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Sânge proaspăt în
familia București
Zielele trecute am fost într-o excursie de 2 zile împreună cu câţiva tineri
bucureşteni. Din 10 oameni numai 2 sunt născuţi în Bucureşti, restul în
Tecuci, Constanța, Piatra Neamţ, Iaşi, Brăila, Slobozia, Arad, Mioveni,
adică cam din toată ţara.
Cei mai mulţi fac facultatea aici şi se stabilesc în Bucureşti, sau poate
pleacă mai departe, dincolo, peste mări și țări...
Ce este mai bine pentru Bucureşti decât aceasta infuzie de tineri
cu minţi luminate şi gânduri bune faţă de oraş? Ei sunt cei care ne
dezmorţesc şi ne fac să ne aducem aminte că avem un oraş care
merită mai multă atenţie din partea noastră, care vrea de la noi să fie
îngrijit şi apreciat.

D e Andrei Bîrsan
www.orasul.ro

Din când în când să privim oraşul cu ochii provincialului sosit pentru
prima dată în capitală și să ne minunăm de vivacitatea lui.
Haideţi să luăm exemplul de la cei care vin din provincie şi să acordăm
mai multă atenţie Bucureştiului, să-l descoperim şi să-l apreciem.
P.S. Acum 63 de ani Gheorghe Leahu venea în București ca să
înceapă cursurile Facultății de Arhitectură. De atunci nu a mai părăsit
orașul, devenind un apărător și un iubitor al lui.
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Scrisoare către Asociația
Bucureștiul meu drag
 Arh. Gheorghe Leahu
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Nr. 30 / Iulie 2014 7

Scrisoare către:
Asociaţia “Bucureştiul meu drag”
M-aţi cucerit din prima clipă, prin titlul asociaţiei în care v-aţi adunat şi în care mă regăsesc şi
mă înscriu şi eu.
M-aţi cucerit prin bogăţia de subiecte pe care le abordaţi, cu texte şi fotografii memorabile.
M-aţi cucerit prin căutările prin cele mai tainice colţuri ale istoriei acestui oraş, descoperind
secvenţe pe care bucureştenii nu le cunosc.
M-aţi cucerit prin tinereţea şi talentul vostru şi nu în ultimul rând prin preşedintele, carismaticul
şi inventivul domn Andrei Bîrsan, căruia i-am promis că voi adera la publicaţiile voastre.
Sunt un arhitect în vârstă de 82 de ani. Prin meseria mea, am participat, mai multe decenii, la
transformarea în bine şi în rău a Bucureştiului, pe care l-am iubit dintotdeauna.
Mi-am exprimat acest sentiment prin proiectele de unicate şi de mari ansambluri la care am
participat ca autor sau coordonator.
Au fost şi numeroase prilejuri în care am avut atitudini curajoase pentru a apăra de la demolare
sau mutilare patrimoniul arhitectural al Bucureştiului. Ca martor ocular, de profesie arhitect, am
cules o arhivă personală de întâmplări şi amintiri pe care le-am tipărit, după 1989, în opt albume
închinate Bucureştiului, ilustrate cu fotografii, dar şi cu sute de acuarele pe care le-am desenat la
faţa locului în anii aceia.
În articolele publicate de dvs. fotografiile de arhitectură reprezintă adesea, cel mai valoros material
ilustrativ. În perioada în care eu eram mult mai tânăr şi mai încărcat profesional cu sarcini grele,
Bucureştiul era mutilat de giganticele şantiere ale noului centru civic.
Tot ce proiectăm noi arhitecţii şi tot ce ridicau zecile de mii de constructori, era indicat,
supravegheat şi modificat, prin notele cancelariei c.c. al p.c.r.
În acei ani, pe care majoritatea dintre dvs. nu i-aţi trăit, eu am descoperit două modalităţi de
evadare de sub apăsarea: “indicaţiilor prezidenţiale”:
1 Acuarelele mele şi
2 Jurnalul secret intitulat: “Arhitect în EPOCA DE AUR”.
Din aceste două surse de istorie a “Bucureştiului nostru drag”, vă promit să vă extrag cele mai
interesante crâmpeie şi mărturii, despre cum a fost transformat Bucureştiul în acei ani.
Al dvs. arhitect Gheorghe Leahu
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Labyrinth
expoziție de fotografie
EDIȚIA I : 28 IUNIE - 15 AUGUST 2014
Gazduita de Education Point si initiata de un grup de fotografi
alcatuit din : Octav Dragan, Eduard Gutescu, Cristian Bulugea,
Corneliu Tanasa, Andrei Birsan, Cristian Anton, Cristina Bazar si
Mirela Momanu, prima expozitie sub sigla “LABYRINTH” prezinta
181 de lucrari prezentate de 81 de autori, reunind 5 sectiuni
ale artei fotografice, în perioada 28 iunie - 15 august 2014,
într-un nou spațiu expozițional aflat în centrul capitalei, in Str.
D.I.Mendeleev nr. 7-15, Sector 1, Bucureşti.
Alături de invitaţii speciali : Alexandru Crişan, Gina Buliga, Vlad
Eftenie, Daniel Ilinca şi Sorin Onişor, expun: Adrian Bolboceanu,
Adrian Mergiani, Adrian Pava, Albert Adrian Vrăbiuţă, Alexandru
Cătălin, Alexandru Gavrilovici, Anca Tomoroga, Anda Stăncescu,
Andreea Chiru, Andreea Retinschi, Andrei Băicuş, Andrei
Bîrsan, Andrei Nichita, Andrei Ştefan, Bogdan Iacob , Bogdan
Mosorescu, Bogdan Popa, Cătălin Nae, Christina One, Ciprian
Cenan, Claudiu Păscalina, Cornel Petrescu, Corneliu Tănasă,
Cristian Alexandru Andreescu, Cristian Anton, Cristian Borbeli,
Cristian Bulugea, Cristian Todea, Cristian Popa, Cristina Bazar,
Cristina Ţintă, Dan Mirică, Dana Popescu, Denis Malciu, Eduard
Guţescu, Eli Driu, Elisei Noaţa, Eliza Breajen, Florin Stanca, Gelu
Colt, George Alexandru, George Drăgoi, Ionuţ Hrenciuc, Ionuţ
Maga, Isolda Zăvoianu, Iulia Herescu, Iuliana Olteanu, Larisa
Cristea, Liliana Lazăr, Marian Mihai, Marius Abagiu, Marius Duţu,
Marius Mihalache, Melania Logofătu, Mihai Gagiu, Mihai Ţuţu,
Mirela Momanu, Neguţ Ana (RaZa), Nicu Buculei, Nicu Hoandră,
Octav Drăgan, Oliver Merce, Paul Opriş, Radu Dumitrescu Elian,
Radu Pătraşcu, Raluca Chipriade, Ramona Mitru, Rareş Dima,
Răzvan Teodoreanu, Roşu Ioan Daniel, Sabin Prodan, Sebastian
Vasiu, Simona Manolache, Ştefan Neagu, Victor Nisipaşu, Viorica
Leafu.

D e Mirela Momanu
coordonator expoziții
Asociația Bucureștiul
meu drag

Organizatori și parteneri:
Education Point (www.educationpoint.ro);Asociaţia Bucureştiul
meu drag ( www.orasul.ro); AZERO ( www.azero.ro); TV CITY
(www.tvcity.ro); Romania Vie ( https://www.facebook.com/pages/
Rom%C3%A2nia-Vie/450196871723030?ref=br_tf); FOTO4ALL
(www.foto4all.ro); GRUPUL FILOS ( www.grupulfilos.ro); F64
Studio (www.f64.ro); Photo Team Romania (www.phototeam.
ro);Asociația EXPOSURE
Parteneri media:
www.modernism.ro, www.comunitatefoto.ro, www.foto-magazin.
ro, www.B356.ro, www.PhotoMagazine.ro, www.foto4all.ro,
www.tvcity.ro, www.phototsharp.ro , Delight foto studio
12 Bucureștiul meu drag
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FOTOGRAFIE DE STRADĂ
35 fotografii, alături de cea a invitatului special al acestei secţiuni, Vlad Eftenie.

Locul II - Dan Mirică

Locul I - Andreea Chiru

Locul III - Florin Stanca

14 Bucureștiul meu drag
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URBANISM ȘI ARHITECTURĂ
30 fotografii, alături de cea a invitatului special al acestei secţiuni, Alexandru Crişan.

Locul II - George Alexandru

Locul I - Ioan Daniel Roșu

Locul III - Alexandru Cătălin
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PEISAJ ȘI NATURĂ
30 fotografii, alături de cea a invitatului special al acestei secţiuni, Sorin Onișor.

Locul II - Alexandru Andreescu

Locul I - Răzvan Teodoreanu

Locul III - Andrei Nichita
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PORTRET
39 fotografii, alături de cea a invitatului special al acestei secţiuni, Gina Buliga.

Locul II - Christina One

Locul I - Ciprian Cenan

Locul III - Oliver Merce
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FINE ART
37 fotografii, alături de cea a invitatului special al acestei secţiuni, Daniel Ilinca.

Locul II - Isolda Zăvoianu

Locul I - Nicu Hoandra

Locul III - Marius Abagiu
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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

24 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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Bukarest in
Schwarz - Weiss
Asociaţia „Bucureştiul meu drag”, împreună cu
Casa de Cultură „Friedrich Schiller” vă invită joi
10 iulie 2014, ora 18,30 la vernisajul expoziţiei
de fotografie „Bucureştiul în alb şi negru”, care
va avea loc la sediul Casei de Cultură „Friedrich
Schiller” (Str. Batistei, nr.15).
La 555 de ani de la prima atestare documentară
a Bucureştiului, veţi putea vedea un Bucureşti
clasic şi elegant prezentat în 36 fotografii albnegru realizate de membrii asociației noastre.
Este o reexpunere a expoziţiei din toamnă 2013
într-o ambianţă de Bucureşti interbelic – Casa
Schiller.

26 Bucureștiul meu drag

Dinculescu, Cornel Hlupina, Cornel Petrescu,
Cristian Bucur, Cristian Ihart, Cristina Bădescu,
Cristina Ţinta, Daliana Pacuraru, Dan Moruzan,
Daniel Gheorghiţă, Diana Chiriac, Eli Driu, Elisei
Noata, Iulia Herescu, Leonard Butuşina, Marcel
Eremia, Maria Livia Chiorean, Mihai Petre, Mihai
Roznovanu, Mirela Momanu, Monica Balareanu,
Monica Miron, Neculae Juncu, Radu Iacob,
Răzvan Preda, Roberto Iosupescu, Sergiu
Sfetcu, Stefanel Vlad, Victor Ciurea, Vlad Eftenie.
Curatorul expoziţiei este Mirela Momanu.
Va prezenta: Andrei Bîrsan, preşedintele
Asociaţiei „Bucureştiul meu drag”

“Capitală a unui pământ tragic unde adesea totul
sfârşeşte în comic, Bucureştiul s-a lăsat în voia
evenimentelor fără acea rigiditate şi, prin urmare
fără acea fragilitate pe care o provoacă mânia.
Iată de ce, străbătând curba sinuoasă a unui
destin picaresc, Bucureştiul a rămas vesel.” (Paul
Morand, 1935)

Ilustraţia muzicală: prof. Dumitru Sascau

Expun: Alfredo Padron, Anca Coman, Andreea
Grigorescu, Andrei Bîrsan, Andrei Bosoiu,
Calin Andrei Stan, Carmen Gradinaru, Cătălin

Gazda: Casa de Cultură “Friedrich Schiller”,
www.casaschiller.ro

Coordonator proiect: Aurora Fabritius
Fotografiile sunt minunat tipărite de AME Design
(www.amedesign.ro ).
Parteneri: Nikon Romania www.nikonisti.ro,
Școala de fotografie Frelancer www.freelancer.ro
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 Fotografii de:
Viorel Pleșca
Sergiu Sfetcu
Camelia Stan
Renate Brigitte Storch
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Ziua Fotografiei de
Stradă ediția 2014
Ziua Fotografiei de Stradă în România a ajuns
la a treia ediție. Anul acesta mottoul ediției
este “Intoarcerea la origini” adică căutam acea
fotografie de stradă “tradițională”.
Fotografia de stradă tradiționala este greu
de făcut, trebuie să fii pe fază, să ai curaj
și spontaneitate. Pe site-ul dedicate www.
streetphotography.ro membrii juriului vor da
exemple și vor spune ce apreciază la o fotografie
de stradă.
Detalii despre concurs pe site-ul dedicat:
www.streetphotography.ro
Organizatori:
- Asociația „Bucureștiul meu drag“

Juriul:
- Andrei Birsan
- Titel Dragomir
- Vlad Eftenie
- Cornel Hlupina
Curatorul expoziției: Mirela Momanu

Premiile sunt oferite de Olympus Romania:
- Premiul 1 – E-M10+1442
- Premiul 2 – SH-1
- Premiul 3 – E-PM2

- Olympus România - premii
- HP - tipar

www.streetphotography.ro
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Excursie
Nordul Capitalei

 Foto Almaciu Madalina Gabriela

Data: sâmbătă 12 iulie 2014,
Am mers spre lacul Băneasa, pe lângă Petrom City, sediu Grivco și Fântana Miorița

 Mănăstirea Sfânta Familie, foto Andrei Bîrsan

34 Bucureștiul meu drag

 Foto City Feelings Bucharest
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 Foto Andrei Cucu

 Foto Șerban Vornicu

 Foto Adrian Mitu
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 Foto Octavian Cucolea
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Ateliere
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 Foto Mihai Petre

26-27 iulie
de la ora 11:00

atelierele sunt susținute de istoricul de artă Oana Marinache
și de urbanistul Andrei Răzvan Voinea

Detalii și înscrieri: asociatiaistoriaartei@gmail.com
http://istoriaarteipentruceimici.blogspot.ro/
 Foto Călin Tomșa
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Povești din București
Poveşti din Bucureşti a început în octombrie 2012, că proiect de
colaborare între Serviciul Municipiului Bucureşti al Arhivelor Naţionale
şi proprietarul Carului cu Bere, domnul Niculae Mircea. Arhivele doreau
să promoveze astfel arhiva oraşului Bucureşti, un fond documentar şi,
respectiv, o instituţie care la acea vreme erau prea puţin cunoscute de
public. Domnul Niculae Mircea avea o ambiţie cel puţin la fel de mare:
aceea de a promova un loc al memoriei bucureştene, Caru’cu Bere,
nu doar că pe o emblemă a negoţului din Centrul Vechi, ci şi ca pe
un posibil spaţiu cultural. De altfel, proiectele domnului Mircea ţintesc
către construirea la etajul clădirii, în apartamentele ocupate altă dată de
familia Mircea, a unui centru de conferinţe/expoziţii etc.
Aşadar, Povesti din Bucureşti este expresia interesului comun al unei
instituţii publice, Arhivele Naţionale şi a unei persoane reprezentând
iniţiativa privată, domnul Niculae Mircea, de a face cunoscută istoria
Bucureştiului unui public cât mai larg şi de a atrage un număr cât mai
mare (şi diversitatea contează, în egală măsură) de intelectuali care
iubesc oraşul şi care doresc la fel de mult ca şi iniţiatorii proiectului să îl
facă iubit de locuitorii lui.

D e Alina Pavelescu
Director Adjunct Arhivele
Naționale ale României

Fotografii de Petre Mitrea, fotograful Arhivelor Naționale.
Conceptul grafic și afișul Povestilor sunt realizate de firma Studio Casa
Voc, director ing. Dan Oproiu.
Luni 21 iulie 2014 am avut plăcerea să fiu invitat de Alina Pavelescu să vorbesc despre „București orașul
speranței“ la consacratele Povești din București, ce se țin în crama Carului cu Bere. Andrei Bîrsan
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 Foto Andrei Bîrsan
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ARHIVA ASOCIAȚIEI

Bucureștiul
meu drag
Din excursii

iulie 2008
Sorin Voicu
Excursie Opera Națională

iuie 2009
Diana Crețu
Excursie Observatorul astronomic

iulie 2010
Dana Vajea
Excursie Worldwide Photowalk

44 Bucureștiul meu drag

Nr. 30 / Iulie 2014 45

iulie 2011
Iulia Oprea

iulie 2013
Lucia Simion

Excursie Derbyul de trap

Excursie Drumul Găzarului
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iulie 2012
Cristi Spiridon

iulie 2014
Adrian Mitu

Excursie Dâmbovița la poarta Bucureștilor

Excursie Nordul Bucureștiului
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TRECUT-AU ANII...

