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Merită să descoperim pentru noi toţi şi pentru copiii
noştri farmecul locului, oamenii şi tradiţiile care l-au
construit, care i-au definit spiritul şi care într-un fel sau
altul interferează zilnic cu prezentul nostru.
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Indignați-vă! Iubim Bucureștiul!
Reiau mesajul de acum 4 ani când a început aventura Bucureştiul meu drag:
“Cum ar fi dacă ne-am urca azi într-un taxi şi l-am ruga pe şofer să ne ducă la
Predoleanu? Ne-ar înţelege oare că vrem să mergem la magazinul de fierărie de
la Obor?
Cum ar fi dacă i-am da întâlnire unei tinere la intrare pe Uliţa Mare? Am găsi-o
oare la capătul Lipscaniului?
Ce ar zice un om de afaceri dacă i-am propune o întâlnire la restaurant în
Bucureşti lângă Gara Târgovişte? Ar zâmbi oare cu înţeles ştiind că ne referim la
Gara de Nord?
Ne drămuim zilnic timpul între birou, familie, prieteni, şcoli, mall-uri,
hipermarketuri, restaurante şi câteodată reuşim chiar să furăm un pic de timp
pentru un teatru sau o expoziţie de pictură. In rest nu mai avem timp de nimic.
Nu mai avem timp să ne gândim că în drumurile noastre zilnice prin oraş călcăm
pe pământuri pline de istorie.

Andrei Bîrsan
www.orasul.ro

Merită să descoperim pentru noi toţi şi pentru copiii noştri farmecul locului,
oamenii şi tradiţiile care l-au construit, care i-au definit spiritul şi care într-un
fel sau altul interferează zilnic cu prezentul nostru.
Te invităm să spunem împreună povestea oraşului nostru, aşa cum îl iubim, aşa
cum îl trăim în fiecare zi, aşa cum ni se schimbă sub priviri! Să o spunem pentru
noi, pentru copiii noştri, pentru cei care trec grăbiţi prin oraş sau pentru cei
care vin să-l viziteze pe îndelete…”
A venit vremea să strângem laolaltă poveştile oraşului, aşa cum este, aşa cum îl
dorim să fie, aşa cum ar trebui să fie. Lună de lună veţi fi delectaţi cu fotografii
interesante, detalii despre locuri puţin cunoscute sau proiecte îndrăzneţe.
Haideţi să spunem cu emoţie şi mândrie: Bucureştiul meu drag!
Andrei Bîrsan
Preşedinte Asociaţia “Bucureştiul meu drag”

foto Dan Moruzan
ianuarie 2012 - “Bucureștiul meu drag” 3

Bucureștiul meu drag
cuprins
Trecut-au anii....
Cărțile Bucureștiului recomandate de Filica Drăghici
Iconostase din biserici ortodoxe bucureștene, Catedrala Sfântul Spiridon
Nou, fotograf: Irinel Cîrlănaru
Oraşul în care m-am născut
de Simona Cratel
Foișorul de foc. Muzeul Național al Pompierilor de Vasile Bălan
Viziunea biroului Idei Urbane asupra pieței Foișorul de foc
Memorialul Renașterea, Omagiu Eroilor Revoluției din Decembrie 1989,
Alexandru Ghilduș
Biblioteca Centrală Universitară 22 decembrie 1989 o victimă colaterală,
de Cornel Hlupina
Povestind Bucureștiul: Cei 4 București de Cristian Radu
O bibliotecă, un destin: Emanuel Bădescu de Alex. Valentin Crăciun
Fotografii Bucureștiului: Aurel Bauch de Emanuel Bădescu
Rapsodia adâncurilor de Evelyne Croitoru, RP Metrorex
Gara Centrală - 1892 de Nicolae Lascu
Wiki Loves Monuments
Despre Worldwide Photo Walk 2011 cu Eli Driu
Arhitectul Ion D. Berindey și Bucureștiul de Sidonia Teodorescu
Fotohaiku, foto: Gilda Comarzan, haiku: Ildiko Juverdeanu
Amintiri din București: Grădina Cișmigiu de Dan Moruzan
Ora 12 de 366 ori de Lucian Muntean
Revista Bucureștiul meu drag este editată de Asociația Bucureștiul meu drag ®
andrei.birsan@orasul.ro, www.orasul.ro
Telefon: 0743.076.255

