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Merită să descoperim pentru noi toţi şi pentru copiii
noştri farmecul locului, oamenii şi tradiţiile care l-au
construit, care i-au definit spiritul şi care într-un fel sau
altul interferează zilnic cu prezentul nostru.
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Sa fim vigilenți, tovarăși...
de Andrei Bîrsan
Era vara lui ‘84, intrasem la TCM și așteptam să merg în armată.
Șantierul Casa Poporului era în plină desfășurare, cum ieșeai de la metrou Izvor
vedeai casa în construcție.
Mi-am luat aparatul de fotografiat, un FED 5v, și hai la pozat Casa Poporului.
La stația de metrou Izvor, unde este acum parcul, era câmp până la gardul
actual al casei, acolo era un gard de tablă, albastru.

Andrei Bîrsan
www.orasul.ro

Nu am făcut bine 2-3 fotografii că dintr-un grup de oameni care mergeau de la
gardul albastru la metrou a început să țipe isteric o femeie “Prindeți-l că face
fotografii”.
La început nu am înțeles prea bine ce se întâmplă, au apărut niște paznici și
m-au luat pe sus, tovarășa vigilentă venea în urma lor foarte mândră de ce
făcuse.
Am trecut de gardul albastru și am intrat într-o clădire veche, un hol cu uși în
stânga și în dreapta. Am fost dus în dreapta la șeful de șantier (sau ce era) un
anume domn Dancu sau Danciu. Isterica după mine, agitată, și mândră foc, “Eu
l-am vazut, datorită mie l-ați prins”.
Eram destul de buimac, paznici, isterica vigilentă care făcea gălagie cât zece,
șeful de santier, alți tovarăși ...
Mi-au luat aparatul și m-au pus să dau o declarație. Printre altele în declarație
am scris că nu am văzut semne cu fotografiatul interzis, lucru la care un
tovarăș de acolo și a devenit nervos și suspicios că am început să prind curaj,
că am ceva de ascuns.
Singurul care era normal era domnul Dancu (Danciu), vorbea normal și părea
stingher de ce se întâmpla. Mi-a luat declarația și mi-a zis să vin peste câteva
zile.
Am plecat indignat și mai hotărât să fac fotografii Bucureștiului.
Peste cateva zile m-am dus direct la domnul Dancu (Danciu) care mi-a dat
aparatul fără film și m-a sfătuit să fiu atent în viitor pentru că este păcat să-mi
stric viața pentru nimic.
Și uite așa vigilența unor tovarăți ne face viața mai sigură, mai frumoasă și mai
bună. Nu știu ce s-a întâmplat cu tovarașa vigilentă, dacă a fost premiată sau
nu pentru vigilență în slujba poporului (doar lucra la Casa Poporului).

P.S. Din păcate Bucureștiul nu prea este un oraș turistic, asta se vede prin
faptul că în zilele noastre în fiecare excursie întâlnim oameni vigilenți, “de ce
facem fotografii orasului?”, “nu ai voie”, “fără fotografii”, “că așa vreau EU”...
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Arhiva orașului Text și fotografie: Ștefan Tuchilă
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Fotografii Bucureștiului Dan Vartanian
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Cronica lunii ianuarie 2012
Asociația Bucureștiul meu drag

Emisiunea ”Călător prin România” de luni, 16 ianuarie
2012 la Radio România Internațional emisiune de Mara
Popa, tema este ”România văzută prin obiectivul
aparatului de fotografiat”

Lansare Fundația comunitară București, invitați: Băcănia
Veche, Decât o revistă, Asociația Bucureștiul meu drag,
incubator 107, tangotangent

Invitați: Ileana Ene Giusca, Mihai Grigorescu, Nicu Jianu,
Mihai Petre și Andrei Bîrsan

Excursie la Mănăstirea Chiajna, Liviu Lazăr și Doru
Drăgușin ne-au răsfățat cu șorici, ceafă, piftie și ceai.
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Lansarea primului număr al revistei Bucureștiul meu
drag. Cărturești

Excursie la Foișorul de foc, după amânarea cu
o săptămână din cauza vremii am avut o zi de
vară, soare și un apus ca la carte. Mulțumim
domnului directoe a muzeului, Vasile Bălan și
muzeografilor care au stat cu noi până la apus

Foto Mihai Petre
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Trecut-au anii ....
anii ‘60
de Gheorghe Parusi

- Populația Bucureștiului, inclusiv a comunelor suburbane, este de
1.366.600 de locuitori. Majoritatea s-au stabilit în București mai
ales după 1950, când s-a accelerat procesul de industrializare.
- În București se află 252 de întreprinderi industriale cu 231.978 de
salariați.
- Se accelerează ritmul construirii blocurilor de locuințe. În 1960
sunt construite 7.770 de apartamente.
- Este dat în folosință căminul studențesc de lângă Facultatea de
Drept.
- Se deschide Fabrica de produse lactate București. Aceasta
prelucra 200.000 litri de lapte zilnic.
- Este dat în folosință noul local al Întreprinderii Electrotehnica.
A fost înființată în 1884, dar a trecut prin numeroase stadii de-a
lungul timpului.
- Fabrica de Țigarete București din Regie ajunge la o producție de
4.296t. În bombardamentele din 1944 ea a fost distrusă în proporție
de 70%, refăcându-se treptat.
- Fosta Gară Filaret este redeschisă ca autogară.
- Este dat în folosință blocul de la intersecția Bulevardului 1848
(actualul Brătianu) cu Strada Doamnei, cu spații comerciale la
parter.
- Vechile ateliere din Strada Baicului își iau numele de Electronica.
Aici vor fi fabricate primele receptoare de radio portabile. Uzina
se va moderniza și își va diversifica producția (radio, televizoare,
aparatură medicală etc.)
- Se începe construirea Circului de Stat și a ansamblului de locuințe
din jur.
- Se construiește Blocul Gioconda, cu magazine la parter.
- Este terminată construcția Sălii Palatului, după planurile
arhitecților Horia Maicu, Tiberiu Ricci și Ignat Șerban. Tot acum
sunt finalizate și blocurile din jurul sălii.
- Este dezvelită statuia lui Lenin în Piața Scânteii (la ora actuală a
Presei Libere)
- În decembrie este dat în folosință Palatul Radiodifuziunii Române,
proiectat de arhitecții Mihai si Tiberiu Ricci și Leon Garcia.
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Harta Bucureștiului din epoca sovietică
a României, delimitată de anii emiterii
constituțiilor 1950-1965. Raioanele au
fost schimbate în sectoare prin 1968,
anul limită al acestei hărți.
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Cărțile Bucureștiului
recomandate de Filica Drăghici, bibliotecar BCU

Elisabeta Isanos, În Bucureşti,
fără adresă, Editura Vremea,
Bucureşti, 2008, 319 p.
Elisabeta Isanos ne plimbă printr-un
oraş care ne este bine cunoscut dar
care mai are părţi necunoscute în
acelaşi timp. Este o fină observatoare a
Bucureştiului de azi, mare iubitoare şi
cunoscătoare a Bucureştilor de ieri. Prin
intermediul autoarei vedem imaginile
unor clădiri din Bucureşti, pe lângă care
trecem grăbiţi în fiecare zi şi constatăm
cu uimire că le ignorăm cu totul: de pe zidurile lor, de pe
culmile caselor, ne privesc statornic zeităţi, îngeri, figuri
alegorice, care, altcândva, pentru alte generaţii de locuitori
ai Bucureştilor aveau o semnificaţie, întruchipau gânduri, o
filosofie de viaţă, visuri. Cartea este structurata în trei părţii:
“Casa din Strada Popa Nan”, “Raite prin oras şi prin timp” şi
“Casa din strada Cobălcescu”.
Bucureştiul avea o poezie propie, care nu ţine atât de
arhitectură cât de ambianţă, îmbinarea între pacea de la
ţară şi confortul orăşenesc. Demolările au lovit în specificul
orăşenesc. Oraş individualist şi paşnic, Bucureştiul pare să
fie mereu pedepsit: opus doctrinei în anii ’80, a devenit
nerentabil azi, când orice palmă de loc trebuie făcută să
producă.

Adrian Majuru, Bucureşti. Diurn
şi nocturn, Editura Curtea
Veche Publishing, Bucureşti,
2009, 192 p.
Cartea începe cu o scurtă analiză
a societăţii româneşti interbelice,
urmată de partea “Oraşul diurn” şi
apoi “Orasul Nocturn” şi se încheie cu
o serie de anexe. Autorul doreşte să
treacă în revistă o parte din reperele
istorice, ale căror manifestări cotidiene
şi expresii finale compun mentalitatea
românească în resorturile sale contemporane. În domeniul
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mentalităţilor apar fragmentate în studiile de specialitate,
toate monografiile oraşului Bucureşti conţin o serie de
informaţii relevante privind mentalitatea românească, dar nu
avem un studiu dedicat acestui subiect pentru spaţiul urban.
O plimbare prin Bucureşti este o invitaţie de a descoperi
fragmente de viaţă uitate, reverberaţii ale unui cotidian
aproape dispărut, chipuri şi preocupări nu foarte diferite de
ceea ce vedem şi cunoaştem astăzi.

