Arta 1900. Arhitectura de avangard la Oradea: Vila Darvas – La Roche.

Crea ie reprezentativ a fra ilor Vágó László éi Vágó József, Vila Darvas - La Roche este
una dintre cele mai frumoase exemple de arhitectur din Oradea. Construit în intervalul
1911 – 1912, vila este o adev rat bijuterie în pleiada construc iilor ridicate la începutul
secolului. Aceast vil este o capodoper constructiv a ora ului prin modernitatea ei
excep ional conferit de valen ele avangardiste ale compozi iei spa iale, ale purismului
volumetriei i ale rafinamentului decora iei. Ea poate sta al turi de cele mai originale
crea ii arhitecturale europene. De i timp de un secol s-a p strat excep ional de bine,
ultimele dou decenii au fost nefaste frumoasei vile. A fost deposedat aproape în
întregime de vitraliile deosebit de valoroase, de fântâna interioar , de pictura parietal , de
tapetul original, de piesele de sculptur ambiental . Curtea interioar a fost l sat în
paragin , iar mica fântân cu broscu e estoase din piatr a disp rut demult. In plus, s-au
f cut modific ri la compozi ia arhitectural de ansamblu a fa adei secundare, cea dinspre
malul Cri ului.
Acest monument de arhitectur mai p streaz , totu i, câteva din elementele definitorii
excep ionale, r mânând în a teptarea unei meritate restaur ri f cute de speciali ti.
In primul rând, stilul purist, geometric, al compozi iei arhitectonice. Fa ada principal de
pe strada Iosif Vulcan este compus în mod rafinat asimetric , într-o viziune avangardist
ce poart amprenta colii vieneze de arhitectur (Wiener Sezession) i a colii de la
Darmstadt, mai exact a Coloniei arti tilor de pe Mathildenhöhe. Arhitec ii acestei coli
cultivau un stil minimalist geometric, func ionalist, renun ând la decora ia istorist sau
eclectic . Viziunea geometric confer o not acut de elegan auster , cu un joc savant
al plinurilor i golurilor, al luminii i al umbrei. Planul bidimensional al fa adei este
puternic dinamizat de ample ruperi de nivel, ce introduc în sincopele volumetrice
adâncimi spa iale de o plasticitate supl , de mare amplitudine. Accentul cel mai
spectaculos al fa adei este dat de arcuirea pe traseu parabolic a arcadei ce marcheaz
intrarea principal . Volumul cubic al intr rii este surmontat de o teras ce pune în valoare
punctul de maxim interes vizual al vilei: un atlant vis tor, p truns de acel specific pentru
Arta 1900 „mal de siecle” sau „Weltschmertz, ” atlant ce nu mai sus ine nimic, ci
dimpotriv , se arcuie te plin de gra ie melancolic peste un vas monumental înstelat
Stelele sunt din ceramic de Zsolnay, cu luciri metalizate de un verde intens irizat.
Acela i efect de culoare este reluat la butonii ceramici decorati în diverse moduri
geometrice ce ritmeaz cu o elegan des vâr it câmpul neutru, unitar, al pl cilor gri de
ciment lefuit, placare ce constituie o adev rat marc de stil a arhitec ilor Vago. Aceast
tehnic decorativ a fost amplu etalat la Bazarul Arkad din Budapesta (1908-1909),
interpretând în viziune proprie, mai spectaculoas , solu ia lui Otto Wagner la Casa
Po tal de Economii din Viena (1903-1906). Jocul volumelor este indr znet, dar
excep ional echilibrat.

Un puternic efect dinamic al fa adei este dat de deschiderea extrem de ampl a ferestrelor
vitrate ce flancheaz intrarea. Cele doua nivele vitrate sunt unificate prin patru colonete
înalte de profil semicircular, al c ror fus neted este bordat la extremit i cu benzi din
sticl policrom , cu modele stilizate cu elegan , inspirate din repertoriul folcloric.
Decora ia, fie ea sculptat sau executat din sticl , metal sau ceramic , vine s accentueze
în mod fericit ansamblul arhitectonic. Spiritul purei geometrii se reg se te i în forma de
pinion a modulilor balustradei balconului. Aceasi form elensata o are i pinionul ce
încununeaz volumul cel mai înalt din partea dreapt a fa adei. Traforul metalic
subliniaz prin caden a triunghiurilor echilaterale ce con in elemente florale puternic
geometrizate, muzicalitatea armonioas , contrapunctic , a ansamblului arhitectonic.
Fa ada secundar , cea dinspre malul Cri ului, i-a pierdut atributele expresive. Totusi,
jocul volumelor i-a p strat caden a auster . Balconul de la etaj se arcuie te amplu pe
traseu circular, amintind de faptul c arhitec ii au proiectat în acest zon ambiental
intimist , cu deschidere spre micul parc, o ser cu ferestre vitrate, ce con inea în
interiorul ei un bazin decorativ din piatr . Accentul puternic pus pe suprafe ele vitrate
leag arhitectura acestei vile de cele mai avangardiste solu ii spa iale ale epocii. Una
dintre ele a fost a a-numita „Arhitectur de Cristal” („Glasarchitectur”).
Pl cile de ciment ale holului i sc rilor de la intrare sunt i ele decorate cu un desen
rectangular, geometric, de o discret elegan . In cap tul sc rilor, holul este închis de un
perete-cortin cu vitralii excep ionale ca valoare artistic . Acest perete semitransparent
con ine u a de acces la etajul superior, o u vitrat i ea cu acelasi joc de elemente
decorative i florale puternic geometrizate.
Cel ce prive te ast zi rara frumise e
decorativ a acestor geometrii translucide mai poate s se bucure se armonia cromatic i
mai ales de bog ia texturilor ob inute din sticla colorat în mas sau opalescent , precum
i de desenul riguros, dar suplu, al lamelelor de plumb ce delimiteaz fragmentele de
sticl . Avem înc ansa la Oradea s avem atât de aproape un exemplu viu de art 1900
centraleuropean autentic de cea mai bun calitate.
Prin felul în care a fost proiectat , vila conceput de ace ti doi arhitec i de recunoscut
valoare european dovede te o gândire arhitectural avangardist , organic racordat la
ansamblul urbanistic, capabil s ofere un habitat deopotriv func ional i elegant. De i a
fost realizat acum un secol, vila este în perfect acord cu concep ia contemporana asupra
arhitecturii i locuirii. Aflata acum în a teptarea refacerii expresivit ii plastice originare,
Vila Darvas – La Roche este una dintre cele mai frumoase crea ii arhitecturale ale
timpului ei. Este un real privilegiu pentru or deni de a o avea în mo tenirea patrimonial
a ora ului lor.

