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Cei 7 ani de acasă
Prin cei 7 ani de acasă se transmit mai departe copiilor valorile
pe care se bazează familia, se formează personalitatea şi
comportamentul copilului, sunt cheia către succesul lui, o definiție
interesantă.
Îi învăţăm să nu mintă, să nu fure, să fie cuviincioşi, să-şi iubească
şi respecte familia.
Dar oraşul, oraşul în care se joacă sau se plimbă cu bicicleta îi
învăţăm să-l iubească? Parcul cu leagăne, vânzătorul de vată
de zahăr, caţelul din colţul străzii ... şi acestea ar trebui să le
iubească, să le respecte?

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

Da, ar trebui să le inspirăm să aibă grijă faţă de oraş ca de
un lucru personal, să fim pentru copiii noştri un exemplu de
bucureştean responsabil, de iubitor al locurilor şi istoriei lui. Să-i
îndrumăm în descoperirea lui, să le stârnim curiozitatea de a-l
cunoaște, de a-l înțelege, de a-l respecta.
Haideţi să integrăm Bucureştiul în valorile familiei noastre, valori ce
merită promovate şi lăsate moştenire generaţiilor viitoare.
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Delta României
Vernisajul
Delta - locul de la capatul lumii, expozitie de fotografie, vernisajul 24 aprilie ora 18.30, statia de metrou
Unirii 1, sus pe pasarela
Expun: Adrian Bolboceanu ; Andrei Beldiman ; Andrei Ciobotea ; Andrei Nichita ; Camelia Stan ;
Carmen Stefan Pelinel ; Catalin Pomeanu ; Catalin Savulescu ; Catalin Scarlat ; Ciprian Grigore ;
Ciprian Vladut ; Corneliu Tanasa ; Dan Mirica ; Dan Moruzan ; Daniel Alexandrescu ; Diana Damalan ;
Dragos Stoica ; Eduard Axente ; Ema Mihalachi ; Florian Marin ; Gabur Valentina ; Gelu Coltau ; Gina
Buliga ; Ioan Herisanu ; Ioana Cristescu ; Ion Emilian Bancu ; Ionel Onofras ; Lavinia Visan ; Leonard
Butusina ; Lucia Simion ; Lucian Cuibus ; Mariana Popescu ; Mihaela Petre ; Mihai Radulescu ; Mirela
Momanu ; Nicu Toader ; Razvan Teodoreanu ; Roberto Iosupescu ; Serban Vornicu ; Sorin Stoicescu ;
Victor Nisipasu ; Victor Stroe ; Vlad Piriu
· curatorul expozitiei Mirela Momanu
· perioada expunere 24 aprilie – 31 mai 2014
Juriul Expozitiei
Mirela Momanu, Coordonatorul de expozitii al Asociatiei Bucurestiul meu drag – www.orasul.ro
Roberto Iosupescu – www.orasul.ro
Corneliu Tanasa - https://www.facebook.com/corneliu.tanasa
Partener: Nikon România www.nikonisti.ro,
companie japoneză înfiinţată în 1917
specializată în producţia de echipamente foto.
Nikon este martorul transformării Bucureştiului.
Este alături de Asociaţia Bucureştiul Meu
drag de peste 6 ani, timp în care am suprins
transformarea oraşului din toate zonele
Bucureştiului. Multe din fotografii sunt făcute
de membrii Asociaţiei Bucureştiul meu drag cu
Nikon şi reflectă cu fidelitate detaliile urbanistice.
Galeria din Galerie www.galeriadingalerie.ro
transformarea spaţiului public de la metrou
în prima galerie permanentă, subterană de
fotografie a Bucureştiului. Un proiect iniţiat de
Asociaţia Bucureştiul meu drag şi susţinut de
Metrorex şi Apa Nova.
Asociaţia Bucureştiul meu drag www.orasul.ro
Merită să descoperim pentru noi toţi şi pentru copiii
noştri farmecul locului, oamenii şi tradiţiile care l-au
construit, care i-au definit spiritul şi care într-un fel
sau altul interferează zilnic cu prezentul nostru.
Haideţi cu noi!
6 Bucureștiul meu drag

Metrorex www.metrorex.ro Din noiembrie 1979
suntem în slujba călătorilor • Linii de metrou: 4 •
Lungimea reţelei: 69,25 km cale dublă • Număr
depouri: 4 • Număr de staţii: 51 • Distanţa
medie între două staţii: 1,5 km • Lungimea unei
staţii: 135 – 175 m • Adâncimea medie a unei
staţii: 12 m • Ecartament: 1.432 mm • Sistem
Automat de Taxare cu cartela magnetică din
1995.
Apa Nova Bucureşti www.apanovabucuresti.ro
Apa Nova Bucureşti, filiala Veolia Apă, este din
noiembrie 2000, pentru o durată de 25 de ani,
concesionarul serviciilor publice de alimentare cu
apă şi canalizare din Bucureşti şi are ca principal
obiect de activitate gestionarea resurselor de
apă, tratarea şi distribuţia apei către consumatori,
evacuarea apelor uzate şi a apelor meteorice
de pe teritoriul Municipiului Bucureşti. Prin
parteneriatele încheiate de-a lungul celor 13 ani
de existenţă pe piaţa românească, Apa Nova
a iniţiat diverse programe de responsabilitate
socială în mai multe domenii de activitate:
cultură, educaţie, social, mediu.
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 Fotografii de:
Andrei Bîrsan

Melania Logofătu

Nicu Buculei

Mihaela Petre

Bogdan Șerban

Nicu Buculei

Camelia Stan

Șerban Vornicu

Cătălin Pomeanu

Vali Onciu

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

SUNT CREATIVITATE CONECTATĂ

SUNT NIKON D5300. Sunt creativ până la ultimul pixel. Sunt cel

10 Bucureștiul meu drag

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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Bucureștiul în alb și negru la Suceava
expoziție de fotografie
La invitația Asociației „Euro Foto Art” www.eurofotoart.com din Oradea expoziția „Bucureștiul în alb și
negru” va fi expusă până pe 10 iunie în Suceava.
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 10 mai 2014. Expoziția a fost vernisată de către
artistul fotograf Ştefan Toth AFIAP preşedintele Asociaţiei „Euro Foto Art”.
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Excursie “Bucureștiul
nostalgic”

Fie ploaie fie vânt noi tot dăm o tură prin Bucureștiul nostru drag.
Am străbătut orașul spre Dorobanți, Polonă și Tunari, am trecut și pe la Schitul Darvari.
Data: sâmbătă 10 mai 2014, ora de întâlnire: 18.00, stația de metrou Victoriei

 Foto Andrei Bîrsan
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 Foto Alexandru Stamate

 Foto Camelia Comșa

 Foto Andrei Pandele

 Foto Ioan Herișanu

 Foto Ioan Morărița

 Foto Octavian Cucolea

 Foto Roberto Iosupescu

 Foto Mihai Petre
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 Foto Șerban Vornicu
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ARHIVA ASOCIAȚIEI

Bucureștiul
meu drag
Din excursii de-a lungul anilor

mai 2008
Cristian Băluță
Excursie Calea Victoriei

mai 2009
Alexandra Pașca
Excursie Noaptea Muzeelor

mai 2010
Corneliu Munteanu
Excursie Dristor Timpuri noi

18 Bucureștiul meu drag
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mai 2011
Adrian Baicea

mai 2013
Adrian Tache

Excursie Salonul Foto

Excursie Liniei și mai departe

20 Bucureștiul meu drag

mai 2012
Ileana Ionescu

mai 2014
Ioan Herișanu

Excursie Întoarcerea la Matache

Excursie Bucureștiul nostalgic
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TRECUT-AU ANII...

Trecut-au anii

2007 mai - Universitatea este în renovare, foto Andrei Bîrsan

22 Bucureștiul meu drag
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TRECUT-AU ANII

Blocul Turn

Anii
‘70, arhiva
Municipiului București
24 Bucureștiul
meuMuzeul
drag

Anul 2012, fotograf Ion Pîrvu
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TRECUT-AU ANII

Piața Universității

Anii ‘70, arhiva Cezar Petre Buiumaci

26 Bucureștiul meu drag

Anul 2013, fotograf Lucia Spirea
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CARTILE BUCURESTIULUI

Recomandate de
IdeiUrbane.ro

Cele două Mântulese,
Andreea Răsuceanu
editura Vremea, Bucureşti, 2009
Vă recomand o carte citită acum ceva vreme, lucrarea Cele două Mîntulese
a doamnei Andreea Răsuceanu. Cartea este o istorie destul de interesantă
a zonei Mântuleasa, pornind de la două personaje feminine, cele care dau şi
titlul cărţii, Safta şi Maria Mântuleasa. Este urmărită povestea familiei, istoria
locurilor, a bisericii şi dezvoltarea zonei începând cu secolul 18. Descrieri
interesante, documente din arhive şi legături cu lucrarea lui Mircea Eliade.
Am avut totuşi senzaţia că unele informaţii sunt repetate cam des, poate din
nevoia de a prezenta o poveste cursivă.
“Presupunând că Mantu ar fi lăsat prin testament moşia de la Inoteşti surorii
lui, cum se întâmpla îndeobşte cu bunurile de familie dinaintea căsătoriei,
atunci Stanca nu ar mai avea de ce să figureze în act. Prin urmare, Maria
îşi revendică primul loc în această întreprindere menită a asigura mântuirea
sufletului lui Mantu (şi a întreg neamului lor), deşi de obicei acest rol îl
îndeplineşte în epoca medievală soţia, care ar fi trebuit să figureze cea dintâi
în pisania bisericii clădite din iniţiativa aceluiaşi Mantu, ea fiind însărcinată cu
înscrierea numelui soţului defunct în memoria celorlalţi.”
28 Bucureștiul meu drag
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Bucureştiul lui
Teodor Frolu

Nu există o construcţie nouă de
care să fie cineva legat emoţional
 Interviu de Miruna Bărdulete
 Fotografii de Mihai Petre și Dan Moruzan
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Arhitectul Teodor Frolu este primul care a observat
potenţialul Centrului Istoric, după ‘89, fiind, de
asemenea, cel care a reuşit să repună în circuitul
cultural al oraşului o clădire de patrimoniu, sortită
degradării.
A demarat numeroase proiecte în Bucureşti şi are la
fel de multe planuri pentru viitorul lui: asta pentru că,
după cum explică el, Capitala are mare nevoie de ceva
nou.

Miruna Bărdulete

Spuneţi-mi, mai întâi, de ce aţi ales locul acesta pentru interviu.
Pentru că e o temă foarte actuală extinderea Muzeului Antipa peste
Muzeul Ţăranului. Problema e că, din această dezbatere care a inflamat
spiritele culturale şi, în acelaşi timp, vizionarii în dezvoltări imobiliare din
Bucureşti, nu am făcut un pas înainte. Şi mie mi se pare că e un lucru pe
care Bucureştiul nu l-a învăţat. Dintr-o anumită dezbatere publică, dintrun anumit conflict, din mai multe idei ar trebui să iasă o concluzie sau
măcar ceva nou. Nu avem cultura dialogului și suferim din cauza asta, de
aici și incapacitatea de a ne putea defini mai clar interesul public.
Şi triunghiul muzeelor e un foarte bun exemplu. Dar, dintr-o intenţie bună,
s-a ajuns la o aberaţie tragică. Lucrul care se întâmplă aici se întâmplă
în multe locuri din Bucureşti. Oamenii nu au o cultură la nivel de oraş,
de a dezbate şi a discuta despre soluţii. Majoritatea bucureștenilor nu-și
iubesc orașul, străinii vorbesc mult mai frumos despre oraş decât noi.
Pentru că s-a pierdut o anumită relaţie, o asumare a orașului, asta vine
din istoria din ultimii 60 de ani, dar şi din istoria recentă. Bucureştiul, în
ultimii 20 de ani, nu a făcut ceva care să-l facă pe cetăţean să simtă
că-i aparţine oraşul. Informează bucureștenii de deciziilor lor, dar nu-i
consultă pentru a-și baza deciziile pe asta. Spun: eu am fost votat sa iau
decizii in numele lor! Asta vine dintr-o lipsă de maturitate în înțelegerea
procesului de dezvoltare urbană. Dacă ne uităm la oraşele importante
din Europa, o să vedem că şi ele au trecut prin aceste crize în care nişte
ingineri de drumuri voiau să facă bulevarde peste tot, nişte dezvoltatori
care ar fi construit peste monumente câte ceva care să facă bani,
dezvoltatori care vor să transforme un parc urban într-o grădină interioară
a dezvoltării lor urbane.