Redactor Șef: Andrei Bîrsan
Redactor: Sidonia Teodorescu
Redactor: Dan Moruzan
Consilier documentare: Emanuel Bădescu
Revista a fost realizată cu Adobe Creative Suite.
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. ©2012 Asociația Bucureștiul
meu drag

Coperta: Piața Universității 2011, reclamă la redeschiderea Muzeului Antipa, fotomontaj de Andrei Bîrsan
4 “Bucureștiul meu drag” - ianuarie 2012

ianuarie 2012 - “Bucureștiul meu drag” 5

Trecut-au anii....
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Cărțile Bucureștiului
recomandate de Filica Drăghici, bibliotecar BCU

Duduţa Olian, Bucureştii
sufletului, Editura Vremea,
Bucureşti, 2009, 190 p
Autoarea ne invită la o mică plimbare
prin Bucureşti, să privim cîteva dintre
clădirile pe care le-a desenat Alexandru
Olian prin rătăcirile lor şi să ne gandim
o clipă la cei care le-au ridicat sau doar
le-au îmbogăţit cu spiritul lor.
Bucureştii sunt un oraş greu de iubit,
frumuseţea, gloria şi bunătatea lui
se ascund în haosul vieţii cotidiene. Cartea este un îndemn
la cunoaşterea Bucureştilor, scrisă cu râvnă şi hărnicie de
cronicar, o lecţie de dragoste pentru oraş. Actriţa Duduţa
Olian ne propune câteva plimbări cu ţintă prin targ, fie prin
colţuri mai puţin cunoscute, fie prin zone pe care trecem
mereu, dar fără să ştim ce vedem sau fără să avem timp
să privim. Cu multă discreţie apelează uneori la propriile
amintiri, punând astfel accente personale în textul său.
A colindat până în cele mai ascunse colţuri Grădina Botanică,
a transcris inscripţii din curtea bisericii Mavrogheni, a zăbovit
în grădini mărunte şi casei memoiale, cum este cea a lui G.
Calinescu. Ansamblul istoric Ghica- Tei, biserica şi palatul îşi
află în Duduţa Olian o vizitatoare meditativă, la fel mănăstirea
Plumbuita sau, la celălalt capăt al oraşului, în cartierul Grant,
castelul Belvedere. Fotografiile prezentate sunt din colecţia
autoarei.

Lelia Zamani, Negustori,
negustoraşi şi negustoreli în
vechiul Bucureşti, Editura
Vremea, Bucureşti 2009, 190 p.
Autoarea este absolventă a Facultăţii
de Istorie din cadrul Universităţii din
Bucureşti, doctor în filologie cu o temă
desprinsă din istoria bucureşteană a
secolului al XIX-lea şi muzeograf la
Muzeul Municipiului Bucureşti.
Printre referirile la Bucuresti, pe care
le făceau atât românii, dar mai ales călătorii străini veniţi la
noi în secolul al- XIX-lea au rămas date interesante privind
populaţia oraşului, precum şi componenţa sa etnică. Călătorii
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străini veniţi în Bucureşti în prima jumătate a secolului al- XIXlea, dar şi mai tâziu, au fost surprinşi văzând străzile oraşului,
în majoritate lungi, strâmte, întortocheate, fără nume şi
murdare. O deosebită importanţă a reprezentat-o contactul
Bucureştiului cu exteriorul, care s-a realizat prin intermediul
unor drumuri mari. Principalele drumuri de acces în Bucureşti
au fost: Podul Târgului de Afară, Drumul Târgoviştei, Podul
Beilicului, Drumul Craiovei, Podul de Pământ, drumul Olteniţei
şi Drumul Silistrei. Mahalaua a reprezentat o primă formă de
organizare teritorial administrativă urbană. Termenul mahala
este de origine turcească, iar la noi a căpătat o formă de
cartier mărginaş, periferie.
Această carte este o parte din lucrarea de doctorat a
autoarei. Fotografiile care ilustrează cartea fac parte din
patrimonial Muzeului Municipiului Bucureşti, fiind realizate în
prima parte a secolului al XIX-lea.

