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„Oricine a atins vârsta de cincizeci de ani și dacă viața
nu i-a fost lipsită de interes e bine să o aștearnă pe hârtie
ca să rămână pildă urmașilor‟, spune Benvenuto Cellini,
marele sculptor și cizelator florentin, în prefața vieții sale.

Fără a socoti că las opere care să mă așeze în rândul
celor care ar avea dreptul să ia exemplu de la marea
figură a Renașterii, cu toată modestia cu care mi-am dus
viața, modestie care mi-a dat multe mulțumiri și mulți
prieteni, cred că viața mea a depășit cadrul banalității a
celor mai mulți din oamenii cu care am venit în contact
în lunga viețuire de 60 de ani. În tot acest interval i-am
ocolit pe cât am putut pe îngâmfați, socotind că îngâm -
farea e soră cu prostia, ca și pe meschini. M-a atras
tovărășia oamenilor generoși și bravi și norocul m-a
ajutat să cunosc mulți și pe câțiva să mi-i apropii. Unul
din aceștia a fost bunul și aproape unicul exemplar cu
care am fost legat sufletește timp de treizeci de ani,
Constantin Nănescu(1)*, mort într-un accident de automo -
bil în anul 1944. În acest interval de timp viețile noastre
au fost legate, au fost țesute zi de zi.

Apoi, Constantin Pomponiu, un boem generos și origi -
nal, mort și el un an după Nănescu. Amândoi au fost
arhitecți de talent, fără să lase în urma lor opere de artă
valabile, atât din cauza temperamentelor lor răvășite și
dezordonate, cât și a mediului neprielnic în care ne
desfășuram activitatea profesională. Au lăsat însă o
foarte bună amintire în sufletele celor care i-au cunoscut.

Am fost legat foarte de aproape de pictorul C. Petrescu-
Dragoe, suflet cinstit și generos, artist cu multă se n     si-    
bi  litate, care a dus o viață grea ca profesor de desen la
Școala Normală, mort și el foarte devreme.

Stănică – Stan Ionescu – cu care am conviețuit pe
dealul Mitropoliei timp de optsprezece ani, dispărut și el,
rătăcitor prin țări străine.

Pictorul Chirovici, plin de umor, cu care ne-am înveselit
viața și care azi, în vârstă de șaptezeci de ani, desfășoară
o întinsă activitate în artele aplicate, mai ales.

Doctorul Petrașincu – nenea Ghiesa – cu care sunt
legat printr-o adâncă prietenie încă de pe băncile liceului
din orașul copilăriei noastre, Bitolia. Cu el sunt legat cu
atâtea fire dintr-o viață de patruzeci și opt de ani și aș
cere destinului să nu ne despartă curând.

Mai am numeroși nepoți, fii ai unor veri primari și pe
unii îi iubesc, deși îi văd rar. Au mai fost, după aceea,
numeroși alți prieteni pe care nu-i voi numi aci și care
mi-au fost dragi.

Despre numeroasele prietene care mi-au înfrumusețat
și otrăvit viața, voi vorbi în descrierile care urmează.

Dintre nepoți, l-am iubit pe Georgică, fiul mai mic al
lui N. Papahagi, vărul meu primar, om de cultură și
formație clasică. Georgică, la rându-i, ager la minte și de
înaltă cultu ră, dar critic aspru și temperament inegal și
puțin afectuos.

Mult țin, în momentul de față, la copiii adoptivi pentru
a căror creștere am făcut sacrificii, dar care sunt com -
pen sate, toți trei fiind bine înzestrați. În special Tița, a
cărei conformație fizică și sufletească o amintește pe a
maică-sii, cea mai bună, cea mai nobilă ființă pe care am
cunoscut-o în viață.

