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Merităm mai mult!
Acum o luna m-am bucurat ca în final orașul se va schimba, va aparea un
parc imens sau un centru cultural sau cine știe, un proiect pentru bicicliști.
Nu a fost să fie.... S-a deschis un alt mall, asta-i schimbarea orașului!?
La începutul anilor 90 un italian a venit să ne deschidă ochii. A deschis
Titan mercato, cel mai tare magazin din România acelor ani. Deschiderea a
fost cu duplex televizat România - Italia. Misto! Intram în rândul lumii. După
bairam, s-a văzut că boarfele și ce mai vindeau, erau de la reduceri, tot ce
nu se vânduse prin satele Italiei era adus la Titan mercato. Ce naivi eram ...
În 2001 a venit Carrefour în România. Fiind pentru prima dată aici, a deschis
un magazin la periferie, la ieșirea spre Pitești, așa cum era obișnuit în Franța.
Nu cred că-și imaginau că îl pot deschide în buricul târgului.
De Andrei Bîrsan
www.orasul.ro

Acum tot orașul este plin de malluri, adică un fel de bazar mai mare, cu
aceleași mărci pe care le gasești peste tot și mai ales cu mofturi de cel mai
mare, cel mai tare cel mai ... Unele au dat faliment, altele își târăsc zilele...
altele sunt în floare.
Orasul are nevoie de mai mult: de mai multă verdeață, mai mulți bicicliști,
mai mult respect și mai ales de mai multă grijă din partea noastră, are
nevoie de protecția noastră pentru a fi o casă bună pentru noi și urmașii
noștri.
Haideți să arătăm că ținem la oraș asa cum ținem la familia noastră, să-l
respectăm și să-l facem mai bun. Noi facem orașul.

Sâmbătă ora 6.53, lângă turnul de parașutism din parcul 23 august

2 Bucureștiul meu drag

Nr. 38 / Mai 2015 3

Bucureștiul meu drag
memoria vizuală a orașului
Sumar
3
6

Merităm mai mult. Editorial; Andrei Birsan
Cronica Asociației Bucureștiul meu drag:
- Excursii Oltenia și Cavafii vechi
8 Expoziții foto
- București- Subiectiv prin Obiectiv
- Trecut-au anii Top 50 la Cluj
15 Din arhiva Asociației Bucureștiul meu drag
21 Trecut-au anii
26 Arhitecții Bucureștiului Edmond van Saanen-Algi de Oana Marinache
și Gabriel Badea Păun
38 Bucureştiul lui Stephen Orlesky de Miruna Bărdulete
48 Grădina Scufa de Emanuel Bădescu
54 Istorii păstrate în arhive - Luna Bucureştilor de Narcis Ispas
62 Strada maior aviator Mircea Zorileanu de Aurel Ionescu
72 Timpul orașului de Adrian Majuru
86 Gura Net-ului, Inchiziţia ortodoxă mai face o victimă de Vlad Petreanu
94 Bucureștiul văzut de bucureșteni; Octav Drăgan
108 Războiul cel Mare. Fotografia pe frontul românesc 1916-1919 de
Adrian-Silvan Ionescu
110 Jurnal bucurestean din “Epoca de aur”; Gheorghe Leahu
116 Balcoane bucureștene; Eli Driu
128 Eseu despre oraș: București, o desfășurare de Alexandru Cetea
138 Fotografi BMD, Ileana Partenie
156 Memoria vizuală

PARTENERI

Redactor Șef: Andrei Bîrsan
Redactori: Sidonia Teodorescu
Oana Marinache
Fotoreporter & editor foto: Mihai Petre
ISSN 2285 – 925X

Consilier documentare: Emanuel Bădescu

ISSN-L 2248 – 3292

Revista a fost realizată cu Adobe Creative Suite.
Revista Bucureștiul meu drag este editată de Asociația Bucureștiul meu drag ®
andrei.birsan@orasul.ro, www.orasul.ro, Telefon: 0743.076.255

Nici un material din această publicație online nu poate fi reprodus parțial, integral sau modificat fără permisiunea
anterioară explicită, prin acord scris cu revista BMD. Drepturile de autor asupra textelor și imaginilor din această
publicație aparțin autorilor lor. Răspunderea pentru conținutul materialelor publicate aparține semnatarilor articolelor
respective. ©2015 Asociația Bucureștiul meu drag
4 Bucureștiul meu drag

Nr. 38 / Mai 2015 5

CRONICA ASOCIAȚIEI - EXCURSII

Oltenia, 15.05.2015: Piramidele de
pe Valea Stancioiului; Muzeul Satului
Vâlcean din Bujoreni și întâlnire cu
meșterul popular opincar Alexandru
Ilinca, ultimul opincar al Olteniei.

Cavafii vechi 23.05.2015 Tăiem parcul Titan, trecem pe lângă ce a mai rămas din cinema
Gloria, o luăm pe Țărăncuței, trecem pe 7 Drumuri spre piața Muncii, prin Diligenței ajungem în
Dristorului, Matei Basarab ne scoate în Labirit până la Hala Traian. Tăiem Popa Soare, Plantelor,
Negustori ne duce pe Hristo Botev și Cavafii vechi care ne scot în spate la Sf Gheorghe, gata!
CAVÁF, cavafi, s. m. (inv.) Pantofar, cizmar; negustor de încălțăminte de calitate inferioară. – Din
turcă kavaf. (dexonline)

 Foto Mihai Petre
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Muzeul Municipiului București- Palatul Suțu găzduiește, în
perioada 15 mai- 15 iunie, expoziția "București- Subiectiv
prin Obiectiv", expoziție care include imagini realizate în
Bucureștiul actual de 39 de fotografi ai Capitalei.
Imaginile vor fi expuse pe gardul muzeului și surprind viața
cotidiană din orașul nostru, pe teme ca Arhitectura, Traficul,
Parcuri, Lacuri, diverse locuri din București ca Centrul
Vechi, Piața Romană sau Calea Victoriei, dar și bucureștenii
și "fauna urbană".
Seria "Bucureşti- Subiectiv prin Obiectiv" este un
proiect fotografic demarat de site-ul de știri B365.ro , în
parteneriat cu Asociaţia Bucureştiul Meu Drag şi cu sprijinul
ComunitateFoto.ro și Muzeul Municipiului București-Palatul
Suțu (www.muzeulbucurestiului.ro), menit să arate diverse
locuri și teme specifice Capitalei, captate în mod subiectiv,
prin obiectivul fotografilor din oraşul nostru. Expoziția
participă la ediţia a IV-a a Festivalului Fotografiei Europene
organizat de Eurofotoart www.eurofotoart.com.
Expun: Adrian Tache ; Alex Mazilu ; Alexandru Corneanu ;
Alin Ioniţă ; Anca Tomoroga ; Andrei Bîrsan ; Cezar Petre
Buiumaci ; Ciprian Grigore ; Costin Mesca ; Costin Tocu ;
Cristanta Maciuceanu ; Cristi Moise ; Cristian Oprea ; Dan
Mihai Bălănescu ; Daniela Gherase ; Eli Driu ; Eliza Breajen ;
Irina Isăcescu ; Lucia Simion ; Melania Dima ; Mihaela Tulea
; Mihai Andrieş ; Mihai Petre ; Mirela Momanu ; Neculae
Juncu ; Nicolae Costandache ; Nicu Buculei ; Octav
Dragan ; Radu Iacob ; Radu Pătraşcu ; Rodica Tuchilă ;
Şerban Vornicu ; Silviu Pal ; Silviu Tănase ; Sorin Panait ;
Sorina Tache ; Ştefan Tuchilă ; Vlad Eftenie ; Vlad Vaivoda

Adrian Tache ; Alex Mazilu ; Alexandru Corneanu ; Alin Ioniţă ; Anca Tomoroga ;
Andrei Bîrsan ; Cezar Petre Buiumaci ; Ciprian Grigore ; Costin Mesca ; Costin
Tocu ; Cristanta Maciuceanu ; Cristi Moise ; Cristian Oprea ; Dan Mihai Bălănescu
; Daniela Gherase ; Eli Driu ; Eliza Breajen ; Irina Isăcescu ; Lucia Simion ; Melania
Dima ; Mihaela Tulea ; Mihai Andrieş ; Mihai Petre ; Mirela Momanu ; Neculae Juncu
; Nicolae Costandache ; Nicu Buculei ; Octav Dragan ; Radu Iacob ; Radu Pătraşcu
; Rodica Tuchilă ; Şerban Vornicu ; Silviu Pal ; Silviu Tănase ; Sorin Panait ; Sorina
Tache ; Ştefan Tuchilă ; Vlad Eftenie ; Vlad Vaivoda
8 Bucureștiul meu drag

Despre B365.ro:
B365.ro este un site despre Bucureşti, un instrument util
pentru viaţa oricui locuieşte în oraş sau doar se află în
trecere prin Capitală. Cuprinde ştiri relevante, anchete şi
reportaje despre aspectele obişnuite sau extreme ale vieții
orașului. B365.ro se implică totodată activ în promovarea
fotografilor bucureşteni, prin serii de articole care prezintă
imagini din Capitala noastră, captate de aceştia. O altă
serie de articole fotografice prezentată de B365.ro,
concretizată printr-o expoziție în anul 2013, este seria "TOP
15 Cele mai frumoase fotografii din Bucureşti" , expusă în
Bucureşti, la sediul Creart, dar şi la sediile ICR din Veneţia
şi Viena.
Despre Asociația Bucureștiul Meu Drag:
Asociaţia Bucureştiul Meu Drag (www.orasul.ro) este
memoria vizuală a Capitalei, având ca activitate principală
organizarea de expoziţii de fotografie tematice şi excursii
foto prin care bucureştenii sunt invitaţi să-şi descopere
propriul oraş. Totodată, editează o revistă proprie, lunară,
dar şi albume, ghiduri şi culegeri de articole.
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 Fotografii de:
Nancy Vajaianu
Neculae Juncu
Rodica Tuchilă
Mihai Petre
Șerban Vornicu
Carmen Stefan-Pelinel
Șerban Vornicu
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Trecut-au anii Top 50 expusă la Cluj la
Photo Romania Festival, Canalul Morii
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ARHIVA ASOCIAȚIEI

Bucureștiul
meu drag
Din excursii

mai 2008
Sorin Anghel
Excursie Pajura - Casa Poporului

mai 2009
Cosmin Andrei
Excursie Noaptea Muzeelor

mai 2010
Andrei Cîmpeanu
Excursie Dristor-Timpuri noi

14 Bucureștiul meu drag
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mai 2011
Andrei Moroșan
Excursie Salonul de fotografie

mai 2013
Simona Tache
Excursie Labirintul Bucureștiului
mai 2012
Theodor Vlad
Excursie Întoarcerea la Matache
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mai 2014
Roberto Iosupescu
Excursie Bucureștiul nostalgic
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Vernisajul Trecut-au anii ediția 2013
Foto Viorel Pîrjan
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TRECUT-AU ANII...

