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La mulți ani!
Fiecare sfârșit de an este un priej de bilanț pentru anul ce se duce și de
făcut planuri și promisiuni pentru anul nou.
Una dintre cele mai mari bucurii este să faci bine celor dragi, să petreci
timp cu ei și să te bucuri împreună de micile plăceri ale vieții.
Nenea Picu împlinește 84 de ani! La mulți ani domnule Profesor.
Domnul Mircea Coltofeanu, Nenea Picu, este profesorul meu de fizică
din liceu. Pe lângă fizică ne-a învățat să apreciem munca de calitate,
să apreciem profesionistul din orice domeniu, fie el frizer, profesor sau
doctor ...

D e Andrei Bîrsan
w w w. o r a s u l . r o

Peste câteva zile este 2014, haideți ca în planurile noastre să includem
un gând bun și pentru orașul în care trăim, Bucureștiul nostru drag! Să
ne punem în plan și mai mult timp petrecut cu cei dragi împreună cu
orașul nostru drag.
La mulți ani și cât mai multe bucurii alături de cei dragi!
Andrei Bîrsan
Președinte Asociația Bucureștiul meu drag
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CRONICA

De Mirela Momanu
Coordonator expoziții Asociația
“Bucureștiul meu drag”

Asociaţia Bucureştiul meu Drag în colaborare
cu Canon și magazinul F64 din Bucureşti,
a lansat o inedită invitaţie tuturor iubitorilor
de fotografie: imagini surprinse în cadrul
“Worldwide Photowalk 2013” au fost expuse în
cadrul magazinului, într-un format inedit.
Worldwide Photowalk s-a aflat în acest an la
a 6-a ediţie, fiind un proiect iniţiat de Scott,
respectiv o excursie foto organizată în toată
lumea la aceeaşi dată, anul acesta fiind
înscrise 1.238 oraşe şi 28.353 participanţi de
pe întregul mapamond.
În cadrul acestei expoziţii au prezentat lucrări:
Alexandru Bodea • Alexandru Dinu Şerban
• Andrei Bârsan • Angi Popelca • Cătălin
Paraschiv • Cătălin Scarlat • Ciprian Grigore
• Cornel Petrescu • Corneliu Ţânaşa • Dan

6 Bucureștiul meu drag

Expoziția
Worldwide
Photowalk
Moruzan • Dana Borcea • Daniel Mihai •
Diana Chiriac • Dragoş Ecobici • Elisabeta
Cucereanu • Flori Jianu • Ileana Buruianu •
Ileana Cozar • Ion Herisanu • Irina Isacescu •
Iulia Oprea • Leonard Butuşina • Livia Zaharia
• Lucia Simion • Mihaela Motaianu • Mihai
Petre • Mihai Rădulescu • Mugur Barbosu
• Nick Costandache • Nicu Buculei • Radu
Patrascu • Roberto Iosupescu • Rodica
Sangeorzan • Sabin Prodan • Şerban Vornicu
• Viorel Pleşca
Fotografiile au fost printate de către AME
Design (www.amedesign.ro).
Sponsorul expoziţiei: Canon care este de
asemenea şi sponsor oficial al Worldwide
Photowalk 2013.
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Excursie
“Roșia Montană”

 Foto Andrei Bîrsan

Cu ajutorul lui Daniel Vrabioiu
(www.facebook.com/daniel.
vrabioiu ) am avut o excursie
exclusiv Roșia Montană (02 03 noiembrie 2013 ) cu foc de
tabară și excursii în împrejurimi.
Am stat la localnici și ne-am
bucurat de peisaje superbe.

 Foto George Ciobanu
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 Foto Cristina P.

 Foto Dan Șendroiu
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Excursie
“Cu ISO mare”

 Foto Andrei Bîrsan

Data: sâmbătă 16 noiembrie 2013
Ora de întâlnire: 16.30.
Loc de întâlnire: Stația de metrou
Basarab, ieșirea dinspre Gara Basarab.
Acum că se întunecă repede este o
ocazie bună să străbatem Bucureștiul
noaptea, de la Gara Basarab, până
în Piața Universității, vom parcurge
Bucureștiul de la Nord la Sud, vom
redescoperi locuri în schimbare, un
București poate nu mai frumos dar altfel.
Îți mulțumim Livia pentru posibilitatea de a
fotografia Pasajul Basarab de sus.
 Foto Răzvan Iordache
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 Foto Viorel Zărnescu

 Foto Andrei Cucu
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Expoziție “Mocănița”
Mocănița este denumirea populară dată trenului
forestier pe linie îngustă, în România a apărut
acum mai bine de 100 de ani, este trenul care
funcționa prin pădurile României și care aducea
la vale bușteni printre munți înalți și păduri
adânci, www.cffviseu.ro
După o excursia de Rusalii, în noiembrie,
cu ajutorul Nikon România, am arătat
bucureștenilor ce minunată este Mocănița.
Selecția fotografiilor realizată de:
- Diana Chiriac
- Daniel Secărescu - www.mocanita.ro
- Cristina Dumitru

Grigore • Corneliu Petrescu • Costin Gheorghe
• Crisanta Măciuceanu • Cristin Dumitru •
Cristina Dumitru • Cristina Gheorghiu • Dana
Borcea • Daniel Secărescu • Daniela Săvulescu
• Diana Chiriac • Eli Driu • Florin Panait •
Gheorghe Costin • Ion Herișanu • Lavinia
Lungu • Lică George • Mihaela Bîrsan • Mihai
Dulu • Radu Niculescu • Roberto Iosupescu •
Ruxandra Măciuceanu • Sorina Tache
Sponsor: Nikon Romania www.nikonisti.ro

 Foto Adrian Tache

Expun: Adrian Baicea • Adrian Popescu •
Adrian Tache • Alexandru Corneanu • Andreea
Radu • Andrei Bîrsan • Anișoara Niculescu
• Camelia Damian • Camelia-Adriana Stan •
Cătălin Dinculescu • Cătălin Savulescu • Ciprian

 Foto Adrian Tache

 Foto Andrei Bîrsan
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 Foto Andrei Bîrsan
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Ziua Fotografie
de stradă la start
18 Bucureștiul meu drag
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Acum, la sfârşitul lui 2013, avem o bucurie pentru cei care
îndrăgesc fotografia de stradă, vom sărbători şi anul acesta
“Ziua Fotografiei de stradă” cu premii şi expoziţie de
fotografie.
Olympus România, pionierul aparatelor de tip mirrorless
care în zilele noastre ne răsfaţă cu aparate de top, va oferi
premiile concursului:
- Premiul 1 – Olympus PEN E-PL3 White+14-42mm
- Premiul 2 – Olympus Stylus XZ-10
- Premiul 3 – Olympus TG-830 iHS
Tiparul expoziţiei va fi realizat de către HP România.
Participarea la “Ziua Fotografiei de stradă” este gratuită.
Pentru a participa la concurs trebuie să postaţi maximum 3
fotografii pe www.streetphotography.ro.

D e Andrei Bîrsan
w w w. o r a s u l . r o

Juriul concursului de fotografie:
- Dan Moruzan
- Vlad Eftenie
- Andrei Bîrsan
Programul “Zilei Fotografiei de stradă”:
25 noiembrie lansarea, startul la descoperit cei mai buni
fotografi de stradă din România
29 noiembrie – masa rotundă despre fotografia de stradă –
ora 18.15, Muzeul Municipiului Bucureşti
31 decembrie ora 24.00 data limită de postat fotografii la
concurs
15 ianuarie 2014 încheiere concurs foto pe facebook
30 ianuarie 2014 vernisaj expoziţie şi premiere
Parteneri:
- Photo Team România www.phototeam.ro
- Asociaţia Artiştilor Fotografi din România www.aafro.ro
Haideţi să descoperim împreună pe cei mai buni fotografi
de stradă din România!

www.streetphotography.ro
20 Bucureștiul meu drag
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Vlad Eftenie, Dan Moruzan şi Andrei Bîrsan au invitat la discuţii despre Fotografia de stradă, cum se
defineşte genul fotografic, cum poate fi mai bine înţeles, abordat şi practicat, despre mituri şi false
probleme, despre valoarea documentară....
Cosmin Năsui, fondator www.modernism.ro ne-a vorbit despre fotografie ca obiect de artă. Se vinde
fotografia de artă în România?
Detalii despre “Ziua Fotografiei de stradă” la www.streetphotography.ro

 Cosmin Năsui

22 Bucureștiul meu drag

 Dan Moruzan și Vlad Eftenie
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TRECUT-AU ANII...

Trecut-au
anii

Magazinul Cocor august 2004, foto Andrei Bîrsan

24 Bucureștiul meu drag
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trecut-au anii

Piața Kogălniceanu

Anii ‘60, arhiva Cezar Petre Buiumaci

26 Bucureștiul meu drag

Anul 2013, fotograf Cezar Petre Buiumaci
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trecut-au anii

Dorobanți

Anii ‘70, arhiva Cezar Petre Buiumaci
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Anul 2013, fotograf Elisei Noață
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˘
Cartile
, Bucurestiului
,
Gheorghe Pîrnuţă,
Istoria învăţământului
şi culturii din
Bucureşti, Editura
Semne, Bucureşti,
1997, 268 p.

Recomandate de
Filica Drăghici,
bibliotecar BCU

Mariana Celac,
Octavian
Carabela,
Marius MarcuLapadat,
Bucureşti,
arhitectură şi
modernitate, un
ghid adnotat,
Editura Simetria,
Bucureşti, 2005,
179 p.
În acest ghid au fost cuprinse 344 de
exemple, respectiv obiecte de arhitectură
(clădiri), locuri şi proiecte (de concurs)/
întâmplări (cutremure, demolări). Ele au
fost alese pentru că exprimă spiritual,
dilemele şi derapajele acestui secol, ne
arată cum s-a schimbat modul de a locui,
cum s-au diversificat funcţiile instituţiiilor,
clădirile şi echipamentele. Monumentele
istorice aşa cum le vedem astăzi
încorporează contribuţia unor arhitecţi
contemporani. Imaginile care însoţesc
comentariile sunt fotografii recente. Au fost
folosite punctual desene de autor (planuri,
perspective, schiţe de idee, elevaţii) cu
intenţia de a ilusta nu numai felul cum
lucrează arhitectul dar şi modalitatea
avansării un proiect.

30 Bucureștiul meu drag

Lucrarea este o
contribuţie la istoria
învăţământului
bucureştean şi a
dezvoltării culturale a
oraşului de la început
până la 1864, când a fost elaborat şi a intrat
în funcţie Legea Instrucţiunii Publice. Baza o
constituie materialele inedite din fondurile Arhivelor
Naţionale din Bucureşti. Pentru secolele de
început este evidenţiată activitatea primilor dieci
şi gramatici care au redactat vechile hrisoave.
Cartea este adresată în primul rând profesorilor
şi învăţatorilor, care pot găsi în această carte
informaţii în vederea alcătuirii lucrărilor de grad.