Dana Harhoiu, Monica
Mărgineanu Cârstoiu, Daniel
Spânu, Bucureşti, un oraş între
Orient şi Occident, Editura
Simetria, 1997, 133 p.
Dana Harhoiu continuă prin profesiunea
de architect preocupările intelectuale
şi tradiţiile de artă ale familiei. Meritul
incontestabil al acestui studiu constă
în punerea în evidenţă a unei logici
proprii de dezvoltare a Bucureştiului,
diferită de cea a oraşului occidental sau oriental (deşi suportă
influenţa amândurora).
Bucureştiul, oraş al destinului şi vocaţiei europene, oraş
martirizat de puterea totalitară, rămâne înca un oraş care
trebuie înţeles, gândit şi refăcut. Capitală a Romaniei şi
centru al romanităţii orientale, situat într-un spaţiu de
confluenţă al civilizaţiilor, Bucureştiul s-a dezvoltat asimilând
influenţe europene şi orientale, printr-o capacitate de
integrare naturală care i-a susţinut vocaţia de a fi un oraş
între Orient şi Occident. Cartea este împărţită în: Studiul
evoluţiei oraşului Bucureşti; Oraşul postbizantin (sec.
XV-XVIII); Oraşul fanariot şi Oraşul modern. Cartea este
completată de o serie de ilustraţii care aparţin colecţiilor
Muzeului de Istorie a Bucureştiului, Bibliotecii Uniunii
Arhitecţilor din România şi Arhivelor Bucureştiului.
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Oraşul în care m-am născut
de Simona Cratel

M-am născut în 1972 în Bucureşti şi am urmat Liceul de Arte Plastice
“Nicolae Tonitza”, apoi Universitatea de artă. După ce am lucrat ca grafic
designer, art director şi web designer timp de mai mulţi ani, mi-am urmat
soţul în Germania, unde am hotărât să îmi reiau o pasiune mai veche,
aceea de a scrie.
În apartamentul nostru retras din apropierea München-ului, lângă pădure
şi lac, am găsit timpul şi liniştea necesare pentru a-mi urma acest hobby
pentru care niciodată înainte nu s-au găsit condiţiile favorabile. Am
devenit colaborator permanent al portalului cultural www.liternet.ro şi
am avut şansa de a publica diverse texte pe alte situri culturale şi de a fi
tradusă în limba ungară. Am scris un roman scurt inspirat din realitatea
vieţii de imigrant în Germania cu titlul “Străinii”, publicat de către
editura LiterNet, şi romanul “Podul” care urmează să apară.

Simona Cratel

www.simonacratel.eu
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Scriu foarte des despre Bucureşti şi despre cei treizeci de ani petrecuţi
acolo, despre toate lucrurile care mă leagă în continuare de România
chiar şi după opt ani de înstrăinare, folosindu-mă de argumentul cel mai
convingător: singura limbă în care pot scrie, în care îmi pot exprima
gândurile nemijlocit şi mai ales la un nivel lingvistic care mă reprezintă.

1. Acum că jumătate din viaţă s-a scurs, nu am
curajul să privesc în urmă. Mi s-ar făcea prea frică.
Nici înainte nu privesc, căci nu ştiu ce m-aşteaptă.
M-aş înspăimânta prea tare. Singurul lucru spre care
privesc, e cerul. Cred că te ştiu, dar nu te ştiu.
Eşti doar un cântec mai de mult uitat.

2. Oraş pierdut, oraş interior, tristeţe ascunsă.
Când mă uit în jur, zăresc foarte multe sentimente:
apropiere, tandreţe, îmbrăţişare. Dar toate îmi sunt
brusc străine. Când mă uit în jur, înţeleg că n-am
rămas aceeaşi. Nu pot trăi, nu pot muri, uneori vine
trecutul la mine, alteori viitorul nesigur. Acum că
jumătate din viaţă s-a scurs, ai devenit doar o melodie
de-altădată.

3. Am făcut nenumărate lucruri care nu se vor mai
repeta nicicând, ca şi cum noi doi nu ne-am fi întâlnit
vreodată. Doi străini. Dar viaţa o să treacă, şi toată
durerea asta o să treacă, în timp ce eu te voi rescrie-n
colţul meu. Ochii îmi sunt larg deschişi, deşi fără
vedere, iar mintea mi se mişcă deja spre alt subiect.
Pământ negru, apă neagră.