Trecut-au anii

Septembrie 2012, Montajul expoziției Bucureștiul în alb și negru la Cafe Verona, Cărturești.
Petru Schiopu, Mirela Momanu și Dan Moruzan

20 Bucureștiul meu drag
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TRECUT-AU ANII

Calea Victoriei

Anii ‘10, arhiva Cezar Petre Buiumaci

22 Bucureștiul meu drag

Anul 2014, fotograf Crisanta Măciuceanu
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TRECUT-AU ANII

Calea Victoriei

Anii ‘10, arhiva Cezar Petre Buiumaci

24 Bucureștiul meu drag

Anul 2014, fotograf Cristin Dumitru

Nr. 38 / Mai 2015 25

ARHITECTII BUCURESTIULUI

Arh. Edmond van Saanen-Algi
 Text: Oana Marinache și Gabriel Badea-Păun

26 Bucureștiul meu drag
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„N’am fost înțeles, sunt sigur, căci aș fi putut face
mult, am fost considerat numai ca obiect de lux, de
salon - Și oficialitățile –compuse din mitocani ajunși
– nu vorbeau aceași limbă ca mine.” (Biblioteca
Națională a României, arhiva istorică, Colecții speciale,
fond Saint Georges, dosar XVII/2) Arh. Edmond Van
Saanen-Algi, 1937
Purtând un patronim cu consonanțe olandeze,
Edmond van Saanen-Algi (1882-1938) a apărut multor
istoriografi ai arhitecturii românești, până și lui Grigore
Ionescu și lui Gheorghe Curinschi-Vorona, care nici
măcar nu îl citează în monumentalele lor istorii ale
arhitecturii românești, drept o figură meteorică a unui
arhitect străin, în trecere prin România.

D e Oana Marinache
istoric de artă drd.

D e Gabriel Badea Păun
istoric de artă dr.

Surse planuri: Arhiva
Primăriei Municipiului
București și Arhivele
Naționale Direcția
Municipiului București

Până în prezent viața și activitatea lui au făcut obiectul
unui singur articol mai amplu dedicat arhivei sale
de către Georgeta Filitti (Georgeta Filitti, „Arhive
bucureştene – Edmond van Saanen”, în Biblioteca
Bucureștilor, Anul VIII, nr. 4, pp.4-7), a unor scurte
note, în general consacrate celor două clădiri
însemnate la a căror proiectare a colaborat, Palatul
Telefoanelor și Academia de Studii Economice
(Nicolae Șt. Noica, Palatul Academiei de Înalte Studii
Comerciale şi Industriale şi personalităţi din lumea
constructorilor, Editura Vremea, 2014) sau a decorurilor
și costumelor de teatru pe care le-a imaginat.
După o primă perioadă petrecută la Paris și în călătorii
prin Europa și Amercia, în perioada 1914-1915 revine
în țară, începând și aici diferite colaborări artistice și în
domeniul arhitecturii. Cercetarea activității arhitectului
se bazează pe bogata arhivă Van Saanen-Algi
încredințată spre păstrare prietenului lui, Alexandru
Saint-Georges, fondatorul muzeului omonim, și aflată
în prezent în posesia Bibliotecii Naționale a României,
completată cu documente din Arhivelor Naționale ale
României, Muzeul Național de Artă al României, Arhiva
Ministerului Afacerilor Externe, precum și cu dosarele
cu autorizații de construcție din Arhiva Primăriei
Municipiul București.
În ceea ce privește activitatea de arhitectură, în
corespondența găsită și printre desenele sale,
proiectele ne sunt astăzi, în mare măsură, greu sau
imposibil de identificat, cele mai multe fiind, probabil,
nerealizate. Elementele definitorii ale carierei lui Van
Saanen-Algi, ce țin de decorația de interior a unor
reședințe, sunt aproape absente din materialele
păstrate până la noi, propunerile sale fiind transmise
comanditarilor, ceea ce face astăzi imposibilă
identificarea lor.

Edmond van Saanen Algi la Veneția
28 Bucureștiul meu drag
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Proiecte

1915 Realizează lucrări de amenajare la
conacul familiei Chrissoveloni de la Ghidigeni,
județul Galați: transformări la pavilionul
de administrație (arcade), marea sală de
concert și tenis, pavilionul de vânătoare, casa
administratorului, pergole, colonadă, teren tenis
1915 Amenajări și la Casa Manole Diamandi din
str. Columb nr. 5 din București
1916 Reamenajarea Legației Grecești la
București
1916-1918 Lucrează la Direcțiunea
Baracamentelor, la Construcția Barăcilor
Sanitare și Militare, realizează lucrările sanitare
în timpul primului război mondial
1919 Reamenajează fosta Grădină
„Ambasador” pentru Constantin Tănase,
construiește din temelii un nou teatru de
vară ce va fi cunoscut cu numele de Grădina
„Cărăbuș”, în strada Academiei
1922 Proiectul unui stadion pentru O.N.E.F.,
nerealizat
1923-1930 Diferite proiecte pentru un imobil al
ing. Văideanu din str. Basarab nr. 65
1923-1938 Academia de Înalte Studii
Industriale și Comerciale, diferite aripi, împreună
cu arh. Grigore P. Cerkez și arh. Arghir Culina,
antreprenor arh. Grigore G. Cerkez
1924 Casa Anticarilor, la inițiativa lui Nicolae
Iorga și a Asociației Anticarilor din România
1926 Proiectul Palatului Ligii Națiunilor de la
Geneva, necâștigător
1926 Proiectul de amenajarea a foaierului
studenților/Căminul studentelor – Oficiul
Național de Educație Fizică
1926-1927 Uzinele de Fier și Domeniile Reșița:
amenajări interioare ale palatului
1927 Este arhitect-șef cl.I., provizoriu, la
Direcția Tehnică din Ministerul Instrucţiunii
1927-1928 Realizează un proiect pentru Azilul
Copiilor Abandonați care era prevăzut a se
realiza pe Soseaua Kiseleff
1927-1929 Realizează partea arhitectonică
a monumentului funerar a familiei Lenș de
la Cimitirul Bellu, după proiectul arh. Albert
Galeron
1928 Proiect fațade și schiță de ansamblu
pentru Primăria Sectorului de Verde, nerealizat
Desen al hall-ului de intrare al
Palatului Telefoanelor
30 Bucureștiul meu drag
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1928 Realizează un proiect de transformare
a vilei prof. Istrate Micescu, fostă Arion, din
Intrarea Zalomit nr. 8-10; antreprenor ing.
C. Corani; proiectează și Conacul lui Istrate
Micescu de la moșia Ciumești, jud. Argeș
1928 Proiectul unui nou Palat al Justiției în str.
G. Cantacuzino nr. 11-13 (nerealizat)
1929 Verifică amenajările interioare (tâmplăria)
Casei Lucaciu, din str. Romană (actuala M.
Eminescu) colț cu str. Polonă, proprietatea
Academiei Române
1929 Propune amenajarea Legației Egiptului în
vila E. Arion din Blvd. Lascăr Catargiu, proiect
nerealizat
1930 Mărgărita Miller-Verghi (1865-1953) îi
solicită pentru Principesa Elisabeta a României
proiecte pentru 4 pavilioane regale la Ecrene,
Bulgaria, nerealizate
1930 Sprijină organizarea „Expoziției de
arhitectură, de industrie artistică și de industrii
aplicate la arhitectură Cehoslovacă”, care a
avut loc la Pavilionul Artelor de la Șosea
1930 Desenează sigla Aeroclubului Român și
placa Aeroportului Băneasa
1930 Primește mențiune onorabilă la concursul
de schițe pentru Fundațiunea Dalles, organizat
de Academia Română (proiect nerealizat)
1931-1933 Palatul Telefoanelor, împreună cu
arh. L. Weeks și antreprenorul W. Troy
1934 Proiectează clădirile epitropiei
Așezămintelor Sf. Spiridon de la Slănic,
nerealizate
1934 Proiect de amenajare a Legației
Yugoslaviei, nerealizat
1935-1936 Arhitectul evaluează imobile
ce urmau a fi cumpărate de către Legațiile
României la Viena, Praga și Roma
1935 Alice Demetriade notează într-o scrisoare
că își construia o vilă după planurile arh. Van
Saanen, nelocalizată
1936-1937 Proiectul Pavilionului României
pentru Expoziția universală de la Paris,
necâștigător
1938 Proiectul unui imobil al familiei Koslinsky,
aflat astăzi pe Blvd. Eroii Sanitari nr. 25 (Sursa
informației: Claudiu Hațegan)
1938 Realizează planurile de reamenajare a
grădinii Legației Franceze; întreprinde unele
lucrări exterioare și interioare la Legația din str.
Piața Amzei
32 Bucureștiul meu drag

Palatul Legației Greciei, redecorat de Van Saanen-Algi în 1916
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Secțiune a Palatului Academiei de Studii Economice, arh. Grigore P. Cerkez și E. Van Saanen-Algi

Casa Anticarilor, 1924

Secțiune prin Legația Greciei, 1916

Fațada dinspre Grădina Cișmigiu a vilei Istrate Micescu, 1928

34 Bucureștiul meu drag
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Casa Anticarilor (carte poștală de epocă)

Scena Teatrului Cărăbuș, Constantin Tănase pe scenă

Asociația și Editura Istoria Artei anunță apariția albumului
monografic dedicat arhitectului român Edmond van SaanenAlgi (1882-1938). Albumul „Edmond Van Saanen-Algi, de la
Baletele rusești la Palatul Telefoanelor” realizat de istoricii de
artă drd. Oana Marinache și dr. Gabriel Badea-Păun este al
doilea volum din colecția „Arhitecți de neuitat” și apare într-o
concepție grafică a lui Cristian Gache.
Proiectul editorial a beneficiat de sprijinul financiar al doamnei
Mihaela Stoica și al domnului John Chrissoveloni. Albumul are
208 pagini și este realizat în format 16,5 cu 23,5 cm, duotone
și policromie.
Parteneri: Arhivele Nationale ale României, Imobiliara
Chrissoveloni, Biblioteca Naţională a României, Muzeul
Național de Artă al României

36 Bucureștiul meu drag
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Bucureştiul lui
Stephen Orlesky

Canadianul care s-a mutat în „bătrâna țară“ a tatălui său
 Interviu de Miruna Bărdulete
 Fotografii de Mihai Petre și Dan Moruzan

38 Bucureștiul meu drag

Nr. 38 / Mai 2015 39

În timp ce tot mai mulți români pleacă în
străinătate, un canadian se mută în România.
În timp ce românii își pierd încrederea în
bănci, canadianul pune bazele unei bănci noi
în România. Și, în perioada în care Bucureștiul
e perceput drept exasperant de locuitorii săi,
canadianul îl descoperă fascinat.
Vă prezentăm Bucureștiul lui Stephen Orlesky,
directorul cele mai noi bănci din România.

Miruna Bărdulete

Canadianul (și românul) Stephen Orlesky a lucrat în sisteme
bancare din peste 10 state ale lumii. De anul trecut, este
directorul Idea Bank, însă nu e prima dată când lucrează în
ţara noastră. Pe lângă legătura profesională cu România,
are şi una sentimentală: tatăl lui s-a născut la Cernăuţi.
Nu vorbeşte perfect limba română, dar rosteşte „ţ-urile“ şi
„ş-urile“ perfect. Pe de altă parte, cuvântul „împuternicire“ îi
dă cele mai mari bătăi de cap.
Bucureştiul însă nu-l supără prea tare. Se prezintă drept un
„small town boy“, aşa că oraşul nostru nu-l încântă neapărat,
însă laudă multe aspecte de care noi ne plângem zilnic.
Care a fost prima impresie despre Bucureşti?
Prima impresie.... prima dată când am venit aici am lovit un
soldat român în faţă (râde). Să spun mai multe?
Vă rog!
Era aprilie 1986, acum mult timp, acum 29 de ani.
Călătoream cu un prieten prin Europa şi, din moment ce am
o relaţie cu România, tatăl meu s-a născut aici, am vrut să
văd România. Aşa că am călătorit prin Franţa, Germania,
Austria, Ungaria şi România. Ne-am oprit de fapt la Sibiu şi
acolo am întâlnit o familie drăguţă, oamenii ne-au invitat în
casa lor, ceea ce cred că era foarte periculos pentru anul
1986.
Ne-au spus de catastrofă din Cernobîl, aşa că am mers în
Bucureşti şi am încercat să găsim Ambasada Canadei. În
Bucureşti, am întâlnit nişte soldaţi români care stăteau în
colţul străzii, unul era în dreapta mea, celălalt în stânga şi unul
dintre ei îmi dădea indicaţii, îmi spunea, gesticulând, unde e
Ambasada. Şi, când mi-a arătat să merg în direcţia asta, eu
am repetat gestul lui: „Încolo?“. Şi l-am lovit pe celălat drept
în faţă. Dar a fost foarte drăguţ, şi-a dat seama că a fost un
accident.

