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Tabietul este bun
Tabietul este rutina plăcută care ne face viaţa confortabilă, ne
încarcă bateriile, prin tabieturi ne răsfăţăm, ne izolăm de ce nu
ne place într-o lume cu gesturi şi detalii precise, o lume numai a
noastră.
Şi Bucureştiul are tabieturile lui. Dis de dimineaţă îi place să fie
măturat şi spălat, să arate bine, primitor, la prânz îi place să
fie străbătut de cei care se duc la masă iar seara aşteaptă cu
nerăbdare să-şi aprindă luminile şi să ne invite la un spectacol sau
la un pahar de vorbă într-o cafenea.

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

Oraşului îi place ca parcurile să fie pline de plimbăreţi sau de
alergători iar străzile să fie cât mai mult la dispoziţia bicicliştilor...
Toate acestea fac oraşul să fie primitor, să facă parte din familia
noastră.
Haideţi să avem grijă de tabieturile oraşului ca de ale noastre!
Oraşul suntem noi!
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Excursie
“Chiajna”

Data - sâmbătă 01 februarie 2014, Ora întâlnire - 12.50
Loc întâlnire - Gara Basarab
Traseu:
Gara Basarab, trenul 9307, plecare la ora 13:15, biletul costă 3,5 lei, Gara Chiajna 13:28
Mănăstirea Chiajna, Giulești Sârbi, Giulești, Stația de metrou Griviței
6 Bucureștiul meu drag

 Foto Andrei Bîrsan
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Excursie
“Lizeanu”

Data: sambata 15 februarie 2014, Ora de intalnire: 12.45
Loc de intalnire: Statia de metrou Obor, afara in fata la Mc Donald’s Bucur Obor
Traseu: Lizeanu, Maica Domnului, Sf Treime, Vasile Lascar, Universitate
 Foto Andrei Bîrsan
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Vernisajul și premierea
Joi 06 februarie 2014 la Universitatea de Arhitectură și Urbanism “Ion
Mincu” a fost vernisată expoziția și a avut loc premierea câștigătorilor “Ziua
Fotografiei de stradă” www.streetphotography.ro
Olympus România www.olympus.ro, pionierul aparatelor de tip mirrorless
care în zilele noastre ne răsfață cu aparate de top, va oferi premiile
concursului:
• Premiul 1 Cătălin Scarlat – Olympus PEN E-PL3 White+14-42mm
• Premiul 2 Adrian Capușan – Olympus Stylus XZ-10
• Premiul 3 Ionuț Maga - Olympus TG-830 iHS
Tiparul expoziției este realizat de către HP Romania www.hp.ro cu HP
Designjet Z3200 pe hârtie specială și cerneluri dedicate de către specialiștii
de la Grup Transilvae
„Premiul facebook” Alunița Munteanu pentru fotografia cu cele mai multe
like-uri, acordat de editura AdLibri http://adlibri.ro/ : cărțile Flashback2 și
EuroBalkanCity - realizate de către fotograful și editorul Florin Andreescu.
Juriul concursului de fotografie:
• Dan Moruzan
• Vlad Eftenie
• Andrei Bîrsan
Felicitări caștigătorilor,
Andrei Bîrsan
Președinte Asociația Bucureștiul meu drag
Organizator Ziua Fotografie de stradă
www.orasul.ro
Andrei Bîrsan, Florina Drăghici - Olympus România, Vlad Eftenie și Mirela Momanu
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Ziua
Fotografiei de stradă

Organizatori

Premii

Tipar

Gazdă

Expozanți
Adrian Bolboceanu
Adrian Capusan
Albert Adrian Vrabiuta
Alberto Grosescu
Alfredo-Bogdan Gheorghe
Alunița Munteanu
Amza Gabriel
Andrei Vocurek
Bogdan Bousca
Catalin Scarlat
12 Bucureștiul meu drag

Corneliu Petrescu
Cosmin Munteanu
Dana Borcea
Ecaterina Rusnac
Emil Pascu
Florin Emil Ghebosu
Ionut Cirja
Ionut Maga
Istvan Peter Fekete
Mihai Nistor

Mihnea Biciusca
Oana-Cristina Cretu
Oliver Merce
Paul Alexandru
Radu Patrascu
Sabin Munteanu
Sabin Prodan
Serban Vornicu
Sorin Bejenaru
Sorin Suciu
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Ziua
Fotografiei de stradă

Cătălin Scarlat

Premiul I
14 Bucureștiul meu drag

Nr. 25 / Februarie 2014 15

Ziua
Fotografiei de stradă

Adrian Căpușan

Premiul II
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Ziua
Fotografiei de stradă

Ionuț Maga

Premiul III
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Ziua
Fotografiei de stradă

Alunița Munteanu

Premiul
Facebook
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Bucureștiul noaptea
Vernisajul
Expoziție cu un București văzut noaptea, un București altfel, farmecul și misterul orașului noaptea prin
42 de fotografii.
Vernisaj - miercuri 22 ianuarie 2014, ora 18.30, stația de metrou Unirii 1, Galeria din Galerie
Curatorul expoziției: Mirela Momanu
Expun: Adrian Tache; Andrei Pandele; Andrei Birsan; Andreia Birsan; Bogdan Bousca; Bogdan
Fundali; Camelia Stan; Cezar Petre Buiumaci; Ciprian Grigore; Claudiu Gilmeanu; Cornel Hlupina;
Cornel Petrescu; Corneliu Tanasa; Cosmin Picu; Crisanta Maciuceanu; Damian Horatiu Sultanoiu; Dan
Calin; Daniel Mihai; Eduard Gutescu; Eli Driu; Emanoil Patrascioiu; Livia Zaharia; Lucia Simion; Lucian
Parvulescu; Mihaela Stoica; Mihai Petre; Mirela Momanu; Nicu Buculei; Ion Popescu; Radu Leonte;
Razvan May; Roberto Iosupescu; Serban Vornicu; Sergiu Sfetcu; Simona Manolache; Sorina Tache;
Stefan Dzitac; Stefan Tuchila; Victor Stroe; Viorel Pirjan; Vlad Eftenie; Vlad Petreanu

Partener: Nikon România www.nikonisti.ro,
companie japoneză înfiinţată în 1917
specializată în producţia de echipamente foto.
Nikon este martorul transformării Bucureştiului.
Este alături de Asociaţia Bucureştiul Meu
drag de peste 6 ani, timp în care am suprins
transformarea oraşului din toate zonele
Bucureştiului. Multe din fotografii sunt făcute
de membrii Asociaţiei Bucureştiul meu drag cu
Nikon şi reflectă cu fidelitate detaliile urbanistice.
Galeria din Galerie www.galeriadingalerie.ro
transformarea spaţiului public de la metrou
în prima galerie permanentă, subterană de
fotografie a Bucureştiului. Un proiect iniţiat de
Asociaţia Bucureştiul meu drag şi susţinut de
Metrorex şi Apa Nova.
Asociaţia Bucureştiul meu drag www.orasul.ro
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.
Haideţi cu noi!
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Metrorex www.metrorex.ro Din noiembrie 1979
suntem în slujba călătorilor • Linii de metrou: 4 •
Lungimea reţelei: 69,25 km cale dublă • Număr
depouri: 4 • Număr de staţii: 51 • Distanţa
medie între două staţii: 1,5 km • Lungimea unei
staţii: 135 – 175 m • Adâncimea medie a unei
staţii: 12 m • Ecartament: 1.432 mm • Sistem
Automat de Taxare cu cartela magnetică din
1995.
Apa Nova Bucureşti www.apanovabucuresti.ro
Apa Nova Bucureşti, filiala Veolia Apă, este din
noiembrie 2000, pentru o durată de 25 de ani,
concesionarul serviciilor publice de alimentare cu
apă şi canalizare din Bucureşti şi are ca principal
obiect de activitate gestionarea resurselor de
apă, tratarea şi distribuţia apei către consumatori,
evacuarea apelor uzate şi a apelor meteorice
de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. Prin
parteneriatele încheiate de-a lungul celor 13 ani
de existenţă pe piaţa românească, Apa Nova
a iniţiat diverse programe de responsabilitate
socială în mai multe domenii de activitate:
cultură, educaţie, social, mediu.
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 Fotografii de:
Lucian Pârvulescu
Mihaela Stoica
Sorina Tache
Andrei Bîrsan
Nicu Buculei
Mihai Petre
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TRECUT-AU ANII...

Trecut-au anii

2009 - Cathedral Plaza în construcție, foto Andrei Bîrsan
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TRECUT-AU ANII

Hotel Athenee Palace

Anii ‘60, arhiva Cezar Petre Buiumaci
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Anul 2013, fotograf Andrei Bîrsan

Nr. 25 / Februarie 2014 29

TRECUT-AU ANII

Piața Gării de Nord

Anii ‘70, arhiva Muzeul Municipiului București
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Anul 2013, fotograf Andrei Vocurek
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CĂRȚILE BUCUREȘTIULUI

Recomandate de
IdeiUrbane.ro
Troica amintirilor,
autor Gh. JurgeaNegrileşti, Ed. a 2-a,
pref. de Constantin
Ţoiu, editată de Cartea
Românească, 2007,
ISBN 978-973-231923-9, Bucureşti,
Cartea reprezintă
relatarea proprie a
domnului JurgeaNegrileşti despre viaţa
şi evenimentele trăite de domnia sa în perioada
începutului de secol 20 şi până la 23 august
1944.
Jurgea-Negrileşti provenea dintr-o familie
nobilă atât rusească cât şi moldovenească.
Dezvoltarea sa personală a fost marcată de
“sferele de influenţă” culturale diferite ale
familiei ori ale celor care l-au educat în mod
direct. De la copilăria din Galaţi şi până la
maturitatea trăită la Bucureşti, ne este descris
parcursul vieţii sale extraordinare. Este viaţa
unui intelectual nobil şi bogat, cu uşi deschise
către diferite paliere superioare ale societăţii.
Ajungem astfel să aflăm diferite istorii secrete,
întâmplări sau caracterizări personale ale
unor personaje fabuloase direct întâlnite,
ale unor evenimente de importanţă istorică
ale elitei româneşti. Descrierea evoluţiei
societăţii româneşti, cu diferenţierea celei din
provincia încă destul de tradiţională, sau cea
a Bucureştiului în curs de modernizare rapidă
sunt extraordinar realizate.
Trei lucruri m-au atras în carte: bucuria
descoperirilor la început de secol 20, nobilii
ruşi şi modul lor de a fi şi descrierea societăţii
bucureştene
32 Bucureștiul meu drag

