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EDITORIAL
August 2012

Maslow și Bucureștiul
Conform Wikipedia, Abraham Maslow (n. 1 aprilie
1908; d. 8 iunie 1970) a fost un psiholog umanist
american care a pus bazele teoriei ierarhiei
nevoilor umane.
Susţine că fiinţele umane sunt motivate de anumite
nevoi nesatisfăcute şi că nevoile situate pe treptele
inferioare ale piramidei trebuie satisfăcute înainte
de a se putea ajunge la cele superioare.
Deşi toate nevoile sunt instinctive, nu toate sunt la
fel de puternice. Astfel, nevoile cele mai puternice

au fost aşezate la baza piramidei trebuinţelor. Cu
cât o nevoie urcă spre vârful piramidei, cu atât este
mai slabă şi specifică individului respectiv.
Pe primele patru nivele ale piramidei sunt nevoile
aşa-zise “deficiente”: o persoană nu simte nimic
special dacă acestea sunt satisfăcute, dar simte un
disconfort când nu sunt satisfăcute.
Ce ziceţi de o piramidă Maslow adaptată la viaţa
bucureşteanului, numai pentru nevoile deficiente:

Nevoile
de stimă

Recunoaşterea
statutului de locuitor
al Bucureştiului. Respect
din partea autorităţilor şi
a funcţionarilor publici (nu
râdeţi), circulaţia în mijloacele de
transport în condiţii de confort.

De Andrei Bîrsan

Nesatisfacerea nevoilor de stimă rezulta în
descurajare şi pe termen lung în complexe de
indiferență faţă de problemele oraşului şi scârbă
față de contactul cu autorităţile locale.

www.orasul.ro

Nevoia de iubire şi apartenenţă.

Să fim mândri că suntem bucureşteni, că aparţinem locuitorilor
lui, că suntem luaţi în seamă, implicaţi în rezolvarea problemelor
oraşului, că participăm la evenimentele sociale.

Nevoile de siguranţă, protecţie

Siguranţa în trafic, siguranţa acasă sau pe stradă. Lipsa câinilor vagabonzi sau a
şobolanilor.

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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Nevoile primare

Apă curentă, energie electrică, salubritate, căldură, drumuri asfaltate, transport în comun
decent, spaţii verzi … nevoi ce ţin de supravieţuirea noastră.
Așadar, este necesar să avem grijă de orașul nostru și de locuitorii săi așa cum am avea grijă și de noi.
Chiar dacă teoria spune că nu se poate trece la o treaptă superioară fără satisfacerea celei inferioare, în
Bucureşti toate treptele sunt numai parţial îndeplinite ... în centru avem ceasuri aurite, iar Tei Toboc este
fără canalizare…
Haideți să ne ajutăm să evoluăm împreună cu oraşul.
august 2012 - “Bucureștiul meu drag” 3

Bucureștiul meu drag
memoria vizuală a orașului

SUMAR
6

30

144

96

84

12

104

124

6

Cronica lunii iulie 2012 Asociația Bucureștiul meu drag

8

Canon PowerShoot S100

12

Canon PowerShot G1 X

17

Trecut-au anii...

24

Cărțile Bucureștiului

25

Biserica Sf. Visarion Nou

30

Biserici bucureștene (II)

48

Dincolo de case - Muzeul Satului

84

ROMBAC 1-11 - 30 de ani de la lansare

94

Fotohaiku

96

Cu bicicleta prin București

104

Fotografii ABMD - Mihai Petre

124

Albumul cu amintiri - Familia Popescu

132

Argentic - Cinema Aurora 1985

134

Mozaic bucureștean

144

Bucureștiului văzut din Hotelul Intercontinental

134
Redactor Șef: Andrei Bîrsan
Redactori: Sidonia Teodorescu
Dan Moruzan
Consilier documentare: Emanuel Bădescu
Revista a fost realizată cu Adobe Creative Suite.
Revista Bucureștiul meu drag este editată de Asociația Bucureștiul meu drag ®
andrei.birsan@orasul.ro, www.orasul.ro, Telefon: 0743.076.255
Nici un material din această publicație online nu poate fi reprodus parțial, integral sau modificat fără permisiunea anterioară
explicită, prin acord scris cu revista BMD. Drepturile de autor asupra textelor și imaginilor din această publicație aparțin autorilor
lor. Răspunderea pentru conținutul materialelor publicate aparține semnatarilor articolelor respective. ©2012 Asociația Bucureștiul
meu drag

Coperta: în laboratorul de conservare-restaurare ceramică Muzeul Satului, foto Mark Constantinescu
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CRONICA LUNII
Iulie 2012

foto: Nicu Buculei

Dâmbovița la poarta
Bucureștilor

Data - sâmbătă 7 iulie 2011, Ora întâlnire - 17.00, Loc întâlnire - Gara Basarab, pe peron, cum
ajungeţi să vă luaţi bilete până la Chiajna la: Nr. tren - Personalul 9003 (trenul de Craiova), trenul
pleacă la ora 17:30 şi ajunge la haltă Chiajna la ora 17:46

Bucharest
International Air
Show

Otopeni Air Show s-a mutat și redenumit pe aeroportul Băneasă și a durat doua zile 21 și 22 iulie
www.orasul.ro/events/view/bias-2012.html

Traseu: Halta Chiajna, Malul stâng al Dâmboviţei, Lacul Morii, Crangasi
Andrei Berghes ne da câteva detalii:
Traseul are 8 kilometri, de la gară Chiajna până la staţia de metrou Crangasi. Însoţeşte, malul stâng
al Dâmboviţei, cu puţină apă care a mai rămas după captarea de la staţia de tratare Arcuda (lângă
Joita). De la Joița, o mare parte a debitului Dâmboviţei intra în apeductul subteran ce trece pe
sub Dragomireşti, Roşu, apoi Calea Apeductului din Bucureşti (artera construită chiar peste canal),
pentru că apa să fie apoi stocată în rezervoarele de apă de la Cotroceni (sub terenul de lângă staţia
de metrou Politehnica).
Între Chiajna şi Lacul Morii, pe partea dreaptă s-au amenajat iazuri piscicole, iar circulaţia pe malul
drept este întreruptă de proprietăţi private. Lacul Morii (Ciurel) este alimentat în cea mai mare
parte din Canalul Argesului, care se ramifica din râul Argeş la Crivina (lângă Bolintin). Acesta circula
numai prin subteran până la staţia de tratare Roşu, dincolo de care este eliberat pe la suprafaţă
spre Ciurel, formând limita administrativă între Chiajna şi Bucureşti. Aşadar, Dâmboviţa “contribuie”
foarte puţin la alimentarea Lacului Morii şi a cursului bucureştean al Dâmboviţei, apa fiind captată
din Argeş.
În nordul Lacului Morii s-a amenajat o insulă, cu un foişor şi două debarcadere de agrement, toate
în paragină. Recent, pe porţiunea de dig cuprinsă între Strada Mehadia şi Parcul Crangasi au fost
instalate bănci şi stâlpi de iluminare cu baterii solare.
www.orasul.ro/excursiifoto/view/dambovita-la-poarta-bucurestilor.html
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Lansarea Zilei
fotografiei
de stradă în
România
joi 19 iulie 2012, ora 18.30 Muzeul Municipiului Bucureşti
O întâlnire cu cei mai cunoscuţi fotografi de stradă din
România: Andrei Pandele şi Vlad Eftenie şi Lucian Muntean,
fotoreporter la Adevărul
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Canon
PowerShoot S100

prin centrul vechi al Bucureștiului
De Dan Moruzan
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M-a interesat acest S100 de la Canon pentru că ştiam
că e cel mai mic. Ultimul premiu în concursul organizat
cu ocazia “Zilei fotografiei de stradă”, dar nu cel din
urmă...

aparat de generaţie nouă, ISO poate fi lăsat pe automat.
Cu el pe stradă am fost considerat cel mult un turist
oarecare, asta în cazul în care am fost observat. Un
camuflaj perfect!

Fotografia de stradă de calitate se poate face cu orice
fel de aparat, rezultatele ţinând de ochiul fotografului,
de noroc şi inspiraţie, nicidecum de aparat. Dar
aparatul, cu cât e mai mic şi mai rapid, cu atât mai
bine. Aceste două calităţi sunt prezente la acest tip de
aparat.

Alt avantaj al aparatelor mirrorless sau compacte este
faptul că nu fac zgomot. Mic, silenţios şi puternic.

