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Istoria  familiei Leonida – câteva 

portrete 



Anastase Leonida (1849-1 1 ) și 
Matilda Gill (1855-1950) 





Adela și Paul împreună cu 
 Anastase Leonida  



Dimitrie Leonida (1883-1965) 



Expoziția electricității din Parcul Carol I- 
1935 

 



Eliza Leonida- Zamfirescu (1887-1973) 



Prima femeie inginer din istoria 

Europei  



 „Eu am luat lecţii cu tanti 
Lizi ani de zile, era de o blândeţe extraordinară. 
Era profesoară la şcoala 
de maici de pe Pitar Moş şi mergeam adesea la ea 
pentru lecţii. Aşa am învăţat eu ce înseamnă ingineria    Lascăr  Zamfirescu  



Gheorghe Leonida  (1893-1942) -

sculptorul reginei Maria 



Prometeu-1931 



Eva 



Nud pe stâncă și Așteptare 



Paul Maximilien Landowski - 
1931- Cristo Redentor 



Paul Leonida (1895-1982) 



În timpulul primului război mondial  







Generalul Paul Leonida  

la Budapesta-1934   





În timpul celui de-al doilea război 
mondial  



Se căsătorește în 9 7 cu Zoe 
Solacolu-  inimoasa tante Zoe  

(Mihai Cantuniari, România literară, nr. , ) 



Natalia Leonida (1878-1948) 



 



O vizită regală - 1937 

 





Adela Leonida-Paul (1890-1928) 



Medi ul ofta olog al urții regale 

 



…o familie uimitoare...toți oameni deosebiți, cu frica lui Dumnezeu și dragoste de țară.  

 
Mihai Cantuniari 



Modernizarea societății românești  
și clasa de mijloc urbană 



 Niciodată burghezia Românească nu a fost mai prosperă decât în cei 22 de ani de la Unire și până  
în anul catastrofelor trecătoare, 1940. În aceste două decade au crescut Bucureștii, s-au creat 
splendide parcuri cu vile somptuoase, s-au ridicat 
blocuri uriașe și s-a dezvoltat acel spirit viu de 
întreprindere care nu se ivise în România veche 
de-a lungul unui întreg veac burghez.    

 (Mihail Manoilescu, Rostul și destinul burgheziei 

românești) 

 



Între tradiție și modernitate 

 



Farmecul vitezei  

și 

libertatea trupului 



 



Stilul pachebot 





Cum își petreceau oamenii 
timpul liber în epoca interbelică?  

Co ediul plătit 



Cine stabilea trendul?- Ser ările 
iernii la Sinaia 

  



O modă care scandaliza 





Da ghini, nerușinato, ai înnebunit di îmbli tu goalî? Ci, tu ești 
cucoanî?  

Ioana Pârvulescu, Odă odei, 
Ro â ia literară, r. , 997. 



Vilele de vacanță  

- surse de inspirație 



Castelul Peleș și gustul pentru vacanțe la munte 
 



Vila Socolescu - 1925 

 



Modernismul românesc 

Coloane, arcade, volume 

rectangulare, amintirea stilului 

neoromânesc 



     









un prea-frumos châlet în stil elveţian construit de ei în anii '   

(Mihai Cantuniari, România literară, nr. 
30, 2002) 
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• Imaginile familiei Leonida au fost preluate din 

lu rarea e țio ată, se supu  dreptului de 
autor și u pot fi pu li ate pe i ter et sau î  
alte lucrari de specialitate, articole, etc. 

• I  azul î  are doriți să fa eti a est lu ru, 
adresați-vă autorilor volu ului. Le torul 
fu dației le-a folosit în scopuri didactice, într-

un cerc restrâns, neavând ca scop utilizarea 

frauduloasă, o er ializarea, et . 
 



• Celelalte imagini au fost preluate de pe 

diverse site-uri, scopul a fost didactic, iar 

utilizare în mediu restrâns. 
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