4. Eşti doar o schiţă a unui vis neîmplinit, de o
imprecizie fermecătoare. Oraşul meu pierdut, monolog
obositor, mai ales când nu vreau să repet viitorul
în cuvinte. Nu privesc în faţă, căci nu ştiu ce mă
aşteaptă, asist doar cu uimire cum viaţa mea s-a scurs:
notele uitate ale unui cântec, un chip neclar, o uşă
care nu se mai deschide.

5. O locuinţă de suflet, o mansardă. Locul în care
oricine ar putea fi fericit. De o fericire amară. Căci
monoloagele mele sunt însoţitoarele unei imagini
neclare, unde am devenit, şi-am devenit, şi-am
respirat tot ce sunt. Oraşul meu, oraş pierdut, în care
parcă nu am locuit vreodată, doar m-am născut aici,
apoi mi-am luat zborul. Oraşul celor pierduţi, de unde
sufletul meu provine.

6. Deşi am rămas fără ceva important, nu m-am simţit
niciodată bolnavă, ci doar gonită, fără port în care
s-ancorez, cu toate locurile ocupate, şi de aceea m-am
văzut nevoită să-nvăţ foarte multe lucruri care pentru
alţii veneau de la sine. Fără ieşire spre vreo minimă
rezolvare.
Chip ascuns în memorii imprecise, când îl caut. Cred
că te ştiu, dar nu te ştiu.
Un cântec din cu totul alte vremuri.
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Iconostase din biserici ortodoxe bucureștene

Catedrala Sfântul Spiridon Nou
fotograf: Irinel Cîrlănaru
Catedrala Sfântul Spiridon Nou
Hram: Sf. Spiridon al Trimitundei făcătorul de
minuni şi Sf. Visarion Episcopul Larisiei
Ctitorită: Scarlat Ghica zidește biserica la 1765
Calea Șerban Vodă, nr. 29-31, sector 4

Irinel Cîrlănaru
www.idealphoto.ro
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Foișorul de foc
Muzeul Național al Pompierilor

