P iaþa hotelierã

Fosta bancã
Marmorosch Blank
se transformã
în cel mai luxos hotel
din Capitalã
(Interviu cu Gerhard Erasmus, CEO Apex Alliance Hotel Management)
Cu o investiþie de 42 de milioane de euro, compania lituanianã Apex Alliance
ºi-a propus sã readucã la viaþã ºi sã transforme fosta bancã Marmorosch
Blank într-un hotel de cinci stele sub brandul Autograph by Marriott.
Palatul Marmorosch Blank, încãrcat de istorie ºi valoare arhitecturalã, este
un proiect unic ºi inedit, diferit de investiþiile de pânã acum ale Apex Alliance.
Fostul sediul al Marmorosch Blank, una dintre celei mai vechi bãnci

Reporter: La cât s-a ridicat investiþia pentru transformarea Marmorosch Blank în Autograph by Marriott ºi ce ne puteþi spune despre
acest proiect?

Gerhard Erasmus: Marmorosch
Blank este un proiect unic, nu am
mai dezvoltat nimic asemãnãtor în
Europa. Sigur, am mai recondiþionat
clãdiri ºi am construit hoteluri, dar

româneºti, rãmasã în paraginã a avut nevoie de o restaurare ºi consolidare
atentã fiind încadrat drept monument istoric.
Gerhard Erasmus, CEO Apex Alliance Hotel Management, ne-a acordat un interviu în care ne-a vorbit despre aºteptãrile pe care compania le are odatã cu
deschiderea noului hotel, despre dificultãþile întâmpinate, dar ºi despre cum
s-a schimbat industria hotelierã în pandemie.

nimic de aceastã importanþã. Acesta
este cu siguranþã cel mai amplu proiect al Apex Alliance.
Investiþia pentru acest proiect s-a
ridicat la valoarea de 42 de milioane