Florin Andreescu,
Bucureşti: Periplu
urban, Editura Ad
Libri, Bucureşti,
2008, 80 p.
Bucureştii lasă impresia
mai multor oraşe diferite
suprapuse într-unul
singur. Ignorate uneori şi de bucureştenii care trăiesc o viaţă
întreagă aici, aceste oraşe ascunse trebuie descoperite pas cu
pas, abandonând bulevardele principale, sufocate de trafic,
şi pătrunzând în labirintul străduţelor desprinse parcă din
vremea unui târg tihnit de altădată. Autorul ne îndeamnă să
hoinărim pe străzile din zona Bisericii Armeneşti, Mântuleasa
ori în cartierul Cotroceni şi vom intra în universul bucureştean
al sfârşitului de secol XIX şi începutul de secol XX. Alături de
case de târgoveţi vom descoperi şi biserici vechi de secole,
palate şi conace boiereşti. Autorul îşi propune stabilirea unor
puncte-cheie care au o importanţă pentru istoria, cultura şi
viaţa socială a oraşului.
Farmecul Bucureştiului este dat atât de locuri, mai puţin
promovate turistic, cât şi de edificiile monumentale din
bulevardele “regale”, purtând numele regilor şi reginelor
Romaniei, care au contribuit enorm la modernizarea capitalei
şi dezvoltarea infrastructurii, la începutul secolului al XX-lea.

Biserica Sf. Împărați “Apostol
din Tabaci” sau “Potoceanu”
fotograf: Claudiu Gîlmeanu

Claudiu Gîlmeanu

www.claudiugilmeanu.ro

Biserica Sf. Împărați “Apostoli
din Tabaci” sau “Potoceanu”
Hram: Sfinții Împărați Constantin
și Elena, Sf. Apostoli Petru și Pavel
(Sf. Filofteia, Sf. Nicolae)
Ctitorită: între 1763-1765 de
Constantin Potoceanul
Str. Mircea Vodă, (fost Calea
Văcărești 143), Sector 4
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Pentru cei neiubiţi
de Simona Cratel

Simona Cratel

Născută în Bucureşti,
absolventă a Liceului
de Arte Plastice
“Nicolae Tonitza”,
apoi a Universităţii de
artă, a lucrat ca grafic
designer, art director
şi web designer, apoi a
scris timp de patru ani
pentru portalul cultural
LiterNet, la editura
virtuală cu acelaşi nume
publicând şi romanul
scurt “Străinii”.
www.simonacratel.eu

Pentru cei neiubiţi, cancerul geloziei roade în oase, subţiindu-le la nivelul
unor virgule dintr-o frază, scobind toate cuvintele din ea.
Fii orice, dar nu asta.
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Un pahar de vin roşu pe jumătate băut, o carte uitată pe scaunul
unui tren, aburul respiraţiei pe un geam îngheţat, cu nimeni
acolo.
Singurătatea teribilă a femeii închisă într-o cameră cu un copil
ce nu poate răspunde spaimelor şi angoaselor sale. Un simbol,
mai mult decât un simbol. Un miraj.
Fii orice.
Dar nu asta.

Pentru cei neiubiţi toată lumea pleacă, toată lumea moare,
nimic nu durează. Totul are un sfârşit, nimic nu este de
durată. Totul este purtat departe, o veşnică despărţire, şi se
îndepărtează din ce în ce mai tare. Fără o bază solidă. Necreând
nimic. O plecare sterilă.

Pentru cei neiubiţi, cancerul geloziei roade cuvintele din frazele
înţepenite de febră şi otravă, subţiindu-le la nivelul unor
virgule care s-au transformat în rugină. Rugină care a paralizat
comunicarea.
Fii orice, dar orice aş putea lua cu mine şi păstra în lumea mea.
Nu asta.

Pentru cei neiubiţi, lumea întotdeauna pleacă, uită, respinge,
trădează. Mai mult decât un simbol, desigur magie. Sugrumată
în noi iubiri. Nimic nu se leagă, totul dispare. Singurătatea
cumplită a femeii cu un copil de cinci luni în pântecele sale.
Pentru că acest copil nu-i poate răspunde la nicio întrebare. Un
pahar de vin băut pe jumătate, o carte nescrisă, un geam pe
care n-a privit nimeni.

Da, dar trebuie să existe şi altceva, ceva mai mult de atât. Mai
mare decât un simbol.
Un miraj.

„Ceea ce opreşte visele de la a deveni realitate
este lipsa de încredere şi de dragoste.”
(„The voice”, Anais Nin)
februarie 2012 - “Bucureștiul meu drag” 17

Muzeul Naţional George Enescu,
o emblemă a Bucureştiului
text de Sidonia Teodorescu, fotografii de Mihai Petre

Muzeul Naţional George Enescu se află în Palatul Cantacuzino, una dintre cele
mai frumoase clădiri din Bucureşti.
Palatul Gheorghe Grigore Cantacuzino, situat pe Calea Victoriei, nr. 141 a fost
proiectat şi construit între anii 1901-1903, de arhitectul Ion D. Berindey (18711928) pentru Gheorghe Grigore Cantacuzino (supranumit Nababul pentru uriaşa
sa avere), care, ajuns în 1899, şeful partidului conservator şi prim-ministru, a
hotărât să-şi construiască cea mai frumoasă locuinţă din Bucureşti.

Sidonia
Teodorescu

lector universitar la
Universitatea Spiru
Haret, Facultatea de
Arhitectură
arhitect titular al
BIA Elena-Sidonia
Teodorescu
doctorand la
Universitatea de
Arhitectură şi
Urbanism Ion Mincu,
Bucureşti, Şcoala
Doctorală Spaţiu,
Imagine, Text,
Teritoriu (SITT)

Piatra de temelie a fost pusă pe 3 aprilie 1902, iar inaugurarea palatului a
avut loc la 29 ianuarie 1906, printr-un „mare dineu, urmat de un bal uluitor,
fără precedent în ţară”, după cum îşi amintea Maria Cantacuzino-Enescu,
nora Nababului. Recepţia definitivă a Palatului Cantacuzino a avut loc la 12
octombrie 1906. Ion D. Berindey a fost şi arhitectul diriginte de şantier al
lucrării executate sub antrepriza Thoma Kanzler.
Monumentalul palat, amplasat pe tronsonul nordic al Căii Victoriei, a fost creat
după modelul reşedinţelor nobiliare pariziene (hôtel de ville), clădiri aşezate
în mijlocul lotului de teren, în jurul cărora se amenajau grădini. Construcţia
eclectică îmbină armonios elemente de stil rococo, neoclasic francez şi Art
Nouveau.
Iată descrierea palatului, făcută de cronicarii vremii, la inaugurare:
“Un splendid imobil cu faţada în stil Ludovic al XIV-lea, cu plafoane pictate de
artişti renumiţi, cum sunt: Petraşcu, Vermont, Voinescu şi Mirea; cu bronzuri şi
statuete realizate de sculptorul Storck; cu lemn sculptat şi fier forjat ieşit din
mâinile meşterilor bucureşteni; cu încălzire centrală prin calorifer cu vapori
sub presiune; cu 600 de lămpi incandescente - o adevărată operă de artă în
întregul ei.” (Apud revista Flacăra, anul XXII, nr. 919, 13 ian. 1973, p. 23.)
Acestă clădire emblematică a Bucureştiului, declarată monument de arhitectură
a fost decorată de artişti faimoşi în epocă: pictorii Nicolae Vermont, Gheorghe
Demetrescu Mirea si Costin Petrescu sunt autorii picturilor murale, Emil Wilhelm
von Becker realizează sculpturile exterioare şi interioare ale palatului, grupuri
alegorice cu mascheroni, statui, motive antropomorfe, zoomorfe şi florale şi
stema princiară a familiei Cantacuzino situată în cadrul frontonului circular de
deasupra uşii de intrare.
Mobilierul şi decoraţia interioară au fost executate de casele Kriéger şi Mercier
din Paris (tapiserii, candelabre, lămpi, vitralii, mobilier în stil Ludovic al XIVlea şi Ludovic al XVI-lea etc). Pictura plafonului din salonul mare, denumită
„Primăvara” şi cea intitulată „Preludiul” din sala de concerte sunt realizate de
pictorul Gheorghe Demetrescu Mirea. Stucaturile, lemnul sculptat, feroneria şi
majoritatea bronzurilor au fost executate la Bucureşti, de casele Storck, Gaiser,
Haug, Dietz etc. după desenele şi sub atenta supraveghere a arhitectului Ion D.
Berindey.
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Palatul Cantacuzino în 1911,
Revista Ilustraţia, anul I
(1 iulie 1911), nr. 2-3, p. 12