În cele câteva zile în care m-am jucat cu Canon S100 am
reuşit să-mi confirm faptul că, pe stradă, trebuie să treci
cât mai neobservat şi un aparat mic te ajută mult.
Am reuşit să mă împrietenesc cu S100 aproape imediat,
având meniul extrem de uşor de folosit. Până la urmă
am folosit foarte puţine setări: timpul de expunere,
diafragma şi compensarea de expunere (+/-). Fiind un
10 “Bucureștiul meu drag” - august 2012

Imaginile sunt editate normal, fără mari modificări şi,
după cum se vede, calitatea tehnică este foarte bună.
Ca o mică concluzie: Canon Powershoot S100 este fără
dar şi poate un aparat care poate sta liniştit în orice
buzunar oricât de mic şi care poate să producă imagini
de portofoliu.
Vă urez succes în concursul organizat de asociaţia
Bucureştiul meu drag şi, câştigătorului premiului III,
practic al acestui aparat, îi urez imagini inspirate şi mult
noroc!
august 2012 - “Bucureștiul meu drag” 11

Canon
PowerShot G1 X
noul meu prieten
De Mirela Momanu
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În ultima vreme m-am gândit din ce în ce mai mult
la un aparat mic, cu care să mă descurc pe stradă, în
special în stituatiile când DSLR-ul e prea mare şi prea
evident. Am cochetat cu diverse informaţii de pe siteurile de specialitate, mi-am burduşit mintea cu tot
felul de noţiuni ajutătoare: rezoluţie maximă, mărime
senzor, tip senzor, procesor, distanţe focale, expunere,
compensare, câte şi mai câte! Ştiam comparaţii între
diverse tipuri de mirroless şi compacte, dar totuşi nu mă
puteam hotărî... Până când am avut şansa să testez timp
de o săptămână un Canon G1 X. Vorba zice: o tonă de
teorie nu face cât un gram de practică! Şi aşa a fost!
Micuţ, dar nu să-l pierzi prin buzunare, având uşor
accesibile comenzile necesare schimbării rapide a
setărilor, cu ecran rabatabil pe care l-am folosit intens
- deşi este dotat şi cu vizor, cu compensarea expunerii
extrem de uşor de aplicat, a devenit rapid preferatul
meu când ieşeam pe stradă la fotografiat.
Obişnuită cu aparate DSRL, mi-a fost frică să nu pierd
din calitatea imaginilor, dar spre marea şi plăcută mea
surprindere, imaginile au fost la înălţimea celor obţinute
cu DSLR. Am folosit aceleaşi tipuri de setări “rapide”
14 “Bucureștiul meu drag” - august 2012

pe care le folosesc în mod curent: modulele P, T şi A,
imaginile rezultate fiind similare celor de pe DSRL.
Deşi e mai lent la declanşare, am contracarat prinţ
anticiparea momentului în care să apăs pe declanşator,
pentru a obţine ceea ce doream în imagine. Şi a
funcţionat, în scurt timp am reuşit să nu pierd niciun
personaj din cadru.
Desigur că fiind o gamă diferită faţă de aparatele DSLR
nu te poţi aştepta să replice în mod identic funcţionarea
acestora, dar cântărind avantajele unui aparat mic,
de stradă, pe care să îl ai la îndemână în orice ocazie
şi pentru care să nu faci eforturi anume de a-l avea
cu tine, cu care să te strecori uşor în viaţa străzii fără
a atrage atenţia, a deranja sau crea reacţii adverse,
m-am obişnuit cu aparatul extrem de repede şi am fost
încântată de micul meu prieten Canon G1 X!
Iată o parte din imaginile făcute cu Canon PowerShot G1
X, la care am efectuat doar editări minime.
Lumină bună, inspiraţie şi mult succes în cadrul
concursului “Fotografia de stradă”!
august 2012 - “Bucureștiul meu drag” 15

TRECUT-AU ANII...
Din BUCHAREST IN YOUR POCKET septembrie - octombrie 1999
Puteai naviga pe internet la: Cyber Cafe, Cyber Club,
Internet Cafe, MyX, USA Internet Cafe la prețuri între
15.000 - 38.000 lei/oră.
Fast food-uri acum dispărute: Dunkin’ Donuts, McMoni’s,
Sheriff’s
Puteai avea un număr de telefon la: Connex, Dialog,
SunTel (sistem nou cu costuri și radiații mici) sau
Telemobil de unde puteai închiria un telefon mobil cu 4$
pe zi.
Benzina costa 8.000 lei pe litru și existau și benzinării
Shell.
Găseai bancomate de la: Banca Agricolă, BCR, Banc Post.
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Te puteai uita și la Atomic TV sau la Tele7abc.
Încă mai existau: Bankcoop, Banca Turco-Română.
Președintele României: Emil Constantinescu, Primministru: Radu Vasile
Primar - Viorel Lis, iar Bucureștiul avea 2.298.000
locuitori.
1$ = 16.000 lei
Prețuri: litrul de votcă 40.000 lei, McDonald’s BigMac
18.500 lei, 1 pachet Marlboros 18.000 lei
Inaugurarea Bucuresti Mall de pe calea Vitan.

august 2012 - “Bucureștiul meu drag” 17

Piața I. C. Brătianu (actuală Universității), arhiva muzeului municipiului București

La vultutul de mare cu pestele în ghiare, arhiva muzeului municipiului București

Piața I. C. Brătianu (actuală Universității), 2009, fotograf Camelia Stan

La vultutul de mare cu pestele în ghiare, 2009, fotograf Cătălina Oprea
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Calea Victoriei, anii interbelici, arhiva muzeului municipiului București

Bd. Nicolae Bălcescu, anii interbelici, arhiva muzeului municipiului București

Calea Victoriei, anii interbelici, 2009, fotograf Claudiu Gîlmeanu

Bd. Nicolae Bălcescu, anii interbelici, 2009, fotograf Constanța Botoneanț
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CARTILE BUCURESTIULUI
)

ORTODOXIE

,

,

Biserica Sf. Visarion Nou

Recomandate de Filica Drăghici, bibliotecar BCU

Petre Oprea, Sculpturi decorative pe clădirii bucureştene,
Editura Maiko, Bucureşti, 2004, 172 p
Denumirea de “Micul Paris”, dată Bucureştilor de străinii care ne vizitau
ţara în urmă cu un secol, se datora în primul rând faptului că multe
dintre clădirile publice şi, mai ales, locuinţele
particulare mai deosebite erau realizate în stilul
neoclasic francez. Mai toate acestea, construite
în a doua jumătate a secolului al XIX-lea,
cu faţade decorate cu coloane, frontoane şi
sculpturi decorative, erau opera unor arhitecţi
francezi, care se străduiau foarte puţin să
adapteze locului arhitectura contemporană de
prestigiu de pe malurile Senei.
Actualul volum este rodul mai multor decenii de
cercetări şi descoperiri de documente în arhive
referitoare la autorii unor scupturi decorative
situate pe unele clădiri bucureştene.

Nicolae Lascu, Bulevardele bucureştene până la Primul
Război Mondial, Editura Simetria, Bucureşti, 2011, 214 p.
Ideea apariţiei în Bucureşti a unor artere noi de
circulaţie este legată, la începutul perioadei
moderne, de conţinutul Regulamentului Organic
(1831). Nu întâmplător ideile de la mijlocul
secolului al XIX-lea privind noile artere de
circulaţie a Bucureştiului s-au împletit cu cele
privind amenajarea Dâmboviţei.
Bulevardele erau situate în afara zonei puternic
urbanizate până atunci. Frédéric Damé era cât
se poate de tranşant în această privinţă: …”
marele comerţ, băncile şi micul comerţ s-au
concentrat în străzile Lipscani, Smârdan, Şelari, Doamnei, Colţea,
Gabroveni, Covaci, Carol, Calea Victoriei- de la strada Carol la
intersecţia cu bulevardul.
Înscrise în activitatea generală de modernizare a oraşului,
bulevardele şi fragmentele realizate până la Primul Război Mondial
demonstrează pe deplin caracterul complet novator al acestora
pentru Bucureştiul epocii, ca intervenţie urbanistică complexă,
de interes public, aflată sub directa îndrumare şi controlul
municipalităţii.
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Zoltan Rostás,
Chipurile
oraşului.
Istorii de viaţă
în Bucureşti
Secolul XX,
Editura Polirom,
Bucureşti, 2002,
396 p
Autorul
aprofundează observaţiile
întâmplatoare, involuntare, adunate
în zece ani despe marea varietate
a mentalităţilor populaţiei acestui
oraş. Mentalităţile, asemeni culturii
de grup, se transmit cu foarte mici
modificări de la o generaţie la alta.
Aceste povestiri furnizează date
despre modul de viaţă al unor grupuri.
Este formulată în introducere interesul
real pentru oraşul Bucureşti, aşa cum
rezultă din povestirea vieţii unor
bucureşteni. Nu doar introducerea,
ci însăşi desfăşurarea discuţiilor
prilejuiesc acomodări la situaţii
individuale. Autorul se străduieşte
să nu influenţeze povestirea, nici în
privinţa firului propus de subiect, nici
în ceea ce priveşte valorile susţinute
de acesta. Sunt oferite istorii de viaţă
cotidiană ale unor oameni simpli,
strategii de supravieţuire ale secolului
XX, fără elemente spectaculoase.

Cristian Oprea
www.oeffner.ro

Hram: Sf. Visarion Nou
Ctitorită: Mihăilă la începutul sec. XVIII
Str. Visarion nr. 14, sector 1
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Biserici
bucureștene (II)
De Cezar Petre Buiumaci

Biserica Zlătari
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Cezar Petre Buiumaci
http://orasulluibucur.blogspot.ro

Oraş în continuă creştere, Bucureştii s-au organizat
la început spontan, având ca nuclee de bază
parohiile, numite în secolul al XVI-lea enorii, iar din
a doua jumătate a secolului al XVII, sub influenţă
turcă, mahalale. Acestea purtau nume precum
mahalaua Sărindarului (1615), mahalaua Sf. Sava
(1664), mahalaua Sf. Nicolae Şelari (1676), mahalaua
Bisericii Grecilor (1685), mahalaua Bisericii de
Jurământ (1687) etc (Cezara Mucenic, Străzi, pieţe,
case din vechiul Bucureşti, Editura Vremea XXI,
Bucureşti, 2004, p. 7).