"Ne-am propus sã fim
cel mai bun hotel din
Bucureºti ºi din
România. Atât
unicitatea proiectului,
cât ºi parteneriatul cu
Marriott presupun
anumite lucruri pe
care nu le regãseºti în
alte hoteluri. Este
brandul nostru, iar
colecþia Autograph
este un brand de lux,
un brand premium".
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de euro. A presupus un efort din
partea noastrã fiind un momument
istoric. A avut nevoie de consolidare
ºi restaurare, iar interiorul a trebuit,
practic, reconstruit pentru compartimentarea camerelor de hotel.
Hotelul, care va fi sub brandul Autograph by Marriott, va dispune de
217 camere de categorii diferite.
Vom avea un mix de camera standard, superioare, camera cu terasã ºi
apartamente. Toate cu tavane înalte
ºi geamuri mari, datoritã arhitecturii
clãdirii. De asemenea, vom avea patru sãli dedicate evenimentelor ºi
conferinþelor, un restaurant, o zonã
foarte mare ºi încãpãtoare de lobby
lounge ºi bar, dar ºi o salã de fitness
ºi un centru SPA. În plus, fostul seif al
bãncii a fost transformat într-un bar.
Uºa seifului va fi pãstratã, la fel ºi toate cutiile de depozitare care înconjoarã încãperea ºi care încã au încuietori ºi chei funcþionale.
Reporter: Când îºi va deschide
porþile noul hotel?
Gerhard Erasmus: Nu avem încã
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o datã fixã. Ca în orice astfel de proiect pot exista întârzieri, dar planul
nostru prevede ca lucrãrile sã se finalizeze ºi sã deschidem noul hotel
la mijlocul lunii iunie.
Reporter: Care sunt aºteptãrile
odatã cu deschiderea noului Autograph by Marriott?
Gerhard Erasmus: Ne-am propus
sã fim cel mai bun hotel din Bucureºti ºi din România. Atât unicitatea
proiectului, cât ºi parteneriatul cu
Marriott presupun anumite lucruri
pe care nu le regãseºti în alte hoteluri. Este brandul nostru, iar colecþia
Autograph este un brand de lux, un
brand premium. Trebuie sã gãseºti
ºi elementul de personalitate pentru fiecare proiect. De exemplu,
Marmorosh va deveni un brand în
sine astfel cã trebuie sã definim ºi
sã stabilim standardele ºi punctele
care îl diferenþiazã în piaþã ºi pe
care clienþii le vor experimenta încã
de la intrarea pe uºa hotelului ºi pe
toatã durata ºederii. Totul, de la
ceea ce primeºti la recepþie, de
exemplu o monedã pe care o poþi
grava sau, dacã eºti client VIP, vei
primi o cheie a unei cutii de depozitare din barul-seif unde vei gãsi o
experienþã în oraº. Cu aceastã cheie
oaspeþii vor avea acces la vizite la
muzee, participãri la concerte, asta
desigur odatã ce lucrurile îºi vor relua cursul normal. Tot ce va trebui
sã faci va fi sã arãþi aceastã cheie
pentru a avea acces gratuit la astfel
de experienþe.
Totodatã, hotelul va spune povestea fostei bãnci Marmorosh ºi istoria clãdirii din epoca de aur ºi conexiunea cu cultura francezã. Toate
acestea vor fi vizibile în detaliile din
întregul hotel.
Reporter: Cât de dificilã a fost
transformarea fostei bãnci Marmo-
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rosh Blank în hotelul Autograph by
Marriott?
Gerhard Erasmus: A fost un proiect foarte dificil, diferit faþã de ce
am realizat noi pânã acum. Ne-am
dorit sã pãstrãm istoria a ceea ce a
fost, am lucrat cu autoritãþile din
România ºi diferite etitãþi, fiind vorba de o clãdire-monument istoric.
Am îndeplinit toate cerinþele autoritãþilor, am pãstrat faþada istoricã a
clãdirii. Sigur cã aceste lucruri au
venit la pachet ºi cu diferite dificultãþi pentru cã a presupus restaurarea unei clãdiri care nu a fost întreþinutã ºi a rãmas goalã timp de
mulþi ani. O altã provocare a fost ºi
îmbinarea cerinþelor de restaurare
ºi transformarea, totodatã, a clãdirii
dintr-o bancã istoricã într-un hotel
modern. A fost nevoie sã recompartimentãm întreaga clãdire. Interiorul bãncii a trebuit reconstruit aº
putea spune. Cam o treime din clãdire, partea istoricã, a fost recondiþionatã, iar interiorul a fost reconstruit. Am încercat sã pãstrãm elementele existente, astfel cã recepþia este intrarea istoricã a clãdirii,
am pãstrat podelele, care au avut
nevoie de recondiþionare, bineînþeles, avem aceste tavanuri înalte ºi
alte elemente arhitecturale pe care
le-am pãstrat ºi care conferã unicitate clãdirii. A fost cu adevãrat un
proiect complex care a presupus
efort ºi implicare.
Reporter: Aþi reuºit sã gãsiþi specialiºti pentru restaurarea clãdirii în
þara noastrã?
Gerhard Erasmus: Unul dintre
lucrurile fascinante pentru noi a
fost sã descoperim cât de mulþi oameni talentaþi ºi specializaþi pe partea de restaurare sunt în România.
Toþi lucrãtorii care au contribuit la
transformarea bãncii în hotel sunt

