
Traseu i obiectiveș

Deoarece exemplele de arhitectură Secession 
sunt  atât  de  numeroase  în  cartierele  
istorice  ale  Timi oarei,  am elaborat  douăș  
variante  ale  acestui  city  tour:  una  prin  
centru plus cartierele Iosefin i Elisabetin, iș ș  
respectiv  cealaltă  prin  centru  i  cartierulș  
Fabric.  Alegerea  uneia  dintre  cele  două  
variante nu este simplă, posibil să joace un  
rol  i  pozi ionarea  hotelului  la  care  suntș ț  
caza i  turi tii.  Prezentăm  în  continuareț ș  
varianta  prin  centru  (cartier  Cetate)  iș  
cartierele Iosefin i Elisabetin.ș

Pornim deci din centru – de oriunde (punct 
de start la liberă alegere). În ”ora ul interior”ș  
clădirile în stil 1900 sunt de obicei încadrate 
de  clădiri  mai  vechi  –  acolo  unde,  la 
începutul sec. XX, esutul urban existentț

a fost “reîmprospătat” prin înlocuirea unor 
case  mai  modeste,  din  perioadele 
anterioare. Sunt multe asemenea exemple 
pe strădu ele înguste,  sau chiar  în  Pia aț ț  
Unirii  (casa  Brück  sau  fosta  Bancă  de 
Scont). Situa ia se schimbă radical în Pia aț ț  
Victoriei: aceasta a apărut după demolarea 
zidurilor  cetă ii  (terminată  la  1910),  iț ș  
con ine  pe  laturile  lungi  palate  de  mariț  
dimensiuni,  în  stil  Secession,  uneori 
formând  front  continuu  (latura  ”Corso”); 
majoritatea  sunt  crea ii  ale  lui  Szț ékely 
László,  pe  atunci  arhitect- ef  al  ora ului.ș ș  
Chiar  i  complexul  mănăstirii  piari tilorș ș  
(inclusiv  biserica)  din  apropiere  apar ineț  
curentului în vogă în acei ani. 

Trecem  Bega  spre  cartierele  Iosefin  iș  
Elisabetin.  Imediat  după  pod  clădirile 
construite după anul 1900, pe terenul fostei 
esplanade a cetâ ii,  vorbesc  limbajul  fas-ț
cinant al stilului 1900: palatele Marschall i,ș  
respectiv,  cel  al  Direc iei  Apelor.  În Pia aț ț  
Plevnei găsim multe clădiri  cu decora iuniț  
luxuriante  i  nenumărate  motive  animale:ș  
de la păuni i bufni e până la lupi i chiarș ț ș  
porci.  Edificiile cele mai valoroase apar inț  
arhitectului  Martin  Gemeinhardt.  Întregul 
complex  este  construit  unitar  în  stil  1900, 
apar- inând  primei  faze  Secession  (fazaț  
”florală”).

În  continuare  ne  plimbăm  prin  Iosefin. 
Clădirile Secession sunt foarte numeroase; 
multe  detalii  sunt  păstrate  în  forma 
originală  (chiar  dacă  o  restaurare  ar  fi 
binevenită...):  u i,  încuietori,  inscrip ii,  alteș ț  
elemente  de  tâmplărie  sau  de  feronerie. 
Încercăm  să  vedem  i  câteva  interioareș  
(casa  scărilor),  care  sunt  i  ele,  adesea,ș  
bine  păstrate.  Unele  clădiri  apar inț  

curentului  ”maghiar  szeceszió”  (frontoane 
unduite, decora iuni de inspira ie populară),ț ț  
altele  mai  degrabă un  Wiener  Secession 
evoluat, cu forme geometrizate.

Punct  de  sfâr itș :  intersec ia  Bvd.  Iuliuț  
Maniu  (ex-Str.  Re i a)  cu  Bvd.  Regeleș ț  
Carol I (ex-Bvd. Tinere ii). ț

Durată:  cca. 
2 ore, posibil 
2 ½  ore.

S e r v i c i i  s u p l i m e n t a r e
în completarea turului Secession

✔ Cina la un restaurant.  Acest city tour 
se  poate  termina  chiar  la  u aș  
restaurantului ales – în centru sau în alt 
cartier istoric.

✔ Transportul la  locul  de  începere  i  /ș  
sau de la locul de încheiere, cu diferite 
mijloace  de  transport,  func ie  deț  
mărimea  grupului  (la  grupurile  f.  mici 
recomandăm pur i simplu  taximetrul)ș

✔ Degustare  de  vin  la  Reca  sauș  
Buziaș,  cu  sau  fără  cină  la  cramă 
(putem oferi pachet complet de servicii).

✔ Vizite  la  colec ii  memorialeț  
(“Memorialul  Revolu iei”)  i  ț ș colec ii deț  
artă (Muzeul de Artă, colec ia de icoaneț  
din subsolul catedralei ortodoxe etc.)

click ► pagina www.tymestours.ro pentru tururi de oraş

click ► album foto dedicat acestui tur de oraş

Timișoara  posedă  un  patrimoniu 
arhitectural de primă clasă și, în 
cadrul acestuia, arhitectura stil 
1900 – curentul Secession (numit 
și  Art  Nouveau  sau  Jugendstil) 
este una de top la nivel european. 

Adevărul este că aceste monumente 
ies în evidență ”de la sine” și în 
celelalte tururi de oraș; însă în 
turul  dedicat  Secession-ului  la 
Timișoara  ne  ocupăm  de  detalii 
interesante  ale  clădirilor,  de 
arhitecți  și  mai  ales  de 
conjunctura  istorică  –  Timișoara 
la început de secol XX – care a 
favorizat  apariția  acestei 
extraordinare  diversități  de 
expresie Secession.
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