Dan Moruzan

Şi hai să ne uităm la ce s-a construit în ultimii 20 de ani în Bucureşti.
Spuneţi-mi o construcţie nouă de care e cineva legat emoţional. Nu
există. Ceva de care să spui, când cineva în vizită la tine, că vrei i-l arăţi.
Eu nu cred că cineva se duce să arate nici măcar un mall.
Care sunt lucrurile identitare într-un oraş?
Un muzeu care are ceva de spus, de pildă. Şi avem muzee care au
devenit reprezentative pentru oraş, avem câteva clădiri- monumente
istorice, avem străzi sau zone interesante. N-am auzit pe nimeni să
spună: Domne, important pentru mine nu e o casă, important pentru
Bucureşti e o zonă care are şarmul ei, chiar dacă nu are case monument
istoric.

Mihai Petre

Avem Centrul Vechi acum care face un fel de pionierat. Dar sunt multe
32 Bucureștiul meu drag
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locuri în Bucureşti care au un „parfum de
Bucureşti“. N-am auzit să se vrea să se păstreze
Grădina Icoanei cu parfumul ăsta. Dacă vrem
să-l păstrăm aşa, trebuie să vedem de ce e dat
parfumul lui: de case care nu au mai mult de
3-4 etaje, de nişte grădini cu spaţiu mai mare
între ele, un spaţiu verde care participă la stradă
şi, în momentul ăla, spui: Zona asta trebuie
să se dezvolte aşa. Dacă spui, nu mai vine un
investitor şi îşi imaginează că poate să facă un
P+10 şi începe o întreagă nebunie, procese cu
societatea civilă. Oricum, în timp ce se luptă
cu ăsta pe care nu l-a tras nimeni de mânecă
să-i zică că nu poate să facă asta, că strică
proprietăţile tuturor din jur, se construieşte,
nu un P+10, un P+5 care nu are o arhitectură
specială, dar care ocupă parcela. Pe el nu-l mai
atacă nimeni şi te trezeşti cu o chestie la fel de
toxică ca un P+10.
Bucureştiul trebuie să-ţi dezvolte acest reflex
de a discuta soluţii pentru că, în urbanism, nu
există o soluţie ideală, mereu e un compromis.
Problema e cum faci ca acel compromis să nu
se facă în detrimentul comunităţii, al oraşului.
Vă dau un exemplu din propria mea experienţă.
Lucrând pe un monument istoric, sunt foarte
multe variante de a rezolva problema acelui
monument. Vom avea unii care spun să-l faci
exact cum era. Dacă eşti investitor privat, s-ar
putea ca, făcându-l cum era, să realizezi că
clădirea aia a fost gândită pe o funcţiune care nu
mai există şi să nu poţi să o foloseşti. Ai extrema
cealaltă care spune: A, e o clădire veche, vreau
să fac cu totul altceva acolo, o dărâm complet
şi renunţ la ea. Dacă clădirea aia veche are o
valoare patrimonială, emoţională în oraş, chiar
dacă e proprietatea ta, nu ai dreptul. Dacă nu
există negociere între aceste extreme și nu
găsim măsura optimă, intervenția este un eșec
pentru toată lumea.
Aţi menţionat Centrul Vechi. Spuneaţi într-un
interviu că s-a transformat într-un food court.
Ce ar trebui să se schimbe ca să nu mai fie
aşa?
Păi Centrul Vechi suferă de două probleme
majore. Părerea arhitectului despre Centrul
Vechi, dar şi povestea primei cafenele deschisă
de el în zonă, după Revoluţie, o puteţi citi aici.
Dacă vă uitaţi, Centrul ăsta istoric are şi părţi
bune. Şi anume, a creat acest interes pentru
baruri, pub-uri de calitate. Şi Bucureştiul are ce
oferi, din punct de vedere al entertainment-ului,
34 Bucureștiul meu drag

este un oraş interesant cu locaţii diverse, cu
design interesant.
Ce e bine este că, în ultimii ani, din această
tensiune între societatea civilă şi Administraţie,
Bucureştiul a avut foarte mult de câştigat.
Culmea e că a avut de câştigat şi Administraţia,
că a făcut şi nişte proiecte bune. Cel mai bun
exemplu este faptul că, pe anumite zone, a
început să trateze spaţiul public cu mai multă
atenţie. Să refacă trotuare, să dea mai mult
spaţiu pietonilor. Avem acum un Magheru mai
prietenos- sper sa se termine odată!, Calea
Victoriei, care a început să meargă în direcţia
asta. Avem acest plan integrat de dezvoltare,
PIDU-ul care, cu mari chinuieli, să sperăm că
începe să se şi vadă în oraş; undeva lucrurile au
început să meargă.
Problema e că, la nivelul Administraţiei, sunt
prioritare încă proiecte istorice de sertar, nu
ştiu cum naiba se întâmplă, că niciun primar
nu a uitat să le pună prioritare. Aici vorbim de
bulevarde și mari intersecții, dar problema după
mine vine tot dintr-o altă zonă. Din faptul că
Bucureştiul, la nivelul oamenilor, al cetăţenilor,
încă nu are nişte repere clare, asumate de care
să se lege, străzi, clădiri, simboluri. Să aibă
ceva. Pentru că blocul ăsta de lângă noi, acest
„frigider“ nu are nimic special. (n.r. arată spre
clădirea BRD din spatele Muzeului Antipa)

clădirilor copiate de la Paris şi făcute mai mici
aici. Eu am altă teorie: şi anume că Bucureştiul
avea o scară umană, o scară mult mai umană
decât Parisul, care era o metropolă care
încerca să epateze cu clădirile monumentale.
Bucureştiul avea această scară umană foarte
plăcută şi, dacă te uiţi în pozele vechi ale
Bucureştiului mai cu atenţie, o să regăseşti
scara asta umană. Gândiţi-vă că, la noi, marile
monumente, Palatul Regal, Ateneul nu sunt nişte
clădiri mari, sunt pe o scară foarte umană.
Aţi spus „avea“. Nu mai are acum scară asta
umană?
Încă mai are, dar ea este agresată în fiecare
zi şi părerea mea este că nu e agresată de
înălţimea clădirilor, am văzut că multă lume
are o obsesie cu înălţimea clădirilor. Nu asta e
marea problemă, ce mă deranjează e calitatea
arhitecturii. Calitatea arhitecturii este foarte
proastă. Materialele care sunt puse. Din cauza
asta nu avem clădiri noi de care să zicem
că ne plac. Mall-urile care au venit nu au ce
valoare să aducă. Cele de birouri, foarte multe
dintre ele, sunt nişte copy-paste după clădiri
standard: adică ai foarte multe clădiri la intrarea
în Bucureşti pe care le vezi în Varşovia, Praga,
Sofia, sunt companii care fac aceleaşi clădiri.
Ai un loc în oraş, dar nu te las să faci ce vrei în

el, nu te las să pui un frigider P+22 în el. De aici
vine politica oraşului, pe care la noi nu o face
nimeni. Sigur, o să auzim că nu există legislație
pentru așa ceva. Dacă nu există instrumente,
creează-le.
Aţi spus, la un moment dat, că aţi plecat din
Londra pentru că era un oraş atât de perfect
încât nu era nevoie de dumneavoastră acolo.
E bine că Bucureştiul nu-i perfect?
Da, e bine, cel puţin visezi la ce ai putea să faci
în fiecare zi. Dar e şi frustrant. Dar din frustrări
se schimbă. Poate că oamenii din Bucureşti nu
au ajuns încă la nivelul de frustrare destul de
mare ca să şi reacţioneze. Vă dau un exemplu:
sunt multe locuri în Bucureşti. Sunt câteva şcoli
vocaţionale, de muzică, de artă, nu poţi să te
duci în şcolile astea care arată ca orice şcoală
renovată de Primărie. Din punct de vedere
cultural, e la nivelul de administrator de piaţă.
Şcolile astea vocaţionale trebuie să fie un HUB
inspiraţional pentru copii, pentru oraş. Când treci
pe lângă o şcoală de muzică, să recunoşti că e
una din muzică.
Ar trebui ca oraşul să aibă zone tampon, ca
o prispă ce face legătura între spațiul privat
și exterior. La Universitate, de exemplu, sunt
câteva mii de studenți în cele două Universități
și, la nivelul străzii, forfota studențească nu

Dar ce are Bucureştiul special, în afară de
clădiri?
Oraşul nu înseamnă numai clădiri, înseamnă
şi oameni şi cum să-i faci pe oamenii ăia să
participe. Bucureştiul aici are mari probleme,
că nu există încă acele lucruri care să-l lege
pe om emoţional de oraş. Sunt lucruri doar
întâmplătoare. Un lucru care leagă omul de
oraş e Muzeul Ţăranului, are o comunitate a lui,
ceea ce nu cred că are Muzeul Antipa. Antipa
e o vedetă ca de televiziune, glamour, la modă,
dar nu a reuşit să-şi pună în valoare identitatea.
Acum e cool că e ca muzeele de afară, dar nu e
cool pentru că e românească. Şi nu întâmplător
Muzeul Ţăranului are comunitatea asta, ci pentru
şi-a propus să-şi creeze comunitatea.
Noi vrem să fie ca la Viena, ca la... dar, dacă
e totul ca la Viena, oricum n-o să fie Viena.
Am făcut experimentul ăsta odată, cu clădiri
importate din Paris, se chema Micul Paris. Eu
am o teorie despre Micul Paris, eu cred că
oamenii scriau atât de frumos despre Bucureşti,
cronicarii, ca despre Micul Paris, nu datorită
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există. Este o pierdere pentru oraș că nu avem un astfel de spațiu
public acolo.
The Ark a funcţionat pe măsura aşteptărilor pe care le-aţi avut
când l-aţi deschis?
Ne-am propus noi prea mult, cred. Pentru că, la fel, The Ark, când a
fost gândit, a fost gândit ca un pivot central pentru refacerea zonei.
Adică mandatul pe care l-a avut The Ark atunci când a apărut în
zonă nu şi l-a dus la sfârşit. El funcţionează la nivel de oraş, pentru
că a devenit un fel de -se poate, în România se poate şi altfels. Şi,
în extrema cealaltă: adică o clădire declarată în stare de colaps s-a
transformat într-o clădire reprezentativă de recuperare de patrimoniu.
Proiectul a fost ca aceea clădire să schimbe toată zona. Din păcate,
n-am reuşit, încă! Dar, datorită Ark-ului, a apărut TUB-ul. Şi, datorită
TUB-ului, a apărut PIDU-ul. De fapt, asta a şi fost succesiunea:
Amsterdam, bătălia pentru Centrul Istoric, care a însemnat, de fapt, un
purgatoriu şi lecţii învăţate. Cumva ne-a deschis o nouă viziune despre
cum trebuie abordat oraşul. Pasul următor a fost Ark-ul, prin proiectul
Rahova, mon amour, în care, de fapt, am început ca Ark-ul să aducă
comunitatea împreună. Datorită Ark-ului a apărut La Bomba.
Ce a fost La Bomba?
Proiectul cu La Bomba... a fost făcut, de un grup de artişti, un centru
comunitar din case evacuate. Şi undeva, din circuitul ăsta al nostru,
am fost un activator, să zic aşa, pe zona asta urbană. Am învăţat şi noi
foarte multe şi gândim altfel acum.
Pe care dintre ele îl consideraţi cel mai de succes?
Cel mai de succes... toate au fost de succes. Atâta timp cât lumea
îşi aduce aminte cu drag de Amsterdam, şi după atâta timp de la
închiderea lui...
Mai mergeţi în Centrul Vechi acum?
Mă doare când trec pe acolo. Localul pe care l-am deschis în 2001 s-a
transformat într-o trattorie comercială. Au păstrat mobilierul masiv de
stejar, dar au schimbat caracterul în ceva fără identitate, comercial. Noi
aveam birourile la etaj şi am auzit că acum e un bar în mansardă, cu
striptease. N-am avut curiozitatea să văd cum au făcut din fostul meu
birou bar de striptease.
Ce este interesant este că a fost o combinaţie foarte bună între a fi, de
fapt, jucător pe piaţa asta şi, în acelaşi timp, să fii arhitect şi să înţelegi,
de fapt, urbanismul dintr-o altă perspectivă. Nu din perspectiva
tehnică, ci din perspectiva că oraşul e un organism viu, care trebuie
să-şi rezolve nişte probleme, dar problemele astea trebuie puse pe
acelaşi nivel. Pietonul trebuie pus pe acelaşi loc cu maşina. Cultura
și economicul sunt două lucruri esențiale. Şi mai e un lucru foarte
important, şi anume că un oraş frumos e şi un oraş bogat şi invers, un
oraş bogat e frumos. Dacă ştie să-şi folosească resursele inteligent. Că
nu poţi să ai un oraş prosper, oricâte investiţii ai aduce, dacă oamenii
nu sunt parte din tot. Aici cred eu că are Bucureştiul foarte mare
nevoie de ceva nou. Are nevoie de nişte mecanisme inovative care
să-i facă pe oameni să participe la procesul de dezvoltare. Pentru că
dinamica urbană de calitate de aici vine.
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Nicolae Vătămanu, Istorie bucureşteană
Colecţia Planeta Bucureşti, Editura Vremea, Bucureşti, 2014
Istoria bucureşteană a lui Nicolae Vătămanu este una vie, nicidecum aridă: întâmplări
cu oameni simpli (birjari şi ucenici), negustori şi personaje istorice (Tudor Vladimirescu,
Vodă Caragea), poveşti ale străzilor (Şoseua Kiseleff, Podul Mogoşoaiei) şi ale caselor
de altădată (inclusiv câtorva în care a locuit Eminescu); nu lipsesc cişmelele, Fântâna
Filaret, Cişmigiul şi Bucureştioaia.
Nicolae Vătămanu (1897-1977), medic de meserie şi fotograf pasionat, a fost un
mare iubitor al Bucureştilor, un cercetător atent, care s-a aplecat cu dragoste asupra
documentelor, şi care ne povesteşte cu farmec despre oraşul pe care îl iubim cu toţii.
http://edituravremea.ro/istorie-bucure--tean
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Nicolae P. Cerkez
Figură importantă în epocă, Nicolae P. Cerkez (1851-1927)
este astăzi aproape uitat, activitatea sa rămânând în umbra
carierei monumentale a fratelui său mai mare, ing.-arh.
Grigore P. Cerkez.

