un produs:

memoria vizuală a Bucureștiului - www.orasul.ro

Nr. 26
Martie 2014

Adrian Majuru


Foto Andrei Bîrsan

Nr. 26 / Martie 2014 1

Ca la noi acasă
Odată la două săptămâni facem excursii prin oraş, sau în afara
lui. De cele mai multe ori aleg un traseu mai puţin umblat de
bucureşteanul obişnuit, fie că este pe la periferii fie că sunt zone
urâte, de care nu vrem să ştim că există... fie...
În aceste excursii cel mai important este să interacţionăm cu
localnicii, să le aflăm poveştile şi cotloanele ascunse trecătorului
obişnuit.
Localnicii sunt cei care ne permit să ne urcăm pe blocul lor ca
să vedem oraşul de sus, ei ne deschid poarta să mângâiem
calul din prispă sau să bem o cană cu apă de la cişmeaua din
curte sau să dansăm cu miresa.
De Andrei Bîrsan
www.orasul.ro

Sunt gesturi obişnuite pentru ei dar ciudate pentru noi, să
permiţi intrarea în spaţiul privat al străinilor??? O fi nevoia
de comunicare, sau singurătatea sau inima bună? Nu ştiu,
important este că suntem invitaţi să ne simţim ca la noi acasă.
Cred că acest “bine aţi venit” face să ne fie oraşul mai drag, să
simţim că îi aparţinem.
Haideţi să ne invităm prietenii acasă, fără mofturi sau prețiozităţi,
pur şi simplu la o cafea şi un pahar de vorbă.
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Excursie
“Paștele cailor”

Oraşul Târgovişte de Paştele Cailor (Tudorița). Este un obicei tradiţional bulgăresc în cartierul
Matei Voievod unde trăiesc 2.000 de bulgari.
Paştele Cailor” are loc în fiecare an, în prima sâmbătă din Postul Paştelui, în sâmbăta Sfântului
Toader, de unde vine şi denumirea de “Tudorița”.
Este sărbătoarea primăverii, menită să pregătească muncile agricole ale gospodarilor.
Acestă sărbătoare întăreşte legătura dintre grădinar şi ajutorul de nădejde, calul. În semn de
apreciere grădinarul bulgar consideră calul ca făcând parte din viaţa şi activitatea lui. Pentru
aceasta grădinarul sfinţeşte la biserică animalul, să fie sănătos şi ascultător tot anul.
Gospodinele din comunitatea bulgară mai pregătesc koncete, figurine dintr-un aluat special ce
reprezintă calul şi merg cu ele dimineaţa la biserică pentru a fi sfinţite.
La ieşirea din biserică preotul sfinţeşte grădinarul şi calul, iar femeile împart konceta. Grădinarul
rupe konceta în două părţi egale, o jumătate o mănâncă el, o jumătate o dă calului.
6 Bucureștiul meu drag
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Dragobetele sărută fetele
Vernisajul și premierea
Denumită şi „Cap de primăvară”, „Sânt Ion de primăvara” sau „logodnicul
păsărilor”, Dragobetele aduce bucurie şi apropiere, zâmbete şi bună
dispoziţie. Este o sărbătoare a dragostei, momentul când natura se trezeşte,
iar oamenii intră în rezonanţă cu ea.
Asociația Bucureștiul meu drag a inaugurat expoziția-concurs de fotografie
“Dragobetele sărută fetele” – ediția 2014 în cadrul vernisajului din 23 februarie
2014, ora 12.00, găzduit de Muzeul Național al Satului “Dimitrie Gusti”, în sala
Gheorghe Focșa.
Perioada de expunere: 23 februarie – 08 martie 2014
Juriul alcătuit din: Mirela Momanu - Coordonator expoziții Asociația
Bucureștiul meu drag, Iulia Grumăzescu, Director Comunicare, Muzeul
Naţional al Satului “Dimitrie Gusti” și Mircea Radu- om de televiziune, a ales
cele 50 de fotografii pentru expoziție.

D e Mirela Momanu
w w w. o r a s u l . r o

Primele cele mai bune 3 fotografii au fost premiate de Hotelul InterContinental:
- Premiul 1: Dan Mirică - 1 noapte de weekend cazare într-un Junior Suite,
pentru 2 persoane, cu mic dejun, acces la HealthClub şi Club Lounge;
- Premiul 2: Octavian Cucolea - Seară romantică în doi la Restaurantul
Modigliani;
- Premiul 3: Nicu Buculei - Brunchissimo! - Sunday Brunch pentru două
persoane în Braseria Corso, bufet bogat în preparate internaţionale, un bar cu
fructe de mare, salate şi deserturi delicioase.
Expun: Adrian Bolboceanu; Alexandra Pasca; Alina Corcoz; Alunita
Munteanu; Anda Stancescu; Andrei Vocurek; Antocica Iulia; Bogdan Bousca;
Bogdan Fundali; Bulugea Cristian; Ciprian Fita; Corneliu Petrescu; Corneliu
Tanasa; Cretu Oana-Cristina; Dan Mirica; Daniel Robert Dinu; Denis Malciu;
Dragos Asaftei; Eduard Gutescu; Eli Driu; Florin Stanca; Gabriela Ristea;
George Dragoi; Gina Buliga; Iliuta Florin Alin; Ionela Fugaretu; Irina Bejenaru;
Irina Cara; Isolda Zavoianu; Liviu Chirila; Mariana Neacsu; Mihaela Gruia;
Monica Chirila; Monica Marcov; Mugur Barbosu; Nicu Buculei; Niculae Juncu;
Octavian Cucolea; Oliver Merce; Radu Patrascu; Renate Storch; Roberto
Iosupescu; Rosu Ioan Daniel; Sabin Prodan; Serban Vornicu; Sergiu Sfetcu;
Simona Manolache; Vali Dima; Vali Tamas; Victor Ciurea; Violeta Panait; Viorel
Plesca; Vrabiuta Albert Adrian; Mirela Momanu.
Invitat special: Vlad Eftenie;
Parteneri:
-Muzeul Național al Satului “Dimitrie Gusti” www.muzeul-satului.ro
-Hotelul InterContinental www.intercontinental.com
-HP www.hp.com/designjet
-Nikon www.nikonisti.ro
Tiparul expoziției este realizat de HP.
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Locul 1

Dan Mirică
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Locul 2

Octavian Cucolea
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Locul 3

Nicu Buculei
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Invitat special

Vlad Eftenie
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Istanbul - expoziție
Vernisajul și premierea
După Paris-ul de anul trecut, a venit rândul să facem o expoziţie dedicată
Istanbulului. În Istanbul ne-am simţit ca acasă, un oraş interesant, prietenos şi
foarte gustos.
Vernisajul marţi 11 martie ora 18.30, Café Verona, Cărturești
Perioada expunere 11 – 30 martie 2014
Juriul Expoziţiei
Andrei Bîrsan – www.orasul.ro
Corneliu Tănasă - https://www.facebook.com/corneliu.tanasa
Roberto Iosupescu – www.orasul.ro
Curatorul expoziţiei: Mirela Momanu, Coordonatorul de expoziţii al Asociaţiei
Bucureştiul meu drag

Juriul Expoziției: Roberto Iosupescu, Corneliu Tănasă, Andrei Bîrsan

Expun: Adina Felea; Adrian Andrunachi; Adriana Cruceru; Adrian Bolboceanu;
Alex Mazilu; Alexandra Militescu; Alexandru Dinu Serban; Alexandru Sutiu;
Anca Coman; Andrei Birsan; Andrei Becheru; Andreia Birsan; Andrei Pandele;
Angelica Ilie; Anton Marinescu; Antonio Gherdan; Catalin Nicolae; Catalin
Enache; Ciprian Teodorescu; Cornel Hlupina; Cozmin Vasile; Cristian Baluta;
Cristian Oprescu; Dana Borcea; Daniel Alexandrescu; Daniel Mihai; Daniela
Savulescu; George Ciobanu; Ioan Daniel Rosu; Ionut Maga; Iulia Crineanu;
Lacramioara Serbanoiu; Livia Zaharia; Liviu Petcu; Marius Dutu; Marius
Moscu; Medeea Negutescu; Mihaela Birsan; Mihaela Motaianu; Mihaela
Neamtu; Mihaela Stoica; Mihail Ion Dulu; Mirela Momanu; Mugur Barbosu;
Nicoleta Ungureanu; Ovidiu Trandafir; Radu Andreescu; Serban Vornicu;
Stefan Dzitac; Stefan Dinu; Stefan Tuchila; Valentin Luminos; Valentin
Ovedenie; Vlad Eftenie; Vladut Ciprian

D e Mirela Momanu
w w w. o r a s u l . r o

Tiparul expoziției este realizat de către HP Romania www.hp.com/designjet
cu HP Designjet Z3200 pe hârtie specială și cerneluri dedicate de către
specialiștii de la Grup Transilvae
Organizatori:
Asociația Bucureștiul meu drag - www.orasul.ro
Cărturești - Café Verona-http://librarie.carturesti.ro/
HP – www.hp.com/designjet
Nikon România www.nikonisti.ro
Parteneri:
Photo Team Romania www.phototeam.ro
Asociația Artiștilor Fotografi din România www.aafro.ro
Parteneri media: www.modernism.ro, www.comunitatefoto.ro,
www.foto-magazin.ro, www.B365.ro, www.rri.ro, www.PhotoMagazine.ro,
www.foto4all.ro, www.tvcity.ro
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Locul 1

Cristian Băluță
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Locul 2

Ștefan Dinu
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Locul 3

Mihaela Moțăianu
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conSiliul
Judeţean
biHor

Bucureștiul în alb și negru la Oradea
expoziție de fotografie

clubul FotoGraFic
nuFĂrul oradea

La invitația Asociației „Euro Foto Art” www.eurofotoart.com din Oradea expoziția „Bucureștiul în alb și
negru” va fi expusă până pe 27 martie în singura galerie permanentă de fotografie din România: Galeria
„Euro Foto Art” din Oradea

EXPO
FOTO

27.02 - 20.03. 2014 - Vernisaj: 27.02.2014, ora 12:00
Foto art” oradea (Piaţa 1 decembrie nr. 12)

30 Galeria
Bucureștiul meu“euro
drag

100 de fotografii alb-negru, realizate de: Adrian Bolboceanu, Adriana Manolache, Alexandru DinuSerban, Alina Corcoz, Alunita Munteanu, Anca Coman, Andreea Grigorescu, Andreea Radu, Andrei
Birsan, Andrei Bosoiu, Andreia Birsan, Bogdan Apopei, Bogdan Luta, Calin-Andrei Stan, Carmen
Gradinaru, Carmen Stefan-Pelinel, Cătălin Dinculescu, Carmen Ştefan-Pelinel, Cătălin Dinculescu,
Claudia Melchiori, Cornel Hlupina, Cornel Liviu Mănescu, Cornel Petrescu, Cristi Radu, Cristian Bucur,
Cristian Mihart, Cristiana Baston, Cristina Bădescu, Cristina Tinta, Daliana Păcuraru, Dan Moruzan,
Dana Borcea, Daniel Gheorghiţă, Daria Răducanu, Diana Chiriac, Dragos Ticu, Eli Driu, Elisei Noata,
Emanuel Pătrăscioiu, Eugen Eugraph, Ileana Buruianu, Ileana Partenie, Irina Cara, Irina Voicea,
Iulia Antocica, Iulia Herescu, Julia Kretsch, Laura Oprea, Leonard Butusina, Livia Maria Chiorean,
Livia Zaharia, Lucian Muntean, Marcel Eremia, Marian Chiriac, Marius Oancea, Mihai Petre, Mihai
Roznovanu, Mimi Rusu, Mirela Momanu, Monica Mihaela Balareanu, Monica Miron, Neculae Juncu,
Nick Costandache, Nicu Nădejde, Nicul Buculei, Nina Mihaila, Oreste Iftode, Ovidiu Lucaci, Paul
Enache, Paula Ana Maria Tasca, Petru Schiopu, Radu Iacob, Radu Leonte, Răzvan Preda, Roberto
Iosupescu, Şerban Vornicu, Sergiu Sfetcu, Simina Sav, Sorina Tache, Stefanel Vlad, Victor Ciurea,
Victor Roman, Violeta Panait, Viorel Pirjan, Viorel Plesca, Vlad Eftenie şi Vrăbiuţa Albert Adrian
Lucrările expuse arată un Bucureşti în alb şi negru, elegant şi cuprind mai multe genuri ale
artei fotografice, cum ar fi reportaj, eseu, sociofotografii, realizate într-o manieră şi abordare
neconvenţională.
Vernisajul expoziţiei fotografilor din capitală a avut loc joi, 27 februarie 2014 la ora 12:00, Expoziția a
fost vernisată de către artistul fotograf Ştefan Toth AFIAP preşedintele Asociaţiei „Euro Foto Art”.
Noua expoziţie organizată în Galeria „Euro Foto Art” va rămâne la dispoziţia publicului până la data de
20 martie 2014, în zilele de lucru între orele 08:00 – 19:00 intrarea fiind liberă.
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TRECUT-AU ANII...

Trecut-au anii

2005 ianuarie - Piața Vitan, începutul boom-ului românesc, foto Andrei Bîrsan
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TRECUT-AU ANII

Piața Romană

Anii ‘60, arhiva Cezar Petre Buiumaci

34 Bucureștiul meu drag

Anul 2013, fotograf Andreia Bîrsan
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TRECUT-AU ANII

Podul Izvor

Anii ‘70, arhiva Cezar Petre Buiumaci
36 Bucureștiul meu drag

Anul 2013, fotograf Cosmin Andrei
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Recomandate de
IdeiUrbane.ro

Horia Creangă: 1892-1943:
crezul simplității

*Un dispozitiv inteligent cu Wi-Fi este necesar pentru partajarea imaginilor.

CARTILE BUCURESTIULUI

autor Militza Sion, editată de Simetria, 2012,
ISBN 978-973-1872-24-7
Vizitând expoziția comemorativă Horia Creangă: 18921943: crezul simplității am cumpărat și catalogul realizat
de doamna Militza Sion. Catalogul expoziției este o lucrare
generoasă în care sunt prezentate atât proiectele cât și
viața arhitectului Horia Creangă (imaginea de mai jos este
realizată de Radu).
Din catalogul expoziției puteți să vă faceți o impresie
destul de bună despre ce a însemnat creația arhitectului
Horia Creangă pentru dezvoltarea arhitecturii românești.
Practic, arhitectura modernistă românească nu ar putea
fi concepută fără proiectele acestuia. Din păcate, așa
cum este precizat în nenumărate rânduri, majoritatea
documentelor originale au dispărut în 1992, după o altă
expoziție comemorativă. Totuși, consider că doamna Sion
a reușit să adune destule informații în cadrul expoziție și al
catalogului.
Puteți vedea imagini de epocă ale clădirilor lui Horia
Creangă, imagini actuale și desene tehnice ale proiectelor.
Din păcate nu sunt la o calitate foarte bună, dar acestea
sunt condițiile amintite. În catalog puteți găsi o interesantă
cronologie a vieții arhitectului și una a lucrărilor sale. Toate
proiectele sunt prezentate în contextul arhitectural european
și american din interbelicul în care proiecta Creangă.
Sunt prezentate pe scurt câteva personalități care au
influențat dezvoltarea arhitecturii din aceea perioadă, iar în
cronologie se face o prezentare a evenimentelor politice,
culturale sau economice, concomitent cu evenimentele
din viața arhitectului. În final sunt inserate elemente de
corespondență cu un beneficiar, elemente destul de
interesante din punct de vedere al modului în care se
discuta la vremea respectivă între proiectant și beneficiar.
Recomand catalogul Horia Creangă: 1892-1943: crezul
simplității pentru a avea o imagine destul de exactă a
personalității arhitectului Horia Creangă și a lucrărilor sale.
38 Bucureștiul meu drag

SUNT CREATIVITATE CONECTATĂ

SUNT NIKON D5300. Sunt creativ până la ultimul pixel. Sunt cel
care îţi partajează pozele cu toată lumea graţie funcţiilor Wi-Fi* şi GPS
încorporate. Astfel îi vei impresiona pe toţi cu fotografii noi pe care le vei
obţine uşor folosind monitorul meu cu unghi variabil. Vei primi aprecieri
pentru imaginile excelente pe care le vei înregistra cu senzorul meu de
imagine de 24,2 MP, 39 de puncte de focalizare şi un interval ISO
de până la 12.800. Sunt galeria ta online. nikonisti.ro
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Urmările cutremurului
din 4 martie 1977
 De a r h . Alexandru Panaitescu

40 Bucureștiul meu drag

Bloc din Cartierul Militari, martie 1977
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Pe fondul puternicului şoc emoţional produs de
cutremurul din 1977, imensele pierderi materiale, dar
în primul rând cele umane, constând din numeroasele
victime, morţi şi răniţi, dar şi sinistraţi, care erau
consecinţele tragice ale distrugerii sau avarierii multor
clădiri, au condus la schimbări importante în conceperea
structurală a construcţiilor, dar mai ales în evoluţia
urbanistică a Bucureştiului.

