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Cum să nu ții la el!?
Copil fiind, de când mă ştiu am străbătut oraşul dintr-un capăt în
altul împreună cu tatăl meu. Ştiai că acum mulţi ani dădeam drumul
la bărcuţe de hârtie pe Dâmboviţa? Coboram sub podul Izvor, tata
îmi făcea bărcuţa iar eu o lansam la apă. Dâmboviţa era maronie,
puturoasă, cu malurile pline de verdeaţă.
Am copilărit lângă restaurantul Odobeşti (la sfârşitul verii îşi scoteau
butoaiele imense în faţă şi aprindeau fitile de sulf în ele ca să le
cureţe), lângă biserica Silvestru (eram prezenţi la toate nunţile,
botezurile sau înmormântările) sau fabricile de chimicale cu miros
înţepător de pe strada Venerei (tot timpul aici se încărcau şi
descărcau damigene pântecoase puse în coşuri de răchită).
De Andrei Bîrsan
www.orasul.ro

Am asistat când un vecin s-a sinucis cu verde de Paris şi când s-a
filmat un film din seria BD.
Ne jucam în podurile caselor căutând comori sau scotocind în beciul
bunicii (se intra printr-un chepeng din podeaua bucătăriei).
Oborul era o atracţie pentru toţi, la fel şi cinematografele Americanul
(actual Europa), Moşilor (dispărut) sau Păduchiosul (Viitorul).
Mi-e dragă copilăria când călăream maşinile de pompieri expuse în
părculeţul din fața Foişorului de foc sau sugeam peştişori de zahăr
căscând gura pe Lipscani. Aceasta mi-a fost copilăria la Bunica, pe
Moşilor cel vechi.
Acesta este Bucureştiul copilăriei mele, cum să nu ţii la el!?

Anii ‘60 cu Mama la serviciu.
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CRONICA ASOCIAȚIEI - EXCURSII

Case boieresti argesene, 28.03.2015:
Profesor Constantin Năstase la 100 de
ani ne povestește despre Cula Racoviță

Noaptea Galeriilor 24.04.2015 O ocazie de a cunoaște Galeriile bucureștene
 Foto Mirela Săvulescu

 Foto Andrei Bîrsan
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Smoke - detalii în cotidian
Care este legatura dintre fotografie, cotidian si detaliile care fac diferenta?
Filmul Smoke, in care personajul principal Harvey Kaitel ("Auggie") are
o tutungerie in Brooklyn. Fiind pasionat de fotografie, timp de 14 ani, in
fiecare dimineata la ora 8, face o fotografie la acelasi colt de strada pentru
a surprinde modul in care se schimba oamenii si locurile.
32 de membri ai Asociatiei Bucurestiul meu drag au monitorizat un loc
drag din Bucuresti din au selectat 6 fotografii pentru expozitie.
Cu ocazia expozitiei am facut si un album tiparit ce va fi donat Muzelului
Municipiuului Bucuresti si completat dea lungul anului 2015.
Expun: Adrian Tache ; Anca Cernat ; Andra Raicu ; Andrei Birsan ; Andreia
Birsan ; Camelia Sirli ; Cosmin Tuduran ; Crisanta Maciuceanu ; Cristina
Spilcea ; Daniela Gherase ; Eli Driu ; Gabriela Almaciu ; Irina Hanu ; Irina
Voda ; Iulian Vulcan ; Livia Zaharia ; Liviu Lazar ; Lucia Simion ; Lucian
Pirvulescu ; Mara Popa ; Mihaela Birsan ; Mihaela Mandru ; Mihai Andries
; Mihai Petre ; Mirela Momanu ; Nancy Vajaianu ; Radu Neagu ; Roberto
Iosupescu ; Roxana Bara ; Sorina Tache ; Veronica Guelmane ; Victor
Stroe
Cateva cuvinte despre acest film ne vor spune invitatii nostri speciali,
domnul Cristian Tudor Popescu si domnul Mihai Fulger, director
Cinemateca Eforie. Daca v-am facut curiosi, va asteptam miercuri 22
aprilie la film si expozitie la Cinemateca Eforie!

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

Agenda evenimentului:
- 18.00: vernisajul expozitiei
- 18.30: discurs critic film (Cristian Tudor Popescu)
- 18.45: start proiectie film Smoke (112 minute)
- 20.52: final film
Pagina evenimentului https://www.facebook.com/
events/405149809655139/
Haideti sa ne bucuram de o actiune altfel dedicata fotografiei si sa lasam
urmasilor o marturie a acestor zile.
Andrei Birsan
Presedinte Asociatia Bucurestiul meu drag
Parteneri:
- Asociatia Bucurestiul meu drag www.orasul.ro
- Arhiva Nationala de Filme - Cinemateca Romana, sala Eforie (Jean
Georgescu) www.anf-cinemateca.ro
- Muzeul de istorie a Municipiului Bucuresti www.muzeulbucurestiului.ro
- Tiparul AME design www.amedesign.ro AME design
- Albumul expozitiei este realizat manual de carte de “Legatorie carte si
coperti diploma Diacanu” https://www.facebook.com/legatoriecarte
Parteneri media: www.phototeam.ro, www.modernism.ro, www.
comunitatefoto.ro, www.foto-magazin.ro, www.B356.ro, www.rri.ro, www.
photomagazine.ro, www.foto4all.ro, www.radioromaniacultural.ro, www.
tvcity.ro 
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 Fotografii de:
Andrei Bîrsan
Mara Popa
Mihaela Mândru
Nancy Vâjâianu
Radu Neagu
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ARHIVA ASOCIAȚIEI

Bucureștiul
meu drag
Din excursii

aprilie 2008
Șerban Cristina
Excursie Pajura - Casa Presei Libere

aprilie 2009
Grigoriu Alex
Excursie Pădurea Cernica
aprilie 2010
Pandele Andrei
Excursie Lună Plină

12 Bucureștiul meu drag
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aprilie 2011
Antocica Iulia
Excursie Lumi mexicane

14 Bucureștiul meu drag

aprilie 2012
Camino Ioana Despina
Excursie Bazilescu

aprilie 2013
Antonio Gherdan
Excursie Trenul regal

aprilie 2014
Rodica Sângeorzan
Excursie Mogoșoaia
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Dicționarul arhitecților români
Început de drum - iunie 2012
Rândul de sus: Andrei Bîrsan, Vasile Țelea, Florin Leonte, Dan Oproiu
16
Bucureștiul
drag Niculae, Sidonia Teodorescu, Nicolae Șt. Noica, Oana Marinache
Rândul
de jos:meu
Raluca
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ARHITECTII BUCURESTIULUI

Arh. Virginia Andreescu Haret
Dicţionar al arhitecturii româneşti moderne
 Text: Vasile Țelea  Foto: Mihai Petre

18 Bucureștiul meu drag
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ANDREESCU-HARET,
Maria Virginia
(n. 21.06.1894, Bucureşti - m. 6.05.1962,
Bucureşti)

Prima femeie arhitect din
România.

D e Vasile Țelea
arhitect

Studii:
După absolvirea Liceului „Mihai Viteazul” din
Bucureşti, intră prima la Școala Superioară
de Arhitectură, în 1912, fiind pe parcursul
anilor de studii o studentă strălucită. În timpul
Primului Război Mondial a activat ca soră de
caritate, terminându-şi studiile în 1919, având
ca temă la proiectul de diplomă o „Academie
de Arte Frumoase”. A obţinut nota maximă,
proiectul său fiind distins cu premiul Ministerului
Educaţiei şi Învăţământului. A devenit astfel
prima femeie arhitect din România.
Concomitent, a urmat şi cursurile Şcolii de
Arte Frumoase din Bucureşti, unde l-a avut
ca profesor pe pictorul Ipolit Strâmbu. Încă de
la începutul carierei s-a afirmat cu deosebit
talent şi sensibilitate printr-o serie de desene,
acuarele şi picturi în ulei, cu diferite tematici.
Astfel, în 1920 a avut o expoziţie cu 66 de
acuarele executate după monumente din ţară,
28 de lucrări fiind achiziţionate de Comisia
Monumentelor Istorice.
Studii de specializare la Roma timp de doi ani,
unde ia parte la cercetări arheologice. Nepoată
de frate a pictorului Ion Andreescu, căsătorită,
din 1928, cu inginerul Spiru I. Haret (18721970), nepot de soră al savantului Spiru C.
Haret (1851-1912). Au avut un fiu, pe ing. Radu
Haret.

Funcţii:
A lucrat pentru Comisia Monumentelor Istorice
între 1918-1921, apoi pentru Ministerul
Învăţământului Public între 1921 şi 1947. Cel
mai înalt grad atins în minister a fost cel de
inspector general în arhitectură. După 1947
până în 1951 a avut o colaborare cu A.G.I.R.
În activitatea sa, a făcut parte din toate
organizaţiile profesionale ale arhitecţilor
din România a participat la Congresele
Internaţionale ale Arhitecţilor ţinute la Roma
(1935), Paris (1937), Bruxelles, Moscova şi
Berlin.
Lucrări în Bucureşti:
Şi-a început activitatea la Societatea
„Construcţia Modernă”, unde a avut ocazia
să colaboreze cu Jean Pompilian la realizarea
imobilului de locuinţe din str. Frumoasă, nr. 5056, colţ cu Calea Victoriei (1922).
Angajată între 1921-1947 la Ministerul
Învăţământului Public, a parcurs o varietate de
programe arhitecturale, îndeosebi construcţii
şcolare (peste 40). Dintre acestea pot fi
desprinse:
- Liceul „Gh. Şincai” – aripa de pe Calea
Şerban Vodă, Bucureşti (1924);
- Liceul „Dimitrie Cantemir”, str. Viitorului nr. 60/
Bd. Dacia, București (1926);
- Școala comercială din str. Traian, București,
suprapunere 2 etaje şi amenajare interioară,
sală de festivităţi (1933);
- Facultatea de Medicină din București –
centrala termică, castelul de apă, muzeul de
anatomie/ Centrul de Cercetări Antropologice;

http://issuu.com/dictionaruar
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Lucrări în Bucureşti:
- Palatul Societăţii „Tinerimea Română” din
str. Johann Gutenberg nr. 19/ Bd. Schitu
Măgureanu cu o sală de spectacol la etajul 1,
Bucureşti (realizată în colaborare cu arh. Jean
Pompilian; 1924 - punerea pietrei de temelie;
inaugurarea a avut loc în 1935);
- blocul Societăţii Locuinţelor Eftine din Piaţa
Rosetti colţ cu Hristo Botev nr. 1, Bucureşti
(1926; colaborare cu arh. Jean Pompilian);
- imobile cu mai multe apartamente în str.
Bibicescu (1929) şi în str. Icoanei nr. 40 (1924).
- Biserica Sf. Treime Ghencea, Calea 13
Septembrie, București (1927-1934);

- Școala Primară din Socola, Iași (1925);
- Liceul de Fete din Focșani (1933);
- Liceul de fete „Domniţa Rucsandra” din
Botoșani, adăugiri şi amenajări diverse;
- Școala normală de fete din Bârlad cu internat
şi sală de gimnastică şi anexe (1931);
- Școala de Meserii din Ploiești, adăugiri şi
amenajări;

Proiect cultural dezvoltat de către Asociaţia
Bucureştiul meu drag, beneficiar al unei finanţări
din partea Uniunii Arhitecţilor din România, din
fondul Timbrul Arhitecţilor în anii 2012 şi 2014

Dintre celelalte programe realizate, se pot
aminti:

- alte edificii şcolare în Pitești, Tecuci, ClujNapoca, Făgăraș, proiecte tip de Școală
Primară cu 2, 3, 4 şi 7 clase, în diferite variante,
cu şi fără sală de gimnastică şi locuinţă pentru
Director, care s-au executat pe tot cuprinsul
ţării.

