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CUVÂNT ÎNAINTE

Când suntem la volan, obsevăm cu atenție circulația
vehiculelor și a pietonilor din drumul nostru. În autobuz, privim
și auzim pe cei din jurul nostru, sau ne trecem timpul utilizând
telefonul celular cu toate minunile sale. Când mergem pe jos
căutând adresa unui restaurant, unui magazin sau unui centrul
cultural, suntem preocupați de multiplele probleme personale
sau naționale. Putem observa existența locurilor de parcare
neocupate – fenomen devenit neobișnuit – dar nu vedem
clădirile, pomii sau oamenii pe lânga care trecem. De fapt,
putem trece ani de zile pe lângă o clădire fără sa o vedem.
Și de multe ori este păcat.
Ne propunem să privim împreună câteva din clădirile mai vechi
din Tel Aviv, și să ascultăm povestea pe care ne-o vor spune.
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Pentru a simți clădirile din Micul Tel Aviv, o mică incursiune
în istoria orașului și o sumară descriere a stilurilor arhitectonice
din prima jumătate a secolului trecut, e necesară.
NAȘTEREA UNUI ORAȘ PE NISIPURI
În anul 1908, din inițiativa arhitectului Akiva Arie Weiss, 66 de
familii din Iaffo au cumpărat dela arabi 5 dunami de dune
pentru a construi un „centru urban evreiesc proiectat conform
normelor de estetica și higiena modernă” care va permite
dezvoltarea sa în viitor. Planul acestui cartier care a fost numit
Ahuzat Bayt – nume care ulterior a fost schimbat în Tel Aviv –
a fost întocmit de inginerul Josef Treidel, conținea parcelația
terenului și planul alimentării cu apă curentă și cel al rețelei de
canalizare, lucruri complect neobișnuite în acea perioadă în
Palestina. Strada principală a fost denumita Herțel și fiindcă
orice oraș care se respectă trebuia sa aibă un bulevard, acesta a
fost proiectat cu larghețe și denumit Rothschild. Ziua de naștere
a orașului este considerată 11 aprilie 1909, dată la care a avut
loc tragerea la sorț a parcelelor pentru cele 66 de familii.

Primul Plan al
Tel Aviv-ului
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Bd.Rothschild. Primul chioșc, care mai există și astăzi și
care servea băuturi răcoritoare muncitorilor constructori
În ultimul plan – turnul de apă.
Foto: A. Soskin
STILUL ECLECTIC
Originea cuvintului eclectic vine din limba greacă veche,
semnificația lui fiind Alege din tot ce ț-i se pare mai bun. Nu
știu dacă arhitecții micului Tel Aviv au ales totdeauna ce este
mai bun, dar s-au străduit ca proiectele lor să corespundă
climatului social, politic și spiritual, să folosească elemente ale
artei și tehnicei moderne și să respecte imperativele climei
tropicale, cu multă, multă, lumină.
Primele case construite au fost simple, cu unul sau două nivele.
Ulterior au fost demolate și înlocuite cu clădiri mai mai mari cu
locuințe mai comode. În a treia decadă a secolului trecut, când
Tel Avivul a cunoscut o dezvoltare considerabilă și o anumită
stabilitate economică, au fost construite multe clădiri in stilul
arhitectural eclectic, care imbina stiluri arhitectonice europeene
(in special Art Nouveau su Art Deco) cu multe și diferite surse
de inspiratie printre care arhitectură locală, musulmană, din
orientul îndepartat, etc. În unele clădiri ale eclecticului israelian
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sunt incluse motive biblice, în altele plăci ceramice realizate de
Academia Betzalel reprezentând peisagii locale sau munca
câmpului, (amintiți-va ce ideal sionist reprezenta pentru noi
haluțul în anii tinereții noastre). Clădirile eclectice au tavane
înalte, picturi murale și pardoseli cu plăci decorative policrome.
Stilul eclectic israelian este caracterizat prin simetrie, ierarhia
etajelor, arce, cupole, ferestre inalte cu jaluzele de lemn,
sublinierea liniilor verticale fațade colorate și o mare bogăție de
elemente decorative.
Multe din clădirile Micului Tel Aviv construite în al treilea
deceniu al secolului trecut s-au degradat și au ajuns într-o stare
jalnică. În anul 1990 Arhitecta Nița Metzger-Szmuk a înființat
la primaria Tel Avivului o echipă pentru conservare a clădirilor
pe care a condus-o pînă in anul 2002. În anul 2006 echipa a
devenit o unitate de sine stătătoare și a reușit să prezinte o listă
de 2600 de clădiri care trebuiau restaurate și conservate, clădiri
vechi, proiectate în special în stilurile arhitectonice Eclectic și
Internațional (cunoscut in Țara și sub numele de Bauhaus).
Parte din ele sunt deacum restaurate, și pe unele vom încerca să
le vizităm.
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UN LEU PE STRĂZILE TEL AVIVULUI

Cine coboară pe strada King George din piața Maghen David
spre Dizengof, poate vedea pe partea dreaptă a străzii, două alei
cu nume ciudate: Aleia Anonimă și Aleia Necunoscută (Simta
Plonit si Simta Almonit). Și în capătul Aleii Plonit, la cca. 60
m. de la intrarea ei, troneaza un leu pe care persoane cu un
gust discutabil, au decis să-l
vopsească în culoare aurie.
Cum a ajuns acest leu pe o
stradă din centrul “Statului”
Tel Aviv ? E o poveste.
O poveste de dragoste cu un
sfârșit trist.
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La începutul anilor 20 ai secolului trecut, a emigrat din Detroit
Meir Gețel Shapira, un evreu bogat care a inceput imediat să
activeze în cumpărare și vînzare de terenuri. Cumpăra terenuri
mari, pustii, în afara zonelor locuite, le impărțea în terenuri mici
pe care le vindea după câtva timp cu un profit considerabil.
Cartierul Shapira din sudul Tel Avivului poartă numele lui. La
46 de ani, s-a îndrăgostit nebunește de Sonia, mai tînără decât
el cu 23 de ani, cu care s-a căsătorit. Pentru a-i arăta iubtei sale
soții cât de mare este dragostea lui, a cumpărat nu departe de
Șuk Hakarmel niște dune, și în mijlocul pustiului a ridicat o
clădire impozantă, care în acele vremuri putea fi considerată un
castel, în care urma să domnească Sonia. Pentru a-și epata soția
și a impresiona pe oricine care privea această casă, Ghețel a
dispus ca pe frontispiciul clădirii sa apară efigia frumoasei sale
iubite. Se putea mai mult ?
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Sonia nu și-a găsit fericirea în luxul și mărimea acestui “palat”;
Se simțea singură, izolată de prieteni și de viața micului Tel
Aviv. Și îi era frică să trăiască în mijlocul pustiului. De aceea
l-a rugat în mod foarte insistent pe Ghețel să se mute într-o casă
situată undeva în centrul orașului. Fire dominatoare, Ghețel era
convins că va rezolva problemele de care se plângea Sonia, dar
pe calea sa: Pentru a-i înlătura singurătatea, a creat o alee din
stradă până la locuință și încă o alee paralelă, dealungul cărora
a clădit locuințe și magazine.

Pentru ca nisipul sa nu intre în pantofii lui Sonia, a pavat aleile.
Sonia continua să-l roage, chiar sa-l implore să se mute lânga
prietenele ei. I-a spus, și nu odată, că era înfricoșată de hoți, de
ființe dușmănoase și de animalele sălbatice care hălăduiau prin
împrejurimi, dar nimic nu a reușit să-l convinga pe Ghețel.
El a construit doi stâlpi de beton la intrarea în alee, și a atârnat
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de ei doua porți care erau închise noaptea. Se pare că a angajat
și un paznic. Acestea n-au reușit să o linișteasca pe Sonia.