Bucureștii
mahalalelor sau
periferia ca mod
de existență,
autor Adrian
Majuru, editată
de Compania,
Bucureşti, 2003,
ISBN 973-811978-2
Cartea aceasta este una dintre cele care ne
prezintă o realitate istorică nu foarte gustată
de mulți. Pe fondul unei stupide melancolii
față de un trecut pe care nu ne obosim să-l
aflăm a apărut acestă lucrare.
Bucureștii mahalalelor nu au o localizare
anume, mahalaua este doar un termen
pentru a descrie diferite fenomene ce
ajung chiar în elita centrului. În carte sunt
descrise cu date, statistici și chiar cu ajutorul
imaginilor acele locuri care au fost sau mai
sunt și astăzi mahalale. Colțea, Dămăroaia
și Calicilor sunt doar trei exemple de mahala
care s-au transformat constant, nu neapărat
în mai bine. Unele astfel de zone au căpătat
deja un statut invidiat de mulți.
Domnul Majuru vorbește și despre
experimentele zonelor centrale, așa cum
denumește diferitele încercări istorice de
schimbare a orașului. Este adusă în discuție
și influența străinilor, a celor care au dezvoltat
orașul acesta, fie că erau români sau de
altă naționalitate. Cifrele ne arată exact
cine, cât și cum a lucrat pentru expansiune
bucureșteană. Din fericire sunt prezentate și
imagini din diferite perioade, în special din
cea interbelică, imagini la o calitate bună.
Aceste imagini ne arată același București
descris în text, obiceiuri prea puțin moderne
sau acceptabile în urban.
Citind cartea am trăit senzația că domnul
Majuru este nervos, că pe alocuri urlă de
indignare sau supărare. Poate a fost doar
o impresie, dar cartea merită oricum citită.
Măcar ca să domolim „exaltarea la pitorescul
vechiului oraș care ne-a fost inoculată de-a
lungul deceniilor de albume mai mult sau mai
puțin sepia, dulceagă până la îngrețoșare”.
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CĂRȚILE BUCUREȘTIULUI LANSĂRI

Palate din București
de Narcis Dorin Ion
www.nmp.ro

Palatul Academiei de
Înalte Studii Comerciale şi
Industriale şi personalităţi din
lumea constructorilor
de Nicolae Șt. Noica
www.edituravremea.ro
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Bucureştiul lui
Andrei Gheorghe
E singurul oraș al României
 Interviu de Miruna Bărdulete
 Fotografii de Mihai Petre și Dan Moruzan
36 Bucureștiul meu drag
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Când aţi venit în Bucureşti?
În ‘96. A fost destul de neclar. Practic, în ‘96, cumva voiam să plec din
Constanţa. Şi varianta era Bucureştiul, unde se întâmplau o grămadă
de lucruri interesante atunci. Apăruse PRO-ul, se schimba starea. Am
luat maşina, am venit la Bucureşti şi am început să îmi depun CV-ul cu
un demo, o casetă. Țin minte că aveam o casetă metal. Era scumpă,
şmecheră. Mă duceam la ăla, îi lăsam casetă şi apoi mi-o luam înapoi.
O scoateam, era mişto... era un demo făcut bine, mixat în radio în
Constanţa, totul ok.
Dar n-a fost aşa repede (bate din palme). Ba că n-aveam voce de radio,
ba că nu știu ce. Dar, la un moment dat, am avut o întâlnire cu Bogdan
Stratulă şi Andi Moisescu, care erau atunci la PRO FM, Moisescu era
director de programe. Și am avut eu o iniţiativă descreierată în care am
zis să intru pe post să vedem ce iese. În noaptea în care am intrat, ei
nu erau în Bucureşti, erau la lansarea PRO FM Braşov. Și, a două zi
dimineaţa, îmi povestea Stratulă că a venit în radio şi toţi erau indignaţi...
scandal, urlete, inadmisibil! Le-am zis “Voi nu observaţi că tot radioul
vorbeşte despre asta?” Și aşa a început, era în ‘96.

Miruna Bărdulete

De ce erau indignaţi?
Radioul nu făcea aşa ceva în Bucureşti. În Constanţa, da, dar în
Bucureşti era o discuţie amicală, călduţă, cu ascultătorul, care pe mine
nu mă reprezenta şi nu-mi plăcea. Și aș fi făcut tot ce făceau toţi. Aşa că
am ales varianta mai agresivă iar răspunsul a fost foarte bun.
În ce zonă aţi locuit prima dată?
Prima dată am fost în Sălăjan, apoi în Giurgiului, apoi Brezoianu, unde
a fost mişto, la Foişor, pe Dacia, pe urmă în Pipera, în Drumul Taberei.
Cred că am stat peste tot.

Dan Moruzan

Unde v-a plăcut cel mai mult?
Peste tot mi-a plăcut. Am zone în care nu mi-a plăcut din motive
raţionale, că m-a dat gazda afară; dintr-o dată a venit peste mine în
casă, era noaptea, 8-9, şi aveam şi emisiune la 11. Și a trebuit în două
ore să strâng tot... şi nu se închidea maşina, aveam şi un televizor, era un
delir.
Acolo aveaţi televizor, deci nu de-acolo v-a fost furat.
Nu (râde), televizorul s-a furat aici (n.r. în Voluntari).
Acum stați în afara Bucureștiului.
E tot Bucureşti, stai liniştită. Dar uite şi tu ce linişte... te trezeşti
dimineaţa, nu-i înghesuială, nu te baţi cu nimeni pe parcare. Țin minte că
în Brezoianu era dezastru pe parcare. În fiecare dimineaţă trebuia să stau
jumătate de oră să-l caut pe ăla ce parcase în faţă maşinii mele sau pe
ăla cu maşina de adus carne sau alte asemenea tâmpenii. E important
să ai un loc de parcare.

Mihai Petre

Cărții dumneavoastră i-ați dat titlul “Banalitatea s-a născut la oraş”.
Aveați în minte Bucureştiul când l-ați ales?
Nu, era aşa, o reacţie la “Veșnicia s-a născut la sat”, nu era vorba de
Bucureşti. Bucureştiul nu e un oraş banal, din contră. Orice poţi să-l
numeşti, dar nu banal. Practic, Bucureştiul e singurul oraş al României.
A început să se dezvolte Iaşiul, Clujul, Timişoara, dar mai au până să
38 Bucureștiul meu drag
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devină aglomerări urbane de genul Bucureştiului,
cu viaţa asta a Bucureştiului, cu nebunia
imprevizibilă a Bucureștiului.
Dar de underground-ul bucureştean ați zis că
e cu fiţe, comparativ cu cel al Chișinăului.
Asta a fost o experienţă amuzantă. Eram în
Chişinău şi îmi spune cineva: “Vrei să mergem
undeva underground?” Acum, ce înseamnă
underground în Bucureşti: e un bar undeva,
cu fiţe, pus pe Dorobanţi, băieţi cu cămăşi
albe care stau cu fete care au poşete de
3.000 de euro şi vorbesc din vârful buzelor.
Acolo era pe bune. M-am trezit într-o casă
dărâmată cu nişte indivizi care arătau ca tipii
din filmele lui Tarantino. Cumva underground-ul
Chişinăului era real. (îşi îngroaşă vocea) We are
undergrouuund! Bucureştiul e mai pompos, mai
atent la exterior.
Asta-i bine?
Dar de ce trebuie să punem în bine sau în rău?
Pentru că asta înseamnă că ne poziţionăm pe
o parte sau alta a întâmplării şi atunci nu mai e
corect. Pentru că poziţionarea e a noastră, nu a
întâmplării. Dar, ca să răspund, sigur că e bine
să fii aldiarinjat.
Aldi arinjat? Ce-i aia?
Îmbrăcat frumos. Aldi arinjat. În Europa de
Est, în general, probabil din cauza foamei şi a
sărăciei, suntem foarte atenţi la look, glamour,
vrem maşini, vrem haine, vrem să vadă toată
lumea că avem ceas de 25.000 de euro,
hahahaha. Pot să-mi pun două?
Iau partea bună pentru că e bine ca oamenii
să fie bine îmbrăcaţi, să fie curaţi, să se spele,
asta-i bine.
Nu v-ați gândit să plecați de-aici?
Cum să nu? Toţi ne gândim să plecăm, cred
că-i permanent în mintea noastră, a tuturor. Să
plecăm, să trântim uşa şi, dup-aia, oamenii să
ne regrete, să spună Of, mon Dieu! Vrem să
plecăm din ţară, din familie, vrem să plecăm din
societate... Absenţa noastră să fie resimţită, e o
răzbunare plecarea. Un “Nu mă meriţi”.
Dar nu vine și din partea cealaltă regretul?
Nu v-ar fi și dumneavoastră dor?
Plecarea-i crâncenă, mie mi-e foarte milă şi
empatizez cu cei care pleacă afară. Eu nu pot.
După o săptămâna de hotel, înnebunesc, nu mai
rezist, nu mai pot. Vreau acasă, orice ar fi. Nu
40 Bucureștiul meu drag

îţi dai seama ce înseamnă să fii expat. Îmi zicea
o prietenă care, șapte luni de zile, a trăit într-un
hotel. Timp în care mergea la muncă, venea
acasă, bea vin şi se uita la televizor. Nu avea cu
cine să iasă. Pentru că oamenii au treburile lor,
casele lor. Eşti total singur, nu poţi să faci nimic.
Singurătatea asta, aici, e relativ imposibilă.
Asta nu-i și rău într-un fel?
Nu, asta-i bine, că ai oameni lângă tine.
Întotdeauna plecarea naşte durere, ştii? Că e un
gest de rupere şi normal că te doare. E un gest
ultimativ şi înseamnă că suferi. Iar suferinţa nu-i
veselă.
Anastasia (n.r. fiica lui) e de acord cu asta?
Ea a plecat la Milano.
(râde) Lasă-mă-n pace! Nu mai e la Milano, a
plecat în Londra. Da, şi-a schimbat facultatea
din Milano. Vezi ce lucruri minunate şi
încântătoare... libertatea. Te duci de acasă, dai
examen la Milano, îţi iei bagajele... E ca mine,
care am plecat din Constanța la Bucureşti cu un
bagaj şi m-am dus la cămin.
Și, acolo, să decizi după un an că schimbi
facultatea şi pleci în Londra. Poate să facă
orice. Aşa că la ea, probabil, o să se pună altfel
întrebarea. Pe de altă parte, noi suntem cetăţeni
europeni. Și avem drepturi. Iar dreptul nostru e
să circulăm liberi în lume, să ne căutăm fericirea
şi să nu stea peste noi organe ale statului
care să ne spună cum să ne ducem viaţa.
Răspundem noi de ea, noi ne-o facem.
Apropo de proiectul Anastasia, credeaţi că o
să ţină atât?
Da, Gâlmeanu e foarte serios şi Anastasiei i-a
plăcut. Mie mi-a plăcut.
Eraţi acolo când s-a făcut prima fotografie?
Cu siguranţă, cum să nu? Acum mult timp. Sper
să continue, că e un proiect mişto. Să vedem ce
iese. La un moment dat facem un timelapse, ta
da da da!
În unul dintre monoloagele de la Midnight
Killer, spuneați că societatea britanică
crește copiii fără afecțiune și că frica
dumneavoastră românească e ca, din prea
multă dragoste, să handicapați copilul. Care
variantă e mai rea?
Cred că a mea-i mai bună, a lor cred că-i
mai rea. Dar şi a lor este un răspuns la
lumea înconjurătoare. Viaţă britanicilor de
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azi nu se aseamănă cu cea de acum 40 de
ani. Capitalismul te obligă să fii extrem de
independent, pentru că altfel nu funcţionezi.
Atunci, relaţiile sunt un pic mai reci. Poate nouă
ni se par aşa, poate pe noi ne sperie. Dar, în
acelaşi timp, mă enervează ideea că un profesor
ia în braţe un copil şi apoi e sancţionat pentru
harassment. Teama de atingere, teama de ţinut
în braţe, teama de arătat: Uite, ăsta sunt, asta
fac. Sau te iubesc. Și pun mâna pe tine, arăt
asta. Dar sunt popor insular, e vânt tot timpul
şi umezeală şi, atunci, dacă se ating, nu le
convine, că e rece şi umed.
Păi tocmai de-aia ar trebui să se ia în braţe,
dacă-i frig acolo la ei.
Îhîm, ca focile.
Există posibilitatea să se ajungă şi la noi la
asta?
Nu cred, gena asta latină e mai locvace, mai
demonstrativă, mai tactilă.
Tot în monologul ăsta spuneaţi că îşi iau
afectivitatea din tabloide. Noi nu?
Nu e nicio afecţiune în tabloidele din România.
Din tabloidele din România ne luăm bârfele şi un
“Uite-o şi pe proastă asta, cum s-a îmbrăcat”.
Nu ia nimeni în serios tabloidul. În afară de
cei care spun că a venit sfârşitul lumii odată
cu apariţia manelelor. E o parte a existenţei,
e dreptul nostru la bârfă. Nu mai există claca
satului, aşa că e aşa, diseminată. Tabloidul nu
are influenţa de care e acuzat, e un lejer, un
time-out, nu iei în serios şi te amuzi cu prietenii
tăi.
Acum vă ocupați de o clinică de dializă la
Cluj. De ce Cluj?
Pentru că e un oraş bun, ritmul de dezvoltare
al Clujului în ultimii ani e mai mare decât al
Bucureştiului, pentru că e un pol care adună
în jur business. Și pentru că zona se dezvoltă
foarte repede. În Bucureşti, cumva piaţa era
ocupată, aşa că am zis că acolo e o poartă de
intrare.