Locuinţe individuale realizate în Bucureşti:
- Intrarea Spătarului nr. 5 şi 8 (locuinţa proprie)
(1926);
- str. Roma, nr. 54-56 (1925);
- str. Dr. Obedenaru nr. 16 (1928);
- str. Dr. Obedenaru nr. 6 şi 6A (1930);
- str. Th. Burada, nr. 2-10 (1929);
- str. Paris nr. 43 (1923);
- str. Berzei, nr. 22 (1933);
- Casa dr. N. Lupu - Bd. Dacia nr. 95 (fost 41)
(1929);
- str. Dr. Lister nr. 31 (1930);
- str. Dr. L. Pasteur nr. 41 (1930);
- str. Madrid nr. 5B;
- str. Washington nr. 30;
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- str. Petru Rareș nr. 17-21 (1926);
- locuinţa familiei Haret, unde arhitecta a locuit
timp de 28 de ani - Bd. Lascăr Catargiu nr. 14
(1930);
- casa Panait Mazilu în str. Popa Savu nr. 76
(1935);
- str. Dr. Theohari nr. 17 (1935);
- Vila prof. Perianu - Bd. Eroilor nr. 18 (1932);
- str. Al. Philippide nr. 15 (1928);
- Intrarea Bitoliei nr. 11 (1936);
- str. Jean Texier nr. 7 (1942);
- str. Veronica Micle nr. 27 (1937);
- str. E. Porumbaru nr. 24 (1935).

Alte clădiri edificate în ţară:
- Teatrul-Cinema-Cazino din Govora (1928)
- Vila Bârloiu pe Bd. Castanilor din Târgoviște
(1932);
- Casa Lucia şi dr. G. Mândrescu din str.
Republicii nr. 28 (fostă Lahovary) din Giurgiu
(1934);
- vilă pe str. Furnica nr. 71 din Sinaia (1937);
- Staţia Meteorologică şi Pavilion birouri la
Băneasa.
O componentă esenţială a carierei sale a
fost formarea tinerelor arhitecte în instituţii de
învăţământ şi realizarea de proiecte şcolare tip
2 clase, 3 clase, şcoli şi locuinţe. A făcut parte
din comisiile permanente ale Învăţământului
Tehnic, a lucrat la Casa Școalelor şi ca profesor
în şcolile tehnice ale Ministerului de Construcţii.
A realizat numeroase lucrări de artă grafică,
existând şi astăzi desene, acuarele, tablouri
create de ea.
Din punct de vedere stilistic, lucrările executate
până în deceniul 4 al secolului XX s-au raliat
căutărilor către o arhitectură cu specific
naţional. Începând din deceniul 4 se remarcă o
apropiere de tendinţele arhitecturii moderne ce
se impunea în epocă.
Publicaţii:
Lucrând la Comisia Monumentelor Istorice între
1918-1921, sub îndrumarea arh. Nicolae GhikaBudești, a desfăşurat activitate de cercetare a
monumentelor naţionale fiind colaboratoarea
acestuia la redactarea amplei lucrări Evoluţia
arhitecturii în Muntenia şi Oltenia (1930). A
publicat articole în revistele Arhitectura (nr.
22 Bucureștiul meu drag

12/1938, pp. 5-12), Artele Frumoase. În ultimii
ani ai vieţii a elaborat monografia: Istoricul
clădirii Teatrului Naţional din București (1959).
De-a lungul timpului a mai colaborat cu editurile
Tehnică (documentarea pentru cele trei volume
ale Manualului arhitectului proiectant publicat de
arh. Radu Gheorghe şi arh. Traian Chiţulescu în
1954-1958) şi Arta.

Manuscrisul fișei arhitectei de Vasile Țelea

Concursuri:
o aripă nouă la Ministerul Domeniilor din
București - locul II; Primărie, Băi şi Cinema Făgăraș - locul I; internat pentru Școala de
Meserii din satul Năsăud - locul II; concurs de
timbre pentru direcţia unei fabrici – premiul I.
Edificatoare pentru întreaga sa activitate
este caracterizarea făcută arhitectei Virginia
Andreescu-Haret de către arh. Gheorghe
Simotta: „Orizont ştiinţific larg, dominat
de raţiune, s-a bucurat de stima colegilor
de breaslă, faţă de care a avut sentimente
reciproce. Constructorii care au executat
numeroasele ei lucrări au apreciat felul cum au
fost conduşi, arătându-i gratitudinea şi respectul
lor. Spirit energic, întreprinzător şi generos, a
fost şi a rămas optimistă chiar în faţa loviturilor,
de care soarta n-a cruţat-o.”
Bibliografie
Constantin, Paul, Dicţionar universal al
arhitecţilor, Editura Ştiinţifică si Enciclopedică,
Bucureşti, 1986, p. 145.
Ţelea, Vasile, Arhitectura secolului 20, Editura
Capitel, 2006, vol I, pp. 18-19.
http://issuu.com/dictionaruar
http://adevarul.ro/news/bucuresti/
virginia-andreescu-haret-statia-meteobaneasa-blocul-tinerimea-romana1_51740ca6053c7dd83f306c3c/index.html
(Surse: B.A.R. mss., fond Spiru C. Haret,
ing. Radu Haret, fişa Arhiva U.A.R, revista
Arhitectura nr. 5/1976, pp. 33-41)
http://virginiaharet.blogspot.ro/
Rădulescu, Mihai Sorin, Elita liberală
românească 1866-1900, Ed. All, 1998, p. 79
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Blocul Tinerimea Romana din blvd. Schitu Magureanu colt cu str. Gutemberg,
(1923)

24 Bucureștiul meu drag

Blocul Tinerimea Romana din blvd. Schitu Magureanu colt cu str. Gutemberg (1923)
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str. Madrid 5B

Casa Panait Mazilu in Str. Popa
Savu 76 (1935)

str. Petru Rareș 17-21 (1926)
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Vila pe str. Paris 43 Bucuresti (1923)
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Imobil personal pe fostul blvd. Ana Ipătescu nr. 14
(azi Lascăr Catargiu nr.14)
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Blocul Societății Locuințelor Eftine din Piața Rosetti colț cu Hristo Botev (1926)
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Imobil
de locuinţemeu
- str.drag
Frumoasă nr. 50-56, colţ cu Calea Victoriei (1922).
32 Bucureștiul
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Aripa dinspre calea Șerban Vodă a Liceului „Gheorghe Șincai“ (1924)
34 Bucureștiul meu drag

Nr. 37 / Aprilie 2015 35

TRECUT-AU ANII...

Trecut-au anii

Februarie 2012, strada Smârdan, foto Radu Neagu

36 Bucureștiul meu drag
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TRECUT-AU ANII

Calea Griviței

Anii ‘10, arhiva Cezar Petre Buiumaci
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Anul 2014, fotograf Cornel Hlupina
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TRECUT-AU ANII

Calea Victoriei

Anii ‘10, arhiva Cezar Petre Buiumaci
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Anul 2014, fotograf Corneliu Tănasă
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Moritz Benedict Baer
 Text: Emanuel Bădescu  Foto: Arhiva Bibliotecii Academiei Române
42 Bucureștiul meu drag

Bacania Niculescu
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Peregrinări
Datele referitoare la viaţa şi activitatea lui Baer sunt
puţine dar certe. M.B. Baer (sau B. Baer) s-a născut la
Regensburg, capitala heraldicii, în anul 1811. Acolo a urmat
etapele şcolare şi pe cele necesare acceptării în „breasla
fotografilor”.
Părăsirea Bavariei din cauze determinate, probabil, de
meseria de fotograf ambulant, îl va aduce în preajma anului
1848 la Viena şi Budapesta, unde, vreme de zece ani va
încerca fără succes să se stabilească. De la urmaşii lui am
aflat că era însoţit şi de un frate mai mic, de care trebuia să
se îngrijească.

De Emanel Bădescu
Biblioteca Academiei Române,
Cabinetul de Stampe

44 Bucureștiul meu drag

Este epoca marilor emigrări în Lumea Nouă, care îl va atrage
şi pe el. Ajuns în New Jersey, norocul i-a surâs ca şi cum l-ar
fi aşteptat tocmai pe el. Fotografia îl va ridica la statutul de
„partidă bună”, se va căsători cu Anne, de obârşie scoţiană,
şi va avea bucuria naşterii a doi copii „americani”, Hermann
şi Ida. Apoi, din motive neelucidate – cel mai sigur un
divorţ – se va întoarce în Europa, în oraşul natal, unde îşi va
lăsa fratele. De-acolo, cu un vapor va ajunge la Orşova. Va
fotografia în localitate, prin împrejurimi şi la Mehadia. Nu era
un vad profitabil şi, în consecinţă, a pornit spre Bucureşti,
unde a ajuns pe la începutul toamnei anului 1861.

asemenea şi photographii veki de
reînnoit, a le kolora şi a le face noi.
Skoaterea portretelor se poate face în
ori ce timp fără escepţie de variaţiile
admosferice. Skara H, etajul I”.
Ar fi de observat că, prin 1870, la
parterul casei, pe Podul Mogoşoaiei,
exista librăria Danielopolu. Revenind
la anunţ, textul mi se pare surprinzător
de corect pentru un neamţ abia sosit
în spaţiul românesc, determinândumă să presupun că a apelat la unul
dintre numeroşii rezidenţi germanofoni
din oraş, poate chiar la Andreas Bielz
(1812-1866), care tocmai îşi mutase
stabilimentul litografic de lângă
Biserica Albă, unde lucrase cu Karl
Danielis, în Pasajul Român, numit şi
„Curtea Teatrului”, la nr. 4, avându-l
alături pe Gaetano Burelly. În acest
caz colaborarea dintre ei s-a înfiripat
devreme şi, cum vom vedea, foarte
strâns.