Dan Moruzan

Mihai Petre

Ce s-a întâmplat după ce l-aţi lovit?
Mi-a dat indicaţiile bune (râde). Deci era foarte amabil. Am
fost la Ambasada Canadei, era în timpul lui Ceauşescu,
trebuia să arătăm paşapoartele înainte să intrăm. Dar uşa se
deschide şi canadianul care ne întâmpină spune: „Ce faceţi
aici? N-aţi auzit ce se întâmplă?“ Ne-a dus înăuntru şi ne-a
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recomandat să mergem cât mai la sud. Ne-a dat Coca Cola, pentru
că nu puteai face rost de aşa ceva în România, aveam vreo şase
doze, suficiente cât să ne ajungă până în Salonic.
Aşa că prima impresie despre Bucureşti... care va rămâne mereu cu
mine este că, chiar şi în acele timpuri, era un oraş foarte primitor. Era
destul de primitor în 1986.
Când v-aţi întors vi s-a părut la fel? Aţi mai lovit pe cineva?
Mi-ar fi plăcut, nişte şefi poate... (râde). A doua oară când m-am
întors, a fost pentru afaceri, în 2000, pentru câteva zile. A treia oară
când am venit aici... a fost o trecere în drum spre Cluj Napoca,
pentru că am lucrat trei luni de zile în Cluj Napoca, în anii 2000. A
patra oară am venit în noiembrie 2001 şi am stat pentru 18 luni,
atunci am lucrat în Bucureşti. Şi acum, a cincea oară, am venit în
decembrie 2013.
V-a plăcut oraşul?
Să fiu sincer, prefer oraşele mici. Îmi plac Sibiu, Turda, Cluj, Suceava,
Rădăuţi... Bucureşti e prea aglomerat pentru mine. Dar asta nu
înseamnă că e un oraş rău, eu am crescut într-un oraş mic şi sunt
obişnuit cu un oraş mic.
Ce nu vă place la Bucureşti?
Ce nu-mi place... prea multe maşini, prea mult trafic. E mereu
aglomerat. În afară de asta... e ok. Dacă ar fi mai puţini oameni...
adică mai puţin aglomerat, ar fi ok.
Ce aspecte v-au atras?
Arhitectura. Dar nu doar cea veche, şi cea nouă e foarte interesantă.
Sunt multe clădiri construite în ultimii 10 ani, cu un design modern.
Sediul Marfin Bank chiar are un design deosebit. Şi sunt multe
clădiri în Bucureşti care sunt interesante. Asta cred că arată cât de
curioşi şi deschişi sunt românii în multe domenii. Experimentează cu
arhitectura, cu arta, cu muzica, cu banking-ul.
Constrastul dintre vechi şi nou cum vi se pare? Clădirile vechi
lângă cele noi?
Îmi place, chiar îmi place. Pentru că arată ... poţi numi asta progres,
progres uman, cum am evoluat cu timpul. Personal, îmi place.
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documentele legalizate, dar nu am avut timpul să le depun. Am
continuat acum şi sunt cetăţean român... unul care nu vorbeşte
foarte bine limba română, aşa că va trebui să rezolvăm asta.
E grea limba română?
Crescând în Canada, am învăţat franceza la şcoală, sau am încercat
să o învăţ. Şi, cum franceza e o limbă latină, iar tatăl meu vorbea
română... Chiar dacă nu avea cu cine să vorbească, îmi spunea
câteva cuvinte în română: „Bună ziua“, „Bună dimineaţa“, să număr
până la zece. Nu am ştiut de „La naiba“ până când am ajuns aici
(râde).
E o limbă interesantă, pentru mulţi e o limbă obscură, mulţi ştiu
franceză, germană, engleză, italiană... dar nu prea mulţi ştiu română.
Şi cred că mulţi sunt surprinşi că e o limbă latină.
Mulţi spun că sună a ruseşte.
Colegul meu din biroul alaturat, armean de origine, mi-a spus că,
atunci când românii vorbesc engleză, vorbesc engleză cu un accent
rusesc. Dar mie nu mi se pare că sună rusește deloc. Am petrecut
12 ani într-un mediu rusesc şi, când aud români vorbind engleza...
vorbesc diferit.
Referitor la mediu, aţi lucrat şi în Canada, şi în Ucraina. Care
sunt diferenţele dintre sistemul lor bancar şi al nostru?
Ei bine, ce pot să spun despre sistemul canadian... E privit probabil
ca cel mai bun sistem bancar din lume, cel mai sigur şi, când
canadienii vorbesc de sistemul bancar, vorbesc cu mândrie. Deci
e un pic cam diferit faţă de aici. Dar oamenii tot se plâng când nu
primesc împrumuturi. În general, sistemul bancar e un sistem foarte
transparent.
În Ucraina am lucrat demult şi sistemul era în formare pe atunci, era
probabil ca cel românesc din anii ‘90. Lucrurile nu erau aşezate, dar
se mişcau.
În România, cred că multe bănci au intrat pe piaţă foarte agresiv, fără
să înţeleagă piaţa. Avem o situaţie în care sistemul bancar e controlat
de străini aici şi poate mulţi directori străini nu sunt familiarizați cu
România, aşa că au făcut nişte greşeli- din care vom învăţa, poate.

Aveţi vreun loc preferat în Bucureşti?
Lipscani-ul e mereu drăguţ. Îmi aduc aminte din 2001, când era o
zonă complet diferită. Îmi plac şi câteva muzee şi galerii de artă,
foarte frumoase galeriile și vorbesc aici în calitate de iubitor de artă.
Centrul... nu doar centrul istoric, dar şi zona Ateneului, vechiul Palat
Regal, toată zona e foarte frumoasă. Sunt şi multe zone rezidenţiale
frumoase.

Credeţi că va fi greu să câştigaţi încrederea românilor cu o
bancă nouă?
Încrederea nu e ceva care se întâmplă peste noapte, se câştigă
cu timp, răbdare, aşa câștigi încrederea. Cum o construieşti? Fiind
transparent, sincer, cu actiuni clare și concrete. Toată lumea face
greşeli şi cred că felul în care construieşti încrederea te ajută să te
confrunţi cu greşelile. Dacă te confrunţi cu ele cum trebuie, atunci
încet-încet câştigi încrederea oamenilor.

Am înţeles că aţi primit recent cetăţenia română. Care a fost cea
mai grea parte din „a deveni român“?
Sunt român, nu a trebuit să dau testul. N-a trebuit să dau testul,
pentru că am fost considerat român, pentru că tatăl meu a
fost născut în Cernăuţi. Am început procesul (n.r. de dobândire
a cetăţeniei) de când am venit acum 11 ani aici, aveam toate

Care este relaţia pe care o au românii cu banii? Ştim să-i
cheltuim, ştim să-i facem?
Oh, ştiţi să cheltuiţi banii! Cred că asta vine din trecutul recent,
sfârşitul anilor ‘90, începutul anilor 2000. Când a fost marea inflaţie
şi oamenii se gândeau: „De ce să-i economisim? Hai să-i cheltuim,
pentru că mâine nu vor mai valora atât“.
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Deci nu prea ştim să-i cheltuim.
Nu, nu, ştiţi cum să-i cheltuiţi şi învăţaţi cum să-i economisiţi. De
fapt, nu ar trebui să spun asta. Aţi învăţat să-i economisiţi pentru
că, dacă te uiţi la banii depuşi în sistemul bancar începând cu 2008,
depozitele au explodat. Românii au devenit cumpătaţi, cred. Nu ştiu,
tu eşti cumpătată?
Nu chiar...
Ok (râde). O să înveţi. Deschide un cont cu noi, un cont de economii.
Cum aţi caracteriza muncitorul român?
E la fel ca cel canadian, ca cel din Belarus, ca cel polonez... sunt de
toate felurile. Dacă te uiţi la muncitorul român... mari companii de IT
angajează români. Sunt foarte calificaţi. Şeful de la IT mi-a zis ieri că
la Oracle, sau o altă companie din Seattle, auzi mai multă română
decât engleză. Asta pentru că lucratorii români sunt foarte buni.
Nu vreau să generalizez, pentru că oameni buni şi răi sunt peste tot.
Dar unde excelează românii? În IT, orice legat de computer, orice
domeniu în care ai nevoie de curiozitate. În ceea ce priveşte noua
generaţie, cei până în 35 - 40 de ani cunosc limbi străine, folosesc
cu usurință computer-ul. În afară de Olanda, cine în Europa vorbeşte
mai multă engleză decât românii?
Noi trebuie să vorbim engleză.
De ce trebuie?
Pentru că de-aici e posibil să dorim să ne mutăm.
Eu fac contrariul, mă mut în România (râde).
Familiei dumneavoastră îi place Bucureştiul?
Da. Suntem deja de un an, permanent, e un oraş bun. Restaurantele
sunt bune, shopping-ul e bun, priveliştea, arhitectura e frumoasă.
Dar, oricât de bun ar fi Bucureştiul...
Ta-na-na-na!
Ta-na-na-na! Pentru mine personal, cele mai bune părţi din România
sunt în afara Bucureştiului. Munţii, marea, Delta Dunării, oraşele din
Transilvania, Sighişoara, Târgu Mureş, Cluj-Napoca, frumoase oraşe.
Deşi Bucureştiul e un loc interesant, sunt atât de multe locuri în
România care sunt chiar şi mai frumoase si mai interesante din punct
de vedere turistic.
Tatăl dumneavoastră a trăit în Bucureşti?
Nu, a crescut în Cernăuţi, de fapt în apropierea Cernăuţiului, a
petrecut doi ani în armată, la Piteşti, a petrecut ceva timp și în
Bucureşti iar în 1930 a emigrat în Canada.
De ce?
De ce... Bună întrebare, mi-ar plăcea să ştiu de ce a plecat. Nu l-am
întrebat niciodată, a murit în 1989... aşa că nu mai am oportunitatea
să-l întreb. Dar a făcut o alegere interesantă. Era singur. A venit în
Canada complet singur, nu ştia pe nimeni şi trebuie să fi fost o luptă
grea pentru el.
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Aveţi familie aici, în România, din partea tatălui?
Nu, din câte ştiu. Cred că sunt încă în Cernăuţi, ştiu că primea
scrisori, dar legătura e pierdută acum. Am familia mea aici, copiii
mei, soţia mea e din Belarus. Și în Belarus am petrecut şapte ani...
Cum a fost să fiţi „The new kid on the block“ atât de des?
Ştii ce? E grozav prima dată, minunat a doua oară, interesant a treia
oară, a patra oară e ok... dar când o să se termine?
Deci trebuie să rămâneţi aici.
Cred că da. Nu cred că mă voi muta. Dacă mă mai mut, o să mă
mut înapoi în Canada.
Vă este des dor de casă?
Mult. Şi cred că nu e o problemă de cât de bun sau rău e locul în
care eşti, cred că lucrurile se formează în minţile oamenilor foarte
devreme. Când m-am mutat prima dată, primii zece ani, chiar şi
în Toronto, nu mi-a fost dor de casă, dar, după un timp, nostalgia
crește și apare dorul. Chiar şi tatălui meu, după 50 de ani în
Canada... se gândea mereu la „bătrâna ţară“, cum îi spunea el.
Oamenii se mută departe şi au un tip de nostalgie a locului de unde
provin.
Tatăl meu spunea: „Eram aşa de sărac în timpul copilăriei, încât eu şi
fratele meu aveam o singură pereche de pantofi, pe care ne băteam
când mergeam la dans“. Nu ştiu dacă aşa era, dar el aşa spunea.
Chiar şi cu sărăcia asta, îi era dor de casă.
E un loc aici în care vă simţiţi aproape de casă?
Aproape de casă... am fost în atâtea locuri încât acasă... Acasă e
acolo unde e familia mea. Sunt acasă în fiecare seară, după ce vin
de la serviciu.
Românii ce impresie v-au lăsat?
Cred că românii sunt foarte ospitalieri. În general, având în vedere
traficul bucureştean, majoritatea şoferilor sunt politicoşi. În Sibiu sunt
şi mai politicoşi, dar, în Bucureşti, având în vedere problemele de
infrastructură, sunt politicoşi.
Unii spun că şoferii din Bucureşti sunt cei mai răi.
Nu au fost la Kiev sau la Bangladesh!
Ce nu-mi place în Bucureşti... urăsc mirosul de fum de ţigară, nu
îmi place să merg la restaurante aici, pentru că nu sunt zone pentru
nefumători, sau restaurante pentru nefumători. Asta chiar nu-mi
place.
Infrastructura cred că trebuie îmbunătăţită. Dacă te uiţi la zona asta
(n.r. Pipera), cu clădiri moderne... ce ruşine este să fii într-o zonă atât
de modernă, dar să faci 20 de minute cu maşina pe o bucată de
drum, la o oră de vârf. Ce-i cu asta? Poate oamenii o să se plângă,
poate mai mulţi responsabili o să fie puşi sub acuzare.
Ne descurcăm cu asta în ultima vreme.
Da, da, am observat!
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Grădina Scufa
 Text: Emanuel Bădescu  Foto: Arhiva Bibliotecii Academiei Române
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Vedere de la Grozăvești spre Fabrica Lessel în 1892
Nr. 38 / Mai 2015 49