dintre Ardeal şi restul ţării. E jenantă, asta mă
enervează.
Și bucureştenii sunt mândri.
Dar n-ar fi mai bine să fii mândru pentru că
eşti om? Eu sunt mândru pentru că sunt din
Caracal. E o tâmpenie.
Nu ştiu dacă-i cineva mândru că-i din Caracal.
Întreabă-l pe Tucă şi-ţi va spune “Sunt mândru
că sunt din Caracal!”
Chiar e mândru că-i din Caracal?
E o tâmpenie să fii mândru că eşti din Caracal,
e o tâmpenie ca, în felul ăsta, să te argumentezi
în relaţie cu ceilalţi. Datorită singurului fapt că
undeva, cumva, te-ai născut, dintr-o totală
întâmplare, dintr-o dată... de ce să nu fie
mândru cineva că e din Sahara? Acolo eşti
mai vajnic dacă supravieţuieşti. Sau eschimoşii
mândri. Eşti mândru că eşti om, eşti un om
mândru sau nu.
Vintilă Mihăilescu spunea că replicile astea
apar dintr-un complex de inferioritate.
Absolut, e complexul de supracomplex, ca
austriecii în faţă germanilor. Avem şi noi mustăţi.
Iar mustăţile noastre sunt mai mari decât ale
voastre. Sau disperarea românilor de a se găsi
undeva într-un top. Suntem cei mai. Cei mai
mari bandiţi, cei mai mari hoţi. Nu-i chiar aşa.
Să ştiţi că se citesc foarte bine topurile.
Da, da, top five. Să facem la interviu: Uluitor ce a
zis Andrei Gheorghe, intră şi vei vedea! Îngrozitor
răspunsul pe care l-a dat (râde).
Top cinci răspunsuri.
Top cinci comentarii oriiiibile ale controversatului
om de presă.

Când aţi zis oraș bun, vă refereaţi şi la
oameni?
Mmm...da.

Ce vă enervează la Bucureşti?
Totul, orice, orice. Cel mai tare că sunt singurul,
când merg cu maşină, întotdeauna, sunt
singurul şofer normal, toţi ceilalţi sunt distruşi,
toţi, absolut toţi. Și eu sunt singurul care merg
normal şi nimeni nu vede. Și nimeni nu-mi face
o statuie şi nu se opreşte circulaţia. Opriţi-vă!
Vine Gheorghe! Da, asta-i senzaţia. Că ceilalţi
sunt nebuni şi tu eşti singurul rămas în această
circulaţie descreierată.

Că se spune de ardeleni că-s...
Ah, enunţul mă enervează! Atât de tare mă
scoate din sărite această dihotomie cretină

Asta-i doar în Capitală?
Întotdeauna, când conduci, tu eşti Darwin şi
ceilalţi sunt maimuţe. Dacă e un oraş cu doi
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şoferi, fiecare va zice “eu respect, eu merg bine”. Mă rog, avem tendinţa
de a ne vedea aşa. Aş fi curios, dacă s-ar face un studiu, de ce omul
la volan are mania asta de a-i vedea pe toţi ceilalţi descreieraţi şi pe el
rafinat.
Referitor la altă problemă a orașului, aţi avut o postare pe Facebook
despre maidanezi, dar nu era clar unde vă situați.
Bine, hai să-ţi explic. Cel în care spuneam că îmi plac câinii, da-mi plac şi
pietrele. Dacă sare un câine la copiii mei, dacă sare și un câine de-al meu
la copilul meu, îl omor.
Soluţia pe care au găsit-o acum e bună?
Nu, aia nu e o soluţie. De fapt, nu e niciun fel de... care-i soluţia? Te
întreb eu pe tine.
Ei zic că o să îi...
Ei zic. Că o să. Asta nu-i o soluţie, astea-s promisiuni.
Chiar azi e programată o promisiune de-a lui Oprescu despre asta.
Și vor răsări autostrăzi! A vorbit Oprescu, se sperie maidanezii! Sorine,
nu-mi da la ficat!
Nu se va face. În fond, câinii nu sunt vinovaţi, câinii sunt produsul omului.
Omul i-a produs, omul i-a făcut. Omul i-a aşezat acolo. Faptul că s-a
întâmplat o tragedie... nu se pune întrebarea al cui e animalul, al cui
e terenul, nu, începe aşa un delir. Dar, ca de obicei, eşti în minoritate,
mintea lucidă, raţională, e în minoritate faţă de zgomotul general. Și poate
te ascultă cineva după ce s-a întâmplat.
Dar, ca să întoarcem foaia, ce vă place la București?
Multe. E super oraş, e oraş. De fiecare dată când mă duc undeva şi mi
se spune pe un ton: “Vai, dar cum puteţi să trăiţi acolo? întreb “Dar cum
puteţi voi să trăiţi aici?”.
Vineri dimineaţa, în Sibiu, beam o cafea în hotel. Pe o trecere, oameni...
încet, mergând fără nicio grabă, fără niciun stres... Mie-mi place
aglomeraţia, îmi place în Bucureşti și îmi place că, într-o singură seară,
poți să mergi și la miting, la Antipa, vezi concerte, Operetă, ai mereu ce
face, te duci la Arenă, te duci la cârciumă, sunt case în București în care
se întâmplă petreceri cum n-ai visat. E un oraş viu, frumos. Nu vedem
că e frumos că alergăm nervoşi, dar am mers în ultimele zile cu şofer,
pe scaunul din dreapta. Descoperi oraşul, pentru că altfel te uiţi în jurul
volanului şi înjurând, nu vezi clădirile. Centrul e minunat, s-a reparat, s-a
construit. E foarte frumos. Du-te de la aeroport spre centru şi spune-mi
ce vezi.
Deci, ca să ne placă Bucureştiul, trebuie să stăm pe scaunul din
dreapta.
Da, aşa e. Sau să umbli şi să vezi, treci pe lângă lucruri minunate...
am stat odată juma’ de an şi, vizavi de mine, era o poartă de fier, art
nouveau, pe care n-o observasem. Am conştientizat-o doar când am
stat în faţa ei, că așteptam pe cineva. Era o minunăţie, trebuie să fii atent,
să te uiţi. Inclusiv oamenii demenţi care strigă pe stradă, câinii, obrăznicia
bucureşteanului, care urlă de pe vârful buzelor “Ce, mă, eşti şmecher?” e
reconfortantă. E un oraş în care se întâmplă într-o zi ce se întâmplă în alte
oraşe ale României într-o lună.
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Grădina Cișmigiu (I)


Text Lelia Zamani



Fotografii Arhiva Muzeului Municipiului București
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Una din grădinile de altădată ale Bucureștilor, care și astăzi
încântă prin frumusețea ei, este grădina Cișmigiu. Ea este cea
mai veche grădină publică a capitalei, iar prin farmecul său aparte
a câștigat inimile bucureștenilor ce s-au perindat pe aleile ei de-a
lungul timpului.
Grădina, cu o suprafață de aproape 17 hectare, are intrarea
principală din B-dul Regina Elisabeta, străjuită fiind de
impunătoarea clădire a Primăriei Capitalei. În stânga, un alt
bulevard, B-dul Schitu Magureanu, mărginește și el Cișmigiul.
Colțul dintre cele două artere de circulație, este ocupat de
Colegiul Național „Gheorghe Lazăr”, un vechi lăcaș de învățătură
și de cultură. Urcând panta pe Schitu Magureanu se ajunge la
biserica Măgureanului – pare-se, vecină cu vechea intrare secretă
în subteranele grădinii – apoi la dreapta, pe strada Știrbei Vodă,
trecând pe lângă palatul Cretzulescu, Cișmigiul are un alt loc de
acces, pe treptele de piatră ce coboară în grădină. În continuare,
Cișmigiul este mărginit de blocurile de vis-à-vis de Sala Palatului
și apoi de cele din strada Brezoianu.
D e Lelia Zamani
Muzeograf, Muzeul
Municipiului București

Cișmea
Pe la 1779, domnul Țării Românești, Alexandru Ipsilanti, dorind
a avea apă bună de băut, a dat poruncă să se construiască
două cișmele. Prima cișmea s-a făcut spre intrarea de astăzi
dinspre Strada Știrbei Vodă. În spatele acestei cișmele și-a ridicat
casa Dumitru suiulgi-bașa, șeful lucrărilor, având titlul de marele
cișmigiu, adică mai marele peste cișmele, termenul fiind de

origine turcească. De aici și numele ce a rămas
grădinii, acela de Cișmigiu.
Cu mult timp înainte, până la începutul secolului
al XIX-lea, Cișmigiul a fost cunoscut sub numele
de grădina sau balta lui Dura neguțătorul,
întinderea ei fiind mult mai mare decât cea de
astăzi. Se afla acolo o baltă plină de mâl, cu
izvoare subterane, care nu secau niciodată. În
ea creștea trestie și papură și servea mai mult
de adăpost rațelor sălbatice.
Adeseori când ploua mult și Dâmbovița
prindea a se revărsa – Bucureștii nefiind feriți
de inundații – apa din Cișmigiu ajungea și ea
până la zidurile mănăstirii Sărindar, care se
afla pe locul unde se înalță astăzi Cercul Militar
Național.
Carl Friederich Wilhelm Meyer
Pe la 1830, generalul Pavel Kiseleff a dat
dispoziție baronului Borroczyn să sece balta
și să facă aici o grădină publică. Aceasta însă,
din motive obiective, se va realiza ceva mai
târziu, în timpul domniei lui Gheorghe Bibescu,
iar cel care a reușit acest lucru a fost arhitectul
peisagist vienez Carl Friederich Wilhelm Meyer.