D e Oana Marinache
asociatiaistoriaartei.blogspot.ro

Lucrând aproape toată viața în serviciul tehnic al statului
și petrecând 30 de ani la catedra universitară, Nicolae
Cerkez își dedică cariera cetățenilor bucureșteni. De numele
său se leagă mari proiecte ministeriale și ale unor instituții
publice financiare, dar și reamenajarea palatelor regale și
a grădinilor publice. De la mici lucrări de reparații până la
vaste șantiere ce se întind pe mai mulți ani, activitatea sa
servește modernizării capitalei sub domnia lui Carol I. Din
arhive au ieșit foarte puține dosare legate de proprietăți
private, dovadă că timpul său era ocupat cu activitatea din
ministere și comisii tehnice.
Numele său rămâne legat de clădirile Școlii superioare de
arte și meserii, Imprimeria statului, Școala de medicină
veterinară, extinderea Ministerului de Finanțe.
Este greu de apreciat în ce măsură Nicu Cerkez și-a
definit un stil propriu, de fapt l-a utilizat pe cel neoclasic
pentru că acesta era impus în spațiul public. Construcțiile
sale sunt ample, cu două-trei etaje, cu fațade sobre, cu
puține elemente decorative (frontoane, denticuli, ghirlande,
cartușe). O particularizare a tratării fațadelor fostei clădiri a
Imprimeriei, a Școlii de arte și meserii și a Școlii veterinare
consta în alternarea cromatică a cărămizii aparente cu
tencuiala deschisă.

Cercetare și text:
Oana Marinache
Foto: Cristian Gache
Proiect cultural al Asociației
Istoria Artei realizat cu sprijinul
financiar al O.A.R. din taxa de
timbru de arhitectură în 2013.
http://nicolaecerkez.blogspot.ro
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Studii
clasele primare la Pensionatul Schewitz în București
1870-1871 studiile secundare cu bacalaureat la Liceul Sf.
Sava din București (Sursa: arhiva familiei citată de N. Noica)
1870-1872 liceele Louis-le-grand și Saint-Louis, Paris
(Sursa: Th. Cornel, Dicționarul contemporanilor, 1911-1914)
1872-1876 Școala de arte și meserii, devenind inginer
constructor diplomat al guvernului francez
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Carieră
1876 se întoarce în România și este angajatul unei companii
feroviare (concesionară străină) și este membru-fondator al
Societății de arhitecți și ingineri, alături de fratele său, Grigore
1877 inginer al serviciului tehnic la Giurgiu, inginer hidraulic
1878 negociază cu trupele rusești despăgubirile de război și
răscumpărarea unei linii de cale ferată
1879 intră în serviciul tehnic al Ministerului Lucrărilor Publice
1881 membru-fondator al Societății Politehnice; comisar
extraordinar pentru organizarea încoronării lui Carol I
1882-1911 a fost profesor de fizică industrială la Şcoala
Naţională de Poduri şi Şosele din Bucureşti.
1882 membru-fondator al Societății Enciclopedice Române
1883-1889 arhitect-șef al Ministerului Agriculturii și Domeniilor
1887 se căsătorește cu Maria Iacovaky, având împreună 3
fete
1888 membru al Partidului Conservator-Constituțional
1890-1891 arhitect-șef al Ministerului Cultelor și Instrucțiunii
Publice
1891 membru-fondator al Societății Arhitecților din România
1892 deputat de Ilfov
01. Casa Grigorescu, 1881, str. Părinte D. Stăniloaie
colț cu strada Plantelor

1911 senator
Vicepreședinte al Automobil Clubul Român și membru al
Societății Geografice.
Comisii tehnice
Arhivele Naționale
Camera de Comerț și Bursa
Palatul de Justiție
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01
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05

02. Banca Națională a României, 1883-1889
antrepriza, 1890 comandă mobilier, Str. Lipscani nr.
25. După planuri Albert Galeron și Cassien Bernard, cu
arh. C-tin Băicoianu

04. Minister de Război, 1900, Blvd. Carol nr. 17,
Ulterior palat Societatea petroliferă „Steaua Română”
(azi Cămin studenți, Agenția de plăți agricultură )
05. Imprimeria Statului, Blvd. Elisabeta nr. 49, (Astăzi
Arhivele Naționale ale României)

03. Ministerul de Finanțe-MAD, 1881-1884,
extindere aripi laterale și supraetajare, Calea Victoriei
nr.111-113, (vechile case Faca-Romanit, azi Muzeul
Colecțiilor de Artă)
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Palatul Regal
Palatul regal, extindere și întreținere, 1881-1885, Calea Victoriei nr. 49-53
Cu arh. Paul Gottereau, antreprenori M. Tonolla, Dobre Nicolau
Corp de gardă, grajduri
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Școala superioară de arte și meserii, 1886
Str. Polizu nr. 11
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Hipodromul
Floreasca

 Text: Alina Havreliuc
 Foto: Paul Smărăndescu, Lucrări de arhitectură,

1907-1942, București, 1942
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Hipodromul Floreasca
Arhitectul Paul Smărăndescu (26 iunie 1881 – 12 ianuarie 1945),
a proiectat în special în București, vile și imobile de raport. Este
arhitectul care definește cel mai bine stilul neoromânesc din
perioada interbelică.
În decembrie 1912 este numit arhitect șef la Ministerul de Interne
de unde va coordona activitatea urbanistică a Bucureștului până în
august 1939.
El este cel care a proiectat și realizat Hipodromul Floreasca,
lucrările începând în iunie 1922 și finalizându-se în anul 1923.
Tribunele Hipodromului se aflau aproximativ pe traseul sudic al
străzii G. Puccini de astăzi.

D e Alina Havreliuc

Stilul adoptat de Smărăndescu a fost cel neoromânesc, fațada
tribunelor dinspre curtea interioară având la etajul II cerdac
deschis, cu stâlpi ciopliți în lemn, tribunele erau complet deschise
și permiteau o vedere asupra întregului traseu al pistei.
Ansamblu tribunelor cuprindea trei clădiri, legate între ele cu
coridoare și pasaje de trecere, întreaga suprafață a complexului era
de 1650 m.p. :
Pavilionul Regal, alcătuit din parter, etaj și o cupolă cu o suprafață
de 120 m.p.
Pavilionul Oficial, complet acoperit, având parter și etaj cu trepte,
ocupând o suprafață de 280 m.p.
Pavilionul Public, alcătuit din parter, etaj cu trepte, cu un turn de
observație de 28 de m, ocupa o suprafață de 1000 m.p.
La parterul clădirilor se găseau restaurante, saloane, săli de
garderobă, toalete și depozite.
În 1937 Hipodromul a fost desființat, iar cursele de cai au fost
mutate pe hipodromul Băneasa.

Arhitectul Paul Smărăndescu
(26 iunie 1881 – 12 ianuarie 1945)

Hipodromul Băneasa- realizat după proiect I. D. Berindey
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Jurnal Bucureștean
din “Epoca de aur”
 Text șimeu
acuarele:
52 Bucureștiul
drag

arh. Gheorghe Leahu

Nr. 28 / Mai 2014 53

Magazinul Unirea în 1984, înainte de translatarea bisericii Sf. Ioan Nou

8.05.86

D e arh. Ghorghe Leahu

Aniversăm 65 de ani de la făurirea partidului comunist
român. Ziarele, presa, radioul, TV fac ample expuneri în
care la loc de cinste e mai puţin, „glorioasa” aniversare,
cât glorificarea unei singure persoane. Nu lipsesc
nici titluri ca: „Nicolae Ceauşescu prezenţă de mare
prestigiu în rezolvarea marilor probleme ale lumii“! Iată
că ne ocupăm intens ca purtător de stindard al marilor
probleme ale Iumii, dar la noi, ce-i de văzut? Păi, e de
văzut o coadă uriaşă - poate de 4-500 de persoane
aşezate pe 4-5 rânduri, de la micul magazin alimentar
de lângă cofetăria „Albina“ până Ia intrarea în hotelul
„Majestic“ - pentru câte două borcane de nes şi două
cutii de sardele „Socra“ de persoană, e de văzut
coada la carne de vită în pungi, o altă coadă imensă în
spate la alimentara din Mărăşeşti, ambele evenimente
marcând aruncarea pe piaţă în gura oamenilor muncii
a unor produse de excepţie distribuite la toată Iumea
doar azi, la sărbătoarea partidului.
În rest tot rafturi goale pretutindeni, cu o altă exceptieexcepțională: la magazinul „MiIionarilor” (din spatele
blocului Grădiniţa) s-au adus tot felul de mezeluri
nemaiîntâlnite de 3-4 luni: muşchi ţărănesc, spată, piept
ardelenesc (*A fost poreclit magazinul „Milionarilor”
pentru că preţurile sunt foarte piperate, 80-90-100 lei
Kg de specialități... să ne aducem aminte că pensia
unui ţăran cooperator PE LUNĂ e de 80-100 lei).
Coada şi acolo imensă, dar într-un fel amuzantă. Din
lipsă de spaţiu, cumpărătorii stau înșirati întâi în dreptul
tejghelei, apoi urcă pe trepte tot mai sus, pe o scară
ce urca la mezanin, expresie a ridicării nivelului nostru
de trai... pe trepte tot mai înalte. De o săptămână, Ia
„Patria” rulează filmul „Cunună de lauri“ iar la „Scala“:
„Patrie, partid, popor“. La „Dalles“ expoziţia de grafică
republicană, în vitrine afișe omagiale. În toate trei
locurile, sălile goale.
Echipa Steaua, astă-noapte la ora 24 a cucerit „Cupa
CupeIor“ la fotbal, câştigând finala cu Barcelona cu
2-0 la spanioli acasă, la Sevilla. Meciul extraordinar
de tensionat, tensionaţi au fost şi milioanele de
telespectatori. La miezul nopţii, toate blocurile şi casele
cu Iuminile aprinse ca la Revelion. Bucurie naţională,
băieţii de Ia Steaua au fost extraordinari. Susţinătorii
au cutreierat străzile Capitalei în cârduri, aclamând
pentru echipa favorită. Miliţia de noapte a fost în
alertă. Asemenea manifestaţii spontane trebuie sever
supravegheate! Vom avea ce comenta săptămâni
întregi!