Încăperea din stânga intrării a fost biroul proprietarului.
În sufrageria somptuoasă se mai găseşte încă marea
masă care a aparţinut familiei Cantacuzino.
În 1911 leii de piatră ce flanchează intrarea impozantă
de sub imensa copertină Art Nouveau a palatului nu erau
montaţi, aşa cum se vede si în fotografia de epocă de
mai sus.
După cum arăta Petre Oprea în lucrarea „Sculpturi
decorative pe clădiri bucureştene”, aceşti lei sunt copii
(reducţie) după leii şezând din grădinile Tuilleries, ai
artistului francez Antoine Louis Barye.
După moartea Nababului, în 1913, palatul rămâne
moştenire fiului său, Mihail G. Cantacuzino şi soţiei
acestuia, Maria (Maruca, născută Rosetti-Tescanu), care
după decesul prematur al soţului, se va recăsători în
1937, cu George Enescu.
Cuplul Enescu a locuit, între 1945-1946, în casa mai mică
22 “Bucureștiul meu drag” - februarie 2012

din spatele palatului, destinată iniţial, administraţiei
clădirii (Casa din spatele palatului si dependinţele încă
nu fuseseră ridicate în 1911). Azi această casă a devenit
Casa Memorială George Enescu.
În anii ’40, palatul a adăpostit sediul Preşedinţiei
Consiliului de Miniştri, apoi, din 1947, Institutul de Studii
Româno-Sovietice. După moartea lui George Enescu în
1955, soţia sa a lăsat prin testament palatul şi clădirile
anexe, muzeului dedicat memoriei compozitorului.
Din 1955, aici funcţionează Uniunea Compozitorilor
şi Muzicologilor din România, iar din 1956, casa
adăposteşte şi Muzeul Naţional George Enescu.
În 1958, pentru a pregăti palatul devenit muzeu
în vederea desfăşurării primei ediţii a Festivalului
Internaţional George Enescu, s-a amenajat scena din
aulă şi s-au făcut primele retuşuri interioare. A doua
intervenţie majoră a avut loc după cutremurul din 1977,
când s-a încercat o schimbare de destinaţie a imobilului,
dar actul de donaţie prevedea în acest caz revenirea în

Fațada Palatului Cantacuzino,
Direcția Municipiului București
a Arhivelor Naționale

proprietatea familiei Cantacuzino… şi regimul comunist
nu a riscat un scandal internaţional. (Revista Magazin
istoric, anul XLIII - serie nouă - nr. 9 (510), septembrie
2009, articolul Casa cu doi lei, p. 30)
Muzeul a fost redeschis abia după decembrie 1989,
timp în care s-au produs degradări importante şi au
dispărut multe dintre ornamentele iniţiale: cariatidele,
candelabrele, o parte din mobilier etc.
O a treia intervenţie s-a produs în 1990, când Uniunea
Compozitorilor şi Muzicologilor din România a revenit în
clădirea unde îşi avusese sediul şi între anii 1956 – 1977
şi au fost făcute lucrări de reabilitare şi consolidare.
Abia în 1992 s-a redeschis oficial Muzeul Naţional George
Enescu. În forma actuală, muzeul ocupă cinci săli din
clădire, în care sunt expuse obiecte ce au aparţinut
marelui compozitor: manuscrise, scrisori, partituri,
pianul şi viorile sale, biblioteca, tablouri, piese de
mobilier, fotografii etc.
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Demolarea Arhivelor Statulu
fotografie de Andrei Bîrsan, 1985
Biserica
Sf. Ilie Gorgani
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Blocul Turn de la Sala Palatului

ui
Palatul Universul de
pe str. Brezoianu

Palatul Telefoanelor
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Panoramele Bucureștiului

Imaginile panoramice m-au fascinat din copilărie fapt pentru care la o vârstă la care
visele devin realitate am încercat să găsesc un mare maestru al fotografiilor panoramice
de la care pot învăța această practică. Dorind să învâț de la cel mai bun am găsit
workshopul domnului Narcis Virgiliu care a reușit cu dotarea celor de la F64 să mă învețe
și să îmi demonstreze cum se poate realiza o panoramă adevarată folosind tehnicile și
instrumentele necesare.
Orașul meu natal București reprezintă o parte din viața mea iar “Bucurestiul meu drag” a
venit în completarea necesităților mele în imagine.

Florian Marin

www.facebook.com/florian1967
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Fotografia am realizat-o cu sprijinul domnului inginer Victor Nedrita proiectantul complexului de blocuri Asmita care
m-a ajutat să obțin autorizația de a mă urca pe cel mai înalt bloc. Acesta are 25 etaje și 90m înălțime.
Aparatul cu care am lucrat la vrema aceea era al minunatului meu prieten Ionel Onofraș care nu m-a lăsat să urc până
acolo doar cu Canon-ul meu 40D ci și cu acel minunat 5D MarkII cu care de fiecare dată ne bucura privirea cu imaginile
lui de excepție.
Mulțumesc tuturor pentru ajutor și sunt mândru că am asemenea prieteni.
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Prinţi şi vopsitori
de Silvia Colfescu

Silvia Colfescu
silviacolfescu.
blogspot.com

Toată lumea îi spunea tante Marie. Era
mică, subţire, cu părul alb amestecat
cu fire negre, o chică viguroasă, care îi
încununa creştetul cu o strălucire de argint
vechi. Avea 86 de ani. Până la 84 umblase
cu bicicleta prin Bucureşti, circulând
pe străzi fără să se intimideze de bolizii
care vâjâiau pe lângă ea. Căpătase prin
căsătorie un nume princiar, cel al unei
familii care în secolul XVIII domnise în Ţara
Românească, nume pe care îl purta cu
eleganţă şi simplitate, conştientă, atât cât
trebuie, de valoarea lui istorică.

Trăia prin anii 1980
Trăia prin anii 1980 într-un demisol, în
compania surorii ei, tante Alexandra,
purtătoare de asemenea a unui nume
cu rezonanţă domnească. Cele doua
bătrâne principese sporovăiau toată ziua
pe franţuzeşte, zbierând, fără să-şi dea
seama, cât le ţineau plămânii, întrucât
erau amândouă aproape de tot surde.
Nepoţii mai treceau pe la ele din când în
când şi le invitau la masă de sărbători,
dar cel mai frecvent vizitator al lor era un
şobolan, care ieşise într-o zi dintr-o gaură
din podea, de după vasul de WC; incapabile
să omoare vreo fiinţă vie, surorile îi
oferiseră niscaiva pâine şi coji de caşcaval
şi începuseră să aştepte cu plăcere vizita
zilnică a micului animal.

Desigur
Desigur că, în lunga lor viaţă, cele doua
cucoane se confruntaseră cu felurite
aventuri, dintre care nu lipseau ceva ani de
închisoare, episod obligatoriu în biografia
persoanelor dintr-o anumită pătură a
societăţii.
Cum aceasta este o povestire despre
tante Marie, ne vom ocupa altădată de
avatarurile mătuşii Alexandra.
Deci, la ieşirea din închisoare, ca orice
om de bun simţ, tante Marie îşi căutase o
îndeletnicire cu ajutorul căreia să-şi câştige
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traiul. Educaţia ei nu o înzestrase cu
abilităţi pe deplin adecvate noilor vremuri,
dar Marie (aflată atunci la vârsta tinereţii)
moştenise curajul legendar al unor veacuri
de mult apuse, aşa că a purces urgent la
căutarea unui loc de muncă, fără să se
încurce în văicăreli.
Doar că, atunci când aflau că postulanta
nu numai că făcea parte din burghezomoşierime, dar şi că abia ieşise de la
zdup, potenţialii angajatori o refuzau, cu
menajamente sau fără, aşa cum îi îndemna,
la rândul lor, propria educaţie.

După vreo zece refuzuri
După vreo zece refuzuri, Marie nu-şi
pierduse speranţa. Atunci, soarta hotărî
să-i răsplătească perseverenţa scoţându-i-l
în cale pe nea Ticu.
Persoana care răspundea la acest apelativ
era un tovarăş îndesat, tuciuriu la faţă,
cu nişte ochi bulbucaţi, cu albul gălbejit
şi cu gene dese, negre: ocupa importanta

funcţie de şef de echipă la ICRAL, o echipă care se
dedica finisării interioare ale construcţiilor. În faţa lui se
prezentă Marie, subţirică, mică şi cu un buletin pe care
era înscris un nume imposibil (sau măcar foarte greu) de
pronunţat.
Nea Ticu o privi dubitativ şi o întrebă:
- Tovărăşică, să vopseşti calorifere ştii?
Marie nu se dedase niciodată acestei ocupaţii, dar, cu
îndrăzneala disperării, răspunse hotărât:
- Da!
Nea Ticu îi puse în mână o pensulă şi o cutie cu vopsea
şi o lăsă în faţa unui calorifer cu aspect jerpelit,
acordându-i o oră pentru a-şi demonstra competenţa.