Trecut-au anii

1984 - Muzeul de Istorie al RSR, foto Andrei Bîrsan
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TRECUT-AU ANII

Favorit Drumul Taberei

Anii ‘70, arhiva Cezar Petre Buiumaci

50 Bucureștiul meu drag

Anul 2013, fotograf Mihai Petre
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TRECUT-AU ANII

Bd I.C. Brătianu (fost 1848)

Anii ‘60, arhiva Cezar Petre Buiumaci
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Anul 2013, fotograf Mirela Momanu
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Bucureştiul lui Constantin
Bălăceanu-Stolnici
„Eu am asistat la transformarea Bucureştiului“
 Interviu de Miruna Bărdulete
 Fotografii de Mihai Petre și Dan Moruzan
54 Bucureștiul meu drag
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Academicianul Constantin Bălăceanu-Stolnici, medic
neurolog şi pionier in domeniul neurociberneticii, a
povestit, în interviul acordat B365.ro, despre viaţa
într-o familie nobiliară din „Micul Paris“, dar şi despre
felul în care s-a schimbat Capitala de-a lungul timpului.
„Eu am asistat la transformarea Bucureştiului“, spune
zâmbind, fără să sugereze că această transformarea a
fost nocivă - poate doar în ceea ce priveşte „agresiunea
construcţiilor moderne“ şi „politeţea mai redusă a
oamenilor de la volan“.

Miruna Bărdulete

Vă întreb mai întâi de vremea din Bucureşti, de care se plânge toată
lumea perioada aceasta. Au fost verile atât de îngrozitoare aici şi în
perioada copilăriei dumneavoastră?
Sigur, mereu au fost veri calde. Poate că uneori nu erau foarte calde, dar
totuşi au fost calde. După cum ştiţi, tradiţia populară vorbeşte despre luna
iulie drept luna cuptor. Aşa că nu mi se pare că e ceva neobişnuit. Ceea
ce e mai neobişnuit este căldura iernilor, într-adevăr. Pentru că iernile erau
întotdeauna mult mai friguroase şi perioadele cu zăpadă erau foarte lungi.
Acolo se simte o schimbare.
Dumneavoastră aţi copilărit în casa în care ne aflăm acum? (n.r. în
apropiere de Calea Victoriei)
Da. E o casă care a fost construită de străbunicul meu, Grigore
Cantacuzino, la sfârşitul secolului al XIX-lea şi care a rămas în familie de
atunci şi până acuma. Bunicii mei, părinţii mei şi eu.
E împărţită? Că am văzut că o bucată este...
Nu, casa aceasta a avut o poveste, în timpul războiului a fost bombardată.
Partea aceea, jumătatea aceea a fost distrusă şi a fost refăcută după, dar
nu s-a mai refăcut casa, ci, în locul salonului care era acolo şi a camerelor,
s-au făcut patru apartamente, pe care le-a luat soră-mea, le-a vândut şi
şi-a păstrat unul care i-a fost confiscat când a plecat din ţară.

Dan Moruzan

Aveaţi locuri de joacă în zonă?
Nu, erau la şoseaua Kiseleff, pentru că aici nu erau spaţiii verzi, dar
şoseaua Kiseleff e la doi paşi şi tata ne lua cu maşina şi cu guvernanta şi
ne ducea până la primul rond de pe strada Kiseleff şi acolo, în spaţiul ăla
verde, ne jucam.
Spuneaţi într-un interviu că aveaţi voie să vă jucaţi şi cu copiii care
aveau alt statut social...
Bineînţeles că da, doar toţi erau prieteni sau rude de-ale noastre. În
general, în zona aceea, în casele acelea, erau copiii protipendadei
bucureştene.

Mihai Petre

Toate casele de pe stradă sunt deosebite.
Pe strada asta, da. Dar, în toată zona asta... şi bulevardul Lascăr Catargiu
are numai vile splendide şi case vechi şi, pe urmă, era tot cartierul acela
unde este casa lui Brâncoveanu, casa generalului Manu, aşa zisul Parc
Filipescu, care era tot al vechii boierimi.
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Povesteaţi la un moment dat că aţi fost şcolit
acasă, cu lecţii particulare.
Totdeauna am făcut şcoala particulară, şcoala
primară am făcut-o aici, primele două clase,
dar, când a venit criza economică, ne-am mutat
la ţară şi, în loc să fac liceul la Piteşti, unde era
liceul, făceam acasă cu un meditator.
Vi se pare mai eficientă metoda aceasta?
Cealaltă n-o ştiu. N-am învăţat la şcoală, am
intrat în colectivităţi atunci când am intrat în
facultate. Până atunci am învăţat cu sora mea
şi cu meditatorii care veneau şi ne frecau foarte
tare.
Mai tare decât la facultate?
Da, da, mai tare.
Perioada studenţiei aţi petrecut-o în timpul
războiului.
Perioada studenţiei am făcut-o în timpul
războiului, da. Începuse războiul şi am terminat-o
în 48, deci se terminase războiul deja de 4 ani.
Cum era Bucureştiul în anii de student?
Era un Bucureşti normal, un Bucureşti în care
viaţa se desfăşura mai departe, nu s-a simţit
războiul decât începând cu ‘44, când au
fost bombardamentele. Până atunci, viaţa în
Bucureşti era normală. Cu o excepţie. Seara
trebuia să stingi luminile. Şi să intri în ceea ce
se numea iluminatul de camuflaj. Străzile nu
erau luminate şi maşinile aveau nişte faruri
speciale, nişte fante care dădeau o lumină
foarte inexistentă. Ferestrele trebuiau să fie cu
perdele închise, că, dacă te prindea cu perdeaua
deschisă, îţi dădea amendă.
Existau localuri studenţeşti, locuri tipice
studenţilor?
Ca să vă spun drept, facultatea noastră era
aşa de grea, încât nu prea ne duceam la
locauluri. Era un grup din care făceam parte,
ne întâlneam la mine, la fiecare dintre noi,
dar la localuri n-am mers. Aşa că nu pot să
vă spun povestea localurilor. Dar localurile
mergeau, cinematografele funcţionau, teatrele
funcţionau, sălile de concert funcţionau,
restaurantele erau deschise, nu erau restricţii din
punctul ăsta de vedere. Până când au început
bombardamentele.
Povestiţi în cartea dumneavoastră de
circulaţia rutieră din Bucureşti, de perioada în
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care nu existau semne de circulaţie şi toată
lumea respecta reguli nescrise.
Înotodeauna au fost reguli de circulaţie. Reguli de
circulaţie s-au introdus dinainte să conştientizez
eu circulaţia din Bucureşti: să mergi pe dreapta,
să dai prioritate, astea au existat totdeauna.
Ce n-au existat, n-au existat semafoarele, erau
poliţişti la intersecţii, apoi erau poliţişti cu un fel
de semafor de mână, un fel de săgeată pe care
o învârteau cu mâna. Şi, după aceea, mult mai
târziu, au venit semafoarele electrice care au
fost un progres şi care au reglementat circulaţia,
atunci când fluxul de maşini era mai mare.
Credeţi că bucureştenii de astăzi ar putea să
respecte reguli nescrise, cum se respectau
atunci?
Erau şi reguli scrise, se dădeau şi amenzi, de la
început, că automobilismul a început în România
în 1906, trecuseră aproape 20 de ani, erau deja
reguli de circulaţie, maşinile aveau numere de
înmatriculare, poliţiştii erau cu baston, făceau
ordine.
Spuneaţi totuşi că şoferii erau mai ascultători
atunci. Astăzi multă lume se plânge de şoferii
din Bucureşti.
Oamenii erau mai bine-crescuţi, mai politicoşi, nu
era vorba numai să respecte legile de circulaţie,
era vorba şi să-l respecţi pe celălalt. Mult mai
ordonată era circulaţia, oamenii erau mult mai
politicoşi la volan decât sunt acuma.
Unde credeţi că s-a produs declicul?
Păi nu pot să spun, că după aceea a apărut
perioada în care automobilismul a dispărut
practic complet, n-a rămas decât privilegiul clasei
conducătoare, cu şoferi profesionişti şi, când
au început din nou să existe maşini, era altă
generaţie, altă cultură, trecuse valul comunist,
era altă mentalitate.
Povesteaţi că şi taximetriştii erau pe-atunci
foarte politicoşi şi cu o anumită educaţie.
Erau.. da, dar nici acuma nu pot să mă vait.
Multă lume se plânge de taximetriştii noştri.
Nu pot să mă vait, dar taximetriştii aveau tot
interesul să fie aşa, pentru că luau bani şi aveau
tot interesul să fie politicoşi. Aveau maşini
frumoase, maşini elegante, erau şi cei cu birjele
cu cai, care erau şi mai politicoşi şi era şi mai
plăcut să mergi cu birja cu cai decât cu maşina.

Este criticat astăzi şi felul în care se construieşte în Bucureşti,
clădiri moderne lângă clădiri vechi.
Eu am asistat la transformarea Bucureştiului. Erau clădirile cum e
asta a mea şi cum sunt clădirile care au definit ceea ce s-a numit
atunci Micul Paris, clădiri în stil eclectic, baroc, clasic. Şi a început
revoluţia pe care a iniţiat-o Carol al II-lea. A apărut stilul Bauhaus,
s-a dărâmat tot bulevardul Brătianu, de la Piaţa Universităţii la Piaţa
Romană. Atunci s-au construit blocurile astea. Într-un stil care nu
era stilul vechiul Bucureşti, era stilul Bauhaus pe care îl lansaseră
nemţii şi pe care l-au preluat şi arhitecţii noştri.
Există o zonă din Bucureşti care să arate mai bine acum decât
înainte?
Bulevardul Lascăr Catargiu, care arată foarte frumos, unde
aproape s-au conservat toate casele, cu rare excepţii. Mai există
nişte străzi în care se păstrează vechiul Bucureşti. Apoi e cartierul
istoric, cartierul băncilor unde sunt construcţii de la sfârşitul
secolului al XIX-lea , începutul secolului XX, care amintesc de
arhitectura urbană franceză, pentru că noi pe aia am copiat-o şi
care se mai păstrează şi astăzi.
Aveţi un loc preferat în oraş?
Am diferite locuri, îmi place aici, cartierul în care stau, care e un
cartier foarte agreabil. Cu Calea Victoriei pe de-o parte, spaţiul
verde realizat pe Şoseaua Kiseleff, îmi place toată Calea Victoriei,
care e frumoasă. Îmi place şi cartierul istoric în care lucrez şi unde
se păstrează amintiri.
Vă place Centrul Vechi?
Da, da, îmi place. Nu era cum era înainte, înainte era un spaţiu
comercial, dar cu magazine, nu cu restaurante şi cafenele.
Erau magazine de tot felul, cu firme colorate şi cu o populaţie
heteroclită. Ţărani, militari, preoţi, oameni de cultură, oameni
obişnuiţi, era o forfotă de oameni şi o circulaţie automobilistică
destul de intensă. Acum e zonă pietonieră, o zonă turistică mai
mult şi e bine, că e un lucru frumos.
Ce nu vă place la Bucureşti?
Toate ororile care se fac unde nu trebuie. Cum e blocul ăsta, de
la capătul străzii mele... în plină Calea Victoriei, au făcut un bloc
care parcă-i un caşcaval mâncat de şoareci. Şi agresiunea asta a
unor construcţii moderne, care nu se armonizează deloc cu spiritul
arhitecturii din Bucureşti, în cartiere unde nu-şi au locul. N-aveau
decât să facă în cartierele noi. O agresiune care mi se pare că este
tragică şi care se datoreşte lipsei de responsabilitate a arhitecţilor,
lipsei de responsabilitate civică şi de gust a noilor îmbogăţiţi, care
le fac şi corupţiei din sistemul de protecţie al Primăriei, care nu
funcţionează. Există comisii care violează o anumită estetică a
oraşului. Şi fac ceea ce fac.
Nu aţi vrut niciodată să plecaţi din ţară?
Nu, de ce să mă mut? Am serviciul meu aici, am prietenii mei,
rudele mele, oamenii cu care colaborez. Nu m-am gândit niciodată
să plec din Bucureşti. Mai ales că e un oraş agreabil.
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Până în 1992, când au început lucrările de
construcţie a monumentalei biserici romano-catolice
Sfânta Cruce din Şoseaua Mihai Bravu nr.259,
peisajul urbanistic al zonei situate pe partea estică a
şoselei, între piaţa situată la capătul Căii Călăraşilor,
cunoscută ca Bariera Vergului, şi intersecţia cu
străzile Dristor şi Baba Novac, se prezenta astfel:
biserica ortodoxă Sfinţii Constantin şi Elena, având
drept principali ctitori pe Maria şi Ion Antonescu, o
fabrică de biscuiţi, o unitate militară, un teren viran
pe care s-au construit case pentru muncitorii aduşi
să lucreze pe şantierele capitalei, zona rezidenţială
denumită „Parcelarea Mihai Bravu” din care se
distingea prin înălţime şi arhitectură capela Sfânta
Cruce, Spitalul „Victor Babeş” deschis în 1956 şi
Institutul de Inframicrobiologie construit în aceeaşi
perioadă pe locul unui stadion.
Capela a fost întemeiată cu intenţia de a deveni
sediul Administraturii Apostolice a Armenilor Catolici
din România al cărei conducător a fost numit, în
1930, preotul mechitarist Sahak Kogian care va
părăsi ţara în 1939 şi va deveni episcop în 1950.
Pe terenul cumpărat la această adresă se va
construi, în stil tradiţional armean, după planurile
arhitectului Jean Melun (născut în 1899, la Bucureşti,
cu studii liceale şi superioare de arhitectură absolvite
la Bucureşti) o capelă parohială, cu titlu provizoriu,
până la construirea unei biserici pentru cei 200 de
armeni catolici rezidenţi în Bucureşti. Autorizaţia
de construire a fost acordată de primărie în august
1933 pe când paroh era preotul mechitarist
Clemens Koren. Zona situată între actualele străzi
Soldat Alexandru Magatti (fostă strada E) şi Pictor
Gheorghe Petraşcu (fostă strada C), va fi parcelată şi
va forma zona rezidenţială cunoscută ca „Parcelarea
Mihai Bravu”, deservită de staţia de tramvai Magatti.
Proiectul acestei parcelări era mai amplu cuprinzând
şi zona pe care se află azi spitalul „Victor Babeş”.

D e Narcis Ispas
arhivist, Arhivele Naționale
ale României

Capela Sf. Cruce în 1940

În primii ani ai regimului comunist cei mai mulţi
armeni ai comunităţii au plecat din ţară, capela fiind
folosită tot mai mult de către credincioşii romanocatolici din cartier. Capela, devenită neîncăpătoare
după 1989, va servi exclusiv drept casă parohială
după construirea noii biserici, sfinţită la 19 august
1998, în timp ce paroh era preotul Cornel Damian,
azi episcop.