Într-o dimineață, Sonia a văzut cu surprindere în grădina din
fața casei statuia unui leu în ochii și în botul căruia erau montate
becuri care se aprindeau odată cu căderea întunericului. “ Acest
leu te va păzi de pericole și îți va asigura securitatea” i-a spus
Ghețel. Pentru Sonia, era prea mult. A părăsit casa și până la
urmă se pare că și-a găsit fericirea în brațele altui bărbat.
O femeie are nevoie de atenție, înțelegere, considerație, finețe
și de mângăiere. Dar acestea nu făceau parte din lumea lui
Ghețel pentru care averea și puterea unui bărbat erau suficiente
pentru a umple inima unei femei. Și ca o ultimă încercare de
a-și aduce nevasta înapoi, a numit cele doua alei “Aleia Sonia”
și “Aleia Ghețel”. Sonia nu s-a întors, dar fapta lui Ghețel l-a
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supărat crunt pe Meir Dizengof, primarul Tel Avivului, care a
strigat: ”Cine este omul care își permite să ia asupra lui
prerogativele Consiliului Municipal?” și a dat dipoziție
lucrătorilor primăriei să înlocuiască firmele cu numele aleilor
cu firme cu nume provizorii, până când Consiliul Municipal va
stabili numele final. Și astfel au apărut firme cu numele Simta
Plonit și Simta Almonit (Aleia Anonimă și Aleia
Necunoscută),… care au rămas neschimbate pâna în ziua de
azi.

Frumoasa clădire în forma de potcoavă cu o gradină între
brațele ei, care a fost proiectată de câtre Arhitectul Josef Minor
în stilul eclectic cu o vadită influență a stilului Art Nouveau, se
află astăzi într-o stare jalnică. Și leul, creat de sculptorii Y.D.
Gordon și Haim Katz s-a deteriorat, dar a fost restaurat de
artiștii Varda Ghivoly și Ilan Ghelber.
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HOTELUL GHINOSAR
str. Alenby 118

PRIMUL HOTEL DE LUX AL TEL AVIVULUI
Visul lui Slomo Fachter, emigrat din Australia după încetarea
primului razboi mondial, a fost să construiască un hotel de lux
în centrul Tel Avivului de atunci. Și pentru împlinirea visului a
facut două alegeri fericite: Locul hotelului a fost ales la
intersecția strazii Alenby cu bulevardul Rothschild, iar
proiectarea lui a fost încredințată legendarului arhitect Yehuda
Meghidovici, cel care în decursul lungii sale cariere a proiectat
cca 500 de clădiri ale orașului. Meghidovici vedea strada
Alenby ca o viitoare importantă arteră de circulație pentru
vehicule motorice emițătoare de zgomot și gaze de eșapament,
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de aceea a proiectat fațada Est a clădirii spre aceasta stradă în
stil european cu linii simple și cu uși și ferestre dreptunghiulare
care bineînțeles puteau fi închise. Spre deosebire de ea, toate
cele trei etaje alei fațadelor Vest si Nord, au terase largi,
deschise spre mare și spre Bulevardul Rothschild pe care edilii
orașului și locuitorii săi îl imaginau ca un parc. Arcele
semicirculare din partea superioara a deschiderilor teraselor,
dau o senzatie de relaxare și permit clădirii să respire. Legătura
între cele două aripi se face printr-un turn rotunjit în care se
aflau intrarea și casa scării care depășește nivelul acoperișului
terminându-se cu o terasa circulară acoperită de o cupolă făcută
din lemn, de unde se putea vedea orașul care se dezvolta.

Hotelul care a fost dat în funcțiune în anul 1921 conținea 25 de
camere, lobby, sală de festivități, sală de mese, o sală de
„odihnă și lectură” și punea la dispoziția oaspeților servicii
telefonice.
Într-un anunț aparut în ziarul „Poșta Zilei” la 1 august 1922
se menționează că existaun „restaurant și pensiune amenajate
în stil european, cu ultimele cerințe, lumină electrică, etc”.
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Anunțul a precizat că „oaspeții distinși vor găsi în hotel:
camere frumoase, aer curat, mâncare proaspătă și bună, tot
felul de băuturi, curățenie, servicii precise, toate cerințele de
igienă, și de asemenea, prețuri rezonabile. O sală frumoasă
pentru reuniuni familiare, intălniri, despărțiri etc.”. Hotelul a
oferit și un serviciu de livrare. „Se primesc invitații pentru
trimiterea măncărurilor la domiciliul clientului”, se arată în
anunț. (Ziarul Haaretz 25.11.2011).

În anul 1933 hotelul a fost vândut și peste trei ani, noul
proprietar a transformat sălile dela parterul fațadei de pe strada
Allenby, în spații comerciale. Terasa dinspre Bulevardul
Rothschild a fost preluată de cunoscuta „Cafe Atara” și a
devenit unul din locurile de întălnire ale elitei culturii și artelor
din Tel Aviv.
DECLINUL FRUMOASEI CLĂDIRI
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În anii următori clădirea a suferit multe transformări care au
lezat în mod serios valorile sale estetice. Terasele fațadei
vestice au fost închise, parte din etajul 3 a fost transformat în
locuința noului proprietar, a fost schimbată forma ușilor și
ferestrelor fațadei spre strada Allenby, pereți au fost adăugați,
retencuiți sau revopsiți acoperind astfel picturile murale
originale. Hotelul s-a închis în anul 1960. În locul lui au apărut,
agenții de asigurare, centrala stației de taxiuri „Aviv”, Agenția
de voiaj „Orient Tours” și câteva restaurante care pâna la urmă
au părăsit clădirea datorită degradării sale cauzată de o
întreținere deficientă.
La începutul secolului 21, clădirea care adăpostise odata cel mai
luxos hotel din Tel Aviv, se afla într-o stare de plâns.
RESTAURAREA
Costul restaurărarii sau în anumite cazuri a reconstrucției unui
imobil este foarte ridicat. În anumite cazuri, pentru a-l
compensa, primăria oferă diverse avantaje investiorilor în
construirea unor cladiri noi, deobicei vecine, (ca mărirea
numărului de etaje peste cele stabilite de normele urbane),
contra obligației de a reface clădirea istorică conform
proiectului de restaurare aprobat de câtre forurile competente.
Restaurarea clădirii, care a fost încredințată arhitectei Nița
Metzgher-Szmuk, specializată în acest domeniu, a început în
anul 2005 și s-a dovedit a fi deosebit de dificilă. Nu mai existau
planuri originale, nici detalii ale scării complet degradate, sau
ale diverselor uși și ferestre înlocuite sau putrezite.
Convingerea și obiectivul arhitectei erau ca realizarea
restaurării să aducă clădirea la o stare de identitate arhitecturală
cu cea existentă în 1921. Pentru înlăturarea elementelor
adăugate din beton, tencuieli, zugrăveli sau plăci de
pardoseală, au fost aduși muncitori specializați, care au
folosit, în anumite cazuri, bisturiuri chirurgicale – după
declarațiile arhitectei într-un interviu acordat ziarului Haareț.
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O parte foarte importantă a lucrării a fost refacerea picturilor
murale, executată de echipa de pictori – restauratori condusă de
renumitul Shay Farkash. Și frumoasa clădire a reînviat.
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Prin bunavoința arhitectei
Prof. Nița Szmuk
http://nitzaszmuk.co.il/
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Prin bunavoința arhitectei
Prof. Nița Szmuk
http://nitzaszmuk.co.il/
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Clădirea, acest vestigiu al istoriei care la nașterea ei domină
Bulevardul Rothschild, se vede astăzi cu greu, mică între
înaltele turnuri moderne. Ea ne amintește de istoria noastră și
de efortul sioniștilor care au ridicat orașul pe nisipuri.
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Sperăm că această bijuterie va fi bine întreținută și va continua
sa ne încălzească sufletul.
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CASA USIȘKIN