D e arh. Alexandru Panaitescu
F o t o g r a f i i : arhiva autorului, revista
Arhitectura, A. Panaitescu, M. Ţenea.

Cutremurul din
4 martie 1977
Seismul, cu epicentrul în
Vrancea, la o adâncime de
110 km, s-a produs vineri 4
martie 1977, la ora 21 şi 23’,
având magnitudinea de 7,2
grade pe scara Richter, cu o
durată de circa 50 de secunde
şi s-a resimţit cu precădere în
nouă judeţe şi oraşul Bucureşti.
Oficial au fost înregistraţi 1.570
de morţi (1.391 în Bucureşti)
şi 11.300 de răniţi (7.576 în
Bucureşti), iar la nivelul întregii
ţări sunt distruse sau avariate
circa 35.000 de locuinţe şi 763
unităţi economice sunt afectate,
pagubele fiind apreciate la
aproximativ două miliarde de
dolari.
42 Bucureștiul meu drag

Construcţiile din zona ultracentrală realizate în 1978-1979

Intensitatea şi durata mare a cutremurului au produs
prăbuşirea a peste 32 de blocuri din Bucureşti, cu o
arhitectură deosebit de valoroasă, în general de factură
modernă, dar şi neoclasică sau Art Deco, edificate în
perioada interbelică, dar nu numai. Cel puţin 150 de
clădiri cu patru sau mai multe etaje au suferit avarii
importante, iar într-o măsură mai mare sau mai mică
toate construcţiile au resimţit în sens negativ solicitările
extraordinare ale seismului.
Printre imobilele reprezentative pentru arhitectura lor şi
care au căzut din cauza cutremurului sunt de amintit
selectiv blocurile Scala, Casata şi Dunărea de pe
bulevardele Magheru şi Bălcescu; imobilul de birouri fost
Mica - Nestor din Calea Victoriei, aflat vizavi de Hotelul
Athenée Palace Hilton; blocul Colonadelor - Continental
şi imobilul fost Bursa de cereale din Str. Toma Caragiu,
respectiv Str. Ion Ghica (lângă Piaţa Universităţii şi Palatul
Suţu); blocul din Str. Academiei, colţ cu Str. Edgar
Quinet; blocul din Str. Jean Louis Calderon, colţ cu B-dul
Carol I; blocul din Piaţa C.A. Rosetti, colţ cu B-dul Carol
I; blocul din Str. C. A. Rosetti, dintre străzile Nicolae
Filipescu şi Tudor Arghezi; blocul din Str. Brezoianu, colţ
cu Str. Domniţa Anastasia; un bloc din Str. Popa Rusu;
blocul din Str. Jean Louis Calderon nr. 58 şi altul din Str.
Hristo Botev nr. 10, la care trebuie adaugat şi blocul din
B-dul Pache Protopopescu colţ cu Str. Austrului. De
asemenea a fost grav avariat blocul din Str. Izvor nr. 2,
colţ cu Splaiul Independenţei, care a fost demolat odată
cu toate clădirile învecinate, aflate între podurile Mihai
Vodă şi Izvor. Din cauza avariilor produse de cutremur
a fost demolată şi construcţia cu arhitectură eclectică a
Hotelului Victoria (fost Hotel de France), datând din jurul
anului 1880, aflată pe Calea Victoriei, între Palatul CEC şi
Magazinul Victoria. (În jurul anului 1995, pe locul său s-a
construit imobilul de birouri fost Bancorex.)
Construcţiile care s-au prăbuşit erau realizate în condiţiile
inexistenţei unor prescripţii tehnice de conformare
antiseismică a structurii de rezistenţă, fiind deja slăbite
de cutremurul din 10 noiembrie 1940. Alte imobile
realizate în perioadă interbelică, mai ales cele înalte, de
regulă blocuri de locuit, chiar dacă au rezistat seismului,
au fost afectate serios, aproape fără excepţie fiind astăzi
clasificate în clasa I de risc seismic şi sunt înscrise într-un
program de consolidare, dar care se desfăşoară foarte
lent.
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Blocul fost Scala din B-dul N. Bălcescu, vedere din 1975.

Blocul fost Scala Refacerea făcută după 1977 (arh. Ion
Moscu, Daria Nicolescu).

Blocul fost Casata, vedere din 1975

Refacerea blocului fost Casata (1979, arh. Dumitru Aurel
Bădescu

Blocul fost Wilson (1933, arh. State Baloşin).
Blocul fost Wilson, martie 1977.
Refacerea făcută după 1977 (arh. Gheorghe Verona).
44 Bucureștiul meu drag
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Blocul
Casata și Grădiniţa

Ruinele blocului Casata si amplasamentul viitorului bloc
Grădiniţa, martie 1977

Blocul Casata și Grădiniţa, martie 2014, foto Andreia Bîrsan
46 Bucureștiul meu drag
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Au avut mult de suferit şi construcţiile din zona istorică
Curtea Veche – Str. Lipscani şi, în general, cele din
secolul al XIX-lea, chiar dacă avariile au fost uneori mai
limitate datorită regimului mic de înălţime şi structurilor
de rezistenţă din zidărie cu grosimi mari. Ca urmare a
cutremurului au fost demolate construcţiile care închideau
incinta Bisericii Răzvan spre Calea Moşilor sau cele din
spatele imobilului Pasajul Sf. Gheorghe.

Bloc din Şos. Ştefan cel Mare colţ cu
Str. Lizeanu, martie 1977
Blocul din Str. Izvor nr.2, demolat ca urmare
a cutremurului, vedere din 1975

Urmările cutremurului din 4 martie 1977
Sub pretextul înlăturării urmărilor cutremurului au început
şi demolările abuzive dispuse de Nicolae Ceauşescu,
inclusiv de monumente istorice. În primăvara anului 1977,
printre primele distruse fără rost au fost Biserica Enei de
lângă Piaţa Universităţii şi casa în stil neogotic a arhitectului
Grigore Cerchez (atunci sediul Uniunii Artiştilor Plastici)
din Calea Victoriei, colţ cu Str. Sevastopol, nivelul lor de
avariere fiind departe de a impune demolarea. La fel s-a
întâmplat şi pe B-dul I.C. Brătianu, vizavi de Biserica Sf.
Gheorghe Nou, unde în octombrie 1978 s-a demolat un
şir de case negustoreşti, specifice zonei, dintre care una
se remarca în mod deosebit prin arhitectura Art Nouveau
(magazinul Do-Re-Mi, fost Orfeu). Absurditatea măsurii
a fost agravată şi de faptul că la momentul demolării
erau aprobate proiectele de refacere, iar execuţia deja
demarase. În locul lor se va construi în 1979-1980 un bloc
P+6/7 cu o arhitectură banală, cu ultimul etaj conformat ca
o pseudomansardă.

Blocul Colonadelor din Str. Toma Caragiu, colţ cu
Str. Ion Ghica, martie 1977

Blocul fost Dunărea, martie 1977

Blocul Colonadelor Refacerea făcută după 1977
(arh. Achille Ionescu ş.a.)

Blocul fost Dunărea, Refacerea făcută după 1977, aripa aflată
pe amplasamentul Bisericii Enei (arh. Gheorhe Nădrag ş.a)

Construcţiile realizate în perioada postbelică, la a căror
alcătuire structurală, mai ales după 1963, se adoptaseră
în proiectare şi unele măsuri de protecţie antiseismică,
s-au comportat satisfăcător. Probabil din cauza viciilor
de execuţie, dintre construcţiile din perioada 1960-1975
s-au prăbuşit numai două tronsoane de bloc, unul P+10
în Cartierul Militari pe B-dul Iuliu Maniu şi unul P+8/9 pe
Şos. Ştefan cel Mare, colţ cu Str. Lizeanu, la care s-a
adăugat avarierea gravă a centrului de calcul al Ministerului
Transporturilor, datând de la sfârşitul anilor ’60, aflat pe Str.
Gara de Nord, în spatele Palatului CFR. Totuşi multe din
blocurile de locuit, dar şi alte construcţii din anii ’60 au avut
structura afectată, iar expertizele tehnice efectuate după
1990 le-au încadrat în clasa a II-a de risc seismic.
Evoluţia urbanistică şi arhitecturală post cutremur
Printre urmările imediate ale cutremurului se numără şi
o serie de acţiuni cu consecinţe importante în evoluţia
urbanistică şi arhitecturală a Bucureştiului, dar şi pentru
modul de conformare a construcţiilor, dintre care cele mai
semnificative sunt menţionate în continuare.
- Lansarea ideii privind construcţia unui nou centru
al oraşului, făcută la 22 martie 1977 de către Nicolae
Ceauşescu în cadrul unei consfătuiri cu reprezentanţii
arhitecţilor şi constructorilor. Fără să fie precizată o temă
clară şi nici dimensiunile operaţiunii, în primul moment
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s-a cerut specialiştilor să facă propuneri de restructurare
a unei porţiuni din centrul oraşului, aflată pe cornişa
vestică a Dâmboviţei, între Dealul Arsenalului şi Piaţa
Unirii (apreciată de unii specialişti ca zona cea mai sigură
din punct de vedere seismic din Bucureşti), în care să fie
amplasate instituţiile supreme ale regimului comunist. Nu
puţini arhitecţi considerau că solicitarea oferea ocazia unei
schimbări a zonei centrale, abordată într-un sens renovator,
care să permită integrarea elementelor existente valoroase.
Speranţa pusă în acest demers, pe care mulţi l-au crezut
la început ca o mare şansă pentru transformarea în bine a
înfăţişării Bucureştiului, s-a dovedit foarte repede o iluzie
cu consecinţe devastatoare, mult mai mari decât cele ale
cutremurului.

Blocul din Str. Academiei coţ cu Str. Edgar
Quinet, martie 1977
Blocul din Str. Academiei coţ cu Str. Edgar
Quinet, Refacerea făcută după 1977 (arh.
Ioana Maria Niculescu).

- Desfăşurarea unei campanii de evaluare a construcţiilor
avariate, care se înscria în etapa pregătitoare pentru
efectuarea consolidării acestora, iar la câteva lucrările
chiar încep în primăvara anului 1977. Complexitatea şi
costurile mari ale intervenţiilor vor duce însă foarte repede
la sistarea lor practică, urmare şi a ordinului dat de Nicolae
Ceauşescu privind simpificarea la un nivel ridicol a soluţiilor
tehnice aplicate. În continuare aşa-zisele consolidări se
vor limita cel mult la injectarea de răşini epoxidice în fisurile
din elementele de beton armat şi placarea suprafaţei cu
plasă din fibră de sticlă. Construcţiile înalte din perioada
interbelică, cele mai afectate de seism, vor rămâne
neconsolidate, multe din ele fiind astăzi un real pericol
public.

a arhitecturii interbelice care va marca în
continuare perimetrul ultracentral.
Intervenţiile de la sfârşitul anilor ’70 din zona
centrală, necesare şi desfăşurate în limite
rezonabile, nu prefigurau imensa campanie
de restructurare urbană, impusă tot după
cutremurul din 1977 şi desfăşurată apoi în anii
’80 pentru edificarea unui nou centru politic al
Capitalei, care a afectat dezastruos arii întinse
din partea sudică a centrului Bucureştiului.
Text revăzut după cel publicat în volumul De la
Casa Scânteii la Casa Poporului. Patru decenii
de arhitectură în Bucureşti 1945-1989, Editura
Simetria, 2012

Arh. Alexandru Panaitescu (n. 1948).

- Reconsiderarea radicală a concepţiilor de conformare
a structurilor de rezistenţă şi aprobarea de noi normative
tehnice şi a altor legi în domeniul construcţiilor prin care
s-au impus prevederi drastice privind protecţia antiseismică
a clădirilor nou proiectate. Din punct de vedere arhitectural
consecinţele au fost generalizarea alcătuirilor simplu-liniare
şi cât mai simetrice ale partiurilor pentru tronsoanele de
bloc, limitarea la 10 etaje a regimului de înălţime al clădirilor,
lăţimea balcoanelor s-a redus la maximum un metru, iar
folosirea bovindourilor a fost interzisă.
- În paralel cu acţiunile de evacuare a dărâmăturilor de
la construcţiile distruse, la Institutul Proiect Bucureşti a
început studierea unei serii de intervenţii punctuale prin
care terenurile rămase libere după cutremur să fie ocupate
de clădiri noi, în special în zona ultracentrală, având ca axă
bulevardele Magheru – Bălcescu, dar şi Calea Victoriei,
operaţiuni care se vor materializa în anii 1978-1979 (vezi
planul alăturat). Exceptând construcţia hotelului fost
Bucureşti din Calea Victoriei/Str. Luterană, s-au realizat
numai blocuri de locuit. Chiar dacă acestea cuprind
apartamente cu suprafeţe standard, cel mult de pretins
confort sporit, în cea mai mare parte a cazurilor condiţiile
de amplasament au impus blocuri cu secţiuni unicat, cu
partiuri adaptate la configuraţia terenului. De asemenea, în
rezolvarea volumetriilor şi a faţadelor, la mai multe lucrări,

50 Bucureștiul meu drag

tendinţa a fost de înscriere în cadrul construit
existent, generând o suită diversă de încercări
arhitecturale. Fără să-şi propună modificări
ale configuraţiei urbane existente, intervenţiile
făcute au căutat în primul rând să şteargă întrun timp foarte scurt urmările seismului, ocazie
cu care au mai fost mobilate şi câteva terenuri
pe care se aflau construcţii improprii sau erau
neconstruite. Lucrările executate imediat după
cutremur, alături de cele anterioare din perioada
comunistă, dintre anii 1958-1960 sau din a
doua jumătate a anilor ’60, au completat cadrul
urban dintre pieţele Romană şi Sf. Gheorghe
sau din zonele imediat învecinate, fără să
schimbe semnificativ amprenta puternică

Absolvent al Institutului de Arhitectură „Ion Mincu” din Bucureşti (1974). Între 1976-1993 a făcut parte
din echipa de proiectare a metroului bucureştean. Publicaţii: secţiunea „Ghid de proiectare” în volumul
Exercitarea profesiei de arhitect (Editura Simetria, 2005 şi 2006); Obţinerea autorizaţiei de construire
(Editura Raabe, 2006); Remember Mănăstirea Văcăreşti, Editura Simetria, 2008, De la Casa Scânteii la
Casa Poporului. Patru decenii de arhitectură în Bucureşti 1945-1989, Editura Simetria, 2012. Pasionat
de istorie, mai ales de cea a oraşului Bucureşti.
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Adrian Majuru

noul director al Muzeului
Municipiului Bucureşti
“Va fi mereu un oraş de tranzit şi va fi în
acelaşi timp un oraş al contrastelor.”
 Interviu de Miruna Bărdulete
 Fotografii de Mihai Petre

 Foto Andrei Bîrsan
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Istoricul Adrian Majuru este, începând din martie 2014,
noul director al Muzeului Municipiului Bucureşti. Cum
a ajuns pasionat de oraşul în care s-a născut, dar şi
care sunt principalele provocări pe care noua funcţie le
aduce cu sine, aflaţi din interviul de mai jos.