Sosirea în București
Oraşul se afla în plină trecere de la Orient către Occident,
fenomen datorat străinilor şi câtorva odrasle boiereşti
care, luând contact cu oraşele occidentale în anii de
studii, căutau, ca primari, să influenţeze prezentul şi viitorul
urbanistic în sensul dorit de ei. Unul dintre străini a fost şi
Baer, care şi-a deschis un atelier fotografic în casa străinilor
Hötsch, negustor de case de fier şi Müller, comerciant de
galanterie şi „pieptănar de dame”, de pe Podul Mogoşoaiei,
la intrarea în Pasajul Român construit tot de un străin, de
Friedrich Bossel. Onorabilitatea locului era descrisă astfel în
„Informaţiunile Bucureştene”: „ Pasagiul Român este condus
de un îngrijitoriu care, pe lângă cea mai strictă veghere a
hygienei, are în vedere şi moralitatea şi care nu primeşte
decât persoane onorabile în acest local”. Deducem că M.B.
Baer a întrunit pretenţiile „îngrijitorului”.

Stabilimentul lithografic
Andreas Bielz, originar din Proştea
Mică, îşi fondase stabilimentul litografic
în ultimele zile ale lunii decembrie 1849
(sau în primele zile de ianuarie 1850 pe
stil vechi) în casele doctorului Carpentier
situate pe Drumul Fierestrăului, în
imediata apropiere a bisericii Albe şi
având la început doar două prese de
mână manevrate de sighişoreanul
Deutschel. Acolo a tipărit împreună cu
Danielis, în anul 1852, „Albumul Oştirii”,
o lucrare foarte apreciată de istoricii
militari şi de istoricii de artă. Inaugurarea
Pasajului Român, cu numeroase prăvălii
de închiriat, a coincis în mod fericit cu
problema găsirii „vadului mai bun”.

M.B. Baer Photograph din America
În primele zile din decembrie 1861, acest om serios şi cu
moravuri fără cusur publica în ziarul „Românul” al lui C.A.
Rosetti următorul anunţ, punctuaţia aparţinându-mi: „M.B.
Baer Photograph din America. Are onoare a înştiinţa onor
publik că a deschis şi şade acum în Podul Mogoşoai, în
Pasagiul Roman, parte d-lor Hötsch et Müller, ku un atelier
ku destule încăperi, fiind posiţie d’a face ku cea mai mare
essactitate portrete, billete de visită, medalioane şi altele
după metodul cel mai nou.şi cel mai confortabil. A angajat
tot d’odată un pictor kare a konlaborat până akum în celle
mai renumite stabilimente photographice din America şi
este în stare a konstrui şi photographii kolorate; se priimesk

Asociat cu arhitectul Burelly, Bielz a
ocupat patru încăperi cu maşini noi
aduse de la Viena, angajând ca litograf
pe americanul Sander. Asocierea cu
Burelly s-a desfăcut, însă, în anul 1860,
până la decesul lui Bielz „Stabilimentul
lithografic” fiind condus de Josephine
Schrama, născută Bielz şi, din 1865,
de Moritz Benedict Baer, care, ajutat
de Leon Letzter, va produce o serie de
fotomontaje cu portrete de militari, de
oameni politici şi de oameni de cultură.
Cum a ajuns Baer să conducă litografia

Ana Bujoreanu
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lui Bielz? Simplu: i-a devenit ginere, în 1865 căsătorindu-se
cu fiica acestuia, Luise. Având o grijă în plus, pentru buna
funcţionare a atelierului fotografic se va asocia cu un tânăr
bavarez de 26 de ani, Andreas Daniel Reiser, născut la
München şi care, ca şi el, venise în Valahia pe Dunăre, sosind,
însă, de la Giurgiu. Asocierea a durat doi ani.
Din 1867, cum indică reclama din Bukarester Haus Kalender,
dar când a decedat şi Josephine Schrama (născută în
1828), până în 1873, atelierul fotografic va fi condus efectiv
de el, portretele realizate acolo, multe superbe şi vedutele
bucureştene din 1869 fiind opera sa în exclusivitate.
Neîndoielnic litografia şi fotografia i-au adus multe satisfacţii.
La 25 iunie 1870 va cumpăra de la Ecaterina Pălteasca,
oferind 475 de galbeni, un rând de case în mahalaua Popa
Tatu, în apropierea gropii cu nisip – Groapa lui Neptun - ce-i
aparţinuse sculptorului Felippe Oliva, autorul celor doi Atlaşi
din Cişmigiu şi al Statuii Libertăţii de la 1848, executată după
desenul lui Constantin Daniel Rosenthal, nu întâmplător
actuala stradă M. Vulcănescu numindu-se atunci Uliţa
Sculpturii. Aflase de aceste case – a stăpânilor şi a servitorilor
– în urma vizitelor la fiica Josephinei, nepoata sa prin alianţă,
care locuia gard în gard cu fosta proprietară.
Renunțarea la fotografie
Naşterea a şapte copii între anii 1868-1880, cel care va prelua
afacerea, Albert, fiind născut în 1871, îl va determina să
renunţe treptat la fotografie, decizie luată - cum am mai spus
- în 1873, mai exact în 21 ianuarie, când, cu suma de 500
de napoleoni împrumutată pe termen de un an de la Franz
Duschek, cunoscut în redacţia ziarului duminical „Bobârnacul”,
a cumpărat clădirile de pe strada Numa Pompiliu nr. 5, în
care a transferat toate instalaţiile din Pasajul Român, acum
cu firma „Institutul Tipolithografic M.B. Baer”. O remarcă:
clădirea reconstruită de Albert Baer sub numele de „Tipografia
Luceafărul” există şi în prezent, pe strada numită astăzi
„general Dona”, inclusiv biroul direcţiei şi legătoria, prima pe
colţ, a doua în întregime pe strada Luigi Cazzavillan.

Sacagii în Piața Teatrului

Plecarea lui Sander în 1871 ca asociat la „Stabilimentul Socec,
Sander şi Teclu” îi crease lui M.B. Baer o mare problemă,
specialistul litograf H. Markworth fiind adus după îndelungi
căutări şi tratative. Cu el se va încumeta să tipărească în
1873 foarte cunoscuta lucrare „Albumul Armatei Române”.
Eforturile de a conduce profitabil „Institutul” şi de a asigura
bunăstarea familiei, ne mai vorbind de colaborările cu litografii
la numeroase jurnale, reviste satirice, almanahuri şi calendare,
şi-au spus în cele din urmă cuvântul. În ziua de 11 iunie 1887
inima sa a încetat să mai bată. În 8 iulie un consiliu de familie
va stabili inventarierea bunurilor şi succesiunea, ţinând seama
şi de cei doi copii din prima căsătorie. Doi ani mai târziu,
Albert va răscumpăra de la fratele mai mare, Michael, şi de la
surori părţile cuvenite de moştenire şi va reface la dimensiuni
industriale „Institutul de Arte Grafice” fondat de bunicul său,
Andreas Bielz. 
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Azilul Elena Doamna

Gara Filaret
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Vedere de la Atelierul Baer

48
Bucureștiul
meu drag
Vedere
din Pasajul
Român spre biserica Sf. Ionică

Fațada Teatrului

Prefectura Poliției în casa Meitani

Palatul Cotroceni
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Biserica Sf. Ecaterina
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Biserica Sf. Dumitru

Biserica Sf. Gheorghe Nou
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Podul Mogoșoaiei spre Piața Teatrului
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Istorii păstrate în arhive

Алфабетул/Alfabetul
 Text: Ileana Dincă  Foto: www.digibuc.ro - Biblioteca digitală a Bucureştilor

Ţinerea trupului (Manual de caligrafie, 1829)
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D e Ileana Dincă
arhivist, Arhivele Naționale ale
României
Informaţiile au fost preluate din:
- Dosar 176/1856 din cadrul
fondului Ministerul Cultelor şi
Instrucţiunii Publice care conţine
„circulare şi corespondenţă
referitoare la hotărârea Eforiei
Şcoalelor de a se înlocui
alfabetul chirilic cu cel latin”;
- Dicţionar cronologic-Educaţia,
învăţământul, gândirea
pedagogică în România,
Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi
Enciclopedică, 1978;
- Mihai Popescu, Colegiul
Naţional „Sf. Sava”-cea mai
veche şcoală românească,
Bucureşti, 1944;
- Arhivele Naţionale Istorice
Centrale, Ministerul Cultelor
şi Instrucţiunii Publice,
dosarele 105/1857, 122/1857,
130/1857, 329/1851-1860.
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O singură limbă, două seturi de caractere
O singură limbă dar cu două seturi de caractere;
aceasta era realitatea de pe la 1860 când limba
română se scria fie cu slove fie cu litere. Pasul
decisiv în impunerea alfabetului latin a fost făcut
în învăţământ, prin editarea şi tipărirea manualelor
şcolare la Colegiului Naţional „Sf. Sava” din
Bucureşti. Dificultăţile practice întâmpinate la
tipografia Colegiului în alcătuirea manualelor cu
prilejul schimbării alfabetului chirilic cu cel latin fac
şi ele parte din istoria învăţământului românesc.
Despre această istorie nu vom putea spune prea
curând că s-a scris totul, că nu mai este nimic de
spus. Câtă vreme documente de arhivă rămân
necitite, neştiute, nu ne împărtăşesc ceea ce
cuprind, nu putem face afirmaţii categorice.

Ecserziţii
pregătitoare,
proporţia literilor
(Manual de
caligrafie, 1829)

Aşadar, în lumina acestor reflecţii, ne-am
oprit atenţia asupra procesului de publicare a
materialelor didactice la tipografia Colegiului
Naţional „Sf. Sava” din Bucureşti, desprins
din documentele fondului Ministerul Cultelor şi
Instrucţiunii Publice, deţinut de Arhivele Naţionale
ale României.
De ce am ales această temă? Deoarece ne-a
uimit unicitatea acestei instituţii în peisajul cultural
românesc, la începutul secolului al XIX-lea, şi
când afirmăm acestea ne gândim la personalităţile
care au activat de-a lungul anilor în cadrul acestui
prestigios aşezământ de învăţământ, precum şi la
instituţiile ce au derivat din acesta.
Pentru început amintim doar câteva nume cu
rezonanţă, precum Gheorghe Lazăr, Petrache
Poenaru, Aaron Florian, Constantin Aristia,
Simeon Marcovici, nume ce le găsim strâns
îmbinate cu cel al Colegiului. Referitor la instituţii,
putem afirma că la această şcoală au fost sădite
seminţele din care s-au dezvoltat mai apoi
Universitatea bucureşteană, Teatrul Naţional,
Biblioteca Naţională, Pinacoteca Statului şi
Muzeul de Antichităţi. Aceste „instituţii satelit”
înfiinţate pe lângă Colegiul Naţional, datorită
unicităţii şi fiabilităţii lor, au devenit, în timp, pilonii
pe care urmau să se sprijine arta, învăţământul,
ştiinţa, presa şi cartea românească, moderne şi
contemporane.