Marie nu vopsise în viaţa ei un calorifer
Marie nu vopsise în viaţa ei un calorifer, dar, fiind o
adevărată prinţesă, făcea la perfecţie orice lucru pe
care-şi punea în gând să-l facă. Se apucă de treabă, şi
vopsi caloriferul cu un asemenea talent înnăscut, încât
nea Ticu, de îndată ce văzu rezultatul muncii ei, îi spuse
cu un entuziasm abia stăpânit:
- Eşti angajată!
Astfel încât Marie începu să vopsească vioi calorifere,
spre marea satisfacţie a meşterului Ticu, fericit că avea
în sfârşit în echipă un muncitor capabil să facă faţă
acestei delicate sarcini.

Nu trecu mult
Nu trecu mult, şi din închisoare ieşi un alt membru al
clasei duşmanilor burghezo-moşiereşti, cât se poate de
prinţ şi văr îndepărtat al Mariei şi, la fel ca ea, începu
să-şi caute un loc de muncă. Tot la fel ca Marie, primi
refuzuri cu nemiluita.
În cele din urmă, cineva îi povesti despre reuşita
profesională a verişoarei şi îi sugeră să o consulte în
legătură cu posibilitatea unei angajări în cadrul aceleiaşi
instituţiuni.

Urmă o perioadă fastă
Urmă o perioadă fastă, în care cei doi verişori vopseau
veseli calorifere, iar nea Ticu prospera, dând satisfacţie
şefilor şi fericindu-i pe locatarii apartamentelor şi
birourilor pe care le repara ICRAL-ul.
După încă o bucăţică de vreme, din închisoare fu
eliberat un alt duşman de clasă, vag rudă cu Marie.
Scenariul se repetă, noul prinţ se dovedi a fi un vopsitor
tot atât de devotat ca şi rubedeniile sale, meşterul îşi
mări cu bucurie echipa, iar cei trei prinţi se puseră pe
vopsit de zor calorifere, spre mulţumirea tovarăşilor cu
munci de răspundere.
Nu mai e nevoie să spun că, după încă ceva timp, o altă
beizadea fanariotă fu izgonită din mediul educativ al
închisorii şi, expusă incertitudinilor vieţii din libertate,
făcu apel la Marie, pe care-o cunoştea din copilărie.

Nea Ticu se convinsese
Nea Ticu se convinsese deja că duşmanii de clasă sunt
înzestraţi cu unele folositoare aptitudini, aşa că, la
prima solicitare, îl angajă fără ezitare.
Aşa se întâmplă şi la următoarea eliberare, apoi la încă
una, iar echipa de prinţi continuă să se mărească şi să
vopsească vioi calorifere, cu mult elan muncitoresc şi cu
rezultate optime.
Treaba ar fi mers la nesfârşit, dacă, într-o bună zi, ştatul
de plată al echipei nu i-ar fi căzut în mână unui tovarăş
de la cadre, care beneficiase de ceva şcoală. Uluit să
constate că sub ochii lui, pe ştat, se înşiră toată istoria
evului mediu al patriei, tovarăşul îl chemă la ordine pe
nea Ticu, cerându-i imperativ să dea afară moşierimea
încuibată în trupul principial al ICRAL-ului.
-A, nu, se împotrivi meşterul, în viaţa mea n-am avut
aşa o echipă de vopsitori harnici şi de treabă! Dacă
pleacă ei, plec şi eu!

Zis şi făcut. Marie, fire devotată familiei, îl duse
numaidecât în faţa lui nea Ticu.
- Tovărăşele, să vopseşti calorifere ştii? îşi rosti meşterul
sloganul binecunoscut.
- Da! răspunse proaspăt eliberatul principe, hotărât să
facă necesarele concesii pentru a obţine locul râvnit.
Şi, pus în faţa aceleiaşi încercări ca şi verişoara, se
achită de sarcină la fel de bine, că deh, prinţ era şi el şi,
ca un adevărat prinţ, făcea la perfecţie orice lucru pe
care-şi punea în gând să-l facă.

La mijlocul secolului XX, o întreagă clasă socială a
trecut cu entuziasm de la sigla Chanel la sigla clasei
muncitoare
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Degeaba
Degeaba îl ameninţă tovarăşul de la cadre, nea Ticu
avea o meserie de aur şi o origine indubitabil sănătoasă,
aşa că avea motive să se ţină tare pe poziţie.

ghinionului, translatorul angajat era în concediu
medical.

Atunci, portăreasa

În cele din urmă, au fost daţi afară cu toţii, iar nea
Ticu (care, cu siguranţă, avea vreun bulibaşă printre
antecesori, căci numai astfel se explică puritatea
diamantină a caracterului său) împărtăşi destinul
echipei.

Atunci, portăreasa, persoană la curent cu toate
metehnele angajaţilor, îi şopti la ureche directorului că
tovarăşa curieră vorbeşte fluent franţuzeşte, nemţeşte
şi englezeşte. Directorului nu i-a prea convenit, dar,
fiind la ananghie, n-a avut încotro şi s-a folosit de
cunoştinţele Cenuşăresei institutului.

Tante Marie, cu sufletul întărit de revelaţia posibilităţilor
multiple pe care ni le oferă viaţa, îşi găsi foarte repede
o slujbă de curieră la un institut: calităţile de ciclistă au
jucat un rol esenţial în promovarea ei pe acest loc.

A fost, pentru tante Marie, punctul de plecare al unei
cariere hiperintelectuale. Deşi, în acte, a rămas pe
postul ei de curieră, în fapt a tradus texte şi a lucrat ca
translatoare până când s-a pensionat.

În curând, la directorul institutului au venit în vizită
doi parteneri străini, ocazie cu care s-a constatat
că directorul nu vorbea nici o limbă străină. Culmea

A murit la puţin timp după ‘89, ducând într-o lume mai
bună comorile ei de speranţă, optimism şi bunăvoinţă.

Circulaţia în Bucureşti în anii ‘60 era mai mult dacât rarefiată: o curieră pe bicicletă avea deplină libertate să
gonească.... Bulevardul 1848, actual I.C. Brătianu, colecția Muzeului Municipiului București
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Podul Mihai Vodă - studiu
Soare & Yokina Arhitecți Asociați SRL
În momentul de față legătura pietonală între Centrul Istoric și
zona verde a Parcului Izvor, iar mai departe cea către centrele
de interes din sudul orașului este blocată prin dispariția în
anii ’80 a podului Mihai Vodă. Apare astfel necesitatea de a
realiza un pod pietonal și pentru bicicliști, care să traverseze
Dâmbovița și Splaiul Independenței în dreptul străzii Lipscani.

Echipa de proiectare:
Adrian Răzvan SOARE, Sebastian Lupea
Proiectant general:
Soare & Yokina Arhitecți Asociați SRL
Client:
Primăria Capitalei
Anul proiectării: 2010

www.syaa.ro

Podul este conceput sub forma unei „camere urbane”,
un spațiu al comunității și al autoreflexiei. La nivel urban
silueta podului susține liniile de forță ale țesutului urban,
definind clar spațiul construit de cel liber și realizând un
context avantajos pentru scuarul ce adăpostește Memorialul
Holocaustului.
La nivel cultural, podul este și un simbol al memoriei
colective, reclădind simbolic vechiul Pod Mihai Vodă. Podul
își propune și să suplinească lipsa de spații de servicii de care
suferă Parcul, oferind spații de întâlnire și socializare orintate
spre vest pentru a exploata la maximum priveliștea apusului
peste oglinda de apă a Dâmboviței. Pe malul drept coborârea
se face printr-un amfiteatru larg, plantat, ce oferă un loc de
popas și pretextul unor evenimente urbane.
Parcările subterane sunt organizate pe ambele maluri ale
Dâmbovitei, cea de pe malul stâng desfășurându-se pe două
niveluri și oferind cca 230 locuri de parcare iar cea de pe
malul drept desfășurându-se pe un singur nivel și având o
capacitate de cca. 200 locuri.
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București, fotografii cu suflet și
povești inedite fotografii și text de Eli Driu
Poate fi zi sau noapte, vară sau iarnă, soare sau vânt, dar râmâne același oraș sâcâitor
de aglomerat, vopsit într-un gri-mohorât și parcă prea obositor de pestriț. E Bucureștiul
nostru cel de toate zilele cu amestecul lui de clădiri de tot felul, cu străzile lui
aglomerate și agasante și cu oamenii lui mai mult grăbiți decât ocupați. E descurajarea
și dezamăgirea oricărui fotograf care visează nostalgic la spații verzi din belșug, la
arhitecturi aerisite și armonioase, la culori și forme plăcute ochiului și sufletului, adică
la subiecte care să-i aducă inspirația întru arta frumosului în sensul ei clasic.