Extrase din jurnalul arhitectului
Gheorghe Leahu „Arhitect în
„Epoca de aur“ cu ilustrații din
albumul „Bucureștiul dispărut“
de arhitect Gheorghe Leahu.
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S-au reîntors suporterii de la Sevilla, au fost cca 1000
verificați pe sprânceană, au rămas acolo 23 sau 24,
aşa se zvoneşte. Radioactivitatea continuă să planeze

deasupra noastră ca o necunoscută. Nu suntem
informaţi deloc care-i situaţia. S-a retras tot
laptele de pe piaţă. Copiii, am fost sfătuiţi, să
fie hrăniţi cu lapte praf. Colega mea Margareta,
cu un copil sub un an, a făcut bilet de voie
personal de la ora 8.30 şi s-a întors aproape
plângând pe la 11, disperată că n-a găsit nici
un strop de lapte praf nicăieri, nici la farmacii,
nici la magazine. Se dau sfaturi să nu mâncăm
zarzavaturi crude crescute în câmp, sfaturi
transmise de la unii Ia alţii, presa însă tace.
Sistemul informaţional prin presa noastră e sub
orice critică. Pagini întregi sunt consacrate unor
discursuri, telegrame, angajamente, care nu
interesează pe nimeni. În schimb, Iucruri vitale
sunt Iăsate pe supoziţii, interpretări şi zvonuri.
Ceva este cu radioactivitatea. În primele zile s-a
instituit un comitet naţional condus de tovarăşa
academician doctor inginer. S-au dat vreo trei
comunicate anoste şi evazive cam în genul: „În
unele zone radioactivitatea e mai ridicată, în
altele e în scădere” etc. Nici un sfat concret ce
să facă populaţia, cum să se hrănească, cum
să-şi apere copiii, doar să nu stea expuşi afară
în spaţii neacoperite, atât şi nimic mai mult. (O
glumă de sezon: „Care-s cei mai radioactivi
oameni din România?” -, Milițienii: au toţi radio şi
sunt foarte activi.”)
Continuă mizeria şi aglomeraţia în mijloacele
de transport. De nesuportat, inuman, animalic.
Am ajuns azi cu o plasă ruptă, cu cămaşa
descheiată, presat şi strivit timp de patru staţii.
Şi azi mai e şi ziua mea de naştere „10 Mai“, am
împlinit 54 de ani.
S-a introdus un sistem automat de pornire a
troleibuzelor numai cu uşile închise. Fiind mult
sub cerinţe ca număr, absolut la fiecare staţie
se stă minute în şir până sunt presate toate
sardelele umane în interior. Apoi porneşte.
La staţia următoare acelaşi lucru şi asta zilnic
și dimineaţa şi Ia prânz, aşa călătorim azi în
capitala ţării.
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La podurile de pe Dâmboviţa a schimbat
finisajele pe parcurs, de 3-4 ori. La podul Operă
şi Grozăveşti a dat jos placajele de granit, de
marmură, de piatră, de travertin, hotărând
soluţia numai după ce era real executată
placarea, treabă grea şi migăloasă de care el
şi-a bătut joc de 3-4 ori la fiecare pod.
Am fost la Editura Sport-Turism să predau
lucrarea, albumul pe care I-am pregătit despre

Bucureşti (cu 2-3 zile înainte, fiul meu Dan, de
24 de ani, s-a contrazis cu mine cum arată
jambonul. Dintr-una într-alta i-am explicat că
jambonul este pulpa din spate a porcului.)
Intru în biroul redactorei cărţii mele şi un coleg
de-al lor vine de la bufetul „exclusiv“ al Editurii
cu 4-500 gr de jambon... adevărat. Incitat de
discuţia din ajun cu Dan o întreb dacă nu pot
lua şi eu. Îmi răspunde afirmativ, între timp
eu mă duc la bufet, vine şi ea după mine. Îmi
vine rândul, cer 500 gr de jambon, bufetiera
mă întreabă dacă Iucrez la editură, eu mă
fâstâcesc, ea îmi interzice să iau de la bufetul
„lor”, intervine redactora, cumpăra ea, bufetiera
că nu, mă trezesc groaznic de umilit, până la
urmă mă întâlnesc conspirativ pe un culoar
la un etaj inferior cu redactora, îmi strecoară
pachetul cu 500 gr de jambon în servietă şi
plec apoi spre casă să-mi bucur băiatul de 24
de ani, student, trăind în România „epocii de
aur“, care n-a mai mâncat jambon de mulţi ani! !
N-am avut de unde să cumpăr!!! Şi sunt arhitect
foarte respectat, de 30 de ani în câmpul muncii,
de trei ori Laureat al Premiului Anual al Uniunii
Arhitecţilor, şef de secţie la IPB, membru al
Consiliului Tehnico-Stiințiic al CPCP, membru în
Comisia Centrală a Patrimoniului Naţional şi sunt
astfel umilit în ţara mea împreună cu toţi cei de
care nu m-am despărţit.
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Mâine începe vizita secretarului general al PCUS
Mihail Gorbaciov în România. S-au urgentat
toate lucrările din centrul capitalei, Piața Unirii,
Dâmboviţa, Piaţa Unirii ll (agroalimentară),
Pasajul Lujerului, podurile, într-un ritm diabolic.
El a făcut de o Iuna încoace câte 2-3 vizite pe zi
şi dimineaţa şi la prânz şi seara la ora 20-21 săşi urmărească demenţialele şi faraonicele lucrări
de parcă de asta depinde impresia asupra ţării.
Oraşul pluteşte în noroi când plouă şi în praf
când este uscat.
Pe 21 mai 1987 am fost seara cu Vivi şi Dan
pe strada Lânăriei la Valentina Boştină, prietena
noastă sculptoriţa, care fiind şi Ileana după
nume ne-a invitat de Sf. Constantin şi Elena la
ea. În timp ce străbăteam strada Lânăriei cu
maşina, s-a dezlănţuit o furtună de praf care
pur şi simplu sabla caroseria maşinii cu mitraliile
miilor de pietricele ce căptuşesc azi toată
capitală. Praful de uragan lua vederea la 2-3 m
în faţă, rafale de nori de praf uriaşi au acoperit
oraşul până la 40-50 m înălţime.
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Luni am primit un telefon de la directorul
Institutului şi altul de la Arhitectul şef Focşa, din
dispoziţia tov. Olteanu, să dau sfaturi tehnice,
ca în 2-3 zile faţada Casei Prieteniei RomânoSovietice (ARLUS) să fie zugrăvită. Avea schela
montată de 6-8 Iuni şi nu s-a lucrat nimic la
ea. Halal protocol şi poziţie de gazde!! Cu o
săptămână înainte de venirea lui Gorbaciov şi-au
adus aminte de ARLUS. În două zile faţada s-a
refăcut, schela s-a dat jos... trăiască prietenia
româno-sovietică... vom ieşi cu faţa curată ca
şi faţada zugrăvită a Casei... Fostei prietenii.
Lui nu-i prea convine perestroika lui Gorbaciov,
ameninţare directă a dictaturii.
Banu Traian, membru în Comitetul de Partid IPB
a fost pe 22 Mai 1987 la blocul P6 Piaţa Unirii,
peste drum de magazinul Universal „Unirea“,
împreună cu arhitecta Budacă Elena. Amândoi
aveau de dat nişte dezlegări pe şantier. Când
să intre pe şantier, 3-4 miliţieni cu pistoale
automate, cu bastoane de cauciuc i-au legitimat
şi i-au controlat. Ajunşi sus pe bloc, muncitorii
i-au informat că o persoană necunoscută a
urcat până Ia ultimele etaje ale blocului P6, aflat
în construcţie, şi a aruncat de acolo manifeste
contra dictaturii de la noi şi a mizeriei. Aşa se
explică paza şi legitimarea proiectanţilor la
sosirea pe şantier.
Continuă paza formidabilă a ţării în pragul vizitei
lui Gorbaciov. Am fost aseară între orele 13 şi
20 de gardă Ia Direcţie, „triplând” gărzile numite
mai din timp, iar azi duminică 24.05.87 de la
8-15 am dublat garda ca delegat al conducerii
IPB. A zbârnâit telefonul cu solicitarea prezenţei
diferiţilor proiectanţi ingineri, arhitecţi, Ia punctele
atât de fierbinţi ale marilor lucrări ale capitalei.
Am trecut azi între orele 7-7.45 prin piaţa
Amzei, crezând şi eu ca şi alte mii de oameni
că în pragul vizitei lui Gorbaciov, pentru a mai
înmuia atmosfera, se va arunca pe piaţă marfă
amărăților de români.
Cozi formidabile de 4-500 de persoane Ia carne,
Ia Premial trei cozi paralele, la Alimentara din
Mendeleev şi la cea de lângă biserică, cozi
sterpe cu marfa mizerabilă: carene-coaste de
porc fără carne pe ele, copite, carne tocată şi
câteva feluri de mezeluri la care era omor.
Alte cozi triste la ouă sau pui, nu se adusese
nimic la Gostat, dar circa 200 de persoane
stăteau resemnate şi aşteptau poate se „bagă“
marfă. Aşa se întreabă acum: Ce s-a „băgat“?
Mâine, Iuni 25 mai 1987, vine în vizită în
România Gorbaciov.
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Au mai trecut peste două saptamâni de sărăcie
cu o singură rază de soare ce ne-a Iuminat
sufletele şi ne-a odihnit. Am făcut numai anul
acesta aproape 20 de zile de gărzi după-masă
sau noaptea Ia cabinetul secretariatului. Acum,
în zilele de sărbătoare sau când ei sunt plecaţi
în Iume: în Australia, Indonezia, Vietnam şi
Mongolia, iar se dublează şi se întăresc toate
gărzile, la toate instituţiile ţării.
Azi aşa, mâine aşa, constat că am strâns
un număr impresionant de zile Iucrate peste
program. Colegii şi subalternii mei mă
bombardează cu cereri pe care eu le aprob
sistematic pentru recuperări de câte 2-3-4 zile,
iar eu, şeful lor, rămân conştiincios la slujbă în
continuare, chiar atunci când am făcut gardă
de noapte de la 21 la 8 dimineaţa. Am fost de
gardă şi pe 2 mai, în timp ce ceilalţi erau liberi,
şi atunci, lipsit de satisfacţii pentru ce făceam,
mi-am Iuat îndrăzneala să-mi cer drepturile. Am
făcut cerere pe 2 zile de recuperare în contul
celor 16-20 zile Iucrate, am Iuat sâmbata liberă
lunară pe care n-am Iuat-o decât o singură dată
în ultimele 5 Iuni şi iată-ne... la drum.
Scăpat din şantierul general naţional care e
azi Bucureştiul, cu praful şi noroaiele lui, cu
distrugerea sistematică de cartiere întregi,
cu aglomerarea lui insuportabilă, cu sărăcia
aprovizionării, cu spectrul zilnic al vizitelor de
lucru şi al indicaţiilor care dau totul peste cap,
înnebunind milioane de oameni, am Iuat-o spre
mănăstirile Olteniei. Am dormit la Mănăstirea
Dintr-un Iemn o noapte, două la Horezu, una
la Drăgăşani şi ne-am umplut bateriile sufletului
de pajişti însorite, înverzite şi înflorite, de florile
şi pămatufurile păpădiilor, de coroanele albe ale
perilor, de ninsoarea florilor de măr, de liniştea
dumnezeiască a unor Iocuri de istorie şi legendă
ce fac bucurie oricărui român.
Dintr-un Iemn, Surpatele, Govora, Bistriţa,
Arnota, Polovragi, Frânceşti au intrat în traseul
nostru, popasuri de mângâiat inima noastră
obosită de traiul negru pe care-I ducem.
Ne-au cântat cucii şi privighetorile, ne-au uns
ființa toaca şi clopotele cele mari de la Dintr-un
Iemn şi Horezu. Am călatorit ca români prin ţara
noastră splendidă şi preafrumoasă între ţări,
cu Munţii Capățânei, Buila, Parângul, purtând
căciuli de zăpadă pe vârfuri, în timp ce satele
erau parfumate şi împodobite ca nişte mirese cu
meri, peri şi pruni înfloriţi.
Am făcut popas să mâncam după ce am