Literile rumîneşti
(Manual de
caligrafie, 1829)

Literile plecate şi
rătunde (Manual
de caligrafie,
1829)
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Despre acţiunile pe linie de tipografie, asupra
cărora ne-am aplecat mai pe îndelete, vom lăsa
documentele să relateze singure; ele reuşesc
acest lucru, şi încă foarte bine. În acest mod nu
vom altera nici din farmecul graiului de atunci,
din curgerea melodioasă a cuvintelor.
Introducerea alfabetului latin
Marele eveniment cultural al anului 1859 din
Muntenia – introducerea alfabetului latin, a
fost realizat în urma străduinţelor ministrului
Constantin Creţulescu, la 27 iulie.
În privinţa adoptării alfabetului latin trebuie să
menţionăm că: „Eforia Instrucţiei Publice a
lepădat încă de mai mulţi ani literile chirilice
şi a introdus pe cele latine, cu un sistem de
ortografie nou…; acum, /23 oct. 1858 / Eforia
a adoptat ortografia simplă, însă fondată pe
raţiune şi pe natura limbei noastre; dar, literile
străbune nu se pot propaga destul de repede
pe cât timp autorităţile publice vor întrebuinţa pe
cele străine; pe de altă parte, din necunoaşterea
oficială şi neexplicarea publică a unui sistem de
litere şi ortografie, resultă o mare confusiune în
scrierile autorităţilor”.
Aşadar, această măsură a precedat reformele
lui Cuza cu câţiva ani, dar, neavând caracter de
lege normativă ci doar de recomandare, nu a
putut avea un impact deosebit la acea vreme,
pe scară mai largă.
Bineînţeles că acest lucru a dus la numeroase
dificultăţi cu care Eforia s-a tot confruntat în
activităţile practice de tipărire a manualelor
necesare şcolilor, lucru care se observă şi din
studierea următoarelor pasaje, dar care nu
a descurajat această instituţie şi pe dascălii
săi. Astfel, apare „noua Caligrafie elementară,
litografiată cu litere latine de d-l profesor Alecu
Poppu pentru trebuinţa şcoalelor primare,
conform cu jurnalul nr. 6 prin care această Eforie
a adoptatu literele latine atât în cărţile didactice
cât şi în scriere…”.
În anul 1857 observăm o înmulţire a acestor
cazuri, după cum urmează: autorul Guilam
Scarlat Gaudi prezintă tratatul său de
Agronomie solicitând „…onorabilei Eforii să
binevoiască a îndrepta manuscriptul spre
corectură conformă cu limba cea nuoo de către
cine va găsi capabilu”.
Dimitrie Pavel înştiinţează Eforia că: „…în
tipografia şcoalei noastre nu se află literile cerute
pentru celu nou modu de scrisu şi, de altă
parte, nu se poate amâna tipărirea Aritmeticii
58 Bucureștiul meu drag

destinate claselor I şi II primare,… rogu dar
plecatu pe onorabila Eforie ca să sloboază
astă dată voia domnului Adamescu de a tipări
pomenita Aritmetică după sistema precedintă
ca să se poată îndată cu deschiderea şcoalelor,
da cartea la lumină”.
Către sfârşitul aceluiaşi an se dă dezlegare lui A.
Adamescu (corectorul-inspector al tipografiei)
pentru „…retipărirea acestor ediţii, ce se va
essecuta după cea din urmă sistemă a scrierei
cu literile latine, care este a ţi se comunica”, „…
iar cercetarea se va face cu scumpătate asupra
terminologiei şi ortografiei qua după aqastă
îndreptare să se urmeze apoi tipărirea noilor
ediţiuni cu literile latine”.
Un moment mai dificil, când ies la iveală şi mai
evident greutăţile întâmpinate de autorii ce
aveau de realizat lucrări de amploare, îl sesizăm
în 1860, atunci când A. Adamescu se adresează
Eforiei anunţând că autorul „G. Ioanid cere
ca la Dicţionarul elino-român să se tipărească
textul românesc cu slove, fiindcă traducerea şi
lucrarea acestui Dicţionar este cu slove chirilice
şi i-ar veni greu tipărirea cu litere…”, dar Eforia
hotărăşte „…că textul se va face cu litere latine
şi cu ortografia adoptată… aşadar, tipografia nu
se poate depărta de la această ordinaţiune”. G.
Ioanid aminteşte că „…dl. Boerescu, directorul
de atunci, /a hotărât/ a se pune în tiparu cu
litere latine, după ortografia adoptată de Eforie.
Aceasta, şi se pare că, deşi nu cu neputinţă,
este însă un lucru foarte anevoiosu, căci, fiind o
lucrare concepută de zece ani acum (sic!)… ar
trebui transcrisu din nou spre a se preface cu
litere latine şi după ortografia adoptată de Eforie,
lucru care ar costa şi cheltuială însemnată şi
vreme îndelungată”.
Analizând toate acestea, în cele din urmă, Eforia
aprobă cererea de a se tipări aşa cum era scrisă
deja lucrarea, cu „litere greco-bizantine”.
În ansamblul lor, principiile ortografice care
au stat la baza reformelor parţiale, este drept,
înfăptuite perioada anilor 1849-1858, în
răstimpul domniilor lui B. Ştirbei şi G. Al. Ghica,
precum şi al căimăcămiei lui Alex. D. Ghica,
au inaugurat o nouă etapă în afirmarea politicii
şcolare româneşti, din acest interval de timp,
oferind premise importante pentru reformele din
domeniul învăţământului şi al legislaţiei şcolare
din timpul domniei lui Alexandru Ioan Cuza. 
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Strada general
Eremia Grigorescu
 Text: Aurel Ionescu  Foto: Dana Iordan
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General Eremia Grigorescu
Fragment din al doilea volum al cărţii „Străzi
din Bucureşti şi numele lor – Nume de militari
şi eroi” de Aurel Ionescu, apărut la Editura
Vremea în 2014.

las inamicul să treacă şi l-am oprit” . S-a
acoperit de glorie, fiind numit „eroul de la
Oituz şi Mărăşeşti”.

Istoricul de arteră

1856: pe Planul Jung găsim uliţa Armaşu.
1871: pe Planul Pappasoglu, ulița Armaşului.

Ministru de război în noiembrie-decembrie
1918. A fost distins de două ori cu ordinul
„Mihai Viteazul”: clasa a III-a în 1916, după
luptele de la Oituz, şi clasa a II-a în 1918:
„Pentru vitejia şi destoinicia cu care a reuşit
să stăvilească ofensiva germană de la
Mărăşeşti în vara lui 1917. Luând comanda
armatei în condiţiuni foarte grele, mulţumită
energiei şi dispoziţiunilor ce a luat, s-a putut
înfrânge furia şi avântul armatelor inamice.”

1919: uliţa Armaşului devine str. general
Eremia Grigorescu.

Informaţii biografice
D e Aurel Ionescu

Eremia Teofil Grigorescu, general (28
noiembrie 1863, Târgu Bujor, jud. Galaţi
– 21 iulie 1919, Bucureşti). A făcut studii
de artilerie şi geniu la Bucureşti. A urmat
cursurile Facultăţii de Matematică de la
Sorbona (1887-1889).
A înfiinţat în 1895 pulberăria de la Dudeşti
pe care a condus-o mulţi ani. Maior (1899),
locotenent-colonel şi director al artileriei
în Ministerul de Război (1901), colonel şi
comandant al brigăzii 3 Artilerie (1911).
Comandant al Şcolii de Artilerie, Geniu şi
Marină din Bucureşti, a orientat învăţământul
de artilerie către îmbinarea cursurilor teoretice
cu trageri reale în poligon şi manevre
combinate cu infanteria şi cavaleria.

Bing Maps

“Eremia Grigorescu”. Via Wikipedia

General de divizie (1 aprilie 1917) şi general
de corp de armată (24 ianuarie 1918).
Comandant al diviziei 15 Infanterie cu care
a intrat în luptă la 16 septembrie 1916, pe
frontul din Dobrogea. După câştigarea a
două bătălii la Mulciova şi Arabagi, divizia 15
a fost trecută în Moldova, în defileul Oituz.
Aici a lansat celebra lozincă „Pe aici nu se
trece”, câştigând trei bătălii în septembrie/
octombrie 1916 şi reuşind să restabilească
linia frontului pe vechea frontieră din Carpaţi.
La 30 iulie/13 august 1917, în plină
desfăşurare a bătăliei de la Mărăşeşti, a
preluat conducerea Armatei 1 române şi
a Armatei 4 rusă, reuşind în mai puţin de
o săptămână să obţină victoria împotriva
nemţilor conduşi de feldmareşalul
Mackensen, zis „spărgătorul de fronturi”. A
fost cea mai importantă victorie de pe frontul
din Moldova, câştigată în condiţii foarte
grele, împotriva unui inamic cu mult superior.
Momentul a fost decisiv în desfăşurarea
războiului, oprirea ofensivei germane
însemnând salvarea oraşului Iaşi. Mai târziu
a declarat cu modestie: „Nu am făcut decât
să execut un ordin. Mi s-a ordonat să nu
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Nu i-a fost dat să se bucure mult timp de
roadele faptelor sale de arme. Cel pentru
care nu se fabricase proiectilul care să
îl răpună a făcut o formă gravă de gripă
(probabil, „gripa spaniolă”) şi a încetat din
viaţă în ziua de 21 iulie 1919, la Bucureşti.
Trenul care îl purta pe general înapoi
la Mărăşeşti a fost salutat cu onoruri
militare în localităţile pe unde a trecut. A
fost înmormântat provizoriu în cimitirul
din localitate. La 29 august 1924 a fost
reînhumat în sarcofagul din partea centrală a
Mausoleului de la Mărăşeşti, alături de cei pe
care i-a condus în lupte şi care au căzut pe
câmpul de onoare.
„Generalul [Eremia Grigorescu] era o figură
mare şi interesantă a războiului nostru. Era
întruchiparea tipului clasic al soldatului de
rasă, mândru ca un muşchetar, viteaz ca un
cavaler medieval (…) Deviza lui „pe aici nu se
trece!” devenise celebră: cu faima ei trecuse
generalul de pe frontul Oituzului pe acela al
Mărăşeştilor. Domina cele mai grele situaţii
printr-o netulburată încredere în sine şi în
puterea împrejurărilor“.
Bibliografie: Mircea Agapie, Constantin
Ucrain, Personalităţi ale artileriei române,
Bucureşti, 1993, Editura Militară, p. 84.
Constantin Kiriţescu, Istoria războiului
pentru întregirea României, vol. II,
Bucureşti, 1989, Editura Ştiinţifică şi
Enciclopedică, p. 110. 
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Palatul din inima capitalei
 Text: dr. Lelia Zamani, dr. Grina-Mihaela Rafailă  Foto: Cristian Oprea
68 Bucureștiul meu drag

Nr. 37 / Aprilie 2015 69

nepot de fiu al lui Mihai Constantin Suţu, domn
al Ţării Româneşti (1783-1786, 1791-1793
şi 1801-1802). Costache avea atunci 17 ani,
iar Roxandra, era ceva mai tânără decât el.
Împreună au avut cinci copii: patru fete și un
băiat pe care l-a botezat după tatăl său: Grigore.
Costache, sânge năvalnic nu se mulțumește
însă numai cu soția sa, cunoscute fiind legăturile
sale extraconjugale cu Elisa Orbescu, cu care,
destul de ciudat lucru, are la fel, tot cinci copii și
tot patru fete și un băiat, care au fost adoptați de
fratele său Ion, rămas necăsătorit.