Banca Mormorosch Blank a fost sediul uneia dintre cele mai vechi
ºi mai importante instituþii financiare din România. Începuturile ei
sunt plasate în anul 1848, când Iacob Marmorosch, negustor de
coloniale ºi alte produse de import de pe strada Blãnari din Bucureºti, a intrat în activitatea cu operaþiuni financiare, prin acordarea de împrumuturi. Partea de activitate bancarã a fost îndrumatã de Iacob Löbel, unul din marii finanþiºti ai vremii, ajuns apoi directorul sucursalei Bãncii Imperiale Otomane din Constantinopol.
Dupã retragerea acestuia din urmã din activitate în anul 1863, locul lui a fost luat de tânãrul Mauriciu Blank, recent întors de la studii comerciale ºi financiare din strãinãtate. Din aceastã tovãrãºie
a rezultat banca Marmorosch-Blank care s-a dezvoltat continuu
ºi a avut la rândul sãu un rol decisiv în dezvoltarea industriei româneºti începând cu ultimul sfert al veacului al XIX-lea.
Palatul Marmorosch Blank a fost construitã de Iacob Marmorosch
între anii 1915 ºi 1923. Istoria bãncii este strâns legatã de criza
mondialã din anii '30, dar ºi de romanul lui Marin Preda,
"Moromeþii".
Palatul Bãncii Marmorosch Blank, aflat pe strada Doamnei, nr. 4,
chiar lângã Banca Naþionalã, a fost proiectat de arhitectul Petre
Antonescu ºi a fost construit într-un stil neoromânesc care îmbinã
mai multe tendinþe: bizantine, gotice, dar ºi moldoveneºti. În interior, palatul este decorat în stilul Art Nouveau ºi Art Deco.
Petre Antonescu a fãcut studii la Paris ºi a fost discipol al lui Ion
Mincu, ulterior devenind profesor la ªcoala de Arhitecturã. A fost
unul din cei mai renumiþi arhitecþi ai epocii ºi unul dintre principalii promotori al stilului neoromânesc. El a fost autorul mai multor
proiecte de edificii publice ºi de locuinþe care ilustreazã sintetizarea unor elemente preluate din arhitectura româneascã veche.
Sediul Bãncii Marmorosch, Blank & Co. este una dintre cele mai reprezentative creaþii ale acestui stil, alãturi de alte clãdiri publice
proiectate de arhitect, precum actualul sediu al Primãriei Municipiului Bucureºti, Primãria din Craiova, Gara Fluvialã ºi Catedrala
din Galaþi, Palatele de justiþie din Buzãu ºi Botoºani.
Criza mondialã din anii 1929-1933 a avut repercusiuni grave ºi
asupra vieþii bancare de atunci. Împreunã cu alte instituþii bancare importante, Banca Marmorosch, Blank & Co. a încetat plãþile,
iar deponenþii ºi-au pierdut banii. Situaþia a fost reversibilã ºi odatã cu înviorarea economiei, banca s-a refãcut, continuând activitatea pânã la momentul naþionalizãrii, în anul 1949.
Istoria bãncii este legatã ºi de personajul principal din "Moromeþii". Din romanul lui Marin Preda aflãm cã Ilie Moromete a primit
din partea sucursalei judeþene a bãncii Marmorosch-Blank
înºtiinþarea cã are de restituit un împrumut de 5.000 lei plus
dobânda. În caz de nerestituire, banca atrãgea atenþia cã se va folosi de formele legale pentru a intra în posesia banilor. Era vorba
de titlul de proprietate asupra pãmântului pe baza cãruia banca
acordase suma.
Clãdirea a trecut în proprietatrea Apex Alliance, de la firma Doamnei Imobiliare, deþinutã printre alþi asociaþi ºi de firma Bãneasa
Developments, prin care omul de afaceri Puiu Popoviciu a dezvoltat complexul comercial Bãneasa. Imobilul a fãcut obiectul unui
litigiu dintre BNR, BRD, Ministerul Finanþelor Publice ºi firma Doamnei Imobiliare. BRD ar fi cumpãrat clãdirea din strada Doamnei, de la nr. 2-6, în 2004 de la RAAPPS cu 737.000 de euro ºi a
vândut-o apoi în 2007 firmei Doamnei Imobiliare SRL cu 10,5 milioane de euro. Anterior însã, clãdirea Marmorosch Blank a fost
achiziþionatã de BNR dupã falimentul bãncii comerciale din anii
'30, iar în cele din urmã a fost vândutã de cãtre RAAPPS. BNR a revendicat imobilul, însã dupã 7 ani de procese, în 2014, instanþa a
respins cererea.
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români, inclusiv cei care s-au ocupat de restaurarea manualã. Totul,
de la restaurare, la lucrãrile în lemn,
în sticlã, totul, a fost fãcut cu mâna,
toatã restaurarea istoricã, de asemenea. A fost un proiect de dimenisuni mari, a fost nevoie sã restaurãm toatã faþada, toatã structura
clãdirii de asemenea. Este un proiect extrem de interesant ºi mã bucur cã am gãsit aici specialiºti care
ne-au ajutat sã readucem la viaþã
aceastã clãdire istoricã.
Reporter: Au existat întârzieri ale
lucrãrilor din cauza pandemiei?
Gerhard Erasmus: Pandemia a
avut impact ºi asupra noastrã, desigur. Am avut ºi câteva cazuri de infectare în rândul lucrãtorilor ºi acest
lucru a afectat într-o anumitã mãsurã desfãºurarea activitãþii.
Întârzierile cele mai frecvente au
fost cauzate însã proiectul în sine.
Atunci când lucrezi la o clãdire monument istoric te confrunþi cu situaþii neprevãzute, descoperi, de
exemplu, pereþi istorici de care nu
ºtiai cã existã ºi eºti nevoit sã chemi
autoritãþile. Toate aceste evenimente au contribuit la întârzierea
proiectului, dar aºa se întâmplã de
fiecare datã. Nu este un lucru neobiºnuit având în vedere cã ne aflãm
în partea istoricã a oraºului. Aºa s-a
întâmplat ºi când am lucrat la Hilton Garden Inn ºi Moxy, dar ºi în
alte oraºe în care am construit.
Reporter: Ce estimãri aveþi legat
de reluarea turismului?
Gerhard Erasmus: Trebuie sã fim
realiºti, iar eu spun despre mine cã
sunt un raþional-optimist, deºi sunt
optimist rãmân totuºi raþional. Ne
uitãm la tendinþe, la studiile efectuate pe toate pieþele ºi suntem
încrezãtori cã vara aceasta va fi mai
bunã decât vara anului trecut. De
asemenea, cred cã începând cu
luna septembrie vom putea observa o uºoarã revenire. Sunt sigur cã
pe partea de business mai ales lucrurile se vor îmbunãtãþii, iar þãrile
din Europa vor începe sã fie mai deschise ºi se va putea cãlãtorii. Nu
cred însã cã vom vedea o recuperare totalã pânã în 2023, poate chiar
2024. Dar cred cã din 2023 lucrurile
vor arãta mai bine.
Reporter: Anul 2020 a venit cu
multe provocãri mai ales pentru industria ospitalitãþii. Cum a fost pentru Apex Alliance?
Gerhard Erasmus: A fost
într-adevãr un an foarte dificil, dar
noi am reacþionat foarte rapid la situaþia respectivã. Am închis toate