Victoria Dragu Dumitriu,
Povestea unei familii
din Bucureşti- Grecenii,
Editura Vremea, Bucureşti,
2012, 287 p.
În Bucureşti sunt câteva
locuri legate de numele
acestei familii. Cele două
strazi Paul şi Ştefan
Greceanu, din Tunari şi
strada Radu Greceanu,
din apropierea Pasajului
Grant, omagiu adus cronicarului şi traducătorului
Bibliei de la 1688, şi în sfârşit de dată recentă,
Aleea Tudor Greceanu, din apropierea Televiziunii
Române, purtând numele pilotului de vânătoare ale
cărui decoraţii sunt expuse la Muzeul Naţional de
Istorie. Hanul Greceanu a existat până pe la 1900, la
intersecţia Căii Victoriei cu Strada Doamnei, unde este
astăzi Palatul Aşezămintelor Nifon. De asemenea mai
sunt în Bucureşti bisericile pictate de Olga Greceanu:
frontonul bisericii Lucaci, biserica Sapienţei, Sfânta
Sofia din Floreasca, Schitul Darvari, Precupeţii Noi,
unde pictoriţa a spălat şi restaurat pictura. Povestea
lor este redată sub forma unor conversaţii ale autoarei
cu Eugenia şi Radu Greceanu.
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Bucureştiul lui
Nicușor Dan
Un oraș cu potențial
 Interviu de Miruna Bărdulete
 Fotografii de Mihai Petre și Crisanta Măciuceanu

Bucureştiul lui Nicuşor Dan e unul cu potenţial, dar care-şi risipeşte
constant resursele pe şosele şi bulevarde drepte, lăsând parcurile şi
spaţiile istorice hăcuite. Deşi a lăsat Franţa pentru Bucureşti şi spune că-i
mai vine câteodată să renunţe la România, crede că a făcut, totuşi, mai
32 Bucureștiul meu drag
bine că s-a întors.
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Spuneţi-mi mai întâi de ce aţi ales locul acesta
ca cel preferat. (n.r. ne aflăm în clădirea de pe Bd.
Uranus 150, vizavi de Piaţa de Flori)
În primul rând, pentru că este unul emblematic
pentru industriile creative: majoritatea firmelor de
aici sunt firme de publicitate. Totodată, e o clădire
de patrimoniu care, aparent, nu avea nicio şansă.
Fusese incendiată de două ori de proprietar si era
condamnată, dar a supravieţuit şi a primit o altă
valenţă.
Noi, în discursul public, facem greşeala să ne
referim la patrimoniu ca la o icoană pe care o
punem în dulap şi o uităm acolo- ca în Maramureş,
cu biserica de lemn-monument istoric lângă
care s-a făcut una de piatră, mai frumoasă. Dar
patrimoniul ar trebui integrat în ceea ce este oraşul
astăzi.

Miruna Bărdulete

Toate clădirile de patrimoniu ar trebui păstrate?
Ar trebui păstrate în esenţă, ca să nu lungim foarte
mult, aşa numitele zone protejate, care sunt zonele
istorice ale oraşului: sunt 98 şi aici intră şi Icoanei,
şi Toamnei, şi Aviatorilor şi Lipscani- dar Lipscani e
doar una dintre ele.
Prima dată când aţi venit în Bucureşti, ce
impresie v-a lăsat?
Eu am trăit într-un oraş mic, în Făgăraş, şi mai
veneam aici în drumurile mele la olimpiadele de
matematică. Mai treceam şi mai mâncam o prăjitură
la Athenee Palace, în anii comunismului. Era un
oraş mare, care, pe un om ce vine dintr-un oraş de
40.000 de locuitori, îl fascinează inevitabil.
După asta, îmi aduc aminte că aveam 14-15 ani,
eram în lotul de matematică şi aveam nişte veri
care locuiau în Crângaşi- tocmai fusese construit
Crângaşiul şi şirul lung de blocuri, toate noi, mă
fascinau.
După asta, am venit aici la facultate în ‘89. A fost
primul loc în care am plecat de acasă de tot, un loc
în care m-am descoperit pe mine şi, în felul ăsta, am
transferat o oarecare afectivitate şi asupra acestui
oraş. N-am avut o pasiune pentru patrimoniu decât
în momentul în care am văzut că e agresat şi atunci
când am văzut că se pierde ceva.

Crisanta
Măciuceanu

Mihai Petre

Ăsta a fost primul lucru care v-a deranjat la
oraş?
Eu am avut două etape în Bucureşti. Din ‘89 în ‘92,
când am fost student şi am stat în Grozăveşti, erau
şi anii aceia de euforie de după Revoluţie, care au
fost nişte ani extraordinari. Şi în ‘92, când am plecat
34 Bucureștiul meu drag
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la studii în Franţa, care era normală, civilizată,
faţă de ce era aici, am resimţit o pierdere.
Și când mă întorceam în țară, în vacanţe,
mergeam mai întâi la Grozăveşti şi abia apoi la
Făgăraş.

nu râdeam la bancurile lor, cum ei nu râd la
bancurile mele; cu toate că era o lume foarte
civilizată, nu mă simţeam în largul meu. Şi-n
plus, aveam nostalgia anilor ‘90.

În ‘98 m-am întors să locuiesc aici
de-adevăratelea, mi-am terminat studiile şi am
devenit om matur. Nu mai era oraşul exuberant
pe care-l lăsasem în ‘92. Societatea se trezise
din euforie, începuse să se conştientizeze
problemele reale, inclusiv în mediul protejat al
lumii academice în care eram eu şi, până în
anii în care s-a ştiut că România va intra în UE,
prin 2004-2005, când a început să vină fluxul
de bani către România, n-am perceput alte
probleme decât problemele generale ale unei
ţări sărace: faptul că nu venea autobuzul, că
erau gropi în asfalt.

Nu v-a părut rău că n-aţi rămas nici când
v-aţi mai enervat pe Administraţia de aici?
Bineînţeles, tot timpul îţi pui întrebarea ce ar
fi fost mai bine. Însă cred că eu am ales bine
până la urmă. Bine, aş putea să plec şi peste
o lună, dacă vreau. Nu mai suntem în perioada
în care alegerea e definitivă. În momentele
când sunt foarte supărat, vreau să renunţ cu
totul. Adică să renunţ la această identitate, la
România, şi să zic că nu mă mai interesează.
Dar n-aş putea niciodată să rămân şi să mă fac
că nu văd că nişte oameni stau cu picioarele pe
gâtul meu.

Era greu să discern ce ţine de Bucureşti,
de ce ţine de România. Când au început să
vină banii şi când am început să vedem că
Bucureştiul îşi pierde spaţiile verzi, clădiri de
patrimoniu şi că tot felul de oribilităţi încep să
fie construite, multă lume a descoperit, de fapt,
că e o problemă urbanistică. După cunoştinţa
mea, momentul în care s-a întâmplat a fost un
miting din 2006, împotriva proiectului primarului
Videanu de a face blocuri în piaţa din faţa
Ateneului. A fost un miting cu vreo 200 de
persoane, în care au venit oameni preocupaţi
de ce se întâmplă în oraş şi, cu ocazia asta,
am conştientizat toţi că sunt probleme şi la
Piaţa Obor, şi în tot felul de cartiere istorice,
şi cu parcurile... de atunci a început un fel de
conştiinţă a oraşului.
Dar cum de v-aţi întors din Franţa? Nu era
nimic de salvat acolo?
Nu era (râde), nu... vreau să spun că, în Franţa,
nici nu ştiam cine e prim-ministru. Niciodată
nu mi-am închipuit că mă voi implica social. Şi,
chiar aveam o discuţie cu profesorul meu- mulţi
din colegii mei au rămas în Franţa, şi-au luat
cetăţenia şi sunt profesori acolo- şi profesorul
meu încerca să mă convingă să fac la fel şi eu.
I-am zis: “La anu aveţi alegeri prezidenţiale, dar
eu cu cine votez?” Dar n-a înţeles foarte bine...
Foarte serios vorbind, probabil că, profesional,
aş fi fost mult mai bine în matematică, probabil
aş fi fost mai departe azi, dar simţeam că îmi
lipseşte o dimensiune afectiv-socială, de care
nu vedeam Franţa în stare să mi-o dea. Nu
comunicam cu oamenii ca aici. Câteodată,
36 Bucureștiul meu drag