de Vasile Bălan, directorul Muzeului Național al Pompierilor
foto: arhiva Muzeului Pompierilor, Andrei Butuman, Cristian Nyaguly,
Ion Pârvu și Andrei Vocurek
Foişorul de Foc a fost ridicat în anii 1890-1891, la câţiva ani după
demolarea în 1888 a cunoscutului Turn al Colţei.
Proiectul construcţiei i-a revenit arhitectului-şef al capitalei, George
Mandrea, autor şi al altor planuri precum Piaţa Bibescu, Biserica Delea
Veche sau Biserica Mănăstirii Sinaia. Necesitatea existenţei acestei clădiri
pleca de la problemele oraşului privind două aspecte: supravegherea din
punctul de vedere al izbucnirii incendiilor şi alimentarea cu apă. Aşa a
apărut turnul de observare, cea mai înaltă construcţie din Bucureşti la
acea dată, realizată din cărămidă şi var hidraulic, având la nivelul solului
diametrul exterior de 17 m, o zidărie groasă de 3,20 m, iar la partea
superioară, în dreptul rezervorului de apă, o grosime de o cărămidă doar,
pentru reducerea sarcinii.
Postul de veghe se afla situat la înălţimea de 42 m, iar rezervorul (de
compensaţie) cilindric cuprindea etajele (actuale) 4, 5 şi 6, avea o
capacitate de 750 m.c. şi urma să alimenteze împrejurimile cu apă prin
cădere liberă. Numai că, pompele care trebuiau să ridice apa la înălţimea
cerută nu au avut puterea necesară, scopul propus nefiind atins până la
demontarea sa.
În acelaşi timp, în această clădire funcţionează începând cu anul 1892 şi
„Postul de pompieri Foişor”, în dotarea căruia se aflau două utilaje trase
de cai: o pompă manuală de stins incendii şi o saca pentru transportul
apei Knaust, Austria, modele 1882 aflate la parter. Tot aici era amenajat şi
grajdul celor 6 cai necesari.
Ca „observator al incendiilor”, Foişorul a funcţionat până la apariţia
telefonului în 1910, iar ca post de pompieri până la înfiinţarea cazărmii
Obor, în anul 1936.
După 1936, clădirea a avut diverse destinaţii care au produs degradarea
acesteia, până în anii 1961-1963 când Foişorul de Foc este renovat şi
amenajat ca muzeu. În locul rezervorului de apă dezafectat au fost
construite încă trei nivele, scara centrală în spirală a fost prelungită până
la ultimul etaj şi s-a instalat liftul.
Inaugurarea muzeului a avut loc la 16 septembrie 1963, în urma eforturilor
comandantului pompierilor, generalul de divizie Pamfil Tatu, care, propune
Ministerului de Interne înfiinţarea Muzeului Pompierilor.
Tematica muzeului a fost concretizată prin prezentarea momentelor
importante din istoria pompierilor, a personalităţilor, a marilor incendii,
modul de expunere evidenţiind arhitectura interioară deosebită a clădirii
(inclusă acum în lista monumentelor istorice).
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Expoziţia de bază, este organizată cronologic, pe şapte
nivele (P+6), traseul de vizitare fiind în spirală de la
etajul 6 – unde se ajunge cu ascensorul - către parter.
Prima parte a expoziţiei se axează pe atitudinea omului
faţă de foc: de la spaimă şi neputinţă în înţelegerea
acestui fenomen, la lupta conştientă, organizată,
contra focului. Prin exponate şi documente, sunt redate
primele forme de organizare ale oamenilor împotriva
incendiilor, precum şi primele mijloace tehnice de
intervenţie (de la găleata cu apă la pompele manuale).
Sunt expuse mai multe machete după cele mai vechi
pompe manuale cunoscute, dar şi o valoroasă pompă
hipo tip „gât de barză” (denumită aşa după forma ţevii
de refulare a apei), model 1765, realizată în ateliere
româneşti.
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Sala următoare prezintă instituţionalizarea serviciului
de pompieri, prin înfiinţarea primei formaţii de
pompieri voluntari – Arad 1834 şi a unităţilor de
pompieri militari. Astfel, la Iaşi în anul 1835 şi mai
târziu la Bucureşti în 1844, apar primele unităţi: „Roata
de Pojarnici” la Iaşi şi „Roata de Pompieri” la Bucureşti.
Un grupaj de vitrine prezintă intervenţia „roatei”
din Bucureşti la cel mai mare incendiu din istoria
Bucureştilor: cel întâmplat la 23 martie 1847, în ziua
de Paşti când, declanşat din joaca unui copil, acesta
a mistuit peste 2.000 de case şi 12 biserici, distrugând
centrul comercial al capitalei (o cincime din oraş) şi
oprindu-se la marginea oraşului „nemaiavând notreţ”.
Incendiul este descris de Anton Pann în lucrarea sa
(expusă în muzeu) „Memorabilul Focului Mare” tipărită
în anul 1854, evidenţiind efortul pompierilor în lupta cu
flăcările.
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Aceeaşi companie de pompieri condusă de căpitanul
Pavel Zăgănescu, s-a remarcat un an mai târziu,
în încleştarea eroică şi sacrificiul suprem de la 13
septembrie 1848 în lupta cu oastea otomană din Dealul
Spirii venită să înăbuşe Revoluţia. În memoria acelor
curajoşi pompieri, a fost ridicat în anul 1901 pe locul
luptei, „Monumentul Eroilor Pompieri” realizat de
sculptorul Wladimir Hegel, redezvelit la 13 septembrie
1990.
Sacrificiile pompierilor sunt recunoscute şi de
domnitorul Al. Ioan Cuza care în anul 1860 promulgă
legea prin care acordă participanţilor la „Lupta din
Dealul Spirii” medalia „Pro Virtute Militari”, prima
medalie militară românească. O astfel de medalie
însoţită de brevetul său este expusă în muzeu.
Momentul 1877-1878 este marcat prin documente,
fotografii, medalii, uniforme, mărturii ale participării
pompierilor militari la Războiul de Independenţă,
organizaţi în baterii de artilerie.
La sfârşitul secolului al XIX-lea, procesul înfiinţării de
noi unităţi militare de pompieri continuă cu oraşele
mari ale ţării. În localităţile mai mici existau formaţii
civile sau voluntare de pompieri, numeroase obiecte
aflate în patrimoniul muzeului provenind de la acestea:
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statute de organizare, ştampile, uniforme, medalii
pentru vechime şi comemorative, drapele, căşti de
intervenţie la foc sau coifuri de ceremonie, trofee
acordate în întrecerile de specialitate dintre formaţii,
etc.
În continuare este prezentată evoluţia Corpului
Pompierilor în perioada dintre cele două războaie
mondiale, prin exponate originale, fotografii, sau copii
ale unor documente: înfiinţarea Comandamentului
Pompierilor şi apariţia primei reviste de specialitate, în
1929, Regulamentul Apărării Pasive din 1933, prin care
pompierii au primit şi misiunea apărării teritoriului ţării,
Legea de organizare a Corpului Pompierilor în 1936. Este
reliefat şi Centenarul Pompierilor Militari (1835-1935).
Dotarea pompierilor cu tehnică de intervenţie la foc
era bazată după 1900 pe pompe manuale, de diferite
tipuri şi dimensiuni, executate în ţară sau importate şi
impusă de obicei de mari incendii. Primele motopompe,
autopompe cisternă, autoscări, au fost aduse începând
cu anul 1923 de la fabrica Magirus din Germania în
principal, dar şi de la alţi producători importanţi din
Europa. Ele reprezentau în majoritatea cazurilor cele
mai moderne mijloace de stins la acea dată. Muzeul
deţine multe exemplare de astfel de pompe sau maşini