Un om priceput acest Scufa

În ultimul an al domniei lui Caragea se înfiinţa lângă
bariera Târgului de Pământ o grădină publică, probabil
prima din oraş. Situată pe malul drept al Dâmboviţei,
în imediata vecinătate a domeniului marelui boier Ion
Câmpineanu, avea o suprafaţă pătrată de aproximativ
5 hectare. Aşa cum o descrie Harta Blaremberg, în
anul 1842 în mijlocul ei era un rond din care porneau
sau ajungeau şase alei drepte ca nişte raze. Ţinând
seama de aprecierile profesorilor Vintilă Mihăilescu şi
C.C. Giurescu, partea vestică a oraşului era, la începutul
secolului al XIX-lea, un crâmpei din falnicul Codru al
Vlăsiei, prin urmare şi copacii grădinii lui Scufa trebuie să
fi fost impunători.
De Emanel Bădescu
Biblioteca Academiei Române,
Cabinetul de Stampe

Locul aparţinuse vornicului Radu Golescu, din averea
căruia, Ioan Gheorghiu Scufa, grec de obârşie,
se înfruptase fără odihnă încă din vremea domniei
nefericitului Hangerli, când marele vornic i-a vândut
11 stânjeni din locul ce-l avea lângă vechea Curte
Domneacă. Documentele vorbesc răspicat despre
vânzările de imobile şi pământuri către acest zaraf,
care plătea repede şi se întărea cu zapise amănunţite,
întocmite în limba greacă, adică pe înţelesul stăpânirii,
ce-l scuteau de griji în caz de judecată. Un om priceput
acest Scufa. Partea paradoxală a râvnei boierului
argeşean în înstrăinarea averii sale a constituit-o
testamentul din noiembrie 1825, prin care interzicea
fiilor să vândă ceva, oricât de neînsemnat, din bunurile
moştenite!
Oricum, de la conacul de pe deal, numit Belvedere şi

până la Goleşti, unde încropise o şcoală de
muzică pentru feciorii robilor de pe moşie,
caleaşca mergea, cale de cinci poşte, numai pe
pământurile sale… De altfel, chiar la marginea
Bucureştilor, astăzi de la statuia ce-l reprezintă
pe el şi pe cei patru fii de pe bulevardul Dinicu
Golescu şi până la capătul mahalalei Crângaşi,
se întindea uriaşa grădină Belvedere, fragment
din Codrul Vlăsiei, micşorată mereu din 1827 şi
ajunsă, prin căsătorie, în posesia familiei Grant.
Prin urmare, ce obţinuse Scufa de la marele
boier reprezenta un mărunţiş.

afaceri. Se ştie că în oraşul abia înfiinţat de
ducele de Richelieu se regenerase Eteria sub
conducerea lui Ioan Capodistria şi că acolo
se adunau creştinii eterişti din Balcani, greci,
aromâni, bulgari, sârbi şi albanezi. Poate că
şi grădina lui de la capătul oraşului, ascunsă
de ochii lumii şi ai poliţiei, a servit unor întâlniri
secrete a numeroşilor eterişti din Bucureşti.
Sigur este că vreo trei decenii a fost un loc de
petrecere pentru bucureştenii, neocolit de Anton
Pann, de Nicolae Filimon, de boieri mari şi mici,
de domnitori.

Cine a fost acest negustor, sudit rus, a reuşit
să încropească din documente profesorul
George Potra. Venise probabil în timpul domniei
lui Mavrogheni, prietenul grecilor şi duşmanul
de moarte al fanarioţilor. Aici, în Bucureşti, a
legat prietenie cu poetul Righas, poet aromân
favorit al voievodului. Obţinând, mulţumită
înaltei protecţii, succese în afaceri, a câştigat
şi încrederea unor mari boieri, precum Dinicu
Golescu sau Constantin Dudescu.

O litografie după un desen de Auguste Raffet,
datat 16 iulie 1837, îi prezintă pe soldaţii şi
ofiţerii – nu muzicienii! - Regimentului 2 înlănţuiţi
în horă. Taraful va fi fost al lui Ochi Albi. De
faţă fiind şi Domnitorul Alexandru Dimitrie
Ghica, presupun că la hora din Grădina Scufa
a participat şi tânărul prinţ Anatol Demidoff,
în serviciul căruia se afla Raffet. Ion Heliade
Rădulescu afirma că domnitorul Al. Dim. Ghica
a avut tot acolo o întrunire secretă cu membrii
Adunării Obşteşti care se opuneau actului
adiţional la Regulamentul Organic, scris de ruşi
în numele românilor şi care conferea Rusiei
calitatea de Putere Protectoare.

Scufa iniţiat ca eterist

Profesorul Potra aprecia că se mai apropiase
de Santo farmazonul şi de arhimandritul Diceu,
ambii membrii ai Eteriei, societatea secretă ce
milita pentru reconstruirea Imperiului Bizantin.
Nu-i exclus ca Scufa să fi fost iniţiat ca eterist
în Odessa, unde călătorea des în interes de

Câţiva ani mai târziu, acolo vor fi ţinuţi, sub
supravegherea fanaticului actor şi profesor
Costache Aristia, arestaţii antipaşoptişti. Posibil
ca, nu multă vreme după 1848, în orice caz
înainte de anul 1852, când a apărut Harta
Borroczyn în patru planşe, grădina a fost
incorporată de Ion Câmpineanu la domeniul
său, confirmându-se afirmaţia lui Nicolae
Filimon: „grădina Scufa a fost cumpărată mai
târziu de Câmpineanu”.

Fabrica Lessel

Alexandru Dimitrie Ghica.
Pictură de C.P. de Szathmari
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Costache Aristia

Nicolae Filimon

Principele Anatol Demidoff

Viitorul nu s-a sinchisit nici de marele boier,
nici de proprietatea lui. În 1878 „locul
Câmpineanului” a devenit „Manutanţa Armatei”,
iar după canalizarea Dâmboviţei în 18801883, pe zona nordică a Grădinii Scufa cât
şi în locul Livezii lui Bellu de la fosta Barieră a
Podului de Pământ, sibianul Ferdinand Lessel
a ridicat în o mare fabrică de mobilă, primele
ateliere datând din anul 1874. Distrusă parţial
de bombardamentele americano-britanice din
aprilie 1944, ea va funcţiona, naţionalizată, lângă
un mare depozit de lemne până în 1975, dacă
nu mă înşeală memoria. În completare, trebuie
spus că pe porţiunea sudică a fostei grădini, s-a
construit în epoca lui Dej complexul studenţesc
Grozăveşti.
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Carol Szathmari. Taraful Ochi Albi

Harta Blaremberg. Gradina Scufa in 1842
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Horă valahă, desen de Auguste Raffet, 16 iulie 1837

Harta Borroczyn 1852

Bing maps 2015
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Istorii păstrate în arhive

Luna Bucureştilor
 Text: Narcis Ispas  Foto: Gheorghe Ionescu
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1935 prima ediţie

În dimineaţa zilei de 9 mai 1935 regele Carol
al II-lea deschidea prima ediţie a manifestărilor
reunite sub titulatura „Luna Bucureştilor”. Atracţia
principală o constituia expoziţia de urbanistică
amenajată în parcul Carol, prilej de aducere aminte
a realizărilor edililor Capitalei în ultimul secol dar
şi de exprimare a ideilor de dezvoltare viitoare a
oraşului. În acest scop s-a reconstituit, la intrarea
în parc, centrul vechi al oraşului şi s-a realizat o
machetă de 100 de metri pătraţi care cuprindea
perspectiva de dezvoltare a oraşului pentru
viitoarele decenii.
Prima ediţie s-a bucurat de un imens succes
care se va menţine timp de şase ediţii succesive,
până în vara anului 1940. Una dintre manifestările
anuale, dedicată breslelor, a fost menţionată în
treacăt de presa vremii deşi participarea publicului
a fost semnificativă.
D e Narcis Ispas
arhivist, Arhivele Naționale
ale României

În 1935 s-a organizat o defilare de care alegorice
iar la celelalte ediţii s-au făcut demonstraţii ale
vechilor meşteşuguri.