Inițial, acesta fusese recomandat domnitorului
Bibescu de către însuși directorul grădinilor
imperiale din Viena, baronul Hegal, pentru
realizarea Șoselei și a parcului care, până astăzi,
poartă numele generalului Kiseleff.
Realizarea Șoselei Kiseleff și a parcului a fost un
succes deosebit pentru tânărul vienez, dar cu
toate acestea, lucrarea sa cea mai îndrăgită a
fost grădina Cișmigiu.
Meyer, un peisagist priceput și deosebit de
muncitor, a dat o adevărată bătălie cu mlaștinile
din Cișmigiu, biruindu-le și reușind a transforma
acest loc atât de insalubru într-o adevărată
bijuterie a Bucureștilor.
Fiind totul lăsat la aprecierea lui, Meyer folosește
balta transformând-o într-un frumos lac, cu
toate instalațiile de canalizare pentru a putea fi
lesne golită și curățată, iar în centrul lui a instalat
o fântână arteziană. Iarna, lacul se transforma
într-un imens patinoar, spre încântarea
bucureștenilor. Friederich Wilhelm Meyer
trasează și aleile, folosind fiecare ridicatură
de teren pentru o cât mai plăcută vedere de
ansamblu. Au fost plantați peste 30.000 de
arbori, unele specii fiind indigene: arțari, tei,

Bing Maps
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frasini, ulmi, brazi, dar și specii rare ca: torreaya
nucifera, gyngo biloba, castan roșu și galben,
cryptomeria japonica, precum și alte multe soiuri
decorative. Au mai fost realizate grote artificiale,
covoare florale, poduri și au fost montate bănci
pe alei.
Atât domnitorul Gheorghe Bibescu, cât și
succesorul său, Barbu Știrbei, au acordat o
mare atenție realizării acestei grădini.
Meyer aproximase că va rămâne puțin timp în
București, căci după onorarea în mare parte
a lucrărilor, ar fi putut pleca, terminarea lor
intenționând a o lasa în grija ajutorului său,
Franz Harer.
Numai ca soarta a vrut altfel, căci Meyer,
fermecat de București și de societatea
bucureșteană care l-a primit cu o deosebită
căldură și apreciere, dar și datorită noilor
contracte pe care domnitorul i le-a solicitat, și-a
tot amânat plecarea. Mai mult, el a adus-o aici
și pe sora sa, Doris Meyer, de 15 ani.
Arhitectul vienez era văzut adesea în compania
logofătului Suțu, a prințului Ghica, a prințului
Bagration, precum și a altor personaje din lumea
bună bucureșteană, care îl apreciau foarte
mult. Casele lor, precum și cele ale familiilor
Oteteleșanu și Cantacuzino își deschideau cu
generozitate porțile în fața lui Meyer, atât datorită
erudiției cât și a manierelor sale.
În salonele pe care le frecventa a cunoscut-o
pe Elena Lăzărescu, frumoasa fiică a
serdarului Manolache Lăzărescu, de care s-a
și îndrăgostit, părinții fetei consimțind tacit la
sentimentele celor doi.
În 1852, la numai 17 ani, sora sa Doris a murit
la Turnu Roșu – unde Meyer avea niște lucrări
– din cauza epidemiei de febră tifiodă care
izbucnise în zonă, moarte care l-a devastat pe
vienez. După numai două săptămâni de la acest
trist eveniment, la 35 de ani, moare și el răpus
de aceeași boală. A fost îngropat în cimitirul
bisericii evanghelice, apoi osemintele i-au fost
mutate în apropierea bisericii Mavrogheni, lângă
grădina Kiseleff, care i-a fost atât de dragă.
Evoluția Cișmigiului
Cișmigiul n-a fost realizat dintr-o dată, ci treptat,
de-a lungul timpului, fiecare an aducând noi
îmbunătățiri și înfrumusețări.
Suprafața a fost mărită și cu o parcelă
cumpărată din grădina familiei Cretzulescu. Au
fost aduși pești exotici, lebede și pelicani și mult
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mai târziu a luat ființă și o minigrădină zoologică
cu urși, lupi, vulpi și castori.
De toate licitațiile și lucrările de înfrumusețare se
ocupa șeful grădinii, Meyer, la sugestia căruia se
hotărăște atât desființarea tuturor portițelor de la
casele particulare care dădeau în Cișmigiu, cât
și a cârciumilor dimprejur.
Un an foarte important pentru transformarea
Cișmigiului a fost anul 1852, când s-a reușit
împrejmuirea ei. Construirea gardului și a celor
două porți a dus la o mai bună supraveghere a
grădinii și a ordinii stabilite de autorități.
Ministerul din Năuntru s-a ocupat în mod
deosebit de această grădină, dând o serie de
dispoziții în ceea o privea. Astfel plimbarea pe
aleile ei se putea face de la răsăritul soarelui,
până la orele 22, iar în nopțile luminoase,
până la miezul nopții. Nimeni nu avea voie
să intre în grădină călare sau cu trăsura,
la fel întâmplându-se și cu câinii și cu alte
dobitoace, care ar fi putut face vreo stricăciune,
în caz contrar stăpânii urmând a plăti amenzi
usturătoare.
Interzis le era accesul și vânzătorilor ambulanți.
Se pedepseau și cei ce călcau pe iarbă ori
rupeau flori sau orice altceva din grădină. Până
și atmosfera prea zgomotoasă creată de unii
plimbăreți era sancționată.
Rezultatul acestor măsuri a fost faptul că
Cișmigiul a fost menținut într-o ordine și
curățenie exemplară, fapt relevat și de către
călătorii străini veniți aici, și chiar pe o vreme
extrem de urâtă, plimbarea pe alei nu ridica nici
un fel de probleme.
Inaugurarea
Lucrările de înfrumusețare a grădinii au fost
terminate în 1854, când a fost și inaugurată
oficial.

imortalizat, Cișmigiul a fost unul din subiectele
sale predilecte, artistul fiind fermecat de linia
englezească imprimată parcului, regretul său
fiind lipsa culorilor din fotografiile sale.

à-vis de Primărie unul din primele chioșcuri de
ziare din capitală. Astăzi, refăcut, chioșcul poate
fi admirat la intrarea de pe latura din dreapta a
grădinii.

Cișmigiul a servit și ca loc unde se dădeau
tot felul de reprezentații în aer liber cu scop
cultural, în special pentru procurarea de fonduri
necesare ajutorării celor nevoiași și celor
sinistrați în urma incendiilor și a inundațiilor ce
aveau loc în acea vreme, destul de frecvent. Un
astfel de eveniment a avut loc și în 1881în urma
unor incendii ce afectaseră capitala, iar cel care
a condus comitetul din Cișmigiu, desemnat
pentru acest act de caritate, a fost prințul
George Bibescu. Doamne din înalta societate,
costumate în țărănci, vânzătoare și florărese,
vindeau în chioșcuri special amenajate: dulciuri,
delicatese, citrice, precum și diverse suveniruri.

O atracție deosebită a Cișmigiului a fost
restaurantul în stil românesc ridicat de arhitectul
Ion Mincu și botezat Monte Carlo. Bombardat
in timpul războiului, restaurantul a fost refăcut,
păstrându-i-se același nume. Și astăzi localul,
cu terasa amplasată pe malul lacului continuă
să atragă clienți dornici de a fi serviți într-un
cadru atât de mirific.

Mai ales vara, actorii ambulanți români și străini
dădeau în Cișmigiu diverse reprezentații cu
taxa de intrare. Astfel, în 1880, este amintit un
îndrăzneț acrobat străin, supranumit „Eroul de la
Niagara”.
În 1889, Leona Darè, o franțuzoaică, a dat o
serie de spectacole ridicându-se la o înălțime
destul de mare cu un balon. Dedesubtul
balonului se afla un trapez, de care aceasta
se ținea cu dinții, executând diferite figuri
acrobatice. Veniți din toate părțile capitalei,
oameni se îmbulzeau să vadă „minunea”.
Tot în timpul verii se făceau și plimbări cu
bărcile pe lac ori întreceri de înot. Iarna, lacul se
transforma într-un veritabil patinoar, unde mai
ales tinerii din lumea bună organizau concursuri
de viteză și de fond, dotate cu premii în bani și
obiecte.
Tot spre sfârșitul secolului al XIX-lea, a fost
montat la intrarea principală a Cișmigiului, vis-

În partea dinspre strada Schitu Magureanu a
fost amenajat, într-un loc plin de verdeață, o
rotondă: Rondul Român. Inaugurat în 1943,
rondul adăpostește busturi cioplite în piatră pe
socluri înalte, reprezentând chipurile marilor
noștri oameni de cultură: Mihai Eminescu,
Alexandru Odobescu, Titu Maiorescu, I. L.
Caragiale, George Coșbuc, St. O. Iosif, Ion
Creangă, Al. Vlahuță, Duiliu Zamfirescu, B. P.
Hasdeu, N. Bălcescu, V. Alecsandri.
Aleile parcului adăpostesc și statuia Maicii
Smara, precum și cea a lui George Panu. De
asemenea se poate vedea Monumentul eroilor
francezi și Izvorul Sissi Stefanidi ce reprezintă
o mamă îndurerată de moartea fiicei sale, ce
toarnă apă cu ulciorul.
O altă atracție a grădinii este și izvorul botezat
Izvorul lui Eminescu, unde și astăzi vin oamenii
să ia apă.
Primii ghiocei ce aici se ivesc, culorile toamnei
și încremenirea iernii și nu în ultimul rând soarele
verii sclipind ca un diamant în apele lacului, ne
duc mereu pașii cu fiecare anotimp pe aleile
nemuritoarei de acum grădini, pentru a o vedea
iar și iar, pentru a ne umple aici sufletele de
bucurie, de bunătate și de frumusețe.