Aţi câştigat un proces alături de Primărie.
Cum de s-a ajuns la o colaborare?
Două procese au fost împreună cu Primăria,
primul e unul în care Facultatea de Drept a dat
în judecată Primăria cerându-i să construiască
pe un spaţiu verde sau să primească de la ea
20 de milioane de euro. Pe ăsta l-am câştigat
acum un an.
Cel de-al doilea e legat de Piaţa Lahovari: un
investitor, care nu a primit dreptul de la Primărie
să construiască un bloc care ar distruge
coerenţa, le-a cerut 3 milioane de euro.
Eu am aflat de procese de la juriştii Primăriei,
cu care în multe procese sunt pe poziţii
adverse, şi mi s-a părut o cauză pentru care
merită să te baţi. Trebuie să faci o cerere în faţa
judecătorului ca să intervii de partea lor, dar nu
trebuie să-i arăţi prietenia dintre voi, logodna
(râde).
“Profesional, aş fi fost mult mai bine în
matematică.”
Deci nu e nevoie de acordul Primăriei.
Nu, faci o cerere. Am mai avut un proces, la
începuturile noastre, în care am încercat să
intrăm de partea Ministerului Tineretului şi
Sporturilor, împotriva unor investitori, pentru
un litigiu pe ştrandul Tineretului. Ministerul voia
să-şi ia înapoi terenul, am făcut o cerere de
intervenţie de partea lor în faţa instanţei, dar
avocaţii s-au opus: au spus că le tulburăm
argumentaţia (râde). Dar eram la început atunci
şi nici n-am făcut scandal.
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În Făgăraş aţi intervenit pentru vreo clădire?
Era vreuna în pericol?
Nu... merg câteva zile pe an doar acolo, dar,
din fericire, nu e o presiune imobiliară încă în
Făgăraş. Economic, oraşul o duce foarte prost
şi multă lume merge la muncă în Italia, Spania.
Făgăraşul, în afară de o biserică oribilă care
alterează imaginea către cetatea de secolul XIV,
care există acolo, nu are mari distrugeri.
Spuneaţi într-un interviu că, în anii ‘90,
părinţii dumneavoastră lăsau maşina la
capătul Bucureştiului de frica traficului.
Acum fac la fel?
Acum părinţii mei vin cu trenul, de obicei. Au
mai venit, dar foarte rar şi îi aşteptam eu la
intrare.
De candidatura dumneavoastră la Primărie
ce părere a avut?
Părinţii mei, din cauza faptului că nu sunt
bogat, deşi aveam toate premisele să fiu, mă
consideră un fel de... nu chiar oaia neagră a
familiei, dar un om neserios, implicat în activităţi
civice. Când am candidat la Primărie, mi-am
ridicat cumva statutul social (râde) şi au fost
încântaţi că îi sunau prietenii şi le spuneau că
apar bine la TV.
În orice caz, nu sunt foarte încântaţi şi asta
cumva e şi o tristeţe a mea- că foarte multă
lume mă apreciază pentru activitatea civică, dar
ei nu.
Ar fi vrut să rămâneţi în Franţa cu
matematică?
Ar fi vrut să am o casă a mea în momentul
ăsta...
“Dacă vrem să câştigăm bani din turism...
turiştii nu vin să vadă şosele drepte”
Președintele OAR București zicea că cele
mai mari greşeli făcute de Administraţie sunt
Catedrala Neamului şi Bulevardul Uranus.
Aşa e?
Cred că are dreptate, da. Cred că are dreptate.
De Bulevardul Uranus, primarul general
spunea, la un moment dat, că va avea
formă de ‘’pişu’ boului’’. Dumneavoastră ce
credeţi?
Bine, domnul Oprescu spune cam la fiecare
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șase luni altceva. Asta era în momentul în
care promitea solemn că nu va demola Hala
Matache. Din cauza asta, 300 de metri mai sus,
şoseaua cotea din cauza blocului Generalli,
dar pe el îl deranja că cotea la fel aici din cauza
monumentului Matache. Între timp, a demolat-o
şi s-a rezolvat problema. Dar urmează ca
instanţa să se pronunţe asupra infrancţiunii pe
care ei au săvârşit-o.
Dacă vrem să câştigăm bani din turism, turiştii
nu vin să vadă şosele drepte. Că şosele drepte
pot vedea în multe locuri. Ei vin să vadă un oraş
aşa cum s-a dezvoltat el de-a lungul timpului,
cu pieţele şi casele lui. Multe oraşe occidentale
au, aşa cum aveam şi noi Hala Matache,
un complex făcut de Gara Centrală şi Piaţa
Centrală şi au avut inteligenţa să le unească
printr-o alee pietonală şi să facă din Piaţa
Centrală un loc în care turiştii vin cu plăcere şi
oraşul face bani. Noi vrem să facem bani din
şosele drepte.
Dar sunt turişti care apreciază contrastul
vechi-nou pe care-l fac clădirile în oraş.
Da... nu ştiu, suntem probabil într-o perioadă
istorică în care, din cauza influenţei televiziunii,
bizarul prevalează în faţa armoniei şi poate asta
este o explicaţie. Eu cred totuşi că există încă o
piaţă consistentă pentru turiştii care apreciază
armonia- drept dovadă, Franţa câştigă 70 de
milioane de euro din asta, pe an.
De Pasajul subteran care o să se facă la
Romană spuneaţi că e contra spiritului
european. De ce?
Dacă ne uităm la Magheru, bulevardul a fost, în
interbelic, prezentat în toate revistele europene
de arhitectură ca exemplu de bulevard
modernist european. Bulevardul Magheru are
un potenţial turistic extraordinar care acum
e anulat; că te simţi acolo ca pe marginea
autostrăzii. Ca dovadă, pe Magheru sunt bănci,
farmacii, sex-shopuri, gogoşerii- nu găsiţi marile
magazine de lux care ar trebui să fie inima
oraşului. Ele au migrat către mall-uri.
Şi, în contextul ăsta, prin faptul că avem ASE-ul
şi prin cele două amărâte de treceri de pietoni,
zona din jurul Pieţei Romane se salvează cât
de cât de la acest peisaj arid şi e una vie, cu
oameni care interacţionează. În momentul în
care acest peisaj va fi refăcut şi pietonii vor fi
obligaţi să treacă pe dedesubt, vom avea o
prelungire a Bulevardului Magheru prin piaţă şi
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va dispărea. E trist, că e un loc cu oameni care
stau împreună- şi asta e un oraş.
Pasajele subterane pentru pietoni sunt rele
oriunde sau doar în zonele cu însemnătate?
În principiu, eu sunt pentru a lăsa pietonii la
suprafaţă, nu mașinile, pentru că ei sunt sufletul
unui oraş.
Andrei Pleşu spunea că testul unui candidat
bun la Primărie e să-l duci pe stradă şi să
observi unde se bucură. Dumneavoastră
unde vă bucuraţi?
Sunt cartiere vechi care sunt superbe, cum e
cartierul Cotroceni, de exemplu, sau Icoanei,
unul care mie imi place foarte mult, sunt
nişte parcuri interesante şi cam asta. Dar
Bucureştiul este un oraş cu oameni calzi şi
vii. Asta e principala lui calitate, cred eu. Şi
mai are o calitate, care, din păcate, nu este
calitate. Este un mare oraş universitar. Dar pe
studenţii îi vedem prin ghetouri- ideal ar fi ca
ei să se plimbe pe malul Dâmboviţei, pe lângă
Universitate, dar ei nu prea apar ca o masă
critică.

Nu au spirit de iniţiativă studenţi?
Dumneavostră aţi fost şi profesor aici.
Asta e altă problemă, eu vorbesc simplu ca
prezenţă publică. Nu-i distingi pe studenţi în
masa publică, nici pe Calea Victoriei nu-i vezi,
deşi e aproape de Universitate. Tocmai pentru
că nu există o viziune care să facă din oraş unul
cu specific universitar şi al industriei creative,
cum cred că am putea noi să ne poziţionăm în
competiţia globală.
Per ansamblu, cum e Bucureştiul lui Nicuşor
Dan?
Este un oraş care are un potenţial uriaş, în
special uman, dar îşi epuizează resursele cu
frenezie, pentru sunt mulţi tineri care pleacă.
Dacă continuăm să hăcuim spaţiile verzi şi
spaţiile istorice n-o să mai vină nimeni la un
moment dat. Trebuie să fie firme care să vrea
să se instaleze aici. Şi este un oraş cu oameni
interesanţi, dar din care relativ puţini încep să
înţeleagă că pot să schimbe direcţia în care
merge oraşul, pentru confortul lor şi al copiilor
lor.

Trebuie să ne
recâștigăm orașul
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Arhiva de arhitectură 1830-1860
Fondul Ministerului Lucrărilor Publice conține documente
referitoare la proiecte de reparații, amenajări de ulițe,
regulamente și construcții din Țara Românească începând cu
anul 1830. În general, dosarele nu conțin și documente vizuale,
iar din diferite corespondențe putem deduce că ele erau
păstrate separat, în dulapuri. Fără a putea știi cu certitudine
soarta marilor planuri, credem că ele au fost distruse datorită
vechimii și mărimii lor, pierdute la diferite mutări sau se regăsesc
astăzi, disparat, în alte fonduri și la alți depozitari, spre exemplu
în colecția Academiei Române, la cabinetul de stampe, hărți,
planuri și fotografii.
Totuși, în fondul ministerial se mai află, inventariate la final,
câteva zeci de schițe și planuri, de cele mai multe ori nedatate
și nesemnate. Ele constituie, pe de o parte, o valoroasă frescă
a începuturilor modernizării spațiului bucureștean, pe alocuri
naivă, de multe ori, rod al unor talente și priceperi inginerești
valoroase. Pe de altă parte, după mai bine de 150 de ani,
schițele și planurile rămân misterioase în încercarea noastră de
a identifica clădirile care au fost realizate sau inițiativele care se
preconizau în acele vremuri. Cu atât mai grea este strădania
cercetătorului, cu cât adesea nu cunoaștem localizarea
construcțiilor, în lipsa unor nume de ulițe sau a imposibilității
confruntării cu alte repere vizuale sau documentare. Puținele
fotografii ale clădirilor și panoramelor Bucureștilor datează din a
doua jumătate a secolului al XIX-lea.

Arhiva de arhitectură
 Text: Oana Marinache
 Foto: Cristian Gache

D e Oana Marinache
asociatiaistoriaartei.blogspot.ro

Un posibil caz de identificare ar fi Foișorul de Foc al Agiei
vopselii roșie, construcție impunătoare și ingenioasă pentru
acele vremuri. Proiectul nesemnat și nedatat ne înfățișează o
clădire neoclasică, cu parter și etaj, din acoperiș ridicânduse turnul de observație prevăzut în partea superioară cu o
pasarelă exterioară pentru patrulă. Judecând după atenția
acordată lucrării, putem aprecia că se datorează unui inginer
sau arhitect de origine străină. Credem că ar putea fi proiectul
unei construcții nerealizate, foarte asemănătoare Agiei capitalei.
Aceasta, ce se pare că data din 1839, se afla în apropierea
malului Dâmboviței. A fost fotografiată de Ludwig Angerer
(1827-1879) în 1856 și ne apare mult mai rudimentar realizată,
desigur conform posibilităților constructive.
Un proiect al Asociației Istoria Artei 2013-2014
Parteneri: Arhivele Naționale ale României, Asociația Bucureștiul
Meu Drag, Asociația Dialog și Acțiune, Fundația Arhitext, blogul Orașul lui Bucur și site-ul Bucureștii vechi și noi.

Foișorul de Foc al Agiei vopselii roșie
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Localizarea Foișorului de Foc într- reconstituire de epocă, sursa: V. Dașkevici, Istoricul Poliției Capitalei:
fosta Agie, București,1934

Reproducere fotografică din perioada interbelică de arhitectul Alexandre Petit după originalul lui
Ludwig Angerer (Sursa: Europeana.eu)

Detaliu dintr-un clișeu realizat de pe Dealul Spirii de Carol Popp de Szathmari, Reproducere cu
permisiunea dl. Emanuel Bădescu
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Cu bicicleta
prin București
 Text & foto: Andrei Vocurek

Bucureşti. Sâmbătă sau duminică. O zi însorită de toamnă. Într-o dupăamiază. O plimbare prin parc. Parcul Alexandru Ioan Cuza. În cartierul Titan.
Parcul Titan sau Parcul IOR. O plimbare cu biciclete pe aleile parcului,
pe malul Lacului Titan, seara sau la sfârşit de săptămână, o plimbare de
relaxare, foarte uşoară, în doi sau alături de prieteni.
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Chiar şi pentru o plimbare prin parc, bicicleta trebuie
să fie în stare bună de funcţionare, cu frâne reglate şi
cauciucurile umflate corespunzător.
În orice parc, ca biciclist, trebuie să ai foarte mare
grijă faţă de ceilalţi oameni ieşiţi la plimbare, faţă de
copiii care se joacă sau aleargă pe alei, iar viteza de
deplasare să fie redusă pentru a evita la timp orice
incident neplăcut. Parcurile sunt locuri publice, dar
nu sunt locuri de antrenament şi ture de viteză cu
bicicletele sau rolele.
Dacă ai propria bicicletă e foarte bine, iar dacă nu ai
bicicletă poţi închiria una de la centrele de închirieri de
biciclete din Bucureşti.