Biserica Zlătari
Din Calea Victoriei nr. 12, vis-à-vis de Palatul C.E.C.,
construită, probabil din lemn, de către zlătarii (aurari
sau argintari) din mahalaua popii Manta, în timpul
domniei lui Matei Basarab (1632 - 1654), are hramul
„Naşterea Maicii Domnului”. Reclădită „în anul mântuirii
1705 prin ajutorul Domnului Chir Spătarul Mihail
Cantacuzino” (textul pisaniei în limba greacă din 1709),
a fost înzestrată în secolul al XVIII-lea de către acesta cu
prăvălii cu pivniţe şi moşii, ajungând una dintre cele mai
bogate mănăstiri din ţară. În urma vizitei Patriarhului
Gherasim Palladas la curtea lui Constantin Brâncoveanu,
mănăstirea, împreună cu Hanul Zlătari ce o înconjura la
1709, a fost închinată Patriarhiei din Alexandria. Biserica
va avea de suferit în urma cutremurelor din 1802 şi 1838
„fiind în mare ruină şi crăpându-se, s-a început a se
ridica din nou din temelie în anul 1850… în zilele prea
înălţatului Domn al Ţării Româneşti Dimitrie Ştirbei”, iar
din 1888 devine biserică parohială. Pentru lărgirea Căii
Victoriei, hanul şi turnul-clopotniţă din faţa bisericii au
fost dărâmate în 1903. A mai suferit restaurări în 1907 –
1908 şi în 1971 – 1973. Cutremurul din 1940 i-a afectat
turlele ce au fost rapid refăcute, aspectul de astăzi
datând din 1973. Pictura interioară a fost realizată
de către pictorul Gheorghe Tattarescu, biserica fiind
luminată prin ferestre cu vitralii reprezentând icoane
32 “Bucureștiul meu drag” - august 2012

de sfinţi. Biserica Zlătari adoposteşte moaştele – mâna
dreaptă – a Sf. Mucenic Ciprian (Valentina Bilcea, Angela
Bilcea, Op. cit., pp. 146 – 147).

Biserica Evanghelică „Confessia
Augustana”
Se află situată în Str. Lutherană nr. 2, pe latura de
nord a Pieţii Sălii Palatului. O dată cu trecerea de
la confesiunea romano-catolică la cea lutherană a
comunităţii germane din Bucureşti (saşi în majoritatea
lor), acţiune menţionată de către francezul Pierre
Lescalopier în 1574, se punea problema construirii
unei biserici lutherane pentru această comunitate.
Construirea acesteia a fost posibilă numai în urma
presiunilor făcute de regele Suediei prin reprezentantul
său la Constantinopol. Începută în 1751, stagnând
lucrările între 1756-1758 când s-a şi degradat
construcţia, au fost reîncepute în timpul lui Alexandru
Ipsilanti, biserica va fi finalizată, cu sprijin suedez, în
1777. Actuala Biserică Lutherană a fost ridicată după
planurile arh. german Wohnbach între 1851 – 1853 lângă
biserica veche, cu bani obtinuţi din colectă publică sau
din donaţii. Aceasta este o construcţie de tip bazilical
cu elemente de arhitectură romanică şi renascentistă.
Faţada de vest are trei portaluri terminate semicircular
cu câte o fereastră circulară deasupra, cea din mijloc

Biserica Luterană
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Biserica Sf. Spiridon nou

fiind înscrisă într-un ancadrament pătrat. Ultimul nivel
al turnului este prevăzut cu câte un cadran de ceas. În
secolul al XIX-lea biserica a suferit o serie de modificări,
altarul fiind prelungit, au fost adăugate două încăperi
laterale. Biserica suferă un incendiu în 1912, apoi
cutremurul din 1940 şi bombardamentele din 1944 au
ruinat majoritatea anexelor: casa parohială, grădiniţa,
şcoala confesională dar şi turnuleţele care prelungeau
stâlpii laterali ai navei deasupra cornişei, ulterior
renunţându-se la ei. Turla şi nava au fost consolidate
în urma consecinţelor cutremurului din 1977. Ample
lucrări de consolidare au fost executate în 1994. La
data finalizării construcţiei biserica era unul dintre cele
mai înalte edificii din oraş – 36 metri (Valentina Bilcea,
Angela Bilcea, Dicţionarul monumentelor şi locurilor
celebre din Bucureşti, Editura Meronia, Bucureşti, 2009,
pp. 103 – 104).

Biserica Sfântul Spiridon – Nou
Este pe Calea Serban Voda nr. 29, având laterale pe
B-dul D. Cantemir şi Str. Hans Andersen şi are hramul
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„Sf. Spiridon al Trimitundei, făcătorul de minuni” şi „Sf.
Visarion Episcopul Larisei”. Cunoscută şi sub numele de
Mănăstirea „Banului Mare” sau Biserica „Ghiculeştilor
din Laturea Bucureştilor” (G.I. Ionnescu – Gion, Istoria
Bucureştilor, Editura Fundaţia Culturală Gheorghe Marin
Speteanu, Bucureşti, 1998, p. 195) pentru că oraşul nu
ajunsese până acolo în 1770, a fost numită Sf. Spiridon
Nou pentru a fi deosebită de ctitoria lui C. Mavrocordat
– Sf. Spiridon Vechi, despre care am scris în numarul
trecut. Începută de Scarlat Ghica şi terminată de fiul
său, Alexandru Ghica, biserica avea o pictură interioară
în stil renascentist realizată de pictorul Gheorghe
Tattarescu. În urma cutremurelor din 1802 şi 1838 şi
a incendiului din 1822 biserica a fost refacută în stil
neogotic, cu materiale superioare, de către arh. Xavier
Villacrosse între 1852 – 1858 şi sfinţită în 1860 cu mare
fast de către Mitropolitul Nifon. Foişoarele celor două
turnuri de la faţada principală au fost dărâmate în 1885
de un vânt puternic, fiind refăcute imediat, însă fără
a fi respectat aspectul iniţial. În 1954 biserica a intrat
în reparaţii capitale în urma stricăciunilor provocate
de cutremurul dn 1940 şi bombardamentele din 1944.
În 1948 patriarhul Justinian Marina a fost întronat aici.
Biserica contruită în stil neogotic şi neobizantin are
un plan dreptunghiular compus dintr-o singură navă
principală cu funcţie de naos, având înaintea sa un
mic vestibul ce ţine loc de pronaos, terminată spre
est cu altarul. Acoperişul cu pante puţin pronunţate se
termină cu frontoane pe cele patru faţade, deasupra
naosului ridicându-se o turla octogonală şi două turnuri
foarte înalte, pe colţurile faţadei principale. Cele
patru contraforturi laterale ale naosului sunt încheiate
la partea superioară de patru pinacluri romboidale.
Faţadele sunt decorate cu motive neogotice din
ceramica roşie. Biserica Sfântul Spiridon – Nou este,
prin dimensiunile sale impresionante: 41,40 X 20 m.,
înălţimea turlelor atingând 38 m., cea mai mare biserică
ortodoxă din Bucureşti (Valentina Bilcea, Angela Bilcea,
Op. cit., pp. 135 – 136).

Catedrala romano-catolică Sf. Iosif
Situată pe str. Gen. Berthelot la intersecţia cu str.
Budişteanu, a fost construită între anii 1873 – 1884 la
iniţiativa şi prin grija monseniorului Ignaţius Paoli, din
Congregaţia călugărilor pasionişti, primul Arhiepiscop
romano-catolic de Bucureşti, numit în România la
20 august 1870. Catedrala a fost construită după
planurile arhitectului Friedrich Schmidt. Vitraliile
pentru ferestrele Altarului şi navei bisericii, rosaza
din frontispiciul catedralei, seria de picturi din jurul

Biserica Sf. Iosif
august 2012 - “Bucureștiul meu drag” 35

Altarului lucrate pe foaie de aramă cu scene din viata
Sf. Iosif, cât şi mozaicul de la intrarea în biserică,
reprezentând-o pe Maica Domnului cu doi îngeri, au
fost comandate la Casa Mayer. Orga a fost achiziţionată
în 1887 de la Casa Merklin din Paris, înlocuită în 1930
de una executată de către L.Wagenstein & fii din
Timişoara. În 1888 au fost instalate cele două altare
secundare, cel al Prea Sfintei Inimi a lui Isus şi cel al
Sfintei Fecioare Maria, cioplite în marmură de Franzoni,
dar şi panourile reprezentând Calea Crucii. Catedrala a
fost consolidată în urma cutremurelor din 1929, 1940 şi
1977. Bombardamentele din 1944 au distrus şi vitraliile
originale. A fost construită în stil neoromanic, fiind de
tip basilică cu trei nave: o navă centrală mai înaltă şi
nave laterale cu înălţimi mai mici. Portalul catedralei
este alcătuit din arce frânte, rezemate pe colonete
angajate, de culoare albă. La 8 mai 1999, Papa Ioan Paul
al II-lea a asistat la o liturghie în rit bizantin, celebrată
cu ierarhii greco-catolici în Catedrala Sf. Iosif (Lucia
Stoica, Neculai Ionescu-Ghinea, Enciclopedia lăcaşurilor
de cult din Bucureşti, Vol.II, Editura Universalia,
Bucureşti, 2005, pp. 40 – 43).

Biserica Sf. Nicolae

Biserica Sf. Nicolae
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Lângă Arenele Romane a existat anterior o biserică mică,
fără turlă, acoperită cu şindrilă, denumită BărbăţescuNou, cu hramul Schimbarea la Faţă, datând din 1796,
zidită de Radu Balasache, Pavel şi Stanca Udrea (G.I.
Ionnescu – Gion, Op.cit., p. 157). Pe locul acesteia s-a
ridicat în 1906, cu ocazia împlinirii a 40 ani de domnie
a lui Carol I şi 25 ani de la proclamarea Regatului
României, o biserică având ca model biserica Sf. Nicolae
Domnesc din Iaşi, ctitorită de Ştefan cel Mare, tot
la 40 ani de domnie. Construită după planurile arh.
Nicolae Ghika-Budeşti şi pictată în interior de pictorul
Costin Petrescu, este o construcţie pe plan triconc, cu
ziduri groase de până la 1,5 m. Intrarea se face printrun portal simplu din piatră, profilat, terminat în arc
frânt. Biserica nu are pridvor. Are pronaosul supralărgit
acoperit cu o calotă sferică turtită şi este despărţit de
naos printr-un perete cu trei arcade înguste rezemate pe
două coloane groase. Două coloane subţiri susţin cafasul
pentru cor. Peste naos este ridicată o turlă octogonală
sprijinită pe arce moldoveneşti. Ferestrele înguste au
la interior vitralii cu icoane de sfinţi. Faţadele sunt
împărţite în două, partea inferioară fiind placată cu
piatră naturală, şi are la nord, sud şi est contraforturi
ce susţin arcele interioare ale naosului şi calota
altarului. Partea superioară este placată cu cărămidă
aparentă roşie, având de jur împrejur trei rânduri de

firide, unul la baza cu dimensiuni mai mari, pictate cu
chipuri de sfinţi şi profeţi, şi două rânduri de ocniţe mai
mici, având picturile şterse. Turla este şi ea placată
cu cărămidă, are două rânduri de ocniţe, un acoperiş
piramidal, învelit cu ţiglă, ca şi întreaga învelitoare
plată a lacaşului (Lucia Stoica, Neculai Ionescu-Ghinea,
Op. cit., pp. 124 – 125).