Eli Driu

www.elidriu.ro

Și totuși farmecul Bucureștiului este omniprezent, uneori prea profund și aflat într-o
permanentă reînnoire de sine. Plutește peste tot în aer și te ademenește binevoitor
să-i respecți și admiri incredibilele contraste care șochează la tot pasul, complicatul
amalgam de influențe care au amprentat totul in jur, inexplicabila ordine a lucrurilor
rătăcită într-o aparentă dezordine, adică tot ceea ce face din București un oraș unic și
atât de special. E provocarea și încântarea oricărui fotograf care apreciază varietatea
desprinsă din monotonia relativ constantă a construcțiilor, originalitatea acțiunilor
străzii în ciuda rutinei prezente necondiționat și neconvenționalul general care sfidează
detaliile transformate în stereotipuri. Bucureștiul e o resursă inepuizabilă de inspirație
în toate formele ei posibile de manifestare, o fabrică de povești fotografice deschisă
non-stop pentru oricine are ochi de văzut și imaginație de folosit.
Plecând de la binecunoscuta comuniune om-natură, putem extrapola și afirma cu
convingere că există un corespondent urban al acestei legături și anume o comuniune
om-oraș ce activează ca un liant invizibil, dar bine sudat, între bucureșteni și
București.
Atenție, răbdare și un gram de sensibilitate! Atât este necesar să observi că pereții de
la blocul de vis-à-vis știu prea multe detalii despre tot cartierul; că niște pietre din
pavaj păstrează cu grijă urmele căruței negustorului de la o deja uitată băcănie din
colțul străzii; că praful purtat de vânt a adus cu el file de poveste de pe meleaguri
străine; că două băncuțe vecine se intrec în numărătoare de săruturi la care au
fost martore; că stejarul bătrân se mândrește că are tatuate pe coajă două inimi
amintind de M și E care s-au sărutat întâia oară la umbra lui; că gardul școlii cu vopsea
scorojită a strigat catalogul pentru zeci de generații de elevi; că salcia de pe lac e
cam nostalgică și visează la o viață în provincie alături de suratele ei; că turla bisericii
afirmă cu mândrie că în tinerețe a fost străjerul cartierului; că gangul întunecat se
ferește să amintească de jaful sângeros la care a fost martor; că rândunica trubadură
se întoarce cu drag acasă în oraș în fiecare primăvară; că geamul acum spart de la casa
cărămizie și cam dărăpănată a uitat cum pe vremuri admira insistent toate damele bine
care treceau pe stradă; că bătrâna casă de la numărul 7 bis se uită invidios la fațada
modernă de sticlă cu care s-a gătit recent vecina ei…

Notă: Fotografiile
prezentate aparțin
proiectului fotografic
“My Visual Stories”,
sunt realizate in
București în cursul
anului 2011 și sunt un
rod timid, dar sincer al
propriei viziuni.

Toate celelalte povești ale orașului vă las să le descoperiți singuri. Dezlegați-le
misterul, fiți mesagerul lor și împărtășiți-le tuturor celor care iubesc Bucureștiul și
celor care-l vor iubi când îi vor afla farmecul!
Eu am puțină treabă acum. Vreau să ciulesc urechile la discuția dintre doi amorezi
înaripați, o cioară tânără trădată în dragoste și iubitul ei acum plin de profunde
remuscări.
Mă scuzați, vă rog, dar sunt o fire curioasă…….
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Pădurea Pustnicu
fotografii de Iulian Iosub

Aflată în partea de EST a capitalei, pe vechiul drum spre mare, pădurea
Pustnicu este un loc de recreere foarte apreciat de bucureșteni.
Până acum câțiva ani pe malul lacului era o cabana-restaurant “Pustnicu”
construită în stil rustic din bârne de lemn înegrite. Acum cabana nu mai
există, un incediu a ars-o până la temelii.
Pădurea cu un amestec de copaci tineri și bătrâni (cer și gârniță) era un
loc foarte bun pentru concursurile de orientare turistică.
“Excursii în împrejurimile capitalei” de Raul Călinescu, Editura Uniunii
de cultură fizică și sport, 1962

Iulian Iosub

www.fotografiepro.ro/blog
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Mănăstirea Pasărea
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“Ruinurile Bucureștiului”
Hotelul Concordia
fotografii și text de Andrei Bîrsan

Hai să dăm mână cu mână … să refacem Hotelul Concordia
Acum 153 de ani în hotelul Concordia de pe strada Germană, actuală Smârdan, în
nopatea 23 spre 24 ianuarie 1859, deputaţii Partidei naţionale ( I. C. Brătianu, C.A.
Rosetti, G. H. Magheru, fraţii Golescu şi alţii) au hotărât să propună Adunării elective
alegerea ca domn al Ţării Româneşti pe Alexandru Iona Cuza, domnul Moldovei, fapt
care s-a produs si care a condus la Unirea Principatelor Române, la crearea României.
Construit în 1852 a ars şi a fost refăcut de câteva ori, acum este o ruină.
Aș putea spune un monument de grad zero, de care ar trebui să avem grijă ca de
ochii din cap.

Andrei Bîrsan
www.orasul.ro
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În loc să fie loc de pelerinaj, de mândrie națională, a ajuns o groapă de gunoi.
Fotografiile sunt făcute în excursia din 24 ianuarie 2009.

ianuarie 2009

februarie 2012
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Arhiva orașului
Text și fotografie: Ștefan Tuchilă

Regret in fiecare zi ca nu m-am apucat sa fotografiez Bucurestiul putin mai devreme.
Am avut totusi norocul sa fiu unii dintre martorii perioadei in care orasul a suferit una
din cele mai importante mutatii din istoria lui, arhiva mea continand parti de oras
disparute, mutilate sau, mult mai rau, uitate de locuitorii Bucurestiului.

Ștefan Tuchilă

www.archiphotos.com

Rezultatul nenumăratelor excursii bucureștene s-a concretizat într-o colecție de
imagini a orașului. Imagini ce evită monumentele cunoscute sau părțile „frumoase”,
concentrându-se pe clădiri și zone ce vor dispărea, ce dispar sau, din contră, sunt
pe cale să apară. Într-un oraș al cărui locuitori sunt obsedați de a găsi acel loc, acel
monument , acel simbol sau acea atmosfera ce i-ar ajuta să accepte și să empatizeze
mai bine cu orașul am preferat dintotdeauna să caut ceea ce mulți ar considera
„urât”: clădiri decrepite, ruine, cartiere în dezintegrare sau din contră, șantiere
de turnuri și dezvoltări imobiliare noi, de tip „Pipera”. Astăzi, multe din cladirile și
zonele fotografiate acum cățiva ani nu mai exista sau au cu totul alt aspect.

Așa am devenit un fel de colecționar.
Partea bună într-un oraș ca Bucureștiul e că fotografiile „de arhivă” sunt relativ usor
de obținut, ajunge să aștepți cîțiva ani, uneori câteva luni și ești în posesia unei
imagini unice, ce nu va mai putea fi capturată vreodată.
Discursul poate părea cinic dar scopul acestui text nu este de a discuta mutația
Bucureștiului, aspectele pozitive sau negative ale unei dezvoltări necontrolate
sau inabilitatea celor însărcinați cu planificarea de a duce un singur proiect pana
la capăt. Nu, scriu acest text pentru a încerca să insuflu dorința de a documenta
orașul cât mai multor bucureșteni: momentul este unic și nu trebuie ratat. Incercați
să uitați de Ateneu, Arcul de Triumf sau Casa Poporului. Le veți gasi în același loc și
peste 20 de ani. Nu același lucru este însă valabil pentru casele „vagon” de pe strada
unde locuiți sau vila modernistă pe lângă care treceți zilnic în drum spre birou.
Inițiative de acest gen există, „Case care plâng” este un exemplu notabil, însă câțiva
oameni extrem de motivați nu pot face toata munca. Bucureștiul prezintă o densitate
mare de fotografi, însă puțini sunt cei ce privesc orașul ca un mediu propice creației.
Multi fac orice numai să scape undeva prin țară, eventual într-o cetate medievală
restaurată cu grijă sau într-un sat „autentic”. Alții consideră că orașul este un subiect
„viabil”, cât timp orașul nu este București, căci chiar și cel mai neînsemnat oraș
european conține mai multă „istorie și valoare arhitecturală” decât urbea natală.
Și cine i-ar putea învinui? Bucureștiul se manifestă foarte agresiv cu utilizatorii săi,
cu greu ai putea găsi o relație urbană mai conflictuală decât confruntarea dintre
bucureșteni și orașul lor.
Problema rămâne însa că atât cât toată lumea se plănge și nimeni nu încearcă să
înțeleagă de ce lucrurile stau așa cum stau nimic nu se va schimba. Și un lucru
este sigur, atât timp cât evităm să confruntăm spațiul în care trăim relația noastră
cu acesta va rămâne neschimbată. Vă invit astfel la o confruntare foto cu strada,
cartierul, orașul vostru!
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Hanul Gabroveni, înainte
de a fi închis în așteptarea
restaurării, decembrie 2009
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Moara lui Assan în 2008, câteva zile înainte de incendiul
ce distruge o parte din cladiri și dă ocazia proprietarilor
să recurgă la tehnica “lasă-l așa și o să dispară”
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Cinema „Feroviarul” înainte
de demolare, februarie 2011