D e Andrei Vocurek
trasee-cu-bicicleta.
kerucov.ro

În Parcul Alexandru Ioan Cuza sunt trasate benzi pentru
biciclete care conduc pe un traseu frumos, cu urcări şi
coborâri abrupte pe câteva alei, dar ajung şi pe malul
Lacului Titan. Bandă verde. Toamna. Alei. Poduri.
O insulă. Rampe. Frunze colorate. Nuanţe de roşu.
Copaci. Soare. Poze. Lacul albastru. Broaşte ţestoase.
Păsări. Cer albastru. Senin. Nuanţe de albastru. Vânt.
Bunici. Nepoţi. Gălăgie. Terenuri de sport. Stânga.
Dreapta. Pauză. O bancă. Nuanţe de verde. O terasă.
Răcoare. Ocolire. Piatra cubică. Ecouri. Pe sub pod.
Role. Nuanţe de galben. Ochelari de soare. Biciclete.
Timp pe îndelete. Alt pod. Altă insulă. Foişoare. Muzica.
Chioşcuri. La întâmplare. Covor de frunze. Foşnet.
Bucurii de toamnă frumoasă. Loc de belvedere. Lacul
Titan.
Parcul Alexandru Ioan Cuza se află în Sectorul 3 din
Bucureşti, într-o zonă verde de câteva zeci de hectare
în cartierele Titan, Dristor şi Baltă Albă, delimitată
de Bulevardul Cămil Ressu, Strada Liviu Rebreanu,
Strada Câmpia Libertăţii, Strada Baba Novac, Strada
Constantin Brâncuşi şi Bulevardul Nicolae Grigorescu.
Amenajarea parcului a început prin anii 1970. Este
cunoscut şi ca Parcul Titan sau Parcul IOR, denumire
provenind de la Întreprinderea Optică Romană (IOR).
Parcul Alexandru Ioan Cuza este unul dintre parcurile
mari din Bucureşti care merită văzute.
Lacul Titan este un lac natural. Lacul este format din
Lacul Titan 1 şi Lacul Titan 2, despărţite în dreptul
Podului Liviu Rebreanu. Pe lac sunt câteva insule:
Insula Pensionarilor, Insula IOR, Insula Câinilor, Insula
Trandafirilor şi Insula Înecaţilor.
Biserica Pogorârea Sfântului Duh din parc a fost
construită din lemn, în stil maramureşan, între anii 1994
şi 1996.
Calul Titanilor, sculptură din fier, este considerată cea
mai mare statuie ecvestră din România. Sculptura
este realizată de Misha Diaconu folosind tehnica
Repoussage. Creaţia din mai mult de 1500 de
kilograme de fier are o înălţime de peste 7 metri.
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Nepăsarea
ne face complici
Asociaţia CARITAS BUCUREŞTI, Program educaţional de prevenire a traficului de persoane
Deşi pare incredibil, traficul de persoane este sclavia vremurilor noastre, în care unii
oameni profită de pe urma controlului și exploatării altora. Este un fenomen mondial
extrem de dinamic şi are multiple forme de exploatare: sexuală, muncă forțată,
obligarea la cerșetorie, comiterea de infracţiuni (furt) și altele.
România continuă să fie ţară de origine şi de tranzit, cu tendinţa de a deveni şi
ţară de destinaţie. În cadrul campaniei de prevenire şi responsabilizare socială
“Nepăsarea ne face complici”, Asociaţia Caritas Bucureşti, împreună cu Agenţia
Naţională împotriva traficului de persoane - ANITP - vă propune să vă verificaţi
cunoştinţele despre acest fenomen, rezolvând acest Rebus tematic, creat de
Paraschiv Sorina, elevă la Colegiul Ec. “Costin C. Kiritescu” din Bucureşti. Pentru
mai multe informaţii despre traficul de persoane şi despre ce putem face fiecare
dintre noi pentru a combate *sclavia secolului XXI*, vizitaţi: www.caritasbucuresti.
org, www.anti-trafficking.info şi www.anitp.mai.gov
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Toma T. Socolescu
 Text: Gabriela Petrescu
 Foto: Mihai Petre
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D e Gabriela Petrescu

Toma T. Socolescu (1883-1960)
Toma T. Socolescu s-a născut la 20 iulie 1883 la
Ploieşti, într-o familie care a dat nu mai puţin de
cinci arhitecţi: bunicul, N. G. Socolescu (~18201872), tatăl, Toma N. Socolescu (1848-1897),
unchiul Ion N. Socolescu (1856-1924) şi fiul său
Toma Barbu T. Socolescu (1911-1977).
Între 1901-1911, Toma T. Socolescu va urma
cursurile Şcolii de arhitectură de la Bucureşti,
avându-i ca profesori, printre alţii pe Ion Mincu şi
Petre Antonescu.
Fiind o fire independentă, Toma T. Socolescu
“a apreciat şi a propovăduit libera profesie,
ferindu-se de funcţionărism”. Ca arhitect a lucrat
în Ploieşti, Bucureşti, Câmpina, Sinaia, Vălenii
de Munte, Boldeşti-Scăieni, Urlaţi, Păuleşti.
A proiectat lucrări de mare importanţă pentru
oraşul Ploieşti, cum sunt: Catedrala Sfântul Ioan
(1923- 1938), Halele Centrale (1929-1935),
Palatul Şcolilor Comerciale (1924-1938), Banca
Creditul Prahovei, Casa Corpului Didactic
(1925-1932), Palatul de Justiţie (1923-1932),
lucrare proiectată de arhitectul E. Doneaud în
colaborare cu arhitectul Socolescu. A fost un
foarte bun desenator şi acuarelist.
Sub emblema Aşezământului Cultural Nicolae
Iorga, al cărui preşedinte a fost multă vreme,
Toma T. Socolescu s-a implicat în diverse
proiecte pentru crearea în Ploieşti a unor instituţii

culturale: Muzeul regional al judeţului în Casa
căldărarului Hagi Prodan (1919), Biblioteca
Nicolae Iorga (1921), Pinacoteca (1931), Muzeul
de Artă (1939).
În 1927 se mută la Păuleşti unde avea o mică
proprietate. În 18 februarie 1938 devine primar
al comunei Păuleşti, până în 18 noiembrie 1940,
când demisionează sub presiunea guvernului
legionar. În februarie 1942 revine în funcţia de
primar, până în ianuarie 1945, cînd este înlocuit
de noile autorităţi comuniste.
Între 1927-1947, Toma T. Socolescu a fost
profesor la Şcoala de Arhitectură din Bucureşti,
unde a ţinut un curs de teoria arhitecturii.
După 1944, viaţa lui Toma T. Socolescu ia o altă
turnură, are decepţii peste decepţii, începând
cu distrugerea parţială a casei sale din Ploieşti în
timpul bombardamentului american din 1944.
În 1947 este obligat să se pensioneze,
pierzându-şi funcţia de profesor universitar. În
1950 i se naţionalizează casa din Ploieşti, în
1952 pierde şi locuinţa din Păuleşti, mutânduse în Bucureşti la fiul său, arhitectul Toma
Barbu Socolescu. Având o pensie mică, a
fost nevoit să lucreze, fiind angajat la Direcţia
Monumentelor Istorice, între 1953-1957. Moare
la 14 octombrie 1960 şi este înmormântat în
cimitirul Bellu, alături de tatăl şi unchiul său.

Fotografia din stânga: Imobilul de raport al fraţilor I şi H. Tillman este situat în Bucureşti la intersecţia
străzii Filliti nr. 10 cu str. Nicolae Tonitza (strada Brâncoveanu nr. 6). A fost realizat între 1926-1927.
Este o construcţie P+4 şi mansardă. Spaţiile parterului sunt destinate comerţului. În cadrul etajului,
sunt rezolvate câte două apartamente cu acces de la o scară circulară şi un mic lift amplasat în golul
scării. Apartamentele au câte două accese. Stilul clădirii este eclectic cu detalii art - deco.
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Casa D. M. Ionescu, 1926
Imobilul cu funcţiunea de locuinţă, str. Ghe. Brătianu nr. 53. Construcţia este realizată într-un stil eclectic, de
influenţă romanică, cu detalii neoromâneşti, având tendinţa de decoraţie în exces. Compoziţia este dominată
de turnul de deasupra intrării, care oferă dinamism faţadei. Colonetele din zidărie ale foişorului susţin arcade în
plin cintru. Arcadele şi zidăria de peste ele, până la cornişă, sunt placate cu cărămidă aparentă şi prevăzute cu
medalioane ceramice. Este clasată monument istoric.
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Imobil de raport pe Calea Şerban Vodă nr. 105
Realizat în 1923. Imobilul este P+4 niveluri, la parter având spaţii comerciale.
Este realizat într-un stil eclectic cu elemente decorative neoromâneşti.
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1 decembrie 1918
 Text: Radu Oltean
 Foto: Arhiva Bibliotecii Academiei
http://art-historia.blogspot.ro
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La intrarea în Piaţa Palatului (vechiul palat), în dreptul hotelului Athénée
Palace (la acea vreme cu o decoraţie art-nouveau) a fost ridicat un arc de
triumf. În dreapta lui Ferdinand stă generalul Henri Mathias Berthelot
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Regele Ferdinand este întâmpinat
la gara Mogoşoaia. Un ofiţer o ajută
pe MS Regina Maria să coboare
din tren.
Cuplul regal pe șoseaua Kiseleff, în
drum spre centrul oraşului.
De-a lungul şoselei unităţi de soldaţi
dau onorul la trecerea familiei
regale, generalilor şi politicienilor.
Generalul Henri Mathias Berthelot.
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Un alt arc de triumf, aflat la capătul dinspre hanul
Crezulescu al Căii Victoriei. Clădirile ce apar în
imagine au fost demolate la sfârșitul anilor ‘30
pentru lărgirea Pieții Palatului. În poză, pe lângă
soldaţi apare o biciclistă.
Discursuri măreţe la statuia lui Mihai
Viteazul. În poza din stânga sus se
observă tribuna oficială, la dreapta
statuii lui Mihai Viteazul. La stânga
imaginii, călare, se află prinţul
moştenitor Carol (al II-lea).

În fotografia de jos se recunosc turlele bisericii ruse,
însă lipseşte corpul de clădire în sfert de cerc din
spatele Palatului Suţu (în stânga imaginii).
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Flori, muzică, entuziasm, glorie, eroii noştri, România reîntregită.
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Flori, muzică, entuziasm, glorie, eroii noştri, România reîntregită.
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În P-ţa Palatului mulţime de oameni. Pentru bucureşteanul de azi
zona e complet nefamiliară. Singura clădire care mai supravieţuieşte
în zonă din acea perioadă e Biblioteca Universitară (fostă Fundaţia
Carol I) care însă nu apare în această poză (e în dreapta ).
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Revoluția română ‘89
 Foto: Andrei Bîrsan
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Unghiuri de vedere
 Text și foto: Raluca Morariu și Vlad Petreanu

Pasajul Basarab va fi întotdeauna o atracție pentru fotografi.
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Raluca Morariu
Sub lumina lunii pline, a neoanelor
albastre ce bordează pasajul
Basarab, a farurilor si a vechilor
felinare stradale, străbatem un
Bucureşti colorat si contrastant, cu
totul altul la fiecare pas.
De pe terasa unui bloc prindem
momentul apusului de soare în timp
ce încercăm să captăm (cu ISO
mare sau de pe trepied) priveliştea şi
aglomeraţia de maşini de pe podul
cel nou.
Drumul continuă prin Gara de
Nord, unde atmosfera este cea
dintotdeauna şi ajungem într-o zonă
din calea Griviţei aflată în lucrări
de reparaţie… zona mi se pare
fascinantă pe timp de noapte, mai
ales că, din dorinţa de a prinde cât
mai multe imagini, am rămas mult în
urmă faţă de grup!
În continuare pe străduţe vechi,
Theodor Aman, General Berthelot,
până la catedrală şi controversatul
bloc de birouri ce o flanchează.
Şi, din cadru în cadru, uite că am
ajuns pe Lipscani, punctul terminus
al excursiei… o neaşteptat de
frumoasă aventură…