Miruna Bărdulete
www.B365.ro

Mihai Petre
www.orasul.ro

Multe dintre cărţile dumneavoastră sunt legate de București. Când
și cum de aţi devenit atât de pasionat de oraș?
Pornind de la un detaliu de viață trăită. Deși se desfășoară în prezent
și adesea poți intui prognoza, este foarte important să descoperi ce
anume a hrănit acest detaliu de viață, în trecut. Am reușit să descopăr
această relație a timpului cu istoria fiind pasionat de viața și scrierile
lui Nicolae Minovici. Cărțile sale m-au determinat să privesc din altă
perspectivă fenomenul istoric. Studiul monografic Moda tatuajelor în
România, publicat de Minovici în anul 1898 este un exemplu foarte bun
în această direcție. Eforturile lui sunt îndreptate toate către transformarea
tenebrelor orașului. Altfel, Nicolae Minovici a reușit, cu ajutorul Primăriei
Bucureștilor și a Prefecturii Capitalei să finalizeze eradicarea cerșetoriei și
a vagabondajului în București. Se întâmpla în anul 1905, când a înființat
Societatea „Salvarea”, astăzi Serviciul de Ambulanță București.
Fiind medic legist a creat câteva instituţii medicale, toate cu finanțare
privată. În afară de Societatea „Salvarea”, a înființat primul spital de
urgenţă din România, la București, fiind în anul 1937 al doilea spital de
urgență din Europa, după cel din Moscova. Privitor la „Salvare”, trebuie
să spunem că până la Minovici, ajungeau la locul accidentului numai un
asistent și un brancardier. Minovici este primul care îl aduce pe medic
lîngă accidentat. Nu-l mai așteaptă pe nefericit într-un salon de spital. A
mai înființat apoi Școala Samariteană, destinată pentru reintegrarea în
societate a prostituatelor. A reușit să creeze un sistem de igienă socială
cu ajutorul căreia să pună în aplicare o triere a societăţii de margine,
realitate istorică care m-a cucerit și pe mine. De aici au pornit cărțile
mele.
Apoi am ajuns să văd în oglindă diurnul și nocturnul din istoria orașului noaptea, nu neapărat întunericul, ecranează vederea detaliului cotidian,
acesta nu mai este un obișnuit al retinei deoarece viața nocturnă apropie
mai mult detaliile interioare, ascunse vederii ziua.
Singura invenţie care adună o umanitate foarte variată este orașul.
Și asta o face foarte bine încă din antichitate. Chiar dacă au fost
constrângeri specifice fiecărei epoci istorice. Orașul este „fabrica” a ceea
ce va fi în viitor. Prognoza se construiește aici.
Sunt mai multe astfel de “fabrici” în București decât în alte orașe
mari din România?
Sunt similare. Noi nu diferim foarte mult de cei de la Tokyo sau de cei din
Peru. Mă refer la populația urbană. Aceste modificări sunt determinate
de comportamente culturale formatate pe termen lung, și apoi de
varietatea climei și a regimului alimentar specific arealelor culturale vaste;
este vorba de un proces de sincronizare între toate aceste elemente de
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mii de ani. Omul este singurul „animal” care a
reușit să se adapteze în orice zonă de relief și
climă pentru că și-a adaptat alimentația și apoi,
comportamentul cultural. Și apoi, cu aceste
„arme”, omul a reușit să adapteze invenția sa
cea mai de seamă, Orașul, oricărei zone de
climă.
Comportamentul cultural s-a diferențiat prin
izolare geografică. Orașul însă a eliminat
treptat această izolare în civilizații. Cu ajutorul
circulației libere și accesului la informare,
orașul a determinat schimbări de ordin social și
cultural, devenind adesea un spațiu al toleranței.
Germanii în evul mediu spuneau că „aerul
orașului te face liber”.
Orașele noastre au niște particularităţi. La scară
istorică populaţiile sunt tinere, nu s-au „grăbit”
să le creeze. Orașul modern a înlocuit târgul
balcanic medieval. Orașul modern îl datorăm
îndeosebi unei emigrări de populație urbană
din vestul și centrul Europei, care a populat

orașele Vechiului Regat în secolul al XIX-lea. În
Transilvania, orașul se afla în sincron cu Europa
încă din evul mediu. Orașele care pot evolua
sunt cele care reușesc să atragă populații din
toate zonele culturale variate. Iar Bucureștiul
este un oraș de tranzit; el s-a născut datorită
unor drumuri comerciale care existau înainte de
a apărea orașul.
Dacă v-aţi fi născut în alt oraș, Timișoara sau
Cluj, credeţi că aţi fi avut aceeași sursa de
inspiraţie?
Cred că sursa de inspiraţie vine din altă direcţie.
Din viaţa pe care o trăiești. De pildă, La Cluj, am
fost o singură data, invitat de un clujean, Geza
Starmuller, care mi-a arătat un oraș ascuns, știut
numai de el, un oraș al detaliului istoric, greu de
văzut la prima vedere.
Dar până la urmă destinul este locul și momentul
în care te naști. Spațiul și timpul istoric sunt
determinante pentru sursa de inspirație.

Aţi spus la un moment dat că bucureștenii erau mai veseli odată.
Acum nu mai sunt?
Veselia este un barometru foarte important pentru sănătatea societății
civile. Veselia pare a fi cumva perimată azi de dorința de evadare în
virtual. Acolo găsești mai multă siguranță, realitate care determină o
relaționare care impune distanță. Nu trebuie să devii un „captiv” al
distanțelor.
Orașul poate fi partener?
Întotdeauna este un partener. Dar trebuie să te adaptezi acestui
partener, pentru că se schimbă mai repede decât te schimbi tu.
Îl înţelegi în momentul în care reușești să înţelegi ce se întâmplă cu
tine, în viaţa personală, care e determinată de cadrul social, în continuă
schimbare. Locul te ţine, iar tu cauţi să înţelegi când ajung pragurile în
faţa ta.
Aţi ajuns și acum la un prag, ca nou director al Muzeului
Municipiului București?
Este un loc pe care doresc să-l redau comunității; Muzeul aparține
acestui oraș iar această relație de parteneriat cultural, trebuie foarte
bine gestionată. Principala problemă aici este aceea de resursă umană,
de recalibrare a competențelor, iar aceasta se poate realiza prin a
oferi fiecărui specialist oportunitatea de a se implica. Iar acest gen de
implicare a lipsit timp de peste 18 ani!
Referitor la problema câinilor maidanezi, aţi spus că s-a născut
odată cu Bucureștiul. Puteţi dezvolta puţin?
Credeţi asta?
Asocierea dintre om și animal este prezentă în toată lumea
urbană.
La noi, a fost mereu prezentă. Spre deosebire de astăzi, în trecutul
foarte apropiat, fauna era mai bogată în orașul Vechiului Regat. La
periferie puteai întâlni animale domestice, inclusiv porci de Mangaliţa,
care acum sunt foarte scumpi dar, care la 1830, erau foarte prezenți în
gravurile lui Pointevin-Skeletti.
Ca să nu-i piardă, să fugă, aveau pe după gât un căpăstru din lemn, ca
să îi poată urmări ușor.
În zona orașului vechi și modern, ce înconjoară Piaţa Unirii, Dâmboviţa
avea câteva ostroave. În zona Piaţa Unirii spre Piața Operei , erau
hergheliile domnești, unde se aflau caii reședinţei domnești. De aceea
șelarii erau în apropiere cu mahalaua lor. Pe la Timpuri Noi era zonă de
vânătoare „Ciutăria Domnească”, cum a fost și Balta Cișmigiului.
Așa că orașul a fost mereu în vecinătatea ”sălbăticiei”, ceea ce e
interesant. Orașul se află în mijlocul unei naturi capabile de regenerare.
Dacă îi dai timp.
Cum vedeţi Bucureștiul peste 100 și ceva de ani?
Depinde cum va fi cuplată această zonă a noastră cu civilizația
europeană. Șansa orașului este că se află într-o zonă articulată
economic și cultural; este o construcţie menită să lupte, să reziste, să
se adapteze mai ales. Va fi mereu un oraș de tranzit și va fi în același
timp un oraș al contrastelor.
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Turist în oraşul meu
Casele lui Ion Mincu

 Text și fotografii de Crisanta Măciuceanu
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Câteva clădiri realizate de Ion Mincu
1. Școala Centrală de Fete
2. Casa Doina
3. Casa Lahovary
4. Casa Monteoru
5. Casa Robescu
6. Casa N. Petraşcu
7. Casa Vernescu

 1
 2
 4
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Ion Mincu
Iniţiatorul şi promotorul unui nou stil în arhitectura naţională
românească – stilul neoromânesc.
„… ceea ce am făcut eu e un lucru mic şi simplu: am văzut
în ţara asta semănată cu lucruri vechi, frumoase, o biserică,
o casă, un acoperiş, o uşă, o rozetă, un chenar cum nu mai
văzusem în altă parte şi mi-am zis că, adunând pe una de
ici, pe alta de dincolo, s-ar putea începe cu ele un stil în ţara
noastră… iată ce am făcut eu.” (Ion Mincu)
Ion Mincu (1852-1912) este inginer, arhitect, profesor şi
deputat român. Îşi termină studiile inginereşti în 1873 la
Şcoala Naţională de Poduri şi Şosele din Bucureşti, studiază
arhitectura la Beaux-Arts în Paris (1877-1882), se întoarce în
1884 în ţară, convins că arhitectura, ca modalitate artistică
de exprimare, poate servi interesului naţional ca şi pictura
sau literatura.

D e Crisanta Măciuceanu
www.orasul.ro

„Pe vremuri, când moda servilismului în imitaţie stăpânea
pe aproape toţi, el a îndrăznit să admire monumentele
arhitectonice ale trecutului nostru, a avut răbdarea să le
studieze, a avut pătrunderea ce trebuia ca să le descopere,
originalitatea şi marele talent ce se cerea ca ele să poată da
mari clădiri civile, potrivite pentru nevoile altei epoci”, scria
Nicolae Iorga.
Ion Mincu studiază patrimoniul artistic medieval local
descoperind soluţii stilistice şi tehnice pe care le preia într-o
sinteză originală, integrându-le cu curaj în lucrările sale
alături de elemente de construcţie şi decoraţiuni specifice
arhitecturii tradiţionale populare româneşti.
Ion Mincu a introdus, astfel, primele elemente în câmpul
arhitecturii naţionale, din care a răsărit şi s-a dezvoltat
viguros stilul neoromânesc, devenind foarte popular în toată
ţara în următoarele cinci decenii, până la cel de-al doilea
război mondial.
Universitatea de Arhitectură şi Urbanism din Bucureşti îi
poartă numele din anul 1953.
Câteva din lucrările lui Ion Mincu:
- Casa Lahovary – 1886 str. Ion Movilă 5
- Casa Monteoru – 1889 Calea Victoriei 115
- Casa Vernescu – 1889 Calea Victoriei 133
- Casa Robescu din Bucureşti – 1890 str. I. L. Caragiale 12
- Casa N. Petraşcu – Piaţa Romană, nr.1
- „Bufetul” sau „Cârciuma românească” din Bucureşti – 1892
str. Ion Mincu, nr.19
- arhitectura cavourilor, realizate în cimitirul Bellu din
Bucureşti, pentru familiile: Gheorghieff, Cantacuzino şi Ghica,
Eugeniu Stătescu și generalul Iacob Lahovary care întregesc
opera arhitectului „cu o notă de gravitate monumentală”
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Casa Lahovary str. Ion Movila nr. 5, sector 2
Casă mai veche ce este modificată de Ion Mincu în stil neoromânesc în 1886. Aceasta a fost iniţial
casă de locuit, pentru generalul Iacob Lahovary. În prezent în imobil funcţionează Spitalul Clinic Ion
Cantacuzino.
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Casa Lahovary

Pridvorul fals, folosit odinioară pentru accesul caleştilor, este împodobit cu o
splendidă friză din ceramică colorată şi smălţuită.
Observăm coloanele de lemn, asemănătoare cu cele clasice. Arcadele sunt în
formă de acoladă frântă, între ele se află bumbi ceramici, cu temă geometrică
oltenească. Streaşina este amplă, înclinată, străjuită de ţepuşe în formă de
lance.
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„Casa Doina” sau „Bufetul” de la
Şoseaua Kiseleff,

Clădirea reprezentând o „cârciumă românească” a fost proiectată în anul 1889,
pentru pavilionul românesc al expoziţiei internaţionale de la Paris.

Se poate observa clar, în centrul
edificiului, arhetipul culei (casă
boierească fortificată, cu ziduri groase,
ferestre mici, guri de tragere, pivniţe
foarte mari si foarte solide, menite
să ţină piept atacurilor turcilor),
cu bastionul fortificat ca principal
element de diagnostic structural şi
componentele decorative bizantine.
Scara principală desfăşurată lateral
spre foişor, te îndreaptă spre o verandă,
o adevărată sală deschisă, care
comunică cu sălile adiacente.
Frizele ornamentale de teracotă
smălţuită, în relief, în care sursa de
inspiraţie ne duce cu gândul spre
faianţarii atelierului lui Luca della
Robbia (1399/1400-1482), dar şi spre
decoratorii bisericilor din vremea lui
Ştefan cel Mare, sau chiar a majolicei
iberice.
Ornamentele ceramice aplicate pe
zidărie conţin nume de podgorii celebre
la acea dată.
Se remarcă de asemenea bumbii,
stâlpii etnografici, tiranţii de lemn şi
streaşina amplă.
Lateral veranda se sprijină pe arcuri în
acoladă.
Toată această superbă dantelă de
forme armonios proporţionate, se
ridică pe un postament alb, masiv, cu
o uşă boltită, ce semnalează o cramă,
devenind în ansamblu o expresie a
arhitecturii tradiţionale româneşti.
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Înălţimi bucureştene
 De Andrei Ionel Bergheș și Livia Zaharia
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D e Livia Zaharia
www.orasul.ro

D e Andrei Ionel Bergheș
http://arhivadegeografie.
wordpress.com/
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Pentru început, ţin să vă povestesc o scenă dintrun film pe care l-am văzut acum ceva ani şi pe care
îl revăd cu mare plăcere ori de câte ori am ocazia.
Acţiunea se petrece în anii ’60 ai secolului trecut. Într-o
şcoală americană de elită (preparatory school), un
profesor de limba şi literatura engleză utilizează metode
neconvenţionale de educare a elevilor “îngheţaţi”
de rigorile regulamentului şcolar, asemănătoare mai
degrabă cu cele dintr-o unitate militară. Într-un mediu
ostil, adolescenţii sunt ţinuţi “prizonieri” în internatul
şcolii, fără fete (era o şcoală de băieţi), fără acces la
presa de orice tip, fără muzică, practic lipsiti de orice
contact cu realitatea de afară. La una dintre ore,
profesorul neconvenţional invită fiecare elev în parte la o
faptă neobişnuită, “obraznică” am putea spune: să urce
pe catedră şi să privească timp de câteva secunde,
de sus, către sala de clasă! În aceste secunde, elevul
admiră un peisaj uluitor, “interzis” în alte contexte, o
perspectivă de a cărei existenţă nu era conştient sau
nu ar fi crezut în accesibilitatea ei. Elevii erau astfel
educaţi să gândească pentru ei, să fie diferiţi unul faţă
de celălalt astfel încât fiecare să vină cu ceva nou şi util
pentru omenire, să caute în permanenţă unghiuri noi
de vedere asupra realităţii, dar cel mai important: să nu
se plafoneze la realitatea seacă şi monotonă pe care
i-o servesc ceilalţi în cotidian! Lecţia m-a impresionat
şi a fost principala sursă de inspiraţie pentru cuvintele
şi imaginile care urmează. Personajul (profesorul) se
numeşte John Keating (Robin Williams), iar filmul se
numeşte Dead Poets Society (1989).
Modernizarea oraşului Bucureşti, începută în anii ’90,
a atras după sine modificarea regimului de înălţime al
clădirilor, bineînţeles în sensul pozitiv. Până în anul 1989,
“zgârie-norii” Bucureştilor se numărau pe degetele de
la două mâini, în top fiind turnul de testat ascensoare
de la Basarab, hotelurile Intercontinental şi Dorobanţi,
turnul de paraşutism din parcul 23 August, precum şi
noile clădiri Casa Scânteii şi Casa Poporului. Dacă în
anul 1990, cea mai înaltă clădire din Bucureşti avea 112
metri, astăzi recordul a fost dublat şi chiar mai mult, cea
mai înaltă structură având 240 de metri şi o funcţiune tot
industrială – furnalul Centralei Electrotermice Progresu.
Fiindcă tot venit vorba despre funcţiunile clădirilor
înalte din Bucureşti, trebuie menţionat că înainte
de 1989 acestea erau în mare parte hoteluri, clădiri
oficiale de stat şi unităţi industriale. Astăzi, o majoritate
covârşitoare a clădirilor din Bucureşti mai înalte de 50
de metri îndeplinesc funcţia de birouri şi complexe
rezidentiale, astfel că regimul de înălţime al capitalei a
crescut odată cu tendinţa marilor dezvoltatori de a se
impune cu ceva nou pe piaţa imobiliară românească,
tânără şi cu potenţial ridicat.