străbătut satele din Zona Horezului, odihnindune pe o bancă din Iemn de mesteacăn,
meşterită de ţăranii din partea Iocului pe o culme
de deal. O ţară întreagă înflorită ni se întindea la
picioare. Banca asta lată şi lungă să încapă opt
oameni pe ea, era deschisă ca spre o scenă a
naturii spre dealurile şi munţii Olteniei, care acum
își împleteau culorile pajiştilor verzi de necrezut
cu nuanţele verzui diafan, verde crud, brun şi
alb ale zecilor de specii de copaci ai României.
Ieşită din iarnă, România îşi schimba hainele
şi culorile spre împlinirile verii. Ţara e minunat
de frumoasă, oamenii ei răbdători şi cuminţi,
dar spectrul epocii îl poţi întâlni la tot pasul: Ia
cozile la raţia de pâine de 300 g pe zi – nişte
pâinişoare cu diametrul de 15 cm, făcute special
pentru raţie; la unicul meniu din restaurantul
cu autoservire din Horezu; la masa cu peşte
Oceanic prăjit şi cu farfurii de spanac cu pește
oceanic, combinaţie scârboasă şi nemaivăzută
pe masa românului.

kilometrice scrise la răspântii).

M-a surprins şi faptul că din dispoziţiile de partid
venite de sus, s-au scos la toate intersecţiile
cu şoselele naţionale indicatoarele pe care
scria Mănăstirea Horezu, Mănăstirea Polovragi,
Mănăstirea Dintr-un Lemn. Trebuie să opreşti,
să întâlneşti un om, să-I întrebi, nici o inscripţie
rutieră nu te mai îndreaptă spre comorile
neamului: mănăstirile.

Dacă în toate satele României de azi populaţia
bătrână domină, aici prosperitatea se ghicea
după numărul tinerilor. Vânzătoare tinere,
necioplite, stăteau ca niște pisici Ieneșe la taifas
prin magazine, abia catadicsind să te servească,
iar preţurile erau de o gamă neînțeleasă pentru
noi, muritorii de rând. Ouă se vindeau, puteai
cumpăra cu sutele, dar cu preţ de 2,20 lei întrun loc, 2,60 în altul!!! În timp ce la țărani erau
cu 2,00, iar oficial preţul e 1,50 lei/bucata. Am
Iuat și două spray-uri de care n-am văzut în
București, dar era obligatoriu să cumperi şi 2
cocarde de nuntă a 6 lei bucata!! Am găsit o
pereche de chiloţi tetra, ultima din magazin;
acest produs a dispărut din București de peste
doi ani!

Sunt dispoziţii ca altarele de cultură şi istorie ale
poporului nostru să nu mai fie vizitate de grupuri,
în special de tineret. Maicile cu care am stat
de vorbă, stareţele de mănăstiri ne-au relatat
despre restrângerea forţată a numărului turiştilor
veniţi spre mănăstiri, altădată Iocuri de pelerinaj
naţional.
Şi ca desert, la întoarcerea spre casă am ideea
ca de Ia Drăgăşani s-o luăm peste dealuri, 32
km, la Scorniceşti. Mă surprinsese acum câtva
timp dialogul pe care l-am avut cu o ingineră
care întâmplător mi-a povestit că provine de
la ţară. M-a surprins jena manifestată în a-mi
spune de unde e. l-am relatat că iubesc toate
regiunile ţării, că Ie-am parcurs în lung şi-n lat cu
piciorul, cu autoturismul, cu trenul, ea continua
să-mi tăinuiască unde-i născută.
După insistenţe, mi-a dezvăluit cu jenă: „Sunt
din Scorniceşti, dar nu sunt rudă cu ei“, ca şi
cum i-ar fi fost grozav de ruşine.
Tot senzaţie de ruşine am avut şi noi când,
trecând prin sate cu oameni amărâți şi prost
îmbrăcaţi, i-am întrebat: unde-i Scorniceștiul?
(Șoseaua era nouă şi nu avea indicatoare

Încă de Ia intrarea în Scorniceşti ne-a surprins
ştrandul ce se amenaja, cu căsuţe, cu bazine şi,
culmea cu tobogane ca la Mamaia sau Disney
Land. Fostul sat, azi împopoţonat cu case tip
vilă cu 3-4 etaje, cu acoperişuri de țiglă, cu
trotuare asfaltate, Iampadare cu corpuri de
iluminat sferice are pe strada principală toată
gama de magazine posibile: încălțăminte şi
îmbrăcăminte, ceasuri şi piese auto, restaurante
şi cofetării, cooperaţie şi prestări servicii, până
şi restaurant „Femina“, local rezervat exclusiv
femeilor! Au şi piaţă agro-alimentară și baruri
cu muzică americănească, invadând străzile
prin staţii de amplificare japoneze. Săteni n-am
prea văzut, săteni adevăraţi în carne și oase
foarte puţini, doi-trei, poate patru inși în piaţă. În
rest, tot Scorniceștiul cu impresionant de multă
populaţie tânară, toţi imbrăcați modern, șic, cu
treninguri și bluze cu inscripţii cosmopolite, Yale
University sau Columbus sau Ohio etc.

În sfârșit, ne-am întors acasă, Ia muncă.
Largi comentarii în urma vizitei lui Gromîko la
București. Așteptam cu toţii să se schimbe
ceva. Deocamdată Kremlinul I-a decorat
cu ordinul Lenin, nu prea sunt încurajatoare
speranţele poporului român să se producă
puţină perestroika și glasnosti la noi.
Se spune că a avut loc o ședință a C.C. al PCR
cu Gromînko și suita sa, la care el n-a participat.
Să fie adevărat? Oare i-a pus chestiunea
mizeriei în care ne zbatem, a compromiterii
ideii de socialism, a aberaţiilor unei politici duse
împotriva propriului său popor?
Între Piața Romană și Calea Griviței, între
closetul public din Romană și cel din Griviţa s-a
realizat o nouă arteră de circulaţie, disputata
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între cei doi: el dorea, ea nu. Profitând de
plecarea lor în Australia, într-un efort uriaș și
dement, pe o vreme câinească, s-a realizat
noul bulevard - azi se circulă pe el. Datorită
situării lui geografice între două W.C.-uri publice,
bucureștenii I-au denumit Bulevardul „La Doi
Căcați“ (scuzați!).

29.05.89

Sâmbătă 20 mai, la ora 12,30, sunt chemat
la directorii noștri, Drugea și Jugurică, tocmai
întorși din vizită de pe teren din Piața Orhideelor,
unde președintele trage la țintă, la nimereală, la
plesneală, la cum s-o nimeri, la cum i-o trece
prin cap, la ce-om mai scorni. De 14 ani se tot
fac machete și planșe de prezentare pentru
Centrul de cultură al tineretului. Opt ani a fost
amplasat la Podul Grozăvești, trei ani s-a mutat
lângă Sala Polivalentă, de alți trei ani e din nou la
Grozăvești – Piața Orhideelor.
I s-au prezentat machete peste machete, a
dat indicații peste indicații, dar n-a pleznit-o
încă, n-a găsit soluția arhitectonică (sic)! Acum,
sâmbătă, după ce cei de la IPB, ISLGC și
CC UTC sunt frecați de vreo 3 luni cu tot felul
de încercări, a cerut o piață circulară, apoi
una dreptunghiulară, apoi alte variante și, în
sfârșit, sâmbătă a cerut una eliptică. N-a spus
el cuvântul eliptic, dar cei din preajma lui l-au
înțeles din priviri și atunci eu (în secția mea
se „elaborează” studiul) primesc sarcina să
fac foarte, foarte urgent un plan de situație
la 1/500 cu piața eliptică. Apoi, foarte foarte
urgent duminică 21 mai 1989, cei de la
machete au fost mobilizați la serviciu, iar de la
mine doi arhitecți au tăiat șabloane. Eu m-am
dus cu trei topometri cu mașina institutului
în Piața Orhideelor unde mă așteptau de la
întreprinderea de drumuri directorul Păun + 50
de muncitori de la patru ACM-uri + o echipă de
la Ianuc (ICMCC), o armată cu macarale, schele,
jaloane, ciocane, sârme, vopsele etc. Am trasat
de la 8 dimineața conturul pieței eliptice. S-au
montat schelele-turn înalte de 7-8-10 m din țevi,
în vârful fiecărei țevi câte un cub cu L = 1,5 m
îmbrăcat în pânză albă. Toate aceste 13 sonde
(arătau ca schelele de la Moreni sau din Texas)
trebuiau să fie vizibile de pe un podium înalt de 8
m, confecționat din dulapi și scânduri (se putea
face dușumeaua și astereala unei întregi case
din cât material lemnos s-a consumat numai
pentru 5 minute, cât „arhitectul” urma să se urce
pe schelă, pe platformă și de acolo să arate cu
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degetul). La un moment dat s-a observat că
unul din turnuri cu cubul acela alb în vârf nu se
vedea clar, în gospodăriile oamenilor erau câțiva
pomi fructiferi care împiedicau vederea. Fără
să întrebe pe nimeni, trei copaci au fost tăiați
în câteva minute și astfel privirea prezidențială
putea aprecia nestânjenită de pe platformă
dacă „soluția urbanistică” propusă e corectă
„din punct de vedere al compoziției urbane și al
dimensiunilor cadrului de arhitectură, asociate
cu asigurarea unei fluențe optime a circulației
și cu punerea în valoare a obiectivului principal:
Centrul de cultură al tineretului”.
Pe la ora 13, duminică, eram gata cu toată
trasarea pe viu, a venit v.p. Iordache, s-a urcat
pe prepeleac, a constatat că o schelă-turn
trebuia mutată cu cca 1 m (un plop, de data
asta, înalt de 25 m stânjenea privirea celui
așteptat să decidă), în sfârșit, am plecat toți
acasă.
Totul a trebuit executat cu viteza gândului, de
sâmbătă până duminică la prânz... ei, bine,
el n-a avut timp să vină în zonă, așa că toate
turnurile cu cuburile albe, cu zecile de jaloane
stau de opt zile în ploaie și în soare, păzite cu
strășnicie să nu dispară cumva.
Secvența e un mic fleac din modul cum
se trasează azi marile contururi urbane ale
Bucureștiului de mâine. Așa s-a făcut absolut cu
toate traseele și axele și piețele și bulevardele,
cu schele și machete, cu jaloane pe viu la fața
locului pe care realitatea a dovedit că nu le
percepe și nu se pricepe decât după ce casele
sunt gata ridicate și atunci face alte „corecții
pe viu”, înălțând sau coborând, rotunjind sau
îndreptând intersecțiile, transformând formele
blocurilor, chinuind mințile specialiștilor și ale
constructorilor pentru a înfăptui tot, dar absolut
tot ce-i trece prin minte.
Rezultatul se vede: un nou centru odios, haotic,
lipsit de orice simț al măsurii, al compoziției,
amestec de ambiție, de vanitate și putere cu
lipsă de gust și gust de zorzoane, de ornamente
de parvenitism și kitsch unic în lume.
Pe 26 mai 1989 ne-au căutat Doina și Romi
(Ana Blandiana și Romulus Rusan). Ne-au
lăsat în cutia de scrisori recentul volum apărut
cu poeziile Anei Blandiana, cu dedicație
prietenească plină de căldură. Ne pare rău că
n-am fost acasă, ținem legătura cu ei fără a lăsa
urme la vedere.