Biserica Sf. Cruce
 Text: Narcis Ispas
 Foto: Andra Podina, AncorPhoto
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Construită la câţiva metri lateral de vechea capelă în
spatele căreia s-a ridicat un corp de clădire destinat
unei grădinţe, la parter, şi unei săli de catehism, la
etaj, biserica, lungă de 27 de metri şi lată de 15
metri, executată după proiectul arhitectului Tiberiu
Boitan, are în comun cu vechea capelă, reabilitată şi
ea, doar finisajul exterior.
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Arborist în
orașul meu
 Text: ing. silvic Ioan Sțețca
 Foto: Ioan Sțețca
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Situația actuală a spațiilor verzi din București nu este cea
mai ... „verde“, ca sa parafrazăm „roz“. Defrișări masive
pentru construcții înclină balanța dintre natural și artificial,
din nefericire, spre artificial. Adică spre praf, aer poluat,
toxic cu implicații directe asupra locuitorilor orașului.
În afara acestor defrișări, în Bucuresti, firmele specializate
în „toaletări“ fac ravagii. Arborii bolnavi sunt imediat
doborâți, iar cei sănătoși sunt „curățați“ aproape de tot.
Schitul Darvari mi-a oferit șansa, atât de rară aici, de a
salva de la doborâre un tei secular, care datorită vârstei și
a unor toaletări necorespunzătoare a dezvoltat o scorbură
de dimensiuni mari la baza trunchiului și reprezenta astfel
un pericol pentru oamenii și clădirile din jurul lui.
D e ing. silvic Ioan Ștețca
www.senzui.ro

Un arbore mărinimos, care în fiecare vară își face treaba
de a proteja de soarele arzător pe cei prezenți în curtea
Schitului, de a oferi loc de joacă în jurul scorburii formate,
în urma unei curățări inadecvate, copiilor năstrușnici, de a
se dărui cu un miros îmbătător primăvara.
Teiul face parte din ansamblul mănăstiresc și îmi era
imposibil să vizualizez curtea Schitului fără acest arbore.
Astfel am purces la o curățare cu tehnici de alpinism –
operațiunea a fost dificilă pentru că se află deasupra unui
monument de patrimoniu astfel încât tot ce s-a tăiat a
trebuit să fie evacuat prin manevre de coardă și scripeți,
fără a lăsa să cadă nimic direct jos. Pentru a fi salvat am
executat o toaletare de ușurare și echilibrare a coroanei,
reducând astfel din înălțime dar păstrând suficiente ramuri
pentru a nu afecta starea de vegetație normală.
Grija, răbdarea, înțelegerea pentru ce este în jurul nostru
- case, arbori, oameni - sunt ingrediente sigure pentru a
transforma acest oraș în „Bucurestiul meu drag“.
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Muzeul
„C.I. și C.C. Nottara”
 Text: Corina Iliescu  Foto: Cristian Oprea
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MUZEELE BUCUREȘTIULUI

D e Corina Iliescu
Muzeograf

Muzeul „C. I. și C. C. Nottara
Bulevardul Dacia nr.105
Deschis pentru vizitare: miercuri –
dumnică, orele 10-18.
Preţ bilet: 5 lei (redus 2 lei).

Situat într-o clădire veche din Bulevardul Dacia
nr.105, Muzeul Memorial „C.I. şi C.C. Nottara”
poate fi recunoscut după bustul marelui actor
Constantin I. Nottara (1859-1935), unul dintre
întemeietorii teatrului românesc modern şi
societar pe viaţă al Teatrului Naţional din
Bucureşti. Fondat în 1956, printr-o donaţie
făcută de Ana Nottara, soţia compozitorului
Constantin C. Nottara (1890-1951), muzeul
ocupă parterul şi primul etaj al imobilului
construit în anul 1931 cu o contribuţie făcută
de Sindicatul Artiştilor Dramatici şi un grup
de admiratori, numindu-se simbolic ”Căminul
Nottara”.
Familia Nottara, de origine greacă, cu rădăcini
ce coboară aproape 1000 de ani în Bizanț, a
dat Europei numeroși oameni de cultură, cum
a fost în secolul al XVIII-lea, Hrisant Nottaras
patriarh la Ierusalim, matematician, geograf
și dascălul copiilor domnitorului Nicolae
Mavrocordat. Bunicul Maestrului Constantin
Nottara, medic, s-a stabilit în București la
începutul secolului XIX și a avut patru fii printre
care și Ion, funcționar la Curtea de Conturi,
tatăl actorului. Orfan de ambii părinți la 16
ani, tânărul Constantin se dedică total carierei
teatrale. Timp de 60 de ani, va interpreta
cca 700 de roluri, de la comedie la dramă și
tragedie.
Fiul său, muzicianul Constantin C. Nottara,
a studiat la Paris și Berlin, a fost profesor la
Conservator, violonist, dirijor și compozitor,
inspirându-se din bogăția și diversitatea
folclorului nostru românesc. A compus piese
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simfonice, corale, lieduri, muzică pentru operă
și balet. A scris cronici muzicale în diverse
publicații, a fost membru fondator al Societății
Compozitorilor Români.
Muzeul deţine obiecte de patrimoniu
importante din punct de vedere istoric şi
cultural: o vastă bibliotecă de cca. 7300 de
volume (beletristică, dramaturgie, publicistică,
dicţionare şi partituri) în limbile română,
franceză şi germană. O parte dintre acestea au
aparţinut diverselor personalităţi cu care cei doi
artişti au colaborat, aşa cum sunt câteva cărţi
vechi de la începutul sec. XIX cumpărate de
actor de la fiul lui Mihail Pascaly.
Colecţia mai cuprinde fotografii, acte, diplome
şi medalii, obiecte personale dar şi obiecte
decorative omagiale, primite în dar cu prilejul
diverselor sărbătoriri. Parterul muzeului este
spaţiul în care şi-a petrecut ultimii ani din
viaţă Maestrul Nottara şi este impregnat de
modestia unei vieţi dedicate scenei şi educaţiei
fiului său. Urcând spre apartamentul unde a
locuit împreună cu soţia muzicianul Constantin
C. Nottara, suntem însoţiţi de chipurile celor
mai cunoscuţi actori români de la început de
secol XX care au fost discipolii şi apoi colegii
Maestrului: Agatha Bârsescu, George Vraca,
Elvira Popescu, Marioara Ventura, Constantin
Tănase, Geo Barton, Jules Cazaban, Lucia
Sturza Bulandra şi mulţi alţii.
La etajul muzeului, decorat în stilul eclectic
specific perioadei interbelice, se observă o
adevărată preocupare pentru latura estetică.
Aici găsim alăturate piese de mobilier boulle,
Ludovic al XVI-lea, măsuţe orientale, pictură
interbelică, statuete, porţelan de Sevres şi Alt
Wien. Aceste obiecte au fost colecţionate de
muzicianul Constantin C. Nottara în călătoriile
sale prin Europa, unde a susţinut numeroase
concerte. Creaţia sa componistică vastă
(concerte, lieduri, balet, operă etc.) este
marcată de spiritul profund românesc al epocii
şi spaţiului unde s-a exprimat artistic.
Pianul Bechstein domină micul salon de muzică
în care se cântă de cincizeci de ani, păstrând
tradiţia începută de Ana Nottara, Muzeul
Municipiului Bucureşti organizând şi găzduind
matinee muzicale, concerte de muzică de
cameră, conferinţe sau lansări de carte.
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30 de ani de restaurare la
Muzeul Municipiului Bucureşti

D e dr. Petronela Fotea
Expert-restaurator
Imagini: arhiva laboratorului de
restaurare material anorganic al
Muzeului Municipiului Bucureşti

Este cunoscut faptul că oamenii timpurilor moderne au
manifestat pe lângă o permanentă dorinţă de noutate
şi un interes pentru trecut, pentru marile experienţe
de viaţă şi cultură consumate. Ceea ce spunea Mihail
Kogălniceanu la deschiderea cursului de istorie naţională
al Academiei Mihăilene că „istoria este testamentul lăsat
de strămoşii strămoşilor ca să slujească la tălmăcirea
vremii de faţă şi de povăţuirea vremii viitoare” este un
adevăr incontestabil. Numeroşi specialişti, printre care
se numără şi restauratorii, au fructificat cu înţelepciune
acest adevăr. Aceştia şi-au făcut o vocaţie şi un crez din
a aduce în actualitate vestigiile civilizaţiilor trecute, valorile
ştiinţei, culturii şi artei pentru a le construi ca bun comun,
pentru vechimea căruia au fost şi sunt solicitate tot mai
multe energii şi cunoştinţe.
Laboratorul de restaurare-conservare al Muzeului
Municipiului Bucureşti a luat fiinţă în anul 1984, în două
spaţii diferite de care muzeul dispunea la acea vreme:
cel din str. Berzei şi etajul doi al Muzeului Memorial CC
şi CI Nottara. În spaţiul din strada Berzei era laboratorul
de restaurare material organic, iar în spaţiul de la Nottara
era laboratorul de restaurare material anorganic. De-a
lungul vremii prin mâinile colectivului de restaurare au
trecut bunuri culturale, de artă decorativă din patrimoniul
muzeului, inventare decopertate din şantierele
arheologice derulate de-a lungul timpului de instituţie,
dar şi obiecte de cult aflate în patrimoniul muzeului.
Actualmente, laboratorul nu dispune de un spaţiu
care să reunească toate tehnicile, dar în 2010, spaţiul
laboratorului de restaurare material anorganic a fost
modernizat cu aparatură modernă specifică domeniului.
Prin dotarea şi reamenajarea laboratorului s-a urmărit
alinierea Muzeului Municipiului Bucureşti la una din cele
mai importante priorităţi naţionale şi anume cea privind
restaurarea patrimoniului naţional mobil.
În limbajul comun restauratorul este medicul de
patrimoniu, iar acesta îşi face simţită prezenţa prin
artefactele salvate. Cu toate că acest domeniu este
considerat nou, el este vechi, deoarece omul cu spirit
inovativ şi cu iniţiativă a reparat. Însă, din 1975 în
România, au fost puse bazele restaurării ştiinţifice care
are la bază norme, metode şi principii de lucru. Din
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punct de vedere al ştiinţei, restaurarea este o
intervenţie competentă cu mijloace adecvate
asupra unui bun cultural, cu scopul de a stopa
procesele de deteriorare, de a păstra cât mai
mult posibil din original şi din semnificaţia
iniţială a obiectului asupra căruia se intervine.
Conservarea şi restaurarea bunurilor culturale
se înscriu în sfera mai largă a activităţii generale
de ocrotire a patrimoniului. Aceste activităţi sunt
distincte, au probleme, mecanisme, remedii
proprii şi specifice. Sunt însă complementare
întrucât restaurarea unui bun cultural înseamnă
şi conservarea acestuia. Orice intervenţie
de conservare preventivă încetineşte rata
proceselor de deteriorare care fac necesară
intervenţia restauratorului. Restaurarea ştiinţifică
conferă stabilitate materialelor componente,
conservă mesajul istoric şi documentar şi în
acelaşi timp asigură permanenţa artefactului.
Restaurarea este o ştiinţă complexă, iar
în prezent îmbină cercetarea ştiinţifică
interdisciplinară cu talentul şi măestria
specialistului. Aşa cum am spus specialistul este
ghidat în activitatea sa şi de principii, printre care
cel mai important este „Primum non nocere –
orice intervenţie nu trebuie să dăuneze sub nici
o formă bunul cultural”.
Pe lângă patrimoniul bogat şi diversificat de care
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dispune muzeul, restauratorii acestei instituţii
au fost asaltaţi şi de inventarul arheologic
foarte bogat decopertat în ultimii ani din Centrul
Vechi al Bucureştilor. Specialiştii au avut parte,
în această perioadă ca pe masa de lucru să
ajungă artefacte din diferite materiale cu stare
de sănătate precară. Tipologia artefactelor este
variată: bijuterii din diferite metale (argint, argint
aurit, cu pietre semipreţioase, cu pietre din
sticlă), sticlă executată manual, ceramică locală
sau de import, artefacte din materiale compozite
(aici pot exemplifica o pereche de ochelari în
toc, iar în urma restaurării se poate indentifica şi
dioptria pe care a purtat-o propietarul).
Chiar dacă specialistul se confruntă cu un volum
de muncă destul de mare, provocarea este
pe măsură, iar satisfacţia rezultatelor muncii
nu se poate exprima în cuvinte. În concluzie,
trebuie să recunoaştem efortul specialiştilor
care au creat în timp ştiinţa restaurării şi pe
care o îmbunătăţesc continuu cu legi ştiinţifice
şi aparatură hiperspecializată. Aceştia nu se
rezumă numai la a îmbogăţii colecţiile muzeelor
sub titlul cifrelor de inventar. Misiunea acestora
de a susţine pe umerii lor „Universul trecutului”,
se concretizează în lărgirea orizontului
cunoaşterii, fără de care pasul spre înainte nu se
poate face.
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Pannoniae Historia Chronologica
Cele două cărţi în limba latină din Biblioteca Muzeului Municipiului
Bucureşti, tipărite în 1596 la Frankfurt, deşi au titluri diferite
au fost concepute de editorul lor, Theodor de Bry ca o lucrare
unitară. Prima expune confruntările cu turcii petrecute cu an
înainte la hotarele Ungariei (Pannoniae historia chronologica) iar a
doua este o istorie în imagini a sultanilor otomani (Vitae et icones
sultanorum turcicorum).
Pannoniae Historia Chronologica - Istoria cronologică a Ungariei
este un important izvor istoric pentru istoria românilor la sfârşitul
secolului al XVI-lea pentru că ea cuprinde: Res per Ungariam,
Transylvaniam iam inde a constitutione Regnorum illorum, usq. ad
Invictiss. Rom. Im. Rodolphum II, Ungariae Regem Christianum
XXXX et Sereniss. Sigismundum Bathorium Trans. Et Ducem,
maxime vere hoc bello gestae – în traducere: Evenimentele din
Ungaria, Transilvania de la întemeierea acelor regate până la
neînvinsul împărat al romanilor Rudolf al II-lea, al patruzecilea
rege creştin al Ungariei şi până la strălucitul Sigismund Bathory,
principe al Transilvaniei, îndeosebi cu privire la acest război (fig. 3).
În a doua parte sunt relatate şi luptele cu turcii purtate pe teritoriul
Ţării Româneşti în 1595, când Sigismund Bathory, principele
Transilvaniei vine în ajutor lui Mihai Viteazul (Michaelem Valaquiae
Voyvodam). Valoarea ei documentară a fost descoperită încă din
secolul al XIX-lea, când Nicolae Bălcescu a folosit-o ca sursă
pentru redactarea lucrării Românii supt Mihai Voievod Viteazul.

D e dr. Daniela Lupu
Muzeograf Muzeul
Municipiului București

Asediul Târgoviştei (6/16-8/18 oct. 1595) - gravură de Johann Theodor de Bry.