Floreasca City
Center Sky Tower
(2012, 137 de
metri)
Cel mai înalt turn de birouri din
Bucureşti (la nivelul anului 2014) are 36
de etaje superioare şi a fost inaugurat
în luna august a anului 2013, la mai
multe luni de la finalizarea clădirii. La
baza colosului de sticlă se întinde
terasa mall-ului Promenada, care de la
etajul 34 pare a fi un muşuroi de furnici
permanent active :) Totuşi, panorama
cea mai interesantă se deschide spre
est, fiind “drenată” de cursul sinuos al
râului Colentina, amenajat prin lacuri
de acumulare (în imagine – Lacul Tei),
dincolo de care “se cască” în depărtări
blocurile din cartierele Colentina si Tei.
În prim-plan avem un cartier Floreasca
în plina dezvoltare imobiliară, într-un colţ
arătându-se poate cel mai interesant
hotel din Bucureşti, din punct de vedere
al arhitecturii, Hotelul Caro, amenajat
într-un vechi complex industrial, cel al
fabricii de glucoză. De pe Sky Tower
putem admira întreaga zonă verde din
nordul capitalei, precum şi piscinele
bogătaşilor din împrejurimi (ce bun ar fi
un binoclu...).
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Casa Presei Libere (1957, 104 metri, cunoscută
drept Casa Scânteii)
Antena cea mai înaltă de pe Casa Scânteii, monument de arhitectură de inspiraţie rusească, se află
la peste 100 de metri faţă de sol, pe o platformă restrânsă în suprafaţă; chiar şi aşa, este suficient să
urci la primul etaj tehnic (aproximativ 70 de metri) pentru a studia amănunţit cea mai largă şosea din
Bucureşti, denumită după generalul rus Pavel Dimitrievici Kiseleff (Kiseliov). Numai în mod accidental,
coloşii gemeni de sticlă de la intrarea în complexul expoziţional Romexpo îţi mai pot atrage atentia
de la grădinile atât de atent îngrijite de pe spaţiul verde din faţa Casei Presei. Pe partea cealaltă
de Romexpo, înspre vest, ni se dezvăluie oaza de verdeaţă aferentă celui mai frecventat parc din
Bucureşti, Herăstrău, amenajat pe malurile lacului omonim, din salba Colentinei.

Tower Center
International
(2008, 106 metri)
Muzeul Ţăranului Român, Muzeul de
Geologie, Muzeul Antipa, Piata Victoriei,
Palatul Victoria, Bulevardul Iancu de
Hunedoara, Bulevardul Lascăr Catargiu,
Bulevardul Ion Mihalache, precum şi
“micul” turn BRD – toate acestea pot
fi admirate de pe terasa celei de-a
doua clădiri de birouri, ca înălţime, din
Bucureşti, Tower Center International.
Într-o dupa-amiază generoasă din punct
de vedere meteorologic, apusul poate fi
urmărit chiar în oglinda apei Lacului Morii,
vizibil fără probleme spre vest. Fiind
amplasat chiar în centrul oraşului, oferă
cea mai cuprinzătoare panoramă asupra
întregului oraş. Claxoanele nervoase
şi sirenele ambulanţelor sunt atât de
departe, încât se aud în “surdină”,
confirmând importanţa acestei oaze
de linişte aflată la peste 100 de metri
distanţă, pe verticală, de “lumea de jos”...
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Turnul T3 din
complexul
rezidenţial Asmita
Gardens (2009, 92
de metri)
Detinând recordul de cea mai înaltă
clădire destinată locuirii din Bucureşti,
complexul Asmita este situat în sudestul oraşului, foarte aproape de malul
bălţii Văcăreşti şi de viitoarele pasaje
supraterane de pe Şoseaua Mihai
Bravu. Ne-ar fi fost de folos aici un
fotograf pasionat de infrastructură, care
să imortalizeze lună de lună evoluţia
şantierului, după modelul dedicatului
fotograf amator care locuia în blocul de
la Şoseaua Titulescu colţ cu Griviţei şi
ne oferea aproape zilnic fotografii cu
şantierul Pasajului Basarab, din 2007
până la finalizare :) Turnurile Asmita
constituie, de asemenea, cele mai
importante puncte de observaţie asupra
viitoarei rezervaţii naturale Văcăreşti.
Turnul T3 oferă o panoramă completă,
spre vest, asupra evoluţiei haotice a
oraşului, din punct de vedere arhitectural
şi al organizării teritoriale. Vile fastuoase,
case vechi, platforme industriale
abandonate, blocuri comuniste, toate îşi
găsesc locul pe “display”-ul vestic care
ne stă la dispoziţie din turnul de 25 de
etaje.
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Hotelul
Intercontinental
(1970, 77 de
metri)
Inaugurat în perioada “de aur”
a comunismului românesc,
Intercontinentalul a rămas până
astăzi cel mai înalt hotel din
Bucureşti şi primul hotel de 5 stele
românesc. Este situat chiar la
kilometrul “0” al oraşului, iar terasa,
orientată spre sud, a complexului
de sănătate de la etajul 22, este
cel mai eficient punct de panoramă
asupra centrului istoric al capitalei.
Display-ul este “dominat” de
impunătoarea clădire a Universităţii
din Bucureşti, în jurul căreia sunt
dispuse cele două mari pieţe,
încărcate de o istorie care înca se
mai scrie şi în zilele noastre: 21
Decembrie 1989 şi Universităţii. O
noapte petrecută pe terasa de la
Inter îţi schimbă definitiv viziunea
asupra oraşului din timpul zilei.
Motoarele turate la maxim ale
motocicliştilor vitezomani reprezintă
unicele surse de perturbare a
liniştii, timide dacă stăm să ne
gândim la altitudinea relativă la
care ne aflăm... Clădirea Băncii
Naţionale a României “sare”
obligatoriu în ochi, fiind cea mai
bine iluminată din centrul istoric,
în fundal zărindu-se masivul de
marmură al Casei Poporului, pe
nedrept cel mai căutat obiectiv
turistic bucureştean.
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Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti (1978,
aproximativ 60 de metri)

În ciuda înălţimii mai reduse, Spitalul Universitar vine “la pachet” cu două avantaje esenţiale pentru
amatorii de înălţimi bucureştene: izolarea faţă de fronturile de clădiri din jur şi accesibilitatea “oficială”
– terasa acestuia fiind ocupată de mesele cantinei instituţiei, aflată la etajul 14. Oricine poate veni
pentru un şniţel bun, un cartof prăjit şi o... fotografie! De nicăieri nu putem vedea Splaiul Independenţei
mai spectaculos! Peste “gârlă”, tronează Casa Radio, a cărei poveste a fost deosebit de agitată
de-a lungul deceniilor de “existenţă”: nu a apucat să fie terminată în perioada comunistă, apoi noii
antreprenori (proiectul Dâmboviţa Center) au dat faliment, după ce au spart colosul în două, cu
materiale explozive... Nici terasa Dâmboviţei de la Academia Militară nu arată prea rau, mai ales seara;
o panoramă interesantă se mai deschide spre vest, în centrul atenţiei fiind centrala electrotermică
Grozăveşti şi UNEFS.

Hotelul Howard
Johnson Grand
Plaza (70 de metri,
cunoscut şi ca
Hotel Dorobanţi)
Etajul tehnic superior al Hotelului
Howard Johnson este “îndesat” cu zeci
de antene, până la care se ajunge pe
două scări metalice verticale, pornind
de la casa liftului. Acest etaj este puţin
mai retras, producând ceva dificultăţi
tehnice fotografului, care este nevoit
să folosească zoom puternic pentru o
panoramă cât mai “curată” a oraşului.
Chiar şi aşa, vederea spre nord-vest
este impresionantă, din centrul atenţiei
nelipsind Bulevardul Lascăr Catargiu (fost
Ana Ipătescu), precum şi turnurile înalte
din aceeaşi direcţie: hulita Cathedral
Plaza, Pasajul Basarab, turnul IFMA,
turnul BRD, precum şi... Tower Center
International, de pe terasa căruia se vede
şi hotelul pe care l-am abordat. Ştim sigur
că undeva sub “îmbrăcămintea” clădirii
care funcţionează ca hotel încă din anii
‘70, se desfăşoară mult-cântata Piaţa
Romană, din care vedem deocamdată
numai o jumătate... Bila ASE-ului este
tot pe locul ei, după ce a “căzut” pentru
o scurtă vreme, în timpul lucrărilor de
restaurare :) O panoramă interesantă,
recomandată a se fotografia numai la
apus, se deschide asupra cartierului de
case Icoanei-Dacia-Polonă.
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Palatul Telefoanelor
(1934, 53 de metri)
Criza economică mondială de la începutul
anilor ’30 a fost realmente “sfidată” de
către evoluţia arhitecturii bucureştene
de pe parcursul acelei perioade.
Punctul culminant al dezvoltării oraşului
a fost atins, fireşte, în zona centrală.
Arhitectura Palatului Telefoanelor, prima
clădire “de birouri” din Bucureşti, a fost
inspirată de zgârie-norii americani, la
aceasta adăugându-se o altă premieră:
prima clădire pe structură metalică din
România. Astfel, cea mai înaltă clădire
a vremii, Foişorul de Foc, era depăşită
cu mai mult de 10 metri, aspect util,
având în vedere funcţiunea de turn de
comunicaţii. Afectată de cutremure, dar
ocolită de bombardamentele războiului,
a fost reconsolidată tocmai în perioada
1995-2005, actualmente fiind sediul
companiei de telecomunicaţii care a
deţinut monopolul de stat la telefonia fixă
până în anul 2003 – Romtelecom. Faţă de
construcţia iniţială, cu ocazia restaurării,
a fost supraînălţat cu două etaje corpul
secundar aflat în partea de vest.
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Bucharest
Financial Plaza
(1997, 82 de metri)
O noutate a anilor ’90, în materie de
arhitectură, a fost apariţia “ca ciupercile
după ploaie” a clădirilor înalte “de sticlă”,
drept simbol al modernizării oraşului.
Singura scăpare, a dezvoltatorilor şi
nu numai, a fost aceea a amplasării
lor în centru, ceea ce a generat două
probleme cu care se confruntă astăzi
capitala: traficul aglomerat şi afectarea
peisagistică a centrului istoric. Fost sediu
al Bancorex, turnul de sticlă a ocupat
locul al treilea ca înălţime maximă, între
anii 1997 şi 2003. Acesta a fost depăşit
de turnul de testare a ascensoarelor şi
de Casa Poporului, apoi a fost “detronat”
prin finalizarea turnului BRD de la Piaţa
Victoriei. Turnul “de sticlă” Financial Plaza
se înalţă semeţ printre cele mai valoroase
monumente istorice din Bucureşti, între
care se numără Muzeul de Istorie, Palatul
CEC, Palatul Vama Poştei, Palatul Dacia,
Magazinul Victoria şi altele.
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Clădirile moderne ale capitalei dispun de
terase pe care se poate ajunge destul de
simplu, cu liftul sau pe scări fixe, terase care
sunt împrejmuite corepunzător cu balustrade
sigure şi care uneori joacă rolul de platforme
pentru antenele de telecomunicaţii; foarte rar
(spre deloc) joacă un rol turistic, mai precis
de restaurante, baruri, expoziţii şi altele.
Bucureşteanului “de rând” nu-i este în prezent la
îndemână să ajungă pe terasele superioare ale
celor mai înalte clădiri din oraş, fără o aprobare
de la personalul competent. Putem spune că

este o pierdere atât a turiştilor, cât şi a celor
care ar putea să câştige de pe urma doritorilor
de inedit. În prezent, singurele două intenţii de
valorificare turistică a unor terase înalte sunt
materializate la Casa Poporului (turul Panoramic)
şi la Spitalul Universitar (terasa cantinei). În
anul 2013, cu ocazia inaugurării Sky Tower din
Floreasca, bucureştenii au putut vizita gratuit,
timp de două luni, etajul 34 (din 36), dispus
circular şi suficient de înalt pentru a oferi miilor
de vizitatori o privelişte de senzaţie.
Din categoria celor mai înalte clădiri din

Bucureşti mai fac parte turnul paraşutiștilor,
turnul de testat ascensoare IFMA, clădirea
Millenium, Cathedral Plaza, Casa Poporului,
Charles de Gaulle Plaza, Monaco Towers,
Planorama, Bucharest Financial Plaza, precum
şi structuri ca relee ale STS şi IGP, furnale
industriale şi altele. Până în anul 1957, cea
mai înaltă clădire din Bucureşti a fost Palatul
Telefoanelor (52 de metri) de pe Calea Victoriei.
Între anii 1890 şi 1957, “acoperişul Bucureştilor”
a fost reprezentat de Foişorul de Foc (42 de
metri), astăzi Muzeul Pompierilor. Acesta a fost

1934

Vedere din Tower Center International
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ridicat la doi ani după demolarea Turnului Colţei,
de 50 de metri înălţime, finalizat în anul 1715.
Cea mai înaltă clădire situată în stadiu de proiect
din Bucureşti ar putea ajunge la 210 metri şi ar
avea tot funcţiunea de clădire de birouri.
Post-procesarea tehnică a imaginilor
panoramice a fost realizată de Livia Zaharia
(U.A.U.I.M, anul 5). Adresez mulţumiri şi
pasionatului de fotografie Emanuel Pătrăşcioiu,
pentru efortul depus spre obţinerea unora dintre
aprobările de vizitare a obiectivelor prezentate.

