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MAUSOLEUL DELA MARASESTI , , 

in 

nurile 1'\ousoleului 

de la 1'\Măşcşt i, in 

ridicllrci 

nccstu i monument 

naţionnl spre păs
trarea de \JCCi a 

osemlntelor celor ce şi-au jertfit 

"iO\D pentru Potric. 

l\ccst concurs s'a deschis pc bazil 

unui progrom intocmit de către un 

comitet de ini\ioti\lll şi s'o publicat 

prin zi ore şi !oi \JOIDnte, pentru ş ti rea 

celor doritori s� in porte la luptă. 

In program se pre11cdeoa tootc 

condiţiunilc prl\lltoore lo lucrare, 

llx6ndu-se premii şi norme pentru 

alcătuirea juriului cxaminotor. S'au 

prczentot şosc concurcnli cu pro

cctc prezentate pc scnră more -

după cum cerca programat - nc

ccsitend liccore proect cel pu\in 

!'\�rea Snrpntele Vâlcea 

şase desene oquorelotc, de mori di· 

mcnsiuni, detalii de constrUC\iC Şi 

dceoro\iunl cum şi un memoriu 

explicoli\l ca pri\lirc la compozi\iO 

monamentulai şi e\loluorca lacră

rilor. 

La 6 Iunie 1921 s'o intrunit ju

riul cxaminotor -prcllăzat in program 

şi i11 aceiaşi ;:;i Jo ora 6 p. m., cei ce 

aşteptau rezullotal judec�rci, au a

llnt că onoratal jar ia n'a gasit 
11ici ltll pr·oect bun de 1·ealizqre. 
deci n'a decernat nici anul din 

premiile fixnte in program - sul> 

moti11 ca toate procclclc depăşeau 

moi mall sou mai PU\in soma de 

3.500.000- prc\lilzată in program, 

ci, s'o mitosti\lit să acorde numai 

cAlc-Ilo •closilicilri» in ordinea im· 

preslanci ce i-a făcut proectclc, 

prezentate. 

Procctcle au fost expuse şi ju

decate intr'o soW mică o 1\tcnealai 



!l8 1\RTELE FRUMOIISE 

Nud.- Studiu de lp. Str3mbu 

nepot6nd fi l?llzutc nici inainte şi 
nici dupll judecore- de cllt nu moi 
de un număr restrlms de curioşi

uşile fiind mereu incuiate - chior 

pentru concurenţi, căroro ablo li 

s'o fllcut fol?oareo si! I?OZII expo

zi\ia, dupll multă stllruin\ll. 

l\poi, tăcere morm6ntolll p6nl! 

acum, dind tootil lumea se intreobl! 

cu drept <:ui?Ant: Ce e cn 1"\auso· 

lecrl de la 1"\i!rllşeşti? 

Clici, nici pAnă astllzi - dupll 

un an, - nu s'a dot l?re-nn co

municat nici concurenţilor şi nici 

Presei, deşi s'a deschis plicurile cu 
111ollo în cari se aflll numele Con

ccrrenţilor «closificoţi». 

Ci, spre nedumerirea tuturora, 

pare cii s'o aruncat ginlgiul uitării 

peste o operă artistică şi naţionali! 

care fiind de domeniul public, or 
fi trel>ait, din prima zi de expoziţie 

si! l?ază lumina zilei, şi c11 uşile 

larg deschise si! fie arlllate publi

cului şi criticei de artl!, fiind I?Orbn 

de un monument dorit de tootll 

suflarea românească. 

Pentra ce atiita mister'? 

l\u, lucrările prezentate sunt ele 

atât de inferioare încilt nu merită 

aceostll cinste? 

l\n, comitetul organizaţilor se 

ofili în conflict c<t juriul asupra a
legerei celei mai bune lucrllri? 

l\u, comitetul orgonizator nu dis

pune de fonduri nici măcar pentru 

achitarea premiilor eol?enite celor 

• clasifica\i ?. 

l\n, comitetul organizator - ne· 

fiind recunoscut ca persoauă mo
t·ală se crede scos de sub pres

cripţia legali!, in caz când nckri· 

Ci\ii concurenţi ar apela pe colea 

justiţiei si! li se facil dreptate -

trelluind să fie chemat la răspun

dere in rone fiecare meml>ru din 



comitet - eeeo ce or li peste pu
terile unui artist sărac? 

Nu ştim ce sll crederl). 

In corpul rn>istei noastre, repro

ducem doall din primele lucrări 

• clasificote » co să ne: facem o da
torie fală de opinia publică, care 
de când lt11nea este st,premll ju

decdlor 1 

Şi dăm la lumină aceste lucrări 

nu spre o se \ledeo core din ele 

ar li moi preferabilă, ci spre a se 

�edea, cMă fllllncă şi couştiinfio
silate profesională s·a depus pen

tru deslegoreo anei probleme otât 

de dificile. 

Dor o jadecotă dreaptă din portea 

pablicalai şi a crilicei de artă na 

se poate foce de cllt când toate o-

IIRTELE F�Uf\01\SE 

Noe Ghoorgho sculplura do Gh. Todor 

cesle lucrnrr oor li e.cpuse lu o
,·iginal intr'o sală pobltcă, in \l�Zul 
tatCJroro. 

Deci, de !o această trlbcmil cerem 

co toote proectele concursului pentru 

,'\aasoleal de lo 1'\ărăşeştl sil lie 

scoase lo luminii intr'o cxpoziţic 

pablică, iar onorata! comitet sil sc 

explice in mod public pentru ce 

atâta mister in jarul unor opere 

de orta de domeniul public şi no

ponol. 
Ion O. Trajanescu_ 

Arhitect 

LOCUINŢA LA ŢARĂ 

dela ţară are 
ca parte ce o ca
racterizează �i e 
generală ln ţara 
noastră: p r i s p a. 
Este rezultatul u
nui practic simţ de 
adaptare la o cli
mă cu variaţiuni 
escesive. Acest 

simţ îl au oamenii ca:e t�iLesc 
tn mijlocul naturei şi ţaranu n?
ştri ll posedă lntr:un gra� atat 
de puternic că aJunge sa for
meze, in legătură cu firea de 
păstrarea tradiţiilor, o caracte� 
ristică iară�i generală a ţă.ranulut 
român. 

Sunt şi alte ţiiri cu clima ex
cesivă au şi alte ţări locuinţa la 
ţară c

'
u prispă. 

_
Nicueri i�să ea nu 

este generală ŞI ln mc1 o parte 
ea nu •trăeşte• ca la locuinţele 

PRISPA 