Clădirea eclectică, impresionantă, care se gasește la intersecția
a doua artere de circulație foarte active (Allenby și Hayarkon),
s-a născut pe nisipuri în anul 1922, și a fost proiectată inițial cu
două etaje de câtre arhitectul Alexander Levy.
Printre lucrarile binecunoscute ale arhitectului se numără Casa
Amiralității (1924) foarte expresivă și bogată în ornamente și
originala Casă a Pagodei (1924), devenită unul din punctele de
atracție turistică ale orașului. În anul 1928 Alexander Levy s-a
întoars la Berlin de unde a fugit în Franța datorită creșterii
puterii naziștilor, iar în 1942 este deportat la Auschwitz unde
își găsește sfârșitul în camerele de gazare.
Al treilea etaj a fost adăugat de câtre arhictectul Iosef Minor în
al treilea deceniu al secolului trecut, după ce Levy s-a întors în
Germania. Casa are balcoane deschise ornate cu arce ogivale
asemănătoare cu cu cele arăbești din Iaffo, sprijinite pe stâlpi
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supli cu capiteluri diverse inspirate de stilurile elene sau
orientale. Elementul nou introdus de Levy, au fost cele două
bovindouri bogat ornate (bow window – balcon acoperit, închis
cu ziduri și ferestre frontale și laterale care ofera o mai bună
vedere a străzii).
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Unul din apartamentele clădirii a servit ca locuință familiei
Usișkin, celelalte erau închiriate. Însă Menahem Usișkin nu a
avut de multe ori placerea de a-și bea ceaiul pe terasa locuinței
sale și de admira marea și nisipurile. Fiind conducator sionist,
călătorea foarte mult în străinătate pentru strângere de fonduri
și pentru încurajarea emigrării iar la un an după terminarea
construcției a fost numit președinte al Fondului National
Evreiesc (Keren Kayemet) și a trebuit să se mute în Ierusalim,
apartamentul fiind folosit de fiica lui și ulterior de diverși
membrii ai familiei. Celelalte apartamente au fost închiriate și
aceasta situație a durat ani de zile.
Arheologul David Usișkin, nepotul lui Menahem Usișkin, scrie
despre casă în cartea sa „Istoria familiei Usișkin” (2012):
Clădirea a fost locuită de diverși chiriași, iar odată cu intrarea
în vigoare a legilor de protecție a locatarilor, clădirea a început
să se deterioreze. Apartamentele dela parter au devenit
magazine și chioșcuri. Odata cu declinul întregii zone, nivelul
chiriașilor a scăzut și activitatea de prostituție s-a implantat în
încăperile de la parter și în curtea casei.
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În anii 60, a început migrarea populației din zona centrala a Tel
Avivului spre cartiere noi, situate în nordul orașului sau în
municipalitați adiacente în care apartamentele erau mai mari și
mai confortabile. Clădirile vechi au fost ocupate de familii ale
căror mijloace de trai erau mai reduse, de birouri, cafenele, și
de variate unități comerciale. Aceasta a dus la neglijarea și
degradarea vechilor construcții printre care și Casa Usișkin care
și-a pierdut farmecul și atracția și a devenit o clădire oarecare,
inestetică.
Multă vreme clădirea a fost oferită spre vânzare, dar fără
succes, dar abia în anul 1992, David Usișkin a vândut clădirea
unor învestitori care urmăreau sa o demoleze pentru a construi
în locul ei un turn cu 23 de etaje. Dar deoarece clădirea era
clasificată ca patrimoniu istoric, intenția cumpărătorilor nu a
putut fi realizată și aceștia au trebuit să se resemneze cu
aprobarea de a adăuga numai doua etaje, aceasta cu condiția de
a restaura complet fațadele clădirii existente fapt care a
necesitat o învestiție suplimentară de patru milioane de dolari.
Cele două etaje suplimentare, au fost retrase cu cațiva metri de
marginile clădirii originale care, privită de aproape, și-a
recăștigat vechiul aspect.
Cu ocazia restaurării, a fost adăugat un ascensor iar interiorul
cladirii a fost suferit schimbări serioase pentru modernizarea
apartamentelor.
Astazi, clădirea aparține unor învestitori din străinatate, și
apartamentele ei sunt folosite ca birouri, locuințe sau locuințe
de vacanță.
P.S. Cine a fost Usișkin ?
(Bănuiesc ca dacă această întrebare ar fi inclusă în examenele
psihometrice, unele răspunsuri ar fi: “O stradă în Ierusalim”)
Cititorilor interesați să afle adevăratul răspuns le prezentăm o
foartă scurtă biografie:
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Menahem Usișkin s-a născut în anul 1863 în localitatea
Dubrowka (Rusia) și în 1889 a primit diploma de inginer a
Universității din Moscova. Activist în organizațiile sioniste
Bilu și Hovevei Zion, a participat și la Congresul dela Basel
unde a combătut teza britanică de a creea un Stat Evreiesc în
Uganda.
În România anilor 45-49, un sionist era definit ca un evreu care
convinge alt evreu să plece în Palestina, pe banii unui alt evreu.
Nu a fost cazul lui Usișkin care în anul 1919 a emigrat în
Palestina unde și-a continuat activitatea sionista. Se pare că era
foarte talentat în a convinge evrei din Europa și din America de
a face donații pentru evreii din Palestina și de aceea călătorea
foarte mult. Printre personalitațile importante pe care le-a
cunoscut se numără Haim Weitzman și Albert Einstein. În anul
1923 este numit conducatorul Fondului National Evreiesc
(KKL) și se mută la Ierusalim, unde după o importantă
activitate se stinge în anul 1941.
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CASA GRAUS

Strada Bialik 9
Clădirea proiectata în anul 1929 în stilul eclectic de catre
Arhitectul Filip Hutt, a fost destinată apartamentelor de
locuit. Fațada principală, de o simetrie absolută conține
balcoane "pariziene" încurbate care contribuie la eleganța
fațadei, parapete metalice decorative la etaje și parapete cu
balustri din mortar la parter. E o arhitectura "curată" cu
multe linii drepte și cu proporții armonioase care denotă
bunul gust. Intrarea are un fel de baldachin suținut de doi
stâlpi cu capitel în forma de floare de lotus, element
neîntalnit in alte construcții ale eclecticului Tel Avivian.
Și spre deosebire de alte clădiri din aceiași perioadă,
fațadelei Casei Graus nu deloc ornamente, elemente atât
de caracteristice stilului eclectic. Pardoselile interioare
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erau făcute din plăci decorative cu desene artistice și culori
vii ca și multe alte clădiri construite în aceiași perioadă, iar
pereții casei scării și ai apartamentelor erau acoperiți cu
picturi ornamentale, din care, din păcate s-a păstrat foarte
puțin.
Inițial, casa a avut opt apartamente de locuit. Ulterior la
parterul ei au funcționat un Studio de artă teatrală și de
îmbunatațirea accentului (să nu uităm că majoritatea
actorilor de atunci veneau din străinatate), o asociație
intitulată Clubul Gândirii Ebraice, și în al șaptelea deceniu
al secolului trecut, editura "Am Hasefer" unde și-au început
cariera scriitorii Haim Beer și Amos Oz - din timpul în care
acesta își presta serviciul militar.
Anii au trecut și Casa Graus a avut aceiași trista soartă ca
și multe alte clădiri construite în anii 20.
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În anul 2007, imobilul a fost cumpărat cu 25.000.000$ de către
o familie înstarită din Londra, pentru a-l folosi ca locuință de
vacanță. Fiind o clădire protejată, restaurarea ei a fost
obligatorie, proiectul fiind încredințat de catre proprietari
arhitecților Bar Orian care au reușit sa refacă și să renoveze
clădirea, păstrandu-i caracteristicile istorice. Fațadele au fost
reparate și zugrăvite, ușile și ferestrele au fost înlocuite și Casa
Grouse și-a recăpătat strălucirea de odinioară. Cladirea are o
valoare estetică deosebită și e o sărbatoare să o privești.
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În interiorul clădirii construite înainte cu un secol,
proiectanții au reuit sa creeze încăperi mari, estetice, dotate
cu toate elementele care asigură confortul modern,
păstrând și restaurarând elemente reprezentative ale
clădirii originale, precum casa scării cu parapetele ei
metalice, lucrari de tâmplarie, pardoseli și porțiuni de
picturi murale. Și deoarece multe din plăcile de pardoseala
originale au fost distruse, cele ramase au fost montate în
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milocul camerelor ca un covor viu colorat, fiind incadrat
de o bordură monocromă de culoare închisă. Imobilului i
s-a adăugat un subsol destinat în special parcării.
Subliniem că adăugarea unui nivel sub nivelul fundațiilor
clădirii este o acțiune inginerească extrem de complexă,
dificilă și costisitoare. Stabilirea metodei și a mijloacelor
de susținere a construcției ale cărei fundații originale au
fost demolate, cere multă inventivitate, imaginație,
cunoștințe tehnice și experiență în acest domeniu. Inginerul
trebuie să analizeze posibilitățile de a efectua suspendarea
clădirii pentru a putea stabilii soluțiile multiplelor
probleme și metodele de lucru care pot fi diferite pentru
diversele elemente ale structurii. Soluția inginerească a
proiectului trebuie să asigure stabilitatea și integritatea
elementelor construcției, securitatea celor care execută
lucrarea, cea mai scurtă durată de execuție și bineînțeles
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costul cel mai redus al diverselor alternative. Arhitecta care
a proiectat restaurația și modernizarea clădirii, a avut
amabilitatea sa-mi trimita planuri și fotografii ale
diferitelor etape ale executiei, fotografii de-a dreptul
impresionante care mi-au permis să explic într-un limbaj
pe înțelesul tuturor metoda utilizată pentru a construi un
etaj sub clădirea existentă.