Fabrica de ace de tricotat,
aprilie 2008
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Pasarela „Basarab” înainte
de demolare, aprilie 2008

Casă abandonată, strada
Emanoil Porumbaru nr.19
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Cinema Capitol, iunie 2009
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detalii în numărul viitor
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Casas que se van casas que
ya no estan
(case care se duc, case pe care nu le mai apuc)
de Rodolfo Arturo Herrera Saldaña
Rodolfo Arturo Herrera Saldaña, s-a
nascut la Córdoba, Veracruz, Mexic.

Rodolfo Herrera
Saldaña

A studiat Artele Plastice și Decorative
la Escuela de Design din Ciudad
de México și la Institutul de Arte
Plastice “Nicolae Grigorescu” din
București. A făcut studii de Muzeologie
la Ecole du Musée du Louvre și un
masterat în Restaurare și Conservare
la Universitatea Paris I Pantheon
Sorbonne.
Experiența profesională: A colaborat
cu centrele de cercetare, studierea
și docența în artele sticlei antice,
a vitraliilor și designul sticlei
contemporane în Mexic, Franța, Spania
și România.

....timpul trece, oamenii
trec, ei au construit orașe,
ei le-au transformat. Au
creat ambientele lor, casele
lor. Odată ce oamenii se
duc, operele lor, casele lor
se schimbă. Sunt locuite
de noi ocupanți, aceștia le
adaptează sau le distrug.
Astfel, casele în care au
locuit generațiile trecute,
ce au păstrat și încă
pastrează mărturia vieților
celor ce le-au construit, ce

le-au ridicat, se duc, nu mai
sunt printre noi, dispărând
treptat, ștergându-se.
Expoziția “Casas que se
van, casas que ya no
están”, își propune, în
afara constituirii acestei
scurte și modeste mărturii
a edificiilor care astăzi au
dispărut sau probabil într-o
zi nu vor mai fi, să aducă
locuitorilor din ziua de azi
conștiința necesității de a
prezeva, conserva, restaura

A coordonat întâlnirea artiștilor sticlari
italieni, cehi, francezi și spanioli din
cadrul progamului “Kaleidoscop” al
Uniunii Europeene, in Centrul Național
al Sticlei din Segovia, Spania.
A lucrat ca arheolog și restaurador de
obiecte arheologice (sticlă, ceramică,
metale, materiale organice) în Franța,
Spania, Mexic, Italia și România.
A susținut reorganizarea muzeelor din
România în baza criteriilor Consiliului
Internațional al Muzeelor ICOMUNESCO.
A lucrat ca organizator de expoziții
și a conceput proiectul Muzeului
Universitar la Universidad Autónoma de
Chapingo, Mexic.

și analiza acest patrimoniu.
Înțelegerea indentității
sale, ne va permite să ne
apropiem de acele vremuri
ce formează temeliile vieții
noastre actuale.
Să permitem acestor
mărturii imobile, acestor
case, să ducă mai departe
mesajul tuturor acelor
persoane care le-au creat,
ce astăzi nu mai trăiesc, ce
astăzi nu mai sunt....
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Calea G

A scrie despre case care nu mai sunt nu este ușor, ele au plecat, au fost demolate, au fost transformate în munți de
moloz. În afară de a fi locuințe, au fost și locuri de referință pentru oraș. Cine nu își amintește de colțul străzii Buzești
cu Calea Griviței, construit spre sfârșitul secolului 19, cu celebrul cinematograf Feroviar (fost Marna)?
Acum din acest colț a rămas doar amintirea.
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Griviței
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Calea M

De la începuturile sale, Calea Moșilor sau Podul Târgului de afară începea lângă Curtea Domnească și se prelungea ca o
mare arteră comercială spre actualul Obor, fiind ea însăși ieșirea Bucureștiului spre porturile Galați și Brăila.
Casele care mai sunt în picioare pot dovedi măreția acelor vremuri până când vor fi demolate.
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Moșilor
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Strada Au
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rel Vlaicu
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Zăpada din ianuarie, o
aventură pentru fotografii
de trenuri de Mihai-Marian Tudosă
Cu siguranță, una dintre cele mai grele meserii din lume este aceea de
feroviar, fie că vorbim de mecanici de locomotivă, revizori tehnici de
vagoane, impiegați sau agenți de la linie. Iarna cu zăpada, viscolul și
celelalte ”cadouri” ale anotimpului rece transformă o meserie grea întruna incredibil de grea.

Mihai-Marian Tudosă
http://trenuriromania.
blogspot.com

Deși aveam examen a doua zi, mi-am dat papucii cu cremă să fie cât
de cât rezistenți la stratul de zăpadă consistent din traficul pietonal
bucureștean și am pornit în Gara de Nord să… îngheț alături de ceilalți
feroviari. Ei bine, în doar 3 ore în care totuși m-am mișcat și mă puteam
retrage când și când sub acoperișurile peroanelor Gării de Nord, am
devenit o ființă încremenită la mâini și la picioare, cu frigul în oase și
în mușchi, cu bocancii uzi și cu mintea… puțin zis… înghețată. Dar cei
care lucrează în slujba căii ferate cu al lor program de 8-10-12-14 ore? E
de-ajuns să petreci o singură zi din aceasta cum a fost 25 sau 26 ianuarie
2012 și nu-ți mai trebuie nimic.
Și totuși, trenurile circulă foarte greu, macazurile se încăpățânează
să răspundă corect la comenzile electrice, gheața și zăpada formează
obstacole serioase în calea giganților de fier și totul se transformă în
zeci de minute sau chiar ore pierdute în ger de către călătorii dornici
să ajungă la casele lor. Nu spun asta din perspectiva omului care stă în
spatele ecranului de calculator, ci o spun din perspectiva călătorului
căruia îi întârzie la plecare trenul cu care ar trebui să ajungă acasă
după zeci de zile de stat depărtare, din perspectiva călătorului care se
bucură de un aer cald în compartiment, din perspectiva călătorului care
AJUNGE, ÎN SIGURANȚĂ, la casa lui. Aaa… și din perspectiva pasionatului
care se duce la urma trenului și admiră minute la rând suluri de zăpadă
făcute praf în urma Trenului InterRegio 1653, București Nord – Vatra
Dornei Băi.
În condițiile în care vremea de afară nu-ți permite să te deplasezi pe
propriile picioare nici câteva sute de metri… trenurile, cum-necum, își
fac cale prin vremea cumplit de năprasnică și, comandate de oameni
pricepuți și cu simț de sacrificiu, fac ce știu ele mai bine: să mențină vie
mișcarea în această lume flămândă de mișcare!
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Fotografii Bucureștiului

Dan Vartanian
ALMO (Ansamblu de Locuinte si Magazine Obor)
construit, cu aproximație, în perioada 1972-1974, s-a dorit a fi expresia vie a politicii
partidului comunist de creștere continuă a nivelului de trai al oamenilor muncii, prin
alăturarea unui ansamblu de locuințe cu câteva sute de apartamente, unui complex
comercial modern, care la momentul punerii în funcțiune era cel mai mare (ca
suprafață comercială) din țară.
La vremea respectivă, ca student al unei facultăți cu profil de construcții, aveam
pasionea cutreieratului șantierelor și totodată al imortalizării acestora pe pelicula
fotografică.