„Foto Reportaj”

În depozitul Muzeului Arhivelor se păstrează un
set de fotografii realizate, în 1935, de Gheorghe
Ionescu în atelierul „Foto Reportaj” din Calea
Victoriei nr. 54, etaj III. Imaginile surprind trecerea
fiecărui car alegoric prin faţa Palatului Regal dar şi
coloana de care pregătite să intre în piaţă. Aparatul
fotografic a fost instalat, în primul caz, chiar în faţa
palatului iar, pentru ultimul caz, în balconul uneia
din clădirile învecinate.
În imagini se pot recunoaşte membri ai unor bresle
tradiţionale dar şi recente: ciobani, negustori,
brutari, cofetari, mezelari, cizmari, croitori, blănari,
cojocari, vopsitori, dogari, tinichigii, tâmplari,
turnători, băieşi, electricieni, instalatori, strungari,
frezori, modiste, maseuri, coafori. Actorii erau
lucrători în mari fabrici precum cei de la fabrica de
pâine şi biscuiţi „Grozăvescu” sau de la fabrica de
mezeluri „Rochus”.
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Fabrica „Rochus”

Nu mă pot reţine să comentez pe marginea celor
două imagini cu carul alegoric şi coloana pedestră
a lucrătorilor de la „Rochus”. Carul alegoric
foloseşte cabina şi platforma autocamionului
Mercedes, unul din cele 17 mijloace de transport
închise şi luxoase cu care fabrica aproviziona
magazinele Capitalei. Pe capota motorului este
aşezat un cap de porc, unul din cei 900 prelucraţi
săptămânal. În mijlocul platformei stă un frigider
care aminteşte de instalaţiile frigorifice plasate în
subsolul fabricii din strada Tăbăcarilor nr. 10-12,
alături de bazinele pentru sărarea cărnii, depozitul
de untură şi depozitul de salam de iarnă.
O vitrină cu produsele fabricii ocupă jumătate din
cabina autocamionului; alte produse sunt agăţate
de caroserie. Ele povestesc despre procesul de
fabricare început la parterul fabricii unde se afla
sala de umplut mezelurile, cazanele de fiert şi
afumătoarea pentru carnea de porc. La primul
etaj al fabricii se aflau cazanele pentru fierberea
şuncilor şi topirea grăsimii precum şi o sală de
preparare a specialităţilor de iarnă; al doilea etaj
era destinat preparării şi conservării salamului de
iarnă.
Personalul fabricii, lucrători şi ucenici de ambe
sexe, defilează în halat, şorţ şi beretă demonstrând
igiena păstrată în fabrică. Etajele trei şi patru ale
fabricii, compuse din dormitoare, băi, spălătorie,
uscătorie, călcătorie erau destinate celor 170
de membri ai personalului fabricii; accesul se
făcea cu un ascensor electric. În toată clădirea
pardoselile şi pereţii erau lucraţi în mozaic.
Proprietarii fabricii erau, din 1910, fraţii Fritz şi
Victor Rochus care au renovat şi modernizat fosta
fabrică de mezeluri „Abele”. Apa şi electricitatea
erau furnizate de către Uzinele Comunale şi
costau împreună 100 000 lei lunar (Constantin S.
Rădulescu, „Monografia serviciului sanitar veterinar
al municipiului Bucureşti”, Bucureşti, 1930, p.133135).
Am vizitat recent fosta fabrică „Rochus” din care
numai o jumătate este folosită iar cealaltă părăsită
şi ruinată. A fost, până la naţionalizarea din 1948,
una dintre primele fabrici de mezeluri ale Capitalei.
O perioadă a funcţionat, tot ca fabrică de mezeluri
sub numele „Mistreţul”. În anii optzeci ai secolului
trecut o jumătate din lungimea străzii, împreună cu
clădirile de pe ambele laturi, a fost încorporată în
fabrica de încălţăminte „Pionierul”.
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Strada maior aviator
Mircea Zorileanu
 Text: Aurel Ionescu  Foto: Mihai Petre
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Maior aviator
Mircea Zorileanu
Deosebit de apreciat de colegii aviatori
români şi francezi, mare talent în arta
pilotajului, a fost numit „omul pasăre”,
„călăreţul înaripat” sau „maestrul”, cea mai
frumoasă caracterizare fiind aceea de „cea
mai fină manşă” a aviaţiei române. A fost
distins în august 1917 cu ordinul rusesc „Sf.
Stanislav”, clasa a II-a, şi, în noiembrie 1917,
cu ordinul „Steaua României” cu spade, în
grad de cavaler. A fost avansat maior (1917).

Fragment din primul volum al cărţii „Străzi din
Bucureşti şi numele lor – Nume de aviatori”
de Aurel Ionescu, apărut la Editura Vremea în
2013.

Istoricul de arteră

Strada, aflată în parcelarea Ministerului
Domeniilor, a primit acest nume la 10
decembrie 1929.

D e Aurel Ionescu

Informaţii biografice

Mircea Zorileanu, maior aviator (14 octombrie
1883, Bucureşti – 10 februarie 1919, Nervi,
Italia). S-a născut în str. Visarion, nr. 16. Tatăl
său, Nicolae Popescu Zorileanu – medic
militar, general de brigadă – era originar din
localitatea Zorila, jud. Mehedinţi.
Locotenent de cavalerie în 1910, a urmat
cursurile de pilotaj de la şcoala lui Roger
Sommer de la Mourmelon le Grand, Marne,
în Franţa. A obţinut ţară brevetul militar de
pilot nr. 2, la 15 iulie 1911 şi, apoi, în Franţa,
brevetul francez nr. 587, la 22 august 1911.
A fost pilot-instructor la Şcoala Militară de
Pilotaj de la Cotroceni. Căpitan (1914).

Bing Maps

Mircea Zorileanu
sursa foto Corneliu C. Ionescu, Poetul
înălțimilor - Aviator Mircea Zorileanu,
București: Editura Militară, 1983, pp. 64-65
Via Wikipedia

A reuşit să împlinească visul lui Aurel Vlaicu
de a zbura dincolo de Munţii Carpaţi,
pe cerul Transilvaniei în ziua de 17/30
septembrie 1915, cu un avion monoplan tip
Blériot, zburând pe valea Teleajenului, peste
culmea Zăganului şi văzând de departe
Braşovul. Impresiile din acest zbor
istoric sunt relatate în una din creaţiile
sale literare .
În august 1916 a primit comanda Escadrilei
Farman de recunoaştere din Grupul 1
Aeronautic. A participat la misiuni din
cele mai diverse în timpul operaţiunii de la
Flămânda, în campania din Oltenia şi pe
frontul din Moldova. La 30 mai/12 iunie
1917, împreună cu lt. observator Ştefan
Sănătescu, a executat un zbor de noapte
peste Munţii Carpaţi, bombardând liniile
ferate de la Covasna, gara şi fabrica de
petrol de la Braşov, aflate în teritoriul inamic.
A efectuat incursiuni temerare în timpul
luptelor de la Mărăşti, Oituz şi Caşin.
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În primăvara lui 1918 el avea privilegiul de a
vedea de sus pământul românesc şi de a fi
mai aproape de gândul Marii Uniri: „Cât e de
frumoasă, de colo sus, Patria, cu lanurile-i
frăţeşti… Oameni de pe pământ, veniţi cu noi
sus şi departe. O să simţiţi ca noi, deodată
cu nurii şi cu măreţia naturei ei de farmece,
chemarea nouă, chemarea zărilor de lumină
atunci când aici jos e încă întuneric şi micime.
O să vedeţi cât e de mică, azi, cât poate fi de
mare, de nemărginită: suflet, nesupus. Şi o
s-o iubiţi mai mult, Patria.”
Boala de plămâni de care suferea şi
accidentele de aviaţie au condus la sfârşitul
lui prematur în sanatoriul din Nervi, de lângă
Genova. Pe ultimul drum un renumit pilot
italian, Mario Stoppani, i-a adus un sensibil
omagiu de aviator din partea confraţilor
italieni.
Pentru Mircea Zorileanu, visător şi altruist,
zborul era bucuria libertăţii absolute,
mai mult decât o realizare tehnică. „Pe
noi, aeronauţii români, ne atrage drumul
mare, depărtările necunoscute, mânaţi de
tricolor. Pe şubredele noastre păsări de
pânză, noi, apostolii depărtărilor româneşti
vrem să aducem în lume România şi
norocul ei.”
În Piaţa Quito din Bucureşti, la intersecţia
străzilor Paris, Praga şi Varşovia, se
află Memorialul Zorileanu. Monumentul
adăposteşte la bază urna cu cenuşa
eroului şi a fost ridicat în 1937, din iniţiativa
Aeroclubului Regal al României.
Este menţionat pe Statuia Aviatorilor în partea
de est, sus dreapta, poziţia 20, căzut la
19.I.1919 (dată greşită).
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Mircea Zorileanu la şcoala din Mourmelon, în august 1911. (sursa foto wikipedia)

1911. La şcoala de aviaţie de la Cotroceni. Ion Istrate (x), Mircea Zorileanu (xx), George Valentin Bibescu (xxx), Nicolae Capșa (xxxx)
Sursa foto Corneliu C. Ionescu, Poetul înălțimilor - Aviator Mircea Zorileanu, București: Editura Militară, 1983, pp. 64-65 (wikipedia)

MONUMENTUL AVIATOR ZORILEANU
66 Bucureștiul meu drag

An amplasare:1937, piața Quito. La temelia monumentului este
zidită urna cu cenușa lui Mircea Zorileanu. Foto Aurel Ionescu
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Expoziţia “Timpul oraşului”
 Text: Adrian Majuru  Foto: Cristian Oprea
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MUZEELE BUCUREȘTIULUI