Lacul, pajiștile și straturile de flori, copacii și
tufișurile, colinele si câmpiile, grotele și aleile
Cișmigiului îmbiau cu grația lor desăvârșită,
efortul făcut fiind răsplătit din belșug de bucuria
celor ce umpleau grădina din zori de zi, până
noaptea târziu. Și nelipsite erau acordurile
muzicilor militare și a tarafurilor lăutărești.
După Meyer, un alt vienez, Ludwig Angerer,
și-a legat numele de capitala noastră. A fost
unul din primii fotografi ai Bucureștilor și cel mai
bun fotograf al Vienei, în 1860 fiindu-i conferit
titlul de Furnizor al Curții Imperiale vieneze.
Printre locurile din București pe care le-a
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Intrarea Viilor


Text Narcis Ispas



Fotografii de Andra Podina, AncorPhoto
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Doar câteva din toponimele actuale se referă la o categorie de terenuri
care până târziu, în secolul XX, au constituit o prezenţă obişnuită: viile.
Proprietarii de vii erau de o mare diversitate: domni, boieri, negustori,
meseriaşi, biserici, mănăstiri.
Dealul Filaretului, doar una din zonele viticole ce înconjurau oraşul,
avea pe teritoriul său, la sfârşitul secolului al XVIII-lea, opt mari vii
aparţinând Mitropoliei. Pe măsură ce oraşul s-a extins zonele ocupate
de vii au devenit fie industriale, fie rezidenţiale. Pe alocuri aceste zone
s-au întrepătruns într-o competiţie care se prelungeşte până azi.
Exemplul care urmează este, cred, edificator.

D e Narcis Ispas
arhivist, Arhivele Naționale
ale României

În 1884 imobilul de la adresa str. Viilor nr. 9, culoarea Albastră,
suburbia Bărbătescu Vechi, compus din teren cu vie şi clădiri trece
din proprietatea lui Grigore Mustacof în cea a lui Stan Stătescu,
contra sumei de 7000 lei. Imobilul (teren plus clădiri modeste folosite
sezonier) fusese răscumpărat în anul 1882 de embaticul datorat
Mitropoliei. Vecinătăţile erau: str. Viilor; fosta vie a lui Grigore Mustacof
acum în proprietatea dlor Ioan Râureanu şi Vasile Tătăranu; viile fraţilor
Constantin şi Vasile Mustacof.
Stan Stătescu era un negustor de fierărie, cu prăvălie şi domiciliu în
Piaţa Sf. Gheorghe, la adresa str. Lipscani nr.79 colţ cu str. Colţei nr.1.
Prăvălia se găsea la parter iar locuinţa la etaj şi mansardă. Alături,
în piaţă, pe un teren viran, mai poseda o magazie pentru produsele
din fier comercializate în prăvălie. În 1890 Stan Stătescu moare şi
lasă averea soţiei, Alexandrina Stătescu născută Danielescu, care
devine tutore a celor 5 copii minori: Alexandru, Ioan, Vasile (toţi trei vor
deveni ofiţeri), Paulina (se va căsători cu un ofiţer), Victoria. Conform
declaraţiei văduvei, via de la Filaret avea o suprafaţă de 4 pogoane.
Aproximativ zece ani urmaşii lui Stan Stătescu locuiesc deasupra
prăvăliei. Din cauza dificultăţilor financiare familia se mută în casele
de la Filaret iar imobilul din Piaţa Sf. Gheorghe este mai întâi închiriat
şi apoi vândut. După moartea Alexandrinei Stătescu imobilul din şos.
Viilor este partajat între moştenitori.
Zona era deja industrială, în vecinătate aflându-se Fabrica de chibrituri,
Fabrica Phenix – Chrisoveloni, Fabrica Sopotex şi Fabrica Franck
(producătoare a popularului surogat de cafea purtând acelaşi nume).
În 1929 a început parcelarea terenului care apoi a fost vândut pe
parcele celor care s-au stabilit în noua zonă rezidenţială.
În numai un deceniu denumirea zonei a evoluat astfel: parcelarea
Stătescu, intrarea Podgoria şi în fine intrarea Viilor.
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TRASEE ARHITECTURALE

Arhitect Duiliu Marcu
Traseu urban București



Text și Foto: Mariana Croitoru

Duiliu Marcu (25 martie 1885 - 9 martie 1966) este cel care
dovedeşte o polivalenţă ieşită din comun în arhitectura
românească, fiind personalitatea acesteia care se confundă
practic cu aproape întreaga evoluţie a arhitecturii noastre.
Născut la Calafat, pe malul Dunării, Marcu provine dintr-o
familie modestă. Mama sa era fără ocupaţie, iar tatăl său
căpitan în armata regală. Studiază la o şcoală primară din
oraş şi la gimnaziul local, însă în 1900 se înscrie la secţia
reală a Liceul Carol I din Craiova, inaugurat cu numai cinci
ani înainte chiar în prezenţa suveranului. Aici se remarcă
prin note foarte bune la desen, obţinute în fiecare an de
studiu, în baza cărora i se conferă premii speciale.
În 1905, decide să urmeze cursurile Şcolii de Arhitectură
din Capitală, însă după doar un an pleacă la Paris, unde
studiază la celebra Şcoală de Arte Frumoase. Se întoarce
în ţară în 1912, în calitate de diplomat al guvernului francez.
Pe lângă clădirile construite sau proiectate, activitatea
lui Duiliu Marcu se desfăşoară şi pe plan didactic, fiind
profesor aproape trei decenii, între 1929 şi 1957, la
Academia de Arhitectură din Bucureşti, redenumită după al
Doilea Război Mondial Institutul de Arhitectură „Ion Mincu”.

D e dr. arh. Mariana Croitoru
Universitatea de Arhitectură și
Urbansim „Ion Mincu”

Între 1953 şi 1963 este preşedintele Uniunii Arhitecţilor
din România. În acelaşi timp, din 1955 este membru
cu drepturi depline al Academiei Române, al doilea
arhitect căruia i se acordă această distincţie, după Petre
Antonescu, care devenise membru în 1945. Deşi a realizat
marea majoritate a lucrărilor sale în perioada interbelică,
după 1945, se ocupă, totuşi, de unele proiecte de
sistematizare, dar, în principal, se dedică învăţământului,
formând generaţii de arhitecţi, care i-au fost recunoscători
sau îi sunt recunoscători şi în ziua de astăzi, în măsura în
care mai trăiesc.
Acest traseu face parte din proiectul ”5 trasee culturale de
arhitectură bucureșteană” inițiat de Asociația Istoria Artei și
co-finanțat de O.A.R. din taxa de timbru de arhitectură.
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Convieţuirea stilistică a eclectismului
academic francez, a neoromânescului,
a avangardei şi a modernismului
s-a manifestat pe parcursul întregii
perioade dintre cele două războaie
mondiale, în unele situaţii chiar în
cadrul aceleiaşi clădiri. În acest
context creează, desigur, şi Duiliu
Marcu, care, în opinia mea, a excelat
în arhitectura interioarelor. Lucrările
sale cuprind clădiri realizate de la
zero, extinse sau modificate în toate
cele trei tendinţe care se manifestă în
perioada interbelică, menţionate mai
sus. Desigur, consacrarea definitivă a lui
Duiliu Marcu drept un mare arhitect al
veacului trecut este dată de arhitectura
modernist-clasicizantă, o arhitectură
simplă, elegantă, a detaliului, în care
interioarele sunt la fel de bine studiate
ca exterioarele, formând un tot unitar.
O contribuţie remarcabilă a lui Marcu
pentru întreaga arhitectură interbelică
din ţara noastră este reinventarea
detaliului de arhitectură, atât prin
soluţia găsită, cât şi prin preţiozitatea
materialului folosit. Din acest motiv,
aş îndrăzni să-l numesc pe Duiliu
Marcu „ARHITECTUL DETALIULUI ÎN
ARHITECTURA MODERNISTĂ DIN
ROMÂNIA”, cu precădere al detaliului
de interior.
Dacă neoromânescul i-a avut ca
personalităţi pe Ion Mincu şi pe Petre
Antonescu, modernismul, care s-a
dovedit mult mai adecvat necesităţilor
vieţii din perioada interbelică, şi-a
propulsat propriile personalităţi. Una
dintre acestea este, desigur, şi Duiliu
Marcu, cel care însă a experimentat
el însuşi, în propria carieră, trecerea
de la stilul naţional la modernismul
funcţionalist. De altfel, „claritatea
partiului şi a compoziţiei şi justeţea
proporţiilor” au fost preţuite în mod
deosebit de arhitect și aveau să
reprezinte constante ale creaţiei sale,
indiferent de stilul abordat. În plus,
aceste două virtuţi ale arhitecturii
clasice au stat la baza sintezei dintre
clasic şi modern care l-a făcut pe
Duiliu Marcu o mare personalitate a
arhitecturii interbelice şi a arhitecturii
româneşti în ansamblul ei.
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Extinderea Palatului Universității
coautor al proiectului arh. Nicolae Ghika-Budești

Academia Română
săli de lectură și birouri (1936-1938)
Calea Victoriei, nr. 125

Facultatea de Matematică
(1912-1913) - Str. Academiei, nr. 14

Imobile de locuințe
(blocuri A, B, C) (1935-1937)
Str. Știrbei Vodă, nr. 17, 18-20

Imobil Kretzulescu
coautor al proiectului arh. G. M. Cantacuzino
(1936) Calea Victoriei, nr. 45

Hotel Athénée Palace
renovare, transformare (1925-1927);
aripa nouă (1938-1939) Str. Episcopiei, nr. 1-3

Casa Ing. Constantin M. Vasilescu
(Aeroclubul Român), (1915-1916 și 1920-1925)
Bulevardul Lascăr Catargiu, nr. 54

Ministerul Economiei
(Casa Autonomă a Monopolurilor Statului) (19341941), Calea Victoriei, nr. 152

Casa Dr. A. Dobrovici
(1919 și 1922-1925)
Bulevardul Lascăr Catargiu, nr. 40
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Imobilul doamnei Popovici-Mezin
(1937-1938) - Str. Italiană, nr. 25

Imobilul N. Tabacovici
(1934-1935) - Str. Tudor Arghezi, nr. 16

Casa de Credit și Asigurări a Magistraților
(1935-1937) - Bd. Magheru, nr. 22-24
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Casa Victor Badulescu
Str. Logofăt Luca Stroici, nr. 47
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În 1850 domnitorul Țării Românești, Barbu D. Știrbey (17991869) însărcinează Eforia Școalelor cu redactarea unui proiect
pentru „Școala de arte și măestrii”. Comisia, formată din
colonelul Ion Emanoil Florescu (1819-1893), arhitectul Achille
Thillay, mecanicul Gilbert și un personaj neidentificat Marin,
finalizează proiectul la 10 februarie 1851, iar în 13 martie
domnitorul emite rezoluția sa.
Partea a șaptea a proiectului viza localul viitoarei școli,
prevăzându-se suprafața, numărul de spații necesare și funcțiile
lor, bugetul alocat. Raportul conținea și planul proiectatei
școli, din păcate nesemnat, dar judecând după însemnările în
franceză, putem aprecia a fi fost conceput de arh. Thillay. Între
timp, cursurile s-au ținut în incinta Mănăstirii Mavrogheni, loc cu
vechime în ceea ce privea învățământul și tipăriturile.
Abia în 1853 regăsim un dosar amplu legat de construcția
„Școlii de meșteșuguri” ce apare adesea și sub titlul de „Școala
de arte”, ce urma a se face dincolo de bariera Mavrogheni,
în fața Șoselei celei mari (Kiseleff) pentru că terenul dinspre
Spitalul Filantropiei era în litigiu. Louis Lalanée, directorul
Lucrărilor Publice, aviza proiectul.