2013

Vedere din Sky Tower
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Virginia ANDREESCU HARET –
prima femeie arhitect din România
În familia fratelui pictorului Ion ANDREESCU (1850-1882) se
naşte pe 21 Iunie 1894 (9 Iunie după unele surse) Virginia Maria
ANDREESCU, soră mai mare pentru trei fraţi. Rămasă orfană
de mamă la vârsta de nouă ani, Virginia ANDREESCU creşte cu
un puternic simţ de responsabilitate şi disciplină. De la o vârstă
fragedă a fost expusă la un sistem de valori cu accent pe artă,
pereţii casei lor fiind decoraţi cu picturi semnate de unchiul ei.
Virginia ANDREESCU urmează clasele primare la şcoala Pitar Moş
din Bucureşti, iar apoi absolvă liceul Mihai Viteazul. Se prezintă la
examenul de admitere al Şcolii Superioare de Arhitectură în 1912
şi este admisă prima, cu media de 9.25. Pe tot parcursul faculăţii
are rezultate foarte bune, în acelaşi timp urmând cursurile Şcolii de
Arte Frumoase. Primul Război Mondial o afectează şi pe viitoarea
arhitectă, care a activat ca soră de caritate. După război, Virginia
ANDREESCU îşi finalizează studiile, lucrarea ei de diplomă, cu tema
‘Şcoală de arte frumoase’, primind Premiul Ministerului Educaţiei
şi Învăţământului. Conform datelor pe care le avem şi a afirmaţiilor
unor personalităţi, precum profesorul arhitect Grigore IONESCU
(1904-1992), diploma de arhitect emisă Virginiei ANDREESCU a
fost prima emisă unei femei în România. Urmează o călătorie de
studii la Roma, unde se implică în cercetări arheologice.
După aproximativ un deceniu de activitate profesională intensă,
în 1928 se căsătoreşte cu inginerul Spiru I. HARET (1892-1970),
nepot de soră al omului de ştiinţă, pedagogului şi politicianului
Spiru C. HARET (1851-1912). Căsătoria lor se manifestă şi ca
parteneriat profesional, cei doi colaborând la mai multe lucrări.
Cei doi au avut un fiu, pe inginerul Radu HARET, care a ajutat
enorm la păstrarea amintirii mamei sale prin articole publicate în
Revista Muzeelor şi în Arhitectura, şi prin fondurile arhivistice.

TRASEE ARHITECTURALE

D e Mihaela Lăcraru

D e Răzvan Lăcraru

Activitatea Virginiei ANDREESCU HARET s-a manifestat şi în
domeniul istoriei arhitecturii, colaborând cu Nicolae GHICABUDEŞTI (1869-1943) la editarea a patru volume, şi în domeniul
acuarelisticii, lăsând în urmă o vastă operă.
Opera arhitecturală a Virginiei ANDREESCU HARET este cât se
poate de variată, trecând prin aproape toate ipostazele stilistice
ale primei jumătăţi a secolului 20: de la lucrări clasicizante la
Neoromânesc, urmând influenţe Art Deco şi Modernist, iar, spre
sfârşitul carierei, proiecte tip de şcoli Funcţionaliste. Marcată de
îndelungi căutări plastice, cariera arhitectei pare să fi păstrat un
loc special pentru Art Deco-ul târziu şi Modernism, chiar dacă
numai prin faptul că îşi proiectează locuinţa în aceste linii, unde
trăieşte din 1934 până în 6 Mai 1962, când se stinge din viaţă.

D e Maria Boștenaru-Dan

Traseul acesta are ca scop rememorarea operei bucureştene a
arhitectei, cu intenţia de a păstra vie amintirea unui arhitect care a
evoluat odată cu arhitectura perioadei şi care a deschis noi porţi
pentru femeile din România.
Proiectul acesta a fost finanțat de către Ordinul Arhitecților din
România din fondul de taxă de timbru și a fost realizat prin
intermediul OAR Filiala Teritorială București.

D e Codina-Elena Dușoiu

Pentru mai multe detalii despre lucrările arhitectei Virginia
Andreescu-Haret puteți vizita VirginiaHaret.blogspot.ro
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01 02

03

04
06 05
01. Liceul Gheorghe Şincai, 1920’ Calea Șerban Vodă 167
02. Biserica Sfânta Treime Ghencea, 1927 Calea 13 Septembrie 211
03. Vila I. Nistor, 1935 Strada Dr. Anibal Theohari 17
04. Vila Ing. Steinberg, 1930 Strada Dr. Joseph Joseph Lister 31
05. Vila Colonel Cezar Golici, 1928 Strada Dr. Mihail Obedenaru 16
06. Vila Georgescu, 1930 Strada Dr. Louis Pasteur 41
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07 08

09

16 17

10 11

12

19 20

13 14

15

07. Vila Profesor Popescu şi Iosif Gabrea, 1930 Strada
Mihail Obedenaru 6 şi 6a

14. Vila inginer Dumitru Stoica, 1937 Strada Veronica
Micle 27

08. Vila Radu şi Elena Perianu, 1932 Bulevardul Eroilor 18

15. Vila Dem. Iuraşcu, 1935 Strada Emanoil Porumbaru
24

09. Centrul de Cercetări Antropologice al Universității de
Medicină Carol Davila, 1927 Bulevardul Eroii Sanitari 8

16. Vila Panait Mazilu, 1935 Strada Popa Savu 76

10. Palatul Societăţii Tinerimea Română, 1923-27 Strada
Johann Guttenberg 19

17. Vila Constanţa şi Ioan G. Haret, 1942 Strada Jean
Texier 7

11. Ansamblu de vile pentru funcționari - Casa de
Depuneri şi Consemnaţiuni, 1929 Strada Theodor Burada
2-10

18. Vila I. Constantinescu, 1936 Intrarea Bitolia 11

12. Vila Viorica și Gheorghe Rujinski, 1933 Strada Berzei
22

18

19. Vilele Papiniu, 1925 Strada Roma 54-56
20. Vila Inginer I. Catuniari, 1920’ Strada Washington 30
21. Vila Nicu Stănescu, 1923 Strada Paris 43

13. Depozit vinuri şi locuinţe Banca Viticolă, 1928 Strada
Petru Rareş 17-21
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21 22

23

30

24 25

26

32 33

27 28

29

21. Vila Nicu Stănescu, 1923 Strada Paris 43

29. Imobilul Gongopol, 1924 Strada Icoanei 40

22. Vila Inginer Dionisie Germani, 1923 Strada Paris 45

30. Liceul Dimitrie Cantemir, 1925 Bulevardul Dacia 117

23. Vile Ziarul Universul, 1927 Strada Madrid 5

31. Vila ing. P. Leibovici, 1926 Intrarea Spătarului 5

24. Imobil de apartamente, 1924-1928 Strada Frumoasă
50-56

32. Vila HARET, 1926 Intrarea Spătarului 8

25. Vila Ianculescu (Rosetti), 1928 Strada Povernei 1-3

31

33. Imobilul Societăţii Locuinţe Ieftine, 1926 Bulevardul
Hristo Botev 1

26. Vila Virginia şi Spiru HARET, 1931 Bulevardul Lascăr
Catargiu 14
27. Vila Augustin OPRAN, 1928 Strada Alexandru
Philippide 15
28. Vila dr. Nicolae Gheorghe Lupu, 1929 Bulevardul
Dacia 41
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Hanul Patria
 Text: Radu Oltean
 Foto: Radu Oltean și Mihaela Dobra
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În dreapta spate faţă de Magazinul Cocorul, în spatele
bisericii Sf. Ionică, cea ascunsă de Ceaușescu după
blocuri, se află strada Patria. Numele vine de la hanul ce
se află pe această stăduţă. Hanul Patria, numit şi Elias
e unul din hanurile târzii, construit în prima jumatate a
sec. al XIX-lea. Deşi este puţin cunoscut, datorită faptului
că este acum locuit şi e un spaţiu privat, acest han este
deosebit de valoros şi interesant deoarece păstrează
aspectul original, aşa cum de altfel ne demonstrează şi o
gravură de la mijlocul veacului al XIX-lea.

foto Ionuț Macri

La parterul curţii interioare se păstrează un şir de arcade
sprijinite pe stâlpi de piatră masivă, în timp ce galeria
etajului este închisă cu geamlâc. La exterior hanul are
2 faţade, pe 2 străzi diferite,cu magazine la parter, iar
intrarea boltită în curtea interioară se află pe strada
Patria.

D e Radu Oltean
http://art-historia.blogspot.ro

Google Maps
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Pasionaţilor de arhitectură veche bucureşteană le
recomand să intre cu discreţie. Clădirea e un exemplar
bine restaurat (nu ştiu când, dar nu foarte demult) şi e
locuit de oameni civilizaţi. După Hanul lui Manuc şi Hanul
cu Tei e, probabil, cel mai valoros monument de acest
tip, bine conservat, din Bucureşti.

Gravură de la milocul sec al XIX-lea reprezentând interiorul Hanului Elias - Patria.
Greşit identificat în cărţile mai vechi drept “Cazarma Veche”

Bing Maps
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Trece vodă la biserică…
Din volumul Istorie bucureşteană, Editura enciclopedică română,
Bucureşti, 1973, pp. 75-81, Articol publicat cu permisiunea doamnei
Alice Florica Constantinescu, nepoata dr. Nicolae Vătămanu
 Text: Nicolae Vătămanu

Când, în 1812, Ţara Românească a fost
„fericită” cu domnia nouă a lui Ion Gheorghe
Caragea, proaspătul domnitor s-a aşezat în
Curtea Nouă de la Mihai Vodă. Erau acolo, mai
la deal de vechea mănăstire, case mari ridicate
de cu vreo 25 de ani în urmă de Al. Ipsilanti,
căci vechea curte domnească se dărâmase.
Datorită însă uneia dintre multele nenorociri ale
acestei domnii, palatul a ars într-o zi a anului
1819 şi familia domnească a trebuit să-şi caute
un adăpost în oraş. Una dintre casele cele mai
arătoase era proprietatea banului Dumitrache

Ghica de pe Podul Mogoşoaiei. Acolo a poftit
Caragea să se mute şi i s-a făcut pe voie.
Banul, om bogat, avea destule alte case în oraş
în care să se poată aşeza.
Casa aceasta a slujit de palat domneasc vreme
de douăzeci de ani. Ea se găsea, după cum
am spus, pe Podul Mogoşoaiei, ocupând
locul dintre imobilul fost Resch şi strada Edgar
Quinet, înglobând deci clădirile de pe marginea
pasajului Victoriei, Teatrul Comedia şi Capşa.
La faţă, spre Podul Mogoşoaiei, aşezarea era
mărginită de un zid lung, în care se deschidea

principala intrare în curte. În fund, curtea se
întindea până în uliţa numită azi a Academiei
şi, mai mult, a Şcoalei, două nume care
spun acelaşi lucru, căci ducea la şcoala sau
academia de la Sf. Sava. În mijlocul curţii era
„palatul”, adică un şir de case mari cu două
rânduri, ce începeau de la Podul Mogoşoaiei
şi mergeau până la uliţa Şcoalei. Erau clădite
bătrâneşte, cam otova, şi aveau drept unică
podoabă un chioşc turcesc la stradă, la rândul
de sus. În acel chioşc (un geamlâc deasupra
Podului Mogoşoaiei) îi plăcea lui vodă Caragea
să stea şi să se uite la trecători, când îşi sorbea
cafeaua şi îşi fuma ciubucul. Boierimea care
forfotea pe pod, în caleştile luxoase, ştia că sus,
după perdele, ispitea ochiul invidios al lui vodă.
De prea multe ori bogăţia caleştilor, podoabele
boierilor şi ale slujitorilor, lungimea şi luxul alaiului
erau nemărturisite sfidări la adresa fanariotului…
Pe partea dreaptă a curţii, în lung, se înşirau
măruntele odăi ale slujitorilor: idicliii, neferii
şi iciolanii, adică servitorii, oştenii şi copiii de
casă. Tocmai în fund se găseau grajdurile, unde
se ţineau caii şi numeroasele trăsuri. Cât era
ziua de mare, forfota curţii nu se mai sfârşea.
Umblau încoace şi încolo, stârnind praful sau

frământând noroiul, slujitorii domniei sau ai
boierilor cu treburi la curte şi, pe deasupra, o
întreagă lume măruntă: pehlivani şi măscărici,
simigii şi bragagii, salepgii şi alunari, şerbetgii şi
masalagii.
În patriarhala ei incomoditate, casa lui
Dumitrache Ghica mulţumea pretenţiile
de moment ale Domnului. Avea acolo tot
ce-i trebuia; numai biserica îi lipsea. Să-şi
construiască una nu avea timp, căci amintirea
darurilor de domnie nouă se spulbera repede
pe ţărmurile încântătoare ale Bosforului. Fiece
nouă zi de la Dumnezeu putea fi ultima zi de
domnie. Nu de clădit case şi biserici le ardea
vremelnicilor stăpânitori, ci de strâns cât mai
mult şi cât mai repede, ca să îndestuleze pe
urmă zilele negre ale maziliei. Dar cum Măria
Sa nu putea să rămână nici fără biserică, s-a
uitat împrejur să vadă care sfânt lăcaş era mai
aproape. Şi a găsit dincolo de fundul curţii,
peste uliţă, vechea Biserică Dintr-o Zi, pe care
cu un veac şi jumătate mai înainte o ridicase
evlavioasa doamnă Marica a lui Constantin
Brâncoveanu. Dar ca să ajungă acolo, vodă
a trebuit să-şi plimbe domneştile lui picioare
printre slujitorii de toată mâna, prin praf şi

Bing Maps
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noroi, printre grajduri şi grămezi de bălegar. Şi
atunci, fără a sta mult pe gânduri, a poruncit
să-i facă o punte, ridicată sus pe bârne, care
să-l ducă de acasă şi până la biserică. Pornind
de la rândul de sus al caselor sale, unde avea
locuinţa, fiindcă rândul de jos era întocmit
numai pentru canţelarii, vodă trecea gânditor,
petrecând boabele mătăniilor printre degete, pe
puntea acoperită deasupra şi în părţi, ca printrun coridor, până la biserică. Acolo pătrundea
nu prin uşa din faţă, ca toată lumea, ci printr-o
parte, prin zidul dintre miazăzi, drept în cafasul
de deasupra intrării, unde obişnuit stă corul.
Acolo pusese să se aştearnă covoare şi să se
aducă scaune poleite de acasă.
Puntea făcută de Caragea nu era însă o noutate
pentru bucureştenii noştri. Cu câteva zeci de
ani mai înainte, Nicolae Mavrocordat pusese
să se facă altă punte, cu mult mai întinsă,
între mănăstirea Văcăreşti, ctitoria sa, unde
obişnuia să se odihnească vara, şi foişorul de la
biserica cu acelaşi nume, unde-şi avea doamna
Smaragda casă de priveală. Puntea trecea pe
deasupra luncii Dâmboviţei, pe bârne de lemn,
care s-au prăpădit toate…
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După Caragea, Alexandru Suţu, care a locuit
ca domn în aceleaşi case ale banului Ghica, se
folosea de o punte asemănătoare spre a lega
de astă dată reşedinţa domnească de localul
divanului. Acesta funcţiona în casa Slătineanu,
de pe locul actualului restaurant Capşa.
Comunicaţia se făcea printr-un lung coridor de
scânduri, învelit, ale cărui ferestre răspundeau
în curtea domnească. Constantin Aricescu
apucase încă în fiinţă sarbăda construcţie
de scânduri şi menţionează că acolo fusese
vorba cândva să fie omorât Suţu de unul
dintre eterişti. Dar fricos, văzându-l cum vine,
bătrân, cu barba albă şi mare, cu toată măreţia
voievodală pe el, eteristul şi-a pierdut cumpătul
şi a fugit ruşinat…
Se înţelege că asemenea mizerabile înjghebări
de lemn nu puteau să dureze.
După Grigore Ghica şi ocupaţia rusească
a urmat la tron Alexandru Ghica. Amândoi
fraţii au locuit ca domni în acelaşi palat, casa
veche a Banului, în care locuia şi Caragea. Dar
Alexandru Ghica şi-a schimbat mai pe urmă
reşedinţa în casele ce aveau să fie cândva palat
regal, în casele lui Golescu. Nu-l vedem însă

pe elegantul şi ambiţiosul Alecu Ghica lăsânduse să fie purtat de subţiori până la biserică. El
ieşea călare, voiniceşte, mergea în caleaşcă
şi de multe ori pe jos. Tot aşa se ducea şi la
biserică, dar nu la Biserica Dintr-o Zi, ci numai la
Sărindar. Puntea lui Caragea s-a prăbuşit şi s-a
desfăcut singură, ca un lucru rămas fără rost…
Pentru cine mai are curiozitate şi interes pentru
vestigiile trecutului, este uşor să observe şi
astăzi urma acelei punţi. Căci dacă va privi
Biserica Dintr-o Zi, de peste drum, din gura
pasajului Victoriei, va vedea cum pe partea
dinspre miazăzi a bisericii – spre Institutul de
arhitectură aşadar – brâul ce înconjoară biserica
e întrerupt la oarecare înălţime deasupra
pavajului. Acolo se vede perfect urma unei uşi
zidite. Pe dinăuntru acea uşă răspunde, cum
am spus, în cafasul bisericii, adică în balconul
interior unde cântă corul. Astăzi, uşa din zid
pare aşezată cam jos. Altă dată însă era cu
totul altfel. Nivelul oraşului s-a ridicat simţitor
şi biserica parcă a intrat în pământ. De unde
odinioară trebuia să sui două sau trei trepte ca
să intri în biserică, astăzi trebuie să le cobori.