Mitropolia
Pe locul schitului din lemn a lui Oprea Iuzbaşa, voievodul
Constantin Şerban Basarab-Cârnul (1655 – 1658) începe
să ridice o biserică în amintirea luptelor de la Şoplea
(1655), construcţie continuată de urmaşul său Mihai
Radu Mihnea al II-lea (1658 - 1659) şi, deşi neterminată,
a fost sfinţită de Maharie Patriarhul Antiohiei la 6 mai
1658. Zugrăvită în timpul lui Radu Leon Vodă (1664
– 1669) care a hotărât la 8 iunie 1668 să mute aici
Mitropolia Ungro – Vlahiei de la vechiul sediu în care
funcţiona – biserica Sf. Gheorghe Vechi. Biserica a fost
reparată în 1793, apoi în 1799 tencuită în exterior şi
învelită, între1834 – 1839 este învelită cu tabla de
plumb şi pardosită, zugrăvită, i se reface tâmpla şi i
se adaugă în faţa pridvorului mare, care a fost închis
cu geamlac, trei pridvoare mici, pe stâlpi în dreptul
intrărilor. Alte lucrări au avut loc între 1850 – 1858 când
a fost adăugat şi cafasul pentru cor, iar în 1886 a fost
repictată de Gh. Tattarescu. Biserica Ortodoxă Română
a fost ridicată la rangul de Patriarhie, astfel ctitoria lui
Constantin Şerban Basarab devenind din 1925 Catedrala
Patriarhală. Biserica a fost restaurată între 1932 – 1935
de către Comisia Monumentelor Istorice, iar în urma
restaurării din 1960 – 1961 au fost înlăturate adăugirile
şi modificările făcute în timp pentru ca monumentul să
apară astăzi sub înfăţişarea lui originară. Biserica are
un plan trilobat, cu patru turle, turla Patocrator peste
naos şi cele trei turle peste pronaosul supra lărgit, are
pridvorul deschis, cu şapte arcade frontale şi câte două
arcade laterale, sprijinite pe stâlpi groşi de cărămidă
ridicaţi pe un soclu înalt. Pridvorul este puţin mai scund
decât corpul bisericii şi este acoperit cu trei calote
semisferice. Pronaosul larg are 12 coloane ce sprijină
bolţile, turla de pe centrul său şi cele două turle mai
mici de pe SV şi NV. Catedrala adăposteşte moaştele Sf.
Împăraţi Constantin şi Elena (donate de mănăstirea Kikos
din Cipru), moaştele Sf. Ioan Gură de Aur şi multe alte
moaşte de sfinţi (Ibidem, pp. 131 – 134).

Biserica Sf. Gheorghe Griviţa
Se află amplasată vis-à-vis de Atelierele C.F.R. Griviţa,
la intersecţia Caii Griviţa cu Str. Feroviarilor. A fost
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Mitropolia

construită între 1926 – 1931 de către Casa Muncii
C.F.R. după planurile arh. C.Pomponiu. Între 1944 –
1971 au fost executate lucrări de reparaţii în urma
avarierii acesteia datorate cutremurului din 1940
dar şi a bombardamentelor din 1944. Planul Bisericii
Sf. Gheorghe Griviţa este de dimensiuni mari, de tip
triconc, cu o turlă poligonală sveltă, peste naos şi alte
două turnuri octogonale mai mici ce flanchează la faţadă
vestibulul. Pronaosul este acoperit cu o boltă cilindrică
ce se sprijină pe o galerie de arcade în registrul superior
suprapusă peste arce sprijinite pe coloane cu capiteluri
decorate, în registrul inferior. Interiorul este impunător
prin dimensiuni, lumina naturală, filtrată prin vitralii,
estompeaza culorile. Intrarea în biserică se face printrun pridvor deschis, mai scund decât pronaosul, cu trei
arcade semicirculare frontale, înălţate, sprijinite pe
coloane cu socluri şi capiteluri decorate floral. De o
parte şi de alta a portalului de la intrare, sub pridvor, se
află două mozaicuri-icoană reprezentându-i pe Sf. Ap.
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Petru şi Pavel. Icoana Sf. Gheorghe, patronul bisericii,
lucrată în mozaic, este aşezată într-o nişă deasupra
pridvorului (Ibidem, pp. 196 – 197).

Biserica Sf. Dumitru Colentina
Poziţionată pe latura vestică a Sos. Colentina, între str.
Reînvierii, Maşina de Pâine şi Teiul Doamnei, Biserica
Sf. Dumitru Colentina a fost ridicată pe locul unu lăcaş
construit în 1839 de către preotul Dumitrache Popescu.
Noua biserică va fi construită între 1924 – 1934 în stil
neoromânesc dupa planurile arh. Ioan Trajanescu şi
pictată de Costin Petrescu. Planul bisericii este inspirat
de tipul basilicilor cruciforme cu cupola în sinteză cu
planul trilobat. Acestui tip de plan i-a fost adăugat un
pridvor tratat ca turn combinat cu un vestibul. Intrarea
este marcată de această masivă construcţie cu foişor.
Flancată de câte un turn lateral mai mic, adăpostind
scările. Deasupra vestibulului de intrare se află cafasul,
susţinut de trei arcade. Pronaosul, boltit semicilindric,

Biserica Sf. Gheorghe Grivița

are două galerii laterale, delimitate de câte patru
arcade robuste pe coloane de secţiune octogonală,
respectiv cate trei arcade la nivelul tribunelor. În centrul
navei patru piloni cruciformi masivi susţin arce pe care
se sprijină, prin intermediul pandantivilor (element
arhitectural în formă de triunghi sferic cu vârful în jos,
situat în colțurile arcelor mari care sprijină o cupolă
sau o turlă.), tamburul poligonal al turlei-Pantocrator.
Un brâu alcătuit din cărămizi „în zimţi de fierăstrău”,
întrerupt deasupra ferestrelor de butoni în forma de
cruce, înconjoară faţada deasupra contraforturilor, fiind
intersectat pe faţada vestică de cele trei ferestre ce
luminează cafasul. La nivelul al treilea al turnului, se
desfăşoară un grup de cinci arcade, sprijinite pe coloane
cilindrice scurte. În anii ’70 a fost sistematizată sos.
Colentina, turnul-clopotniţă fiind demolat, construinduse altul în curtea bisericii (Lucia Stoica, Neculai IonescuGhinea, Op. cit., pp. 115 – 117).

Biserica Sfânta Vineri – Hereasca
Deşi iniţial propusă pentru translare, Biserica Sfânta
Vineri – Hereasca a avut o soartă dramatică. Această
biserică a avut primul schit construit la finele secolului
al XIII lea, tradiţia spunând că în acest schit domnitorul
Mircea cel Bătrân a adus temporar moaştele Sfintei
Parascheva şi ale Sfintei Filofteea de la Argeş. Pe acelaşi
loc va fi construită o biserică de către Nicolae vel Aga,
de care se va ocupa din 1749 Elena Domna cu fratele său
Udrişte Năsturel Herescu, de la care va fi preluată de
către enoriaşi denumirea de Sfânta Vineri – Hereasca.
La această biserică Anton Pann a înfiinţat o şcoală de
cantori bisericeşti. Grav afectată de cutremurul din
1977, biserica intră în reparaţii capitale şi după opt
ani, în toamna anului 1985, va fi restaurată. În cadrul
lucrărilor de sistematizare a zonei, biserica a fost iniţial
prevăzută a fi încadrată de noi construcţii şi eventul
mutată, însă în 1987, la ordinul Elenei Ceauşescu,
biserica a fost demolată. Pentru că atât muncitorii aduşi
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Biserica Sfânta Vineri – Hereasca

Biserica Sf. Dumitru Colentina

să dărâme biserica, cât şi militarii, au refuzat acest
lucru, s-a luat hotărârea de a se folosi detinuţi, astfel
că vineri 19 iunie 1987 este data la care Biserica Sfânta
Vineri, un simbol al oraşului, denumită şi „ocrotitoarea
Bucureştiului”, a dispărut. Aici, în apropierea locului
unde s-a aflat biserica, în Piaţa Sfânta Vineri, a fost
construit un monument închinat amintirii bisericii, care
privit dinspre strada Sfânta Vineri formează din două
elemente o cruce. În faţa acestui monument se află
amplasată o cruce ce aminteşte de această biserică pe
care putem citi următoarele: „Spre veşnică pomenire
şi amintire. În memoria bisericii cu hramul „Sf. Vineri”
demolată în anul 1986. Din partea noastră Radu Mihai şi
Lucia Petronovivi Zăgănescu ca semn de stimă şi preţuire
a sfintei biserici am zidit această cruce sfinţită în ziua
Înălţării Domnului 24 Mai Anul 2001. Pe aceste locuri a
fost lăcaşul Bisericii Sf. Vineri demolată în anul 1986”
(anul este trecut eronat, biserica fiind demolată un an
mai târziu).
Pentru a face loc măreţului proiect ce va redesena zona
centrală a capitalei – noul Centru Civic – vor dispărea
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cartiere precum Uranus, Văcăreşti sau Dudeşti şi o dată
cu ele Spitalul Brâncovenesc, Institutul de Medicină
Legală, Mănăstirea Mihai Vodă, Opereta, Stadionul
Republicii şi o serie de de imobile aparţinând armatei.
Dacă biserici precum Sfântul Ioan cel Nou, biserica şi
clopotniţa Mănăstirii Mihai Vodă, Schitul Maicilor, Sfântul
Ilie-Rahova sau Palatul Sfântului Sinod au fost translate
şi astfel au supravieţuit, biserici precum Biserica
Sfânta Vineri-Hereasca, Biserica Sfânta Treime-Dudeşti,
Biserica Olteni, Biserica Enei, Biserica Mărgeanului,
Biserica Crângaşi, Biserica Albă Postăvari, Biserica Izvor,
Biserica Cotroceni, Biserica Doamna Oltea, Mănăstirea
Pantelimon, Mănăstirea Văcăreşti, Biserica Sf. Spiridon
Vechi sau Biserica Brezoianu au fost demolate.