1312

Gheorghe Simotta, Autoportret

* Adnotările cu numerotarea între paranteze sunt 
ale arh. Irina Patrulius și se găsesc la pag. 114, iar cele fără
paranteze, ale Dr. Nikolaos Siokis și se găsesc la pag. 118
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Casa arhitectului Gh. Simotta, 
Aleea Patriarhiei 15, București

Aleea Patriarhiei, 1930

fotografii din arhiva arh. Gheorghe Simotta
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Profesori 
și studenţi

Arh. Aurel Sârbu și arh. Militza Sion, foști studenți (2012)

În centru, 
de la stânga la dreapta:
Prof. Mac Constantinescu,
Prof. Grigore Ionescu,
Prof. Gheorghe Simotta

fotografie 
arh. Ion Lucăcel, 1976

În prim plan, de la stânga la dreapta: 
Prof. Valentin Iorga, Prof. Ascanio Daminan, Prof. Gheorghe Simotta, 
Prof. Grigore Ionescu, Prof. Octav Doicescu, Prof. Adrian Gheorghiu, 
Prof. Nicolae Lupu, Prof. Gheorghe Petrașcu
În plan secund, de la dreapta la stânga: 
arh. Stefan Mănciulescu, arh. Tiberiu Benedek, arh. Bogdan Gheorghiu

Caricatură de arh. Gheorghe Dorin
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IAŞI NE(MAI)VĂZUT. Semnificaţii. Poveşti. Arhitectură. 
 

„Arhitectura este Arta – Mamă. Fără o Arhitectură a noastră proprie, nu avem un suflet al civilizaţiei noastre”. 
Frank Lloyd Wright 

 

 
ARTĂ ŞI TINEREŢE, 

 JOC, POVESTE ŞI CULOARE 
 la Muzeul Literaturii Române sau Casa Pogor, „casa cu ferestre luminate”,  

simbol cultural al oraşului Iaşi, clădire de patrimoniu  
prezentă în viaţa întregii comunităţi.  
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        In holul – sufragerie, am prezentat expozitia “ S.O.S. SALVATI CULELE ROMANIEI ”. Prezenta si arh. Pavel Florica din Brasov !! 
 

                         
      Cu arhitectul Dan Manea, sinaian, am facut un tur al Sinaii, in aproximativ 2 ore, spunandu-ne frumoasa istorie a orasului-rege! 
      

      "Un grup de colegi arhitecţi, membri ai Uniunii Arhitecţilor, din Craiova, au vizitat recent oraşul Sinaia. Un schimb cultural 
care a fost posibil datorită iniţiativei salutare a Uniunii Arhitecţilor din România, care a renovat şi a transformat într-un cen-
tru cultural al arhitecţilor Vila Constantin Pandele, o construcţie modernistă, în piatră, din 1938.
Mi-a făcut plăcere să onorez invitaţia de a-i însoţi într-o plimbare la pas prin Sinaia, prin istoria şi locurile oraşului pe care îl 
iubesc, într-o întâlnire peste timp cu ilustrele personalităţi care au clădit România modernă. Paşii ne-au purtat pe bulevardul
central, am bătut la poarta celui mai vechi hotel din Sinaia, am admirat vilele de pe strada O. Goga, parcul de concepţie ro-
mantică, Casinoul, hotelurile Caraiman şi Palace, băncile din piatră de pe drumul Braşovului, posturile de transformare ale lui 
Duiliu Marcu, parcul guvernantelor şi prispa lui Nicolae Iorga, casele cu nume de flori, mănăstirea, aleile şi fântânile din Sina-
ia. Firul poveştii ne-a dus cu gândul la Eforia Spitalelor Civile, la clădirile dispărute din parc şi la oamenii datorită cărora Si-
naia a pus România pe harta Europei în cel mai onorant mod cu putinţă." - a scris d.l arh. Dan Manea pe blogul domniei sale
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   Maldaresti – Valcea. Inca o fotografie de grup. Am parcurs, impreuna,1.280 km. in trei zile si-am vizitat 18 obiective si ansambluri. 
  

           
   Maldaresti – Valcea. Cula Greceanu. Minunea Minunilor !! Si cu atata arta pe dinafara si pe dinauntru: desenele Olgai Greceanu. 
 

     
 Intrebare: de ani buni plangem la capataiul monumentelor istorice care  mor!! credeti ca asta mai are mult de trait ? inca 27 ani ? 
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