Biblioteca Muzeului
Municipiului Bucureşti
 Text: Daniela Lupu  Foto: Cezar Petre Buiumaci
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Pe pagina de titlu este menţionat doar numele
editorului şi gravorului Theodor de Bry (15281598), care se laudă că a săpat în aramă:
„portretele adevărate ale regilor, ducilor şi
conducătorilor” pomeniţi în carte. Titlul este
încadrat de portretele personalităţilor implicate
în conflict printre care împăratul Rudolf al II-lea
al Sfântului Imperiu Roman, regele Maximilian
al Poloniei, principele Transilvaniei, Sigismund
Bathory, care se regăsesc şi în cuprins, alături de
portretele sultanilor Murad al III-lea, Mehmed al
III-lea şi de cel al lui Sinan paşa.
Cum numele autorilor nu apare explicit în
cuprinsul cărţii a fost nevoie să-i identificăm
după alte surse bibliografice. Este vorba de
germanul Johann Adam Lonicer (cca 15571599), om de litere şi profesor la Gymnaziul din
Frankfurt şi francezul Jean-Jacques Boissard
(1528-1602), poet, desenator, colecţionar de
antichităţi şi editor stabilit din cauza convingerilor
sale religioase la Frankfurt.
Întâlnindu-se la Frankfurt, francezul Boissard,
originar din Besançon şi belgianul Theodorus
de Bry Leodienisis, cum semnează el latineşte
făcând trimitere la locul său de naştere, oraşul
Liège au legat o strânsă prietenie, dar şi o
profitabilă colaborare în plan editorial. Erau
amândoi protestanţi, iubitori de călătorii şi de
literatură. În plus, Boissard era un foarte bun
desenator, iar de Bry un experimentat gravor,
trăgându-se dintr-o veche familie de orfevrieri.
Ca urmare a marilor descoperiri geografice,
dar şi a înmulţirii voiajurilor în teritoriile exotice,
din secolul al XVI-lea încep să se publice tot
mai multe descrieri de călătorii. Era necesar
ca acestea să ofere cititorului dovezi ale celor
văzute, portrete, planuri, hărţi. Ilustraţiile trebuiau
mai întâi desenate, apoi gravate şi în final
tipărite. După o perioadă petrecută la Londra
(1585-1586), unde colaborează cu geograful
Richard Hakluyt, de Bry se stabileşte în 1588
la Frankfurt punând bazele unei case editoriale
specializată în tipărirea descrierilor de călătorii
şi a cărţilor de tip album, în care imaginea
primează asupra textului. Pe baza desenelor
realizate de exploratori a gravat, împreună cu
fiii săi, ilustraţiile unor ediţii celebre (cum sunt
cele despre descoperirea Americii), foarte bine
vândute în epocă. Ilustraţiile lor, în care lipsa sau
penuria informaţiilor a fost suplinită de fantezie,
au influenţat imaginarul european despre Lumea
Nouă, Africa şi Asia.
Cu Boissard a lucrat la realizarea a patru cărţi
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ilustrate cu multe planşe şi portrete: Pannoniae
Historia Chronologica (1596), Vitae et icones
sultanorum turcicorum (1596), Icones Virorum
Illustrium (1597-1599) - care conţine 100 de
portrete ale umaniştilor protestanţi şi Romanae
Urbis Topographia et Antiquitates (1597-1602).
Puţină lume ştie că în această Pannoniae
Historia Chronologica s-a publicat pentru prima
dată celebra gravură care înfăţişează Asediul
Târgoviştei (p. 112) din 6/16-8/18 oct. 1595
(fig. 4). Ocupat de turci, oraşul va fi asediat şi
eliberat de către oştile reunite ale ardelenilor,
muntenilor şi moldovenilor. În gravură apare
şi „marea cometă”, care potrivit martorilor
oculari ar fi strălucit vreme de un ceas în timpul
asediului (fără a fi observată şi în alte părţi).
Apariţia a fost interpretată ca un semn norocos
pentru creştini, cetatea fiind eliberată în cea
de-a treia zi de asediu. Ulterior, aşa zisa cometă
(pentru că se pare că nu a fost o cometă, ci un
fenomen meteorologic numit parhelia, popular
trei sori) a fost alăturată altor evenimente astrale
care ar fi prevestit succesele militare ale lui
Sigismund Bathory. Principele a comandat
baterea unei medalii de argint în legenda căreia
se menţionează că victoria asupra turcilor la
Târgovişte a fost obţinută: „cu ajutorul acvilei şi a
stelei cu coadă”. Această gravură a fost realizată
de fiul lui Theodor de Bry, Johann Theodor de
Bry (1560-1623).
Bine cunoscute sunt şi alte gravuri care
ilustrează cartea: scenele Turcii construind un
pod la Giurgiu (p. 106) şi Trecerea Dunării pe
la Giurgiu a armatei turceşti condusă de Sinan
Paşa (p. 121). În carte este menţionat în câteva
rânduri şi oraşul Bucureşti scris sub formele
Bocarestam sau Bohorrestum.
Aşa după cum am arătat, Jean-Jacques
Boissard a fost de tânăr dornic să exploreze
lumea, în căutare de noi experienţe şi cunoştinţe.
După îndelungate călătorii în Italia şi Grecia
a prins gustul antichităţilor constituindu-şi o
bogată colecţie. În a doua parte a vieţii s-a
stabilit definitiv în Germania (la Frankfurt, apoi
la Metz), loc de refugiu preferat de protestanţii
francezi în această perioadă. Operele sale
cele mai cunoscute sunt: Poemata (1574),
Emblemata (1584), Vitae et icones sultanorum
turcicorum (1596), Icones Virorum Illustrium
(1597).
Biblioteca Muzeului deţine un exemplar din
prima ediţie din Vitae et icones sultanorum
turcicorum, principum persarum aliorumq.,

illustrium Heroum Heroinarumq. ab Osmane usq.
ad Mahometem II (…) succintis illustratae a Ja. Jac.
Boissardo Vesuntino. Omnia recens in aes artificiose
incisa et demum foras data, per Theodoru de Bry Leod.
Civem Francforti. – în traducere: Vieţile şi portretele
sultanilor turcilor, principilor (şahilor) perşilor şi ale altor
eroi şi eroine strălucite de la Osman până la Mahomet al
II-lea (…) ilustrate de către Jean-Jacques Boissard din
Besançon. Toate gravate de curând în aramă cu artă
şi apoi date la lumină de Theodore de Bry din Liège,
cetăţean din Francfurt (fig. 5).
Aşa după cum chiar titlul indică, volumul este bogat
ilustrat cuprinzând 47 de portrete ale sultanilor,
sultanelor şi înalţilor demnitari ai Imperiului Otoman.
Ca şi celelalte cărţi prezentate mai sus şi aceasta
pomeneşte în repetate rânduri Valahia (Ţara
Românească) şi pe voievozii săi: Mircea cel Bătrân, Vlad
Dracul, Vlad Ţepeş.
Ancadramentul paginii de titlu este sugestivă pentru
starea de spirit a Europei centrale la sfârşitul de veac
XVI. Pentru mare parte a acestui secol, elementul
central al politicii europene a fost confruntarea dintre
dinastiile Otomană şi Habsburgică. Gravura contrapune
imaginea împăratului habsburgic (reprezentat în
stânga) cu cea a sultanului (în dreapta). Deşi unii autori
au interpretat imaginea ca o opoziţie simbolică între
civilizaţie şi barbarie, între nobility versus malevolence,
în realitate ambii monarhi sunt înfăţişaţi în mod egal
maiestuoşi, cu însemnele regalităţii şi cu echipamentul
de luptă al armatelor proprii. Dincolo de confruntările
politice şi militare, între cele două civilizaţii au existat
convergenţe notabile prin intermediul comerţului din
bazinul Mediteranei şi prin schimburi intelectuale şi
artistice, ceea ce i-a făcut pe unii autori să vorbească
chiar de o simbioză euro-otomană (Daniel Goffman, The
Ottoman Empire and Early Modern Europe, Cambridge,
University Press, 2002).

J. A. Lonicerus, J. J. Boissard, Pannoniae Historia Chronologica,
Frankfurt, 1596.
J. J. Boissard, Vitae et icones sultanorum turcicorum, Frankfurt,
1596.

Din perspectiva subiectelor abordate, apariţiile acestor
cărţi nu reprezintau evenimente editoriale deosebite
în Europa secolului al XVI-lea. Ele se alăturau unui
lung şir de scrieri contemporane despre istoria
Imperiului otoman, care se vindeau cu repeziciune, aşa
explicându-se repetatele lor reeditări pe tot parcursul
secolului XVI şi a celui următor. Se pune întrebarea
de ce cititorul occidental devenise atât de interesat
de turci ? Se pare că, în timp ce autorităţile politice
şi religioase menţineau un dispreţ distant faţă de o
societate considerată dezorganizată şi dominată de
figura despotică a sultanului, intelectualii Occidentului
dezvoltau în particular un interes din ce în ce mai mare
pentru această lume nouă, care li se părea, precum
lui Francesco Sansovino: „poetica e goffa e simile alle
favole di Luciano”.
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„București – Portretul unui oraș”, carte semnată
de Paula Craioveanu, creația grafică Adrian
Bejenaru, nu poate fi ușor încadrată într-un
gen editorial anume. Ar putea fi în același timp
monografie, volum documentar, manual, album
de artă. În ceea ce mă privește, chiar înaintea unei
lecturi aprofundate am considerat-o o mică operă
de artă.
Arhitectă și doctorandă în arte vizuale, Paula
Craioveanu ne propune prin această carte
o incursiune complexă în evoluția arhitecturii
Bucureștiului, ilustrând diverse stiluri istorice de la
începutul sec. al XIX-lea și până în zilele noastre.
Concepută, realizată și intitulată „București –
Portretul unui oraș”, este o carte în care autoarea
personifică acest oraș, atribuindu-i în acest fel spirit
și suflet. Imaginile surprinse, fotografii realizate cu
o măiestrie aparte, s-ar putea spune cu afecțiune,
ne aduc în atenție atât imagini emblematice
de ansamblu al patrimoniului arhitectural al
Bucureștiului cât și detalii relevante – care ar putea
trece neobservate de privirea mult prea obosită și
grăbită a noastră, mai ales în ultima vreme.
Biserica Patriarhiei (1655), casele negustorești de la
începutul sec al XIX-lea cu elemente de arhitectură
otoman-balcanică, centrul vechi cu străzile Șelari,
Covaci și Mântuleasa, și cea Franceză precum și
Școala Națională de Poduri și Șosele azi Institutul
Politehnic (1885-1886), Palatul Krețulescu și nu în
ultimul rând Arcul de Triumf (1922), Vila Minovici, ca
să dăm doar câteva exemple, relevă diversele stiluri
istorice practicate de la începutul sec. al XIX-lea:
clasicism, neoclasicism și sinteza unor elemente
înrudite ale eclectismului, stilului Belle Epoque,
neobaroc, cu elemente Art Nouveau.

„Cine este Paula Craioveanu?”
Descendentă a unei familii de artiști
plastici dintre care tatăl Vasile
Craioveanu este un nume de referință
în arta românească, nu este de mirare
așadar, că Paula Craioveanu a crescut
într-un univers propice creației vizuale
asimilând încă din copilarie subtilitățile
și rafinamentul compoziției plastice
împreună cu tehnicile meșteșugului.

Pe de alta parte, lucrarea de față subliniază stilul
național neoromânesc care urmărește sinteza
tradiției naționale cu elemente din arhitectura
medievală românească din stilul Brâncovenesc,
din arhitectura bizantină religioasă sau influența
orientală.
În felul acesta, volumul „București – Portretul unui
oraș”, reprezintă atât pentru specialiști cât și pentru
publicul larg o analiză complexă de recuperare
culturală, în care arhitectul și artistul vizual șiau unit competențele într-un act de remarcabilă
generozitate spirituală.
Gabriela Bidu
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Bucureștiul tău la scară
un proiect socio-cultural Initiative
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Echipa Initiative
București, 10 iulie 2014 Începând de astăzi, Bucureștiul se poate
mândri cu o stradă plină de culoare. București la scară, proiectul
socio-cultural susținut de agenția Initiative, își încheie astăzi prima
fază, pictarea străzii Xenofon, singura stradă în trepte din Capitală.

Adriana Ciobanu
Senior Media Planner

Andreea Dinescu
Client Service Director

Timp de 7 zile, împreună cu artistul plastic Eva Radu, Initiative a adus
într-un singur loc, pe treptele străzii Xenofon, clădirile reprezentative
ale Bucureștiului. Cu ajutorul unei palete de culori deschise, care
sugerează optimismul și pofta de viață, strada Xenofon a căpătat o
nouă înfățișare, în acord cu vitalitatea și mobilitatea specifice unui
oraș modern. Ideea layout-ului a venit în urma unor brainstorminguri repetate, principala dorință fiind aceea de a marca într-un singur
spațiu locuri exponențiale ale Bucureștiului.
„De fiecare dată când începem să gândim o strategie de comunicare
pentru un client, încercăm să găsim acele locuri în care mesajul
unui brand poate să ajungă la publicul țintă într-o manieră creativă
și interesantă, astfel încât aceștia să rezoneze cu mesajul și să îl
înțeleagă. Acest proces implică o puternică latură creativă și ne
bucurăm de fiecare dată când ideile noastre le sunt de folos clienților.
București la scară este un proiect inedit pentru noi, pentru că este
pentru prima dată când o agenție de media are un astfel de demers.
Ne-am propus să le oferim locuitorilor și vizitatorilor Bucureștiului un
nou loc în care aceștia să-și poată petrece timpul liber și, de ce nu,
să poată găsi o sursă de inspirație pentru activitățile lor zilnice”, a
declarat Alexandra Olteanu, Managing Director, Initiative.
București la scară este un proiect socio-cultural, destinat
bucureștenilor și tuturor celor care îl vizitează, un proiect care își
propune să aducă o pată de culoare și bună dispoziție locuitorilor din
zonă, precum și celor care ajung întâmplător în zona parcului Carol.

Alexandra Olteanu
Managing Director
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„Ne place să descoperim Bucureștiul, iar într-o zi am ajuns și pe
strada Xenofon. Timpul și-a pus amprenta asupra modului în care
aceasta arată, dar chiar și așa este un loc special al Bucureștiului.
Astfel ne-a venit ideea de a face ceva pentru a readuce aceast
colț al Capitalei în atenția publicului. Au urmat demersurile pentru a
transforma ideea într-un concept și apoi punerea lui într-o formă de
proiect, iar de acolo restul este istorie”, a declarat Adriana Ciobanu,
Senior Media Planner, Initiative.
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Eva Radu este o artistă vizuală profesionistă
din România.
A absolvit Universitatea Națională de Arte din
București, iar în prezent este doctorandă în
cadrul aceleiași instituții.
Actualmente este membră a organizației profesionale Uniunea Artiștilor Plastici din România. În calitate
de artist vizual are la activ participări numeroase la expoziții, workshop-uri, tabere de creație pe plan
național și internațional (Bulgaria, Canada, Franţa, Italia, Republica Moldova și Spania).
Artista mai are în palmaresul său câteva premii, nominalizări și diplome de onoare la diverse competiții
naționale și internaționale. Lucrări de ale artistei se găsesc în diverse colecții: Pinacoteca Academiei de
Arte Frumoase „Albertina”, Torino (Italia); Cabinetul de Stampe „Triennial Prints Cabinet” Chamalières
(Franţa); Muzeul „Humour And Satire” Gabrovo (Bulgaria); Muzeul de Artă, Tulcea; Muzeul Judeţean
de Artă „Ion Ionescu-Quintus” Ploieşti; Muzeul de Artă, Târgovişte; Muzeul de Etnografie Topliţa;
Principesa Margareta a României.
http://artaincasata.ro/
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Bucureștiul fotografului
Fred Fogherty
Locurile mele preferate sunt până la urmă
în stradă, oriunde ar fi, dar în stradă!
 interviu de Mirela Momanu
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După ce am traversat deşertul în Dubai – în
mod ironic, dar atât de adevărat, am realizat
că abilităţile mele de magician nu au fost
relevante în viaţa mea profesională. Am înțeles
că pasiunea mea pentru iluzionism ar putea fi
de mai mare ajutor în scop umanitar. Putem
transmite mesaje de speranţă şi de fericire în
locuri în care aceste cuvinte au dispărut, și
putem aduce zâmbet pe fetele de obicei triste.
Mulţumesc acestor copii şi oameni deosebiţi, de
la care am înţeles o lecţie: Arta mea ar putea fi o
modalitate de a transmite iubire şi speranţă.

Fred Fogherty
www.fredfoghertyphotographer.com
Fred, ne poţi spune câte ceva despre tine?
O scurtă prezentare generală: „După o carieră
de 18 ani în arta spectacolelor live, Fred
Fogherty decide să se plaseze în spatele lentilei
aparatului de fotografiat pentru a împărtăşi
experienţele din trecutul, prezentul și viitorul său,
şi de a oferi noua sa viziune asupra lumii...
În timpul carierei sale, pe marile scene pariziene
şi europene, Fred Fogherty a susţinut spectacole
în cele mai renumite hoteluri ale lumii.
Fred a realizat spectacole mari de divertisment,
cu peste 300 de emisiuni tv, cu propria sa
emisiune TV: „Un tur petit chez vous“, „La
Parenthese Fogherty„ , Fred a fost mereu
prezent în cele mai bune momente tv.
Inspirat de romanul clasic „În jurul lumii în 80 de
zile“, scris de Jules Verne, Fred Fogherty şi-a
dorit să creeze o poveste proprie, cu un scop
umanitar. Vizitând 14 ţări în 80 de zile, susţinut
de organizaţii non-profit, Fred a oferit spectacole
de magie pentru copii, aducând bucurie și
lumina pe feţele lor inocente, oferind mesaje
de dragoste și speranţă. În acest turneu, Fred
şi-a descoperit un nou talent și o nouă pasiune,
pentru artă fotografică...
Şi încă o dată, o nouă aventură începe...” Iar
despre fotograful Fred Fogherty doresc să vă
dezvălui următoarele:
În călătoria mea în scop umanitar de 80 de
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zile - World Tour, mi-am descoperit talentul
pentru fotografie. Astăzi fotografiile mele reflectă
o viziune artistică proprie asupra oamenilor şi
locurilor, din întreaga lume! Filozofia mea este
de a arăta într-un mod diferit oraşele localnicilor,
dezvoltând în acelaşi timp unul din cele cinci
simţuri... acela de a observa! De asemenea, de
a le arăta frumuseţile din jurul lor. Trăim alături
de comori pe care nu le vedem sau pentru care
nu avem timp să le apreciem şi să ne bucurăm
de ele!
Prin arta fotografiei, ambiţia mea este de a
împărtăşi şi transmite mesaje de speranţă, şi în
cele din urmă să ne deschidă ochii dincolo de
aparenţe.
O bună întrebare ar fi: cum să treci de la Arta
Magiei la Arta Fotografiei - dar nu e întrebare
foarte adecvată şi mai presus de toate, fără
sens, pentru că arta rămâne artă, indiferent de
modul pe care îl utilizezi pentru a te exprima!
Cu toate acestea, pentru mine, arta magiei
este de a distra oamenii cu abilităţile noastre,
cu prezența noastră, oferind momente unice.
Am realizat aceasta în timpul călătoriei în scop
umanitar în jurul lumii, în 80 de zile. Ca și foarte
celebru Jules Verne, am vrut să visez și să
construiesc povestea mea, printr-o aventură
umanitara, oferind o rază de speranță copiilor
defavorizaţi. Dar în cele din urmă am înţeles că ei
m-au ajutat pe mine.

