PALATUL STERN

Acest impozant edificiu este unul dintre reperele arhitecturale cele mai semnificative ale elegantei artere
pietonale or dene. Palatul ofer un dublu spectacol architectural: pe de o parte, etaleaz pe ambele fa ade
o decora ie elegant[, pe de alt parte, ofer contempla iei un spatiu interior de o atmosfer poetic f r
egal în arhitectura or dean . P ind dincolo de pragul celor dou porti monumentale, bol ile cu stucaturi
i arcuirea casei sc rii cu eleganta ei feronerie te invit s straba i un spatiu circular suspendat undeva
deasupra timpului.
Istoricul acestei cl diri ne trimite în primii ani ai secolului 20, în 1904- 1905, când se afirmase cu for
viziunea arhitectului maghiar Ödön Lechner. Programul s u architectural punea in valoare specificul artei
populare maghiare, ale carei motive decorative si simbolice le-a transpus cu elegan în limbajul
arhitecturii.
Planurile amplului imobil de raport au fost concepute de arhitec ii Komor Marcell i Jakab Dezso,
reputa i arhitecti ce au proiectat i palatal “Vulturul Negru”. Lucr rile au fost finalizate în 1909, oferind
or denilor un model de arhitectur func ional i în armonie cu mediul natural.
Fa ada principal , cea dinspre strada Republicii, este dinamizat de prezen a în decro a dou bowindouri
monumentale. Aceste “burdufuri” sunt incununate de pinioane cu muchia bland îndulcit de arabescul
unor acolade. Jocul dinamic, sincopat, al ecranului fa adei las se desf oare o decora ie bine dozat ,
tributar stilului neo-maghiar : un bandou decorativ alc tuit din motive populare maghiare pune în valoare
ancadramentele a a cum broderia costumelor pupulare subliniaz p r ile esen iale ale costumului. De o
frumusete aparte este banda floral de sub corni a circular a volumului rotunjit al col ului. Se pot u or
sesiza sugestile limbajului decorativ ce trimit la ideea de fecunditate, de germina ie i eflorescen . .
Acelea i motive florale le reg sim punctînd spa iul dintre ferestre sau cel aflat sub corni a din lemn,
puternic reliefat .
Este intr-adev r remarcabil coeren a excep ional dintre motivele i expresia artistic a tuturor
elementelor de plastic arhitectural : stucatur , feronerie, profilatura coifurilor acoperi ului. Linia se
rotunjeste calm, evitînd dinamica excesiv a asimetriei curbilinii. Acelea i elegante arcuiri rotunde le
reg sim la feroneria por ilor principale: recunoa tem, in subtila stilizare, deschiderea in evantai a
somptuoasei cozi de p un.