de intervenţie, dar sunt expuse
doar cele care corespund spaţiului
din Foişor, restul aflându-se în
conservare în depozitele muzeului.
Perioada de după cel de-al Doilea
Război Mondial este marcată de
dezvoltarea tehnicii de luptă
cu focul punându-se accentul
pe produsele realizate în ţară.
Sunt expuse o serie de machete
foarte reuşite ale unor maşini de
intervenţie cunoscute, realizate
la noi pe şasiuri din import sau
româneşti: Praga, Skoda, Zis
(Rusia), Steagul Roşu. De asemenea
şi astfel de autospeciale aflate în
gestiunea muzeului nu pot fi expuse
datorită dimensiunilor lor.
Muzeul are un spaţiu alocat şi
prevenirii incendiilor, cu vitrine
şi panouri de prezentare a
cauzelor de incendiu, a tipurilor
de stingătoare manuale, a
mijloacelor de stingere automată
(detectoare de incendiu, butoane
de semnalizare, pulverizatoare de
apă).
Etajul I este consacrat misiunilor
pompierilor (intervenţii la
foc, cutremure, inundaţii,
acidente rutiere ş.a.) şi relaţiilor
internaţionale ale acestora. Sunt
expuse exemplare reprezentative
din bogata colecţie de obiecte
primite de către pompierii români
în relaţiile cu pompierii străini:
costume şi accesorii de intervenţie,
uniforme, căşti, caschete, medalii,
obiecte decorative, etc.
Traseul vizitării se sfârşeşte la
parter, unde pot fi admirate donaţii
către muzeu ale unor colecţionari
pasionaţi de acest domeniu.
Chiar dacă spaţiul nu permite
expunerea multor piese interesante
cum ar fi trăsurile sau maşinile de
stins, se poate aprecia valoarea
deosebită a colecţiilor constituite
de-a lungul anilor prin achiziţii, dar
mai ales prin donaţii.
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Viziunea biroului Idei Urbane
asupra pieței Foișorul de foc
www.ideiurbane.ro
Idei Urbane
Ce vrem noi să facem cu acest “birou” este doar un
exercitiu de imaginație, o închipuire despre București.
Biroul va funcționa ca o firmă de proiectare cu
beneficiari imaginari, proiecte imposibile și participări
la concursuri inexistente. Orice asemănare cu terenuri,
zone urbane, persoane sau organizații reale este
pur întâmplătoare și va fi luată ca atare. În timpul
liber vom încerca să prezentăm cât mai multe idei,
fără să avem pretenția că sunt geniale. Ideal ar fi ca
propunerile noastre să vă facă să vedeți că se poate și
altfel.

vedeți săptămânal pe acest blog, pe altele, pe blogul
Instantanee de rai. Am sentimente contradictorii față de
orașul meu, în fond și la urma urmei, e un oraș plin de
contradicții, la fel ca mine. Prin fotografii însă, sper să
ne înșelegem mai bine!