Librăria I. L. Caragiale din Calea Griviței colț cu Buzești - anii ‘80
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Muzeu Minuleştilor
Dar unde se află această casă? De fapt, nu este o casă ci un
apartament spaţios, situat la etajul al doilea al unui bloc – este
impropriu spus „bloc”, hai să-i spunem în accepţia interbelică, imobil
de raport – modernist, chiar vis-a-vis de Palatul Cotroceni. Poetul
se va muta aici, împreună cu familia, în 1934, făcând un credit la
Casa Corpului Didactic – chiar aşa s-a şi chemat construcţia: „Blocul
Corpului Didactic” – venind dintr-o casă de pe Calea Dorobanţi.
Blocul fusese ridicat în 1930, pe cheltuiala C. C. D., fiind destinat
închirierii şi/sau achiziţionării apartamentelor de către funcţionarii
Ministerului Artelor.
Pe scurt – pentru că vreau ca descoperirea acestui muzeu să
fie făcută de către vizitatori – trebuie să spunem că aici se află
un muzeu al Minuleştilor, soţia poetului, Claudia Millian fiind atât
poetă cât şi artist plastic, iar fiica, Mioara Minulescu – cea care
a şi realizat donaţia apartamentului – fiind o ceramistă talentată.
Lucrările acestora, cu greu reperabile în multitudinea de opere de
artă – pictură, grafică, sculptură, obiecte decorative, icoane etc – de
factură modernistă, conduc la definirea acestui spaţiu ca o galerie de
artă interbelică. Chiar, la început, nucleul acestui muzeu s-a format,
în 1948, ca fiind „Colecţia de artă plastică ION MINULESCU”.

D e Titus Bazac
www.mlr.ro

Anul acesta se împlinesc mai multe jubileuri la casa memorială dar,
în aprilie, se comemorează 70 de ani de la moartea lui Ion Minulescu
(aprilie 1944) şi, totodată, se sărbătoresc 100 de ani de la căsătoria
lui Ion Minulescu cu Claudia Millian (aprilie 1914).

Ion Minulescu

Poetul și omul Ion Minulescu - expoziție
Expoziţia organizată – de fapt, mini-expoziţia – s-a vrut o fugară
trecere cronologică prin viaţa poetului modernist, vârf de lance
al Simbolismului românesc, dezvăluind instantanee mai puţin
cunoscute vizitatorilor. De la ipostazele de copil, privind inocent
din braţele doicii, apoi cu jucăriile preferate, ajungem treptat la
anii tinereţii nonconformiste, apropiindu-ne apoi, treptat, de anii
maturităţii, care ne prezintă un Minulescu obosit, blazat, plecat prea
repede dintre noi. Pe lângă aceste aspecte, privind fotografiile, se
poate observa şi evoluţia societăţii, de la rigiditatea conformistă a
începutului, la spargerea cutumelor tradiţionaliste de comportare
socială, la o decrispare generală. Astfel, dacă în fotografia părinţilor
poetului sau în cea în care este prezentat micul Ion în braţele
doicii etc., avem de a face cu poziţii statice, de „poză”, atitudini
comandate, fixe, prestabilite, generale şi comune tuturor astfel de
reprezentări, deja cele din timpul tinereţii poetului, nu mai vorbesc din
cele de la maturitate – cele interbelice – sunt total diferite: ele redau o
varietate de poziţii, atitudini şi situaţii, majoritatea „prinse în mişcare”
(sau „racursi”, cum se spune în arta plastică), ilustrând tot atâtea
stări şi sentimente, toate eliberate de orice constângere, emanând o
totală degajare.

 Text: Titus Bazac, Foto Arhiva Muzeului Național al Literaturii Române
Ion Minulescu 1939
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ION MINULESCU
6 ianuarie 1881 - 11 aprilie 1944 (63 ani)
Poet reprezentativ al Simbolismului românesc, s-a
născut în 1881 la Bucureşti, pe str. Covaci, copilăria
petrecând-o la Slatina, la rudele mamei sale şi a
murit în aprilie 1944, la Bucureşti.
Fire nonconformistă, boemă şi chiar frivolă, poetul a
mai fost romancier - anul acesta se împlinesc 90 de
ani de la apariţia romanului său de succes „Roşu,
Galben şi Albastru“, 1924 - şi dramaturg.
S-a căsătorit cu Claudia Millian (1887 - 1961),
poetă simbolistă, dramaturg şi artist plastic. Fiica
lor, Mioara Minulescu (1911 - 2000) a fost o
ceramistă talentată, având şi marele merit de a dona
aprtamentul unde se află astăzi Casa Memoriala ION
MINULESCU - CLAUDIA MILLIAN, în 1997. Înainte
de a se deschide casa memorială, în 1997, muzeul a
funcţionat sub titulatura de „Colecţia de artă plastică
Ion Minulescu“ (din 1948), datorită adevăratei galerii
de artă ce se află aici.

Casa memorială Ion Minulescu

Ion Minulescu 1940
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Ion Minulescu - părinții

Ion Minulescu - 1882

Ion Minulescu copil

Ion Minulescu - la 4 ani 1885
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Ion Minulescu cu Alex Stamatiad pe calea Victoriei - 1939
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Ion Minulescu 14 mai 1937

Ion Minulescu 1910

Ion Minulescu 1911 când a
cunoscut-o pe Claudia, viitoarea soție

Ion Minulescu, cu nepotul Gicu Rădulescu
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Muzeul Severeanu
 Text: Dan Pîrvulescu  Foto: Cristian Oprea
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MUZEELE BUCUREȘTIULUI

D e drd. Dan Pîrvulescu
Coordonator al Secţiei Memoriale a
Muzeului Municipiului Bucureşti

Muzeul Memorial
dr. George Severeanu
str. Henri Coandă, nr. 26, sector 1
Program de vizitare de miercuri până
duminică, în intervalul orar 10.00-18.00.

Casa Severeanu, situată la intersecţia străzilor Henri
Coandă şi Nicolae Iorga, adăposteşte colecţia
„Maria şi dr. George Severeanu”, precum şi colecţiile
Cabinetului Numismatic al Muzeului Municipiului
București. Clădirea a fost construită în deceniul opt
al secolului al XIX-lea, de către Tache Cioranu. În
anul 1879 a fost cumpărată de Isaia Lerescu, din
Târgovişte iar din 1888 clădirea şi terenul aferent
sunt date ca zestre, de către Isaia Lerescu, fiicei
sale Maria, viitoarea soţie a doctorului George
Severeanu. Casa Severeanu este un exemplu tipic
pentru arhitectura bucureşteană din a doua jumătate
a secolului al XIX-lea, caracterizată prin „stilul
eclectic de expresie academică” având următoarele
elemente: frontoane, ferestre mici ovale, baluştri în
registrul superior al faţadelor, elemente decorative
florale, ghirlande, bosaje, cornişe şi console. Clădirea
cu o suprafaţă de 379 mp, are subsol parţial, parter,
etaj şi un pod generos. Casa a fost redecorată
ulterior, modificări fiind făcute atât la exterior, cât şi
la interior. La parterul clădirii sunt 12 camere, dintre
care şapte reprezintă sălile de expoziţie. În interiorul
casei se păstrează încă tavanele din lemn, stuc
pictate, candelabrele, oglinzile, vitraliile, sobele şi
parţial mobilierul originar. De menţionat sunt şi uşile
din cristal, uşa cu oglindă şi toată feroneria originară
(uşi, ferestre). În curte s-a păstrat vechiul „şopron”
pentru trăsuri, cu uşa dublă şi fanar, precum şi câteva
dependinţe. Curtea este pavată cu piatră cubică, în
gradina supraînălţată, aflându-se, bustul doctorului
George Severeanu, sculptat de Cornel Medrea.
Gardul şi poarta de acces în curte sunt din fier forjat.
Familia Severeanu a locuit în această clădire, după
primul război mondial, până la moartea doctorului
Severeanu în anul 1939.

Născut la 26 iulie 1879 în Bucureşti, fiul medicului
Constantin C. Dimitrescu Severeanu, a manifestat
încă din copilărie pasiunea colecţionării monedelor,
medaliilor şi a altor obiecte cu însemnătate istorică.
Susţinut de tatăl său, şi-a dezvoltat această
preocupare, concentrându-se pe strângerea şi
studierea anumitor categorii de piese, în paralel cu
desfăşurarea unei cariere medicale de seamă, bazate
pe specializarea în domeniul radiologiei, fiind unul
dintre pionierii promovării acestei ştiințe medicale în
România.
Dr. George Severeanu a fost o personalitate
marcantă a numismaticii româneşti, pasionat
colecţionar, care a adunat în timpul vieţii peste
11000 piese numismatice şi arheologice, între care
9000 monede (greceşti, romane, geto-dacice,
bizantine şi medievale româneşti). Dr. George
Severeanu s-a implicat în crearea şi organizarea
Societăţii Numismatice Române, alături de alte
personalităţi contemporane. Din 1905 va conduce
redacţia Buletinului Societăţii Numismatice Române
până în anul 1913, când este ales secretar general
al Societăţii Numismatice Române. În anul 1931
este numit director onorific al Muzeului Municipal
Bucureşti, depunând în continuare o activitate
susţinută pentru organizarea acestei instituţii.
Concomitent cu aceste eforturi Severeanu a fost
preocupat de crearea unei secţii numismatice şi
medalistice în cadrul muzeului, precum şi de editarea
unei reviste a muzeului, Bucureştii. De asemenea,
studiază obiectele din colecţia sa şi nu numai,
publicându-şi cercetările în Buletinul Societăţii
Numismatice Române şi în Bucureştii. Începând cu
anul 1939, George Severeanu face primele demersuri
pentru donarea colecţiei sale, Muzeului Municipiului
Bucureşti. La puţin timp după moartea sa, survenită
în acelaşi an în luna decembrie, s-au finalizat actele
referitoare la donaţia colecţiei sale, către Muzeul
Municipiului Bucureşti. Printre specificaţiile care au
însoţit donaţia din anul 1939, căreia i se adaugă şi
un lot de piese dăruit mult mai târziu muzeului de
către soţia colecţionarului, se remarcă dorinţa familiei
Severeanu, de a fi publicată colecţia, într-un amplu
catalog redactat conform standardelor internaţionale.
Colecţia „Maria şi dr. George Severeanu” a fost
inaugurată, în noiembrie 1956, în Casa Severeanu.
În următorii ani, a fost adusă aici şi expoziţia
numismatică a muzeului, care funcţiona la
Observatorul Astronomic „Amiral Vasile Urseanu”.
În prezent în cadrul muzeului funcţionează
următoarele colecţii: Colecţia „Maria si dr. G.
Severeanu” (arheologie, numismatică, metrologie,
grafică), Colecţia „Aur şi metale preţioase”, Colecţia
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numismatică a Muzeului Municipiului Bucureşti şi
Colecţia paranumismatică a Muzeului Municipiului
Bucureşti (medalistică, faleristică, sigilografie,
metrologie, insignografie).
Seria de obiecte arheologice din colecţia „Maria şi
dr. George Severeanu” cuprinde vase greceşti antice
(fiind una dintre cele mai mari şi valoroase colecții de
acest gen), statuete de Tanagra, bronzuri şi marmură,
sticlărie romană, geme şi camee antice, ceramică
aparţinând culturilor Cucuteni, Vădastra, Wittenberg
şi Boian. Toate aceste piese au fost achiziţionate
de către George Severeanu din Romania, Bulgaria,
Italia şi Grecia. Colecţia numismatică a dr. George
Severeanu, cea mai spectaculoasă dintre cele
enumerate mai sus, numără cca. 9000 de piese
din diferite perioade istorice: monede greceşti
autonome şi provinciale, geto-dace şi celtice,
emisiuni romane şi bizantine, monede medievale
ale Ţărilor Române, precum şi piese moderne şi
contemporane. Monedele greceşti, în proporţie de o
treime din întreaga colecţie, sunt emise de cetăţi din
toată lumea greacă, din Gallia, Sicilia, din Asia, Cilicia
sau Paphlagonia, din Mysia sau Lydia, îndepărtatele
ateliere fiind reprezentate fiecare de câteva piese.
Cea mai mare parte din totalul monedelor greceşti
sunt deţinute de monetăriile de pe coasta de N-V
a Mării Negre, acestea fiind prezente cu un număr
semnificativ de piese, şi anume, Pantikapaeum
şi Olbia, Histria, Tomis, Callatis, Dionysopolis şi
Odessos.
Cu un număr însemnat de monede apar în colecţie
şi cetăţile Markianopolis şi Nikopolis ad Istrum.
Emisiunile monetare ale geto-dacilor sunt de
asemenea bine reprezentate în colecţie. Din totalul
celor 9000 de monede existente în colecţia Maria şi
dr. George Severeanu, aproximativ 3000 de piese
reprezintă emisiuni ale Ţării Româneşti. Între acestea
amintim patru tezaure care au în componenţă
exemplare de la domnitorii Vlaicu Vodă, Radu I, Dan
I şi Mircea cel Bătrân, (tezaurul de la Slatina; tezaurul
de la Ţepes Vodă, jud. Călăraşi; tezaurul de la Tulcea;
tezaurul de la Bădila, jud. Tulcea). Monedele moderne
şi contemporane, emisiuni ale României şi nu numai,
completează în mod fericit structura colecţiei.
Acestora li se adaugă şi câteva medalii româneşti şi
străine.
În prezent Muzeul Memorial dr. George Severeanu
(str. Henri Coandă, nr. 26, sector 1), găzduieşte
expoziţia „Jupiter de partea ta...Zei şi oameni în
Antichitate la Dunărea de Jos”, care poate fi vizitată
până la data de 15 decembrie 2014, de miercuri
până duminică, în intervalul orar 10.00-18.00.
72 Bucureștiul meu drag