Templul Coral
O însemnată importanţă în dezvoatarea economicofinanciară a oraşului şi nu numai o reprezintă
comunitatea eveiască din Bucureşti. Pe aceste meleaguri
evreii sunt consemnaţi încă din secolul al II-lea D.Hr.,
iar prima atestare documentară în Bucureşti datează
de la mijlocul secolului al XVI-lea şi se referă la
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Geamia, parcul Carol
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Neculai Ionescu-Ghinea, Op.cit.).
Mai puţin cunoscut este faptul că nu doar lăcaşele de
cult creştine au căzut sub lamele buldozerelor din anii
’80 ci şi templele sau sinagogile din zona Unirii aşa
cum sunt Sinagoga „Malbim”, Templul „Mic Spaniol” Ca’al Cicu, Sinagoga Craiover Ruf (Spilman), Sinagoga
A.B. Zisu, Sinagoga „Fraternă” - Achdeş Kodeş, Templul
„Mare Spaniol” (Cahal Grande – Kahal Kadosh Godol),
Templul A.E. Gaster, Templul „Lumina Nouă” - Or Chudoş
cunoscut sub numele de Sinagoga rusă (Ibidem).

Geamia

Biserica Sfânta Vineri – Hereasca

comunitatea sefardă. Articolul 21 al Proclamaţiei de la
Izlaz se referea la „emanciparea israeliţilor”, iar după
participarea la Războiul de Independenţă din 1877-1878,
evreii din România primesc unele drepturi şi libertăţi
politice. Evreii din Bucureşti vor locui şi munci în acestă
zonă, cunoscută sub numele de „cartierul evreiesc” care
se întindea de la Splaiul Dâmboviţei, Calea Văcăreşti,
Calea Călăraşilor şi Piaţa Unirii. Una dintre cele mai
cunoscute şi vizibile sinagogi din Bucureşti este „Templul
Coral” situat pe str. Sfânta Vineri, în imediata apropiere
a Pieţei Sfânta Vineri. Lucrările la sinagogă încep în
anul 1864 şi în 1867 este inaugurată în prezenţa corpul
diplomatic străin, a miniştrilor şi parlamentarilor români
şi a primarului capitalei, iar rabinul Antoine Levy a
ţinut cuvântarea inaugurală. La începutul deceniul al
patrulea al secolului trecut au loc lucrări de extindere
a templului ce vor adaposti sala de conferinţe, muzeul,
arhiva şi biblioteca.
Afectată de cutremurul din 1940 şi devastată în timpul
rebeliunii legionare, sinagoga va intra în reparaţii în
anul 1945, acţiune reluată acum caţiva ani (Lucia Stoica,
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Prima geamie din Bucureşti, singura existentă până în
1999, este cea construită în 1906, când a fost amenajat
Parcul Carol pentru a sărbători 40 ani de domnie a lui
Carol I şi 25 ani de la proclamarea Regatului României
dar şi 1800 ani de la cucerirea Daciei de către împăratul
Traian prin ceea ce este cunocută ca fiind Expoziţia
Generală Română din 1906. Comemorarea celor
patru decenii de domniei ai regelui a fost ilustrată de
numeroase manifestări ce au avut ca trăsătură comună
participarea reprezentativă a românilor din Regat şi
din celelalte provincii româneşti, din afara hotarelor,
capitala căpătând atributul de centru al românismului
(Eleonora Cofas, Carmen Constantinescu, „Expoziţiunea
Generală Română din Bucureşti – consideraţii după nouă
decenii” în Muzeul Naţional, nr. IX, MNIR, Bucureşti,
1997, p. 145). În urma schimbării regimului politic
din România după cel de-al doilea Război Mondial,
noua conducere a demarat un proces de reconfigurare
a Capitalei având ca model Moscova sovietică. Se
începea acum un proces de comunizare a României prin
scoaterea în afara legii a partidelor politice „burgheze”
şi arestarea liderilor acestora, naţionalizarea
intreprinderilor şi a unor imobile şi terenuri. Acest
proces însemna, între altele, rescrierea istoriei,
denigrarea şi eliminarea vechilor elite politice, culturale
şi militare şi a tot ceea ce însemna regalitatea. Parcul
Carol nu a scapat acestui demers, astfel că în 1959, cu
ocazia resistematizării Parcului Carol (ce se va numi
de acum Parcul Libertăţii), geamia a fost demolată şi
refăcută pe baza proiectului iniţial în imediata apropiere
a Pieţei Eroilor Martiri (B-dul Pieptănari). La 10 iulie
1959 s-a pus temelia noii geamii actul comemorativ,
iar inaugurarea a avut loc în prezenţa Şefului cultului
musulman din România – Mehmet Iacub – şi al Imamului
Medet Nezir (Lucia Stoica, Neculai Ionescu-Ghinea,
Op.cit., pp. 412-413).
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Muzeul Satului este cunoscut în
toată lumea, dar încă deţine câteva
secrete
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Exterior
Moara Sarichioi, jud. Tulcea, sec. XIX
În limba turcă Sarichioi înseamnă “satul galben”
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Exterior
Şură cu grajd, Berbeşti, jud. Maramureş, 1775

Exterior
Gospodăria Dumitra, jud. Alba, sec. XIX
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O scară masivă tăiată dintr-un trunchi de
copac marchează începutul unei ascensiuni
ce se anunţă a fi dificilă. Apoi, un capac
deschide drumul de la cele sfinte către un
întuneric în care urmează o serie de scări de
lemn, aproape verticale. Însă, fiecare scară
este un pas către lumină şi, odată ajuns în
vârful turnului bisericii maramureşene, Petre
Terescenco îşi poate vedea satul de care
are grijă, împreună cu alţi colegi de-ai săi,
dar fără nici un ajutor de la săteni. Care,
de altfel, nici nu ar avea cum să ajute, nici
dacă ar vrea, pentru simplul motiv că nu
există. Satul nu e o fantomă, ci este format
din gospodăriile ce compun Muzeul Satului,
Petre Terescenco fiind unul din muzeografii
instituţiei. Şi, sub o formă sau alta, toată
lumea cunoaşte Muzeul Satului. Este muzeul
de pe şoseaua Kiseleff, de lângă parcul
Herăstrău, unde exponatele sunt case de
pe vremea bunicii, a stră-bunicii sau a străstră-bunicii. Este muzeul în care timpul
pare că stă pe loc şi în care principala grijă
a angajaţilor săi pare a fi să privească cum
cresc copacii şi iarba din curte.
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Exterior
Fântâna Piatra Şoimului, jud. Neamţ
În fundal: Biserica Răpciuni, jud. Neamţ, 1773

Exterior
Casa Năruja, jud. Vrancea, sec. XIX
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Exterior
Troiţă Răşinari, jud. Sibiu, sec. XIX

Exterior
Gospodăria Chiojdu-Mic, jud. Buzău, sec. XVIII

Exterior
Gospodăria Bancu, jud. Harghita, 1862

Exterior
Şură cu grajd Stăneşti, jud. Argeş, sec. XIX
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Exterior
Biserica Timişeni, jud. Gorj, 1773

Nişte detalii

Exterior
Casa Zăpodeni, jud. Vaslui, sec. XVII,
cea mai veche locuinţă din Muzeul Satului
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Undeva, în stânga turnului bisericii
maramureşene, frunzişul copacilor ascunde
totuşi o forfotă mare. Activitatea gravitează
în jurul unei simple barăci de lemn, reşedinţă
a muncitorilor. Muzeul Satului este în şantier
şi se pregăteşte de extindere cu sectorul
nou, sau sectorul de sud, cum mai este el
denumit. Aici, biserica din Turea are în jurul
său şi un „cimitir”, locuinţa huţulă este gata,
la fel şi teascul de ceară, precum şi celelalte
clădiri care vor alcătui Aleea Meşteşugarilor.
La finalul lucrărilor, baraca muncitorilor
va dispărea, locul ei urmând să fie luat de
o casă săsească, ce se va integra în Aleea
Minorităţilor. În total, sectorul nou va avea
25 de obiective, printre care se vor număra
case, ateliere meşteşugăreşti, o primărie, un
han, o şcoală, un spaţiu de joacă pentru copii
şi altele, cele trei hectare ale sectorului nou
urmând a completa expoziţia deja existentă.
Dar, sectorul nou al Muzeului Satului nu îşi va
deschide porţile prea curând. Fizic, nici nu
are cum. Aşa cum ştie toată lumea, nu este
greu să ai sau să faci o casă veche pe care să o
umpli cu „vechituri”. Însă, ceea ce ştie toată
lumea poate fi, şi este, o mare greşeală. În
procesul de mutare, fiecare piesă a unei case
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Exterior
Şteamp aurifer Bucium Poieni, jud. Alba, sec. XX
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Exterior
Hanul La Barieră, Vălenii de Munte, sec. XIX