D e Oana Marinache
asociatiaistoriaartei.blogspot.ro

Cu acest prilej, descoperim numele unui arhitect străin
necunoscut până acum ca activând în spațiul valah, Alexander
von Montbach, care în 6 iulie 1853 întocmea și devizul
construcțiilor. Puținele informații identificate până în acest
moment se află în Matrikelbücher der Akademie der Bildenden
Künste München, Matrikelnummer 168/1843: baronul
Alexander von Montbach, originar din Posen, Silezia,în vârstă
de 22 de ani, a studiat știința construcțiilor între 1843 -1844 la
München.
Mai trece un an, probabil și datorită lipsei din țară a
domnitorului Știrbey pe timpul ocupației străine, până când
Montbach redactează condițiile de execuție ale clădirii. Pitarul
Andrei Stamate și pitarul Ioan Rătescu sunt desemnați la 14
iulie 1853 prin ofisul domnesc cu realizarea lucrărilor efective.
Din acest moment, informațiile lipsesc, proiectul nefiind realizat,
cel mai probabil din cauza lipsei fondurilor.

Arhiva de arhitectură
Proiectul „Școalei de Arte și Meserii”

Proiectul „Arhiva de arhitectură 1830-1860” a fost inițiat
în februarie 2013 de Asociația Istoria Artei și presupune
valorificarea unui fond de documente, planuri, schițe ale unor
personalități străine și române din domeniul arhitecturii și
ingineriei.
Cercetător: istoric de artă Oana Marinache
Fotograf: Cristian Gache

 Text: Oana Marinache
 Foto: Cristian Gache
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Șoseaua Kiseleff și terenul de la Mavrogheni în planul Bucureștiului de Rudolf Borroczyn

Semnătura arh. Alexander von Montbach pe devizul proiectului
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Un loc care
se vrea altfel
 Text & foto: Livia Zaharia
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un loc dat în folosinţă oamenilor, care îşi găseşte
rostul în rândul lor poate contribui la un oraş mai bun
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Recent am aflat de intenţia autorităţilor de a modifica un loc în care
mare parte a populaţiei nu a fost vreodată, alflat într-o relaţie de
alăturare dacă nu chiar de condiţionare cu Piaţa Constituţiei şi anume
esplanada Casei Poporului de pe latura estică.
Proiectul a fost iniţiat de Camera Deputaţilor şi doreşte reconfigurarea
şi reamenajarea unor zone din curtea Parlamentului. Argumente
pentru modificare există- locaţia actuala este lipsită de activitate,
oamenii doar trec prin piaţa alăturată, fără a se opri prea mult, decît
poate pentru o poză cu atracţia aflată pe deal, şi nici atunci mai mult
de câteva clipe.
În ceea ce priveşte terenul din spatele zidului, el este arareori parcurs
de cineva- fiind efectiv un spaţiu mort.
Din soluţiile participante, luate în ordinea punctajului obţinut atat din
partea juriului cât şi a publicului, primele trei locuri au fost ocupate de
Vladimir Ionuţ Boc (locul I), Gheorghiu Petru (locul II) şi firma Soare
şi Yokina (locul III). Toate cele trei variante au abordat integrarea
esplanadei în cadrul oraşului prin trasee fie ele turistice, peisagere
sau cu rol de reprezentare.
D e Livia Zaharia
student arhitect
www.flickr.com/
photos/43500498@N06/

Personal cred că proiectul câştigător este de apreciat dar locaţia are
nevoie de mai mult decât o frumoasă amenajare peisagistică, are
nevoie de elemente care să răspundă cerinţelor locuitorilor din zonă
dar şi locuitorilor oraşului în general. De aceea indiferent de gradul
de libertate pe nivel local, pentru a funcţiona ansamblul ar trebui
conectat şi cu spaţiul Pieţei Constituţiei, alimentînd astfel tot sistemul
dezvoltat.
Dacă ar fi să privim problema din punctul de vedere al întreţinerii
efective a propunerii realizate, s-a dovedit prin uz că spaţiile verzi de
mari dimensiuni, dacă nu sunt îngrijite periodic, cad foarte repede
într-o stare de abandon. Pe de altă parte, un loc dat în folosinţă
oamenilor, care îşi găseşte rostul în rândul lor, poate contribui la un
oraş mai bun. Iar în cele din urmă un astfel de oraş ne dorim cu toţii
fiindcă avem nevoie, fie că ştim sau nu, de un loc doar al nostru în
care să cugetăm, să lucrăm, să ne bucurăm- pe scurt să trăim. Locul
acela vrea şi trebuie să se schimbe-în bine, sper. Întrebările sunt cine,
cum şi când îl va ajuta.
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Locul I
Vladimir Ionuţ Boc
Primul loc, deşi nu uneşte piaţa cu propunerea de pe
esplanadă, conturează echivalentul unei grădini simbol,
un fel de reper pentru bucureşteni în faţa spaţiului ieşit din
scară al Casei Poporului: are deci un concept - Grădinile
României. Practic întreaga suprafaţă a esplanadei este
amenajată din punct de vedere peisagistic pe terase
succesive care cuprind fiecare pe nivelul ei un anumit
palier de vegetaţie reprezentativ pentru ţară. Ingenios este
modul în care autorul se foloseşte de arborii deja existenţi
în amenajarea sa şi cum acordă atenţie menţionării în
proiect a necesarului de îngrijire specific fiecărui palier.
Elementele construite sunt reduse ca număr iar tunelul
este din nou propus ca muzeu.
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Locul II
Gheorghiu Petru
Locul doi are o abordare mai tehnică însă ca
elemente de noutate faţă de proiectul anterior
aduce integrarea Pieţei Constituţiei în soluţionare,
înlăturarea zidului şi realizarea unei dale urbane
pentru a îngropa traficul ce separă cele două spaţii.
Totuşi, nu există o imagine clar definită a acestei
soluţii deşi menţionează toţi paşii necesari dezvoltării
sale.
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Locul III
Firma Soare şi Yokina
Locul trei a optat în varianta sa pentru amenajarea
unei scări monumentale, având ca sursă de inspiraţie
conceptul de piaţă urbană în trepte. Această
deschidere nu influenţează Piaţa Constituţiei dar
creează practic un nou spaţiu care să o substituie
delimitat de o barieră permeabilă - fostul zid propus
a fi întrerupt doar pe porţiuni. Traficul rutier nu este
afectat şi se iniţiază un traseu turistic prin tunelul
existent dintre Tribuna Prezidenţială şi Palat.
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Wastelands
 Text și foto: Claudia Negrilă
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Motivul pentru care am ales acest titlu
seriei, Wastelands, în traducere directă,
pustietate, dar în traducere plastică, un
spaţiu nefolosit, risipit, este faptul că acest
spaţiu, al Morii lui Assan, este un spaţiu
neexploatat în frumuseţea lui crudă.
Următorul pas ar fi distrugerea lui
Nicidecum o reabilitare, sau o conversie.
Interesul este pur financiar, nu mai
există ochi pentru frumos. M-am gândit
de nenumărate ori, şi am descoperit
nenumărate soluţii. Nimănui nu îi mai pasă
de astfel de locuri. Dar asta este exact
ceea ce mă fascinează la ele.

D e Claudia Negrilă

După ce a dispărut tot ce se putea fura,
şi a apărut moloz, clădirile au început să
cedeze şi să se dezintegreze încet încet,
după ce timpul şi-a pus amprenta asupra
structurilor existente, este foarte interesant
că spaţiul acela nu a rămas sterp.
Vegetaţia a început să crească pe te miri
unde, în locuri neaşteptate, unde a găsit
un petic de pământ. Şi asta a dat o a doua
viaţă acestui loc uitat.
Halele de cărămidă, aparţinând morii
iniţiale încă mai sunt în picioare, deşi au
trecut prin două incendii de proporţii în
ultimii 10 ani. Iar vegetaţia nu a dispărut
niciodată.
Amintirea
Conceptul seriei este de fapt amintirea.
Amintirea că acolo a existat viaţă. Că
lucrau oameni şi era o zarvă totală persoane care se mişcau în toate direcţiile
să îşi ducă la bun sfârşit treburile zilnice.
Dar acum au rămas doar fantome ale
trecutului, pe care, dacă eşti foarte atent, le
poţi vedea, şi auzi.
Eseu absolvire curs “Fotografia, instrument
de studiu în arhitectură”,
titular: Lect. Dr. arh. Vlad Eftenie
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Casa I.Tabacu

arhitect Victor Asquini


Text Laura Rotaru



Foto Laura Rotaru
Mihai Petre

 Foto Mihai Petre
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Putem mai lesne înţelege arhitectura anilor interbelici privind imaginile
de epocă ale clădirilor, observându-le inserate în contextul care le-a
provocat apariţia iar apoi le-a asimilat. În pozele acestea ele sunt
prezenţe cu aer proaspăt şi cochet, disonante pe fundalul prăfuit al
Bucureştiului de început de secol. Sunt rare cazurile în care, în plus
faţă de această documentare în imagini, avem ocazia să găsim şi
planurile, detaliile tehnice şi cuvintele arhitectului ce le-a proiectat.
Totuşi numerele vechi ale revistei “Arhitectura” ne oferă uneori această
şansă minunată de a înţelege felul în care istoria oraşului a fost scrisă.
Un astfel de exemplu îl găsim în numărul 2-august 1935 în care avem
prezentat proiectul blocului din imaginea de mai jos. Casa I.Tabacu
era situată pe Strada Ghenadie Petrescu nr. 183. Nu avem planul
parterului, dar, judecând după imagine, el era probabil integral ocupat
de funcţiunea comercială.
D e Laura Rotaru
http://punctedefuga.ro
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Avem însă la dispoziţie planul etajului curent. Putem astfel să
remarcăm o serie de lucruri legate de planimetrie, amănunte ce
trădează un mod de viaţă astăzi dispărut. Astfel, primul lucru care iese
în evidenţă citind planul este existenţa a două scări interioare – avem
o scară principala şi o scară secundară (destinată probabil în special
servitorilor). Diferenţa între scara principală şi cea secundară este dată
atât de lăţimea rampei cât şi de înălţimea treptelor (scara pricipală are
20 de trepte în timp ce scara secundară are doar 18). Şi accesul este
diferit rezolvat – intrarea în casa scării principale se face direct din
stradă, în timp ce accesul către scara secundară se face din curtea
interioară.
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Blocul există şi astăzi, chiar dacă numele
străzilor şi numărul din adresă s-a schimbat.
Adresa actuală este Strada Popa Nan nr.
119. Vecinătăţile blocului sunt acum desigur
mult schimbate, dar, dincolo de aceasta, mai
observăm o schimbare referitoare chiar la bloc.
Pe latura blocului de pe strada Popa Nan blocul
are în plus faţă de imaginea sa din 1935 o travee
suplimentară. Pe traveea suplimentară realizată
se observă la nivelul parterului un acces nou în
bloc.
Privind imaginile din curtea interioară a blocului,
observăm o serie de necorespondenţe cu vechiul
plan din revista : geamurile nu corespund nici
ca dimensiune nici ca poziţionare, balconul din
dreptul bucătăriei a dispărut.
Ce se observă însă este respectarea (şi repetarea)
decoraţiilor de faţadă de pe corpul vechi al
clădirii, finisajele similare, preluarea dimensiunilor
golurilor. Este preluată înălţimea la cornişă iar
raportul volumelor este perfect echilibrat. În zona
accesului principal, acolo unde noul corp s-a
“lipit”, numele arhitectului este păstrat.
Toate aceastea indică nu numai respectul faţă
primul volum construit cât, cred eu, şi faptul că
avem de-a face cu acelaşi proiectant – arhitect
Victor Asquini. Cel mai probabil această extindere
a avut loc înainte de 1946.