Vlad Petreanui
www.petreanu.ro
În ţara asta lucrurile bune par a
se naşte mereu cu greutate şi
neîncredere - iar de ţinut, nimeni nu
ştie cât vor ţine, în cele din urmă.
Priviţi pasajul Basarab. O
demonstraţie de geniu ingineresc
şi frumuseţe arhitecturală, un reper
urban într-un oraş în care reperele
urbane sunt prea rar frumoase, pur
şi simplu - darămite şi utile.
Azi, ne place Pasajul Basarab. Ne
încântă pilonii înalţi de 84 de metri ai
podului, ne bucură ochiul structura
curajoasă de grinzi a staţiei de
tramvai din apropiere.
Amintiţi-vă însă de câţi ani a fost
nevoie ca să înceapă, măcar,
construcţia acestei opere urbane în
Capitală - câte proteste şi procese
a provocat numai intenţia construirii.
Apoi, nu uitaţi cât a costat naşterea
asta - de 4 ori mai mult decât se
estimase iniţial.
Puţin mai jos, spre Gara de Nord
şi pe Calea Griviţei veche, vedem
o altă parte a oraşului care s-a
născut greu, din munca şi sudoarea
anonimilor care au construit un
cartier întreg la începutul secolului
trecut. Munca lor dispare acum
în ruină, mizerie şi delăsare.
Moştenitorii întâmplători ai trecutului
nu iubesc nici moştenirea, nici
trecutul.
Ceva mai departe, un alt dialog între
două repere urbane Cathedral Plaza
stă tăcută, în picioare lângă Sf. Iosif,
aşteptându-şi doborârea.
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Eroii mei:
Ştefan Căpăţână, Nicolae Manole şi Ionuţ Ştefan

Zi de zi metroul străbate subteranele Bucureştiului,
transportând oamenii cu visele şi preocupările lor
cotidiene spre locuri ştiute sau spre necunoscut. Zi de
zi, peroanele pline răsună de glasuri tinereşti. În trenul
de metrou găseşti deopotrivă romantism, poezie,
teza de la mate, planurile tinerilor arhitecţi, tradiţionala
sacoşă, bunici surâzători cu nepoţei de mână, tot ce
doreşti!
În acest mozaic apar uneori şi oameni cuprinşi de
deznădejde ce îşi transformă într-o clipă destinul în
umbră. Oamenii aceştia – puţini - găsesc un ultim
refugiu în faţa trenului. Uneori aşa se termină povestea
lor.

D e Evelyne Croitoru
evelyne.croitoru@metrorex.ro

De cele mai multe ori însă, conductorii trenului oameni ai metroului – salvează vieţile acestor
nefericiţi. Oamenii metroului devin - atunci şi acolo
– eroii metroului. Eroi pe care îi cinstim aşa cum
merită şi îi prezentăm bucureştenilor, pentru că ei sunt
exemple de urmat pentru noi toţi.
Într-o frumoasă zi de septembrie, dezamăgiri ştiute
numai de el au împins un călător în faţa trenului.
Ştefan Căpăţână, mecanicul de metrou a frânat la
timp şi a salvat astfel viaţa omului! E mult? E puţin?
Ştefan Căpăţână este conductor de metrou de peste
30 de ani. A petrecut în cabina metroului multe,
foarte multe ore, a adunat în tot acest timp mii de
kilometri parcurşi, a rezolvat un număr impresionant
de evenimente.

Oamenii metroului
Clipa

“Fiecare călătorie este altfel. Deşi drumul este acelaşi,
diferă călătorii, prin urmare diferă tipul de probleme
ce ar putea interveni; sunt totdeauna pregătit, sunt
totdeauna atent la cei pe care urmează să îi transport,
privesc cu mare atenţie peronul, oamenii, la cel mai
mic semn că s-ar putea întâmpla ceva, sunt în alertă”,
povesteşte domnul Ştefan Căpăţână.

 Text Evelyne Croitoru
 Foto Mihai Petre
Steluța Popescu
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Manole Nicolae şi Ştefan Ionuţ, mecanic
şi mecanic ajutor de tren, au salvat
viaţa unui copil. Copilul despre care vă
povestesc a sărit în calea de rulare a
trenului, trecând peste şina de contact –
şină aflată sub tensiune. Numai atenţia şi
promptitudinea reacţiei celor doi mecanici
de tren au făcut ca astăzi nesăbuitul copil
să mai poată zâmbi părinţilor săi.
Încerc să pun lumina ta cititorule pe faţa
acestor buni colegi ai mei! Surâsul lor, de
o modestie aparte, lumina din ochii lor,
toate mă conving că binele încă există,
trebuie doar să avem puterea să-l arătăm,
să-l scoatem din fâşia enormă, cenuşie, a
nepăsării generale.
Eroii mei, Căpăţână Ştefan, Manole
Nicolae şi Ştefan Ionuţ sunt
bucureşteni.
Doresc să te provoc acum, să refaci
experienţa pe care eu însămi am trăit-o,
aceea de a surprinde relaţia dintre viaţa
ta, călătorule - şi omul ce are în mâna
sa milioane de vieţi. Milioane de vieţi de
apărat!

 Ionuț Ștefan

 Ștefan Căpățînă

 Nicolae Manole

Putem - fără să greşim - afirma că fiecare
zi din viaţa unui conductor de metrou
este încărcată de un potenţial maxim al
trăirii. Clipa – acea clipă dilatată a eroului
nostru – este fragmentul minim de timp –
saturat de o trăire – iar totalitatea acestor
clipe dau forţa şi autoritatea unui destin
împlinit. Împlinirea unei vieţi ţine de forţa
cu care stăpâneşte omul metroului clipa.
Timpul, redus la expresia minimă a sa –
secunda -, este supus de eroul meu. V-aţi
întrebat vreodată cât de intens, infernal,
poate urca pulsul său într-o astfel de
situaţie? Clipa aşteptării sau a acţiunii –
suspendată între da şi nu – dă măsura şi
intensitatea trăirii sale!
Caut neîncetat expresia cea mai potrivită
a senzaţiei pe care o încerc în faţa acestor
oameni minunaţi! Şi în tot acest timp,
metrourile curg, purtând cu ele vise,
speranţe, iubire, dezamăgiri, spaime,
frumuseţe, viaţă… Viaţa pe care oamenii
metroului - eroii mei de astăzi - ne învaţă
să o trăim frumos!
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Comunitatea evreiască din Bucureşti e o prezenţă discretă în
conglomeratul bucureştean. Sunt acei evrei în vârstă ce au rezistat
tentaţiei emigrării în Israel, dar şi familii tinere ce poartă tradiţiile
evreieşti în noul mileniu, după cum numărăm noi anii, ori israelieni
stabiliţi la Bucureşti în ultimii ani. Împreună creează o diversitate plină
de farmec păstrând în acelaşi timp şi o individualitate puternică pe
care, că goy, o redescopăr la marile sărbători evreieşti de toamnă,
care au început cu Rosh Hashana – Anul Nou Evreiesc.
La manifestările culturale şi religioase de Rosh Hashanah se
reamintesc “originea timpului” şi dimensiunea “timpului de pe urmă”
ca măsuri absolute ale mersului Universului, însă membrii comunităţii
evreieşti din Bucureşti mi-au arătat, din nou, şi cât de relativ este
mersul timpului pentru fiecare dintre noi.

D e Valentin Dima

“În fond, să nu uităm că Einstein a fost evreu!” după cum a încheiat
Edi Kupferberg prelegerea sa pe tema Dualismului timpului în
iudaism, ţinută cu ocazia Rosh Hashana 5774.

Valentin Dima, un goy
Goy – după Vechiul Testament, este denumirea generică pentru
un popor, dar în vorbirea modernă a devenit cuvântul ce descrie
seminţiile ne-evreiești şi mă lasă cu o nedumerire relativă: ce fel de
goy sunt eu, dacă soră-mea e evreică?

Rosh Hashana 5774
 Text și foto Valentin Dima
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Wiki
Loves Monuments 2013
 Text Nicu Buculei

Daria Virbănescu - Cassa Macca
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Concursul Wiki Loves Monuments 2013 în București Wiki Loves
Monuments este cel mai mare concurs de fotografie din lume, a
fost recunoscut ca atare de către Guinness World Records în 2011
când s-a desfășurat în 18 țări și a atras peste 5.400 de participanți
care au trimis în concurs 168.208 fotografii. Dacă aceste numere
par mari, ele au fost depășite în anii următori, 2012 a reunit peste
15.000 de participanți din 33 țări care au trimis peste 350.000 de
fotografii iar in 2013 (date încă neconfirmate oficial la momentul
scrierii acestui articol) în jur de 12.000 de participanți din 53 țări au
trimis în jur de 370.000 de fotografii.

D e Nicu Buculei

Dincolo de numărul mare de participanți, câteva caracteristici
aparte individualizează Wiki Loves Monuments: este un concurs cu
fotografii ale monumentelor istorice iar scopul principal al acestora
este îmbogățirea bazei de date a Wikipedia. Ca atare, fotografiile
trebuie să aibă o licența liberă, cea preferată fiind Creative
Commons – Atribuire – Distribuire în condiții identice (CC-BY-SA),
ceea ce permite utilizarea lor pentru Wikipedia dar nu numai.
O altă caracteristică importantă este ca ele trebuie să reprezinte
monumente istorice clasificate oficial ca atare, practic în România
această listă este realizată de către Ministerul Culturii.
2013 a fost al treilea an în care concursul Wiki Loves Monuments
s-a desfașurat pe plan internațional și a fost de asemenea și al
treilea an în care a fost organizat și în țara noastră. Ca numere
brute, în ediția românească din 2013, 123 de participanți au trimis
aproape de 5000 de fotografii. Nu avem statistici oficiale cu care să
putem compara, dar s-ar putea să fie și cel mai mare concurs de
fotografie din România.
Dar cantitatea nu e totul, putem vorbi și de calitate: în 2011, o
fotografie realizată de colegul nostru Mihai Petre, membru al
Asociației “Bucureștiul meu drag”, și ilustrând ruinele mânăstirii
Chiajna a câștigat marele premiu din concursul internațional. Apoi
în 2012, Cristina Ludosan, un alt fotograf din București, a câștigat
premiul special oferit de portalul Europeana pentru fotografii ale
muzeelor, galeriilor de artă și bibliotecilor cu o fotografie de la
Castelul Bran.
Din punct de vedere al Bucureștiului, evident că multe dintre
monumentele istorice ale României se află și în orașul nostru, așa
că era normal ca fotografii din București să se regăsească printre
cele trimise în concurs. Statistica ne spune că după ediția din
2013, în două dintre sectoare, și anume sectorul 1 și sectorul 3, am
ajuns ca peste 50% dintre monumentele istorice să aibă fotografii
la Wikimedia Commons. Asta arată pe de o parte cât de mult s-a
progresat și pe de altă parte cât de mult de lucru a mai rămas.
Poate că fotografierea monumentelor istorice din orașul nostru
nu pare la prima vedere o activitate foarte atractivă, multe dintre
ele sunt clădiri pe lângă care trecem în fiecare zi chiar fără a ști că
sunt monumente, fără a ști cine le-a construit sau ce evenimente
ori personalități au găzduit, din cauza stării de paragină uneori nu
le vedem nici frumusețea. Dar când ne gândim câte asemenea
monumente au dispărut fără a lăsa nicio urmă și câte altele sunt
încă în pericol de dispariție, atunci începem să ne dăm seama de
importanța acestei activități.
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 Cristian Chiriță - Lipscani
 Mirela Britchi-Cercul Militar Național și Fântâna Sărindar
 Goldmanweiss-Observatorul astronomic Vasile Urseanu