De Adrian Majuru
Directorul Muzeului
Municipiului București

Să presupunem că eşti la mijlocul vieţii tale şi ai
împlinit 50 de ani. Dacă îţi vei lua curajul să te
priveşti în oglindă mai atent, încearcă să-ţi fixezi
privirea în propriii tăi ochi. Întâi te vei descoperi
dintr-o suflare că ai putea fi diferit. Şi apoi acest
diferit începe să urce din abisuri spre suprafeţe
senzoriale iar în faţa ochilor tăi vezi că începi să te
schimbi.
Treptat, la început foarte încet, adultul cu părul
alb se remodelează în tânărul încă foarte apropiat
iar apoi iată şi adolescentul de care ai uitat. După
foarte puţin timp, în faţa privirii tale, dispari, semn că
ai trecut de timpul tău trăit şi începi să-i vezi alături
pe părinţii tăi pe când se întâlneau în tinereţea lor,
apoi bunicii cu lumea lor foarte diferită de a ta. Şi
toate se schimbă în jurul tău fără să te atingă în
vreun fel, ci doar privindu-le să înţelegi trecerea
aceasta a timpului.
Şi iată cum arăta lumea fără internet, telefon, radio,
maşini pe stradă, dar cu altă trecere a timpului de
la o zi la alta. Diligenţele care traversau în câteva
săptămâni o ţară care nu cunoştea încă linia de
cale ferată iar mai târziu, nici şoseaua. Dar oamenii
priveau cu atenţie detaliul fiecărei zile astfel încât
nimic să nu aibă cusur, de la vestimentaţie şi gest
până la fiecare treaptă a vieţii. Şi atunci erau cariere
şi profesii pentru care se luptau mulţi.
Cu fiecare sută de ani ce trece înapoi vezi cât
de multe dispar din lumea din care obişnuieşti
să priveşti, dar, în acelaşi timp, cât de puţin eşti
schimbat faţă de oamenii pe care îi vezi în jurul tău,
deşi trei sute de ani nu-i tocmai puţin.
Oraşul este tot mai restrâns iar casele se risipesc pe
întinse maidane înconjurate de grădini şi livezi. Iată
cum personaje pitoreşti în haine orientale şi oameni
obişnuiţi în straie ţărăneşti flanează de-acum prin
faţa ochilor tăi. Şi vezi obişnuitul epocii trecute,
suferinţele războaielor şi ale vieţii nesigure cu fiecare
schimbare de domnie, interioarele caselor, lipsite
de mobila de care eşti atât de ataşat, însă priveştele îmbodobite de scoarţe şi covoare, panoplii cu
armele strămoşilor, câte un tablou pictat de vreun
„zugrav” străin, însă foarte multe icoane şi candele
aprinse pentru norocul fiecărei zile.
Dar, pentru că privind nu te opreşti aici, lumea
prin care continui să mergi pare că se restrânge
într-un hublou prin care oraşul pare a se fi topit cu
fiecare sută de ani trecută. Şi uite, locul în care te
afli acum nu este altceva decât un sat de câmpie
la marginea unui râu dispărut şi el, numit nu demult
Bucureştioara. În faţa privirii tale, boierul ţării, Colţea
Doicescu, îşi ridica o biserică din lemn dincolo de
târgul Bucureştilor iar dacă întorci privirea de-acum,
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poţi vedea şi azi această biserică, la peste 400
de ani distanţă.
Dar pentru că stărui să priveşti înainte, iată cum
şi acest sat dispare şi în locul lui apar colţuri
de păduri întinse prin care, uneori, mai trec
negustori spre Dunăre sau către munţi, dar cel
mai adesea este pustiu. Şi acest pustiu coboară
şi mai mult în timp iar despre el mai povestesc
uneori arheologii. Sunt zeci de mii de ani în faţa
privirii tale de-acum şi pentru că nimic aproape
nu se mai schimbă în faţa ta, ei bine, de-acum
te poţi întoarce şi să te bucuri de lumea aceasta
creată pentru tine, de fiecare generaţie trecută.
Şi să preţuieşti fiecare efort făcut, fiecare
sacrificiu al celor mulţi care s-au stins pentru
confortul nostru de azi şi siguranţa fiecărei clipe
trăite.
Apoi este firesc să te gândeşti la ce vei fi peste
zece sau treizeci de ani. Care va fi lumea
bătrâneţii tale. Ei bine, ea va fi suma eforturilor
tale de a face bine, de a-ţi modela propria ta
viaţă şi, apoi, de la o vârstă anume, să începi
să ajuţi pe alţii să ridice lumea pe care o vei
lăsa curând în urma ta, căci acesta este mersul
lucrurilor şi aceasta este singura moştenire a
timpului.
Iată ce dorim să înţelegi cu această călătorie
inversă, din acest diferit de a înţelege istoria.
Eşti parte din ea, o poţi schimba prin propriul
tău proiect de viaţă şi această schimbare o
dăruieşti celor care o vor trăi la rândul lor peste o
generaţie.
Timpul. Nu are a face cât îl trăieşti, ci cum îl
foloseşti pentru călătoriile tale în viaţă. Oamenii şi
locurile sunt doar pretexte pentru a te descoperi.
Întâmplările sunt doar mărturisiri în mişcare ale
gândurilor tale pentru a te reinventa. Şi dacă
din toate acestea se naşte în final o poveste,
este semn că timpul tău îşi pierde răbdarea. Şi
trebuie să-i treci pragul. Pentru prima oară. Să
vezi prin mantia lui de stele propria ta poveste
desfăşurându-se prin faţa ochilor cu deplina
bucurie a unui alt început. Au fost oameni care
şi-au dorit o astfel de călătorie şi întotdeauna
s-au folosit de oglinzi. Pentru că imaginea lor
oglindea şi celălalt timp rămas al vieţii lor, care se
ascunde şi se pierde în dorinţe şi aşteptări. Acest
palat a fost construit în jurul unei oglinzi pentru
ca oamenii trecutului să poată privi către noi, să
urmărească ceea ce am devenit şi încotro ne
îndreptăm.
În această călătorie-poveste va fi vorba despre
timp. Nu despre conţinutul său neapărat, cât
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despre neaşteptata pierdere a lui printre
degetele întâmplărilor care s-au petrecut timp
de 500 de ani. Este şi timpul tău aici. Cu el
pornim la drum. Pentru că acest palat a fost
cândva dăruit cu un ceas menit să arate
trecerea timpului într-un sens invers. Ca într-o
perpetuă întoarcere în trecut, dar cu un mereu
prezent privit în oglindă. Un ceas al trecutului,
dar al cărui mers prezent nu poate fi văzut
decât într-o oglindă.
Pornind de la un obiect unicat al muzeului,
ceasul cu rotaţie inversă fabricat de Casa Collin
din Paris, expoziţia permanentă este o călătorie
începută în prezent şi se îndreaptă spre trecut,
pentru a ne aminti de părinţii, de bunicii noştri,
de copiii care am fost şi, mai ales, de ceea ce
ne scapă pe măsură ce ne îndepărtăm foarte
mult de timpul nostru trăit.
Această călătorie în trecut este segmentată
în aşa fel încât fiecare spaţiu să reprezinte
o perioadă istorică de referinţă din evoluţia
oraşului şi a evenimentelor care s-au petrecut
pe teritoriul acestuia. Să fie atât o posibilitate
de retragere în trecut dar, în acelaşi timp, să se
păstreze şi opţiunea de întoarcere în prezent.
Această linie a timpului este reprezentată printrun panou grafic care marchează cronologia
inversă prin date, momente importante,
personaje, obiecte de patrimoniu, clădiri şi
cuvinte cheie, în funcţie de perioada parcursă în
această călătorie spre trecut.
Grafica panoului are rol de comunicare vizuală
a aspectelor istorice legate de evoluţia oraşului
Bucureşti şi de obiectele expuse, cât şi de a
contribui la ambianţa acestei călătorii în timp.
În cadrul acestuia sunt şi elemente interactive şi
media pentru a atrage atenţia asupra fragilităţii
timpului pe care-l trăim şi de a implica activ
vizitatorul în descoperirea unor poveşti de
altădată.
“Timpul oraşului” este o parte din povestea
fiecăruia dintre noi. Şi această poveste
vă aşteaptă într-o călătorie inversă pentru
înţelegerea timpului trăit în vârstele oraşului.
Expoziţia este deschisă la Palatul Suţu –
Muzeul Municipiului Bucureşti (Bdul Ion I.C.
Brătianu nr. 2) începând cu 15 mai 2015.
Expoziţia a fost inaugurată în ziua de 15 mai
2015 la ora 19.00.
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GURA NET-ULUI

Inchiziţia ortodoxă
mai face o victimă
 Text Vlad Petreanu, Foto Mihai Petre
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GURA NET-ULUI

8 mai 2015

La cererea bisericii, o pictură murală de mari dimensiuni
din centrul Bucureştiului urmează să fie ştearsă la începutul
săptămânii viitoare. Pictura, semnată de câţiva artişti
contemporani (Obie Platon, Irlo and Kero), se intitulează
Sf Gheorghe şi Dragonul Jucăuş şi este o reinterpretare
modernă a scenei clasice cu Sf Gheorghe ucigând balaurul.
Este vorba despre un graffiti realizat în cadrul unui proiect
de artă urbană, iar artiştii spun că au vrut nu doar să dea un
pic de culoare şi viaţă locului – o zonă care arată foarte rău,
cu clădiri ruinate sau părăsite – ci şi să surprindă trecătorii
şi să-i îndemne la câteva clipe de meditaţie pe tema luptei
dintre bine şi rău şi a relativităţii binelui şi răului.

36 de oră de muncă

“Sf. Gheorghe şi Dragonul Jucăuş”. 36 de oră de muncă,
finanţare prin activitatea unor voluntari în beneficiul
Bucureştiului şi prin Google AdGrants: o mostră de artă
urbană ce urmează a fi distrusă la cererea bisericii ortodoxe,
care o consideră “satanistă”. Evul Mediu românesc
continuă.
Acum, înainte de a merge mai departe cu acest articol, să
cădem de acord că gusturile diferite pot determina reacţii
diferite faţă de o manifestare artistică. Graffiti-ul acesta
poate să-ţi placă sau nu, poate să ţi se pară prea mare
sau prea mic, prea colorat sau cu prea mult spaţiu alb,
urât sau frumos, inteligen sau stupid. Toate acestea sunt
în regulă. Ce nu e în regulă e să doreşti distrugerea acestei
manifestări doar pentru că nu-ţi place ţie – şi ce e foarte,
foarte în neregulă e să şi ceri distrugerea picturii, nu doar
să-ţi doreşti asta. …când pe zidul ăla scria “so fut pe măta”
nu te-a deranjat, părinte?

De Vlad Petreanu
www. petreanu.ro

Diavolul pe pereţi

Dar exact asta a făcut Consiliul Parohial al bisericii
Sf. Gheorghe din vecinătate. Preoţii şi enoriaşii s-au
declarat jigniţi de forma şi semnificaţia picturii şi au cerut
proprietarului clădirii – un olandez – s-o şteargă sau s-o
modifice. “Mesajul este satanic şi nu e normal să vedem
diavolul pe pereţi”, au spus enoriaşii. Îmi şi imaginez ce-o
fi zis în sinea lui olandezul care s-a trezit confruntat cu
fundamentaliştii ortodocşi când tot ce voia el era să ofere
ceva înapoi oraşului.
Graffiti-ul va fi şters pe 11 mai, după ce a rezistat pe
calcanul clădirii din Str. Băniei 5 mai puţin de 3 săptămâni.
Înspăimântătoare eficienţă în distrugere, nu? Încă o dată,
problema nu e că pictura ar fi frumoasă sau urâtă sau
mică sau mare. Problema e că, în România, în anul 2015,
Biserica Ortodoxă poate cere şi poate obţine ştergerea unei
picturi moderne de pe o stradă doar pentru că nu-i place.
Iar asta ar trebui să ne dea de gândit, dacă nu chiar să ne
îngrijoreze foarte tare.
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Cum vede biserica această situaţie? Colegii de la Europa
FM l-au sunat pe preotul paroh de la biserica Sf. Gheorghe
şi l-au întrebat de ce această reacţie.

Arta nu poate fi cenzurată

Iată ce spune preotul Emil Cărămizaru: „Fiecare artist
are posibilitatea și dreptul să se exprime cum dorește.
Poate să o facă la o expoziție, la un salon de prezentare,
acasă. Acum trebuie să ținem cont și de faptul că aici este
un spațiu protejat istoric, este vorba de centrul vechi al
Bucureștilor și atunci sigur că trebuie să avem în vedere și
aspectele urbanistice.“
Aş vrea să remarcaţi modul plin de ipocrizie în care se
dezvoltă discursul acestui preot: sigur, în România e o
lege, nu-i aşa? legea protejează arta, arta nu poate fi
cenzurată, dar arta se face după reguli, arta se face în
săli închise, în spatele unor pereţi, nu trebuie s-o vadă
toţi, mai ales când nu ne place nouă. Şi dacă cineva
încalcă regula asta (scrisă unde?), ia mai dă-o dracului,
doamne iartă-mă, de lege, arta se aruncă la gunoi. Dar
cum ar fi să decidă ateii unde se trag clopotele bisericilor
din România? De ce nu trageţi clopotele în beci, părinte,
ca să nu-i deranjaţi pe cei care nu cred sau sunt de altă
confesiune? De asemenea, părintele se declară preocupat
de “spaţiul protejat istoric” al zonei, unde “trebuie să avem
în vedere şi aspectele urbanistice”. Pe bune? Dar când pe
zidul ăla scria “so fut pe măta” nu te-a deranjat, părinte?
Nu ţi-e ruşine să vorbeşti despre “aspecte urbanistice”
când peste tot în jurul bisericii dumitale pute a pişat
şi e o mizerie cumplită de zeci de ani, deja? “Aspecte
urbanistice” chiar de lângă biserica Sf. Gheorghe pe
care preotul paroh nu le vede. Foarte interesant, nu? că
biserica nu e deranjată de mitocănie şi mizerie, dar se
alarmează teribil cum apare ceva ce-i intrigă pe oameni şi-i
face să gândească măcar un pic?
Iată ce spune şi artistul Dan Perjovschi despre această
situaţie: „-Sunt două lucruri aici, mai ales în perioada
asta post-Charlie. Toată țara, toată lumea civilizată apără
dreptul de expresie împotriva ălora necivilizați, a păgânilor,
ălora răi-răi. Atunci când lucrurile sunt mai complicate și
mai te ating și pe tine, lucrurile astea nu se mai respectă,
nu? Trebuie să privim lucrurile prin perspectiva asta. Dacă
toți în țara asta, care este republică și nu este condusă
de Biserică, apărăm libertatea de expresie, atunci să o
apărăm până la capăt. Asta-i una, da? acum a doua.
Orice pui în spațiul public, ca artist, ești responsabil pentru
mesajul tău. Deci, nici artistul nu are totala... dacă are niște
gărgăuni și o salată în cap, alea trebuie arătate neapărat
arătate în public. Deci lucrurile, după ce le-am lămurit,
punctul A, că nu se poate cenzura și ar fi o mare tâmpenie
dacă asta s-ar face, ar încălca dreptul la exprimare liberă.
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-Vorbim despre o cenzură?
-Acum cum vreți dumneavoastră să o luați.
Care ar fi altă explicație? Înțeleg că ăia răi
sunt numai musulmanii, creștinii nu pot fi
răi, ei nu pot opri libertatea de expresie.
Deci e evident că e o cenzură.
-Credeți că vreo instituție a statului ar
putea să-i apere pe acești pictori? Nu știu,
Ministerul Culturii, Muzeul Național de Artă
Contemporană...
- Domnul Boroianu de la ICR poate,
împreună cu domnul Buzura. Nu știu,
există o societate civilă, sunt niște legi aici,
e de discutat. Să știți că povestea asta cu
libertatea de expresie și marginea libertății,
până unde se întinde ea, se discută în
permanență oriunde în lumea civilizată.
Până la urmă, graffiti-ul ăla nu este făcut
pe o biserică. Cred că Biserica are dreptul
să-și îngrijească rezonanțele estetice pe
tarlaua ei, care se cheamă Catedrala
Neamului.“