O fază a suspendării clădirii
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Legendă
1-Piloți forați din beton armat, după executarea săpăturii și
dezvelirea părții lor superioare.
2-Stâlp al clădirii, separat de fundația lui care a fost demolată,
ținut de...
3-Grinzi din profile metalice, care stau pe capetele piloților
forați.
Cu alte cuvinte, toata greutatea clădirii este preluată de piloții
forați care continuă sub nivelul săpăturii, până la o adâncime
suficientă, calculată pentru a constitui o fundație sigură.
***
Concepția lucrării și calculele elementelor de construcție au
fost făcute de câtre biroul de inginerie Yaacov & Yuval Ehbert.
M-am oprit puțin asupra acestui subiect, pentru a oferi
cititorului o minusculă imagine asupra multitudinii de probleme
inginerești care pot apărea în proiectele de restaurare.
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Odată, au locuit în această casă opt familii. Astăzi numai
două și numai de sărbatoarea Paștelui! Însă proprietarii au
redat Tel Avivului aceasta bijuterie, plătesc primăriei taxe
frumoase fără să afecteze problemele de parcare și de
circulație ale orașului.
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Vestigii: Ușă cu luminator și un fragment din pictura murală
originală.
Amintim că luminatorul era un panou din sticlă, cu balamale și
zăvor, care se monta în partea superioară a ușilor și se deschidea
la 30 - 40 de grade, pentru a permite curenților de aer să
ventileze încaperea și să răcorească pe cei care se aflau în ea.
Vă amintim expresia "trei direcții de aer, (șloșa kivunei avir)”?
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CASA PALMIERULUI

Strada Nahlat Biniamin 8
Clădirea eclectică care frapează prin originalitatea ei, a fost
construita în anul 1922 pentru Haia și Iser Cohen dupa planurile
arhitectului Țvi Tabacinic, adept al școlii profesorului Shatz
fondatorul și conducătorul Academiei de Artă Bețalel. Spre
deosebire de mulți dintre colegii săi ale căror lucrări erau
inspirate în special de arhitectura europeană și de cea orientală,
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Tabacinik considera că trebuie creat un stil arhitectural Ereț
Israelian cu motive iudaice pronunțate, combinate cu stilul Art
Nouveau. Dupa propriile sale cuvinte, scopul său creator era
“A da viață stilului ebraic în clădirile țarii evreiești”*).
Din toare lucrările proiectate de el în Tel Aviv, Casa
Palmierului constitue cea mai puternică exprimare a
convingerilor sale.
Fațada clădirii are multe elemente arhitecturale biblice, sau care
simbolizează viața din țara de pe malul Mediteranei, în care,
după 2000 de ani de exil, se întorcea poporul evreu.

39

Două stele a lui David apar în partea superioară a corpului
central. Deasupra lor, din partea cea mai înaltă a zidului fațadei
lipsește o bucată de o formă oarecum triunghiulară, lipsă care
simbolizează distrugerea Templului, conform tradiției
respectate de credincioșii ortodocși. Pe ușa de intrare încadrată
de pilaștri cu capiteluri stilizate în formă de floare de lotus, ies
în evidența Steaua lui David și candelabrul cu șapte brațe.

O prezentare foarte reușită a candelabrului în stilul Art
Nouveau poate fi admirată în parapetele din fier forjat ale
teraselor etajului superior. Însă elementul care domină fațada –
și chiar o porțiune de stradă - este palmierul pe înălțimea a două
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etaje, datorită căruia clădirea a fost denumită de către Tel
Avivieni, Casa Palmierului **).
.
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Arhitectul a vrut sa prezinte în fațadă și Tablele Legii, dar acest
detaliu al proiectului nu a fost acceptat de arhitectul șef al
orașului întrucât construcția nu era destinată unei sinagogi sau
unei clădiri publice.
Proiectul inițial prevedea numai apartamente de locuit, dar în
urma schimbării profilului strazii, apartamentele dela parter au
fost transformate în unități comerciale. (Astăzi, dupa multe
modificari și schimbari de proprietari, etajele superioare ale
clădirii sunt folosite ca hotel cu apartamente luxoase pentru
închirere pe temen scurt).
În anul 1949, în subsolul casei a fost descoperită o ascunzatoare
care conținea muniții, arme și praf de pușcă, și locatarii au fost
evacuați când geniștii armatei au curațat subsolul.
În decursul anilor, locatarii inițiali ai caselor din strada Nahlat
Biniamin s-au mutat sau au decedat, prăvăliile și locuințele
și-au schimbat de căteva ori proprietarii. Casa Palmierului – la
fel ca multe alte clădiri construite în anii 20 – a fost neglijată și
încetul cu încetul s-a deteriorat ajungând într-o stare jalnică.
Restaurarea ei a început în anul 1999 și după multe și lungi
întreruperi a fost terminata în anul 2008. De atunci, a mai suferit
modifcări.
__________________
*) Amintim că scopul declarat al celor care au înființat Tel
Avivul a fost "de a creea o așezare urbană evreiască concepută
conform normelor moderne de estetică și de higienă unde evreii
vor putea trăi conform tradiției, religiei si principiile lor de
viață”.
**) Palmierii pe o înalțime de două etaje, constitue un element
arhitectural și al altui proiect al arhitectului, Orfelinatul Diskin
din Ierusalim.
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CASA SKOPSKI
Nahalat Biniamin 5