Piața Foișorul de foc

Și pentru că fiecare birou este format din mai
multe persoane sau personaje, puteți vedea și lista
“angajaților și colaboratorilor” (o listă deschisă căci
suntem în proces de veșnică dezvoltare)
Andrei Popescu
Am terminat cu greu Facultatea de Urbanism; comod,
nu îmi place să fac efort mai mult decât e nevoie; îmi
plac puține lucruri, dar clare; îmi place orașul meu; mă
mai ocup cu proiectare, urbanism și prezentări 3D; sunt
convins că oricând se poate mai mult sau mai bine, dar
nu știu dacă merită întotdeauna efortul; graba strică
treaba, așa că sunt liniștit în așteptare.
Domnul D. Dobrescu
Domnul Dobrescu este un colaborator de nădejde al
biroului; pensionar, dar încă forte activ; își prezintă
părerile personale despre locuri din București și alte
orașe pe care le poate vizita; nu are studii în domeniul
arhitecturii, dar este un cetățean preocupat de orașul
său și îi place să observe; are un fiu care îi sponsorizează
concediile și căruia îi mulțumește pe orice cale pentru
aceste surprize plăcute; încă nu s-a familiarizat cu
internetul, dar depune eforturi pentru a se adapta.
Radu Iacob
Eu am terminat destul de ușor Facultatea de Știinte
Politice din cadrul Univ. Buc. Ceva mai incomod decât
Popescu, am ca hobby funcționariatul public, iar ca
joburi serioase cânt într-un cor, joc Bridge, cel puțin
așa-mi place să cred, și de ceva vreme fac poze. Unele,
prin București, altele, pe unde apuc. Pe unele o să le
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Imagine Foisorul de foc privit de pe bulevardul
Ferdinand I, cu spitalul Foisor in stanga
Prin prezentarea acestei “viziuni” a PUG București
trecem la propunerea gândită de biroul nostru de
proiectare. Am încercat o regândire a zonei din punct
de vedere al circulaților, cu scopul clar de a îmbunătăți
spațiul public. Și prin spațiul public mă refer la cel
folosit în mod direct, fără “elemente mecanice”
interpuse. Deci vorbesc despre spațiul pentru pieton, om
sau locuitor al orașului, oricum ați vrea să-l denumiți.
Propunerea biroului nostru vizeaza crearea unei piete
pietonale in jurul Foisorului de foc. Circulatia carosabila
este deviata astfel incat sa devina predominanta
circulatia pietonala in noua piata a muzeului. Sub
piata pietonala am gandit un parcaj public subteran
cu acces dinspre strada Zece Mese. Terenul liber din
zona primeste o noua functiune, comerciala. Mi-am
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Zona Foișorul de foc
situație actuală
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Zona Foișorul de foc
propunere
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imaginat o terasa de mici dimensiuni care sa aiba vedere
catre muzeu si catre piata pietonala noua. Pe toate
circulatiile carosabile am marcat sensul de mers pentru
simplificarea intelegerii modului in care am deviat
circulatia. Exista trasee speciale pentru transportul in
comun, pentru tramvaie si troleibuz/autobuz. Pe strada
Traian exista un tronson unde cele trei mijloace de
transport “impart” culoarul unic. Circulatia principala
pe strada Traian, sensul dinspre Calea Mosilor, este
deviata pe strada Olari pana la intersectia cu bulevardul
Pache Protopopescu.
Pentru a intelege mai usor propunerea generala, iata
cateva imagini aeriene cu intreaga zona remodelata.

Imagine aeriana cu Piata Foisorului de foc privita dinspre
strada Zece Mese (dreapta) si strada Traian(stanga,
“traversand” imaginea de sus in jos).

Imagine aeriana cu Piata Foisorului de foc privita
dinspre strada Iancu Cavaler de Flondor(jos), strada
Traian (stanga, “traversand” imaginea de sus in jos) si
bulevardul Ferdinand I (“traversand” imaginea de la
stanga la dreapta).
Imagine aeriana cu Piata Foisorului de foc privita dinspre
bulevardul Ferdinand I (jos, “traversand” imaginea de
sus in jos).