Batişte, fost prin 1915 paroh al Bisericii Dintr-o
Zi, povesteşte cum a găsit încă în fiinţă urmele
podoabelor de altădată, când biserica era a
curţii domneşti. Cafasul avea o balustradă de
zid, formată din trei ieşituri care aminteau lojile
vechiului nostru Teatru Naţional. Înăuntru era
tapetat cu catifea roşie, iar pe jos era aşternut
un covor de aceeaşi culoare.
Îngropată în pământ şi roasă de igrasie, bătrâna
biserică a rămas în mijlocul străzii ca un unchiaş
de la ţară zăpăcit de goana automobilelor şi
de vuietul oraşului. Aşa cum arată, lipsită de
cochetăria Stavropoleosului sau de podoabele
Creţulescului, trebuie să recunoaştem că nu are
o înfăţişare prea atrăgătoare.
Dar ea trebuie evocată aşa cum era în noaptea
călduţă şi parfumată de primăvară când silueta
fină a şiretului fanariot se lăsa purtată de
subţiori prin lungul coridor aşternut cu covoare
scumpe, în timp ce glasul clopotelor zbuciumau
văzduhul şi cele patru turnuri de alături, din
ograda Cornescului, trăsneau cu vuiet mare,
vestind bucuria sărbătorilor mult necăjiţilor şi
răbdătorilor noştri străbunici !...

Preotul George Negulescu de la biserica
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Dr Nicolae Vătămanu

29 noiembrie 1897 - 4 martie 1977
Părinţii lui au fost Ana Vătămanu (născută
Popescu) şi Mihalache Vătămanu. Ana provenea
dintr-o familie de preoţi, tatăl ei Gheorghe (Ghiţă)
Popescu a fost preot.
Mihail Vătămanu (transformat după moda vremii
în Mihalache) era din Dudeşti–Cioplea. Mama
lui Mihalache, Elisabeta (Lisaveta), era verişoară
cu Ştefan-căruţă-goală, venit de la Vrancea,
nimeni altul decât tatal lui Barbu Ştefanescu
Delavrancea.
Mihalache şi Ana au avut 3 copii (Nicolae,George
şi Ecaterina). George a fost bunicul meu.
Dr. Vătămanu a fost căsătorit cu Alexandrina
Georgescu şi nu au avut copii.
Pe lângă meseria de doctor, pe care şi-a facut-o
cu mult devotament, fiind un medic cunoscut şi
recunoscut la vremea lui, a mai avut şi usurinţă
într-ale condeiului.
Şi-a dedicat întreaga viaţă scrierii unei istorii a
medicinei româneşti, de la origini până în prezent.
Are numeroase şi valoroase cărţi despre istoria
universală a medicinii. Este, de fapt, unul dintre
întemeietorii Catedrei de Istoria Medicinii de la
Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol
Davila”. A fost cunoscut în vremea lui şi datorită
rubricii săptămânale din ziarul Universul, intitulată
„Sfaturile medicului”.

Pe lângă această muncă de mare migală
(să aduni atâtea date despre leacuri, boli si
boleşnite din vremuri demult apuse) a avut şi alte
preocupări. A fost fascinat de fotografie. A avut
aparate de fotografiat (deosebit de performante
pentru acele timpuri) cu care a surprins imagini
din Bucureştiul pe care l-a iubit atât de mult.
Din păcate, sacii de fotografii cu imagini ale
caselor şi străzilor din Bucureşti au dispărut
împreună cu el la cutremurul din 1977.
A avut o temere permanentă (un soi de
premoniţie aş putea spune) că tot ce a adunat cu
atâta sârg şi migală se va pierde. Această temere
era întrucâtva justificată, deoarece mai pierduse
totul la bombardamentul din 1944, când din casa
lui n-a mai rămas nimic.
Au rămas totuşi câteva volume cu însemnari
despre lume, locuri şi obiceiuri de altădată din
Bucureşti. Scrierile lui, chiar dacă reprezintă istorii
mărunte, evocă obiceiuri, locuri şi oameni din
vremuri demult apuse.
Să nu uităm că aceste obiceiuri (mai bune sau
mai rele) ni s-au transmis şi nouă şi fac parte din
noi. Cunoscându-le şi acceptându-le, ne putem
înţelege şi împăca cu noi şi cu lumea în care
trăim.
De Alice Florica Constantinescu (născută Vătămanu)

De la stânga la dreapta: Qintilian Pavelescu (soțul Ecaterinei Vătămanu), dr. Nicolae Vătămanu, George Vătămanu și
Alice-Maria Vătămanu (născută Tăttărescu), Ecaterina Vătămanu și Mihalache Vătămanu (tatăl fraților Nicolae, Ecaterina și
George Vătămanu). Fotografie de familie din 1934, arhiva Alice Constantinescu
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Cu bicicleta
prin București

Izvorul Rece - Foişorul de Foc Vatra Luminoasă - Pantelimon
 Text & foto: Andrei Vocurek
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O plimbare prin Bucureşti. Cartiere. Vatră Luminoasă. Pantelimon. Întunecat.
Lucrări. Clădiri vechi. Parcuri. Locuri. O bicicletă galbenă şi una neagră. Un
lac. Străzi liniştite. Alei şi copaci. La plimbare pe biciclete, pe străzile din
Bucureşti, la sfârşit de săptămână, o plimbare de relaxare, uşoară, aşa cum
vrei, în doi sau alături de prieteni.
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Plimbarea cu bicicleta prin Bucureşti începe din piaţa/Parcul
Izvorul Rece, din apropierea intersecţiei Calea Moşilor Bulevardul Carol I, prin cartierul Vatră Luminoasă, până la
Lacul Pantelimon, revenind prin cartierul Pantelimon spre
centrul oraşului, în Parcul Izvorul Rece, după aproximativ 20
de kilometri de pedalare uşoară şi câteva locuri interesante
de văzut. Dacă ai propria bicicleta e foarte bine, iar dacă nu ai
bicicletă poţi închiria una de la centrele de închirieri de biciclete
din oraş. Bicicleta trebuie să fie în stare bună de funcţionare,
cu frâne reglate şi cauciucurile umflate corespunzător. Ca
biciclist în oraş trebuie să ai mare atenţie în trafic şi să respecţi
regulile de circulaţie pe drumurile publice. Pentru că această
plimbare a fost făcută după-amiază, iar toamna întunericul
se lăsă mai devreme, un sistem de lumini pentru biciclete, far
şi stop, devine obligatoriu, precum şi utilizarea de elemente
reflectorizante pentru mai multă siguranţă în trafic.

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

De la Izvorul Rece, pe Bulevardul Ferdinand I, trecând pe
lângă Biserica elenă Buna Vestire şi Ambasada Greciei, se
ajunge la Foişorul de Foc. Intrând pe Strada Vasile Vasilievici
Stroescu, apoi pe Strada Horei, Strada Lirei şi Strada Pictor
Ion Andreescu, se ajunge pe Bulevardul Pache Protopopescu
până la Biserică Iancu Vechi-Mătăsari.
Pe Strada Mătăsari se merge până la Strada Bâlciului, o
străduţă îngustă şi ascunsă care face legătura cu Strada
Agricultori, după care, pe Strada Matei Voievod şi traversând
Şoseaua Mihai Bravu, se ajunge în Cartierul Vatra Luminoasă.
Pe Strada Vatra Luminoasă este un ansamblu de locuinţe
cunoscut ca “bloc stalinist”, iar în curtea interioară este Parcul
Ciurea. O zonă veche, liniştită, deosebită.
Mai departe, de pe strada Vatra Luminoasă continuă pe
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Bulevardul Pierre de Coubertin, în apropiere de
Arena Naţională, apoi pe Şoseaua Pantelimon
până la intersecţia cu Şoseaua Morarilor, unde
poate fi văzută clădirea Postăvăria Romană.
Continuând pe Şoseaua Pantelimon, se ajunge
la intersecţia cu Şoseaua Gării Cățelu, la Parcul
Pantelimon, un parc situat pe malul Lacului
Pantelimon. Mergând puţin mai departe, la
ieşirea din Bucureşti, pe partea dreaptă, este un
drum de acces spre Complexul Lebăda de pe
insula Sfântul Pantelimon, dar complexul turistic
nu poate fi vizitat, fiind închis pentru renovare de
mult timp.
Întorcându-ne în Parcul Pantelimon, se poate
face o scurtă plimbare pe aleile de pe malul
lacului pentru a vedea de la distanţă Insula
Sfântul Pantelimon şi clădirile din Complexul
Lebăda. Parcul este amenajat recent, cu un
număr de bănci prea mare pentru câţi oameni
ar veni la plimbare, fiind, mai degrabă, un loc
preferat de pescarii amatori. Este un loc bun
pentru un popas înainte de întoarcerea spre
centrul oraşului.
Revenind pe Şoseaua Pantelimon, şi mai
departe pe Şoseaua Iancului, se trece de Piaţa
Iancului, pe Bulevardul Pache Protopopescu,
mergând pe lângă Colegiul Naţional Mihai
Viteazu. Plimbarea cu bicicleta se încheie în
Parcul Izvorul Rece.
-Biserica elenă Buna Vestire se afla la intersecţia
Bulevardului Ferdinand I cu Bulevardul Pache
Protopopescu şi este o biserică ortodoxă
construită de comunitatea elenă din Bucureşti,
Orphaeus. Biserica a fost ridicată la finalul
secolului al XIX-lea, cu arhitectură de templu
grec.
Foişorul de Foc se afla la intersecţia Străzii
Traian cu Bulevardul Regele Ferdinand.
Aici este, din anul 1963, Muzeul Naţional al
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Pompierilor. În trecut, Foişorul de Foc a fost
turn de observaţie pentru apărare împotriva
incendiilor, clădirea având 42 de metri înălţime.
A fost construit în anul 1890, după planurile
realizate de George Mandrea, arhitectul-șef al
oraşului Bucureşti în acea perioadă. Foişorul de
Foc a fost folosit de către pompieri până în anul
1935. Mai mult, a fost proiectat astfel încât avea
şi rolul de turn de apă, dar, după terminarea
construcţiei, pompele de apă din aceea vreme
nu erau suficient de puternice pentru a îl umple
cu apă.
Parcul Ciurea se afla în cartierul Vatra
Luminoasă, în mijlocul unui ansamblu de
locuinţe construite în anii ‘50 şi cunoscute ca
“blocuri staliniste”, “blocuri ruseşti” sau “blocuri
sovietice”, cu acces din stradă Vatra Luminoasă
pe sub o arcadă.
Postăvăria Romană (Centrala Lânii) se afla pe
Şoseaua Pantelimon, la intersecţia cu Şoseaua
Morarilor. Clădirea a fost construită în anii 1978
- 1979 după planurile arhitectului Zoltan Takacs.
Parcul Pantelimon se afla la ieşirea din
Bucureşti, pe Şoseaua Gării Cățelu, la
intersecţia cu Şoseaua Pantelimon, pe malul
unui lac, Lacul Pantelimon. Trecând podul, la
ieşirea din Bucureşti, se ajunge la Insula Sfântul
Pantelimon. În preajma anului 1735, domnitorul
Grigore Ghica al II-lea a ctitorit o mănăstire.
Mănăstirea Sfântul Pantelimon. Mănăstirea avea
şi rol de spital. În anii ‘80, în timpul regimului
comunist, mănăstirea a fost demolată la ordinul
lui Nicolae Ceauşescu, urmând ca acolo să fie
construit un complex turistic de lux, Complexul
Lebăda, deschis în anul 1987. După 1989,
complexul a fost retrocedat Patriarhei/Bisericii
Ortodoxe Române în anul 2001, concesionat
apoi unui om de afaceri, urmând să aibă loc un
proces de renovare. Complexul Lebăda, hotel şi
restaurant, a fost închis prin anul 2005.
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Când nu mai poţi de atâta muncă, simţi nevoia de o vacanţă,
cât de scurtă. Nu întotdeauna se poate să iei efectiv vacanţă
pentru că, mai întotdeauna, nu e momentul pentru vacanţă.
Şi atunci, ce faci? Am o sugestie, fă ca mine: o dată pe
lună, ia-ţi aparatul de fotografiat şi porneşte în excursie
prin Bucureşti. Opreşte-te la o cafenea sau bea un suc pe
o terasă şi bucură-te de oraşul tău! Pot să spun că este o
“reţetă” pe care am verificat-o (ca şi pe cea care înlătură
depresia şi care – atenţie! – nu funcţionează numai în cazul
doamnelor: shopping-ul) şi îţi dă o senzaţie foarte placută,
pentru că, brusc, parcă eşti chiar în vacanţă.
Aşadar, într-o zi m-am jucat puţin şi m-am prefăcut că sunt un
turist în propriul oraş. Şi am plecat aiurea prin centru, făcând
poze în stânga şi în dreapta. Mi-am dat seama repede că, în
afara senzaţiei de vacanţă, mai aveam una, neplăcută însă.
La început nu mi-am dat seama ce era, dar m-am lămurit
în cele din urmă. Mă chinuiam să fac o fotografie hotelului
Continental şi ceva mă împiedica să îl încadrez cum voiam.
Mă uit mai bine pe display-ul aparatului foto şi… nimic. Ceva
nu mergea. Las aparatul, mă uit la clădire şi înţepenesc: pe
stâlpul de vis-à-vis de hotel, sub care mă aflam, stătea agăţat
un colac de fir electric gros şi negru. De la stâlp porneau
zeci de fire care se înfigeau în clădirile dimprejur. Erau atât de
multe, încât păreau că susţin acele clădiri! De groază!

D e arh. Mugur Kreiss
www.mkdesign.ro

Merg mai departe şi încep să mă uit mai mult în sus decât la
clădiri sau pe unde calc, hipnotizat parcă de ceea ce deja mă
obseda: Fire, fire, mii de fire, kilometri întregi! Îmi amintesc că
parcă, la un moment dat, se începuse îngroparea lor. De ce
s-or fi oprit? Pe unde am fost, prin oraşe din Europa, această
problemă nu există. Nu puteam să-mi fac pozele pe care le
doream din cauză că străzile erau prea înguste sau erau prea
mulţi turişti sau prea multe maşini, nicidecum din cauza firelor
electrice!
Imaginaţi-vă un biet turist străin, cu aparatul foto pregătit,
ridicând ochii: o imensă pânză ca de păianjen îi atârnă
deasupra capului! Colaci negri atârnă pe fiecare stâlp! Se
uită după bestia care a ţesut pânza de teama unui atac
veninos şi, deşi nu o descoperă, fuge îngrozit! Şi bietul oraş
strigă după el: “Welcome, welcome! Nu pleca! Vizitează-mă,
priveşte-mă dincolo de fire!”.