Exterior
Gospodăria Jurilovca, jud. Tulcea, 1898

Exterior
Sectorul Transilvania, vedere de ansamblu
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Exterior
Gospodăria Fundu Moldovei, jud. Suceava, sec. XIX
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Exterior
Gospodăria Tilişca, jud. Sibiu,1847

este numerotată pentru a fi apoi reasamblată corect.
Când casa este gata, este lăsată pentru câteva luni,
timp în care se fac măsurători ale mai multor parametri,
precum umiditatea, temperatura, etc, „mobilarea”
fiind făcută apoi în funcţie de aceste elemente. Pentru
necunoscători, gospodăriile sunt pline de obiecte vechi
similare sau la fel între ele, însă pentru cei de la Muzeul
Satului fiecare obiect trebuie să fie în zona de care
aparţine. Astfel, nu se va găsi o căruţă din zona Moldovei
într-o gospodărie din Transilvania, haine din Ardeal în
case din Muntenia şi tot aşa. Ceea ce necesită totuşi
puţină atenţie, din moment ce Muzeul Satului are un
patrimoniu mobil de peste 50.000 de obiecte. Iar unul din
aceste obiecte este „Palatul muştelor”, ce se găseşte în
gospodăria din Jurilovca.
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Exterior
Biserica Dragomireşti, jud. Maramureş, 1722

În spatele scenei
Palatul muştelor este o împletitură din nuiele, sub
forma unei căsuţe, ce se agăţa într-un colţ al camerei
şi în care se punea zahăr, pentru a atrage muştele
din restul camerei. Dar, ca orice palat, nici reşedinţa
muştelor nu se întreţine singură. Cariile ronţăie lemnul,
moliile manâncă textilele, rugina transformă fierul în
svaiţer, iar timpul şterge culorile. Dincolo de luminile
scenei, obiectele din gospodăriile Muzeului Satului nu
sunt achiziţionate, expuse şi apoi uitate în case sau
în acareturi. În spatele zidurilor clării administrative,
există un alt Muzeu al Satului, cel al laboratoarelor,
care se ocupă ca exponatele din muzeu să rămână

neschimbate. Este un loc total diferit de liniştea de
afară. În laboratorul de textile este un miros înţepător.
La achiziţionare, şi apoi constant la câţiva ani, hainele,
ştergarele şi covoarele sunt spălate şi tratate pentru a
fi protejate. Încăperea alăturată seamănă mai mult cu o
fabrică de confecţii, însă, aici se repară cu migală găurile
produse de dăunători materialelor textile. În atelierul de
ceramică, vopseaua murdăreşte degetele iar ipsosul se
aşează peste tot. Dar, pentru a se reface vasele de lut nu
se poate altfel, pentru că şi pământul ars se deterioreză
în timp. În laboratorul de pictură este cald. Icoanele
proaspăt restaurate nu au nevoie de nicio adiere până nu
se usucă. Aici culorile prind iarăşi viaţă, chiar şi pe cele
mai şterse fundaluri. Atelierul de fierărie este întunecat,
un loc parcă tocmai potrivit unde rugina şi efectele sale

să îşi găsească obştescul sfârşit. În acest Muzeu al Satului
„manichiură” este un termen relativ, însă se regăseşte
aceeaşi atenţie la detaliu. Cusăturile de pe covoare,
reparaţiile vaselor de lut sau ale obiectelor de metal,
intervenţiile asupra culorilor trebuie să fie, la final,
invizibile, pentru a nu altera aspectul vechi al obiectelor.
Ceea ce se obţine, pe lângă pricepere, şi cu un volum
vast de cunoştinţe. Astfel, de exemplu, un şanţ prezent
pe o icoană poate fi, pentru majoritatea privitorilor, doar
un element decorativ, însă pentru cei din laboratorul de
pictură este un indicator al originii acelei icoane. Iar pe
un vas de lut restaurat nu se poata aplica orice fel de
lac, ci numai unul care crapă. Pentru că, în timp, smalţul
obiectelor de lut capată, în mod natural, mici crăpaturi.

august 2012 - “Bucureștiul meu drag” 61

Exterior/Sectorul nou
Biserica Turea, jud. Cluj, 1760,
62
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Un sat diferit
Despre Muzeul Satului se poate spune că este cel mai bun
muzeu din Bucureşti. Instituţia a ieşit de mai mulţi ani
din „comunismul” altor muzee odată cu anularea taxei
foto şi a interdicţiei de fotografiere în exteriorul caselor,
ceea ce a transformat muzeul într-un magnet pentru
toţi pasionaţii de fotografie. Cu toate acestea, satul este
încremenit în timp şi evoluţie. Astfel, pentru sătenii
invizibili ai satului cu case neschimbate de vreme de pe
Kiseleff, pe primul loc al încrederii se află, la fel ca în
toată România, Biserica. De aceea ei au în satul lor patru
biserici, în timp ce „distracţia” a venit abia în cursul
anilor ’90, când şi-a făcut apariţia hanul din Prahova. De
asemenea, sătenii nu au probleme administrative, sunt
foarte sănătoşi şi atoate suficienţi, sau fac schimburi
între ei din moment ce nu au o primărie, un magazin
sătesc sau o farmacie. În sat, morile şi celelalte instalaţii
de apă, aflate la numai căţiva metri de lac, îţi fac parcă
în ciudă cu tăcerea lor şi te fac să îţi doreşti să vezi

Interior
Casa Straja, jud. Suceava, 1760
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funcţionând măcar una din ele. Scrânciobul înţepenit
mai învârte oameni doar în imaginaţia vizitatorilor,
cherhanaua şi bărcile de pe ţărm te fac să îşi doreşti
o plimbare pe lac, cuptoarele exterioare te fac să te
întrebi ce gust ar avea pâinea coaptă în ele, iar în han
îţi doreşti să găseşti mâncare tradiţională românească.
Desigur, se poate spune că o parte din acestea se vor
găsi în viitorul sector nou, creat în jurul conceptului de
„muzeu viu”. Însă, de ce nu s-ar aduce tot muzeul la
viaţă? La circa 2.700 km de Bucureşti, suedezii au înţeles
că micile detalii fac diferenţa în cel mai vechi muzeu
al satului din lume, Skansen. Aici, punctele „animate”,
precum olăria, atelierul de sticlărie, brutăria,
magazinul sătesc sau fierăria sunt complet funcţionale
şi răspândite în întreg muzeul, la fel ca şi restaurantele
sau magazinele de suveniruri, şi, alături de acvariu şi de
mini-grădina zoologică, contribuie din plin la aspectul
de „viu” al muzeului. Ceea ce, la rândul său, contribuie
din plin la cei circa 1,3 milioane de vizitatori anuali ai
muzeului.

Interior
Gospodăria Jurilovca, jud. Tulcea, 1898
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Interior
Casa Chereluş, Câmpia Aradului, jud. Arad, sec. XIX
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Interior
Casa Straja, jud. Suceava, 1760

Interior
Casa Chereluş, Câmpia Aradului, jud. Arad, sec. XIX

Interior
Casa Câmpu lui Neag, jud. Hunedoara, 1800
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Interior
Cămară Surdeşti, Ţara Chioarului, jud. Maramureş, sec. XVIII

Interior
Palatul Muştelor, Jurilovca

Interior
Ladă de zestre, Fundu Moldovei, jud. Suceava, 1877
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Interior
Biserica Răpciuni, jud. Neamţ, 1773
pentru a se asigura o pictură perfect dreaptă, îmbinările lemnelor sunt
acoperite
cu material
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Sectorul nou
Casa Soveja, jud. Vrancea, sec. XIX
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Sectorul nou
Gospodăria Lăzeşti, jud. Alba, sec. XIX

Sectorul nou
Casa Beuran, Budieni, jud. Gorj, sec. XIX

Sectorul nou
Detaliu casa Ţicleni, jud. Gorj, sec. XIX
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Sectorul nou
Casa Ţicleni, jud. Gorj, sec. XIX

Sectorul nou
Gospodăria Lăzeşti, jud. Alba. Dreapta: găbănaş cu beci
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Restaurare
Laboratorul
de conservare-restaurare
pictură
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Restaurare
Laboratorul de conservare-restaurare ceramică
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Restaurare
Laboratorul de conservare-restaurare textile, piele, blană
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Restaurare
Laboratorul de conservare-restaurare pictură

Muzeul Satului, pe scurt
Localizare: Şos. Kiseleff 28 - 30

Case de piatră: Şerel, jud. Hunedoara, sectorul nou

Suprafaţă: circa 13 ha (sectorul vizitabil - 10 ha,
sectorul nou - 3 ha);

Case de chirpici: Jurilovca, jud. Tulcea, sectorul
vizitabil

Obiective muzeale: 72 (sectorul vizitabil - 47, sectorul
nou - 25);

Cea mai veche casă: Zăpodeni, jud. Vaslui, sec. XVII

Patrimoniu obiecte: peste 50.000
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Exponate “atipice”: biserica de lemn Timişeni, jud.
Gorj, 1773 - bisericile de lemn nu sunt foarte răspândite
în acest judeţ
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ROMBAC 1-11
30 de ani de la lansare
De: Valentin Luminos

Este bine să ne reamintim
că nu ne-am născut ieri pe
acest pământ

84 “Bucureștiul meu drag” - august 2012

august 2012 - “Bucureștiul meu drag” 85

S-au făcut investiţii deosebite şi în scurt timp roadele
acestor politici începeau să se vadă şi cel mai important,
să întoarcă profit:
Şi... a fost odată...