Nr. 28 / Mai 2014 73

74 Bucureștiul meu drag

Nr. 28 / Mai 2014 75

O personalitate de anvergura lui Mihai Eminescu a
făcut necesară amintirea acestuia peste generaţii.
Ei bine, sculptorul a găsit soluţia: piatra! sau
bronzul. Astfel că în Bucureşti au fost amplasate
mai multe statui şi busturi ale poetului şi ziaristului.

D e Cezar Petre Buiumaci
http://orasulluibucur.blogspot.ro/

În Parcul Cişmigiu, în cadrul
ansamblului Rotondei scriitorilor
regăsim un bust din marmură făcut
de Ion Jalea (1887-1983) a fost
amplasat aici în 1943. Sculptorul
este autorul mai multor lucrări
între care cea ce-l reprezintă pe
George Enescu din Piaţa Operei,
P.I.Ceaikovki din Parcul Herăstrău,
Spiru Haret din Piaţa Universităţii,
cele două personaje din faţa Teatrului
Giuleşti sau Monumentul Eroilor
Ceferişti din Piaţa Gării de Nord.

Eminescu în sculptura
bucureşteană
 Text și foto: Cezar Petre Buiumaci
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În imediată apropiere a
Licelui Mihai Eminescu
se găseşte bustul lui
Eminescu făcut de Mihai
Onofrei.
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Statuia lui Eminescu din Parcul Herăstrău
este opera sculptorului Mihai Onofrei şi a
fost amplasată aici în 1953 în cadrul unui
amplu program de reamenajare a parcurilor
bucureştene la care au participat o parte
importantă a sculptorilor români.
Mihai Onofrei (1896-1980) a fost profesor
la Institutul de Arte Plastice „Nicolae
Grigorescu” şi este autorul lucrărilor Maica
Samara din Parcul Cişmigiu şi a lui Bogdan
Petriceicu Hasdeu din acelaşi parc, bustul lui
Dimitrie Onciu din curtea Arhivelor.
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În faţa Ateneului Român se află statuia din
bronz, opera sculptorului Gheorghe Anghel
(1904-1966) şi a fost amplasată aici în 1965,
în locul monumentului Alergătorii, mutată pe
Calea Victoriei, câteva sute de metri mai la
nord. Artistul, elev a lui Dimitrie Paciurea, a
realizat lucrări precum Honorè de Balzac din
Parcul Herăstrău sau Ciprian Porumbescu.

În Parcul Naţional (fost 23 August) bustul lui
Mihai Eminescu este opera sculptorului Ionel
Stoicescu şi a fost amplasată aici în 2003.
Ionel Stoicescu (n. 1968) este cel care a
realizat bustul lui Titus Ozon din parcul Gării
Obor, bustul lui Dan Setlakec din curtea
Spitalului Fundeni dar şi monumentalul
ansamblu al Părinţilor Uniunii Europei de pe
Insula Trandafirilor din Parcul Herăstrău. A
refăcut Aleea Cariatidelor şi Fântâna Modura
de la intrarea principală a Parcului Herăstrău.

Apoi avem de-a face cu statui în incinta
unor instituţii. Astfel, în curtea Ministerului
Afacerilor Externe regăsim statuia lui
Eminescu stând, din bronz, operă a
sculptorului Ion Jalea.
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În curtea sediului PSD din Şos. Kiseleff se
află un bust al poetului naţional executat de
Doru Drăguşin (n. 1954) şi montată în 2001.
Totodată este autorul statuilor lui Nicolae
Titulescu de la Berna şi din faţa O.N.U. din
Geneva.

80 Bucureștiul meu drag

În cadrul ansamblului „Grădina valorilor
româneşti” din parcul „Lumea copiilor”
regăsim între reprezentări şi pe cea a
poetului, întregul ansamblu fiind inaugurat în
2010.

Medalionul montat pe mormântul lui Mihai Eminescu din Cimitirul Belu este opera lui Ioan Georgescu
(1856-1898). A studiat la Şcoală de Arte Frumoase din Bucureşti cu Karl Storck, devenind apoi
profesor la aceeaşi şcoală unde i-a avut elevi pe Frederic Stork, Dimitrie Mirea sau Dumitru PavelescuDimo. A mai executat şi bustul lui Alexandru Cernat din curtea actualei Direcţii Naţionale Anticorupţie
de pe strada Ştirbei Vodă sau bustul Iuliei Hasdeu.
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Biserica Pogorârea
Sfântului Duh
Hram: Biserica își serbează hramul în ziua Rusaliilor,
al doilea hram: Nașterea Maicii Domnului.
Inaugurată în 1996, construită după un proiect al
colectivului de proiectare “Arhitect Constantin Joja”.
Parcul Titan

D e Corneliu Munteanu
www.orasul.ro
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 Foto: Cristian Vasile
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În urmă cu 13 ani, în orașul Muenster (Germania), a fost făcută pentru
prima dată poza Spake taken by 60 people. De-a lungul timpului, mai
multe administratii din intreaga lume au replicat fotografia ca o declarație
de intenție din a face orașul pentru oameni. În luna aprilie a venit rândul
Bucureștiului să fotografieze 3 ipostaze ale mobilității, într-o campanie
intitulată Tu ești traficul.
Fotografia nu este o simplă imagine, la fel cum reconstituirea ei pe Calea
Victoriei nu este un simplu act de imitație. Mesajele ce transmit nevoia de
decongestionare a traficului prin promovarea transportului alternativ au
nevoie de imagini puternice, care să convingă prin evidență. Dincolo de
argumentele și discuțiile tehnice, o imagine face cât o campanie.

D e Irina Zamfirescu

Orașele gândite și proiectate pentru oameni trebuie să fie: accesibile (astfel
ca toată lumea să aibă acces la spațiile publice și, deci, la locuri de muncă),
eficiente (un cetățean trebuie să de deplaseze din punctul A în punctul B în
siguranță, rapid, sănătos) și atractive (turismul și dezvoltarea micilor afaceri
„de cartier” pot aduce profit și, deci, dezvoltare locală). Toate aceste
axiome urbane conduc spre concluzia certă că orașele dezvoltate în jurul
omului, nu pentru mașina lui personală, sunt orașele optime.
Tu ești traficul este o fotografie despre responsabilitatea fiecăruia dintre
utilizatorii de oraș cu privire la spațiul pe care îl ocupă în oraș. Spațiul
public este o resursa epuizabilă, astfel că dezbaterea nu este doar
despre preferințe personale, ci și despre cât îşi permite Bucurestiul,
obosit și neprietenos cu pietonii, să ofere celor care se deplasează
prin oraş. Capitala nu este singurul oraş din lume care se confruntă cu
congestiile urbane. Transportul alternativ este soluţia care a dat roade în
decongestionarea multor oraşe care s-au confruntat cu aceleaşi probleme.
Pe 26 aprilie, mai mult de 100 de persoane s-au întâlnit pe Calea Victoriei
și au refăcut o fotografie care vorbește despre spațiu și oameni. Dar,
mai presus de orice, această fotografie li se adresează tuturor actorilor
responsabili de dezvoltarea Bucureștiului. Orașul nostru chiar are nevoie de
spațiu și oameni.
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Marian Ivan, președinte OPTAR, organizatorul acțiunii

 Foto: Andrei Bîrsan
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Fotografi ABMD

Cum ai început să fotografiezi?
Eram copil când mă uitam şi îmi doream
să fac şi eu poze aşa ca tata. Au trecut
ani, iar când am împlinit 14 ani, tata mi-a
dat să utilizez aparatul lui: un SMENA-1
pe care el îl achiziţionase cu 100 de lei
de la un ofiţer rus. Am avut şansa să pot
fi iniţiat în ceea ce înseamnă un laborator
foto de către un fotograf profesionist,
Maiorul Ioniţă căruia îi datorez multe
dintre cunoştinţele de tehnică fotografică.
Când am terminat şcoala primară, părinţii
m-au susţinut în pasiunea mea şi miau achiziţionat echipamentul necesar
unui mic laborator fotografic pe care
l-am amenajat în baie: tăvi, tancul de
developare cu spirală, aparatul de mărit
UPA-5 pe care îl păstrez şi în ziua de
astăzi, etc. A urmat în 1981 laboratorul
color, când am intrat în posesia primului
set de filtre de corecţie şi apoi a unui
exponometru şi a unui analizor de
coloare pentru laborator. Au fost vremuri
frumoase de care îmi amintesc cu mare
plăcere, vremuri când simţeam magia
imaginii latente în buricele degetelor
cu care mângâiam hârtia sau filmul
fotografic în timpul developării. Au urmat
apoi alte etape, alte aparate foto, filmul
color, diapozitivul, însă de nici unele nu
îmi aduc aminte cu mai mare plăcere
decât de primii paşi pe care i-am făcut în
această minunată magie.
Ce tip de fotografie îți place?
Cred că mi-ar fi cu mult mai uşor să
spun ce fotografie nu îmi place. Sunt
puţine genuri pe care să nu le fi încercat
măcar. Din fire sunt deosebit de curios
şi privesc orice ca pe o nouă provocare.
Cu toate acestea îmi place extrem de
mult fotografia de stradă şi instantaneul
sau peisajul, dar la fel de mult îmi place
genul mai creativ. Îmi place ca fotografia
mea să aibă propria ei personalitate, să
transmită privitorului ceva, o poveste, o
stare.

Corneliu Tănasă
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Portretul este un alt gen pe care l-am
abordat şi îmi place să îl abordez de câte
ori am ocazia. Redarea personalităţii
individului în imagine, precum şi a
stărilor şi trăirilor acestuia mi se pare una
dintre cele mai grele încercări pentru un
fotograf.