hotelurile din 18 martie 2020 ºi
pânã la finalul lui mai. Acum vedem
cã lucrurile încep sã se reia. În Lituania, de exemplu gradul de ocupare
a ajuns cam la 30-40%, iar în România acesta este la 20-30%, cu excepþia hotelului Hilton Garden Inn
Bucharest Airport care pot spune
cã merge excepþional în aceastã
perioadã ºi ne bucurãm sã vedem
aceastã revenire.
Reporter: Aveþi alte planuri de investiþii în România?
Gerhard Erasmus: Noi suntem,
în principal, o companie de management hotelier astfel cã ne bucurã
sã ne implicãm în managementul
altor hoteluri ºi suntem deschiºi sã
gãsim astfel de oportunitãþi. Existã
câteva oportunitãþi pe aceastã parte, dar nu pot confirma nimic încã.
În termeni de dezvoltare nu cred cã
vom mai dezvolta noi înºine noi
hoteluri în România momentan,
doar dacã intrãm într-o formã de
perteneriat. În prezent ne axãm ºi
investim pe piaþa din Italia unde
avem mai multe proiecte.
Reporter: Consideraþi cã mai este
loc pe piaþa din þara noastrã sau
mai este nevoie de alte hoteluri
având în vedere cã numãrul turiºtilor nu este atât de mare ca în alte
þãri europene?
Gerhard Erasmus: Filozofia mea
sunã cam aºa: cu cât sunt mai multe hoteluri într-o piaþã, cu atât mai
bine acþioneazã acestea ca ambasadori pentru o destinaþie. Când
vorbim despre o destinaþie, dacã ai
hoteluri bune ºi servicii bune, iar
oamenii vin ºi se cazeazã aici, hotelul devine un ambasador pentru
destinaþie ºi schimbã persepectiva
oamenilor legat de investiþii. Cred
cã noi ca industrie hotelierã suntem un catalist pentru investiþii. Cu
cât mai mulþi investitori vin în þarã,
cu atât mai mulþi turiºti ajung în
þarã. Astfel de lucruri s-au petrecut
în Budapesta ºi Praga, care în trecut, acum 30 de ani, nu erau diferite faþã de Bucureºti. Cred cã pentru
Bucureºti nu existã decât oportunitãþi sã devinã mai bun. Noi ne uitãm la credibilitatea acestei zone,
avem trei hoteluri pe aceeaºi stradã
ºi creºtem astfel calitatea acestei
pãrþi a oraºului, o facem mai atractivã chiar ºi pentru localnici.
Reporter: Vã mulþumesc!
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