Ilustrate cu fire
din Bucureşti

P.S. - Am un prieten austriac care vine în România o dată
pe an, ca turist, şi la Bucureşti îşi fixează cartierul general.
În anul în care tot Bucureştiul era re-bordurat, mi-a spus:
“Bine că ştiu oraşul, că dacă veneam anul acesta pentru
prima oară, nu aş fi avut de povestit decât despre trotuare,
gropi şi borduri.”. Am să-l rog (dacă nu le-a observat cumva)
să nu povestească despre firele care cenzurează imaginea
Bucureştiului!

 Text & foto: Mugur Kreiss
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Biserica
Cărămidarii de jos
Hram: „Sfântul Trifon”, „Sfântul Gheorghe” și „Sfântul Dimitrie”
Str. Piscului, nr. 3, sectorul 4

D e Mihai Petre
www.orasul.ro

116 Bucureștiul meu drag

Nr. 26 / Martie 2014 117

118 Bucureștiul meu drag

Nr. 26 / Martie 2014 119

MEMORIA VIZUALĂ

Memoria vizuală
Palatul Brâncoveanu-Bibescu,
bal din epoca domniei lui
Gheorghe Bibescu
Carol Popp de Szathmari, reproducere aflată în Diateca
U.N.A.R.T.E.
Text: Oana Marinache
Singurul interior ce poate fi descris după un document din epoca
Bibescu, are la bază o lucrare a lui Carol Popp de Szathmari
și înfățișează marea sală de bal. În prim-plan ne apar chiar
principele domnitor Gheorghe Bibescu și fratele său, Barbu
Știrbey, în compania unor oficiali și militari turci, ruși și austrieci.
Moda apuseană a cuprins toate generațiile și funcțiile, singurul
reprezentant al lumii orientale este un personaj în vârstă, cu
barbă, așezat, înveștmântat încă în portul fanariot. Ampla sală
de bal de la parter pare să se afle în centrul palatului, conducând
spre alte încăperi cu funcție de saloane-antecamere. Vizibilă atât
la nivelul parterului, cât și prin deschiderea galeriei de la etaj,
ce permite o mai bună luminare și observare a invitaților, sala
este decorată fastuos cu ocazia unui eveniment oficial. Sunt
identificabile anumite elemente de la ancadramentele ușilor și
plafoane, posibil de factură neoclasică, precum și elemente
neorococo, amplificate de prezența drapajelor și candelabrelor și
policandrelor. Patru coloane dorice despart spațiul central de o
altă sală de mai mici dimensiuni, permițând probabil accesul spre
vasta grădină interioară.
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Deschideți cărțile,
închideți antenele!
Solidaritate cu Andrei
Pleșu
Foto: Roberto Iosupescu

Duminică 16 martie 2014, între orele 17.00-20:00, în
Piaţa Universităţii (Fântâni/Statui) din Bucureşti, a avut
loc o MANIFESTAȚIE APOLITICA în favoarea CĂRŢII şi
împotriva ANTENEI 3.
Asasinatul moral al valorilor culturale şi atacul repetat la
adresa civilizaţiei trebuie să înceteze! Protestul este o
reacţie a societăţii civile după linşajul mediatic la adresa
lui Andrei Pleşu. Aduceţi şi o carte!
“...ţin să mulţumesc tuturor acelora care, în zilele
din urmă, mi-au dat calde semne de solidaritate.
M-am simţit adesea stingherit de tapajul născut, fără
voia mea, în jurul unei nefericite seri la un post de
televiziune. Dar, de fapt, nu despre mine e vorba. Ci
despre atmosfera morală şi profesională a unei ţări,
în care bunul gust, bunul simţ, onestitatea, meseria,
comportamentul civilizat şi respectul pentru valori
stau sub ameninţarea unor găşti de neisprăviţi, de
netrebnici, de mercenari rudimentari: oameni cu
pregătire precară, oameni care nu se pot recomanda
prin nici o ispravă, în nici un domeniu; guralivi, prost
crescuţi, inculţi, dominaţi de resentiment, instincte
brutale şi interes privat. Avem de ce să ne temem.
Suntem în ţara din care Caragiale a fugit exasperat,
ţara în care Eminescu şi-a pierdut minţile, ţara care
a refuzat, iresponsabil, oferta făcută de Brâncuşi,
la bătrîneţe: aceea de a-şi lăsa întreaga operă
compatrioţilor săi. Ţara care şi-a omorît elitele în
puşcărie, ţara în care n-au mai vrut să se întoarcă
Mircea Eliade, Cioran, Eugen Ionescu, George Enescu.
Ţara din care pleacă, mereu, tineri excepţionali şi nu
doar ca să se căpătuiască, ţara care furnizează Europei
milioane de muncitori cu ziua, prost utilizaţi şi prost
plătiţi la ei acasă. Nu pot decât să sper că, sub această
pojghiţă de mizerie, există şi o altă ţară, ţara unor
oameni cuviincioşi şi cinstiţi, ţara celor care ştiu să se
respecte între ei şi să nu se lase manipulaţi de cîteva
trupe barbare de oameni stricaţi şi stricători de suflete.
(citat din articolul “O dată pentru totdeauna” publicat de
Andrei Pleșu).
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Ziua Apei
2014
Apa Nova București împreună
cu Primăria Municipiului
București, au invitat
bucureștenii, vineri 21 martie în
Piața Universității – Esplanada
Statui, la o după amiază
plină de energie și sănătate
sub sloganul ”Ți-e sete de
energie?”
Evenimentul a fost prilejuit de
celebrarea Zilei Mondiale a
Apei.
Peste 400 de bucureșteni
au dat viață celei mai
spectaculoare proiecții laser
pe clădirea BCR din Piața
Universității.
Evenimentul a fost susținut
de marele canoist român Ivan
Patzaichin și a fost prezentat
de către George Vintilă.
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Fotografi ABMD

Cum ai început să fotografiezi?
Este o întrebare cam grea, dat fiind răspunsul de la întrebarea similară
cu “când” în loc de “cum”. Cred că aveam vreo 8-9 ani atunci când
am cochetat prima dată cu un aparat foto (unul rusesc, format 6x9, cu
un singur timp de expunere fix 1/25 și B, fără reglaj de diafragmă!) și
nu mai țin minte foarte bine în ce complex de împrejurări am început
să fotografiez. Mai mult ca sigur mă fascinau fotografiile văzute prin
casă sau pe la rude. Mai târziu, prin liceu, m-am apucat mai serios
de fotografie, inclusiv de developatul filmelor și ale fotografiilor,
datorită aceluiași interes care m-a marcat ulterior toată viața: imaginea
”printată”.
Ce tip de fotografie îți place?
Îmi plac aproape toate genurile, dar fotografiile să nu fie banale. Ironic,
chiar genul însuși (de exemplu fotografia de portret, peisaj, nud) ar
putea banaliza fotografiile respective, fiind tot mai greu de realizat o
fotografie care să nu fie purtătoarea unei anumite banalități.
În ultimii ani, am început să-mi împart fotografiile pe care le fac în două
mari categorii, dar fără a se încadra exclusivist într-una din ele, putând
prelua din caracteristicile ambelor categorii:
- cea documentară/de călătorie/realistă
- cea de interpretare a realității/aspațială & atemporală
Cum ai aflat de Asociația Bucureștiul meu drag?
De când m-am mutat în București (venind din Timișoara, prin 1996) am
tot căutat pe net, asociații de fotografie. La un moment dat am dat de
ea și m-am înscris în lista de discuții din cadrul Asociației. Participând la
diverse evenimente ce le organiza, i-am cunoscut mai bine membrii.
Ce te atrage să participi la acțiunile asociației?
Diversitatea acțiunilor și a locurilor în care se organizează excursiile foto.
Ce activități ale asociației îți plac cel mai mult?
Excursiile foto, deși nu prea am vreme să particip la ele și expozițiile
foto.
Ce loc din București îți place cel mai mult?
Îmi plac cartierele vechi din București.
Ce îți place în București?
Îmi plac oportunitatea și diversitatea din orice domeniu.
Ce nu îți place în București?
Nu-mi plac persoanele care se regăsesc în Atlasul de Mitocănie Urbană
al celor de la Cațavencu.
Defineşte Bucureştiul în câteva cuvinte.
Diversitate, oportunitate, aglomerație, haos, câini, capitala României și
multe etc-uri.

Marcel Eremia
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F o t o : Marcel Eremia
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F o t o : Marcel Eremia
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F o t o : Cornel Petrescu
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Fotografi străini

Michail Moscholios
I n t e r v i u d e Mirela Momanu

Ce te-a inspirat să faci fotografie, şi în special
fotografie de stradă?
Sunt două persoane responsabile pentru ceea
ce trebuie să înduraţi acum când îmi cunoaşteţi
munca, precum şi temperamentul imprevizibil.
Din păcate nici una din cele două persoane nu
mai este acum printre noi - odihniţi-vă în pace,
tata şi Niko (Papadimitriou)!
Tatăl meu a fost cel care mi-a pus în mână
primul aparat foto, când aveam 16 ani. Era
un Canonet (un rangefinder care seamănă cu
Leica). Aparatele rangefinder sunt potrivite pentru
fotografia de stradă, prin dimensiunile lor şi
prin zgomotul redus în timpul acţionarii. În mod
surprinzător, nu am făcut niciodată fotografia de
stradă cu acel aparat. După o pauză mai lungă,
m-am trezit în 2004 cu câteva aparate foto
digitale (un compact şi un DSLR). Compactul
m-a făcut să descopăr frumuseţea instantaneelor,
iar Nikos mi-a confirmat că imaginile erau cu
adevărat originale. M-a împins să particip la
expoziţii, concursuri şi obţinerea premiilor, până
în ziua în care ne-a părăsit. Era un mare fan
al fotografiei lui Henri Cartier-Bresson şi mi-a
transmis şi mie pasiunea sa.

Michail Moscholios
Bucureștiul este în același timp o muză,
dar și o sirenă pentru mine
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Astăzi, după o duzină de expoziţii şi doua
e-bookuri, pot afirma că fotografia de stradă
m-a cucerit, întrucât este o fotografie a spiritului
liber, a emancipării, a sinergiilor umane şi în
acelaşi timp concluzionează totala lor absență.
Reprezintă umanitatea şi proiecţia ei fantomatică.
Fotografia de stradă nu e perfectă, dar este
mereu estetică. Uneori poate fi tehnic deficitară,
dar este mereu puternică. Nu reprezintă adevărul
absolut, dar este o atitudine împotriva lucrurilor

