Casele Adorján
Cuplul de arhitecti care au proiectat complexul cultural "Vulturul negru", Komor Marcell and
Jakab Dezs , au dat personalitate unui col semnificativ de ora , asigurând astfel un racord
expresiv al pie ei Teatrului cu o strad elegant a ora ului de alt dat .Aici, amprenta
programului arhitectural al lui d n Lechner este cel mai clar exprimat prin coeren a abord rii
fa adei ca i o cortin continu , bogat decorat , care ascunde atât structura cât i func ionalitatea
cládirii. Concepute ca imobile de raport, aceste dou cl diri se ofer privirii ca spectacol
urbanistic în sîne ce nu îsi dezv luie culisele.
Coronamentul ambelor cl diri al c ror traseu curbiliniu marcheaz punctul de maxim
expansiune pe vertical a fa adelor, sunt concepute prin excelent în plan bidimensional. Aceast
concep ie novatoare ce trateaz fa ada ca i cortin continu prime te o expresivitate
monumental deosebit la corpul de cl dire de col . Ridicat în 1903, aceasta confer cursivitate
intersec iei str zii Moscovei cu strada Patrio ilor.
Pespectiva cea mai bun pentru a le surprinde frumusetea o avem dac ne post m în axul cl dirii
de col . De aici observ m claritatea concep iei decorative, felul unitar de tratare a demisolului i
a celor trei nivele, ultimul fiind mansardat. Demisolul i primul nivel sunt tratate distinct în
raport cu restul suprafe ei fa adei. C r mida aparent de un roz delicat transform
ancadramentele ferestrelor în adev rate arcaturi. Caden a lor calm , monumental , este reluat în
" negativ" la arcaturile grupate câte trei. Un alt element de rafinament este corni a sinusoidal ,
alcatuit i ea din acelea i c r mizi roz-pal, ce unific , asemenea nurului pre ios al unei
broderii, linia orizontal superioar a nivelului al doilea cu liniile verticale, ascensionale, ale
celor dou timpane cu atice polilobate.
Toate liniile ce deseneaz cu pre iozitate fa adele sunt festonate cu butoni florali care fixeaz ,
juc u i delicat, traseul dansant al broderiei liniare. Aceast solu ie decorativ a fost aplicat de
cei doi arhitec i i la palatul Fuchsl, în 1904.
Dar ritmul fa adelor este punctat i de buchete sau jerbe mai ample, cu motivele florale ce au în
centru un pre ios bulb vital, o inim germinativ . Aceste broderii de o rar delicate e s-au p strat
foarte bine, din fericire, în timp. Ele înc ne vorbesc despre gustul pentru rafinament i despre
vitalitatea unui limbaj decorativ ce mai p streaz , melancolic, asemeni casetei cu bijuterii a
bunicii, ceva din str lucirea i parfumul stilului rococo.
Inflexiunea celor dou fa ade este deosebit de elegant . Arcul semicircular al amplei ferestre de
la primul nivel este urmat, la nivelul al doilea, de un cochet balcon cu balustrada de fier forjat
original . Deasupra acestuia, pe sprânceana corni ei u or arcuite, se înal , spectaculos, axul tijei
unui leandru plantat cu grij într-un vas decorativ. Forma circular a aticului, asemeni unui arc
de triumf, confer motivului floral for a iradiant a unui motiv solar, simbol al vie ii i al ordinii
cosmice.
Poarta ne conduce in interior, in casa scárilor, care ne oferá spectacolul original al danteláriei
feroneriei. Desenul motivelor vegetale, prin fluiditatea si usoara lui asimetrie, este pátruns de
spiritul Artei 19OO.
Cel de al doilea imobil este amplasat pe strada Patrio ilor. A fost construit de aceeasi celebr
echip de arhitec i între anii 1904 si 1905. Fa ada cl dirii este o aplicare exemplar a viziunii
arhitecturale a lui d n Lechner. Fa ada este o interfa a spectacolului citadin, e un ecran neutru

plasat între func ionalitatea unei cl diri i ambientul citadin, ecran pe care se proiecteaz
broderia exuberant a unei decora ii destinate doar pl cerii unei perceptii contemplative.
In cazul imobilului or dean, fa ada este riguros i simplu împ r it , cele trei nivele având acela i
num r de ferestre. Diferen ele sunt prezente doar la forma ancadramentelor.
Aceasta simplitate conceptual este cultivat doar pentru a fi compensat generos de o deosebit
de bogat decoratie. O diafan dantel rie, asemeni unui ve mânt de s rb toare, îmbrac întreaga
fa ad . U oar ca o boare, ea pare a fi fixat în partea central cu butoni, iar sub corni , cu
fleuroane ce stilizeaz floarea de lalea sau bulbul ei, încapsulat într-o form - simbol a vitalit ii:
inima. Câmpurile decorative din zid rie sunt festonate cu rozete , amplificate la rândul lor de
chenare puternic v lurite. Aceste chenare festonate schimb total aspectul ancadramentelor. Ele
nu doar le amplificá, ci le dau i personalitate.
Al turi de balconul central de la al doilea nivel, fa ada mai are dou balcoane, de data aceasta
semicirculare, al c ror decro creaz dou accente de umbr la extremitatea celui de-al treilea
nivel.