Clădirea care se află în fața Casei Palmierului dar pe trotuarul
opus, a fost proiectată tot de Arhitectul Zvi Tabacinik după
aceleași principii, însa cu un an înainte. Profesiunea de credință
a lui Tabacinik era de a creea un stil Ereț Israelian cu motive
locale sau cu motive biblice. Apropierea lui de temele religioase
și cunoașterea lor, provine probabil dela educația primită în
casa tatălui său care era rabin și din învățăturile dela o yeșiva
din Rusia al carei elev a fost timp de cîțiva ani, după care a
învațat timp de trei ani la facultatea de arte din Odesa urmați de
trei ani de specializare. În anul 1912 a venit în Palestina pentru
a învăța la academia Bețalel cu creatorul ei, Profesorul Boris
Shatz care promova creerea unei lumi artistice iudaice și Ereț
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Israeliene. Influența acestei școli e foarte puternic simțită în
concepția realizarilor arhitectului. Tabacinic s-a întors în Rusia,
a studiat Arhitectura și a emigrat în Palestina în anul 1919.
Clădirea, proiectată în anul 1921 pentru Yehuda Skopski, un
negustor bogat din Iaffo, avea inițial patru apartamente de
locuit. Parapetul acoperișului era decorat cu elemente inspirate
de Coarnele Altarului (Kranot HaMizbeah), fațada avea ferestre
cu vitraje, stele ale lui David, stâlpi care aminteau de Iachin și
Boaz (cei doi stîlpi de bronz de la intrarea Templului lui
Solomon) iar în fața clădirii tronau două vase. În timpul
restaurării au fost descoperite în casa scării picturi murale
reprezentând peisaje, pomi, fructe și flori. Casa Skopski a fost
unica cladire din Tel Aviv în a cărei apartamente au fost găsite
tavane pictate.
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Conceptiile lui Tabacinik exprimate în special în Casa
Palmierului, nu au fost bine primite de colegi și de edilii din
acea vreme. El a avut numeroase conflicte, chiar cu lucrătorii
unui șantier. Dupa ce a pierdut concursul pentru postul de
arhitect șef al orasului, a părăsit Țara, stabilindu-se la New
York.
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Casa Skopski a avut o istorie foarte agitată: În 1926 imobilul a
fost vândut doctorței Roza Velt și în anul 1933 a trecut în
proprietatea fraților Israel și Haim Breht care se ocupau cu
importul de catifea din Rusia și desfacerea ei în Palestina.
În anii 30, pe strada Nahalat Beniamin au început să apară și să
se înmulțească magazinele, fapt care a schimbat profilul străzii
iar Frații Breht care locuiau la etajul superior, au transformat
apartamentele dela parter în magazine, construind în același
scop și un adaos care a mascat vederea fațadei originale. Unul
din magazinele parterului a fost închiriat unei cafenele și altul
unui magazin de pantofi care a funcționat mulți ani. În anul
1967, dupa decesul lui Haim Breht familia sa a părasit clădirea
care în decursul anilor a găzduit diverse activități comerciale și
gastronomice ca restaurantul franțuzesc “Chevalier” și după
ce acesta s-a închis, la etajul ei a funcționat timp de zece ani,
pâna în 2007, barul “Pub Balcony”.
Soarta clădirii a fost similară cu cea a construcțiilor eclectice
ridicate în al treilea deceniu al secolului trecut. Restaurarea ei a
fost încredințată arhitectei Prof. Nița Szmuk, a cărei prima
acțiune a fost demolarea adaosului comercial făcut de frații
Breht, iar restaurarea picturilor murale a fost executată de
echipa pictorului Shai Farkaș specializat în acest domeniu,
căruia îi prezint mulțumirile mele pentru fotografiile trimise.
În cadrul lucrărilor de restaurare a fost adăugat un ascensor iar
parterul a fost transformat pentru a servi scopurilor comerciale.
Casa scării cu ușa ei de intrare, ferestrele, parapetele, dar în
special picturile care împodobesc pereții și tavanele ei, ne
transportă în altă lume, cea în care au trăit primii locatari ai
casei înainte cu un secol. Nu știm care au fost culorile inițiale
ale fațadelor, însa cele actuale sunt deosebit de reușite; foarte
plăcute la vedere, ele pun în valoare diverse elemente ale
fațadei și emană o atmosfera de calm și echilibru.
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Casa Skopski a fost redată în folosința în anul 2014. Oricine
se uită astăzi la această clădire și vede o structură frumoasă,
plină de vigoare și eleganță, nu-și poate imagina că aceasta este
casa neglijată și dărăpănată pe care restauratorii au atins-o cu
bagheta magică a artei lor. Este o clădire impresionantă, o
insulă de liniște în agitata stradă Nahlat Beniamin.
Fazele restaurării picturilor de pe tavanul casei scării:
(Fotografiile acestor lucrări sunt facute de Shay Farkaș)
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Îndepărtarea zugrăvelilor ulterioare și dezgolirea picturilor
originale, aflate într-o stare deplorabilă.

Planul/modelul picturilor și culorilor, dupa care s-a executat
restaurarea lor.
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Pictorița restauratoare Laura Sella din Italia, în timpul
activității
Fragment de tavan cu picturi vechi/noi.
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CASA PAGODEI

Str. Montefiori 43
Unii o considera extravagantă, alții interesantă, sau foarte
frumoasă. Și la fel ca spusele Rabinului din poveste, cred ca toți
au dreptate. Se află într’o zonă cu multe clădiri din perioada
arhitecturii eclectice și are trei fațade; Fațada principală priveste
spre Piața Albert în care se întâlnesc străzile Nahmani și
Montefiori pe care se afla cele două fațade laterale.
Iată povestea ei: Casa mult visată a lui David Mose Bloh,
comerciant de textile din America, a fost în formă de pagodă
pentru a semăna cu un anume bar din New York de care,
probabil, era legat sufletește. În Tel Aviv, Bloch a avut norocul
să-l întâlnească pe arhitectul Alexander Levin, originar din
Germania, care i-a transformat visul în realitate proiectandu-i
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o clădire impresionantă, care a devenit unul din simbolurile
arhitectonice ale micului Tel Aviv. Arhitectul a utilizat pana la
maximum caracteristicile notiunii de eclectic. Fațadele
construcției cu patru nivele conțin coloane din ordinul doric,
arce de diverse origini orientale, ferestre încadrate de ziduri cu
goluri de forme complexe și bineînțeles, porțiunea acoperită a
terasei dela nivelul superior are aspectul unei pagode japoneze.
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Între etaje, foarte diferite unul de altul, cât și între elementele
fațadelor inspirate din multiple și diverse surse exista un
echilibru perfect. Finețea ornamentelor care împodobesc
parapetele teraselor și continuă de-a lungul fațadelor laterale cât
și contrastul între convexitatea teraselor fațadei principale si
concavitatea pereților fațadei adauga la estetica obiectului.
Principala caracteristică a clădirii este surpriza celui care o vede
pentru prima dată, și o privește. Imaginația creativă a lui
Alexander Levin a jucat un tur de forță.
Trebuie specificat ca în această clădire construită în 1925, a fost
montat primul ascensor de persoane al Tel Avivului.
CIădirea a fost locuită de Bloch, de rudele sale și de devotata sa
ingrijitoare căreia i-a lăsat moștenire locuința ei. Până la
izbucnirea celui de-al doilea razboi mondial, etajul III a servit
ca sediul ambasadei Poloniei.
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Dupa decesul lui Bloch în anul 1943, locuințele au fost treptat
înlocuite de birouri, mici ateliere sau prăvalii, una dintre ele,
cum se poate vedea pe o fotografie veche, oferea “Skiuri pentru
zăpadă”! La parterul clădirii a funcționat si o sinagoga. În 1944,
fiica sa a hotarat să plece in America și a vândut imobilul. Cu
anii, proprietarii s-au schimbat, Casa Pagodei a început sa se
deterioreze datorita proastei întrețineri și încet încet a devenit o
clădire periculoasă și a fost părăsită.
În anul 1997 imobilul a fost cumpărat de milionarul suedez
Robert Weil, pentru 5.5 milioane de dolari, la care a adaugat 1.5
milioane de dolari pentru restaurarea și transformarea sa într-o
clădire de lux, parterul avand un bazin de înnot, camere de
sauna și de activitati similare. Camerele de dormit se află la
primul etaj, iar bucatăria, sala de mese și camerele de oaspeți se
afla la etajul 2 (După cele scrise de Hadas Schefer în ziarul
Calcalist). Terasa de pe acoperiș este superbă.
Proiectul de restaurare a fost conceput și realizat de câtre biroul
de arhitectură Plesner din Ierusalim.

54

Restaurarea clădirilor construite în a doua decadă a secolului
trecut, implică de multe ori o activitate intensă de cercetare a
planurilor și a documentelor vechi, daca acestea există, pentru
a reda aspectul și atmosfera clădirii originale. În plus, pentru a
face imobilul utilizabil și atrăgător din punct de vedere al
comodității și funcționalității, trebuiesc adăugate instalații de
apă, electricitate, aer condiționat și ascensoare conform
tehnologiei moderne, scări de incendiu și mijloace de securitate,
conform legilor în vigoare. Nu e simplu.
MAREA PROBLEMĂ este asigurarea locurilor de parcare care
în majoritatea cazurilor obligă construcția unui subsol. Cităm:
În plus, primăria a aprobat adăugarea unui subsol de
dimensiunea întregului lot și construirea unui pavilion pe
acoperiș. Noul etaj de subsol a fost excavat sub structura
existentă într-o operațiune de inginerie complexă, iar în cele
din urmă întreaga clădire a fost susținută de acoperișul
subsolului. (Sursa: Tafnit - societate pentru conducerea
lucrărilor de construcție).
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A clădi sub fundațiile existente implică desparțirea acestor
fundații de pământul pe care stă clădirea, aceasta făcându-se
făra ca zidurile să se prabușească și chiar fără ca în ele să apară
fisuri, este cu mult mai mult decat o acțiune inginerească
complexa și costisitoare. Nu există solutii “standard” pentru
diferitele probleme ci numai soluții de principiu și multă
experiență de la lucrări executate în Țară și în străinătate.
Fiecare soluție trebuie sa fie concepută pentru a fi potrivită
multitudinei de condiții locale legate de clădire, teren, acces
etc., și în afara unui inalt nivel profesional, inginerii trebuie să
dea dovada de multă ingeniozitate și creativitate pentru a da
cele mai bune și mai puțin costisitoare soluții.
Partea de construcții a întregului proiect a fost încredințată
biroului de ingineri Șmaya Ben Avram.
De multe ori am senzația că în afara talentului, experienței și
muncii intense a proiectanților, cât și a celor care execută
lucrarea care îi obligă uneori la o extremă finețe, în reușita
restaurării e amestecată și o putere magică. E greu de imaginat
transformarea unei ruine, gata să se dărâme, într-o clădire vie,
frumoasă, care respiră și luminează în jurul ei.
Astăzi, luxoasa clădire servește ca locuință de vacanță.
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CASA LEVIN
cunoscută sub numele
CASA AMBASADEI SOVIETICE