Din casa scării principale se face accesul în
apartament – câte unul pe nivel. Ca la multe
alte blocuri interbelice, apartamentul este
decomandat – se intră într-un vestibul de unde
se face accesul într-un hall generos. Hall-ul
este cel care asigura mai departe accesul în
dormitoare (două la număr) şi sufragerie. Tot din
hall se poate intra şi într-un coridor îngust ce
face legătura cu funcţiunile secundare (grupuri
sanitare şi bucătărie), ferindu-le astfel de
vedere şi orientându-le către curtea interioară.
Dormitoarele şi sufrageria au geamuri către
stradă, dintre ele cel mai avantajat ca poziţie
este dormitorul matrimonial, poziţionat pe colţul
clădirii şi beneficiind de geamuri către ambele
străzi.
Suprafeţele camerelor sunt generoase:
sufrageria are aproximiativ 28 mp, dormitorul
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cel mic are 16 mp.
Observăm câteva detalii – hall-ul central nu
este luminat natural, pentru a atenua acest
inconvenient încăperea se deschide prin
glasvanduri către toate camerele cu care face
legătură.
Din casa scării secundare se face accesul
către camera servitorilor, extrem de modestă
ca suprafaţă (1,90×2,70 m). Tot din casa scării
secundare se face accesul către un sas ce
face legătura cu bucătăria apartamentului şi cu
o cămară ventilată (geamul este orientat către
curtea interioară). După cum afirmă arhitectul
autor al proiectului:
“Camera servitorilor este ţinută în afara
apartamentului propriu-zis al etajului, spre a lua
acestora, la nevoie, orice acces în apartament.”

Neavând la dispoziţie planurile actuale ale clădirii,
voi presupune că extinderea a avut ca scop
realizarea unui al doilea apartament la nivelul
fiecărui etaj, cel mai probabil încorporând în
el spaţiile folosite în trecut pentru servitori. E
greu de spus ce schimbări s-au făcut efectiv la
nivelul planului, judecând după faţada din curtea
interioară aş presupune însă că vechea scară a
servitorilor a fost eliminată, nimic din geometria
faţadei nu pare să indice existenţa ei. Faţada
dinspre curtea interioară cred că este (în prezent)
la nivelul feţei exterioare a vechiului balcon.
Nedispunând de poze sau planuri pentru a
demonstra acest lucru, voi merge mai departe
în a analiza soluţiile tehnice folosite în cadrul
construcţiei, aşa cum au fost descrise de autor.
Nu trebuie să uităm că arhitectul Asquini este şi
autorul volumului “Indicator tehnic în construcţii”
(1945 – editura Cartea Românească Bucureşti).
Aflăm astfel că pereţii interiori sunt realizaţi din
cărămizi găurite Bohn Muschong, care “izolează
întrucâtva sgomotul” şi au în acelaşi timp o
greutate mică.
Foarte utilizate în epocă pentru realizarea pereţilor
nestructurali, cărămizile speciale (celulare cu nut
Nr. 25 / Februarie 2014 93

şi feder) se livrează în grosimi diferite.
Ni se precizează şi soluţia folosită pentru pereţi
exteriori din zona de bowindow: zid dublu din
cărămizi aşezate pe muchie cu strat de aer
ventilat între. Această soluţie prezintă avantajul
unei greutăţi mai mici a peretelui ce sprijină pe
un planşeu în consolă şi este în acelaşi timp o
soluţie mai economică în comparaţie cu cea a
folosirii cărămizilor cu goluri. Regăsim soluţia şi
în Indicatorul tehnic sub denumirea de “ zidărie
din pereţi dubli, uşori, zis “american”.Un astfel
de perete are grosimea de 28 de cm şi are
proprietăţi termice foarte bune.
Acoperirea clădirii se face cu o şarpantă cu
pantă redusă (învelitoarea este realizată din
tablă galvanizată – astfel panta necesară este
redusă - Asquini precizează că ea este de 20%).
În acelaşi timp această pantă redusă face ca
dinspre stradă şarpanta să fie greu vizibilă – lucru
pe care arhitectul îl subliniază în mod special în
descriere.
Un aspect interesant este cel referitor la finisajul
faţadelor – articolul din revista “Arhitectura”
spune următoarele :
“Faţadele sunt colorate în două tonuri. Câmpurile
mari în bej, iar profilaţiunile sunt colorate mai
deschis prin praf de piatră galbenă demi-fin
măcinat. Tinciul, pe câmpurile mari de faţade, a
fost aplicat granulos cu maşina de stropit mortar.
Soclurile sunt în piatră artificială – şi acelea
colorate în concordanţă cu faţadele (un gălbuipământiu) – granulaţie mare şi verniculate.”
Detaliile precizate sunt interesante, mai ales
având în vedere frecventele situaţii în care blocuri
moderniste sunt renovate iar noile tencuieli ale
faţadelor nu respectă nici vechile culori, nici
vechile materiale (mai ales în condiţiile în care
renovările presupun şi reabilitarea termică a
blocului).
Remarcăm diferenţierea porţiunilor de faţada, nu
doar prin culoare ci şi prin textură.
Este poate ciudat că s-a optat pentru o
faţada de tencuială stropită cu aparatul de
stropit în condiţiile în care Asquini preciza în
“Indicatorul tehnic” că acest tip de tencuieli “au
o rezistenţă relativă ca colorit sau ca asprime
de mortar. După câţiva ani de uzură (12-15
ani) se murdăresc, se pătează şi nu pot fi
reîmprospătate printr-o nouă stropire din cauza
zgurei de funingine, din cauza prafului din
atmosfera, din cauza frecării, roaderii asprimilor
din tencuială, care fac la început frumoase
aceste faţade, dar care cu timpul zădărnicesc
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orice posibilitate de întreţinere a acestor tencuieli
de exterior.”
La soclu se foloseşte o tencuială în similipiatră
o tencuială care reclamă o îngrijire deosebită la
execuţie.
Parte din tencuiala veche este vizibilă şi azi în
zonele în care straturile adăugate grosolan în
timp peste s-au deteriorat şi au căzut. Şi la
nivelul tratării soclului, texturarea de care discuta
arhitectul încă se observă. Culorile descrise
de Asquini trăiesc sub straturile de spoială, iar
în condiţiile date – multe din soluţiile tehnice
prevăzute de el şi-au dovedit valabilitatea pe
măsură ce clădirea a “îmbătrânit”.
Probabil un om atât de pasionat de calitatea
execuţiei şi de fineţea detaliilor tehnice ar fi
extrem de trist să vadă improvizaţiile ce i-au
parazitat construcţia, distrugând mai mult decât
a reuşit trecerea timpului. Putem astfel observa
improvizaţiile grosolane de la nivelul podului unde
un locatar inventiv a încercat transformarea lui
într-un spaţiu locuibil. Pereţii au fost astfel înălţaţi
folosind zidărie de cărămidă. Învelitoarea a fost
improvizată din panouri termoizolante iar golurile
rezultate din execuţia grosolană s-au placat cu
plăci OSB şi au fost etanşeizate folosind spumă
poliuretanică. Golurile “hublou” (corespunzătoare
podului), atât de caracteristice arhitecturii
moderniste au fost înlocuite cu geamuri cu
dimensiuni diferite faţă de cele practicate pe
restul faţadei. În fine, balcoanele au fost închise
şi/sau acoperite cu sisteme improvizate.
S-au păstrat însă şi lucruri vechi : mozaicul
de la intrarea secundară s-a păstrat în condiţii
destul de bune până astăzi. La fel decoraţiile
Art Deco ale faţadei sau tâmplaria de la vitrajul
corespunzător casei scării.
Este greu de zis ce viitor o aşteaptă pe vechea
casă Tabacu. Poate un antreprenor înţelept va
achiziţiona toate apartamentele şi o va readuce
la vechea ei frumuseţe. Sau poate proprietarii
actuali vor conveni să finanţeze o reabilitare care
va şterge tot ce-a mai rămas frumos din casă,
transformând-o într-o prisma roz anvelopată în
polistiren, lisă, anonimă, similară atâtor alte case
vechi. Totuşi, atâta timp cât clădiri precum casa
Tabacu se mai păstrează în ţesutul oraşului,
ar trebui ştim să profităm de lecţia pe care ele
ne-o oferă, de ocazia de a studia şi înţelege ce
însemna arhitectura interbelică atât formal cât mai
ales la nivel de locuire sau la nivel de rezolvare
constructivă şi detaliu de execuţie.
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 Foto Mihai Petre
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Cu bicicleta
prin București
Parcul Tineretului, roți pe zăpadă

Bucureşti. Sâmbătă sau duminică. Zile de iarnă. O plimbare prin parc. Cu
bicicleta pe zăpadă. Parcul Tineretului. O plimbare cu bicicletele, pe aleile
parcului, pe malul lacului, de dimineaţă, alături de alergători şi alţi biciclişti.
Masa Critică. De iarnă.