MUZEELE BUCUREȘTIULUI

De Lelia Zamani

De Grina Mihaela Rafailă

Șef secție Patrimoniu Istorie
Muzeului Municipiului
București

Muzeogaf
Muzeului Municipiului
București

Aflată în inima Capitalei, peste drum de
Universitate și având în față biserica și spitalul
Colțea, demnă și încă cochetă, străjuiește o
clădire deosebită de toate cele din jur care
adăpostește Muzeul Municipiului Bucureşti,
bucureștenii cunoscând-o mai bine ca „Palatul
Suțu”.
Construcția datează din prima jumătate a
secolului al XIX-lea, însă istoria locului pe care
se află este cu mult mai veche. O serie de
documente aparţinând veacului al XVII-lea
atestă faptul că pe aceste locuri se aflau casele
logofătului Stoica Ludescu, cunoscutul autor al
cronicii Istoria Ţării Româneşti sau Letopiseţul
Cantacuzinesc (1290-1690), case care au fost
moştenite de la bunicul său Seman, întâlnit ca
judeţ al Bucureştilor între anii 1594 şi 1626. Un
hrisov emis la 28 iulie 1670 de către cancelaria
lui Antonie Vodă din Popeşti afirmă că aceste
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case se aflau pe „uliţa mare”, care trecea prin
imediata vecinătate a mănăstirii Sfântul Sava
(locul unde astăzi se înalță statuia domnitorului
Mihai Viteazul, din faţa Universității din
București).
Între anii 1763 şi 1781 noul proprietar şi-a ridicat
un rând de case, pe care le-a lăsat moştenire
soţiei sale, Ilinca clucereasa, care rămasă
văduvă, apoi recăsătorită cu boierul Preda
Prejbeanu, va continua să locuiască acolo şi cu
fiul ei din prima căsătorie, vornicul Dumitrache
Racoviţă. La rândul său, acesta din urmă, şi-a
construit un nou rând de case vecine cu cele
vechi, părinteşti, care vor fi dărâmate înainte de
8 iulie 1832.
În anul 1816 Dumitrache Racoviţă îşi căsătorește
singura fiică, Roxandra, zisă Luxandra sau
Luxiţa, cu Costache Grigore Suţu (1799-1875),

Costache Grigore Suţu era un personaj
inteligent, ambiţios, intrigant, cu o oarecare
cultură. A avut mai multe dregătorii, el fiind
mare postelnic în Moldova (1820), preşedinte al
Curţii de Apel din Bucureşti (1836), mare logofăt
al Dreptăţii (1848) şi apoi ministru al Dreptăţii
(1850).
Palatul a fost ridicat între anii 1833 şi 1835
deosebindu-se de celelalte clădiri bucureştene
prin puternicul caracter apusean adoptat,
eclipsând vechile case ale familiei Racoviţă, care
nu mai corespundeau transformărilor ivite în
epocă. Clădirea deosebit de impozantă pentru
acele vremuri a fost ridicată de către arhitecţii
vienezi Johann Veit şi Conrad Schwink în stil
neogotic cu patru turnuleţe poligonale cuprinse
pe jumătate în corpul clădirii, amplasate două
câte două pe laturile de nord şi de sud, faţada
fiind similară cu partea din spate, iar ferestrele
sub formă de ogivă cu largi oberlichturi. Cupola
supraînălţată, este asemenea celei de la conacul
boierilor Goleşti, din Prahova. Acoperişul era
confecţionat din tablă.
La 21 octombrie 1836 marele boier va comanda
meşterului austriac Eser (Escher) executarea unui
mare policandru de aramă cu 24 de sfeşnice,
„întocmai ca cel de la biserica Sfântul Ioan Nou”,
pentru care s-au folosit „100 ocale de aramă şi
25 ocale de tutea, pentru care s-a plătit câte un
galben împărătesc pentru fiecare oca lucrată”,
adică suma de 15 galbeni sau 470 lei.
Proprietatea familei Suţu se va extinde în spatele
palatului, prin cumpărarea, la 20 aprilie 1839, a
casei soţiei răposatului doctor Pantazi Ecsarhu
„împreună cu casa cea mică despre drum”, din
mahalaua Sf. Ioan, cu suma de 2.000 galbeni,
actul fiind adeverit şi de către Logofeţia Mare a
Dreptăţii în ultima zi a lunii mai.
La 16 noiembrie 1856, postelnicul Costache
Suțu își căsătorește fiul, pe Grigore cu Irina, fiica
bancherului Hagi-Mosco, cununia religioasă
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fiind oficiată la biserica Răzvan de însuşi
mitropolitul Nifon. Curând după căsătoria lui
Grigore Suțu cu Irina Hagi-Mosco, palatul, cu
acordul postelnicului și a soţiei sale, a început
să primească oaspeți. De atunci, evoluția
palatului a cunoscut o nouă curbă ascendentă,
concentrată mai mult pe interior și pe primirile
ce se făceau acolo.
Decorarea interiorului va fi încredinţată, la
17 noiembrie 1862, renumitului sculptor
şi artist decorator Karl Storck, român de
origine germană din regiunea Hanau. Acesta
a deschis cele trei arcade în holul mare și a
creat scara monumentală din lemn de stejar
care se desparte în două braţe la jumătatea
etajului. Tot el a dirijat montarea imensei
oglinzi de Murano (de peste 10 m2) într-un
ancadrament deosebit, deasupra căruia a pus,
într-un medalion sculptat în lemn, chipul Irinei
Suţu. Aceasta se poate vedea și acum, tânără
și frumoasă, pieptănată în bandouri, privind
tăcută şi nepăsătoare la scurgerea timpului.
Pereţii au fost pictaţi în stil pompeian, în timp ce
plafonul era ornamentat cu stucatură colorată
şi aurită.
Îmbunătățiri au fost aduse și intrării principale
unde s-a construit o marchiză cu geamlâc de
mari dimensiuni pentru protejarea oaspeților
de intemperii atunci când coborau din trăsuri,
pătrunderea în interior realizându-se prin
intermediul a trei uși. Intrarea majestuasă,
înaltă și largă, precum și ferestrele mari, lăsând
lumina să pătrundă din plin, contrasta cu
intrările și ferestrele înguste ale vechilor case
românești.
Urcând pe scara impunătoare, musafirii puteau
admira frumoasa oglindă adusă de pe insula
Murano, din Veneția, în care se reflectă un ceas
mare și rotund, comandat de la Paris, la firma
Collins, special făcut pentru a fi privit numai în
oglindă, și care este și acum fixat pe balustrada
holului de sus, chiar dacă nu mai funcționează
de mult timp.
Cele două brațe ale impozantei scări ajung întrun hol cu balcon interior străjuit în cele două
colțuri de mari sobe. În aripa din dreapta, cum
se urcă, sunt două saloane, unul cu vedere
spre grădina, iar altul spre stradă, despărțite de
o încăpere prin care se face și trecerea spre
camerele mai mici. Aripa din stânga constituia
spațiul intim al soților Suțu. Prin holul-balcon
se pătrunde în două mari saloane, dispuse
pe mijloc și dând, unul în grădina, iar celalalt
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la stradă. Acestea erau saloanele de bal, așa
numitele “salon roșu” și “salon galben”, după
culoarea stofei mobilierului.
Pe faţada principală a fost amenajat un balcon
de lungimea peronului de la intrare în palat,
pe când cel de pe faţada opusă clădirii a
fost ulterior înlăturat. Printr-o cerere adresată
primăriei, Grigore Suțu solicită pe 17 iunie
1891 să refacă tabla de metal de pe acoperișul
casei sale din strada Colței 41. Autorizația îi
este acordată două zile mai târziu, fără nici
o problemă, deoarece ”casele sunt în curte,
nesupuse retragerii”, specificându-se că se pot
face și ”parțiale tencuieli și vopsindu-le”.
De jur împrejur, palatul era înconjurat de o
vastă grădină, cu ronduri de flori şi iarbă din
belșug, din care apăreau pitici din porțelan
colorat, printre care se plimbau, majestuos şi
agale, păuni cu superbe cozi multicolore. În faţa
clădirii clipocea vesel un havuz, din ale cărui
țevi, la anumite ocazii şi zile de primire ţâşnea
apa până la 3-4 metri înălţime. În spatele
clădirii, parcul se întindea până în apropierea
fostei mănăstiri Sfântul Sava, mărit prin
cumpărarea terenurilor învecinate, îndeosebi a
proprietăţii văduvei Ecaterina Exarhu.
În loc de ziduri sau uluci, care înconjurau
vechile case românești, întreaga proprietate era
delimitată de un gard de fier, iar porțile mari,
adevărate „portes cochères” apusene, aveau
reprezentat deasupra drugului orizontal doi
lei rampanţi, afrontaţi, care țineau în mijloc un
soare, ansamblul fiind realizat dintr-un metal
galben și strălucitor care reprezenta stema
familiei Racoviţă. Din păcate astăzi leii şi soarele
nu mai sunt auriţi şi strălucitori cum erau în
trecut, fiind înlocuiţi cu o modestă replică.
Perioada în care soții Grigore și Irina Șuțu
au stăpânit castelul a reprezentat perioada
de maximă strălucire a clădirii, acolo fiind
organizate petreceri, baluri, serate muzicale
şi literare al căror fast cu greu putea fi egalat
în epocă. Recepţiile, seratele şi balurile
strălucitoare, ce transformau noaptea în zi,
făceau ca la palat să se adune lumea bună a
Bucureştilor pentru a-şi etala luxul, manierele,
eleganţa şi spiritualitatea. Gustările rafinate
servite din belşug, la fel ca şi băuturile, dar mai
ales muzica şi dansul, întregeau atmosfera.
Unanimi, atât străinii, cât și autohtonii au
considerat că marile primiri din capitală, în a
doua jumătate a sec al XIX-lea, se făceau atât
în saloanele doamnei Elena Oteteleşanu, cât
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şi la Palatul Şuţu, în saloanele prinţesei Irina
Grigore Şuţu, iar o vizită la una din aceste case
echivala cu o recunoaștere a intrării în lumea
bună a Bucureștilor.
Emanoil Hagi Moscu povestește că însuşi
domnitorul Carol I de Hohenzollern, era invitat
la aceste petreceri, aşteptat fiind la intrarea de
jos de către Grigore, de astă dată fără mânuşi
şi ţinând în mână un candelabru cu lumânări
aprinse. La palatul Suțu se mai organizau
serate la care participau diverşi cântăreţi sau
actori străini aflaţi în trecere prin Capitală sau
se mai înjghebau comedii de salon cu interpreţi
aleşi numai dintre invitaţi.
După moartea Irinei, survenită la 28 septembrie
1891, Grigore Suțu n-a mai supraviețuit
decât doi ani, palatul trecând în proprietatea
nepotului de soră, Constantin Suțu, ofiţer în
armata greacă. Acesta a adus clădirii unele
adăugiri, ca de pildă refacerea marii steme a
familiei aşezată pe ambele frontoane ale casei,
realizată din ceramică nesmălţuită. Cu prilejul
primei conflagraţii mondiale palatul bucureştean
va servi drept sediu al guvernatorului teritoriului
ocupat şi chiar în Sala de Conferinţe au avut
loc în ziua Anului Nou – 1918, convorbiri
între feldmareşalul August von Makensen şi
Alexandru Marghiloman privind ieşirea României
din alianţa Puterilor Centrale. Constantin
Suţu va vinde palatul în anul 1932, Băncii
Chrissovelony, care la scurt interval l-a cedat
Primăriei Capitalei, ce şi-a organizat pentru o
perioadă de timp sediul acolo. Din anul 1942, în
încăperile sale se va instala Casa de Economii
şi Consemnaţiuni. Va funcţiona după 1948 şi
Institutul de Construcţii, iar în septembrie 1950
în clădire se afla Comandamentul trupelor de
Muncă Forţată din cadrul Direcţiei Generale a
Serviciului Muncii, care aparţinea de Ministerul
Muncii.
La 10 decembrie 1956 Primăria Capitalei
a aprobat desemnarea acestui monument
istoric, produs al arhitecturii civile româneşti din
prima jumătate a secolului al XIX-lea, ca sediu
al Muzeului de istorie a oraşului Bucureşti.
Restaurat între anii 1957 şi 1958 sub atenta
supraveghere a Direcţiei Monumentelor Istorice,
Palatul Suţu şi-a redobândit într-o mare măsură
vechea înfăţişare, şi va adăposti expoziţia
permanentă inaugurată pe 23 ianuarie 1959
cu prilejul împlinirii unui secol de la Unirea
Principatelor sub domnitorul Alexandru Ioan
Cuza. 
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GURA NET-ULUI