De-a lungul acestei călătorii, am avut dorinţa
de a reţine aceste momente unice cu ajutorul
aparatului de fotografiat. Am început să compun
imagini, să declanşez, să folosesc zoom, să
reţin magia unor momente de neuitat, preţioase.
În dorinţa de a împărtăşi experienţele mele
din această călătoriei şi celorlalţi, pe reţelele
de socializare, am realizat puterea imaginilor
şi pasiunea cu care le poţi realiza! Dincolo de
faptul fotografiile mele au fost apreciate, am fost
conştient am putut ajunge mai multe persoane
cu mesaje mai directe.
Deci, iată-mă aici, cu camera mea... gata să
trăiesc și să împartsesc cele mai speciale emoţii.
Cea mai importantă nu este tehnică folosită, ci
pasiunea! Bucuria venită din inima când apeşi
butonul declanşator.
De cât timp eşti în Bucureşti?
Am ajuns în acest oraş acum 2 luni! Am mai
venit aici anul trecut, timp de 2 săptămâni şi
mi-a plăcut atmosfera din acest oraș
Ai putea recomanda prietenilor tăi acest oraş
ca destinaţie turistică?
Am călătorit în jurul lumii şi aceasta nu este
prima destinaţie pe care o am în minte pentru
turism, dar dacă vrei să fii surprins şi să întâlneşti
oameni speciali, atunci da, să ia primul avion şi
să se lase captivaţi de această ţară
Ce-ţi place aici?
După ce am trăit în oraşe precum Pariş, Dubai,
Barcelona aici, cred că am găsit un oraş care
îmi place! Îmi place dimensiunea oraşului! Şi
îmi place că trebuie să ştim a deschide porţile
acestui oraş pentru a-i descoperi secretele! Îmi
place, de asemenea, localizarea geografică, ce
mi-a permis frumoase sesiuni de fotografie de
stradă şi în ţările din jur!

Ce nu-ţi place în Bucureşti?
Dacă eu sunt încă aici, înseamnă că eu nu sunt
lucruri care să nu-mi placă;)
Ai un loc preferat în oraş?
Da, am găsit deja câteva locuri, dintre care o
cafenea recomandată de un prieten fotograf,
unde îmi place să servesc o cafea pe terasă
şi să mă uit la oameni, iar aparatul meu de
fotografiat îmi este desigur la îndemână;) Există
şi parcurile, care sunt frumoase aici! Dar locurile
mele preferate sunt până la urmă în stradă,
oriunde ar fi, dar în stradă!
De cât timp te-ai apucat de fotografiat?
Sunt familiar cu fotografia de mult timp, că
urmarea a domeniului în care am activat, şi
în care am fost mereu în faţa aparatului de
fotografiat, în decursul spectacolelor de magie
sau a emisiunilor TV. Dar într-o zi am dorit să
schimb ceva şi am încercat să fiu în spatele
aparatului de fotografiat, care s-a dovedit a fi un
loc bun pentru mine;)
Ce fel de tehnică foloseşti? Preferi alb negru
sau color pentru imaginile din Bucureşti?
Ambele variante sunt interesante, dar până
la urma decizia este legată de sensibilitatea
proprie, iar eu prefer alb-negru, mă consider
un tip romantic şi cred că se pot transmite mai
multe emoţii prin fotografia în alb şi negru!
Găseşti Bucureştiul destul de interesant
pentru a fi captat în imagini? Este uşor să
faci fotografii aici?
Da, desigur Bucureşti este interesant pentru
fotografia de stradă! Trebuie să înţelegi fiecare
oraş pentru a obţine fotografii bune de stradă
şi, uneori, durează mai mult sau mai puţin până
când îl înţelegi! Simt, observ şi captez.
Care sunt zonele tale preferate din Bucureşti
unde îţi place să fotografiezi?
Aici cel mai dificil este de a găsi graniţa dintre
zona turistică şi zona cu viaţa reală a străzii, dar
în cazul în care afli unde este această graniţă,
obţii cele mai interesante cadre.
Ne-am dori să vă invităm să participaţi la
expoziţia anuală „Bucureşti în alb-negru“.
http://www.orasul.ro/expozitiifoto/view/
bucurestiul-in-alb-si-negru-4.html
Vă mulţumesc şi apreciez invitaţia!
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Palatul Elena
Kretzulescu
 Text: dr. Narcis Dorin Ion, fotografii de Mihai Petre
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Un edificiu de o rară frumuseţe arhitectonică, ce
demonstrează şi astăzi vocaţia europeană a arhitecturii
noastre rezidenţiale de la cumpăna secolelor al XIXlea şi al XX-lea, îl reprezintă palatul Elenei Kretzulescu
din strada Ştirbey Vodă nr. 39. Splendoarea clădirii
este potenţată şi de cadrul natural minunat în care
este aşezată: Grădina Cişmigiu, din care o bună parte
aparţinea, în anii 1900-1930, palatului Kretzulescu.
Proprietara palatului, Elena Kretzulescu (11 iunie 1857
- 24 ianuarie 1930), descindea din două mari familii
boiereşti, Filipescu şi Kretzulescu, fiind fiica Mariei
Filipescu (1839-1878) şi a marelui agă Constantin
Kretzulescu (1796-1871) . A fost căsătorită cu generalul
Iacob N. Lahovary (1846-1907) şi, ulterior, cu generalul
Panait Warthiadi (1847-1911), cu care a avut un fiu,
inginerul agronom Dumitru Kretzulescu-Warthiadi,
ultimul proprietar al conacului din Drajna de Jos (judeţul
Prahova) .
D e dr. Narcis Dorin Ion
Director General al
Muzeului Național Bran

Elena Kretzulescu a moştenit vechile case ale înaintaşilor
săi, care fuseseră construite în 1718 , pe un amplu teren
din imediata vecinătatea Grădinii Cişmigiu. De fapt, iniţial
aici au fost casele logofătului Constantin Văcărescu, care
stăpânea o mare moşie în această zonă a Bucureştiului
şi care a construit, în 1751, biserica Schitu Măgureanu.
Căsătorindu-se cu Maria Văcărescu, fiica logofătului,
Mihai Cantacuzino-Măgureanu a finalizat construcţia
bisericii în 1760 şi, înainte de a părăsi ţara, a donat
unchiului soţiei sale, Radu Văcărescu, “lotul de pământ
pe care îl avea în Fântâna Boului, lângă viile boierilor
Kretzulescu” . Prin căsătorii şi moşteniri succesive,
casele şi terenul din zona Ştirbey Vodă au ajuns în
proprietatea fraţilor Ioan şi Constantin Kretzulescu, care
au partajat terenul şi şi-au construit fiecare câte o casă.
După decesul tatălui şi unchiului său, casa din Cişmigiu a
fost moştenită de Elena Kretzulescu, care – fiind minoră

şi plecată din ţară, la Geneva, pentru studii – nu a
putut dispune de imobil decât după majorat. Tocmai
de aceea, consiliul de tutelă care administra averea
Elenei Kretzulescu a închiriat casa colonelului Iacob
Lahovary, care încă nu îşi construise frumoasa
casă în stil românesc din Bucureşti (proiectată de
arhitectul Ion Mincu). Pasionat de creşterea cailor
şi de echitaţie, Lahovary a adus unele transformări
grajdurilor casei, cu ajutorul arhitectului Grigore
Cerchez . Interesant este că, după ce a revenit din
străinătate, tânăra Elena Kretzulescu s-a căsătorit
chiar cu Iacob Lahovary (1846-1907), devenit, între
timp, general.
Dintr-o veche fotografie de epocă, realizată în 1902
de Dumitru Kretzulescu-Warthiadi şi păstrată cu grijă
de descendenţii Elenei Kretzulescu – familia Elena
şi Gheorghe Aldea – putem observa că vechea
casă a familiei Kretzulescu era construită pe două
niveluri (demisol şi parter înalt), iar terasele prin care
parcul casei cobora înspre Grădina Cişmigiu erau
deja amenajate, înainte de transformarea clădirii,
formând un adevărat parter al curţii. Tufe mari de
buxus sempervirens completau această amenajare
peisagistică, din care nu lipseau o fântână arteziană
şi un lac. De altfel, faţada principală a clădirii era
orientată înspre Grădina Cişmigiu (spre sud), unde
„terenul în mijlocul căruia se ridica vechea casă
prezenta o pronunţată declivitate, coborând de la
stradă înspre grădină” . În opinia arhitectului Petre
Antonescu, reşedinţa familiei Kretzulescu era „o
construcţie veche care, în forma ei din acea epocă
avea înfăţişarea unui pavilion numai cu pivniţă şi
parter înălţat la nivelul curţii principale, dinspre strada
Ştirbey Vodă” .
Palatul din strada Ştirbey Vodă nr. 39, construit între
anii 1902 şi 1904, este prima lucrare importantă
a arhitectului Petre Antonescu, care a ales pentru
reşedinţa Elenei Kretzulescu – evident, la cererea
comanditarei, educată în spiritul francez – stilul
eclectic de influenţă franceză, predominante în
decoraţia interioară şi exterioară a clădirii fiind
elementele specifice neorenaşterii franceze, atât de la
modă în acea epocă în rândul boierimii române.
O descriere plină de nostalgie a interioarelor de
epocă ale palatului Kretzulescu ne-a lăsat jurnalistul
Flamin Chessaru în „Ilustrațiunea română” din 8
martie 1933: „Iar dincolo de zidurile cu acoperișuri
crenelate și strălucitoare, bănuiai o viață care, pentru
acele vremuri mai ales, nu putea să fie a multora.
Din hall-ul larg boieresc pătrundeai în mulțimea
saloanelor din jur sau urcai pe scara de nuc masiv
într-un etaj unde capriciul unui arhitect pătimaș lăsase
în fiecare colț de zid o surpriză. Gobelinuri fine și, în
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același timp, uriașe acopereau unul singur un perete
întreg, iar mulțimea covoarelor imaterializa pașii omului.
Tapete de mătase alinau privirile nostalgice, în timp
ce plafoanele reprezentau cea mai de seamă bogăție
a interiorului, cu încrustări și auriri în cari Renașterea
își da mâna cu Bizanțul. Erau draperiile cari cufundau
totul în noapte, argintăriile cu toată arta Levantului,
tablourile cari reprezentau boieri bărboși, cu caftane
uriașe, fanarioți cu părul aranjat în reliefuri de metal.
Pretutindeni risipă de bibelouri, figurine, ceasornice
de toate mărimile, de la pendula grea de stejar până
la jucăria fină a porțelanului de Saxa. Toate păreau
aievea și te-ai fi temut că o să dispară în curând
prin fragilitatea lor aparentă, asemeni unor umbre
chinezești. Sfeșnicele și mobila lăsau să se întrevadă
suplețea acelui empire pe care astăzi nu îl mai întâlnești
decât în ilustrațiile enciclopediilor de artă” .

Elena Kretzulescu
11 iunie 1857 - 24 ianuarie 1930

Perfect adaptat naturii în care se integrează de minune,
palatul Kretzulescu este construit în stil romantic,
cu elemente decorative ce aparţin neorenaşterii
franceze şi care, prin varietatea şi bogăţia lor, fac din
acest edificiu o adevărată bijuterie arhitectonică a
Capitalei. Remarcabilă este faţada dinspre Grădina
Cişmigiu, care se particularizează prin turnul său şi prin
monumentala scară exterioară. Mansardele înalte ale
clădirii, acoperite cu ardezie, accentuează eleganţa
palatului. Arhitectul Petre Antonescu prezintă astfel
tema de proiectare solicitată de Elena Kretzulescu:
„O etajare şi o deschidere mai largă, înspre grădină, a
apartamentelor care aveau vederea în această direcţie,
au dictat şi arhitectura clădirii care se adăuga şi se
suprapunea la construcţia vechilor case” .
În jurul palatului, Elena Kretzulescu a amenajat un
parc în suprafaţă de aproape două hectare, cu terase,
fântâni arteziene, bazine, izvoare şi poduri, azi inclus în
Grădina Cişmigiu. Arhitectul Petre Antonescu scria că
„în vederea unei orientări cât mai ample spre soarele,
aerul şi liniştea grădinii, s-au amenajat două rânduri de
terase, începând de la nivelul lacului care mărgineşte
terenul. În continuarea acestor terase se urcă şi se
deschid rampe, scări, balcoane şi logii cu efecte
variate, urmărind un pitoresc deschis şi primitor” .
O descriere de epocă redă frumusețea de odinioară
a parcului din centrul Bucureștiului:„Pașii cari călcau
altădată dincolo de grilajul parcului de aristocratică
izolare, pe aleile ce șerpuiau prin cele două hectare de
gazon și plantații savant, aveau totuși impresia de a
păși pe latifundii. Desimea brazilor lărgea dimensiunile
prin întortocheri și luminișuri neașteptate, singurătatea
absolută procura acel repaus rar întâlnit și mister de
codru des. Simfonia de verdeață îți părea ireală față de
petecul de asfalt care o ținea jur împrejur prizonieră.
Copiii cari treceau, în drum spre școlile din apropiere,
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bănuiau un basm întreg încăput în pavilionul ca o
miniatură de porțelan, ascuns în iedera deasă și cu
pitici de piatră tolăniți în iarba ce le ajungea până
la brâu. În fund, bazinul era o permanentă amăgire
de undă și sclipire pentru puținele perechi cari se
preumblau sau râdeau în jocurile pe care le înjghebau
cavalerii de mult și pentru totdeauna decedați. Era
un scoc, o peșteră a cărei sălbăticie fusese cu artă
frezată de meșterul adus special din Germania” .
Mare iubitoare a florilor, aristocrata descendentă a
Kretzuleştilor a construit şi o seră în aripa dreaptă a
palatului, legată direct de salon. „În salonul acoperit
cu vitralii ce dau spre cele două șiruri de allele –
scria Flamin Chessaru – convorbirea cu musafirii
are rezonanțe ce dau un farmec deosebit cuvintelor.
Desigur, aci au fot împărtășite suferințe, s-au încercat
consolări, s-a iubit și s-a plâns” . În zona de apus a
curţii palatului, au fost proiectate şi construite o serie
de dependinţe, care conţineau: grajdul, remizele,
spălătoria şi camerele pentru personalul de serviciu .
Înglodată în datorii, Elena Kretzulescu a fost nevoită
să vândă, în 1927, palatul pe care îl locuise timp
de un sfert de veac. Cumpărător a fost Primăria
Capitalei, care dorea ca în acest frumos edificiu să
amenajeze Muzeul de Artă Veche Religioasă.
Un argument important oferit de dr. Ioan E.
Costinescu în favoarea achiziţionării palatului de
către municipalitate era acela de a include parcul
de aproape două hectare al palatului Kretzulescu
în Grădina Cişmigiu: „Domnilor consilieri, în cadrul
ultimei noastre întâlniri am discutat despre problema
casei Kretzulescu din strada Ştirbey Vodă, cu
faţada sa dând spre această stradă şi cu spatele
înconjurat de o mare curte dând spre Cişmigiu. Ar
fi foarte important, înainte de toate pentru populaţia
Bucureştiului, să aibă acces din strada Ştirbey Vodă
înspre Grădina Cişmigiu, dar şi de asemenea în
Grădina Cişmigiu, dacă noi am cumpăra această
casă şi i-am reda parcul Grădinii Cişmigiu…”.
Consiliul General al Municipiului Bucureşti – prezidat
de Anibal Teodorescu, primarul general al Capitalei
– a aprobat, în 25 februarie 1927, achiziţionarea
palatului din strada Ştirbey Vodă, Elena Kretzulescu
primind suma de 36.000.000 lei . În cele din urmă,
proprietar al palatului Kretzulescu a devenit statul
român (care a achitat şi restul datoriilor care grevau
clădirea), care a instalat aici, în 1928, Preşedinţia
Consiliului de Miniştri.
Din păcate, în această perioadă – datorită folosinței
inadecvate – au fost degradate interioarele artistice
ale palatului aristocratic de odinioară. „Acum trei ani
[în 1930 – n.n.] – își amintea ziaristul Flamin Chessaru
– palatul Kretzulescu a oferit găzduire unei direcțiuni
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generale dintr-un minister cu comisiuni multe și de
două ori mai mulți petiționari. A fost scoasă mobila
veche și înlocuită cu birouri plate de brad, acoperite
cu hârtie de împachetat și pătate cu cerneală
violetă. Biuroul directorului general a fost instalat
în cel mai spațios dintre saloane, poate că tocmai
unde ministrul de pe vremuri încercase să smulgă
cu o glumă un zâmbet generalului ieșit la pensie
cu reumantismul și răni glorioase. Referendarul și-a
ales și el o încăpere după gust, din cele multe pe
cari salutul public i le punea la dispoziție. Șeful de
birou s-a mulțumit cu un loc mai bun lângă sobă,
iar copiștii fiecare cu ce a apucat. (…) Rafturi cu
hârțoage și dosare prăfuite au rănit tapetul scump
iar parchetul s-a stricat sub apa ce se scurgea
din ghetele solicitatorilor. Iar trepidația acestei lumi
grăbite vuia parcă prin încăperile în cari, odată,
intimitatea își ridica singular contururuile ei de umbră
și de tăcere” .
Din fericire, ulterior se va găsi o destinație mai bună
pentru reședința atât de rafinat decorată din Grădina
Cișmigiu. În baza Jurnalului Consiliului de Miniştri
nr. 1525, din 30 octombrie 1931, s-a aprobat ca
„folosinţa imobilului Kretzulescu din Bucureşti, str.
Ştirbey Vodă nr. 39, a cărui proprietate aparţine
statului, să fie cedată Comisiei Monumentelor
Istorice, pentru instalarea muzeului de artă veche
bisericească” .
Înființat în 1864 în cadrul Muzeului Național de
Antichități, unde a funcționat până în 1932, Muzeul
de Artă Religioasă – condus de Victor Brătulescu
– expunea în paisprezece săli piese de patrimoniu
și de artă religioasă de o valoare excepțională, între
care fragmentele din frescele originale ale Mănăstirii
Curtea de Argeș. Tabloul votiv reprezentându-l pe
domnitorul Neagoe Basarab, doamna Despina și
copiii lor, portretul lui Petru Voevod și al fiului său
Marcu, strana domnească a familiei Ghica de la
biserica Sf. Spiridon Nou, strana domnească de la
Mănăstirea Cotroceni, tronul de stejar sculptat al lui
Petru Rareș – acestea erau câteva dintre punctele
de atracție ale unui muzeu deosebit de valoros în
perioada interbelică .
După 1945 Muzeul de Artă Religioasă a fost
desființat, palatul Elenei Kretzulescu devenind – până
în 1972 – sediu al Consiliului General al Sindicatelor
din România, prilej cu decorația fastuoasă a
interioarelor are mult de suferit. Începând cu data de
21 septembrie 1972, palatul devine sediu al Centrului
European de Învățământ Superior al UNESCO
(CEPES), o restaurare atentă – reluată și anul 2003 –
redând frumusețea detaliilor artistice ale uneia dintre
bijuteriile arhitecturale ale Capitalei.
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Muzeul Simu
 Text Radu Oltean