Pe bulevardul Rothschild colț cu strada Shadal se află o clădire
foarte frumoasa, care poate fi admirată și de pe bulevard și din
piațeta din fața turnului băncii HaBeinleumi HaRishon.
Construcția deosebită care a devenit un punct de atracție și o
stație obligatorie ale tururilor ghidate ale orașului, are și o
istorie foarte interesantă.
Clădirea a fost proiectată de arhiterctul Yehuda Meghidovici
pentru familia lui Tzvi Levin originar din Chicago, care a
cumpărat un teren destul de mare în anii când în zona respectivă
erau numai dune de nisip. Meghidovici a decis sa să nu
niveleze terenul cum se obișnuia atunci și să construiască
imobilul pe dună și astfel s-a născut prima casă din Tel Aviv
care se afla mai sus decât nivelul strazii. Dimensiunile terenului
i-au permis arhitectului să împrejmuiască casa cu o grădină
terasată care avea flori, pomi, plante diferite și chiar un bazin
cu pești.
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Clădirea, construită în anul 1924, este proiectata în stilul unei
vile italiene pentru a fi folosită în timpul vacanțelor. Ca și la
Hotelul Ghinosar și Hotelul Nordau, în dreptul colțului străzilor
Shadal șichild, la întalnirea fațadelor principale, arhitectul
Meghidovici a prevăzut un turn, de data aceasta pătrat, în care
se afla intrarea principală și casa scării care deservea și terasa
amenajata pe acoperișul clădirii. În timpul lucrarilor de
restaurare, constructorii au avut surpriza să descopere un
mecanism de scripeți și cabluri acționat manual, care putea
deschide o parte din acoperiș. După cercetări și discuții cu
urmașii lui Țvi Levin, au fost emise câteva ipoteze asupra
motivului construirii unui acoperiș care se poate deschide, însă
niciuna din ele nu a fost concludentă așa că acest motiv rămâne
un mister. La fiecare etaj erau camera de oaspeți, dormitoare, o
bucătărie, o sufragerie și binențeles dependințe. În curtea
imobilului era o casă cu camere pentru servitori și un “parcaj“
acoperit pentru trăsură.
Țvi Levin a locuit în aceasta casă pâna la sfărșitul său în anul
1934. Doi ani mai tărziu casa a fost văndută și în ea au
funcționat o bancă și un institut britanic pentru învațarea limbii
engleze. În 1948 clădirea a fost folosită de Hagana, și după
creerea Statului, a devenit sediul Ambasadei Sovietice în Israel.
Pe 9 februarie 1953 a explodat în curtea ambasadei o
încarcatură de exloziv pusă de extremiști evrei, foști membri ai
organizației Lehi, ca o replică la ceea ce a fost denumit în istorie
“Procesul Doctorilor”. Clădirea a fost serios avariată și patru
persoane, printre care soția ambasadorului Yerșov au fost
rănite.
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(Nu am reușit să găsesc celebra fotografie a lui Yerșov, la o
fereastră a Ambasadei, făcând un gest neamical și neelegant cu
degetul principal al mâinii drepte). Explozia a fost un motiv
pentru ruperea legăturilor diplomatice, legături care au fost
reluate în același an, după moartea lui Stalin, când Ambasada
s-a mutat în Ramat Gan.
În anii 60, clădirea a fost parțial folosită și dupa aceia a fost
părasită. Anii de părăsire și de lipsă totală de îngrijire au aduso într-o stare de degradare, aproape de punctul de unde nu mai
era cale de întoarcere. Și atunci s-a întâmplat o minune. Îngerul
salvator a apărut sub înfățișarea unui mare financiar, Alfred
Akirov, care intenționa să construiască pe terenul vecin
blocurile-turn Alrov, dar pentru ele avea nevoie de un parcaj
subteran serios. A cumpărat Casa Levin cu intenția să o
demoleze pentru a construi pe terenul ei cam jumatate din
parkingul cu 6 etaje subterane, dar primăria Tel Avivului s-a
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opus categoric la idea demolării. Fiind o cladire istorică, Casa
Levin era protejată și dacă Akirov dorea un parking, trebuia să
refacă clădirea așa cum a fost la originile ei, și sub ea să sape și
să-și construiască parkingul. Bănuiesc că între învestitor și
Primărie au avut loc discuții serioase dar pîna la urmă i s-au
acordat lui Akirov anumite avantaje privind turnurile Alrov
pentru a putea contrabalansa costurile enorme ale restaurării și
în special ale suspendării casei pe tot timpul construcției
parkingului.

Există operații ca adăugarea de etaje sub nivelul fundațiilor
existente, în care rolul inginerului este cardinal. În cazul de față,
concepția sistemului de suspendare a clădirii existente și
calculul elementelor de construcție au fost încredintate biroului
de ingineri Smaya Ben Avram. Vom încerca sa descriem soluția
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stabilită într-un limbaj accesibil tuturor, cu pretul unor
inexactitudini inginerești.
Clădirea a fost demolată cu excepția a trei ziduri exterioare care
fuseseră în prealabil bine sprijinite. Sub clădire s-a construit un
fel de masă ale cărei multiple “picioare” erau piloți forați din
beton armat care ajungeau la o adâncime cu cățiva metri sub
adîncimea pardoselei nivelului inferior al viitorului parking.
Placa “mesei” a fost realizată din grinzi metalice, (de o lungime
și o greutate considerabilă) introduse una câte una sub
fundațiile celor trei ziduri, grinzi care stateau pe o construcție
metalică care se sprijinea pe “picioarele” din beton de care am
vorbit. Și după ce construcția acestei “mese” a luat sfârșit și
zidurile exterioare originale stăteau pe ea, a fost posibilă
executarea săpăturilor, a parkingului subteran și reclădirea
Casei Levin.
Proiectarea arhitecturală a restaurării și supravegherea acestor
lucrări a fost făcută de câtre biroul de arhitecti A. Bar Or și
M. Bodek. Pentru restaurarea fațadelor realizată cu multă
acuratețe, au fost folosite chiar și fotografii vechi aflate în
posesia stranepoților lui Levin. Întrucât în timpul executării
lucrarilor de suspendare a clădirii vechi exista pericolul de
prăbușire al zidurilor exterioare, au fost întocmite planuri
amănunțite ale acestor fațade, acțiune care a necesitat
executarea unur măsurători amănunțite a tuturor elementelor de
construcție și decorative, și bineînțeles fotografierea lor.
Într-un interviu apărut în cartea „Bulevardul” explica Prof. Bar
Or că restaurarea acestei construcții aristocratice consta nu
numai în refacerea ei pentru a obține o identitate fizică cu
clădirea originală ci și creerea aceleiași atmosfere pe care ea o
inspira primilor ei locatari și locuitorilor micului Tel Aviv.
Aceasta este o țintă destul de greu de atins și realizarea ei a
implicat chiar folosirea de materiale, scule și proceduri de mult
uitate și de meseriași care să stie să lucreze cu ele.
Exemplificând, a povestit că avut noroc găsesca în Petah Tikva
un tinichigiu al carui tată bătrăn a știut să faca și să monteze
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jghiaburile și burlanele de zinc pentru apa de ploaie, identice cu
cele originale.
Cladirii i-au fost adăugate instalții moderne, un ascensor și încă
o casă a scării, conform cerințelor legii, fără ca acestea să
schimbe cu ceva caracterul ei arhitectural și artistic. De
asemeni, pentru a putea dialoga cu turnurile din sticlă albastră
care o înconjoară, arhitectul a schimbat culoarea inițială a casei
din verde în galben.
Această clădire cu totul deosebită și-a recăpătat tinerețea,
frumusețea și a devenit unul din punctele de atracție ale
orașului.
După restaurare, a servit timp de câțiva ani Societatea de
licitații a operelor de arta Sotheby’s, iar astăzi găzduiește
instițutia filantropică Eseg.