Valentin Luminos

Prin 1968, conducerea de atunci a României a decis, că o măsură
strategică de dezvoltare a economiei, prin angrenarea pe orizontală a
mai multor industrii, relansarea industriei de aviaţie româneşti, la un
nivel tehnologic de top pe plan mondial. Aşa a fost înfiinţat GAB (Grupul
Aeronautic Bucureşti), având în subordinea sa vechea Întreprindere
de reparat material aeronautic (IRMA Băneasa, devenită ulterior
Întreprinderea de Avioane Bucureşti), Uzina de reparat avioane Bacău
(URA Bacău, devenită Întreprinderea de Avioane Bacău), Întreprinderea
de Construcţii Aeronautice Ghimbav – Braşov (preluând tradiţia fostei IAR
Braşov, transformată în vremea “Oraşului Stalin” în Uzina de tractoare
UTOS) şi Institutul de Mecanica Fluidelor şi Construcţii Aerospaţiale
(IMFCA Bucureşti). În 1978, Centrala GAB şi-a schimbat numele în CNIAR
(Centrul Naţional al Industriei Aeronautice Romane), dorindu-se preluarea
în acest fel a numelui care a făcut istorie: IAR.
Prin anii ’70 au fost înfiinţate Întreprinderea de Avioane Craiova,
Întreprinderea Turbomecanica Bucureşti, Aerofina Bucureşti,
Întreprinderea de Piese Forjate şi Turnate pentru Aviaţie şi Centrul
Naţional Aeronautic (întreprinderea de comerţ exterior care asigura
importul de materiale şi componente şi exportul aeronavelor finite).

Reprezentanții British Aerospace
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ICA Braşov vindea elicoptere Allouette III B şi Puma,
fabricate sub licenţa Aerospatiale - France în Franţa şi în
multe alte teritorii cedate de licentiatorul francez dar
şi armatei romane, planoare, motoplanoare şi avionete,
dintre care unele s-au vândut în SUA, Noua Zeelandă
şi Australia (3 motoplanoare au fost transportate în
zbor, cu escale, până în Australia, la aeroclubul care
le-a cumpărat – record mondial de durată a zborului la
această clasă);
la Craiova au fost produse în colaborare cu fosta
Yugoslavie primele avioane de luptă româneşti IAR 93
(simplă şi dublă comandă) şi primele avioane de şcolă şi
antrenament IAR 99;
la Bucureşti sau produs peste 1500 avioane de transport
pasageri scurt curier BN-2 Islander, sub licenţa BrittenNorman, avioane care zboară şi astăzi prin insulele
Pacificului făcând legături aeriene scurte, dar şi 10
avioane de transport pasageri mediu curier ROMBAC
1-11 (au zburat la Tarom şi la alte companii - până
după revoluţie când au fost schimbate reglementările
internaţionale de poluare şi zgomot);

Tot la Bucureşti, Turbomecanica a fabricat motoarele
Turmo IV C pentru elicopterele Puma (licenţa Turbomeca
– France), motoarele Viper şi Spey (licenţa Rolls-Royce),
pentru avioanele de luptă IAR 93 şi respectiv, ROMBAC
1-11, iar la Aerofina se fabricau scaune de catapultare
Martin-Baker, echipamente şi aparatură de bord pentru
elicopterele şi avioanele fabricate de IAR;
La Bacău a început fabricaţia avioanelor de şcoală şi
înaltă acrobaţie IAK-52. S-au produs mai mult de 1200
de avioane care au fost livrate în marea lor majoritate
partenerilor din fosta URSS.
În luna august anul acesta, se împlinesc 30 de ani de
când, pe platforma Aeroportului Băneasa din Bucureşti,
acolo unde există şi acum Întreprinderea de avioane,
am asistat cu mândrie la ieşirea din secţia de montaj
a primului avion de pasageri mediu-curier ROMBAC
1-11, cu 119 locuri în afară de echipaj, produs sub
licenţa British Aerospace. Astfel, Bucureştiul a devenit
unul dintre puținele orașe din lume unde s-au produs
aeronave de pasageri.
A doua zi după roll-out, au început tot pe aeroportul
din Bucureşti, zborurile de testare şi certificare. După
aceea, zborurile inaugurale de linie, au fost efectuate
cu pasageri, pe rutele Bucureşti Timişoara şi Bucureşti
Londra, având un echipaj comandat de Nicolae Cireaşă.

Ehipa de ingineri şi tehniceni de la “107” – Montaj General
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Avionul ROMBAC 1-11 – seria 500,
înmatriculat YR-BRA
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Cockpit-ul aeronavei, având dotări
de ultimă oră la acea vreme
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Tehnicienii secției Montaj General
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În fata aeronavei, comandantul Mircea Țapu,
comandantul primului echipaj care a efectuat
zborurile de încercare ale ROMBAC 1-11
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Fotohaiku
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Cu bicicleta

prin București
Lacul Văcărești, Delta Bucureștiului
text&foto: Andrei Vocurek
Oraş fără maşini. La plimbare pe două roţi,
pe străduţele din Bucureşti, la sfârşit de
săptămână, o plimbare de relaxare, uşoară,
singuri, în doi sau alături de prieteni.

96 “Bucureștiul meu drag” - august 2012

august 2012 - “Bucureștiul meu drag” 97

Bucureşti. Mediu urban. Natura. Cartiere.
Lacul Văcăreşti. Delta Bucureştiului. Stuf şi
papură. Scaieţi şi ciulini. Pescari. Soare.

Andrei Vocurek
trasee-cu-bicicleta.
kerucov.ro

Plimbarea cu bicicleta prin Bucureşti
începe din Piaţa Unirii spre Lacul Văcăreşti,
şi se termină tot în Piaţa Unirii, după
aproximativ 20 kilometri de pedalare.
Pentru acest traseu ar fi bine bicicleta să
fie de tip MTB, dacă nu ai poţi închiria
o bicicletă de la unul din centrele de
închirieri de biciclete. Bicicleta trebuie să
fie în stare bună de funcţionare, cu frâne
reglate şi cauciucurile foarte bine umflate
pentru a evita penele, iar tu trebuie să ai
mare atenţie în trafic şi să respecţi regulile
de circulaţie pe drumurile publice.
Din Piaţa Unirii se merge pe Bulevardul
Unirii, cu o scurtă porţiune de mers
pe trotuar, apoi pe Bulevardul Dimitrie
Cantemir, până la Colegiul Naţional

Gheorghe Şincai, continuând pe Bulevardul
Tineretului, pe lângă Parcul Tineretului
până la Palatul Copiilor (Palatul Naţional al
Copiilor).
Se revine pe Bulevardul Tineretului, apoi
pe Calea Văcăreşti, iar din intersecţia
Calea Văcăreşti - Şoseaua Mihai Bravu se
merge către Splaiul Unirii, reper fiind un
ansamblu de blocuri înalte. Se urcă poteca
şi se ajunge pe malul Lacului Văcăreşti,
un loc unde am fost şi în anul 2009, într-o
excursie foto în Delta Bucureştiului.

Lacul Văcăreşti - Delta
Bucureştiului - Rezervaţie
Naturală?
Lacul Văcăreşti făcea parte din sistemul
hidrologic al Râului Dâmboviţa. De mult
timp, proiectul a fost abandonat şi a apărut
un ecosistem similar cu o deltă, chiar în

oraş. În fosta albie a Lacului Văcăreşti traseul poate
fi improvizat la faţa locului, pe margine sau pe malul
apei, printre stuf şi papură, printre scaieţi şi ciulini, pe
poteci, cu atenţie la cioburile şi aşchiile care pot cauza
pană de cauciuc. Un popas poate fi făcut oriunde, plăcut
este pe malul apei la umbră.
După plimbarea cu bicicleta prin Delta Bucureştiului se
revine pe Splaiul Unirii, apoi pe Calea Văcăreşti spre
Piaţa Sudului, până la intersecţia cu Strada Mărţişor.
Se intră pe Strada Mărţişor, stradă pe care se află Casa
Memoriala Tudor Arghezi şi se continuă spre Strada
Prinosului, Strada Graului până la Şoseaua Olteniţei.
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Traseul cu bicicleta trece prin Parcul de distracţii
Orăşelul Copiilor, spre Sala Polivalenta din Parcul
Tineretului. Pe Aleea Principală din Parcul Tineretului se
iese pe Bulevardul Dimitrie Cantemir.
Pe Bulevardul Dimitrie Cantemir se merge spre Piaţa
Unirii, spre Magazinul Unirea, apoi se face dreapta pe
Cheiul Dâmboviţei, plimbarea având ca punct de final
Biblioteca Naţională de pe Bulevardul Unirii.
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FOTOGRAFII ABMD
Cum ai început să fotografiezi?
Iniţial, fiind pasionat de trenuri, doream să fotografiez
orice de la locomotive la gări. Foloseam un aparat
rusesc de la tatăl meu, între timp am pierdut interesul
pentru fotografia feroviară.

Mihai Petre

Ce tip de fotografie îţi place?
Fotografia documentară, în general arhitectură,
imagini realizate tehnic corect şi curat, asta cel puţin
momentan.

Cum ai aflat de asociaţie?
Acum câţiva ani căutând imagini cu crematoriul
Cenuşa din parcul Tineretului, iniţial am încercat să
văd/vizitez locul de unul singur dar paznicii nu au fost
de accord.

Ce te atrage să participi la acţiunile
asociaţiei?
Faptul că poţi vedea locuri unde în mod normal nu ai
acces, nu ai îndrăzni să calci, sau nu ai fi aflat de ele.

Mihai Petre
www.orasul.ro/users/publicprofile/
stratoreaper

Ce activităţi ale asociaţiei îţi plac cel mai
mult?
Excursiile în locuri mai puţin accesibile din oraş.