 Text & foto: Andrei Vocurek
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Mersul pe bicicletă iarnă, pe zăpadă bătătorită, dar şi cu
eventuale porţiuni de gheaţă, este mai dificil şi necesită şi mai
multă atenţie, atât pentru sine, cât şi faţă de ceilalţi oameni
şi copiii din parc. Aderența scăzută. Derapaje, controlate şi
necontrolate. Este o experienţă interesantă, plăcută şi care
poate ajuta la îmbunătăţirea controlului bicicletei în situaţii
complicate. Temperatura scăzută. Viteza mică. Efort. Dar şi
bucurie. Peisaje de iarnă. Lacul îngheţat. Întâlniri întâmplătoare.
Urcări pe alei. Roti albe. Coborâri. Cafea fierbinte. Încă o tură
pe malul Lacului Tineretului. Bărci pe mal. Copaci. Poteci.
Copii cu săniuţe pe derdeluş. Obraji roşii. Sunete. Scârţâit de
zăpadă. Ger.
Pentru o plimbare pe 2 roţi prin parc trebuie să ai propria
bicicletă sau să împrumuţi una de la un prieten sau prietenă,
deoarece centrele de închirieri de biciclete din oraş sunt închise
pe perioada sezonului de iarnă. Bicicleta trebuie să fie în stare
bună de funcţionare, cu frâne reglate şi cauciucuri mai late şi
cramponaj mare, nu neapărat cu crampoane metalice.
D e Andrei Vocurek
trasee-cu-bicicleta.
kerucov.ro
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Ca biciclist trebuie să cunoşti şi să respecţi regulile de circulaţie
pe drumurile publice, o interdicţie în cazul de faţă: Art. 161. (1) Se interzice conducătorilor de biciclete sau mopede: [...]
Lit. m) să circule atunci când partea carosabilă este acoperită
cu polei, gheaţă sau zăpadă (extras din Codul Rutier), iar
deplasarea spre parcurile mari din Bucureşti se poate face cu
metroul: Accesul în metrou cu biciclete este permis în zilele
lucrătoare între orele 20:00 - 23:00 şi permanent în zilele de
sâmbătă, duminică şi sărbători legale; accesul în tren este
permis numai pe la prima uşă în sensul de mers al trenului
(extras Reguli de călătorie cu metroul/metrorex.ro).
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DE SUS

Parcul Circului

Fotografii aeriene
D e Mihai Dragu

www.FotografieAeriana.Eu

Fotografii aeriene urbane din București realizate din drone de FAE lider în servicii cu drone în România.
Zborurile se efectuează cu drone ultraușoare, construite cu
tehnologii de avangardă. Dronele sunt operate de la sol prin
radiocomandă. Siguranța pentru public și grija față de mediu este
preocoparea noastră continuă, de aceea folosim tehnologii ultraușoare, cu masa în zbor sub 980 grame, cu propulsie electrică.
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Biserica
Sf. Elefterie nou
Hram: Sfântul mucenic Elefterie
Arhitect: Constantin Iotzu, Constructor: Dumitru Marcu
Str. Sf. Elefterie Nr. 1
D e Dan Moruzan
www.phototeam.ro

114 Bucureștiul meu drag

Nr. 25 / Februarie 2014 115

MEMORIA VIZUALĂ

Memoria vizuală

Marele Colector
Foto Nicolae ionescu - 1928

Marele colector, cum a denumit-o autorul, este o fotografie luată
din conducta de canalizare a Bucureştiului, din cartierul RăzoarePanduri.
Lumina care pătrunde prin chepengul de acces ne face să
credem că fotografia a fost făcută în plină zi. Personajul din canal,
are un zâmbet pe faţa-i luminată. Oare zâmbeşte, ştiind că este
fotografiat ? Sau cineva din afara canalului îl face să zâmbească.
Fotograful pare că vrea să ne transmită, că, pe lângă bulevarde,
străzi, pieţe, construcţii moderne sau vechi, înalte sau joase,
biserici, mănăstiri, hoteluri, monumente, târgoveţi, florărese, copii,
Bucureştiul anilor 1920 – 1930 mai înseamnă şi construcţiile
subterane şi oameni care lucrează acolo, de care noi habar nu
aveam şi trebuia să aflăm. (Gabriela Petrescu)
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Ultimele trăsuri
Foto Nicolae ionescu - 1935

Ultimele trăsuri în centrul oraşului, realizată în 1935, ne putem
întreba, privind fotografia, dacă este ultima trăsură din aceea
noapte sau este ultima din oraş. Dacă ne gândim la anul 1935,
probabil că mai erau trăsuri în perioada aceea. Sau, Ionescu era
conştient de dezvoltarea oraşului şi că automobilele vor lua locul
trăsurilor, care vor dispărea curând.
Imaginea este luată de pe stradă şi putem presupune că sunt
zori de zi, iar lumina invadează partea de sus a fotografiei,
făcând neclară forma dominantă a construcţiei din fundal, hotelul
Splendid, bombardat în timpul războiului.
Maşinile ne arată progresul tehnic, faţadele construcţiilor ne
amintesc de influenţele franceze în arhitectură, se zăresc şi câteva
firme.
Calea Victoriei este curată, asfaltul şi trotuarul de pe partea stângă
strălucesc în lumina zorilor. Firele electrice, care se văd plutind între
clădiri, ne arată dezvoltarea urbană prin care trecea oraşul.
Bucureştiul avea toate elementele unei capitale europene.
Cochetăria pariziană se regăseşte în relaţia cu spaţiul public al Căii
Victoriei, chiar şi în zorii zilei, maşini şi trăsuri, oameni care se retrag
către casele lor. Strada este ocupată de maşini care merg în cele
două direcţii şi de o trăsură care este chiar în faţa fotografului.
Partea stângă a fotografiei este puţin dinamică, un trotuar lat şi
câţiva oameni care se depărtează în aceeaşi direcţie cu maşinile,
către lumină, către modernitate şi progres, pe când trăsura se
îndreaptă în cealaltă direcţie, către fotograful ascuns în umbră şi
tăcut. (Gabriela Petrescu)
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Calea Rahovei

Foto și text Dan Vartanian - 1978
Intersecția cu str. Gazelei.
Cenuşiu
Cred că este singurul titlu potrivit pentru
această fotografie. Tot aşa cum cred că
cenuşiu a fost ultimul deceniu al “epocii
de aur”. Şi asta, desigur, nu este vina
fotografiei alb-negru!
Cenuşiu era cerul – pur întâmplător – dar
asta nu a făcut nimic altceva decât să
accentueze cenuşiul străzii şi clădirilor.
Cei mai tineri vor fi probabil surprinşi de
lejeritatea cu care se circulă, poate chiar
şi de curăţenia care domnea (petele albe
din stânga-jos sunt zgârieturi pe film!).
Remarcabilă prezența în cadru a celor
mai importante mărci de autoturisme ale
momentului: alături de Dacia, o Skoda,
aceasta din urmă fiind practic singura
maşină străină care se mai găsea pe
piaţă la momentul respectiv (1978).
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Autobuz

Foto Șerban Lăcrițeanu - 1975
De observat strada pietruită, îmbrăcămintea
trecătorilor, reclamele la diferite ziare, autobuzul
Skoda Karosa
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Fotografi ABMD

Când ai început să fotografiezi?
Am început să fotografiez acum doi ani.
Ce tip de fotografie îți place?
Nu am tip preferat de fotografie. Îmi plac fotografiile care transmit
emoţii, idei: preferabil cu şi despre oameni, fiinţe însufleţite
Cum ai aflat de Asociația Bucureșţiul meu drag?
Am aflat de asociaţie prin intermediul internetului.
Ce te atrage să participi la acțiunile asociației?
Îmi plac mult excursiile prin Bucureşti, am ocazia să ajung în locuri
extraordinar de diverse de care nu ştiam şi probabil în care nu aş fi
ajuns de unul singur.
Ce activități ale asociației îți plac cel mai mult?
Excursiile.
Ce loc din București îți place cel mai mult?
Îmi place Cișmigiul în primul weekend de primăvară, atunci când e plin
ochi de lume, de copii, de îndrăgostiţi, de bătrâni, e o stare aparte de
fericire atunci. :)
Ce îți place în București?
În Bucureşti îmi place diversitatea.
Ce nu îți place în București?
Nu îmi place ca toată lumea se grăbeşte, tot timpul.
Defineşte Bucurestiul în câteva cuvinte
Divers, zgomotos, cu parcuri frumoase.

Cornel Petrescu
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F o t o : Cornel Petrescu
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F o t o : Cornel Petrescu
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F o t o : Cornel Petrescu
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Debut la Bucureștiul meu drag

D e Octavian Cucolea
Sunt un “provincial” cu o dragoste imensă şi o fascinaţie
perpetuă faţă de Bucureşti, oraşul în care am visat mereu să
trăiesc şi care, după 2 ani şi ceva de viaţă între graniţele lui,
încă reuşeşte să mă surprindă în fiecare dimineaţă atunci când
pornesc la drum cu autobuzul 335. Poate pentru unii sună
absurd cum cineva îşi poate găsi liniştea în vacarmul unui oraş
aglomerat sau cum cineva poate fi mereu surprins de tot ce
mişcă în Bucureşti, dar da, este oraşul în care mă simt ACASĂ,
oraşul pestriţ cu cromatică de la negru absolut până la albul pur,
oraş ce vibrează de viaţă din măruntaiele “oraşului subteran” şi
până la cerul de deasupra lui. În acest oraş am găsit şi găsesc
în fiecare zi un motiv pentru care să zâmbesc şi un motiv să îl
iubesc aşa cum este el.
Ştiu că nu am vorbit despre cine sunt, dar nu povestea
vieţii mele este cea care merită descoperită, ci povestea
Bucureştiului, a celor care îşi duc viaţă aici fie că vorbim despre
oamenii străzii sau despre costumele cu cravată. Este un
oraş plin de povești pe care încerc atât cât este posibil să le
descopăr şi să le surprind în imagini.
Fotografia de faţă a fost surprinsă la prima mea întâlnire
cu “Bucureştiul meu drag” în excursia organizată în EST-ul
EXTREM. Şi cum o vorbă veche spune că o fotografie face
cât o mie de cuvinte, vă las pe voi să conturaţi povestea ei, fie
că este vorba de motociclist, de fotograf sau de Bucureştiul
de la orizont. Totuşi, poate cel mai important, vă îndemn să
descoperiţi metropola şi viaţa ei.
La final, eu sunt Octavian Cucolea şi IUBESC BUCUREŞTIUL!
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BUCURESTIUL
FOTOGENIC
,

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

Am ezitat în acea seară
să scot aparatul, vremea
s-a înrăutăţit brusc şi
lapoviţa s-a transformat
în ninsoare. Am coborât
la prima şi am spus trebuie să scot aparatul.
Fulgii deveniseră haotici
sub vântul tăios, maşinile
abia se urneau, lumina
era dificilă, personajul cu
umbrela stătea împietrit.
Am scos aparatul şi am
făcut poza, marcând
prima ninsoare a anului.
Bucureşti, bd. Turda,
staţia tramvaiului 41.
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BUCURESTIUL
FOTOGENIC
,

Alberto Groșescu
www.orasul.ro

Piața Sfântul Anton
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BUCURESTIUL
FOTOGENIC
,

Andrei Bîrsan
www.orasul.ro

Copilărie
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BUCURESTIUL
FOTOGENIC
,

Cosmin-Bogdan Picu
www.orasul.ro

Biserica Stavropoleos,
înălțată în 1724, în timpul
domniei lui Nicolae
Mavrocordat.
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BUCURESTIUL
FOTOGENIC
,

Mihai Petre
www.orasul.ro

Încă puțin și este gata!
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BUCURESTIUL
FOTOGENIC
,

Ștefan Dinu și
Alex Spineanu
www.allkimik.com

Pasajul Macca-Villacrosse
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