Dan Vartanian

www.flickr.com/photos/
danvartanian
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Dan Vartanian

ALMO văzut dinspre Calea Moșilor
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Viziunea biroului Idei Urbane
asupra Stației de metrou Titan
www.ideiurbane.ro

Idei Urbane
Ce vrem noi să facem cu acest “birou”
este doar un exercitiu de imaginație, o
închipuire despre București. Biroul va
funcționa ca o firmă de proiectare cu
beneficiari imaginari, proiecte imposibile
și participări la concursuri inexistente.
Orice asemănare cu terenuri, zone
urbane, persoane sau organizații reale
este pur întâmplătoare și va fi luată ca
atare. În timpul liber vom încerca să
prezentăm cât mai multe idei, fără să
avem pretenția că sunt geniale. Ideal ar
fi ca propunerile noastre să vă facă să
vedeți că se poate și altfel.
Și pentru că fiecare birou este format
din mai multe persoane sau personaje,
puteți vedea și lista “angajaților și
colaboratorilor” (o listă deschisă căci
suntem în proces de veșnică dezvoltare)
Andrei Popescu
Domnul D. Dobrescu
Radu Iacob

Situata in cartierul Titan-Balta Alba, statia de metrou Titan este una
dintre cele mai cunoscute si interesante ale metroului bucurestean.
Spun asta, pentru ca prin design-ul ei este complet diferita de restul
tipurilor de statii construite in Bucuresti.
Cartierul Titan-Balta Alba este situat in sectorul 3 fiind unul dintre
cartierele dezvoltate in anii 60. Statia de metrou Titan este parte din
prima magistrala a metroului bucurestean, parte din tronsonul al doilea
Mihai Bravu – Republica, dat in folosinta in 28 decembrie 1981.
Pe imaginea din satelit a zonei am marcat accesele catre statie si
elementele de interes ale zonei. Statia are doua accese, primul fiind
la intersectia bulevardului Nicolae Grigorescu (fost Leontin Salajan) cu
bulevardul Liviu Rebreanu. Al doilea acces este situat in parcul A.I.Cuza
(fost IOR). Alte elemente importante in afara de parc sunt fosta Posta
Titan (azi Romtelecom), magazinul Titan (azi Titan Mall) si complexul
Potcoava (denumire primita de la forma blocului vecin).
In 1985 statia Titan (sursa foto) este functionala. Remarcam design-ul
statiei, aceea bolta unica in toate proiectele metroului bucurestean. O
deschidere mare, fara niciun punct de sustinere intermediar a facut ca
statia Titan sa devina unul dintre cel mai cunoscut si apreciat proiect al
metroului.
Proiectantul general a fost Intreprinderea Metroul Bucuresti, colectivul
de proiectare fiind format din: arhitectura (arh. Ion Podocea-sef proiect,
c. arh. Ion Patrascu, tehnician arh. Doina Tanasescu), structura (ing.
Sucri Baubec, ing. Constantin Popescu, ing. Ismet Baubec, ing Radu
Stefanescu, ing. Eugen Fufezan), instalatii (ventilatii – ing. Valentin
Carp, ing. Ion Sovaiala, sanitare – ing. Eugen Cepan, electrice – ing.
Sandu Petrache, ing. Ion Marinescu, telecomunicatii – ing. Nicusor
Leanga).
Executia proiectului a fost realizata de Intreprinderea Metroul Bucuresti
(inginer sef – ing. Gheorghe Jelescu, sef santier- ing. Dumitru Enache,
sef lot – ing. Dan Sevastre, sef lot finisaje – arh. Dan Constantinescu),
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iar lucrarile de pietrarie de Intreprinderea Marmura
Bucuresti (stereotomie – arh. Irina Popovici, sef lot –
s.ing. Calin Turod, maistru Vasile Vasile).

Membrana care imbraca bolta este “gaurita” pentru
a creea iluzia unui element dinamic, element care se
modifica vizual in functie de pozitia din care il privesti.

In principiu aceasta refacere a statiei de metrou este
doar un “upgrade”, o cosmetizare, asta pentru ca
am pastrat toate elementele care definesc statia.
Deschiderea mare este pastrata, iar modul de iluminare
principal, pe centru, a fost si el pastrat.

Numarul banchetelor din mijlocul peronului de asteptare
a fost crescut, pentru sporirea locurilor de asteptare,
dar si a spatiilor pentru reclame si a celor pentru
amplasarea panourilor de informare.

Statia pastreaza aceleasi caracteristici, doar un pic
modificate si modernizate in viziunea mea. Bolta
definitorie pentru spatiul deschis este pastrata si
acoperita printr-o membrana “gaurita” cu un model.
Iluminarea pe spatiul central se pastreaza, dar am ales
sa o modific astfel incat sa apara o suprafata continua,
central. Bolta este luminata in punctele de “inceput si
sfarsit” adica de jos, de la terminarea zidului vertical si
de sus, dintr-un spatiu al luminatorului central.
Profilul transversal al statiei este usor modificat prin
amplasarea noului luminator central, ce lumineaza pe
trei directii: cele doua segmente ale boltii si spatiul
peronului.
Lumina “laterala” a corpului central are doua functiuni:
sa creeze impresia de plutire a corpului superior central
si sa puna in evidenta membrana “gaurita” de pe bolta.
Banchetele din mijlocul peronului au fost si ele
regandite, fiind prevazute cu panouri de informare si
spatii de reclame.
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Bolta statiei este luminata indirect pentru a amplifica
senzatia de spatiu vast, odata cu folosirea unor
materiale de culoare deschisa.
Sunt ferm convins ca o evolutie normala a metroului
bucurestean nu inseamna numai proiectarea si, din
pacate mai rar, executia unor noi trasee, ci si refacerea
vechilor statii. Din punctul meu de vedere nici designul initial al acestora nu era o reusita, cu foarte putine
exceptii. Dezvoltarea noilor trasee trebuie sa mearga
paralel cu modernizarea celor vechi.
As vrea sa vad si incercari “futuriste” in design-ul
noilor statii de metrou. Cele ce se vor inaugura pe M4,
sau cele deja deschise, chiar si cele de la GrigorescuPolicolor, nu sunt din pacate un exemplu pentru design.
Ele sunt doar noi si prin aceasta pot parea ca fiind mai
interesante. E nevoie ca statul sa inceapa sa investeasca
in lucruri de calitate si poate chiar extravagante. Statia
de metrou Titan a fost la vremea ei un gest poate putin
extravagant, de aici si singularitatea sa. Cred ca orasul
nostru, supra si subteran, simte nevoia unor arhitecti si
ingineri cu idei de valoare.
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Fotohaiku
foto: Cristian Nyaguly, haiku: Ildiko Juverdeanu

Primul rendez-vous de-o oră tot vorbim și
nu ne-am spus nimic
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Explorări urbane
“Lacul Morii” de Andrei Bergheș

Andrei Bergheș

exploratorurban.wordpress.
com

Lacul Morii face parte din Amenajarea
© 2012 Google
Complexă a Râului Dâmboviţa şi a fost
construit în amonte deoraşul Bucureşti
(se află în actualul sector 6) pentru a
regulariza apele acestui râu. Din aceeaşi
amenajare complexă mai fac parte si
“bief”-urile Dâmboviţei, care definesc
cursul regularizat şi canalizat al râului
prin Bucureşti. Acestea sunt de fapt mici
lăculeţe alungite care se varsă unul întraltul până la ultimul baraj deversor, din
zona serelor Vitan. La cealaltă ieşire din
zona edificată a oraşului, în perimetrul
Mihai Bravu-Văcăreşti-Olteniţei-Vitan Bârzeşti-Splaiul Unirii, a fost proiectat un alt
lac de acumulare, pentru care s-a sapat doar albia, şi care zace şi el în nepăsare.