Trec biserici, anii `80
 Foto Dinu Lazăr
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Mutarea bicericilor.
Apăruse în caricaturile lui Stănescu și un nou semn de
circulație: „atenție, trec biserici“.
Cam așa au fost timpurile.
Unele fură dărâmate, altele mutate, altele înghesuite între
blocuri.

VM - am fost martor la mutarea bisericii Olari... Doamne, ce
au înghesuit-o...
IU - Fotografie istorică.
NL - Mihai Vodă ?
DB - Se știe exact ce anume l-a reținut pe Imbecil să dărâme
toate bisericile? Știut fiind faptul că iete! - și asta și altele au
fost mutate.
De Dinu Lazăr
www.fotografu.ro

JN - Și eu am asistat la translarea unui bloc pe Ștefan cel
Mare. Vă rog mai postati asemenea fotografii pentru știința
generației tinere...
CS - Iar acum e cel mai bine: se construiesc prea multe!
CS - locuind în anii '80 în zona Cobălcescu/Știrbei Vodă am
asistat, zi de zi, la mutarea bisericii Cuibul cu Barză, apoi
mascarea ei cu blocuri (astăzi colțul Știrbei Vodă cu Uranus).
Bine totuși că nu a fost demolată ca atâtea altele...
IZ - vis a vis de stadionul Dinamo, a fost un bloc translatat
RBS - ...nu-mi mai amintesc...au mutat-o cumva de două
ori? ... mă refer la biserica Olari... nu recunosc nimic...
LD - Din păcate nu mai știu...
RBS - dar în imagine e biserica Olari?...ce an era?
CM - În Scânteia din epocă această translatare era
considerată o mare realizare tehnică - și chiar a fost. A mai
fost translatată și Biserica Capra în Pantelimon. În Scânteia
se vorbea despre "monumentul" Capra, că deh! tovilor le
suna urât cuvântul biserică.
DB - Biserca Olari a fost mutată doar odată, dar apoi rotită,
ca să încapă mai bine. În imagine este schitul maicilor (mi se
pare)
CS - Da câtă lume știe cine e Stănescu? La generația pro mă
refer...
SDG - Gelep, cu Ana Maria Beligan a făcut filmul documentar
despre această mutare! se poate găsi la ANF.
FD - Aici, la Schitul Maicilor a fost translată biserica, dar
restul mănăstirii a căzut. Iată, se mai vede cuhnia, la rândul
ei o valoare arhitecturală deosebită, căzută sub lama
buldozerelor...
FD - Şi când îi mai aud pe unii ce bine era "sub Ceauşăscu"
... 
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BUCUREȘTIUL VĂZUT DE BUCUREȘTENI

de aici s-au făcut
fotografiile

Pasajul Băneasa

Printre plăcerile mele legate de fotografie se numără şi peisajele.
Având în vedere că trăiesc într-un oraş... e logic să predomine
peisajul urban, aşa că mă mulţumesc cu ce am şi ies să îl fotografiez
în special în zilele în care vremea aduce culoare pe cer. Sau
dimineaţă devreme sau noaptea.
Unul dintre locurile mele preferate din care pot vedea oraşul de la
o înălţime considerabilă este blocul abandonat de la baza podului
Băneasa (pe linia tramvaiului 5). Pot spune că îl prefer când doresc
să mă îndepărtez un pic de zgomotul oraşului şi când vreau pur şi
simplu să stau şi să privesc în toate direcţiile.
Cu imaginile, e un pic mai complicat, ceea ce ştiai că îţi apare în
obiectiv e posibil să nu mai găseşti data viitoare şi de asemenea,
locuri pe care le ştiai goale în orizont, sunt umplute cu rapiditate cu
noi clădiri. Numai în primele luni ale acestui an s-au petrecut două
schimbări majore: a dispărut o clădire veche, întinsă, din vecinătatea
podului şi a început să se ridice alta, nouă, în direcţia opusă ei, în
preajma clădirii Sky Tower.
Şi totuşi, pot spune că pentru fotografierea condiţiilor meteo locul
acesta se afla în topul preferinţelor mele. Faptul că pereţii exteriori
lipsesc cu desăvârşire, oferă adăpost (prin poziţionarea sub nivelul
terasei) şi în acelaşi timp deschidere pentru orizont suficientă pentru
a se încerca surprinderea furtunilor, a descărcărilor electrice sau a
ninsorilor masive.
Ce nu am reuşit să observ şi să fotografiez până acum de aici sunt
munţii, i-am văzut din altă parte a Bucureştiului, însă îmi rămâne să
bifez şi asta pe lista acestui bloc. Să vă mai spun că aici, în unele zile,
te simţi că în magazinele foto, he he, armate întregi de pasionaţi de
fotografie, fotografi profesionişti alături de modele, genţi cu recuzita
şi aşa mai departe, vizitează cu regularitate blocul, pentru a exploata
toate posibilităţile legate de imagine oferite de acest loc. 

Cristian Bulugea
 www.facebook.com/Daydreamerro
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Trecător
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CĂRȚILE BUCUREȘTIULUI

Domenico Caselli

Măcelărirea bucureştenilor pe
vremea lui Chehaia bei şi alte
minunate povestiri din Bucureştii
de la începutul veacului al 19-lea
Colectia: Planeta Bucuresti

Caselli a fost un cunoscut ziarist, publicist şi scriitor, născut în România. A
văzut lumina zilei la 31 octombrie 1875 în Bucureşti, într-o familie modestă
de constructori de origine italiană.
Mare iubitor al Bucureştilor, el s-a aplecat asupra istoriei marelui oraş,
extrăgând din arhive nenumărate detalii pitoreşti şi întâmplări uitate, care
întregesc imaginea acestei capitale europene.
În paginile acestei cărţi veţi găsi articole publicate între anii 1936 şi 1937,
în rubrica „Cum erau odinioară Bucureştii” din săptămânalul Gazeta
Municipală, ilustrând momentul 1821, unul dintre cele mai sângeroase din
viaţa multiseculară a oraşului.
Începând cu figura pitorească a lui Bimbaşa Sava, al cărui lux a fost nemurit
de bucureşteni printr-o zisă admirativă, astăzi uitată, „trăieşte ca Bimbaşa
Sava”, şi continuând cu portrete de oameni, de străzi, de case, de cartiere,
articolele lui Caselli se constituie într-un caleidoscop a cărui lectură va
bucura sufletul bucureştenilor de baştină şi de adopţie.
„Se poate vorbi despre o pleiadă de italieni de succes care, odată, trăiau
şi activau în Bucureşti. Din această listă fac parte Anton Maria del Chiaro,
secretarul particular al lui Vodă Brâncoveanu, compozitorii Alfonso Castaldi
şi Enrico Fanciotti, arhitectul Gaetano Burelli şi, fireşte, Domenico Caselli.
Scrierile „italianului român cunoscător al picturii şi istoriei bizantine” acum
aproape opt decenii oferă şi acum cititorului îndrăgostit de tainele trecutului
câteva ore de lectură plăcută şi instructivă“. Dan Roşca
De-a lungul a patru decenii, articolele lui Caselli au apărut în publicaţiile
Adevărul, Danubiul, Expres, Gazeta liberală, Gazeta literară, Gazeta
Municipală, Izbânda, Lumea copiilor, Mărgăritarul, Minerva, Orientul,
Reporterul, Revista de istorie, archeologie şi filologie, Revista poporului,
România nouă literară şi artistică, Românul (seria nouă), Scena, Seara,
Secolul, Universul, Vestea, Viaţa ilustrată, Vocea dreptăţii. Şi-a semnat
primele articole cu pseudonimul Domcas.
Pagini: 208
Format: 13 x 20 cm
An aparitie: 2015
ISBN: 978-973-645-673+2
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PostModernism
Museum (PMM)
 Text: Oana și Cosmin Năsui  Foto: Lucian Muntean
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PostModernism Museum
(PMM) București este un
centru cultural, o inițiativă
privată, non-profit, a unui
grup de manageri culturali și
curatori români.
PMM își dedică proiectele
unei discuții deschise asupra
trecutului și prezentului,
asupra ceea ce este larg
acceptat și ceea ce este aflat
la nivel experimental. Focusul
proiectelor culturale derulate
este pe secolul XX și XXI, în
zona artelor vizuale și a culturii
moderne și contemporane.
PMM se plasează ca o
inițiativă educațională,
corelând propriile proiecte
cu interesele de lifestle,
curiozitate, creativitate și
entertainment ale copiilor
și tinerilor. De asemenea,
conduce proiecte de cercetare
în zona culturii, publicând
studii și cărți și expunând spre
vizionare arhive și proiecte
curatoriate.
PMM pregătește expoziții de
cultură contemporană, tururi
ghidate de către profesioniști,
întâlniri și discuții, proiecții
de film, ateliere nișate și
specializate pentru copii,
tineri și adulți, proiecte de
arhitectură, știință, design și
tehnologie.
PostModernism Museum
urmărește să fie collectors’
museum și să aducă spre
vizionarea și interacțiunea
publicurilor sale colecții
private de artă modernă
și contemporană de la
colecționari, galerii și muzee
din România și din lume. PMM
face parte din prima Asociație
a Muzeelor Private din lume
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și este momentan singura
entitate din Europa Centrală și
de Est. Calitatea de membru îi
oferă un avantaj extraordinar,
cel de a putea găzdui și
promova colecții private din
toată lumea pentru un public
nu doar local sau național ci și
regional.
Agenda proiectelor viitoare se
poate regăsi pe site.
www.postmodernism.ro
https://www.facebook.com/
PostModernismMuseum
Adresă: SWAN Office &
Technology Park, Kingston
Building, Șos. București Nord
nr. 15-23
Program: în funcție de
fiecare proiect; oricând cu
programare prealabilă
Parteneri: Modernism.ro, Erka
Synergy Communication,
Radio Romania International
////
Asociația PostModernism
Museum (PMM) din București
promovează fenomenul culturii
contemporane în rândul
publicului larg şi îi conferă
valoare şi vizibilitate la nivel
naţional şi internaţional.
Asociația PMM a pregătit
și întocmit prima Strategie
culturală și creativă a
Bucureștiului pentru perioada
2015-2025, un proiect
inițiat de ArCuB în 2014.
Implementând unul dintre
obiectivele sale strategice,
PMM derulează activităţile
centrului cultural de artă şi
inovaţie PostModernism
Museum, deschis în primăvara
lui 2015 la Bucureşti. 