62

63

Case ornate cu placi decorative de
ceramică create de Academia de arte
Betzalel
Scopul, aproape religios al lui Boris Shatz, fondatorului și
directorului Academiei era să creeze un stil artistic nou,
Ertețisraelian, inspirat din istorii și simboluri biblice, din
sionism, din peisagii locale și din oamenii noi cu activității cu
totul difetite de cele din Galut.
Se povestește ca în anii 20, într-o discuție cu Meir Dizengof,
Boris Shatz a remarcat că atelierul de ceramică al Academiei
primește comenzi din străinatate, dar din primul oraș evreiesc
din Ereț Israel nu. Se pare că remarca a avut răsunet și parte
din arhitecții Tel Avivului au hotărât să orneze fațadele, uneori
și interioarele clădirilor pe care le proiectau cu astfel de plăci
(fapt care corespondea într-u totul principiilor stilului eclectic)
creiend elemente artistice care înbogățeau estetica lucrărilor,
unele din ele putând fi considerate chiar elemente artistice de
sine stătătoare. De asemeni au apărut pe pereții clădirilor
inscripții estetice cu numle proprietatului sau al arhitecului
clădirii. Și edililor Orașului le-a plăcut ideea și asfel au apărut
firme cu nume de străzi realizate din plăci ceramice și scrise
într-o limbă ebraică corectă, (spre deosebire de multe din
firmele de astăzi cu erori deobicei amuzante, care prin
numarul lor au devenit o banalitate ce nu mai atrage pe cei
care fotografiază.)
Să privim la câteva clădiri :
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ȘCOALA MUNICIPALĂ

Strada Ehad Haam 43
Școala, locată pe o dună de nisip în apropierea turnului de apă,
și-a deschis porțile în anul 1924, fiind cunoscută sub numele
Școala de baieți, pâna an anul 1928 când i s-a adăugat numele
Ehad Haam. Timp de 20 de ani, a avut numai elevi iar astăzi
găzduiește o școală religioasă de fete. Clădirea, proiectată de
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arhitectul Dov Herșcovici are forma unui dreptunghi. Fațada
laterală, lungă, în care se gasesc ferestrele claselor este foarte
simplă, sobră, rece chiar și fără niciun ornament, contrar
principiilor stilului eclectic foarte folosit în acei ani. Spre
deosebire, fațada principală spre strada Ehad Haam, ne duce în
altă lume, datorita bogăției de ornamente din placi de ceramică
concepute și executate în atelierele Academiei Bețalel. Pe cele
două planuri laterale ale fațadei sunt reprezentate orașele
Tveria, Hevron, Haifa și Țfat iar corpul central este dedicat
reprezentării de motive biblice: Sub firma școlii se pot vedea
doua panouri pe care apare o menora cu șapte brațe susținută
de doi lei înaripați, așa cum se presupune că ar fi existat în al
doilea Templu.
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Fațada principală este dominată de puternica și
impresionanta reprezentare a profeției lui Yeshaiau
(capitolul 11) ... Lupul va locui împreună cu mielul,
leopardul se va culca alături de ied... locată în luneta de
deasupra ferestrei centrale
Fațada mai conține un panou cu Orașul Sfânt, cu inscripția
De te voi uita Ierusalime…, iar deasupra ușii de intrare
putem admira reprezentarea clasică a simbolurile celor 12
triburi ale lui Israel.
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În afara faptului că unele din plăcile de ceramică trebuiesc
înlocuite întrucât aduc o nota discordantă amplei decorații
a fațadei, e greu de înțeles neglijența cu care au fost lăsați
pomii să crească fără nicio îngrijire și să obstrueze vederea
cîtorva din panouri. Aceasta ridică un serios semn de
întrebare asupra înțelegerii conducerii școlii a importanței
valorilor artistice, istorice și educative cu care este dotată
clădirea. Și acestea într-o instituție de învățământ !
Toate tururile ghidate opresc în fața școlii pentru ca
participanții să primească explicații detailate asupra
neobișnuitei fațade.
Să sperăm că și elevele, care folosesc o altă intare în
clădire, primesc anumite informații.
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CASA KATZMAN (Casa Profeților)

Strada Ehad Haam 35
Clădirea cu trei etaje proiectată de arhitectul Iosef Minor
în anul 1925, a servit inițial ca un imobil cu apartamente de
închiriat, care în decursul anilor au fost folosite și ca
birouri sau mici ateliere. În anii 80, imobilul a fost
cumpărat de câtre Banca Hasapanut (Maritimă) în intenția
de a-l folosi ca birouri și de a-i adăuga două etaje.
Proiectarea a fost încredințată arhitectei Ada Karmi.
Fațada inițială conține elemente arhitecturale inspirate de
arta Renașterii (cum ar fi medalioane din ceramică pictată
încorporate în fața clădirii), împreună cu elemente
arhitecturale originare din Orientul Mijlociu (ca arcadele
ascuțite). Medalioanele realizate de Academia Bețalel și
care reprezinta pe Regele David cântând la harpă la vârsta
când avea deja nevoie de Avișag, Ișaiau cufundat în
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gânduri, Irmiahu cu figura senină și Eliahu suflând din
șofar, sunt o realizare unică pe fațadele clădirilor din Tel
Aviv.

În timpul lucrărilor de construcții, arcele etajului superior
s-au prăbușit, însă au fost refăcute. Arhitecta a despărțit cu
un perete de sticlă etajele noi de clădirea originală, dar
supra-etajarea a schimbat caracterul inițial al construcției.
Să nu uităm că această supraetajare s-a făcut în anii 80,
înainte de stabilirea normelor municipale pentru
prezervarea clădirilor istorice.
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SINAGOGA MOȘAV ZKENIM

Strada Alenby 89
Sinagoga, proiectată de arhitectul Meghidovici a fost ridicată
în anul 1924 și aparține căminului pentru persoane vârstnice
Moșav Zkenim situat în partea estică a clădirii, cu intrarea din
strada Yavne. De mulți ani de zile sinagoga este închisă și
vizitarea ei este imposibilă. În anul 2013, o ziaristă de la ziarul
Israel Haiom a reușit totuși să pătrunda în interiorul sinagogii
și reportajulul însoțit de fotografii prezintă o situație
catastrofală, incredibilă și inexplicabilă. Nici fațada neglijată a
sinagogii nu arată bine, însă ornamentele din plăci de ceramică
create la Academia Bețalel au supraviețuit.
Ușa de intrare este încadrată de doi stâlpi cu capiteluri în
formă de floare de lotus care susțin o placă decorată cu plăci
de ceramică, unde pe un fond de candelabre cu 7 brațe, apare
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numele sinagogii.
În cele două părți ale ușii se află plăci reprezentând cele 12
triburi ale lui Israel și cele 12 luni ale anului. Numele sinagogii,
ale triburilor și ale lunilor au fost scrise de profesorul Zeev
Raban dela Bețalel cu caractere ebraice rotunjite, așa cum se
obisnuia în acei ani, iar simbolurile lor sunt realizate ca siluete,
în culori monocrome.