8 mai 2015

23 mai 2015

Google Street View iulie 2014

Interesting Times
Bureau

Încă un lucru: graffiti-ul acesta este (în
curând, a fost) primul proiect de artă
urbană al Interesting Times Bureau.
Acesta e un grup de voluntari care
organizează, printre altele, tururi alternatve
în Bucureşti pentru străinii care vor să
înţeleagă capitala României şi altfel decât
prin poza formală, de vedere, cu Palatul
Parlamentului şi Muzeul Satului. Din banii
strânşi prin astfel de tururi a fost finanţat
proiectul Sf. Gheorghe şi Dragonul Jucăuş,
şi din Google AdGrants. Acum, întreg
efortul, creativitatea şi bunele intenţii ale
unor voluntari care vor să ofere ceva
Bucureştiului vor fi distruse, mulţumită
Consiliului Parohial fundamentalist de la
biserica Sf. Gheorghe.
Presupun că epitropii bisericii o să facă un
rug frumos la temelia clădirii de pe Băniei
5, ca s-o purifice de blasfemia gândirii
libere. Acum şi-n vecii vecilor, amin!
P.S. Pictura a fost stearsă pe 10 mai 2015
http://www.petreanu.ro/2015/05/08/
inchizitia-ortodoxa-mai-face-o-victima/
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BUCUREȘTIUL VĂZUT DE BUCUREȘTENI

Am început să fotografiez undeva prin februarie 1987
cu două aparate pe film. Mi-a plăcut de poveste să văd
cum arată o idee de a mea imortalizată. De atunci m-am
îndrăgostit de artă aceasta şi nu am mai lăsat-o.

Octav Drăgan
 www.facebook.com/octav.dragan
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Ador peisajele urbane, fotografia de stradă şi în curând voi
aborda în forţă şi peisajul montan, rural etc.
Locurile atrăgătoare din Capitala sunt toate, dar contează
cum le priveşti şi cum le simţi. Prefer să nu mai lungesc vorba
şi să las fotografiile să vorbească în locul meu.
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Adrian-Silvan Ionescu

Războiul cel Mare.
Fotografia pe frontul românesc 1916-1919
Lucrarea este dedicată aniversării a 100 de
ani de la declanșarea Primului Război Mondial
(1914), război în care România, după doi ani de
neutralitate, a intrat să lupte alături de Antantă.
Volumul este prefațat de un studiu despre
Serviciul Fotografic al Armatei Române, aflat
la dispoziția Marelui Cartier General din anul
1916, care includea fotografi și operatori
celebri în epocă, a căror misiune era aceea de
a însoți deplasarea trupelor pe front, realizând
jurnalul iconografic al diverselor unități în timpul
manevrelor.
Bogatul material iconografic a fost conservat,
în perioada interbelică și postbelică, în fototeci
ale unor muzee și biblioteci: Muzeul Național
de Istorie a României, Muzeul Militar Național,
Biblioteca Academiei Române, Arhivele
Naționale, Biblioteca Națională, Arhivele Militare
Pitești etc. Pentru o reconstituire adecvată,
imaginile au fost grupate tematic pentru a reda
cele mai importante evenimente derulate până
la finalul războiului, în 1919: Familia regală pe
front, Artileria, Aviația, Marina, Misiunea Militară
franceză, Serviciul religios, Prizonieri germani și
capturi de război, Ambulanța, Masa ostășească,
Repausul, Perioada de ocupație etc. În
aceste imagini se regăsesc figuri emblematice
pentru istoria României: Regina Maria, Regele
Ferdinand, Principele Carol, principesele
Elisabeta Maria, Ileana, principele Nicolae,
veniți pe front să-i încurajeze pe soldații români.
Generali români și francezi - Eremia Grigorescu,
Arthur Văitoianu, generalul Henri Berthelot, șeful
Misiunii Militare Franceze ș. a., alături de miile
de combatanți anonimi care și-au jertfit viețile
pentru salvarea României vor rămâne, prin
aceste imagini, în memoria timpului.
Acești eroi ai imaginii expresive, ai cadrajului
impecabil realizat sub focul vrăjmaș, ai
subiectului palpitant și, uneori, chiar hazliu operatorii de fotografie sau de film - nu au nume
și nici chip, chiar mai puțin decât modelele lor,
soldatul de rând, mitraliorul, tunarul, pontonierul,
pilotul de avion, marinarul sau pușcașul din
prima linie, rezemat de parapetul tranșeei și
privind, vigilent, spre inamic: doar o tunică sau
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o manta neutră, aplecate asupra aparatului
așezat pe trepied. Ei rămân anonimii care și-au
periclitat viața, la fel ca simplii combatanți pe
care i-au imortalizat, pentru a realiza o operă
colectivă perenă, de mare valoare documentară
și istorică. Fotograf și fotografiat și-au adus, în
egală măsură, obolul la crearea României Mari.
Concepție grafică și grafică de Bogdan Iorga
Cuprins
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Jurnal bucureștean
din “Epoca de aur”
Text și meu
acuarele:
110 
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arh. Gheorghe Leahu

Bd Lascăr Catargiu iarna

Nr. 38 / Mai 2015 111

„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.

8.05.86

D e arh. Gheorghe Leahu

Aniversăm 65 de ani de la făurirea partidului comunist
român. Ziarele, presa, radioul, TV fac ample expuneri în
care la loc de cinste e mai puțin ,,glorioasa’’ aniversare,
cât glorificarea unei singure persoane. Nu lipsesc nici
titluri ca: ,,N.C. prezență de mare prestigiu în rezolvarea
marilor probleme ale lumii’’! Iată că ne ocupăm intens
ca purtător de stindard al marilor probleme ale lumii,
dar la noi, ce-i de văzut? Păi, e de văzut o coadă
uriașă – poate de 4-500 de persoane așezate pe
4-5 rânduri, de la micul magazin alimentar de lângă
cofetăria ,,Albina’’ până la intrarea în hotelul ,,Majestic’’
– pentru câte două borcane de nes și două cutii de
sardele ,,Socra’’ de persoană, e de văzut coadă la
carne de vită în pungi, o altă coadă imensă în spate la
alimentara din Mărășești, ambele evenimente marcând
aruncarea pe piață în gura oamenilor muncii a unor
produse de excepție distribuite la toată lumea doar azi,
la sărbătoarea partidului.
În rest tot rafturi goale pretutindeni, cu o alta excepțieexcepțională: la magazinul ,,Milionarilor’’ (din spatele
blocului Grădinița) s-au adus tot felul de mezeluri
nemaiîntâlnite de 3-4 luni: mușchi țărănesc, spată, piept
ardelenesc (*A fost poreclit magazinul ,,Milionarilor’’
pentru că prețurile sunt foarte piperate, 80-90-100 lei
Kg de specialități… să ne aducem aminte că pensia
unui țăran cooperator PE LUNĂ e de 80-90 lei.). Coada
și acolo imensă, dar într-un fel amuzantă. Din lipsă
de spațiu, cumpărătorii stau înșirați întâi în dreptul
tejghelei, apoi urcă pe trepte tot mai sus, pe o scară
ce urcă la mezanin, expresie a ridicării nivelului nostru
de trai... pe trepte tot mai înalte. De o săptămână, la
,,Patria’’ rulează filmul ,,Cunună de lauri’’ iar la ,,Scala’’:
,,Patrie, partid, popor’’, la ,,Dalles’’ expoziția de grafică
republicană, în vitrine afișe omagiale. În toate trei
locurile, salile goale.

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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Echipa Steaua, astă-noapte la ora 24 a cucerit ,,Cupa
Cupelor’’ la fotbal, câștigând finala cu Barcelona cu
2-0 la spanioli acasă, la Sevilla. Meciul extraordinar
de tensionat, tensionați au fost și milioanele de
telespectatori. La miezul nopții, toate blocurile și casele
cu luminile aprinse ca la Revelion. Bucurie națională,
băieții de la Steaua au fost extraordinari. Susținătorii au

cutreierat străzile Cpitalei în cârduri, aclamând
pentru echipa favorită. Militia de noapte a fost
în alertă. Asemenea manifestații spontane
trebuie sever supravegheate! Vom avea ce
comenta săptămâni întregi!

5.05.87

Am aflat date suplimentare despre inundația
din metrou. Statia Unirii a fost inundată până
la treptele escalatoarelor pe linia a 2-a, adică
pe 4-5 m, strat de apă adusă de ploi și de
Dâmbovița, iar linia 1-a pe 1-1,5 m între
stațiile Timpuri Noi și Eroilor adică pe cca 4
km lungime. A fost scoasă din funcțiune toată
instalația, a paralizat tot metroul, e necesată
evacuarea apei, curățirea de noroi, revizuirea
instalațiilor și finisajelor afectate sau deteriorate,
deci multe zile; sute de mii de oameni se vor
chinui să parcurgă kilometri până și de la slujbă,
zilnic, dacă nu va veni odată sfârșitul lor.
Margareta, colega noastră normatoare are
soțul ofițer inferior de Miliție. Pe 2 mai a avut
ca sarcină de serviciu să păzească Parcul
Herăstrău. Cu toate că zeci de civili și milițieni
în uniformă ,,au asigurat buna desfășurare a
plimbărilor’’ prin parc, s-a dat foc unui panou
de 1 Mai. Supărarea a fost foarte mare,
făptașul n-a fost prins, dar soțul milițian a fost
sancționat că nu și-a făcut rondul cum trebuie.
De 30 aprilie, 1, 2 și 3 mai nu s-a srbătorit în
România tradiționala zi internațională a muncii,
a clasei muncitoare, a celor ce muncesc. Toată
presa, radioul Tv au avut emisiuni exclusive
de adulație a lui și a ei. Pe Tv la bulgari showuri, vedete internaționale, modă, sport; la noi
continuă osanalele naționale de nesuportat.

