzeul Ştiinţelor 
Experimentale a fost inaugurat la 1 Mai 1950. 

La împlinirea a 64 de ani de la înfiinţarea Pinacotecii Municipiului Bucureşti 
subliniem încă odată, că evenimentul consemnat atunci a reprezentat un act de 
cultură valoros, apreciat ca atare în epocă, graţie căruia au fost introduse în circuitul 
public şi salvate de la degradare sau uitare valoroase opere de artă. În acelaşi timp a 
creat o emulaţie în rândul autorilor de frumos şi a încurajat şi stimulat pe colecţionari 
şi donatori. 

SUMMARY 

The Beginnings of the Picture Gallery of Bucharest 

by Petre Dache 

The establishment of the picture gallery of Bucharest, on July 19, 1933, was an event of 
notable importance in the cultural life of the Romanian Capital. The author presents the history 
of the actions that preceeded the foundation of the ari gallery, the programme of acquisitions, 
aiming at works of consacra/ed artistis belonging to the interwar period. The catalogue was issued 
in 1940. By 1939, the gallery owned 379 paintings. 

ln 1949, most of the paintings were spread among different art institlllions. 
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