Ce loc din Bucureşti îţi place cel mai
mult, poate ai poze?
Multe, de la triajul CFR până în lacul Văcăreşti, nu
neapărat fotografic, pur şi simplu locuri interesante,
diferite de restul oraşului.

Ce îţi place în Bucureşti?
Faptul că este un oraş viu, deloc plictisitor.

Ce nu îţi place în Bucureşti?
Oamenii, în general stresaţi, agresivi.

Defineşte Bucureştiul în câteva cuvinte
Oraşul la care m-aş întoarce mereu, fie şi doar pentru
amintiri.

City Gate
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De pe Intercontinental
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Național Arena
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Podul Grozăvești - Pasajul Basarab
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Unicredit Business Center
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Piața Romană
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Palatul Parlamentului, protestul
taximetriștilor
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Mănăstirea Chiajna
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Metrou - Pasajul Pietonal Unirii
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Tribunalul Mare
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Povestea familiei Popescu

ALBUMUL CU AMINTIRI

Începe cu Ioan Popescu, căruia i se spunea în familie
”Jak” deoarece își făcuse studiile militare în Franța la
prestigioasa Academie Saint-Cyr. Această fotografie este
făcută în primăvara anului 1915 la aniversarea a 2 ani
de căsătorie. La această dată ei puteau fi considerați o
familie de bucureșteni, deși tânărul ofițer “Jak”Popescu
era fiul preotului Ștefan Popescu din comuna Nicolești,
județul Râmnicul Sărat.
Despre soția sa, Florica Popescu, se știe că era născută
și crescută în București, deși familia sa se trăgea, se
pare, tot de prin părțile Moldovei. În casa bunicilor săi
din Focșani, se aminteste cu mândrie în familie, că s-ar
fi întâlnit cei mai importanți oameni politici ai vremii
pentru a discuta aprinsa problemă a Unirii Principatelor
din 1859.
Florica Popescu era o persoană destul de emancipată
pentru vremea sa, fiind de profesie medic pediatru. A

continuat să își exercite profesia și după căsătorie până
când unica ei fiica, Marilena (Nușa) s-a îmbolnăvit în
urma contactului cu microbii proveniți din spitalul în
care lucra mama. Cu această ocazie ar fi decis tânăra
doamnă doctor să își încheie cariera medicală de
teama afecțiunilor posibile la care și-ar fi putut expune
membrii propriei familii. A murit relativ tânăra, de o
incurabilă boală de ficat, când fiica ei avea doar 15 ani.
Despre domnul colonel (ulterior general) ”Jak” Popescu
se poate spune că, pe lângă o prestigioasă carieră
militară, a avut și o scurtă incursiune în viața politică
românească interbelică. În perioada anilor 1941-1942
el a ocupat funcția de ministru-adjunct de interne,
participând activ la represiunea rebeliunii legionare
din ianuarie 1941. A murit în condiții suspecte, la puțin
timp după acesta, motiv pentru care în familie a rămas
legenda conspirativă potrivit căreia un grup legionar ar fi
fost responsabil de moartea sa prematură.

Familia Popescu
De Oana Marinache
Amintiri consemnate de istoric dr.Raluca
Tănăsescu, nepoata Nușei Popescu Tănăsescu

Dr. Florica Popescu cu soțul ei, ofițerul Ioan Popescu
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De la stanga la dreapta “Bunița”, mama Floricăi Popescu, fiica Marilena (Nuşa) Popescu, Dr. Florica Popescu și colonelul Jak Popescu
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Marilena (Nușa) Popescu pe blvd.Elisabeta din Bucuresti la
vârsta de15 ani

Bunicul Nicolae V. Tănăsescu și cu Nicolae C. Tănăsescu
(tatăl adoptiv) la plimbare prin București
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Străbunicii Florica și Jak Popescu cu cățelul - 26 iulie 1918

Marilena (Nușa) Tănăsescu (fostă Popescu) și soțul ei,
ofițerul Nicolae V. Tănăsescu

Mamia Nușa în rochie de mireasă
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Rămasă orfană la nici 19 ani, tânăra Marilena (Nușa)
Popescu este nevoită să își abandoneze în anul 3
studiile de medicină pentru a se putea îngriji de bunica
bolnavă de Altzheimer și pentru a putea să păstreze în
proprietate frumosul imobil din strada Romana nr. 61
despre care va fi vorba în continuare.
La 21 de ani Marilena (Nușa) Popescu se căsătorește cu
tânărul locotenent de geniu Nicolae V. Tănăsescu. Cei
doi vor avea un singur baiat, pe nume Nicolae Alexandru
Tănăsescu.

Imobilul familiei Popescu în stil Art Deco
de arh.Ernest Doneaud
În 1934 familia Popescu cu adresa în blvd.Cotroceni nr.
12 comandă un imobil arhitectului român de origine
franceză, Ernest Doneaud (1879-1959), școlit la Paris.
Acesta este cunoscut mai ales pentru o primă etapă
în care construcțiile sale sunt eclectice: vila Dănescu
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(1912) din Intr.Ioanid nr. 4 și vila Deșliu din blvd.Dacia
54 (1912), interioarele Cercul Militar (1912-1923), vila
pe fostul blvd. Colțea nr. 33 (1913), vila Ghica pe str.
Dianei, alte reședințe în Parcul Filipescu-Bonaparte ce
datează din perioada interbelică.

se pare că a folosit cărămida unei case mai vechi ce
ocupa anterior latura din dreapta a lotului. Suprafața
construită este de 172 m.p. la nivelul demisolului și 231
m.p. la cele două nivele, terasa parterului dând spre o
mică grădină.

În stil Art Deco arh. Doneaud a proiectat: Societatea
Română de Filosofie și reședința Constantin RădulescuMotru din blvd.Ferdinand nr. 47, Hotel Lido (1934) pe
blvd.Magheru , Hotel Palace din str.Constantin Mille nr.
18 (1940).

Demisolul a fost conceput pentru a adăposti camerele
ordonanței și personalului casei Popescu, având acces
separat. Familia Popescu a locuit la parter, etajul fiind
închiriat în toate timpurile. În stânga intrării se află
biroul stăpânului casei, separat de restul parterului.

Mai amintim vila în stil național ce adăpostește astăzi
AnnArt Gallery din str.Mahatma Gandhi nr. 1, proiectată
de Doneaud și realizată între 1930-1932.

Imobilul prezintă decorație originară în stil Art Deco.
Parterul este dominat de cele două spații de primire:
de recepție și sufrageria. Cel de recepție se continuă
cu o loggie închisă semirotundă ce fusese concepută ca
o seră de iarnă, fiind despărțit de restul încăperii prin
două coloane. La nivelul colțurilor se pot observa stâlpi
canelați adosați, iar tavanul este ”vălurit” având scafe

Revenind la imobilul Popescu de pe fosta str.Romană
nr.61, acesta este compus din demisol, parter și etaj,
proiectul Doneaud datând din 1934-1935. Antreprenorul
a fost de origine italiană, pe nume Gio Batta Binatti și

cu mici neoane similare celor originare.
Se pare că fiecare cameră a fost decorată cu o sobă
somptuoasă comandată la Viena, diferit colorată, astăzi
mai există doar una, în stil neobaroc, cu mascheroane,
putti, volute și console, mutată din dormitorul
matrimonial în spațiul de recepție de la intrare,
fiind prima piesă asupra căreia se îndreaptă privirea
vizitatorului. Șemineul de odinioară s-a pierdut.
O ușă glasswand desparte primul spațiu de sufragerie,
ce se continuă cu o terasă pe piloni spre grădină.
Tavanul sufrageriei este decorat cu bârne de stejar
pluristratificat. Se mai observă o asimetrie a pereților ce
prezintă în acest spațiu ușoare rezalituri.
La nivelul parterului se mai află dormitoarele,
bucătăria și cămara, toaletă. Accesul se poate face și
prin intermediul curții, pe scara terasei, iar la nivelul
superior printr-o scară secundară cu intrare separată.
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Familia Popescu (dr. Florica, ”Jak” și Nușa)
în curtea imobilului din str.Romană nr. 61
130 “Bucureștiul meu drag” - august 2012

august 2012 - “Bucureștiul meu drag” 131

ARGENTIC

Cinema Aurora
1985
Foto: Andrei Bîrsan
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Bucureștiul noaptea

MOZAIC

Foto: Mihai Rădulescu
www.mihairadu.ro

Fotografie făcută din blocul de pe colțul
Thomas Masaryk / Jean Louis Calderon
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Dâmbovița
Foto: Andrei Bîrsan

Dâmbovița la intrarea în
București, la Chiajna
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Joia lingurițelor
Foto: Ileana Buruianu

Seară cu dulceţuri şi cafea pe terasa librăriei Kreţulescu, Joia
linguriţelor a fost un moment potrivit pentru arta conversaţiei uşoare.
Alături de Gabriel Liiceanu şi Dan C. Mihăilescu, au povestit scriitorii
Antoaneta Ralian, Teodora Stanciu, Tania Radu, Ioana Pârvulescu şi
Vlad Zografi. Cafea, ceai, răcoritoare, o atmosferă vibrantă şi vocea
inconfundabilă a doamnei Irina Petrescu lecturând fragmente din
volumul “Primul meu fum”. O seară minunată în inima Bucureştiului
ostenit de temperaturile unei veri caniculare!
138 “Bucureștiul meu drag” - august 2012

august 2012 - “Bucureștiul meu drag” 139

Bucureștiului 3D
Foto: Șerban Vornicu

Spitalul Colțea, renovat recent
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Prin Herăstrău
Foto: Ileana Buruianu
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Bucureștiului

văzut din Hotelul Intercontinental
Foto: Eli Driu
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www.bucurestiivechisinoi.ro
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!

În doar un an, www.bucurestiivechisinoi.ro a decis
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