Muzeul Simu în anii ‘50
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Majoritatea iubitorilor istoriei Bucureştilor au auzit de Muzeul
Simu construit în formă de templu antic. Localizarea lui e
relativ cunoscută; undeva prin fața pe la blocului ONT şi Eva.
Cu ajutorul câtorva poze de epocă şi a suprapunerii planurilor
vechi peste cele noi, am identificat cu certitudine locul unde
s-ar afla temeliile muzeului Simu.

foto Ionuț Macri

De ce a fost demolat Muzeul în 1964? Ar fi în primul rând
motivul că nu se mai încadra în ansamblul de blocuri nou
construite. Se pare că a contribuit la decizia demolării lui
şi aspectul de templu, care ducea cu gândul la masoneria
românească, pe care guvernul comunist o vroia ştearsă din
istorie.

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

E de remarcat şi de apreciat atitudinea oamenilor bogaţi din
vechiul regat faţă de cultură în general. Anastase Simu (n. 25
martie 1854, Brăila - d. 28 februarie 1935, București) nu a
fost singurul care şi-a donat sau a pus la dispoziţia publicului
colecţia personală de artă. În acea vreme, majoritatea
oamenilor bogaţi proveneau din familii cu o puternică
educaţie şi respect vis a vis de artă şi cultură. Nu e de mirare
că această tradiţie a dispărut cu totul în primii ani de după
venirea la putere a comuniştilor, în condiţiile în care „clasa
industriaşilor şi moşierilor“ au fost primii loviţi de măsurile de
sovietizare a ţării. Nu e de mirare că faptele de mecenat în
zona educaţiei şi culturii nu mai interesează pe nici unul din
magnaţii României de azi. După demolare colecţiile Muzeului
Simu au fost expuse ani de zile în Muzeul Colecţiilor de Artă
(casa Romanit), iar acum cred că se află pe la MNAR...

Anastase Simu
(n. 25 martie 1854, Brăila - d. 28 februarie
1935, București)
A fost academician român, doctor în științe
politice și administrative, colecționar de
artă, secretar la Legația României la Berlin,
membru de onoare (1933) al Academiei
Române și mai târziu senator de Brăila.
După studii făcute la Paris și Bruxelles a fost
membru al „Consiliului consultativ al artelor”
(1910 - 1915) și a fondat în 1910 Muzeul
Simu, fiind primul colecționar de la noi care
a considerat necesar să ridice o casă de
artă cu scopul de a contribui la educația
municipalității. (sursa Wikipedia)

Planul Muzeului Simu
Iată, unde se află clădirea Muzeului Simu... (Bing Maps)
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O fotografie din 1940 realizată de Willy Pragher
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01- În fotografiile aeriene din 1926, realizate de Misiunea Aeriană Franceză, se poate
localiza acoperișul lung al Muzeului. E de remarcat că bulevardul Brătianu nu fusese încă
modernizat și mărginit de blocuri moderniste.
02 - Un detaliu al unei fotografii realizate dinspre piața Universității din 1926-1927.

01
02

03

Interioarele Muzeului. Fotografiile sunt din anii interbelici, cu amenajarea din anii 30... Imagini ale unei
amenajari muzeale mai vechi și mai încărcate puteți găsi pe blogul Urbanismul
http://urbanismul.blogspot.ro/2010/05/muzeul-simu.html

03 - Un detaliu al unei fotografii aeriene realizate în 1960, cu puțin timp înainte de
demolare. Blocurile de la „Eva“ și ONT încă nu începuseră a fi construite.
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Jurnal bucureștean
din “Epoca de aur”
Text și meu
acuarele:
128 
Bucureștiul
drag

arh. Gheorghe Leahu
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Opereta 1953-1986

11.07.86

Ieri s-a adus brânză telemea la alimentara din colț, de
lângă institut. La sfârșitul programului, zeci și zeci de
salariați și locatari din cartier s-au așezat la coadă:
e o mare raritate brânza „de 42”, așa că merita. Eu
personal n-am prins anul acesta, în cele 7 luni care au
trecut din 1986, decât cel mult de două ori.

D e arh. Ghorghe Leahu

Oamenii s-au așezat la coadă, distribuindu-se în ordine
fiecăruia câte o bucată de maximum 1,5 kg. La ora
18 vânzătoarea a anunțat că inchide, unii stătuseră o
oră jumătate la coadă, erau nervoși, obosiți, iritați. Au
început vociferările și certurile. Responsabila a pus
mâna pe telefon și ca prin minune au apărut trei milițieni
de la circa 1 miliție să facă ordine. S-au postat la ușă
și în magazin vociferările au încetat. Totuși, ăn jurul orei
18,10 a apărut un tovarăș în civil care s-a postat la ușă,
îmbrâncind sau „dând impulsuri” celor care luaseră
brânză, să iasă afară din magazin. Pe fondul ăsta de
iritare populară o cetățeancă, trecând pe lângă magazin
și întrebând ce se dă și aflând că se dă brânză, a dat să
intre în magazin. Tovarășul civil din ușă i-a interzis (doar
făcea ordine!), ea a spus o vorbă, două de ocară – nu
știa biata femeie cu cine vorbea, era un tov. colonel de
miliție în civil și pur și simplu a fost luată cu o dubă a
miliției și dusă. Desigur că n-a adus cuvinte de aleasă
mulțumire, desigur că n-a strigat lozinci revoluționare,
totuși, ridicarea cu duba a unei amărâte de femei pentru
că a vrut să intre să stea la coadă pentru o bucată de
brânză, în România socialistă, în anul 1986, e ceva ce
merită să fie reținut pentru posteritate.
S-au distribuit bilete la un spectacol inexistent, de fapt,
organizat prin sindicate: 15 lei biletul. E o practică a
ultimilor ani să se strângă fonduri pentru te miri ce, prin
vânzarea forțată a unor așa-zise bilete de spectacole
care nu aduc, de fapt, nici un folos cumpărătorului,
pentru că nu există nici un avantaj legat de procurarea
lui. Treaba a produs iritare în secție, vociferări, refuzul de
a plăti, intervenția sindicatului și partidului pentru a face
lumină și dreptate și, în sfârșit, cele 50 de bilete de câte
15 lei au fost „vârâte pe gât”.
Am avut probleme pe șantierele din cartierul
Electronicii-Aviației, cartier al specialiștilor noștri în
industria de vârf electronică și aviatică... dezastru,
umilință, mizerie, murdărie, senzație de groapă a
lumpen-proletariatului.

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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Blocurile executate foarte inegal unele îngrijite, altele
finisate mizer, cu tencuieli căzute, cu trotuare rupte, cu
bălării împrejur, cu murdărie, cu praf, cu cutii, cârpe,
gunoaie stând stive ca pe cele mai mizerabile maidane.
Aleile de acces neterminate, trotuarele cu asfalt sau
cu gropi, capace de lucrări edilitare sparte sau lipsă;
copacii plantați nu s-au prins, s-au uscat, cei rămași cu

crengile ciopârțite de macaralele constructorului.
Senzația e că aici locuiesc ca într-un ghetou cei
mai de jos oameni ai societății. Nu s-a măturat
niciodată nici o stradă, nu s-au îngrijit nicicând
spațiile verzi, în câteva locuri unii mai gospodari
au plantat câte un pomișor care n-a crescut;
dedesubt nu e pământ vegetal, ci moloz,
betoane, prefabricate, fiare, armături, îngropate
hoțește ce resping orice plantă să crească.
Am plecat cu un gust amar, ăsta e confortul și
civilizația pe care le construim pentru adevărații
specialiști ai societății. I-am adus în favele, în
slums-uri, în noile mahalale ale mizeriei, în timp
ce noua burghezie nu vrea decât vile la șosea,
în Dorobanți, Floreasca sau în noul centru, unde
costul unui apartament se ridică la aproape un
milion de lei!! Cu tot cu lucrările edilitare, pavaje,
fântâni etc.

9.07.87

Joia trecută el s-a urcat pe casa poporului
de unde a cerut să i se jaloneze cu baloane
galbene din sârmă îmbrăcate în pânză axul
„Victoriei Socialismului” până departe spre
Mihai Bravu. De unde noi arhitecții am propus
mereu păstrarea traseului străzilor existente în
zona Căuzași-Vitan Dudești, el observând de la
înălțimea casei sale că Victoria Socialismului e
foarte neînsemnată ca lungime, că Piața Unirii
e un hău imens, că în continuare nu se citește
deloc „măreția” traseului, a cerut să se taie drept
un bulevard lat de 92-70m până dincolo de
Poșta Vitan. Am fost anunțați joi la ora 15 toți
cei cinci șefi de secție să facem cu colectivele
noastre 5 variante de „sistematizare” a unei
imense suprafețe a orașului, am rămas la Institut
până la ora 2 sau 3 dimineața a doua zi. Vineri
dimineața planșele au fost duse la C.C. în Sala
Mică, a venit și Olteanu și înainte de a veni el,
am fost invitați cei 5 șefi de secție afară... pe
scară, arhitecții de încredere Jugurică și Focșa
înăuntru. Am stat acolo cca. o oră și ceva apoi
Necșoiu și Iordache ne-au mulțumit, planșele
au rămas la C.C. pentru analiză intimă. El și ea
s-au dus pe traseu, au „analizat” „în profunzime”
situația și concluzia e că acum când scriu se
pregătește la scara 1/500 varianta aleasă, care
cade peste sute de imobile foarte bune, peste
cartiere de vile despre care nimeni nu credea că
vor fi demolate vreodată. Se spune că în Dristor
un proprietare de astfel de vilă ar fi ieșit și ar fi
spus: „Am să te omor dacă îmi demolezi casa!”.
Apoi proprietarul a dispărut...
Cert este că tot teritoriul dintre Calea Călărașilor-

Mihai Bravu-Dudești Mărășești și Piața Unirii a
intrat cu mare viteză în ritmurile de până acum,
a cerut să se înceapă imediat demolările (fără
decret), a dispus să vină toți muncitorii ICSIM
(cca. 15.000) în București + 5000 militari + 4000
de meseriași din toată țara. Total 24.000 de
oameni aduși peste cei 30.000 de muncitori cât
are Centrala Construcții Montaj ca să lucreze
la materializarea gândurilor sale demente și
faraonice.
Vor cădea străzi întregi cu blocuri case, vile,
cu pomi seculari, cu tot parfumul și atmosfera
tradițională a Bucureștiului. În loc, se vor face
blocuri cu 8-10 etaje cu trotuare de 6,5-8m.
Dintr-o ambiție megalomană pe seama unui
popor sărăcit, niște urme ce depășesc puterile
noastre. Doamne, cât va mai dura?

18.07.89

După trei ani și două luni, cartea mea, albumul
„București arhitectură și culoare”, a fost tipărită
în 4.000 de exemplare. Coperta, prefața,
cuvântul autorului și 100 de ilustrații color au
fost răsverificate și s-au tipărit. În ziua în care
m-am dus să iau semnalele de la tipografie,
stupoare! Cartea se confiscă, se retopește,
redactorul de carte – Doina Gavrilă – este
destituită, iar mie mi se impun fără replică patru
condiții (de la tovarășul Dulea, transmise de tov.
Radu Constantinescu și Trandafir de la CCES la
editură):
1)– Coperta să nu aibă o imagine a vechiului
București (era cea mai frumoasă acuarelă din
viața mea), ci o imagine a ctitorilor lui.
2)– Prefața lui Vasile Drăguț, reputat critic de
artă și prietenul meu, să fie înlocuită (este
considerată prea paseistă, prea nostalgică la
adresa vechiului; de fapt, era splendid scrisă).
3)– Să înlocuiec 8-10 imagini vechi cu tot atâtea
din familia metrou, Dâmbovița, centrul nou.
4)– Să existe obligatoriu măcar o frază la adresa
lui și a geniului său. Cartea apăruse cu toate
aprobările prealabile chinuitoare: cenzura CCES,
editura, Comitetul Municipal de Partid, arhitectul
șef al Municipiului, toate aprobări favorabile date
în timp de trei ani, din 1985 în 1988 și acum,
stop!
Editura m-a prelucrat ca să scot și „Casa
verde”, trebuie să fac 1-2 imagini modificate în
ultimii 3 ani prin acțiuni de demolare și s-au cam
ofuscat că sunt încă multe biserici. Prefațatorul îl
va hotărî editura.
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Am plecat la drum cu o carte de suflet despre
București, și iată că după ce primisem O.Kul, au tras o labă a forței celor ce dictează în
tipărituri dorind, probabil, să aducă acest rafinat
omagiu orașului martirizat, la nivelul maculaturii
actuale de proslăvire a dictatorului. Aștept să
văd cu ce indicații va veni directorul E.S.T.
(Editura Sport-Turism), care azi s-a dus la CCES
să primească noi ordine.
Acasă, tensiune extremă pe tema eticii, a
cinstei, a consecvenței de poziție în raport cu
obligațiile impuse de purtătorii puterii. Accept
fraza sau renunț la album?
N.B. Intitulasem o casă zugravită în verde „Casa
verde”. Doamne, ce comentarii s-au putut face
de directorul editurii și redactorul de carte,
Aricescu, pe această temă! Ridicol, înjositor să
nu poată scăpa nimic de inchiziția controlului
cenzurii: „Casa verde... nu știți ce semnificație
avea cămășile verzi?” etc. etc. Fraza la adresa
lui a fost scrisă de editură și introdusă în textul
meu, numai așa poate să apară albumul. Altfel
nu se poate.