PostModernism Museum (PMM) București
www.postmodernism.ro
https://www.facebook.com/PostModernismMuseum
SWAN Office & Technology Park, Kingston Building,
Șos. București Nord nr. 15-23
telefon 0723 358 945
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Jurnal bucureștean
din “Epoca de aur”
Text și meu
acuarele:
104 
Bucureștiul
drag

arh. Gheorghe Leahu

Biserica Sfinților și Calea Moșilor
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„niciodată, în nicio țară din lume, nu s-a
dărâmat în timp de pace, din dispoziția unui
singur om, o asemenea întindere de oraș.”
mesajul arhitecților adresat românilor, 24.12.89.

între noi, intelectualii unui cartier oarecare
al Bucureștiului. Sărăcia și lipsurile, lupta
animalică pentru existență pe care o ducem
cu toții conduc și la asemenea manifestări de
neînchipuit.

10.04.87

N-am mai scris de mult. Lucrăm foarte mult, vin
acasă istovit, nu mai am chef de nimic.

15.04.86

D e arh. Gheorghe Leahu

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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„Un grup de locatari” – din cartierul LemneaVisarion-Căderea Bastiliei au trimis o anonimă
la „Informația Bucureștiului”, reclamând că
nu se pot aproviziona de la Alimentara din
cartier din cauză că salariații institutului nostru
(Institutul „Proiect-București” – cel mai mare
institut de proiectare din țară) le iau toate
alimentele. Scrisoarea pe 4-5 pagini acuză
dezordinea și lipsa de disciplină din institut,
în sensul că zeci de oameni fac concurență
celor din cartier stând la cozi pentru tot
ce se aduce: pui, unt, tacâmuri, mezeluri,
ouă, alimente ce se găsesc foarte rar, iar
la noi fiind sute de femei care robotesc de
dimineața până la 16,30 nu au timp când să
stea pe la cozi. Cei care stai la cozi, 30-40 de
oameni, au bilete de voie personale, deci se
învoiesc oficial cu scăderea corespunzătoare
a salariului, e un gest legal pe care-l fac
în disperarea că nu au ce să dea copiilor
de mâncare. Când se află în institut că s-a
adus ceva ce iscă o agitație de la om la om,
salariații își fac urgent bilete de voie și se
așează la cozi în văzul celorlalți colegi și al
șefilor lor, care în niciun caz (șefii) nu pot da
exemple „negative”, deși și ei trec prin aceeași
criză de alimente, deși vin și ei cu sacoșele
pline de spanace și salată verde, cum am
venit eu ieri ca să aduc, totuși, ceva de
mâncare acasă.
Tacâmurile… celebrele tacâmuri pe care
le-am obținut printr-o „lovitură” acum două
săptămâni nu le-am terminat încă, porționăm
cu țârâita, ca să ajungă pentru multe mese.
Oasele de porc rase de carne pe care de
asemeni le-am luat acum zece zile nu s-au
terminat, le ținem în frigider și le folosim doar
atât cât să dea gust la mâncare.
Iată că anonima trimisă de un grup de
cetățeni lași – anonimele sunt cele mai josnice
manifestări ale caracterului omului, alături de
turnătorii – anonimele și-au găsit folosința

Azi-dimineață ing. Pașulea a fost trimis în mare
urgență la Piața Scânteii:
În timpul nopții a ars toată partea de sus a
butaforiei din PFL și pânză de sac a arcului de
triumf al „epocii de Aur”, arc de triumf amenajat
în vara lui 85 din porunca „sa”, la intrarea în
incinta Expoziției Economiei naționale EREN.
Pașulea, inginer electrician, a fost solicitat să
ajute organele de anchetă pentru a constata
dacă focul s-a declanșat de la un scurt-circuit,
sau a fost un act deliberat prin care poporul
și-a arătat „entuziasmul”.
După vizita în Zair, Angola, Congo, la
întoarcere, el și-a arătat nemulțumirea pentru
cum se fac casele din București. I-a făcut
pe arhitecții din București leneși (n-am avut
sâmbăta liberă de trei ani și avem un program
de muncă infernal, unic în toată țara). A afirmat
că facem case mai proaste decât în țările
subdezvoltate, că folosim o tehnologie de
acum 50 de ani și perla perlelor: de ce finisăm
casele de sus în jos, începând de la etajele 109-8 în jos? Să terminăm etajul 1 și să-l dăm în
folosință, apoi etajul 2 și să-l dăm și pe acesta
locatarilor ș.a.m.d. !?!?

28.04.88

În fiecare dimineață plec mai devreme de acasă
pentru a avea un răgaz de 40-50 de minute să
iau la rând alimentarele din jurul Pieței Amzei,
poate găsesc ceva. Nu-mi amintesc de mult să
fii fost atâta sărăcie alimentară de lungă durată
ca acum, în preajma „marii sărbători a muncii: 1
Mai 1988”.
Acum două zile am luat 4 pachete de
margarină, atâtea se dădeau la o coadă de 40
de persoane, la Leonida.
Azi am luat 1kg de jumări mizerabile și două
borcane de maioneză – produs nou. Încolo,
toate rafturile tuturor raioanelor de carne,
mezeluri, brânzeturi, pe o lungime însumată
poate de 50-60m (asta e lungimea tejghelelor

goale vizitate de mine în raidul de dimineață) nu
expuneau nimic… nimic, NIMIC.
Am devenit cerșetorii Europei, rușinea tuturor
țărilor vecine, amărâții amărâților de care își
bate joc cu sarcinile sale de „export” o singură
familie conducătoare. Români, neam din
neamul nostru, parcă ne-ar dușmăni, parcă
și-au pus în gând să ne distrugă ca națiune,
supunându-ne la cele mai absurde paradoxuri.
Pe de o parte, adulații și osanale, ca și cum
n-am mai putea de fericire și de bunăstare, pe
de altă parte realitatea mizerabilă a sărăciei
spirituale, a sărăciei materiale aduse la cele mai
degradante forme.
Ieri, încă o probă de dispreț față de populație,
dispreț al stăpânilor față de slugi, disprețul
gardienilor față de deținuți. exact la ora
terminării orelor de program, metroul pe linia 2
a fost blocat pe timp nedefinit, neanunțat, care
s-a prelungit aproape o oră întreagă. Mii de
oameni stăteau ciorchine în jurul stațiilor păzite
de zeci de milițieni și civili: exact la ora de vârf,
în dispreț față de oamenii muncii, s-a vizitat
cu protocol, cu suita oficială a președintelui
Cehoslovaciei Jaches – METROUL. Nu s-a
putut alege o oră rezonabilă, tocmai când mii
se oameni „ieșeau din șut” atunci s-a nimerit
să se blocheze singurul mijloc de transport
pe axum N-S al orașului. Am mers pe jos
aproape o oră, am ajuns acasă „bine dispus”.
Mulțumim și de această dată celui mai iubit fiu
al poporului.

20.04.89
[…]

Au fost mari evenimente politice: plenara C.C.,
plenara F.D.U.S., Marea Adunare Națională,
toate înșirate pe un interval de timp foarte
scurt. S-a anunțat achitarea datoriei externe de
11 miliarde de dolari de către România. Prilej
de cuvântări, de osanale, de mii de telegrame,
culminând cu un miting „spontan”, „cerut de
populația” Capitalei spre a-și manifesta prin
120.000 de glasuri adunate în Piața Republicii
(sau c.c.) „entuziasmul, adeziunea și fericirea”.
El a spus că: „Putem afirma cu îndreptățită
mândrie că poporul român a reușit să obțină
succese remarcabile în ridicarea nivelului său
de trai material și spiritual.”
Bazați pe entuziasmul general, sute de oameni
au plecat ca lupii în haită să cutreiere piețele
Capitalei, să constate pe viu efectul achitării
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datoriei externe. Am auzit zvonuri că la Obor
s-a dat carne de vită și de porc câtă vrei, că
la Matache la fel ș.a.m.d. Eu cu ochii mei, pe
fundalul și în timp ce se țineau toate adunările
astea la nivel național, am văzut în Piața
Amzei cea mai formidabilă coadă sterilă la
măcelăria goală de trei zile.
Parcă o sărăcie și mai mare domnește
pretutindeni. La Piața Romană, peste drum
de A.S.E., s-a adus unt, se dădeau câte două
pachete: coadă de 150-200 de persoane. La
Amzei se aduc din două în două zile cartofi:
se distribuie cam 3 kg de persoană, se stă la
coadă de la 5,30-6 dimineața, se deschide la
7, la 7,15 cartofii dispar.
Datorită evenimentelor trăite, trotuarele
orașului sunt albastre-violet de atâta miliție,
iar alții „tot pe-atât” civili patrulează prin tot
orașul, fără obiect. Poporul nostru umilit sute
de ani de mizerie, de către turci, fanarioți,
legionari, fasciști, iar acum de comuniști e
resemnat aparent.
Opinia publică e inexistentă, a fost anihilată
vizual printr-o teribilă mașină de represiune și
pază fără replică, dar sub masca resemnării
mocnește revoluția care abia așteaptă
scânteia.

26.04.89

Răsfoiesc un ziar oarecare românesc,
România liberă din ziua de marți, 25 aprilie
1989. Numele lui în cele 6 pagini înscris de
232 ori! Aici am ajuns!!!! De 232 ori Ceau…
pe un singur ziar! 