15.05.88

Au mai trecut peste două săptămâni de sărăcie
cu o singură rază de soare ce ne-a luminat
sufletele și ne-a odihnit. Am făcut numai anul
acesta aproape 20 de zile de gărzi după-masă
sau noaptea la cabinetul secretariatului. Acum,
în zilele de sărbătoare sau când ei sunt plecați
în lume: în Australia, Indonezia, Vietnam și
Mongolia, iar se dublează și se întăresc toate
gărzile, la toate instituțiile țării.
Azi așa, mâine așa, constat că am strâns
un număr impresionant de zile lucrate peste
program. Colegii și subalternii mei mă
bombardează cu cereri pe care eu le aprob
sistematic pentru recuperări de câte 2-3-4 zile,
iar eu, șeful lor, rămân conștiincios la slujbă în
continuare, chiar atunci când am făcut garda

de la 21 la 8 dimineața. Am fost de gardă și pe
2 mai, în timp ce ceilalți erau liberi, și atunci,
lipsit de satisfacții pentru ce făceam, mi-am
luat îndrăzneala să-mi cer drepturile. Am făcut
cerere pe 2 zile de recuperare in contul celor
16-20 zile lucrate, am luat sâmbăta liberă
lunară pe care n-am luat-o decât o singură
dată în ultimele 5 luni și iată-ne la drum.
Între Piața Romană și Calea Griviței, intre
closetul public din Romană și cel din Grivița s-a
realizat o nouă arteră de circulație, disputată
între cel din Grivița s-a realizat o nouă arteră de
circulație, disputată între cei doi: el dorea, ea
nu. Profitând de plecarea lor în Australia, într-un
efort uriaș si dement, pe o vreme câinească,
s-a realizat noul bulevard – azi se circulă pe el.
Datorită situării lui geografice între două W.C.uri publice, bucureștenii l-au denumit bulevardul
,,La Doi Căcați’’ (scuzați!).

29.05.89

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

Prin pozele pe care le-am ales vreau să spun scurtă poveste
a Bucureştiului meu. Din păcate nu are legătură cu arhitectura
decât indirect, prin felul cum mă face facultatea să mă simt
adeseori, probabil.
Am început cu un pod înceţoşat, pe care îl privesc de
dedesubt. Asta este primul pas al călătoriei, Bucureştiul fiind
oraşul mult visat, Mecca din timpul liceului. Încă nu ştiu clar
cum arată acest pod, ştiu doar că dincolo voi găsi o lumină.
Încep să mă familiarizez cu dezorientarea şi-mi fac casă
în mijlocul ceţii, nu am traversat încă podul, stagnez până
improvizez vreo soluţie salvatoare care mă va ajuta să ajung pe
malul opus.
Am decis într-un final să îmi fac plută, podul fiind de neatins,
am luat-o pe scurtătură şi am ieşit din ceaţă, ghidat de lumină.
Pe malul opus am fost orbit. Ceaţa a dispărut dar tot nu pot
vedea clar, lumina s-a dovedit a fi prea multă pentru ochii,
mintea şi simţurile mele.
Ochii-mi încep a se obişnui cu lumina şi văd că am ajuns
într-un loc agitat, unde timpul nu are valoare, unde eşti orbit
constant şi îţi e frig, tare frig. Am ajuns unde vroiam, dar nu mă
aşteptam să ningă aşa devreme.
Agitaţia mă sperie. Uitându-mă la malul pe care l-am părăsit
încep să regret, dar nu e cale de întors, pluta am ars-o odată
ce-am ajuns aici iar podul s-a năruit.
Hotărăsc să mă îndrept spre una din lumini. Îmi strâng lucrurile
într-o valiză şi o iau la drum, sigur pe mine că poate de astă
dată fac alegerea corectă.
Pe drum întâlnesc oameni cu aceeaşi destinaţie. Sunt nevoit să
râd şi să dansez cu ei, să cânt şi să îmbrac o blană străină ca
ei să mă primească. Nu ştim drumul, dar îl căutăm.
Aflăm că drumul e ascuns. Un zvon ne spune că sunt oameni
care ştiu unde e, dar ca să aflăm trebuie să ne vindem.
Caut încă dezorientat acel drum, care poate că nici nu e
pe-aici, de-asta îmi place să cred că o să îmi iau zborul îndată
ce voi afla că nu există, doar ca să caut altul, în altă parte.
Eseu realizat în cadrul cursului „Fotografia ca instrument de
studiu“ susținut de lect. dr. arh. Vlad Eftenie. 

Eseu despre oraș
București, o desfășurare
 Text și foto: Alexandru Cetea
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Fotografi ABMD

Cum ai început să fotografiezi?
Printr-o întâmplare şi nu de foarte mult timp.

Artiştilor Alina Tudor şi Răzvan Neagoe trebuie să le mulţumesc,
pentru că de la ei a început totul, prin 2009. Cum eu merg foarte
mult cu maşina, prin şi în afară Bucureştiului, Alina m-a rugat
la un moment dat să fac fotografii cu monumentele pe care le
întâlnesc în drumurile mele, pentru proiectul lor MOnuMENTS. Eu
mi-am luat treaba foarte în serios şi astfel a urmat o perioadă în
care am făcut sute de fotografii, cu zeci de monumente dar nu
numai. Mi-a plăcut tare mult să fac asta şi ceva s-a întâmplat cu
mine atunci. Am prins definitiv gustul “căutatului cu privirea” în jur,
tot timpul, peste tot şi mai ales al aparatului foto, permanent la
îndemână.

Pentru mine fotografia este o joacă, totul este o bucurie de la
început până la sfârşit şi ţin la aceste două lucruri şi în ceea ce
fac eu dar şi în ceea ce văd la alţii.

Cum ai aflat de Asociația Bucureșţiul
meu drag?

Pe Facebook, odată cu una din ediţiile expoziţiei Bucureştiul în
alb şi Negru. Pentru că iubesc oraşul, subiectul m-a atras imediat
şi apoi am început să îi urmăresc.

Ce te atrage să participi la acțiunile
asociației?

Ce tip de fotografie iți place?

Ei sunt bucureştenii pe care aş vrea să îi întâlnesc peste tot. Sunt
foarte deschişi, primitori, pasionaţi. Ai impresia că îi cunoşti de
când lumea şi de câte ori intri în contact cu ei, te primesc de
parcă ai fost acolo mereu.

Ne (îndelung) editată.

Şi-apoi, dragostea asta declarată pentru Bucureşti... în condiţiile
în care sunt atât de mulţi cei care urăsc oraşul său îl vorbesc de

Spontană. Eventual fără titlu. Neapărat cu poveste, preferabil din
trecut.
De stradă, de arhitectură, documentara.

Ileana Partenie
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rău, care nu-l înţeleg sau nu ştiu cum să şi-l apropie, faptul că
există atâţia oameni într-un singur loc dispuşi să privească altfel
oraşul şi curiozitatea lor creativă împrăştie informaţie pozitivă,
asta mi se pare admirabil şi într-un fel, liniştitor.

Ce activități ale asociației iți plac cel
mai mult?

Îmi plac mult expoziţiile lor, pentru că te ţin mereu în priză. Sunt
efervescenţi, mereu se întâmplă ceva, inventează teme noi şi le
întreţin cu grijă pe cele vechi. Te invită tot timpul să vii alături de
ei şi te înconjoară cu grijă, fără să simţi vreo obligaţie. Excursiile
lor sunt cel mai bun exemplu, poate. Eu nu i-am însoţit decât o
singură dată din cauza programului meu complicat, dar primesc
mereu invitaţiile, îi invidiez zâmbind când pleacă şi apoi mă bucur
de fotografiile lor după ce se întorc.

Ce loc din Bucureșţi iți place cel mai
mult?

Mereu altul. În topul meu personal sunt mai mereu schimbări, dar
am totuşi şi nişte “idei fixe”: Dealul Filaret, Berzei, Cotroceni.

Ce îți place în București?

Că e neobosit şi surprinzător, în toate sensurile posibile. Că nu
mă plictisesc şi că mă face să râd şi să plâng zilnic.
Eu îi văd mai degrabă calităţile decât defectele. Însă până
şi asta, cred că este tot meritul lui. Până la urmă, dacă un
detaliu neaşteptat şi frumos de la o casă veche mă face să
uit instantaneu de o supărătoare şi interminabilă reparaţie pe
stradă, nu e aşa? Sau dacă semaforul trece brusc de la roşu la
verde exact în momentul în care eu vreau să fac o fotografie, nu
înseamnă că şi oraşul se joacă cu mine?

Ce nu iți place în București?
Multe, multe. Multe şi mărunte... sau nu.

Centrul istoric este pentru mine cel mai inexplicabil, urâţit şi trist
(deşi pare vesel), loc din oraş. Mai presus de toate gropile, casele
ce se dărâmă sau dispar, magazinele mici care nu-şi mai găsesc
locul, traficul, şantierele, oamenii nervoşi,...
Sunt foarte legată de străzile acelea, mai ales de stradă Şelari.
Am văzut foarte de aproape toată transformarea zonei şi ani la
rând am sperat că într-un final va ieşi ceva frumos.
Locul mă atrage încă, merg des şi fac fotografii dar de fiecare
dată mă gândesc la ce-a fost, ce ar fi putut să fie şi ceea ce este
de fapt.

Defineşte Bucurestiul în câteva cuvinte
Puternic, dificil, provocator, expresiv, nebunesc.
Mi-e drag.
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Călătorie inversă pentru înțelegerea
timpului trăit în vârstele orașului.
Sponsori:

154 Bucureștiul meu drag

Parteneri media:

Nr. 38 / Mai 2015 155

MEMORIA VIZUALĂ

Andrei Bîrsan
www.orasul.ro

Catedrala Neamului
Iulie 2011
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MEMORIA VIZUALĂ

Silvia Colfescu
www.facebook.com/
silvia.colfescu

Farmecul discret
al bucureștencelor.
Conversație la balcon
Blocul este cel de la colțul
bulevardului Magheru cu
strada George Enescu.
Poza e făcută de vizavi...
prin parbrizul mașinii.
Stăteam la stop, am
văzut scena și n-am știut
cum să fotografiez mai
repede, mă mir că a ieșit
cum a ieșit.
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Irinel Cîrlăneanu
www.facebook.com/irinel.cirlanaru.photography

Coșmar pe șoseaua Viilor
17 mai 2015
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Eduard Guțescu
www.facebook.com/
edyholdem

Protest împotriva
defrișărilor ilegale.
10mai 2015.
Blocul de unde am
fotografia este cel cu
reclama de la Dero din
Piața Victoriei
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www.asociatia-komunitas.ro

Această platformă a fost amplasată
în mai 2014, în cadrul ”Urban
Dreamscapes” - un proiect participativ
de intervenții urbane, intercultural
(româno-estonian), un schimb de tineri
cu durată de o săptămână, care a
avut loc la București, sub coordonarea
Asociației Komunitas și cu finanțare de la
programul ”Tineret în Acțiune”.
Platforma a putut fi amplasată în urma
unui șir îndelungat de negocieri cu
Alpab; ar fi trebuit să fie amplasate mai
multe obiecte de mobilier urban, însă
am întâmpinat refuzul celor din Alpab,
despre care puteți citi pe larg aici:
http://laboratorul-urban.blogspot.
ro/2014/06/interventii-urbane-inbucuresti-serial.html
Un an mai târziu, la inițiativa lui
Alex Axinte de la grupul de arhitecți
studioBasar, a lui Silviu Marcu și a
Mirunei Tîrcă de la Asociația Komunitas,
platforma a fost reparată, înlocuindu_se
părțile rupte sau putrezite, și a fost
vopsită, oferindu-i-se astfel o nouă
față, pe măsura popularității pe care o
cunoaște, fiind practic în permanență
utilizată de cetățeni de toate vârstele.
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Mihai Olaru
www.facebook.com/
mihai.olaru.7

Just marathon!
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