31.07.89

Am cutreierat zile întregi alimentarele din Piața
Amzei, înainte de ora opt doar oi prinde ceva,
mai ales produse din carne.
Stau zilnic în stare de prostrație și lipsă de
siguranță zeci de bătrâni pensionari, precum
și zeci de țigani de toate vârstele, așteptând
să vină marfa. Probabil că vine pe la 10, pe la
12, dar cine poate sta așteptând, când avem
slujbă cu toții? Acum două zile am descoperit
un produs inedit: eram, în jurul orei șapte
la alimentara din fața Teatrului de copii, mă
așezasem la coadă, se dădeau cozi de porc cu
ceva grăsime tăiată de la fund, înșirate pe sfori,
împreună cu bucăți foarte grase de slănină și
picioare.
Erau afumate și se vindeau câte 2-3 sfori de
persoană. Am așteptat aproape 45 de minute,
eram în prag de a întârzia la slujbă, dar... s-au
terminat cu 10 persoane înaintea mea, așa că
am plecat... învins.
Duminică a trecut pe Magistrală o nuntă inedită.
Am auzit de la distanță chiuituri de veselie
nestăvilită. Au ieșit oamenii pe la ferestre: trecea
o nuntă de țigani, cățărați câte 5-6 pe patru
trăsuri cu cai ce traversau Bucureștiul ca acum
40-50 de ani! E lumea lor, e viața lor, e epoca
lor. Câți bani or fi dat să scoată patru trăsuri
lustruite cu opt cai bine hrăniți, numai ca să-și
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facă hatârul...?
„Numărul” a fost original, dar suportul material
pentru asemenea ispravă... nu-i la indamină
decât protipendadei de țigani!
Am vizitat din nou Casa Poporului. În Sala
plenarelor, pe care-o văzusem placată cu lemn
de cireș - s-a demontat lemnul care costase
8 milioane și în locul lui s-au făcut tencuieli
de ipsos. În sala „Unirea”, un luminator de
poate 40 x 15m a fost modificat fără absolut
niciun sens, lucrând la el 14 tinichigii de mare
clasă timp de peste 3 luni. De ce? Lui nu i-au
plăcut elementele de contur și atunci a dispus:
decorațiile de pe contur să se mute mai pe
mijloc, cele de pe mijloc pe contur. De ce?
Pentru că așa a vrut. Nici că e mai frumos, nici
că e mai bine, ci doar că așa a vrut el. Când
ai în casă un copil râzgâiat, răsfățat să-l iei la
palme, îl poți contrazice? Nu; ei, bine, nici pe
el nu-l contrazice nimeni. Rezultatul? Tot ce-i
trece prin cap e posibil. Mai ales în domeniul
urbanismului și arhitecturii domnește absolut
total bunul lui plac.

la fel de bogat, la Consiliul de Miniștri. Culmea
culmilor, tot în aceeași clădire încă un cabinet...
de lucru al lui, încă unul al ei la Consiliul de
Stat. Toate suprafețele acestor 3x2 cabinete,
cu holurile și anticamerele lor, să aibă poate
2000, poate 3000 mp!!!... pentru două birouri
multiplicate de trei ori... pentru două persoane!!

Încă o aberație: a cerut să se închidă
pergolele de pe toate clădirile din Centrul
Civic... deocamdată. Mai întâi la aripa nouă a
magazinului „Unirea” (după ce a fost iremediabil
mutilat), apoi la ministere se închid porticele cu
geamlâcuri, o astfel de soluție nu s-a mai văzut
în lume... ei, bine, o s-o vedem și pe-asta.

Nici Tutankamon, nici Ramses al II-lea, nici
Alexandru cel Mare, nici Ludovic al XIV-lea, nici
Napoleon, nici Stalin, nici Mao-Tse-Dun n-au
avut așa ceva... Noi... avem.

Să nu credeți că zice lucruri deștepte, nici pe
departe. Absolut dintr-o sursă epuizată de idei
se spune tot timpul tot ce-i trăznește. O țară
și mai ales o capitală au fost siluite pas cu pas
până a ieșit ce-a ieșit. Cheltuieli aberante de
sute de miliarde, 100.000 de muncitori, eforturi
colosale, consumuri de materiale uriașe pentru
construcții cum nu s-au mai văzut.
Casa Poporului are 450.000 mp, adică 45 de
hectare!! Adică o suprafață cât o moșie de
pe vremuri, pardosită cu marmură și parchete
scumpe, cu pereți în lemn, marmură și ipsosărie,
cu uși care costă 3 milioane bucata, cu bătaie
de joc la adresa proiectanților năuciți, răsuciți,
întorși pe dos, înjosiți cu tot felul de idei lipsite de
conținut! Spațiile fără noimă de mari, de înalte,
de decorate, de încărcate, cu mari candelabre
atârnând cu zecile din tavane, cu marmură
sculptată cât 1000 de mănăstiri românești la
un loc, cu sute de metri de culoare placate în
marmură, cu tot ce au putut născoci armata
de arhitecți puși în slujba lui, sub comanda
unei necunoscute: Anca Petrescu – arhitecta
casei. Dar ce e mai aberant este tehnologia,
partiul, funcțiunea, destinațiile giganticei și
megalomanicei construcții:
Un cabinet „El” uriaș de mare, un cabinet „Ea”
la fel de îmbrăcat în lambriuri de lemn aurit, cu
parchete în paltin, cireș și mahon, asta la c.c. în
aceeași clădire, în altă aripă, iar un cabinet uriaș,
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Cu bicicleta
prin București

Universitate - Dealul Mitropoliei Bucur - Radu Voda
 Text & foto: Andrei Vocurek
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O plimbare prin Bucureşti. Centrul Vechi. Dealul Mitropoliei. Prin cartier.
Biserica Bucur şi Mănăstirea Radu Vodă. Pe malul raului Dâmboviţa. Cu
bicicletele, la sfârşit de săptămână, o plimbare de relaxare, uşoară, în doi sau
alături de mai mulţi prieteni.
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Plimbarea cu bicicleta începe din Piaţa Universităţii, prin Centrul
Vechi peste Podul Naţiunile Unite spre Dealul Mitropoliei, apoi spre
Pasajul Mărăşeşti şi Piaţa Unirii, şi se încheie în Parcul Coltea, în
Piaţa Universităţii, după aproximativ 10 kilometri de pedalare uşoară
şi câteva locuri interesante de văzut.
Dacă ai propria bicicleta e foarte bine, iar dacă nu ai bicicleta 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. Că biciclist trebuie să ai mare
atenţie în trafic şi să respecţi regulile de circulaţie pe drumurile
publice.
Din centrul oraşului Bucureşti, de la Palatul Sutu (clădirea unde se
afla Muzeul Municipiului Bucureşti), trecând prin Piaţa Universităţii,
unde sunt statuile reper (Ion Heliade Rădulescu, Mihai Viteazu,
Gheorghe Lazăr şi Spiru Haret), se merge pe strada Toma Caragiu şi
apoi pe strada Ion Ghica spre Centrul Vechi.

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

În Centrul Istoric, pe strada Smârdan, trecând pe lângă Banca
Naţională a României şi traversând strada Lipscani, se ajunge pe
strada Strada Stavropoleos la Biserică Stavropoleos. Mai departe,
pe strada Poştei, pe lângă clădirea Muzeului Naţional al României
(Palatul Postelor), se ajunge pe strada Franceză, ca apoi, mergând
pe străzile Şelari şi Lipscani să se ajungă în Piaţa Romă, locul unde
se afla Statuia Lupoaicei (Lupa Capitolină).

Piaţa Universităţii - Palatul Sutu
- Strada Toma Caragiu - Strada
Ion Ghica - Centrul Vechi Strada
Smârdan - Strada Stavropoleos
- Biserica Stavropoleos - Strada
Poştei Strada Franceză - Strada
Şelari - Strada Lipscani - Piaţa
Romă - Strada Şelari Splaiul
Independenţei - Podul Naţiunilor
Unite - Splaiul Independenţei
- Piaţa Unirii Dealul Mitropoliei
- Palatul Patriarhiei - Catedrala
Mitropolitanaă - Strada Patriarhiei
Strada 11 iunie - Piaţa Libertăţii Bulevardul Mărăşeşti - Intersecţia
Budapesta Bulevardul Mărăşeşti
- Strada Cuza Voda - Piaţa Bucur
- Strada Bucur - Strada Radu
Vodă Biserica Bucur - Mănăstirea
Radu Vodă - Pasajul Mărăşeşti
- Camera de Comerţ Bulevardul
Mircea Voda - Biblioteca Naţională
a României - Bulevardul Unirii Dâmboviţa Piaţa Unirii - Bulevardul
I.C. Brătianu - Bărăţia - Piaţa Sf.
Gheorghe - Parcul Coltea - un
traseu cu bicicleta de aproximativ
10 kilometri
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Trecând din nou prin Centrul Vechi, pe străzile Lipscani şi Şelari,
se ajunge pe Splaiul Independenţei, se traversează Podul Naţiunile
Unite şi se continuă spre Piaţa Unirii, pe lângă Palatul de Justiţie.
Se urcă strada Dealul Mitropoliei. Pe partea stângă, în apropiere
de clopotniţă, există o stradă cu trepte, îngustă şi pitorească,
dar fără nume, care face legătura între strada Dealul Mitropoliei
şi strada Bibescu Voda. Revenind pe Dealul Mitropoliei, aici pot
fi văzute Catedrala Mitropolitană şi Palatul Patriarhiei, Palatul
Camerei Deputaţilor în trecut, locul unde la 24 ianuarie 1859 a fost
votată unirea Munteniei cu Moldova şi alegerea lui Alexandru Ioan
Cuza că domnitor al Principatelor Romane.
Mai departe, se coboară pe strada Patriarhiei, continuând pe
strada 11 Iunie spre Piaţa Libertăţii şi Parcul Carol I. Din Piaţa
Libertăţii se merge pe Bulevardul Mărăşeşti spre „intersecţia
Budapesta“, intersecţia cu Bulevardul Dimitrie Cantemir. De pe
Bulevardul Mărăşeşti, pe strada Cuza Vodă, se ajunge în Piaţa
Bucur.
La capătul străzii Bucur, până în Pasajul Mărăşeşti, se traversează
Bulevardul Mărăşeşti şi se ajunge pe strada Radu Vodă la Biserică
Bucur. Biserica Bucur Ciobanu în vârful unui mic deal de pământ.
În imediata apropiere se afla Mănăstirea Radu Vodă şi seminarul
teologic.
Se merge mai departe spre Pasajul Mărăşeşti, ocolindu-l pe
lângă clădirea Camerei de Comerţ a României şi ajungând, pe
Bulevardul Mircea Vodă, la Biblioteca Naţională a României, pe
Bulevardul Unirii. Traseul continuă pe malul Raului Dâmboviţa până
în Piaţa Unirii.
Din Piaţa Unirii, mergând pe Bulevardul I.C. Brătianu, trecând de
Bărăţia, Piaţa Sf. Gheorghe şi Spitalul Coltea, se ajunge la Parcul
Coltea.
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Orașul ca o oglindă
 Text: Andreea Toader
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Fotografii de:
Alexandru Bunea
Ștefania Buzatu
Daiana Gușă
Mario Ionescu
Elena Niculache
Georgiana Popescu
Ovidiu Radau
Liviu Santa
Andrei Savaniu
Teodora Stoica

Orice poveste începe cu prima pagină a cărţii în care a fost
scrisă, iar orice personaj se regăseşte printre rândurile poveştii
chiar dacă aceasta a fost citită de o mie de ori înainte. În
mintea noastră, oraşul a fost construit de către oameni pentru
a avea o casă, un loc unde să simtă că aparţin, dar oare doar
atât? Oraşul este o oglindă a oamenilor care l-au constuit şi a
oamenilor care îl locuiesc, iar pentru a ne descoperi pe noi înşine
şi locul nostru în această poveste, trebuie doar să ne uităm în
jurul nostru.
Mergând pe străzi, ne descoperim caracterul şi personalitatea,
defectele şi calităţile, oglindite în ceea ce ne înconjoară. Clădirile,
construcţiile, statuile, până şi ceilalţi oameni din jurul nostru,
fiecare dintre aceştia sunt pentru noi o piesă a unui puzzle mult
mai mare. Fiecare element din exterior este o oglindire a unei
trăiri din interior, a unui sentiment, a unei idei, a unei emoţii.
Tânjim după frumuseţe, dar nu ne privim nicodata atent. Ne
percepem doar că pe o siluetă umană în marele oraş, dar
suntem mult mai mult decât un trup şi un chip. Ne ascundem
în spatele unor zâmbete false, în spatele unor haine şi faţade
scumpe. Dacă am avea curajul să ne arătăm aşa cum suntem,
să ne facem loc printre şiroaiele de lume şi străzile aglomerate,
am capta atenţia unei lumi în care nu contează cât de mic sau
mare, cât de esenţial sau trecător eşti, ci doar dacă ai fost făcut
să ieşi în evidenţă printre celelalte elemente care încearcă să te
acapareze.
Nu suntem creaturi menite să fie perfecte. Descoperim pereţi
cojiţi, geamuri sparte, cărămizi care stau să cadă la prima
atingere, percepem abandomul şi prăbuşirea. Am fost şi în stări
mai bune. Ne uităm în jur şi vedem o oglindă ce nu ne poate
minţi: ne vedem prezentul, cu pereţii zgâriaţi, dar în acelaşi timp
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ne reamintim de zilele noastre bune, în care pereţii noştri erau
imaculaţi, fără vreo zgârietură. Dar uneori trebuie să fim dărâmaţi
complet pentru a ne reconstrui, pentru a reasambla doar părţile
noastre bune, pentru a clădi o versiune mai bună a noastră.
Ceea ce ne lipsete este un echilibru, asta însemnând susţinere,
securitate, siguranţă, precum şi lipsa exceselor dăunătoare.
Dar ce ne aduce defapt fericirea? Probabil lucrurile mici: străzile
mai puţin aglomerate în care putem respira, oamenii care merg
linstiti şi zâmbesc din când în când, sau o fâşie de culoare
rătăcită pe o stradă goală. Oraşul nu a fost făcut să fie gri. Asta
doar dacă oamenii care îl locuiesc nu au fost făcuţi să fie lafel...
Dar care este cel mai important lucru până la urmă? Să avem un
echilibru? Să fim în forma noastră cea mai bună? Să bănănăim
pe străzi în căutarea fericirii, să o căutăm pe fetele altor oameni
sau pe faţadele altor clădiri? Să fim prinşi între zidurile unei
clădiri sau limitele unui oraş doar pentru a ne simţi ca acasă?
Uneori trebuie să ne eliberăm pentru a ne căuta fericirea până şi
pe cel mai negru cer. Deşi suntem cele mai inteligente animale,
ne lipseşte un lucru esenţial: libertatea. Oraşul este uneori chiar
zidul ce ne îngrădeşte, ce ne ţine departe de libertatea noastră
prin regulile impuse de societate, prin frică de a fi judecaţi de
ceilalţi.
Oraşul este exact oglindirea firii umane, a modului în care ne
auto distrugem prin vandalizare elementelor ce îl definesc sau
încercăm să ne auto salvăm prin micile pete de culoare.
Lucrările au fost realizate de studenți urbaniști ai anului 1,
UAUIM, în cadrul cursului „Fotografia ca instrument de studiu“
susținut de lect. dr. arh. Vlad Eftenie.
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Poveste din
Groapa Văcărești
19-30 decembrie 2013
 Text și fotografii: Cristian Munteanu
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Acum mai bine de nouă luni am început un proiect
în Groapa Văcăreşti din Bucureşti, alături de Sorin
Vidis, menit să documenteze viaţa ultimilor locuitori ai
acestei zone. Născută din câteva izvoare subterane,
delta formată aici este pe cale să fie numită rezervaţie
naturală, ceea ce va duce, desigur, la plecarea familiilor
de rromi care şi-au construit corturi pe lângă ochiurile
de apă apărute. În zona pe care o acoper din punct
de vedere fotografic sunt cinci familii, care au 23 de
copiii, iar condiţiile în care aceştia trăiesc sunt dintre
cele mai grele. Primăria nu îi ajută cu nimic, mai mult,
trimite periodic buldozere care să le distrugă locuinţele
improvizate.

