Hotelul Astoria
In 1902 a început construc ia hotelului proiectat de inginerul-arhitect Sztárill Ferencz ,
pentru ca in 1905 s se extinda i pe strada lateral , azi strada Teatrului. Functia de hotel
s-a p strat pân ast zi. Cl direa are un aer aparte în contextual urbanistic al arhitecturii
oradene devenit ast zi hotel Astoria, fost Palat Sztarill. Punctul cel mai fierbinte al
aducerii aminte legat de acast cl dire este “Cafeneaua Emke”. In jurul acestei cafenele,
cu o pozi ie excelent , s-au esut multe legende în jurul personalit ilor literare ale vremii,
scriitori i ziari ti renumi i, care conturau o intelectualitate or dean de rafinat clas .
Din cartea regretatului istoric Liviu Borcea afl m c “ pe terasa din fa a restaurantuluicafenea au z bovit celebrit i ale condeiului sau penelului precum Ady Endre, Octavian
Goga, Zaharia Stancu, iar in anii de dup ultimul r zboi, Ovidiu Cotru , Gheorghe
Grigurcu, Alexandru Andri oiu i Radu Enescu.
Ceea ce particularizeaz aceast cl dire este ritmica caden at intr-un anume stil a
fa adei. Este aplicat intr-un mod original aceea i concep ie modern a pere ilor–cortin ,
care nu tr deaz nimic din tectonica volumetriei interioare. Faptul de a fi o cl dire
panoramic , de col , este bine valorificat de arhitect, aici reg sind acee i solu ie “
prietenoas ”, de retragere prin rotunjirea unghiului de întâlnire dintre planurile fa adei,
ca i la hotelul Rimanoczi. Deschiderile ferestrelor sunt tratate asemeni unor module,
fiecare marcând câte o travee. P strând acela i ritm riguros, acestea sunt fiecare
surmontate de acolade ce alc tuiesc o atic sinuoas , alegant , ce le unific vizual,
amplificând totodat i monumentalitatea intregului edificiu. In plus, solu ia arhitectural
a amplas rii pe col este mult mai plastic tratat dec t la hotelul invecinat, Transilvania.
Privit în ansamblu, ritmica succesiunii nivelelor respect solu iile curente ale perioadei,
specifice programului cl dirii, aceea de hotel-restaurant : parter înalt, mezanin i dou
etaje. Aici întilnim o particulariate a acestei arhitecturi, în sensul în care balcoanele, de i
sunt în consol , nu dep esc planul fa adei, având deci expresia arhitectural a loggiei.
Pentru c balustrada lor, continu , este alc tuit numai din feronerie, aspectul lor este
gracil, transparent, aproape imponderabil, fapt ce le confer o not de cert modernitate.
Spiritul Artei 1900 este prezent la viziunea de ansamblu, organic în esen a ei, cu muchii
rotunjite, cu acolade polilobate, cu o feronerie cu trasee arcuite, cu gra ioase motive
florale inspirate din arta popular maghiar (floarea soarelui, lalele, muguri, boboci,
inimioare, butoni decorativi). Aceea i fin dantel rie a balcoanelor este reluat la
coronamentul acoperi ului, unde reg sim motivele florale robuste, inspirate din
repertoriul decorativ al artei populare.Ele au fost bine puse în valoare de restaurarea
contemporan .
O aten ie special merit felul în care este tratat col ul. Formula este cea aplicat i la
Palatul episcopal greco-catolic, i la palatul Apollo, i la casa Poynar (poiectat tot de
Sztarill), si la Palatul Moskovits de pe strada Republicii. Prin rotunjire, col ul cl dirii se
tranform într-un pseudo-turn angajat, cu alura unui donjon de castel seniorial. Acest
volum curbiliniu este surmontat de un lanternon incununat, la rândul s u, de un coif
metalic pe m sur . In acest fel, col ul cl dirii, cu dubla lui deschidere perspectival , se
instituie ca un important ax vizual nu doar arhitectonic, ci i urbanistic. Acesta este i
efectul ob inut de Sztarill la hotelul Astoria. Este de remarcat i faptul c parterul renun

complet la bosajele neo-clasice, înscriind cl direa într-o viziune modern , cu formule
arhitectonice sintetice, despov rate de balastul istorist al secolului ce tocmai trecuse.
Acest proces de modernizare este evident mai ales în salonul de la parterul i mezaninul
cafenelei. Planuri ample, racorduri generoase în aplat, trasee terasate surpinz toare, dar
fluente, schimb ri spectaculoase de perspective, atât pe vertical , cât i pe orizontal ,
simplitate geometric la tratarea muchiilor, fluiditate spa iala, toate acestea creaz o
atmosfer calm , tihnit , voalat de fumul tig rilor, aroma cafelelor si ai ales de aceea
ideilor, pe care elita intelectualit ii oradene o savura cu neîngradit pl cere în anii dintre
cele dou r zboaie mondiale. Fluiditatea deodebit a acestui spatiu suspendat, la propriu
i la figurat, remodelat in spiritul modern al Artei Deco, poate fi evocat mai sugestiv prin
recursul la caden ele muzicii de jazz sau de cafe-concert .