Foto Andrei Bergheș
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Foto Cătălin Ogică
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Foto Ana Maria Neacșa
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Foto Cristian Berbec
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Lacul Morii este alimentat de Canalul Argeşului, astfel
că Dâmboviţa regularizată, ce traversează Bucureştiul,
are de fapt apă din Argeş. Devierea apei Argeşului spre
Bucureşti debutează la staţia de tratare a apei de la
Crivina (jud. Giurgiu), de unde începe un apeduct de 26
de kilometri.
La Roşu (în comuna Chiajna) se află încă o staţie
de tratare a apei potabile, dincolo de care Canalul
Argeşului curge pe la suprafaţă până în Lacul Morii,
formând limita administrativă a Bucureştiului.
Construcţia Lacului Morii a început în anul 1986, pe
terenul unui cartier de case ce includea şi un cimitir şi o
biserică.
O dată cu utilizarea strategică a lui, s-a conceput şi una
de agrement, care din păcate n-a mai fost materializată
nici până astăzi. Amenajarea de agrement include o
insulă turistică cu două debarcadere, astăzi în paragină.
SGA Bucureşti, care administreaza lacul, susţine că
în orice moment s-ar emite ordin de la primărie,
nivelul lacului ar putea fi mărit, pana la adâncimea
corespunzatoare lansării de vaporaşe şi bărci.
Pe digul Lacului Morii ajungem cel mai uşor cu metroul,
pe magistrala M1, având posibilitatea de a coborî în
staţiile Petrache Poenaru şi Crângaşi (prilej cu care
vom traversa frumosul parc). Dacă ne propunem să
înconjuram lacul, trebuie sa ne pregătim de un parcurs
pedestru de cel putin 7,5 km, cu plecare şi sosire la
baraj, vizitarea insulei adăugând încă 1 km. În zona
de sud, lacul nu se poate înconjura exact pe margine,
datorită ocolului pe care trebuie să-l facem la Canalul
Argeşului, înconjurat şi el de proprietăţi private.
Plecând de la baraj, trecem pe lângă blocurile înalte
ale cartierului Crângaşi, apoi “admirăm” ruinele fostei
platforme industriale Grantmetal, cu impunătorul turn
de apă (ajungând la baza lui, pe Bd. Constructorilor, veţi
observa impresionanta fundaţie). După o altă cotitură,
ajungem pe insula turistică, cu două debarcadere şi un
foişor, toate părăsite. Aici, vara, întâlnim des gratargii,
pescari sau pur şi simplu oameni care vin să facă plajă în
sălbăticie.
Pe insulă, în anul 2008, s-a desfăşurat un festival de
muzică, timp în care a funcţionat ca platformă de
corturi – o primă încercare de utilizare turistică a
insulei. Ulterior, s-au plantat copaci. Avem ce admira
aici, în special apusurile, completate de sălciile de
pe margine. Mai departe, în dreptul intrării pe insulă,
observăm coborârea în cartierul de case Giuleşti, pe
care dacă o urmăm ajungem pe strada Cornului, care ne
scoate în preajma staţiei RATB Copşa Mică de pe Calea
Giuleşti.
Înaintând pe dig, mai găsim o coborâre pe dreapta, ce
iese de această dată în strada “Drumul la Roşu”, care
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ajunge tot în Giuleşti; toponimia este un semn evident
că pe aici, înainte de construcţia lacului, se mergea
practic în satul Roşu, component al comunei Chiajna,
unde imediat vom ajunge şi noi.
Trecând podul frumos ornat cu stâlpi de iluminare de
la intrarea Dâmboviţei în lac, iesim putin din teritoriul
administrativ al capitalei şi intrăm în comuna Chiajna.
Din zona podului, dacă ajungeţi noaptea sau pe înserat,
veţi descoperi o perspectivă foarte interesantă asupra
cartierului de blocuri Crângaşi şi a Pasajului Basarab,
care “răsare” din planul secund, din spatele blocurilor.
De pe pod, dacă urmăm drumul de 4 kilometri la
dreapta, putem ieşi în centrul satului Chiajna. Pe aici
veţi putea observa cursul infim, aproape inexistent, al
fostului râu Dâmboviţa, precum şi cele câteva iazuri
piscicole alăturate.
Tot de pe pod, mergând înainte, ajungem pe strada
Mihai Eminescu, care ne poate conduce în centrul satului
Roşu sau la biserica Doamna Chiajna, monument istoric
(atenţie, a nu se confunda cu Mănăstirea Chiajna).
Dar revenim la traseul nostru de pe malul lacului. Dupa
podul de trecere în Roşu, aleea ne conduce la stânga, pe
langa case, ocolind stadionul Concordia Chiajna 1, apoi o
unitate a jandarmeriei. Suntem deja pe o faleză, pentru
că îndiguirea s-a făcut numai până la pod. Ajungem în
sfârşit la Canalul Argeşului, o apă repezită, pe care va
trebui s-o ocolim tocmai prin sat, pe la drumul ce vine
de la Bucureşti – zona Lujerului.
Iarna, la această gură de vărsare, întâlnim colonia
uimitoare de pescăruşi, care îşi stabileste aici “cartierul
general” datorită faptului că este singurul loc unde apa
nu îngheaţă. Ajungând la Bd. Uverturii, putem părăsi
faleza, mergând în Bucuresti până la Lujerului (un alt
punct mai indepartat de acces).
Dacă ne hotărâm să ne întoarcem la faleză, ne înscriem
pe partea cealaltă a canalului, ajungând în cele din
urmă înapoi la lac. Din acest punct, la apus, putem
admira o nouă perspectivă asupra blocurilor din Crângaşi
şi Pasajului Basarab.
Un ultim “obstacol” în inconjurarea lacului îl reprezintă
terenul Agenţiei de Mediu, pe care teoretic ar trebui
să-l ocolim, iesind la benzinăria de pe şosea, de unde
ajungem înapoi la baraj.
Aleea Lacul Morii - pe traseul ei iniţial - traversează
curtea Agentiei de Mediu, pe unde se poate trece în
majoritatea cazurilor (este o portiune protejata de
porti). Această variantă ne poate salva de ocolirea
bisericii catolice de la Ciurel pe drumurile de pământ.
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www.bucurestiivechisinoi.ro
În doar un an, www.bucurestiivechisinoi.ro a decis
regândirea întregului portal pentru a surprinde aspecte
extrem de interesante pentru istoria, cultura si arta
unui oraş îndrăgit şi respectat. În acest timp, echipa
editorială a adunat peste 30 de oameni talentaţi,
expresivi, pasionaţi de tot ceea ce reprezintă Bucureştii
vechi şi noi.
Povestea scriiturii lor a fost continuată printr-un proiect
extrem de curajos, cunoscut sub numele de Joia de la
Capşa, unde, într-un mediu specific (Braseria Capşa) s-au
născut poveşti de viaţă, istorisiri desprinse de pe aleile
vechiului oraş şi ale noii capitale. Întâlnirea bilunară
şi ideea socializării, a schimbului specializat de idei a
însemnat, de atâtea ori, deschiderea unor noi direcţii
ale proiectului www.bucurestiivechisinoi.ro.
Despre noi
Cultura este ceea ce rămâne după ce ai uitat ce-ai
învăţat. Selma Ottiliana Lovisa Lagerlof
…
şi încă ceva…
… „Pentru www.bucurestiivechisinoi.ro, mediul
cultural creat online a însemnat un spaţiu destinat
socializării, cunoaşterii şi autocunoaşterii, al dezvoltării,
rememorării, al semnelor de întrebare şi, în special, al
documentării continue. Din momentul lansării, în luna
septembrie a anului 2009, proiectul a reuşit să culeagă
roadele propriilor performanţe”, Andrei Slavuteanu,
fondatorul proiectului.

S-au născut parteneriate si proiecte importante cu
instituţii culturale, asociaţii, fundaţii, reprezentanţi
media, edituri, website-uri ce împărtăşeau aceleaşi
valori socio-culturale (bloguri), s-au alăturat iniţiativelor
marca Bucureştii vechi şi noi oameni simplii, pasionaţi
de istoria oraşului ce îi adăposteşte.
Suflul modernităţii nu a trecut nepăsător pe lângă tot
ceea ce înseamnă www.bucurestiivechisinoi.ro, ci a
„acceptat” tentaţia propusă de reţelele de socializare
(Facebook) prin personalizarea unei pagini atent
urmărită de aproape 2.000 de membri.

Redeschidem invitaţia la bucureştit!
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Fotoconstrucții din
București de Dan Moruzan
Un proiect personal al anului 2010. Nici nu mai știu de unde am luat ideea, de la
un fotograf străin în orice caz.
Este vorba de un soi de puzzle fotografic, o mega-panorama cu imaginile
componente neunite, doar suprapuse. O singură imagine conține între 25 și 185 de
poze distincte din care doar o parte sunt vizible.
Munca adevarată începe după fotografiere, în fața calculatorului. Toate pozele se
montează manual, nelăsând loc niciunui automatism.
Am reușit să compun astfel 15 de astfel de fotoconstrucții cu locuri cunoscute din
București dintr-o listă de 50. Aici, vă prezint doar câteva...

Dan Moruzan
danmoruzan.ro
phototeam.ro

Parcul Cișmigiu
nr. fotografii:184
vizibile:92

116 “Bucureștiul meu drag” - februarie 2012

Aparatul de fotografiat folosit a fost un Canon G5. Toate cadrele au fost trase din
mână, fără trepied, cu distanța focală și diafragma fixă. Diferențele de expunere
dau farmecul, păstrându-se astfel aspectul de puzzle.

Biserica Bucur
nr. fotografii:81
vizibile:51
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Palatul Cantacuzino
nr. fotografii:98
vizibile:49
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Arcul de triumf
nr. fotografii:87
vizibile:43

Ateneul român
nr. fotografii:87
vizibile:43
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Biserica Rusă
nr. fotografii:173
vizibile:112

Biserica Cașin
nr. fotografii:91
vizibile:30
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Patriarhia
nr. fotografii:114
vizibile:74

122 “Bucureștiul meu drag” - februarie 2012

februarie 2012 - “Bucureștiul meu drag” 123

CEC
nr. fotografii:133
vizibile:66
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Gara de Nord
nr. fotografii:153
vizibile:65
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