72

CASA LEDERBERG

Strada Alenby 116 colț cu Bd. Rothschild 29
A fost proiectată în anul 1924 de câtre arhitectul Dov
Ciudovski ca o casa cu locuințe luxoase pentru inchiriere.
Casa Lederberg și clădirea fostului Hotel Ghinosar aflat pe
trotuarul opus al Bulevardului Rothschild constitue o
simbolică și frumoasă intrare în istorica Ahuzat Bayt,
nucleul care ulterior s-a dezvoltat și a devenit orașul Tel
Aviv.
Ca și multe clădiri din imprejurimi, în anii 40 ai secolului
trecut, parterul a început sa fie utilizat în scopuri comerciale.
Mulți ani de zile a funcționat acolo celebra cafenea Sderot,
iar astăzi în locul ei se află restautantul Benedict.
Restaurarea clădirii, terminată în anul 2020, a fost facută de
câtre arhitectul Tal Eyal.
Eleganta fațadă a imobilului construit în stil eclectic, are
elemente reliefate cu volume drepte sau rotunjite, terase cu
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grilaje reprezentând candelabrul cu șapte brațe în stilul Art
Nouveau, ferestre înalte și influențe arhitectonice europeene
și levantine. Deasupra ușii de intrare de pe strada Alenby,
avem o frumoasă reprezentare a zidurilor Ierusalimului
executată din plăci de ceramică de câtre atelierele Academiei
Bețalel, având sub ea un citat din profeția lui Irmiau
referitoare la reclădirea Ierusalimului.

Alături de taboul de inspirație biblică, pe fațade mai apar trei
compoziții care reprezintă munca pământului, ocupație pe
care evreii nu au practicat-o în Galut și care simbolizează
renașterea poporului evreu și legătura sa cu pământul Țării
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sale. Tablourile sunt încadrate de spații albastre cu ramuri
încărcate de fructe.
CASA BIALIK

Arhitectul Iosef Minor a proiectat această vilă pentru
poetul Haim Nahman Bialik care a locuit în
ea
între anii 1924 -1934. Clădirea, concepută în stilul eclectic
Erețisraelian, conține elemente inspirate de arhitectura
orientală și europeană, iar după anumiți comentatori chiar
din clădirea Mormântului lui Rahel a cărui machetă poate
fi văzută pe cămimul sălii de oaspeți. După decesul
poetului național, casa a devenit o clădire publică care a
găzduit o anumită perioadă Asociația Scriitorilor
Israelieni. Restaurarea ei dupa planurile și sub
supravegherea arhitectei Prof. Nița Szmuk, a fost terminată
în anul 1909, în cinstea aniversării a 100 de ani de la
nașterea orașului Tel Aviv. Arhitecta, laureata a premiilor
EMET și Rokah, a readus clădirea, colorația și atmosfera
ei la cea din anii vieții poetului. Clădirea însăși a devenit
Muzeul Bialik, care adăpostește mobile originale refăcute
și obiecte personale ale poetului și nu o simplă clădire în
care se află un muzeu.
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Camera de primire este dominată de un cămin pe care se
pot vedea palmieri mlădioși, în stilul Art Nouveau, pe
fondul unei lumini aurii, iar pe banda sa superioara apar
două scene biblice: Spionii din Ieriho și Chivotul Legii
purtat de Marii Preoți (cohanim). Peretele opus căminului
este deschis, plafonul fiind susținut de doi stîlpi centrali
îmbracați în plăci ceramice ornate cu motive florale, între
care apar simbolurile celor 12 triburi ale lui Israel, și de doi
stâlpi laterali. Aici ne așteaptă o surpriză: Pe unul din acești
stâlpi este reprezentata Iudeea Capta (Iudeea Ocupată)
imagine care redă cu fidelitate cea de pe monezile bătute
de Titus și de Vespasian după înăbușirea marei revolte a
evreilor, distrugerea Templului și ocuparea Țării. Ca o
replică, pe stâlpul lateral opus apare imaginea Iudeei care
se eliberează, dupa modelul medaliei cu același nume
creeată de profesorul Zeev Raban dela Academia Bețalel
în anul 1918.
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Treizeci de ani înaintea creeerii Statului! Vor trece mulți
ani dela creerea medaliei până la eliberarea Iudeii, dar acest
mare eveniment era un vis, un ideal sionist. (Od lo avda
ticvateinu).

CASA LEVY

Strada Nahalat Bimiamin 13
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Casa Levy, denumită și Casa cămilelor dupa caravana de
cămile care împodobește fațada, a fost construită în anul 1928
după planurile arhitectului Dov Herșcovici pentru Șmuel Levy,
originar din Bulgaria. În decursul anilor s-au schimbat mulți
proprietari și încăperile ei au fost folosite în scopuri diverse
precum locuințe, magazine, ateliere și chiar o clinică. Datorită
schimbării profilului străzii și migrarea locatarilor inițiali spre
nordul orașului, întreținerea clădirii a fost neglijată și aspectul
ei a devenit de-a dreptul penibil. Nu cred că a fost restaurată ci
numai retencuită și revopsită iar jaluzelele ei au fost reparate.
Astăzi creeaza o atmosferă liniștitoare și plăcută trecătorilor și
celor care vin să se delecteze cu un espresso și o șuetă la
cafeneaua La Coquette de la parter.
Fațada cu ferestre înalte, balcoane cu grilaje inspirate de stilul
Art Nouveau, profile și decorații care se reliefează pe suprafața
tencuielii, este totuși simplă, poate chiar modestă.

Majoritatea cladirilor precedente ornate cu plăci de ceramică
prezintă tablouri în special pe teme biblice, pe când temele
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celor de la casa Levi sunt pe motive pastorale, cu nuanțe
sioniste.
Și ele au muzica lor. Caravana de cămile de pe frontispiciul
lucrării face să renască sunetele melodiei lui Duke Elington,
care a încălzit suflete înainte cu mulți, mulți ani.

Iar, după ce caravana s-a indepărtat și ultimul sunet al
cântecului s-a stins, putem privi la cei doi păstori care ne
transpun în altă lume: în anul 1936, celebrul dirijor Arturo
Toscanini a venit în Palestina pentru a conduce concertul
inaugural al Orchestrei Simfonice Ertețisraeliene (ulterior
Orchestra Filarmonica Israeliană), după care a vrut să
cunoască locuri și oameni din acest colț de lume necunoscut
de el. Printre altele a fost oaspetele unui kibuț ai cărui
membrii erau originari din Germania. A fost surprins de
hotârărea lor de a-și schimba în mod radical felul de viață,
fapt care l-a făcut să spună că „Un popor ai cărui oameni
renunță la profesia de avocat pentru a deveni agricultor în
Palestina, va fi în stare să-și îndeplinească toate visele”.
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Dirijorul Arturo Toscanini în timpul vizitei la un kibuț
(1936)
Dacă cineva cunoaște cu exactitudine cuvintele spuse de
Toscanini, este rugat să le trimită la editura SAGA
(gadrian40@gmail.com).
...Case care povestesc...
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DESPRE AUTOR
Mauriciu (Puiu) Lorberblat s-a născut în anul 1935 în România
orașul Galați unde a urmat cursurile școlii primare și liceale
obținând rezultate deosebite; în continuare a studiat la
Facultatea de Construcții din București pe care a absolvit-o în
anul 1957.
Activitatea sa profesională s-a concretizat în proiectarea
diferitelor construcții industriale precum și în conducerea unor
șantiere.
În anul 1964 emigrează în Israel. Marea majoritate a activității
sale profesionale este în cadrul departamentului tehnic al
Societății de Asigurare Medicală Kupat Holim Clalit, în cadrul
căreia conduce șantiere de construcții, printre care cel al
Spitalul Psihiatric Geha. Ulterior devine inginerul șef al unității
de securitate a clădirilor și instalațiilor, activitate pe care o
transformă dintr-un domeniu neglijat, într-o disciplină
inginerească, parte integrantă a procesului de proiectare și
întreținere. În acești ani publică articole profesionale în Israel,
Franța și Anglia și prezintă lucrări inovative la două congrese
internaționale.
Se pensionează în anul 2000 dar continuă sa fie activ
conferențiind despre muzică, istorie, arte vizuale, arhitectură și
alte subiecte, publicul său preferat rămânând elevii de la clasele
de muzică.
Chiar si acum la vârsta de 87 de ani, M.L. nu încetează să
citească, să cerceteze sau să scrie despre oameni, locuri și
evenimente aducând culoare și lumină în sufletele celor care îi
citesc articolele.
Ing. Rozica Leibovici
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