 Cristian Chiriță-Biserica greacă Buna Vestire
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 Cristian Chiriță - Piața Revoluției

 Cristian Chiriță - Universitatea București
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 Mirela Britchi - Palatul Cantacuzino

 Mirela Britchi - Casa Elenei Lupescu, Bd. Pache Protopopescu nr. 51
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Expediția pe tema “Mediul construit și dimensiunile umane”,
un program al Asociației “De-a arhitectura” în anul școlar
2013-2014
În anul școlar 2013-2014 cursul “De-a arhitectura în orașul
meu” ce se derulează ca materie opțională sau extracuriculară
în București în școala Mircea Sântimbreanu nr. 139, școala
gimnazială nr. 129, școala gimnazială nr. 51, liceul greco-catolic
Timotei Cipariu”, liceul Miguel de Cervantes, liceul teoretic Jean
Monnet, școala gimnaziala Sf. Silvestru, școala primară Step
by Step, școala germană Hermann Oberth, școala Montessori
București, este în plină desfașurare.
Studiul mediului construit este pentru copii o cheie de înţelegere
şi de implicare în mediul lor de viaţă, o modalitate de a afla ce îi
dă calitate şi cum îl pot ei îmbunătăţi acum şi mai târziu, fiind un
mijloc de stimulare a simţului civic. Este şi o cale de a-şi îmbogăţi
cultura vizuală, de a deprinde un nou vocabular, de a-şi exersa şi
de a le fi încurajată creativitatea, curiozitatea, iniţiativa personală,
simţul critic, abilităţile de comunicare şi spiritul comunitar.
Copiii au făcut cunoștință cu arhitectul care îi va îndruma oră
de oră, care îi va ajuta să descopere tainele acestui univers
necunoscut. În cadrul Caietului 1, Scara și Proporțiile, copiii
de clasa a III-a și a IV-a vor afla că “Omul este măsura tuturor
lucrurilor”, vor descoperi că locuințele, spațiile interioare, dar și
cele exterioare sunt facute dupa măsurile oamenilor, vor învăța
ce înseamnă scara unui obiect și cum micșorăm o casă să
încapă într-o machetă.

“De-a architectura
în orașul meu”
 Text și foto De-a arhitextura
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Acest Caiet începe, ca mai toate capitolele cursului, cu o
expediție în jurul școlii în care copiii explorează mediul construit
exterior pentru a observa și analiza relația dintre dimensiunile
acestuia și dimensiunile noastre. Copiii, împărțiți în 3 grupe, își
aleg un coleg reporter și unul fotograf, și ghidați de aceștia, vor
descoperi și măsura cea mai înaltă clădire din zonă, cea mai
scundă și care este media clădirilor, vor măsura lățimea unei
străzi, a trotuarului pe o stradă cu trafic redus și pe una foarte
circulată. Următorul exercițiu este unul de percepție prin care
copiii fac o corelație între distanțele din oraș și simțurile lor (văz,
auz, contact social). Astfel află că la o distanță mai mare de
100m nu putem identifica oamenii, în timp ce la o distanță mai
mică de 7m putem identifica chiar și texturile materialelor și auzi
o conversație.
Pentru acest an școlar cursul se desfășoara în 60 de clase
naționale, în București, Otopeni, Timișoara, Arad, Sibiu, Cluj,
Brașov, Sf. Gheorghe, Reghin, fiind îndrăgit de peste 1500 copii.

De-a arhitectura
www.de-a-arhitectura.ro
http://www.facebook.com/
DeAArhitectura
office@de-a-arhitectura.ro
„De-a arhitectura” este o
asociaţie care își propune
dezvoltarea și promovarea
educației de arhitectură
și mediu construit, prin
predarea în școli de stat
și private a cursurilor de
arhitectură pentru copii.
Asociaţia a fost creată de
arhitecţi români: Mina Sava,
Vera Marin, Eliza Yokina,
Corina Croitoru, Claudia
Pamfil și Miruna Grigorescu.
Partenerul principal al
cursului “De-a arhitectura
în orașul meu” pentru anul
școlar 2013-2014 este
Holcim România, care
de mulți ani se implică
în proiecte educaționale
din România ca parte a
angajamentului său pentru
Dezvoltare Durabilă. Alături
de Holcim Romania și
arhitecții Adriana Comănici,
Iuliana Brătășanu, Cătălin
Șandru, Oana Popescu,
Monica Popescu, Oana
Sorina Paval, Mihaela
Tomescu, Ioana Rizea,
Monica Sabău, Consuela
Dumitru, Claudia Bingol,
Iulia Pătru si Diana Galoș și
studenții arhitecți Mădălina
Bold, Andreea Lupu și Lucian
Călugărescu
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Iată relatarea de la școala Timotei Cipariu, facută de arhitecta Claudia
Bingol:
“O zi superbă cu soare! Hai la expediție! Înarmați cu Nikoane și
Canoane am plecat la școală. În clasă, se pare că d-na învățătoare
i-a pregătit puțin căci instrucțiunile pe care le-am dat în clasă au fost
foarte bine înțelese și toată lumea știa clar ce are de făcut afară. Neam împărțit în trei grupe și am ieșit. Au găsit cea mai mare casă și au
început să facă poze cu un copil, cu tot grupul, măsurând fațada. Totul
era consemnat conștiincios de vreo 2 reporteri. S-a găsit și casa cea
mică și cele medii și totul se întâmpla într-o voioșie de zile mari. Am
auzit-o pe o fetiță reporter că spunea: “este cea mai frumoasă oră din
viața mea!”

a r h . Claudia Bingol
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La al doilea exercițiu, începuse să iasă lumea afară din case, căci nu
înțelegeau de ce țipau copiii în halul asta... Cu mândrie și oarecare
satisfacție li se raspundea: “așa e lecția de arhitectură, doamnă!” S-a și
filmat tot exercițiul. Totuși, în tot vacarmul ăsta, copiii au înțeles de ce
fac ce fac și nu a fost doar o distracție fără rost. Au înțeles că detaliile
caselor se pot vedea de aproape, că trotuarele sunt dimensionate astfel
încât să încapă vreo 3-4 oameni, au pipăit toate gardurile, au mirosit
grădinile. La sfarșit am făcut o plimbare pe stradă și am comentat
arhitecturi, grădini, garduri, mașini… Un băiat a observat că o casă
arăta ca un restaurant. Eu am confirmat și am intrat într-o discuție
despre scară și funcțiune. Într-adevar, era un kitch remarcabil prin
neadecvarea scării și funcțiunii și mă bucur că copiii au sesizat asta.
Reporterii scriau continuu. Fotografii au facut vreo 250 de poze și vreo
15 filme din care va trebui să selectez și să le vedem pe proiector data
viitoare. A! Și un părinte curios și amuzat a urmărit și el lecția noastră.”

a r h . Oana Popescu

Iată relatarea arhitectei Oana Popescu de la expediția facută
cu copiii de la liceul Miguel Cervantes: “Plecăm cu toții către
intersecția Calea Plevnei cu strada Berzei. Ochii de vulturi de la
clasa a IV-a B observă repede cea mai înaltă clădire, clădirea de
birouri- UCECOM. Se grăbesc să o măsoare, dar își dau seama
că o grupă e prea puțin, deci îi strigă pe toți colegii pentru a
putea face față unei asemenea clădiri. “Să măsurăm artera
principală - Calea Plevnei!“, spune un elev! Nu ne-am încumetat
însă, dar ne-am uitat atenți cu toții și am aproximat cu lungimea
fațadei anterioare. Privim atenți în jur. Un grup observă o casă
mai mică și o stradă și mai strâmtă, Intrarea Ezareni. Fotografii
se grăbesc să imortalizeze numele străzii- pentru a ne aminti
ora urmatoare pe unde am fost. “Vom avea și noi pe machetă
o stradă secundară? Hei, Intrarea Ezareni nu are ieșire, este o
fundătură....“ Privesc casele, măsoară o fațadă - cea mai mică.
Alegerea a fost bună, toți se grăbesc să noteze. Timpul zboară
și una dintre colege, Diana, ne spune tuturor că ea locuiește
într-o casă pe strada Ion Bibicescu și vrea să ne povestească
câte ceva la fața locului. Așa că fuga, traversăm scuarul adiacent
școlii și ajungem din nou pe strada Bibicescu. Iată, Diana
ne povestește ce-a aflat ea de la vecina ei de la parter care
locuiește de ceva timp: “aici au locuit 4 generații“. Structura este
cu planșee de lemn și zidărie de cărămidă, casa a fost construită
în 1920 și nu s-au făcut niciun fel de modificări. Documentarea
Dianei ne-a prins bine tuturor. Casa avea ferestre mari și ne-am
imaginat cu toți ce încăperi înalte erau în interior. “Diana a fost un
reporter grozav!“
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Colegul nostru, fotograful Petru Șchiopu.
Se împlinesc curând 40 de zile de când a dispărut unul dintre cei mai
buni prieteni. Nu cred să existe cineva care, cunoscându-l, a rămas
nepăsător la acest groaznic eveniment.
A fost un om blând, cinstit cu ceilalți și cu sine, oricând gata să sară
în ajutor, oricât de mic, oricât de mare. Întotdeauna m-a minunat
această calitate a lui, de a ajuta, de a fi prezent pentru ceilalți când
este necesar!
De nenumărate ori am mers împreună la fotografiat și am învățat
multe de la el... priceperea, răbdarea, căutarea...
O mare pierdere, nu numai pentru bunii prieteni, ci și pentru oricine
l-a cunoscut.
Pios omagiu!
Dan Moruzan

„Nimic, niciodată, nu va înlocui pe camaradul pierdut. Căci nu pot fi
creați vechi camarazi.”
Antoine de Saint-Exupery
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Istoria casei Mincu
se dezvăluie...
 Text: Oana Marinache

136 Bucureștiul meu drag

F o t o : Andrei Bîrsan
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Prezență vie în viața publică bucureșteană, ca sediu al Ordinului
Arhitecților din România, restaurată recent de echipa coordonată
de arh. Șerban Sturdza și restaurator Maria Dumbrăvicean,
împreună cu specialiștii de la Universitatea Națională de Arte, casa
arh. Ion Mincu ni se dezvăluie treptat, păstrându-și totuși ceva din
aura de mister. Dacă plăcuţa monumentului istoric ne indică că
dateză dinainte de 1877, noi date au ieșit la lumină despre această
proprietate, ce ne prilejuiesc reconstituirea istoriei ei de la 1857.