Hotelul Intercontinental văzut din curtea Palatului Șuțu.
108 Bucureștiul meu drag
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Balconul: nici înăuntru nici afară, un spațiu
de tranziție între intimitatea casei și strada.
Balconul este gradina bucureşteanului, locul
de relaxare, de făcut grătarul şi de uscat rufe.
Pe vremea tovarașului nu aveam voie să-l
închidem sau să avem rufe vizibile puse la
uscat.
Balconul are personalitatea familiei, aici
extremele se manifestă cel mai des, fie este
exemplar ordonat fie este debaraua pentru
tot ce nu ne îndurăm să aruncăm, este
haosul necesar calmului interior.
Începem ciclul Balcoane bucurăștene cu cele
ale lui Anotonio Cioarek făcute în Giuleşti,
parte a proiectului „Giuleşti Mon Amour –
365“. Antonio delclara într-un interviu:
„... și de unde se putea vedea cum se
desfășoară viața mai bine decât de pe
balconul meu? Totul se așterne în fața mea:
un bloc lung de 150 metri, cu 8 etaje și 70
de apartamente, pestriț ca Turnul Babel, plus
două trotuare și două tramvaie! Trebuie doar
să stau la balcon cu aparatul de fotografiat în
mână și să „vânez”. Câte o fotografie pe zi,
timp de un an ....“

Balcoane
bucureștene
Foto: Antonio
110 
Bucureștiul
meu dragCioarek
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Eseu bucureștean

cum pleci în fiecare dimineață trezit, cărat, speriat cum teai speria de o structură a unui viitor Calatrava și de “grupuri
sanitare” dintr-o casă vagon ajunge să nu mai simți atât de
tare încât să vrei să vezi baobabi ca să fii fericit. iarna lasă
urme. orașul se uită în ele cum se uită o lăptăreasă la un copil
cu carte în 105. și te caută, și te caută și iși vede porțile și
felinarele și detaliile lui Albert Galleron și din canale i se scurg
clădirile în lumea de sub el și devine o baltă de clădire, nimic
din ce a intenționat vreodată un oarecare arhitect-dacă clădirea
a avut norocul să-l aibe- și Dâmbovița cu panourile publicitare
și stâlpii de iluminat și tot ce deocamdată nu-i al tău și nu
te-ai gândit niciodată că va fi, că va fi, că va fi și te gasește
nepregătit, când ai să fii vreodată pregătit? și te prinde când te
strânge eșarfa și vrei s-o smulgi ca pe o scamă dar doar tu ai
pus-o acolo, daca ai smulge-o n-ai mai avea coerență și toată
ordinea ta s-ar scurge intr-o reflexie neclară așa că las-o, ai de
cărat acum povestea altcevaului, culege-o, car-o, plimb-o. Fă
ca tot ce e sânge sa devină vin, umple-ti golurile cu fiare, cu
apă, simte-te plin, ești bine, acum povestea e a ta, te-a gasit.
Ia-o cu tine și povestește altcuiva și vezi-l, reflectă-l, iubește-l și
fă-l să simtă.
Eseu realizat în cadrul cursului „Fotografia ca instrument de
studiu“ susținut de lect. dr. arh. Vlad Eftenie. 

Eseu despre oraș
 Text și foto: Cătălina Frâncu
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Fotografi ABMD

Cum ai început sa fotografiezi?

De când mă ştiu în familia mea a existat un aparat de fotografiat. Primul
meu aparat a fost, evident, un SMENA, urmat mai apoi de un Zenit –
aparat care încă îşi face treba. Timpul a trecut, tehnologia a evoluat
- acum folosesc un DSLR middle level, pasiunea aflată undeva în
subconştient s-a cristalizat, am participat la cursuri (cam toate cursurile
organizate de RGB Photograpy), la workshopuri şi ture foto cu Mihai
Moiceanu şi Petrişor Iordan, am citit şi citesc în continuare despre arta şi
tehnicile fotografice.

Ce tip de fotografie îți place?

Îmi place fotografia de natură pentru că te provoacă la ieşiri din jungla
oraşului, din cotidian, te forţează, chiar numai şi pentru câteva clipe, să
te reacordezi cu ritmurile şi pulsul naturii.
Iubesc Delta Dunării cu nesfârşita ei sursă de subiecte fotografice,
dar şi fotografia macro, unde cu migală caut reflexiile din picăturile de
rouă (cine se scoală de dimineaţă … prinde lumina bună), fragilitatea
texturilor petalelor sau stările emoţionale transmise de anumite poziţii ale
plantelor.

Cum ai aflat de Asociația Bucureștiul meu
drag?

Absolut din întâmplare. Acum câţiva ani buni eram în staţia de metrou
Piaţa Victoriei unde Asociaţia avea o expoziţie. Văzându-mă interesată
de acţiune, Andrei mi-a dat o carte de vizită şi m-a invitat să particip la
acţiunile organizate în cadrul Asociaţiei. A fost suficientă o primă ieşire,
după care au urmat altele şi altele.

Ce te atrage să participi la acțiunile
Asociației?

În primul rând atmosfera de bună dispoziţie, încărcată pozitiv,
caracteristică tuturor acţiunilor Asociaţiei, precum şi libertatea
caracteristică acestora, nimic nu este impus, fiecare poate face ce vrea.
În al doilea rând aceste acţiuni au şi o implicare în dezvoltarea personală,
schimburile de idei, impresii, comentariile legate de aparatura şi tehnica
fotografică duc la o permanentă satisfacere a nevoii de cunoaştere.
În al treilea rând este vorba de siguranţă. Faptul că ieşirile sunt în grup
oferă un sentiment de siguranţă, de încredere, pentru că trebuie să
recunoaştem, în Bucureşti sunt zone în care este riscant să te aventurezi
singur cu aparatură de mii de euro.

Ce activități ale Asociației îți plac cel mai
mult?

Crisanta
Măciuceanu
136 Bucureștiul meu drag

Îmi plac exursiile inedite şi originale organizate de Cristina Dumitru,
excursii uneori obositoare, dar întotdeuna pline de locuri şi obiective
„fotogenice”, precum şi de informaţii de multe ori noi sau mai puţin
necunoscute.

Îmi plac provocările creativităţii, unele născute din faptul că ieşirile sunt
în grup şi atunci eşti nevoit să abordezi acelaşi subiect din cu totul alt
punct de vedere, iar altele generate de necesitatea de a realiza anumite
fotografii pe anumite teme alese de Asociaţie.
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Ce loc din București îți
place cel mai mult?

Este greu să îmi aleg un singur loc. Mă simt
bine în zona Universitate, îmi place bulevardul
Magheru, am nostalgia plimbărilor pe Calea
Victoriei, iar pentru o tură cu bicicleta prefer
parcul Herăstrău.

Ce îți place în București?

Faptul că pot îmbina pasiunea pentru fotografie
cu cea pentru cunoaştere. Descopăr şi
descifrez cu drag arhitectura caselor din
zona Mântuleasa, Grădina Icoanei, Domenii,
Patriarhie.
În urma tururilor de arhitectură organizate
de Asociaţia Calea Victoriei, ARCEN,
Oana Marinache, Andrei Popescu, Valentin
Mandache am ajuns să înţeleg etapele de
transformare ale Bucureştiului, de la „Marele
Foc” din 1847, trecând prin case tip „Mic
Paris”, prin stilul Neoromânesc, Art Deco şi

138 Bucureștiul meu drag

Modernism. Acest aspect mă face să văd cu
alţi ochi operele marilor arhitecţi absolvenţi
ai Şcolii de „Beaux Art” de la Paris, opere
continuate de arhitectul Ion Mincu – iniţiatorul
stilului Neoromânesc, Petre Antonescu, Paul
Smărăndescu, Marcel Iancu, Horia Creangă.

Ce nu îți place în București?
Nu îmi place că încet, încet se pierde
identitatea de Mic Paris a Bucureştiului, prin
demolarea unor case de patrimoniu după
bunul plac al unora sau altora şi înlocuirea
acestora cu blocuri de beton şi sticlă pentru
„office”.

Defineşte Bucureştiul în
câteva cuvinte

BUCUREŞTI = oraşul MEU, oraşul în care m-am
născut şi de unde nu voi pleca niciodată. Amestec
de bune şi rele, de orient şi occident (în procente
halucinant de diferite în funcţie de zona de
referinţă), de clădiri de patrimoniu şi cocioabe, de
eleganţă şi mârlănie. 

Nu îmi plac termoizolările brutale care
transformă clădiri emblematice în mari cuburi
de polistiren, fără identitate şi fără pic de
bun-gust.
Nu îmi plac veşnicele gropi din carosabil şi
trotuare sau nesfârşitele „borduriade” cu tonele
lor de praf, nu îmi place murdăria oraşului
apărută ca urmare a lipsei de educaţie.
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MEMORIA VIZUALĂ

Memoria vizuală

Andrei Bîrsan
www.orasul.ro

Viața fără cash!
9 bănci.
158 Bucureștiul meu drag

Nr. 37 / Aprilie 2015 159

MEMORIA VIZUALĂ

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

International Pillow
Fight Day - Bucharest
2015
Într-o simpatică zi de
primavară, vă învităm la
cea mai mare bătaie cu
perne!
International Pillow Fight
Day se va desfăşura
Sâmbăta, 4 Aprilie,
ora 16:00, în Piața
Universităţii și este cea
mai moale și pufoasă
luptă cu perne! Oricine
este dornic de distracție
și voie bună este așteptat
la joacă! :)
Evenimentul va avea loc
simultan în peste 50 de
orașe importante din
toată lumea, așa că hai
să facem din asta o zi
memorabilă!
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Eduard Guțescu

www.facebook.com/edyholdem

Spotlight Festival
Vasul Fantomă (Ghost Ship)
este o hidro-hologramă de mari
dimensiuni creată de arhitecții
români din colectivul Visual Skin
pentru Amsterdam Light Festival
2014. În 2015 și 2016 acest vas
efemer va călători în jurul lumii.
Spotlight Festival este prima
oprire. Piața Națiunilor Unite,
23-25 aprilie, ora 20.30
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Octav Drăgan
www.facebook.com/
octav.dragan

Berceni
Aerobic la înalțime
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Neculae Juncu
www.facebook.com/
juncu.neculae

Vânzători ambulanți
Vânzătorii ambulanţi din Bucureşti
sunt specializaţi, unii prin zona
pieţelor, iar alţii îşi câştigă pâinea
cutreierând prin mijloacele de
transport, cu deosebire prin
tramvaie şi autobuze la ore mai puţin
aglomerate.
Oferta lor este destul de bogată cu
articole de volum mic şi la preţuri
atrăgătoare.
Râsul ar fi ca ANAF-ul să le ceară
să aibă şi o mini casa de marcat,
că oricum sunt hăituiţi de poliţie şi
RATB.
Sursa de aprovizionare a acestor
vânzători ambulanţi este secretă, iar
a celor cu flori este furtul din parcuri
şi cimitire etc.
166 Bucureștiul meu drag

Nr. 37 / Aprilie 2015 167

MEMORIA VIZUALĂ

Dinu Lazăr
www.fotografu.ro

Spotlight Festival
Cloud.
Cloud este o instalaţie
de artă, interactivă,
construită din 6.000
de surse de iluminat.
Proiectată în ton cu
limbajul universal al
cerului, instalaţia invită
spectatorii să se apropie,
să interacţioneze şi să
colaboreze spontan
pentru a crea fulgere pe
suprafaţa norului.
Autori: Caitlind Brown
& Wayne Garrett din
Canada
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