Cum ai aflat de Asociația Bucureștiul
meu drag?
Acum 4 sau 5 ani am aflat despre
Asociaţia Bucureştiul meu drag pentru
prima oară de la prieteni. Am aflat de
excursiile efectuate în cele mai trecute
cu vederea cotloane ale Bucureştiului
şi acest lucru mi s-a părut admirabil şi
de mare interes. Pentru un iubitor de
istorie aceste excursii reprezintă o mare
oportunitate. Am regretat enorm de
fiecare dată când timpul nu mi-a permis
să particip la acţiunile asociaţiei. Au fost
locuri pe care eu ca vechi bucureştean
am ratat încă să le cunosc, dar rămân
încrezător că următoarea ocazie o voi
fructifica:)
Ce te atrage să participi la acțiunile
asociației?
Acţiunile Asociaţiei reuşesc să strângă
împreună un grup de iubitori de
fotografie, dar şi de doritori de a-şi
cunoaşte mai bine oraşul, prezentul
şi istoria. Aceste acţiuni sunt o ocazie
excelentă pentru a socializa cu oameni
cu care ai interese şi preocupări comune.
De asemenea consider că oportunitatea
de a-ţi completa sau împrospăta
cunoştinţele legate în principal de oraşul
nostru nu este de neglijat.
Ce activități ale asociației îți plac cel
mai mult?
Excursiile fotografice, drumeţiile sunt
punctele forţe în activităţile Asociaţiei.
Dar poate cele mai importante sunt
momentele când asociaţia reuşeşte să
concentreze imaginea acestui oraş într-o
expoziţie de fotografie. Mi se pare extrem
de important când frumosul şi urâtul sau
când cotidianul sunt transpuse în imagini
şi prezentate de zecile de fotografi
entuziaşti.
Cum a fost să jurizezi fotografiile din
expoziţiile Istanbul şi Delta?
Jurizarea fotografiilor realizate de
paricipanți a reprezentat ceva nou pentru
mine. Nu făcusem până acum o evaluare
pentru atât de multe lucrări care trebuiau
apreciate în funcţie de criterii individuale
dar şi în ansamblul grupului. Istanbulul,
acel oraş misterios, cu atât de multe
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posibilităţi totuşi m-a dezamăgit. M-a dezamăgit
pentru că prea puţin a putut fi reprezentat în
imagini de către participanţi, de parcă misterul
lui a fost prea adânc. Nu acelaşi lucru l-am putut
spune apoi despre cea de a doua expoziţie,
Delta Dunării: de data aceasta am fost asaltat
de o multitudine de imagini minunate care au
reuşit să surprindă povestea Deltei şi să încânte
privirea..
Ce loc din București îți place cel mai mult?
Cişmigiu! Locul de care mă leagă o mulţime de
amintiri. Locul în care am primele poze făcute de
tatăl meu. Acea oază aflată în mijlocul acestui
oraş. Locul în care, în trecere fiind te opreşti să
te odihneşti pe o bancă sau să admiri soarele
dimineţii sau să îţi săruţi iubita. Îmi este greu să
descriu în cuvinte acest loc minunat.
Ce îți place în București?
După gustul meu Bucureştiul are un singur
merit. Că evoluează, că îşi cauta direcţia şi
îşi păstrează locul în inima noastră. Îmi plac
străzile vechi, îmi place să mă plimb pe străzile
aglomerate şi să văd oamenii, îmi plac vitrinele
strălucind în soarele dimineţii, îmi plac parcurile
vechi şi plimbarea la „şosea“.
Ce nu îți place în București?
Sunt născut în Bucureşti şi ca urmare îl ştiu de
multă vreme. Îl ştiu cum era şi cum a evoluat.
Este un oraş cu plusuri şi minusuri, un oraş
pestriț şi aglomerat. Îmi pare rău că multe zone
nu mai au acel vechi aer de odinioară. Regret
că s-au pierdut zone precum Hala Unirii, zona
Căuzași-Sfânta Vineri, Uranus şi multe altele. Îmi
displace profund că ceea ce a mai rămas din
oraşul vechi, acele străduţe care cândva erau
ocupate de meşteşugari sau mici comercianţi
acum sunt transformate fie în ruine, fie în tot felul
de terase extrem de zgomotoase care nu au nici
o legătură cu aerul oraşului vechi.
Defineşte Bucureştiul în câteva cuvinte
În câteva cuvinte, cu siguranţă cel mai aproape
de adevăr mi se pare: „Iubeşte-l sau urăşte-l!“
Cale de mijloc nu există. Este un oraş al
contrastelor, un oraş în care frumosul stă ascuns
şi te aşteaptă pe tine să îl descoperi şi să îl
aduci la lumină.
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Memoria vizuală

Andrei Bîrsan
www.orasul.ro

Strada Franceză septembrie 2009
Centrul vechi al Bucureștiului
era plin de magazinașe cu
diferite profiluri iar circulația
cu mașinile era permisă.
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Vali BARBULESCU, www.vbvisuals.com
Mugur VARZARIU, www.mugurvarzariu.com
„ROATA MARE“
aseară (30.04.2014), undeva aproape
de miezul nopții m-a sunat bunul meu
prieten Mugur Varzariu și mi-a zis: „hai la
o distracție în Herăstrău!“. A adăugat apoi
cu tristețe în glas: „va fi ultima distracție
pe care Roata Mare o va putea oferi...“.
nu am ezitat o clipă. Am mers împreună
și ne-am lăsat vrajiți pentru ultima oară de
farmecul ei. Știu, poate suna ciudat... însă
nu pot să nu îmi închipui miile, zecile sau
chiar sutele de mii de copii, adolescenți
sau îndrăgostiți care s-au dat în cei 53 de
ani de existență în acea „ROATA MARE“...
părinți și bunici care stăteau cuprinși de
emoție pe pământ în timp ce copiii sau
nepoții lor țipau de bucurie atunci când
ajungeau în punctul cel mai de sus...
Ne dăm seama de aceste lucruri atunci
când este iminentă disparitia lor. La fel se
întâmplă cu multe alte locuri sau obiceiuri
frumoase, autentice din România. Am
fotografiat această Roată în dorința de
a păstra o amintire cât mai frumoasă.
Ne-am bucurat și am trăit pentru ultima
oară „acea“ emoție, chiar dacă de data
aceasta o macara ne veghea iar roata
era înțepenită pe vecie. În câteva ore nu
va mai exista deloc. Astfel, într-o noapte
senină de primăvara, noi am fost ultimii
copii ce au primit bucurie din partea
acelui simbol al celui mai mare parc
bucureștean: ROATA MARE.
106 Bucureștiul meu drag

Nr. 28 / Mai 2014 107

108 Bucureștiul meu drag

Nr. 28 / Mai 2014 109

MEMORIA VIZUALĂ

La multi ani de Ziua Europei !
Metroul este în sărbătoare astăzi de
Ziua Europei.
21 de staţii de metrou, frumos
împodobite, vă aşteaptă să le vizitaţi!
Va fi muzică tradiţională, se vor prezenta
cărţi, vor fi dulciuri pentru copii în staţia
Suedia (Piaţa Victoriei 1).
Veţi putea admira costume tradiţionale
olandeze şi imagini reprezentative din
Olanda în staţia Grozăveşti – astăzi
staţia Olanda.
Staţia Finlanda (Eroilor) vă aşteaptă cu
o poveste de Crăciun tradiţional – brazi
împodobiţi cu decoraţiuni finlandeze.
Dansurile irlandeze vor fi în staţia Irlanda
(Aurel Vlaicu), precum şi un Pub ad-hoc
unde se vor împărţi vouchere cadou
pentru câteva Pub-uri din Bucureşti.
Staţia Franţa (Piaţa Romană) vă
aşteaptă cu produse gastronomice
specifice, muzică şi imagini din ţara
prietenă.
Nu pot lipsi din metrou dansurile şi
muzica grecească, atât de îndrăgite de
români – staţia Grecia (Universitate).
Iată suficiente motive să veniţi şi să
petrecem împreună Ziua Europei în
metroul bucureştean!
În această frumoasă zi Metrorex urează
tuturor participanţilor la eveniment – La
mulţi ani!
Aurel RADU, director general
METROREX
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„Vânătoarea de
literatură polonă”
Organizată de Institutul
Polonez din Bucureşti
pe 17 mai, un joc urban
educativ și interactiv, al
cărui scop a fost acela
de a promova cultura
polonă în rândul tinerilor
bucureșteni. La jocul
urban au participat
10 echipe formate din
2-4 persoane care au
urmat un traseu cu
probe provocatoare
şi amuzante, care
le-au pus în valoare
cunoştinţele, spiritul
competitiv şi pe cel
ludic. O surpriză extrem
de plăcută a venit din
partea echipei formate
dintr-un domn în
vârstă de 84 de ani şi
o doamnă sosită de la
Piatra Neamţ.
Acţiunea a avut loc în
contextul participării
Poloniei ca ţară invitată
la Bookfest 2014, târgul
internaţional de carte
care se desfăşoară
în perioada 28 mai
– 1 iunie. Literatura
polonă, deţinătoare
a patru premii Nobel,
va fi reprezentată de
autori contemporani
remarcabili, mulţi dintre
ei vizitând România în
perioada târgului.”
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Cătălin Pomeanu
www.orasul.ro

Color Run
Am ajuns târziu la Color
Run, de fapt am ratat
complet alergarea, asa că
m-am setat pe pozat stări
și atmosfera de după.
Domnișoara din imagine
mi-a atras imediat atenția.
Fața îi radia de bucurie
și încerca să-și facă un
„sefie“ bun, amintire a
unui moment plăcut.
Am apucat să-i fac doar
o fotografie înainte să
mă observe. Ne-am pus
amândoi pe râs și ea a
trecut mai departe.
Totul a durat doar
câteva secunde, fără să
schimbăm vreun cuvânt
ori adrese de mail. O
mare lipsă de inspiratie
din partea mea, pentru
că acum i-aș trimite
fotografia și nu știu
unde... :)
114 Bucureștiul meu drag

Nr. 28 / Mai 2014 115

MEMORIA VIZUALĂ

https://www.flickr.com/photos/101761480@N03/

Iulian Jucan

Un arc peste timp,
un „vechi“ care nu se
învecheşte niciodată.
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www.ochiul-magic.ro

”Ochiul Magic”
Prima ediție,
TU DESCOPERI
BUCUREȘTIUL, NOI TE
DESCOPERIM PE TINE !
1.715 participanți
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Titel Dragomir
www.orasul.ro

„VREM UN ORAȘ
PENTRU OAMENI!“
Doi tineri se fotografiază
în timpul simulării unui
accident. Simulare ce
face parte din protestul
organizat sâmbătă
10.05.2014 în București.
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Vlad Petri
www.vladpetri.ro

04.05.2014 - ploaia
în apropiere de Piaţa
Unirii
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Rodica Tuchilă
www.orasul.ro

04.05.2014 - ploaia
Bulevardul Dimitrie
Cantemir, aproape de
intersecția cu bulevardul
Mărășesti, în seara zilei
de 4 mai 2014, după
o ploaie torențială care
a măturat Bucureștiul,
inundând centrul orașului
și acoperind totul cu un
strat de circa 10 cm de
grindină foarte măruntă,
prezentă și a doua zi pe
spațiul verde din zonă.
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Corneliu Petrescu
www.orasul.ro

04.05.2014 - ploaia
Bulevardul Regina Maria
După o puternică furtună
cu gheață, un tânăr
încearcă hotărât să
ajungă la destinație.
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Dinu Lazăr
www.fotografu.ro

04.05.2014 - ploaia
Râul Doamnei, pe strada
cu același nume.
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http://grecia.de-weekend.ro

Andrei Pop

04.05.2014 - ploaia
Vedere la intersecția
Dristor de pe strada
Dristorului de la balconul
unui bloc.
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https://www.facebook.com/AeonBlank

Emil Luca

04.05.2014 - ploaia
Lângă Palatul
Parlamentului, strada
Slobozia. Strada aceasta
se inundă de zeci de
ani, la fiecare ploaie
mai zdravănă, însă
niciodată nu am mai
văzut „ghețari“ plutind pe
stradă. Nu face nimeni
nimic în legătura cu
asta. Canalizarea este
subdimensionată. Până
nu se rezolvă asta o să
tot inotăm pe străzile
Capitalei.
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www.lifeinphotoframes.ro

Toni Frimu

04.05.2014 - ploaia în
Titan
Mie primăvara aceasta
mi-a făcut cadou un
curcubeu, mi-a dat
bucurie, mi-a dat
speranţe, iar la rându-mi,
vă ofer mănunchiul său
de culori pentru bucuria
ochilor!
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