D e Cristian Munteanu

Despre Cristian Munteanu:
Nascut in 1978, 23 decembrie
Studii: Facultatea de Litere “Hyperion”
Fotografiez din 2010
Expozitii: Negresti - Oas 2013, Salonul
Fotografului Roman, World Street
Photography, Street Views á-Priori
Premii: Mentiune Sony World Photo
Awards 2013, 2014
Aparitii in reviste: International Street
Photographer, Black & White Street
Book, Photo Magazine, Foto 4All,
Bucurestiul meu drag
Colaborator MediafaxFoto din 2014
www.cristianmunteanu.ro
Nikon - echipamentul folosit
Echipamentul pe care m-am bazat
la realizarea acestui reportaj a fost:
Nikon D600 impreuna cu obiectivele
AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8G ED si
AF-S NIKKOR 14-24mm f/2.8G ED.
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În general, am surprins viaţa de zi cu zi, momente
obişnuite pentru o astfel de comunitate. Nu am crezut
că voi fi pus în situaţia de a fi martor al unor evenimente
tragice care să-i afecteze profund pe unii dintre membrii
ei.
Pe 19 decembrie, fotografiam în casa lui Sandu, unul
din locuitorii Gropii Văcăreşti. Am auzit afară vocea
unui om, acoperită de lătratul unor câini. Era Mauta
Nedelcu, cu un copil în braţe. După ce animalele s-au
potolit, speriate de apariţia noastră, gazdă a poftit-o pe
femeie în baracă.
Mi s-a părut interesantă imaginea ei cu bebeluşul
în braţe, aşa că am întrebat-o dacă e în regulă s-o
fotografiez în timp ce se uită la televizor. Mauta a
acceptat, în parte pentru că alungasem câinii, în parte
pentru că voia, aşa cum avea să-mi spună mai târziu,
o amintire cu Florina, fiica sa de 8 luni. Am tras 5-6
cadre, apoi am plecat. Câteva zile mai târziu, pe 24
decembrie, seara, l-am sunat pe Sandu, ca să aflu
dacă se organizează vreo petrecere de Crăciun în
Groapă. Şi-atunci am aflat despre tragedie. În acea
dimineaţă, Mauta cu bărbatul ei, Florin, împreună cu
băiatul lor cel mare, Stan, de 11 ani, plecaseră să
adune gunoaie din blocuri. Cei mici rămăseseră, că de
obicei, singuri acasă. Tudora, 10 ani, Vasilică, 8 ani,
Pică, 5 ani, Alex 3 ani, şi Florina, opt luni, îi aşteptau
în cort când a izbucnit un incendiu, ale cărui cauze
vor rămâne, probabil, necunoscute. Vecinul lor, Gigi
Enache, a auzit o bubuitură puternică, şi a fugit către
locuinţa improvizată. Din care a reuşit să-i scoată pe
Vasilică, Pică şi Alex, Tudora ieşind singură, înainte
de a fi înăbuşit de fum. Asta şi durerile provocate de
treningul care i s-a topit pe mâini şi pe picioare l-au
împiedicat să mai poată intra şi după Florina. Părinţii
au fost sunaţi să vină acasă, iar la faţa locului au
aflat tragedia care se petrecuse. Pe lângă imaginea
dramatică a resturilor cocioabei în care-şi pierduse viaţa
pruncul lor, au fost nevoiţi să-şi vadă ceilalţi copii luaţi
de cei de la protecţia Copilului. Mai mult, aceştia i-au
luat şi pe copiii lui Gigi, cel care sărise în foc.

Am ajuns a doua zi dimineaţă în Groapa Văcăreşti. Nu
cred că remarcasem vreodată tăcerea care mă însoţea
până coborâm la familiile a căror viaţă o documentez.
După nouă luni de proiect, era prima dată când ştiam
că s-a întâmplat ceva tragic şi nu aveam idee de cum o
să reacţionez eu în faţa oamenilor şi cum o să se poarte
aceştia în faţa aparatului meu de fotografiat.
Faptul că aveam o fotografie a Florinei a făcut că
legătura emoţională dintre mine şi părinţii ei să se
ramifice în mod spontan. Pierduseră definitiv pe cineva,
iar singurul mod de a-l mai avea lângă ei era sub forma
unei fotografii. Era infim, dar mai mult decât nimic. De
fapt, acesta a fost lucrul pe care m-au rugat să-l fac, să
le scot cât mai repede posibil câteva fotografii pe hârtie.
De ceea ce a urmat îmi aduc aminte mai clar uitândumă la cadre. Emoţia, tensiunea, sentimentul că ar trebui
şi n-ar trebui să fotografiez în acele momente, mi-au
retezat din capacitatea de a fi complet conştient de
ceea ce se întâmplă.
Când am mers cu Florin să aprindă lumânări, una din
partea lor, alta din partea mea, am fost izbit de două
lucruri. Patul carbonizat în care se afla micuţă în clipa
în care se petrecuse tragedia şi faptul că, la plecare, el
mi-a zis, resemnat, că i se furase cuprul pe care-l avea
strâns în cort pentru a-l vinde de sărbători ca să aibă
un ban în plus. Când s-au întors părinţii, pentru că voia
şi Mauta să îşi ia „rămas bun“ de la Florina, am mers cu
ei, deşi nu ştiam dacă vreau neapărat să fotografiez. E
o senzaţie puternică de jenă care te cuprinde în acele
momente, amestecată cu durerea pe care o resimţi şi
tu, empatizand cu cei care rămân, şi e foarte dificil să
fii fotograf în acelaşi timp cu a fi om. Strânsă apropiere
dintre ei m-a determinat să imortalizez momentul.
Aceşti oameni îşi pierduseră, în decurs de câteva ore,
fiica cea mică, ceilalţi copii, luaţi de Protecţia Copilului,
locuinţă, cuprul. Singura lor alinare era Stan, care
fusese scăpat din mâinile autorităţilor de un unchi, care
a spus că e fiul lui.
Două zile mai târziu, Florin şi Stan au început să adune
fierul vechi, ars acum, dintre resturile cortului, pentru a-l
vinde şi a mai face un ban. Doar de patul în care a ars
Florina nu s-au atins. Pe 28 decembrie, la doar patru
zile de stat în spital, a revenit acasă şi Gigi, vecinul
care s-a băgat în foc pentru a-i scoate pe copii. După
doar câteva ore şi-a smuls bandajele care-i acopereau
arsurile.
Pe 2 ianuarie le-am dus poză cu Florina. Două mari, de
pus în rama, şi trei mici. Mauta s-a aşezat pe stradă,
plângând şi pupând fotografia, iar apoi şi-a băgat-o în
sân, lângă inimă.
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Surorile Tudora Nedelcu, 10 ani, şi Vasilica Nedelcu, 7 ani, se duc să ia apă de la unul din cele două izvoare din care s-a născut Delta
Văcăreşti, din Groapa cu acelaşi nume. Cele două mai au doi fraţi şi două surori, din care cea mai mică, Florina, opt luni, avea să
moară cinci zile mai târziu în incendiul care a distrus locuinţa improvizată a familiei. 19 decembrie 2013.

Tudora Nedelcu, 10 ani, sparge un lemn pentru a avea ce să pună pe foc, în
faţa locuinţei improvizată în care trăiau toţi cei opt membri ai familiei Nedelcu.
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Surorile Tudora Nedelcu, 10 ani, şi Vasilica Nedelcu, 7 ani, îşi umplu bidoanele cu apă pentru a avea ce să bea peste noapte
ele si ceilalţi patru copii ai familiei Nedelcu.

Pica Nedelcu, 5 ani, priveşte prin deschizătura uşii cortului în care trăiau toţi
cei opt membri ai familiei Nedelcu.

Tudora Nedelcu, 10 ani, se joaca cu un ciorap, în timp ce surorile ei, Vasilica, 7
ani şi Pica, 5 ani, se amuza uitându-se la gâşte.
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Măuţa Nedelcu, 37 de ani, şi Florin Nedelcu, 34 de ani, plâng în faţa locului în care a murit fetiţa lor.
Măuţa Nedelcu, 37 de ani, se uită la un film indian, în timp ce o ţine în braţe pe cea mai mică membră a familiei Nedelcu, Florina, opt luni. Copilul avea să moară patru
zile mai târziu, în incendiul care a distrus locuinţa improvizată din Groapa Văcăreşti. 20 decembrie 2013.
Florin Nedelcu, 34 de ani, stă în genunchi, alături de câinele lui, Pufi, în faţa resturilor patului în care se afla Florina. 25 decembrie 2013.
Florin Nedelcu, 34 de ani, îşi plânge fata, Florina, opt luni, moartă în incendiul care a mistuit locuinţa improvizată a familiei. 25 decembrie 2013
156 Bucureștiul meu drag
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Stan Nedelcu, 11 ani, şi tatăl lui, Florin, 34 de ani, se întorc la
locul în care a ars locuinţa lor improvizată pentru a recupera
resturile metalice, pe care intenţionează să le vândă.
27 decembrie 2013.
Florin Nedelcu, 34 de ani, şi fiul său, Stan, 11 ani, adună
resturile metalice din rămăşiţele locuinţei lor improvizate,
distrusă în incendiul. 27 decembrie 2013.
Florin Nedelcu, 34 de ani, pleacă spre centrul de colectare,
ca să vândă resturile metalice găsite în rămăşiţele locuinţei
improvizate, distrusă în incendiul. 27 decembrie 2013
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Gigi Enache, 48 de ani, se întoarce de la spital. El a suferit
arsuri pe faţă, pe mâini şi pe picioare, în timp ce îi salva pe
patru din cei cinci copiii ai familiei Nedelcu, aflaţi în acel
moment în locuinţa acestora cuprinsă de flăcări.
28 decembrie 2013.
Gigi Enache, 48 de ani, îşi scoate bandajele care-i acopereau
arsurile. 28 decembrie 2013.
În pofida recomandărilor medicilor, Gigi Enache, 48 de ani,
nu numai că a părăsit spitalul pe semnatură cu 12 zile mai
devreme, dar şi-a şi scos bandajele imediat ce a ajuns acasă,
la locuinţa lui improvizată din Groapa Văcăreşti. (In plan
secund sotia sa, Niculina.). 28 decembrie 2013
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Gigel (dreapta), 7 ani, se joacă cu artificii, sub privirile fratelui său, Cezar, 5 ani, după ce s-au întors de la cămin. 30 decembrie 2014.
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Fotografi ABMD

Cum ai început să fotografiezi?
Pe la sfârşitul anilor 70, tatăl meu vitreg
stătea la cozi prin magazine, cumpăra tot
ce se găsea greu în comerţ inclusiv cărţi.
Printre altele a cumpărat câteva cărţi
din vechea colecţie Foto- Film. Dânsul
nu le-a citit dar au încăput pe mâna
mea ceva mai târziu. A primit într-o zi de
la un prieten întors de la Moskova, un
aparat foto marca Vilia Auto. Era un fel
de Smena modernizat avea şi fotocelula
pentru măsurarea luminii.
Într-o zi am nimerit din întâmplare la la
parterul magazinului Victoria. Se vindeau
cu coadă mare filme alb-negru. Am
cumpărat vreo 3 şi am simţit nevoia să le
umplu. Vă daţi seama, 3 filme a câte 36
de imagini!
Câţiva ani mai târziu mă plimbam prin
chimia procedeelor fotografice cum
vroiam eu. Eram angajat al unui institut
de cercetare unde se găseau substanţe
chimice diverse. În scurtă vreme o bună
parte dintre colegii mei îşi developau
filmele expuse în concediu la mine. Era
vremea când fotografii câştigau bine!
Ce tip de fotografie iți place?
Am început cu peisajul, apoi cu fotografia
de presă şi am ajuns în final la un stil
oarecum propriu: un mix între minimalism
şi abstract. Mă dor ochii când văd
planuri prea largi, prea panoramice într-o
fotografie. Pentru mine, într-o fotografie
bună nu trebuie să fie prea multe
elemente.

Laurențiu Țârcomnicu
Târcomnicu
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Cum ai aflat de Asociația Bucureșţiul
meu drag?
Un necunoscut mie la vremea aceea,
pe nume Andrei Bîrsan, mi-a văzut siteul şi mi-a trimis un e-mail. Am reuşit să
particip la excursii după vreo două luni de
amânări datorate serviciului.

Ce te atrage să participi la acțiunile
asociației?
Gaşca, diversitatea de opinii,
originalitatea demersului spre fotografie
Ce activități ale asociației iți plac cel
mai mult?
Mersul în teren prin zonele mai ciudate
ale Bucureştiului, când se umple strada
de omeni cu câte un aparat în mână.
Ce loc din Bucureșţi iți place cel mai
mult?
Carul cu bere...
Ce iți place în București?
Ca fotograf de presă am îndrăgit tradiţiile
urbane, evenimentele ce se petrec
în Bucureşti, bucureştenii în general.
Înclinaţia mea de a fotografia detalii mă
duce cu obiectivul spre ferestrele caselor
vechi, detaliile clădirilor, elementele de fier
forjat ale curţilor vechi.
Ce nu iți place în București?
Bucureştiul este un oraş mare, crescut
haotic, dezordonat. Oraşul nou parcă
ucide pe cel vechi. Bucureştenii nu sunt
conştienţi de valoarea oraşului vechi şi îl
lasă să moară. Mizeria, câinii maidanezi,
lipsa de simţ civic a locuitorilor mă fac
uneori să îmi doresc să schimb oraşul
său poate ţară...
Defineşte Bucureşţiul în câteva
cuvinte
“Ca să nu mai rămâie repetent şi anul
acesta, mam’ mare, mamiţica şi tanti
Miţa au promis tânărului Goe să-l ducă-n
Bucureşti...”
Bucureştiul este buricul României. Toţi
romanii vor să vină într-o zi aici!
Oraşul acesta este rezultatul exodului,
al arivismului material şi spiritual al
românilor.
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F o t o : Livia Zaharia
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F o t o : Cornel Petrescu
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F o t o : Livia Zaharia
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MEMORIA VIZUALĂ

Memoria vizuală

Andrei Bîrsan
www.orasul.ro

Cimitirul Romano-Catolic
Cioplea
Str Tomis nr. 69
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Mihai Petre
www.orasul.ro

Muzeul Muzicii
Fotografia a fost făcută de
la aproximativ 5m înălțime.
Aparatul a fost fixat pe
un monopied Manfrotto
681B prelungit cu un picior
de trepied 190XPROB,
declanșat printr-o
telecomandă cu fir.
Metoda poate fi folosită
doar în condiții bune de
iluminare, necesitând un
timp scurt de expunere.
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Ciprian Muntele
www.ciprianmuntele.ro

Imaginea e făcută în
intersecția Lujerului, de
la etajul 15. În fiecare
dimineață, atunci când
plouă, mai ales atunci
când plouă, spectacolul
e garantat. Sunt zile în
care coloana de mașini
se întinde și până
aproape de Apaca.
Însă spectacolul ăsta
e unul terapeutic. Totul
se mișcă atât de încet
încât senzația e că
te uiți într-un acvariu
supraaglomerat cu pești
mici și colorați, care
formează o mulțime
cu inteligență proprie,
dar limitată. De aici și
fascinația pentru privitor.
Agitația lor înseamnă
liniștea ta.
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Marian Andrei
http://marianandrei.com/

Trenurile pentru Timișoara
și Suceava așteptând
plecarea din Gara de
Nord într-o seară de iulie.
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Eduard Guțescu
www.eduardgutescu.ro

Zi caniculară în
Piața Unirii
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Nicu Buculei
www.orasul.ro

BIAS 2014
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Dan Moruzan
www.phototeam.ro

Examen de admitere la
Universitatea de Medicina
si Farmacie ‘Carol Davila’
din Bucuresti.
5 candidati / loc =
5 rude / mp
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