D e Oana Marinache
asociatiaistoriaartei.blogspot.ro

Terenul
Proprietarii terenului din mahalaua Popa Ivașcu (actuala Pitar
Moș) pot fi identificați chiar mai devreme, întâi în persoana unui
Nicolae Ogrădeanul, ce îl deține între 1846-1853, pentru ca apoi
să îl vândă lui Scarlat Rosetti și N. Guşi. Plini de datorii, aceștia
sunt nevoiți să vândă loturi din el, cumpărătorul din 1857 și 1863
fiind arhitectul orașului București, Gaetano Antonio Burelli (18201896). Credem că întâi este vorba despre lotul dinspre str. Pitar
Moș, completat ulterior cu cel dinspre actuala str. Arthur Verona
(ce apare sub numele de strada Rosetti la momentul tranzacției).
Prețul de vânzare-cumpărare a fost de 360 galbeni, iar al doilea
contract a fost semnat în 6 septembrie 1863.

Fotografii: Nicolae Petrașcu,
Ioan Mincu, Ed. Cultura națională, 1928
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Merită amintit că graful Carol/Scarlat Rosetti (18021872), înnobilat de Curtea Imperială austriacă, a fost o
figură importantă a acelor vremuri, călător ce a ajuns
până în Asia, mare proprietar de terenuri și donator
al Ateneului Român, căruia îi lăsa și o substanțială
bibliotecă de 6000 de volume.(Sursa: Dim.R. Rosetti,
Dicționarul contimporanilor, 1897, p. 163)
Casa
Documentele identificate până acum fac referire doar
la terenuri și nu am putut afla cu certitudine de când
datează casa construită de arhitectul G.A. Burelly, însă
acum putem restrânge intervalul între 1857-1863. Abia
în 23 martie 1871 am identificat în Arhivele Naționale
o autorizație de construcție pentru un grajd, șopron și
camere de vizitiu și pentru împrejmuirea proprietății sale
cu zid și portițe în str. Mercur nr. 15 (Sursa: A.N.D.M.B.,
fond P.M.B. Tehnic, dosar 43/1871, p.148).
Este greu de aflat care va fi fost soarta arhitectului
Burelly în perioada următoare, știm doar că el a mai
lucrat pentru Epitropia Doamnei Zoe Brâncoveanu și a
făcut parte din diferite comisii de avizare și coordonare
a lucrărilor marilor clădiri din capitală. Totuși, din punct
de vedere financiar, către sfârșitul vieții nu se bucura
de o situație prea bună. Astfel aflăm că ipotecase casa
la Societatea Creditului Urban pentru suma de 36763
lei și în favoarea unei doamne Elena Eraclide pentru
suma de 2000 lei, apoi o închiriase unui domn Laptev.
În data de 14 martie 1890 Burelly vinde proprietatea din
str. Mercur nr. 15 colț cu str. Pitar Moș arhitectului Ion
Mincu (1852-1912) pentru suma de 70000 lei, din care
a primit doar 13237 lei pentru că a prevăzut ca noul
proprietar să preia și să achite împrumuturile ipotecare.
Primele documente identificate în arhive din perioada
arh. Mincu (A.N.D.M.B., fond P.M.B. Tehnic, dosar
43/1890) sunt legate de lucrările de ”reparaţiuni
radicale” la ”faţadele, zidăriile şi tencuielile” casei. În
planul alinierii străzii Dimitrie A.Sturdza/Mercur din 29
martie 1891 (A.N.D.M.B., fond P.M.B.Alinieri, dosar
310) apar simultan la nr. 15 cei doi arhitecţi proprietari,
I. Mincu şi G. A. Burelli pe parcela de colţ cu strada
Pitar Moş (u), ceea ce indică posibilitatea ca o perioadă
de timp cei doi şi familiile lor să fi coabitat.
În 1900 Mincu îl desemnează pe antreprenorul Iosef
Piantini (A.N.D.M.B., fond P.M.B. Tehnic, dosar
263/1900) cu scoaterea umezelii din zidărie şi
schimbarea unei părţi a învelitorii dependinţelor din
curte (corpul ce astăzi adăposteşte birourile O.A.R.).
În iulie 1914, văduva Eliza Mincu (1863-1939), prin
intermediul arhitectului Simion Vasilescu, fostul ucenic al
soţului ei, solicită repararea corpului de dependinţe ce
adăpostea spălătoria, camera de servitor şi toaleta.
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Azilul
Regina Elisabeta
 Text și foto: Sidonia Teodorescu
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D e Sidonia Teodorescu
În anul 1902, arhitectul Ion D. Berindey (18711928) începe proiectarea Azilului Regina
Elisabeta din Bucureşti, în şoseaua Filantropiei,
nr. 39 (actualmente strada Căldăruşani, nr. 9),
la comanda Societăţii de binefacere Regina
Elisabeta, înfiinţată în 1896.
Construit în sistem pavilionar, având o arhitectură
în stil neoromânesc, Azilul este al doilea edificiu
public din creaţia lui Berindey care tratează un
tip de program de arhitectură neabordat încă
de arhitecţii din România, după Leagănul Sfânta
Ecaterina (1900). Pentru definitivarea temei,
Berindey a avut drept model azilurile publice din
Departamentul Senei.
Clădirea urma să fie construită pe o parcelă
de formă dreptunghiulară, foarte adâncă. Aşa
cum rezultă din memoriul scris de Berindey
în februarie 1907 şi păstrat în Fondul SaintGeorges al Bibliotecii Naţionale, referitor la
„viitoarele lucrări de completare a unei părţi
din Asilul Regina Elisabeta”, în planul general
conceput de acesta, se prevedeau trei
pavilioane, A, B, C, dintre care au fost executate
pavilionul A, în 1902-1903 şi pavilionul B, al
bucătăriei şi spălătoriei, în 1908-1909.

trebuie să cunoască: „numărul infirmilor, sexul,
vârsta, condiţia lor morală faţă de societate,
diferitele clase, terenul, situaţia să, construcţia şi
completarea instalaţiunilor hygienice”. Condiţiile
de la care arhitectul nu trebuia să se abată erau:
infirmii să se bucure de mult aer şi de lumină, să
nu aibă nicio cauză de insalubritate; alimentarea
permanentă cu apă suficientă şi de bună calitate;
posibilitatea separării sexelor prin dispoziţia
localelor (pavilioanelor); „stabilimentul să conţină
localuri particulare pentru cei cu desăvârşire
infirmi”.
În compoziţia azilului, prin tema propusă de
Berindey, trebuiau incluse următoarele servicii:
„Administraţia/Serviciul medical/Economatul/
Serviciul bucătării/Serviciul religios (capelă)/
Portari şi grădinari/Locuinţa funcţionarilor/Băile
şi hidroterapia/O sală de reuniuni şi de concerte,
bibliotecă pentru infirmi/Atelierele/Diverse/
Serviciul apelor.”
Un capitol al Programului acestui azil era dedicat
grupării clădirilor: „Prima condiţiune este că,
diferitele servicii şi quartiere, să comunice uşor
între ele spre a uşura supravegherea; acésta
fiind una din condiţiunile principale a existenţei
asilului.”
Un memoriu adresat de Berindey preşedintelui
Societăţii Regina Elisabeta în anul 1902
Regina Elisabeta (1843-1916).
Sursa: Ilustraţiunea română, nr. 2/ 1916, coperta

precizează că: „Sistemul pavilionar [...] presintă
şi avantagiul de a fi continuat, sau prelungind
actualul corp, sau refăcând un altul în faţa
acestuia deja existent, după cum a fost lăsat
locul liber în momentul trasărei planurilor pe
teren”.
Dacă s-ar fi completat azilul cu o aripă simetrică
celei principale, terenul ar fi fost ocupat într-un
mod echilibrat, rezultând o construcţie în formă
de U. Acest lucru însă nu s-a întâmplat.
Contractul cu firma de antreprenori G. Pruncu
şi M. Rosazza a fost întocmit la 20 mai 1902,
termenul de predare a întregii clădiri fiind 20 mai
1903, exceptând instalaţiile. Prima aripă a clădirii
a fost realizată între anii 1902-1903 şi inaugurată
în 1903. La 24 octombrie, lucrările erau
terminate de firma de anteprenori G. Pruncu şi
M. Rosazza, care împreună cu inginerul Fantoli
Cesare, îi solicită arhitectului Ion D. Berindey
la 25 octombrie 1903, întocmirea comisiei
însărcinate cu recepţia provizorie a lucrărilor.
În decoraţia sobră a celor două corpuri
executate, arhitectul recurge la elemente de
influenţă neoromânească, între care: căpriori
aparenţi, console din lemn sculptat, care susţin
streaşina largă, brâul torsadat din ceramică
smălţuită de deasupra ferestrelor etajului al
doilea. Ferestrele de la primul etaj au deasupra
lor chei de boltă reprezentând simboluri preluate

din heraldica Ţărilor Române. Structura de
rezistenţă a clădirii este mixtă, din zidărie, cu
stâlpii şi grinzile coridorului central metalice.
Lungimea corpului principal este de 110 m.
Camerele erau dispuse de o parte şi de alta a
unui coridor lung, iar accesul la etaje se realiza
printr-o scară centrală principală şi o scară
laterală, existând, de asemenea, ascensoare în
ochiul scării, care se pare că au fost prevăzute în
1907. Erau prevăzute grupuri sanitare comune,
băi cu căzi, o cameră cu lavabouri, iar camerele
infirmilor aveau câte două paturi fiecare.
La 24 martie 1908, se încheie un contract
între Societatea Regina Elisabeta şi arhitectul
antreprenor G. Graçoski, pentru construcţia
prelungirii pavilionului Azilului cu un corp pentru
bucătărie şi spălătorie, după proiectul lui
Berindey.
Din anul 1952, clădirea fostului azil adăposteşte
sediul principal al Institutului Naţional de
Gerontologie şi Geriatrie Ana Aslan.
Rezolvarea funcţională a Azilului Regina
Elisabeta, tehnologia folosită, structura
înglobând elemente metalice şi instalaţiile de
ultimă oră demonstrează încă o dată, faptul că
Ion D. Berindey a fost un arhitect modern, ce
experimenta cele mai noi sisteme tehnice ale
vremii.
Corpul bucătăriei, construit între 1908-1909.