comune, un reflex instinctiv la neprevăzut, o
suprapunere a lucrurilor care nu relaţionează.
Cum te-ai decis să alegi Bucureştiul pentru
fotografie de stradă?
Am studiat în Bucureşti, la Politehnică-Facultatea
de Inginerie chimică. M-a ajutat mult în camera
obscură (cu revelatori, fixatori etc). De atunci am
iubit acest oraş! În anii studenţiei te ataşai de
orice! Ofeream îmbrăţişări şi sărutări oricui apărea
în faţa noastră. Şi fotografia reprezintă ea însăşi
un sărut. A trebuit să revin în acest oraş pentru
a-i aduce într-un fel tributul meu. Şi acea zi a
fost în 2005, când am vizitat România în timp ce
se pregătea să adere la UE. Am făcut o echipă
cu câţiva membri de pe Flickr şi am început să
fotografiem în Bucureşti. Am finalizat acest lucru
în acel an cu o expoziţie: http://www.9am.ro/
stiri-revista-presei/2006-06-24/prin-ochiul-magicschite-momente-si-sentimente.html
De atunci nu am încetat să revin şi să redescopăr
“oraşul meu”. Aş putea afirma în mod obiectiv că
Bucureşti oferă în mod natural esenţa fotografiei
de stradă. Oraşul ne surprinde la fiecare pas cu
suprapunerile sale neaşteptate. Contrastele sale
suprarealiste sunt oferite de către oraşul în sine
şi de către locuitorii săi. Simbolistica în fotografia
de stradă încearcă să descrie adevăruri absolute
în mod indirect, print-o abordare metaforică şi
subliminală. Pot afirma că nu există un alt oraş
atât de sugestiv şi de imprevizibil ca Bucureştiul.
Când fotografiezi pe stradă în Bucureşti, ce
te inspiră? Arhitectura locurilor, activităţile
oamenilor, lumina şi umbrele, expresivitatea
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oamenilor sau alte elemente? Ce reprezintă o
prioritate pentru tine în fotografie?
Este o aşa întrebare “elevată”, plină de
sensibilitate şi aşteptări, parcă dornică să
descopere marile secrete ale fotografiei! Din
păcate mă tem că răspunsul meu e prea simplu:
practic mă atrage orice, oricine şi oricând! (şi e cu
atât mai valabil acest răspuns pentru Bucureşti).
Fotografiile nu exista până când nu le faci. Arta
este o necesitate de exprimare interioară, aşa
este şi fotografia. În aceste momente sunt foarte
concentrat la ceea ce simt şi gândesc. Între
mine şi oraşul cu locuitorii săi există doar un
cadru care vrea să fie umplut cu sentimente şi o
poveste.
Intensitatea exprimării artistice ne împinge în
asumarea anumitor riscuri, a unor decizii între
bine şi rău, între exagerare şi echilibru. Cu cât
realizăm mai repede că trebuie să ne asumăm
un risc în a acţiona, cu atât mai repede apare
genialitatea şi ne ajută să evităm un dezastru.
Cred că asumarea unor riscuri oferă obţinerea
unor rezultate speciale. Prin urmare fotografiile ne
aleg, nu le alegem noi (nu mă voi sătura niciodată
să îl citez pe HCB, care a fost atât de laconic în
exprimare, dar atât de precis)
Fotografia ni se dezvăluie, ne cheamă precum
o sirenă. Nu sunt decât un norocos care se
întâmplă să fie acolo. În Bucureşti simt cum ne
cheamă de dimineaţă şi până seara, în orice loc
posibil, prin orice interacţiuni umane apărute.
În acest mod Bucureştiul este în acelaşi timp o
muză, dar şi o sirenă pentru mine. V-aţi întreba
dacă două creaturi magice nu sunt prea greu
de manevrat? Sugestia mea este să fiţi extrem
de receptivi şi atenţi când sunteţi în preajma
Bucurestului. Sau mai precis, când el va atrage în
îmbrăţişarea lui.
Cum te-ai decis să iniţiezi evenimentul DRYRUN din luna ianuarie a acestui an? Ce ai
crezut interesant de prezentat elevilor tăi? Şi
care a fost reacţia participanţilor?
Strada reprezintă pentru fotografie ceea ce “open
code” este pentru informatică. Un spirit liber care
generează tensiune. Este o democraţie artistică,
un mod deschis de expresie, care nu se supune
regulilor şi limitărilor din punct de vedere tehnic.
Am dorit să transmit exact acest sentiment celor
care au decis să petreacă două zile alături de
mine: “Fiţi pasionaţi de ceea ce faceţi, iubiţi ceea
ce fotografiaţi, subiectele şi locurile alese. Faceţi
aceeaşi alegere zilnic, întreceţi-vă cu voi înşivă,
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asumaţi-vă fotografia de stradă ca pe o stare de
spirit!”
Roberto Iosupescu, unul din participanţii la
eveniment, a fost amabil să ne împărtăşească
impresiile sale în urma acestui eveniment: “Am
avut plăcerea și onoarea de a face parte dintre
cei care au participat la DRY-RUN-ul organizat de
Michail. Am putut astfel beneficia de cunoștințele
și experiența pe care Michail ni le-a oferit cu
pasiune și plăcere, dovedindu-se nu doar un fin
cunoscător al fotografiei de stradă, ci și un foarte
bun pedagog. Foarte puțini instructori am întâlnit
care să fie la fel de apropiați de cursanții lor ca
Michail.
Au fost expuneri teoretice, au fost exerciții
practice pe stradă și au fost discuții pe fotografiile
rezultate. Am învățat astfel să „citim” fotografiile
și am învățat că selecția lor este o etapă la fel de
importantă ca și cea a realizării fotografiilor.
Dar poate cel mai mult la Michail m-a impresionat
felul în care a încurajat fiecare cursant. Și nu a
făcut asta prin simple cuvinte de laudă, ci prin
observații pertinente pe fotografiile comentate.
Am învățat că a evalua și critică o imagine
înseamnă în primul rând responsabilitate.
Am avut ocazia să cunosc oameni noi. Am avut
ocazia să mă cunosc mai bine pe mine. Am
petrecut un timp nu doar plăcut ci și extrem
de util în compania unor oameni cu care
împărtășesc aceeași pasiune. Iar acum pot
spune că am făcut un real pas înainte. Iar pentru
toate astea există o singură răsplată pe măsura:
mulțumesc Michail.”
Care au fost locurile din Bucureşti pe care
le-aţi fotografiat în timpul evenimentului
organizat în ianuarie 2014? Am dori să
vedem Bucureştiul prin ochii tăi, precum şi ai
participanţilor la eveniment!
După cum am spus, Bucureştiul este prin
excelenţă cel mai bun loc pentru fotografia de
stradă. În fotografia de stradă trebuie să fim
atenţi şi pregătiţi în orice moment. Pregătirea
este mai mult din punct de vedere mental. Nu
vei observa anumite lucruri dacă mintea se află
într-o pauză de relaxare, savurând o ceaşcă
de cafea, pe o terasă la soare! Nici dacă totul
e perfect organizat, precum un ceas elvețian!
Iar Bucureştiul nu ne dezamăgeşte niciodată,
ne oferă mereu surprize şi ne ţine în alertă. Ne
provoacă şi asta se întâmplă exact atunci când
începem să ne întrebăm despre lume, despre
noi, despre alţii. Iar fotografiile pe care le facem
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vin să ne salveze, şi astfel ne simţim datori să
mergem mai departe, dincolo de limitele pe care
ni le impunem!
Voi menţiona şi câteva locuri, deşi magia străzii
apare în fiecare colţ de stradă din oraş:
Pasajul Latin, cu scările şi suprafeţele sale curbe,
cu intrările şi ieşirile în care lumina pătrunde
exact atât cât este nevoie să poţi surprinde întrun mod discret locuitorii oraşului în trecere, şi
stările lor schimbătoare. Pentru că ei lasa în urmă
zgomotul oraşului şi pentru câteva minute se simt
în siguranţă şi liniştiţi în trecerea lor prin pasaj,
însoţiţi de muzica ce mereu este prezentă aici.
De ce menţionez acest loc? Pentru că putem
capta zeci de imagini în timpul trecerii noastre
prin pasaj, dar mai rămân sute de alte secvenţe
pe care le-am fi captat, dar care ne-au
“hipnotizat” cu puterea lor şi la care am asistat
fără a putea reacţiona la timp. Poate am preferat
să le admirăm şi nu să le captăm! Până la urmă
este o alegere şi implică un efort considerabil
pentru a sacrifica trăirea momentului în favoarea
imortalizării lui. Cred că generăm arta în fotografia
de stradă când trăim momentele pe care dorim
să le captăm, cu sau fără ajutorul aparatului.
Încercaţi de asemenea să mergeţi în Gara
de Nord, pe Lipscani, în zona Unirii, dar şi
pe străduţele înguste în spatele hotelului
Intercontinental, în lungul Splaiului Independenţei,
şi tot aşa... Nu există o listă de locuri anume.
Doar opriţi-vă unde sunteţi. Aruncaţi o privire în
jur, simţiţi locul şi capturaţi-i magia!
Ai revenit în Bucureşti în luna februarie 2014,
cu un nou eveniment precum şi cu o nouă
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abordare fotografică. Ne poţi oferi detalii?
În fotografia de stradă, maeştri precum Henri
Cartier - Bresson, Andre Kertesz, Rene Burri,
Edward Weston, au venit şi ne-au învăţat cum
să folosim bine geometria şi ştiutele „proporţii
divine”. Dar mai apoi alţii, cum ar fi Leonard Freed
și Garry Winogrand au mers şi mai departe, şi au
preferat o abordare mai grea (fără reguli), pentru
a se exprima fotografic, prin mijloacele pe care le
aveau la îndemână.
Toţi aceşti mari fotografi au avut încă o
caracteristică în comun. Puteau capta ce e
mai bun din jurul lor, folosind acele elemente
pentru arta lor. Ei ştiau deasemenea şi cum să
îşi folosească aparatele şi echipamentul foto în
modul cel mai eficient, inovator și creativ.
Prin urmare, ei au abordat subiectele în limitele
echipamentor fotografice pe care le aveau la
vremea respectivă: cu timp de reacţie mai lung
la declanşare, fără autofocus, fără fotografiere
continuă, 12-24-36 maxim cadre pe film... şi lista
este lungă.
Suntem în 2014. DSLR-urile noastre trag ca
o mitralieră, se concentrează pe 100 puncte
de focusare, şi reacţionează în milisecunde la
oricare dintre comenzile noastre. Micile aparate
mirrorless sunt şi ele competitive, alături de
multe aparate profesionale. Camerele de pe
smartphone au ajuns şi ele la 10MP şi nu se
opresc aici. Mai ieri unul din prietenii mei mi-a
arătat cum se poate declanşa obturatorul de
iPhone5 prin intermediul caştilor sale, fără a fi
observat de subiectul fotografiat.
Ei bine, suntem toţi fotografi acum. Dar ce ne

va face să fim diferiţi, iar cadrele noastre să
fie mai bune decât toate celelalte?
Eu propun să încercăm să surprindem esenţa
primei impresii, cea care atrage atenţia noastră.
Partea de bază a imaginii, cea care ajunge la
neuronii noştri și creează nevoia de a lua aparatul
foto şi de a declanşa! Fără a-l ridica la ochi... fără
a compune cadrul... fără geometrie, reguli de aur
sau setări anume, sau corecte.
Propun să surprindem miezul inspiraţiei, acel
„hardcore” al spontaneităţii fotografice, directe.
Nu voi dezvălui mai multe aici (poate şi
pentru că, încă o dată, cuvintele nu ne pot
ajuta în fotografie). În orice caz este mult de
experimentat, de învăţat cum să simţi şi să vezi,
cum să împărtăşeşti sentimente prin intermediul
fotografiei de stradă „hardcore”.
Este (şi ar trebui să fie), ca o dragoste la prima
vedere, atunci când ai ochi doar pentru ea/el
şi toate celelalte elemente, persoane, obiecte,
devin neclare, aproape dispar, şi nu au nici cea
mai mică importanță pentru universul nostru. Ca
atunci când pe creierul nostru apare un tatuaj
instantaneu al obiectului dorinţei noastre, a
muzei, a sursei de inspiraţie. În același mod ar
trebui să apară „tatuat” şi pe senzorul aparatului
nostru de fotografiat.
E ca şi cum ai fi fost lovit de un trăsnet şi,
desigur, cu consecinţele respective. Ca un fum
provenind de la fotograful lovit de trăsnet și de la
subiectele fotografiate.
Mai multe în curând pe www.facebook.com/
PhotoTeamRomania și www.vslo.ro.

Dincolo de pasiune şi talent, pentru a
fotografia este întotdeauna nevoie de un
echipament foto. Ne poţi spune din ce este
compusă trusa ta foto şi de ce ai făcut
această alegere?
Am testat o mulţime de echipamente fotografice.
Mai mic este mai discret. Dar nu e suficient de
rapid. Aparatul ideal pentru mine trebuie să fie
mai rapid decât gândurile mele. Precum clipitul!
Dar cum acel aparat încă nu a fost inventat,
a trebuit să mă mulţumesc cu Canon 5D II şi
obiectiv de 24mm (după ce acesta mi-a fost
furat, l-am înlocuit cu 5D III şi obiectiv 24-70mm).
Sunt alergic la a căra prea mult echipament după
mine.
Vorbind la modul general, alegerile noastre
tehnice nu trebuie făcute ca să genereze exclusiv
cadre mai frumoase sau perfecte din punct de
vedere tehnic. Asta nu e artă. Perfecţiunea nu e
artă.
Fotografia de stradă e precum visul unui copil,
care porneşte de la o jucărie stricată şi generează
o poveste complexă. La fel, ea începe cu
suprapuneri accidentale şi elemente care par a
nu relaţiona. Noi suntem acolo ca să le aşezăm
împreună într-un echilibru magic şi să creăm o
întreagă poveste într-o fracţiune de secundă.
Ţinând cont că marea majoritate a
fotografiilor tale sunt alb-negru, ne poţi
spune de ce ai ales acest mod de prezentare
în detrimentul variantei color? Care sunt
avantajele fotografiei alb-negru pentru tine?
Permite-mi să răspund aici prin a cita din opiniile
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mele, aşa cum sunt ele prezentate în cartea mea:
http://www.michail-photography.eu/the-books:
În primul rând arta interpretează. Trebuie
să evităm descrierile precise (realistice) ale
adevărului. Culoarea este o dimensiune
suplimentară pentru o compoziţie fotografică. De
multe ori culorile ne distrag atenţia de la subiect.
Uneori devin mai importante şi decât conţinutul.
Imaginile noastre nu trebuie să se limiteze la doar
a fi un mozaic frumos colorat.
Un simplu test pentru a realiza valoarea unei
fotografii color este de a o desatura. Dacă
valoarea sa artistică este aproape zero, atunci nu
era bună nici la început, color. Ce păcat! Atât de
multe răsărituri colorate duse pe apa sâmbetei.
Haideţi să îi ascultăm pe marii fotografi:
HCB a spus într-un interviu “Realitatea este
un potop haotic, iar în cadrul acestei realităţi
trebuie să luăm o decizie care să aducă forma
şi conţinutul împreună într-un mod echilibrat;
imaginaţi-vă că mai trebuie să ne gândim şi la
culoare peste toate astea! “
B&W este o abstractizare, nu este ceva normal,
aduce la esenţă. Culorile sunt pentru pictură.
“Alb şi negru sunt culorile fotografiei. Sunt două
forţe oponente, un conflict, speranţă şi disperare”
(Robert Frank)
Va trebui la un moment dat să faceţi o alegere,
care este a voastră?
Pentru fotografiile tale foloseşti programe de
post-procesare? Care este workflow-ul tău?
Deschid imaginea RAW în Camera Raw (corectez
negrul, expunerea, uneori dau sharpness).
Deschid Photoshop, convertesc în B&W, aplic
contrast şi iar Sharpness.
Salvez în format TIFF.
Timp de prelucrare per imagine = 10 minute.
Nu fac corecţii de orizont sau perspectivă, nu fac
crop.
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O fotografie nu poate fi tăiată după ce ai captat-o. Nu că ar fi ceva
imoral în a o face. Cred doar ca o fotografie proastă nu poate fi
salvată doar selectând numai o parte a ei. Pe de altă parte, dacă tai
o parte dintr-o fotografie bună, o distrugi.
“O schimbare a formei este o schimbare a conţinutului” (John
Szarkowski).
În general cred despre post-procesare ca şi când fotograful ar face
artă, nu trebuie pre-definită o compoziţie, cât mai degrabă trebuie
surprinse momentele vieţii. Fotografiile nu există până când nu le
faci. Şi chiar şi apoi, nu încercăm să ne amintim ce am fotografiat,
doar alegem cele mai bune compoziţii. Astfel, de ce am petrece mai
mult la post procesare? Nu poţi adăuga detalii dacă ai supra expus
sau dacă ai scăpat ceva din cadru. Este o abordare pragmatică.
Dacă dorim să petrecem ore în şir în faţa calculatorului retuşând o
fotografie, nu ar fi mai bine să ne gândim puţin mai mult înainte de
a face setările şi pregătirile necesare pentru obţinerea cadrului şi a
încadrării acestuia?
Prefer să observ realitatea, nu să o manipulez.
Cum te vezi pe tine şi fotografiile tale în viitor? Ce crezi că ai
putea face şi nu ai făcut încă destul sau poate deloc?
Îmi doresc şi sper să mă reinventez în fiecare zi!
Şi în acest sens sunt conştient de câteva lucruri: cu cât evităm
respectarea “regulilor”, cu atât mai multe şanse avem în a obţine
originalitate şi viziune. Arta este o probă personală, intimă. Cu cât
avansăm din punct de vedere artistic, vom experimenta paradoxul
de a avea din ce în ce mai puţini admiratori şi susţinători! Munca
noastră devine din ce în ce mai “dificilă”, mai complexă, mai plină de
înţelesuri şi nu este acceptată prea uşor. Faptul că numărul de “like”
-uri este mai mic sau comentariile sunt din ce în ce mai puţine nu
trebuie să ne descurajeze!
Caut doar să aflu cum îmi pot îmbunătăţi rezultatele prin studiu,
meditaţie şi experienţă. Un element cheie îl reprezintă şi autocritica.
A face artă din fotografia de stradă este şi trebuie să fie un proces
în care trebuie să avansezi singur. Dar uneori simt nevoia de a o
împărtăşi şi de a căuta activităţi colective (plimbări fotografice,
expoziţii, seminarii, workshop). Până la urma fericirea este deplină şi
reală doar când o împărtăşim!
Michail Moscholios
www.michail-photography.eu

Care îţi sunt planurile de viitor? Intenţionezi să vii mai des în
Bucureşti, pentru fotografie dar şi pentru a organiza evenimente
similar?
www.flickr.com/photos/michailFără îndoială că voi reveni în mod regulat să fotografiez în Bucureşti
photography
şi voi fi mereu bucuros dacă mă vor însoţi prietenii fotografi în
https://www.facebook.com/
drumurile mele pe străzile oraşului. Celor interesaţi le recomand
groups/375219189286903/
să aplice la evenimente prin intermediul site-ului VSLO. http://vslo.
ro/vslo-master-class/programa/the-fleeting-composition-the-splitsecond-the-art-unchained/
www.facebook.com/mmichail

Nu sunt un profesor, sunt şi un căutător, şi dacă sunt persoane
dornice în a mă însoţi în peregrinările mele fotografice, pot doar
să afirm că voi continua şi eu să învăţ de la ei atâta timp cât vom
împărtăşi aceeaşi pasiune pentru fotografia de stradă.
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BUCURESTIUL
FOTOGENIC
,

Andrei Bîrsan
www.orasul.ro

24 februarie 2014
Au început lucrările de
lărgire a trotuarului de pe
Calea Victoriei
150 Bucureștiul meu drag

Nr. 26 / Martie 2014 151

BUCURESTIUL
FOTOGENIC
,

Andrei Ionel Bergheș
http://arhivadegeografie.
wordpress.com/

Amfiteatrul abandonat de lângă Orășelul
Copiilor. Fotografia este făcută de pe blocul
cel nou de locuințe, panoramarea este
realizată de Livia Zaharia.
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BUCURESTIUL
FOTOGENIC
,

Ileana Partenie
www.diades.ro

Smârdan colț cu Șelari
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BUCURESTIUL
FOTOGENIC
,

Corneliu Tănasă
www.orasul.ro

8 martie
Culoarea pe care părul
tău o va iubi!
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BUCURESTIUL
FOTOGENIC
,

Alberto Groșescu
www.orasul.ro

„Macheta” orașului
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BUCURESTIUL
FOTOGENIC
,

Dragoș Stoica

La Gara de Nord
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