Onorariul arhitectului era de 15.000 lei, iar
planurile de execuţie trebuiau predate la 1 aprilie
1902. Ion D. Berindey întocmeşte un referat
minuţios în care descrie componenţa ospiciului şi
în care calculează devizul acestuia, de 1.200.000
lei. „Călăuzit de economia ce se impune din lipsă
de fonduri”, Berindey propune execuţia unei părţi
din clădiri, şi anume cele două secţiuni din aripa
stângă a azilului, pentru a putea adăposti 100 de
infirmi.
Arhitectul întocmeşte o Schiţă de program
pentru construirea Asilului de Infirmi” Elisabeta”,
pe 13 pagini scrise de mână şi păstrate în fondul
Saint-Georges al Bibliotecii Naţionale. Pentru
întocmirea temei de proiectare, Berindey scrie că
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Bucureştii
ce s-au dus
 Text: Cezar Petre Buiumaci
Hipodromul – s-a aflat în partea de nord a capitalei, pe locul unde au fost
contruite Casa Scânteii şi Pavilionul expoziţional

D e Cezar Petre Buiumaci
http://orasulluibucur.blogspot.ro
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În perioada în care Principatele s-au aflat sub ocupaţie
rusească, Bucureştii s-au modernizat prin grija guvernatorului
militar, generalul Kiseleff, astfel că în primavara anului 1830 a
luat fiinţă o comisie şi un regulament pentru „înfrumuseţarea
oraşului” ce orânduia treburile orăşeneşti şi stabilea o seamă
de măsuri precum delimitarea hotarului urbei şi „străjile de
la margine, secarea bălţilor şi mocirlelor, instituirea de pieţe
şi oboare, de locuri de plimbare, de cimitire, apoi luminatul
public, înfiinţarea unui teatru, a unui serviciu de arhitectură
şi a unui serviciu sanitar”. Prin „ridicarea planului orasului, să
se deschidă prin mahalale drumuri largi şi puse pe linie (...)
pe care s-ar putea sădi pe toata lungimea lor pe amândouă
părţile copaci care să închipuiască aleiuri; aceste uliţe atunci,
arătând o priveală frumoasă şi mulţumitoare va îndemna pe
mulţi a-şi face locuinţă acolo, cu mult mai bine decât pe uliţele
cele strâmbe şi strâmte, care acum se numesc uliţe mari,
şi aşa, după o curgere de vreme, oraşul să va afla mutat în
acele mahalale şi soarta Bucureştilor se va asemăna cu soarta

tuturor oraşelor Europei, unde cetatea ce să
zice veche este cea mai urâtă de vedere, în
vreme ce cetatea cea nouă arată o frumuseţe
deosebită, un aer folositor, mulţumire şi sănătate
celor ce lăcuiesc într-însa”. S-a luat apoi
hotărârea înfiinţării unei conduceri comunale,
alese de orăşeni. Astfel că se va delimita oraşul,
perimetrul lui stabilindu-se la aproximativ 20.000
metri, se instituie 10 bariere, păzite de străji,
bariere prin care se face, în mod exclusiv,
intrarea şi ieșirea din oraş. Se dau nume uliţelor
şi străzilor şi se numerotează casele, se continuă
pavarea uliţelor din centru cu piatră de râu
(Constantin C. Giurescu, Istoria Bucureştilor din
cele mai vechi timpuri până în zilele noastre,
Editura pentru literatură, Bucureşti, 1966, p.
123). Regulamentul organic vine în întâmpinarea
statului modern românesc prin înlocuirea unor

instituţii şi practici feudale cu noi instituţii cu rolul
de a crea un aparat de stat dinamic, bazânduse pe principiul separarii puterilor în stat, de
inspiraţie franceză, fără precedent în Principate
şi care nu exista în niciunul dintre imperiile
vecine.
Unirea din 1859 impunea construirea de clădiri
pentru noile instituţii ale tânărului stat, drept
urmare se demarează, în timpul domniei lui Cuza
şi continuată pe vremea lui Carol I, o amplă
acţiune de înălţare de edificii pentru acestea
precum Universitatea, Monitorul Oficial, Ateneul
Român, Palatul Ministerului de Agricultură şi
Domenii, Palatul de Justiţie, Palatul C.E.C.ului, Palatul Poştelor, Banca Naţională, Palatul
Camerei de Comerţ şi Industrie / Bursa, Institutul
Geologic, Muzeul de Istorie Naturală, Ministerul
Lucrărilor Publice, gările Filaret și de Nord etc.
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În 1877 oraşul avea 177.646 locuitori,
20.323 construcţii, dintre care 19.642
locuinţe, erau 97 hanuri, 26 hoteluri mari, 37
redacţii de ziare, 8 tipografii, 19 farmacii, 9
spitale şi 5 băi publice. Lăcaşe de cult: 126
biserici ortodoxe (132.987 credincioşi), 4
biserici romano-catolice (16.991 cerdincioşi),
o biserică luterană şi una evanghelică
(5.854 credincioşi), o biserică armeană (796
credincioşi), 27 sinagogi (20.749 credincioşi).
Conform Dării de seamă a Primăriei, în 1889
oraşul avea diametrul 7 km, perimetrul de
şosele 28 de km, 789 străzi cu o lungime
totală de 410 km, 538 străzi pavate, 546
străzi cu trotuare şi 41 şosele. Populaţia era
de 190.000 locuitori. Existau 132 biserici,
dintre care 113 ortodoxe. În 1906 oraşul
avea o suprafaţă de 5.550 ha şi 300.000
locuitori, 1.026 căi de circulaţie, 75 km
linii de tramvai, 8 electrice şi 138 cu cai.
(Bucureştii lui Carol I, ed. II revizuită, Editura
Biblioteca Bucureştilor, Bucureşti, 2007).
La începutul secolului trecut oraşul era
delimitat de o arteră periferică conturată de
linia şoselelor Basarabilor, Bonaparte, Ştefan
cel Mare, Mihai Bravu, Viilor, Pandurilor,
Grozăveşti, având trasate o şosea nord-sud
şi una est-vest.

 2

 3

150 Bucureștiul meu drag

Modificarea imaginii Bucureştilor s-a
făcut de-a lungul timpului atât ca urmare
a unor catastrofe, precum cutremurele,
incendiile sau războaiele, cât şi ca urmare
a intervenţiilor autorităţilor. Un astfel de
exemplu este emblematicul Turn al Colţei
demolat în 1888 la ordinul primarului Pache
Protopopescu. Pe parcursul unui veac
Bucureştii îşi schimbă înfăţişarea în aşa fel
încât devine de nerecunoscut. De la sfârşitul
secolului al XIX-lea şi până la sfârşitul
secolului al XX-lea oraşul cunoaşte lucrări
de sistematizare în perioda regilor Carol I şi
Carol al II-lea, cutremurele din 1940 şi 1977,
bombardamentele din 1944 şi perioada
de după 1977 când, amprenta lăsată de
marea sistematizare, aspectul urbei este
modificat radical. Dacă iniţial construcţiile
noi din perioada conducerii comuniste au
apărut în zonele periferice sau pe terenurile
libere, după 1977 începe o transformare a
aspectului orașului prin care zone neafectate
de construcţii de inspiraţie sovietică sunt
demolate şi în locul lor apar construcţii
masive, în special în centrul capitalei.

1 - Ministerul de Externe – Palatul Sturdza a fost construit la
sfârşitul secolului al XIX-lea şi a adăpostit Ministerul de Externe
până când bombardamentele din 1944 l-au afectat şi a fost demolat. În anii ’30 în spatele acestei clădiri a fost construit actualul
Palat Victoria.
2 - Muzeul Simu - O clădire în stil neoclasic, inspirată din
Erechteionul atenian, ce a intrat în circuitul public de vizitare
ca muzeu particular în 1910. În 1927, Anastase Simu donează
statului templul-muzeu. În anii ’50 întreaga zonă a fost demolată,
pe locul muzeului se află blocul ONT de pe Bdul Magheru. O parte
a colecţiei a fost transferată Muzeului de Artă Naţională, altă parte
Muzeului Municipiului Bucureşti.
3 - Calea Victoriei – Clădirea Academiei Comerciale din Piaţa
Palatului Regal disparută la sfâşitul anilor ’30 ca urmare a proiectului de sistematizare al pieţei (în stânga se întrevede Hotelul Athenee
Palace, în dreapta Fundaţia Universitară Carol I – astăzi BCU).
4- Calea Rahovei – aşa cum arăta artera la sfârşitul secolului al
XIX-lea.
5 - Arhivele Statului – Mănăstirea Mihai Vodă – Complex demolat în
perioada de sistematizare a Noului Centru Civic.
6 - Casarina Guardilor Comunali – Imobil dispărut astăzi, a
adăpostit pe rând Cazarma Gardienilor, Liceul „Carol I”, Şcoala nr.
79, Licelul „Alexandru Ioan Cuza”. A fost demolat în perioada de
sistematizare a Noului Centru Civic
5 - Palatul Artelor – În 1906, când se împlineau 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, s-a
luat hotărârea organizării unei expoziţii naţionale în Bucureşti, prin
transformarea câmpiei mlăştinoase a Filaretului – numit Câmpul
Libertăţii în 1848 – într-un parc naţional care să găzduiască
expoziţia aniversară. Centrul expoziţiei l-a reprezentat Palatul Artelor, numit şi „Muzeul Trecutului Nostru” şi devenit ulterior Muzeul
Militar. În perioada conducerii comuniste a României palatul a fost
înlocuit cu Mausoleul Eroilor Comunişti „Monumentul eroilor luptei
pentru libertatea poporului şi a patriei, pentru socialism”.

 6

 5
 7
 8
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Palatul Funcţionarilor Publici
Clădirea a fost grav afectată de cutremurul din 1940, s-a
aflat în Piaţa Victoriei pe locul unde astăzi este cel mai
mare bloc, între strada Buzeşti şi Calea Victoriei.
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Calea Griviţei – aşa cum arăta artera la sfârşitul
secolului al XIX-lea
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Bucurestiul
fotogenic
,

Titel Dragomir
http://www.flickr.
com/photos/
titeldragomir/

7 decembrie 2013
... deci... eram cu nişte
treburi prin oraş... şi am
zis să fac şi câteva poze.
Lumina era frumoasă,
razele soarelui te făceau
să uiţi de frigul de afară.
Am văzut o fată ieşind
de la metrou.. era puţin
dezorientată.. căuta un
reper.. sau pe cineva,
atunci am văzut cât de
frumos cade lumina în
acel loc... Am văzut că
vine spre mine... am
făcut un pas în lateral să
“ascund” soarele după
stâlp şi am declanşat.
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Bucurestiul
fotogenic
,

Viorel Pleșca
www.orasul.ro

Poetica oraşului nu ar fi
completă fără metaforele
înălţimilor, din locurile de
observaţie neobservate.
Unghiurile oferite
trecătorilor nu seamănă
cu cele pe care le oferă
terasele sau balcoanele
oraşului. Luminile filtrate
printre case sau copaci
nu au același impact
văzute de la nivelul
trotuarelor.
Nu există momente
mai propice sau mai
tulburătoare decât
toamna sau primăvara.
Despre dialogurile dintre
vechi şi nou în Bucureştiul
meu drag nu trebuie să
vă mai spun, vă invit doar
să “trageţi cu... ochiul”.
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Bucurestiul
fotogenic
,

Mihai Petre
www.orasul.ro

Anton Pan 2013
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Bucurestiul
fotogenic
,

Vlad Eftenie
http://veftenie.blogspot.ro/

București, prima
ninsoare, trafic îngreunat
și anxietăți înfrigurate de
primii fulgi.
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Bucurestiul
fotogenic
,

Alex Mazilu
www.alexmazilu.ro

Vârstele orașului
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Bucurestiul
fotogenic
,

Andrei Bîrsan
www.orasul.ro

1 Decembrie 2013
Parcul Carol I, depunerea
de coroane de flori la
Monumentul soldatului
necunoscut.
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Bucurestiul
fotogenic
,

Ștefan Crețu
www.csdany.com

Magheru de sărbători
De sărbători fiecare
stradă are magia ei,
trebuie doar să găsești
unghiul potrivit pentru a o
imortaliza.
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