Imagine aeriana cu Piata Foisorului de foc privita dinspre
strada Pop Gheorghe de Basesti(dreapta) si bulevardul
Ferdinand I (stanga, “traversand” imaginea de sus in
jos).
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Scopul principal a fost un spatiu pietonal care sa
“conlucreze” cu muzeul, element dominant al zonei.
Am optat pentru propunerea de refacere a culorilor
initiale ale muzeului, asa cum apare in primele imagini
din perioada 1900. Spatiul comercial, sub forma unei
terase, cred ca este cel mai potrivit pentru cresterea
atractivitatii intregii piete. Am amplasat si cateva
vehicule ale pompierilor, elemente care pot crea
impresia, poate un pic exagerata, ca in orice moment
acestia sunt pregatiti sa intervina intr-un incendiu.

Imagine Foisorul de foc privit dinspre strada Zece Mese,
in prim plan accesul catre parcarea publica subterana.

Imagine Foisorul de foc privit de pe strada Traian,
tronsonul dinspre bulevardul Pache Protopopescu.

Imagine Foisorul de foc privit dinspre strada Zece Mese
in prim plan accesele in parcarea subterana.
Imagine Foisorul de foc privit de la terasa propusa,
vedere catre muzeu si piata pietonala cu vehicule de
epoca.
Pentru final am pastrat trei imagini cu noua Piata a
Foisorului de foc, avand ca fundal cladirile reale. Cam
asa ar trebui “sa se vada” spatiul imaginat. Cred ca
va veni momentul in care spatiul public va fi amenajat
simplu, eficient si functional, fara a se arunca banii pe
butaforii si cu gandul doar la modul de viata modern
intr-un spatiu urban civilizat.

Imagine Foisorul de foc privit dinspre strada Gheorghe
Pop de Basesti.
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Memorialul Renașterea
Omagiu Eroilor Revoluției din Decembrie 1989
Ansamblul monumental
MEMORIALUL RENAȘTEREA

se află amplasat pe un loc simbolic,
acolo unde, în fața fostului sediu al
puterii unice, în Decembrie 1989,
a izbucnit flacăra revoltei făcând
posibilă schimbarea regimului
totalitar.
Piața Revoluției are o deschidere
generoasă fiind delimitată de
puternice repere istorice și
culturale. Muzeul Național de Artă
(fostul Palat Regal), Biblioteca
Centrală Universitară, Palatul
Senatului (sediul de astăzi al
Poliției), clădirea Bordenache și
Biserica Kretzulescu aduc în spațiul
comun, arhitectură, volumetrii,
elemente de decor, natură, istorie,
cultură, prezent și viitor.
Intruchipând, pe de o parte,
un tradițional ceas solar menit
a marca ora astrală când, prin
sacrificiu, România a reintrat în
fluxul istoriei și, pe de altă parte, o
dimensiune deschisă permanent ca,
o necesitate a reintoarcerii, prin
rememorare, la momentul istoric
Decembrie 1989, MEMORIALUL
RENAȘTEREA propune trecătorilor,
fie ei bucureșteni sau străini,
actuali și viitori, un traseu simbolic
și solemn.
Atmosfera de solemnitate și de
invitație la reculegere în mijlocul

unei Capitale aglomerate, este
creată prin relaționarea verticalei
Piramidei cu orizontala zidului pe
care se află încrustate în alamă
numele Eroilor. Ansamblul este
susținut de naturalețea pavajului
din bușteni de stejar, a simplității
mobilierului de reculegere și de
discreția prezenței luminii.
Volumul simplu și curat al piramidei
simbolizând îndrăzneala, putere și
libertate, însoțește parcursul zilnic
al Soarelui, asemenea gnomonului,
coloana folosită cu 2.500 de ani î.H.
ca și calendar, își poartă discret
umbra peste întreaga piațetă și
consemnează invariabil trecerea
timpului.
Piramida, în evoluția ei verticală,
este însoțită de un volum elipsoidal
din alamă alcatuit din împletirea
unor crengi amintind de Sfera
Armillary, instrument solar care
consemnează și el trecerea timpului
și care simbolizează Coroana,
omagiu adus celor care s-au jertfit
pentru libertate în decembrie 1989.
La bază, grupul statuar având o
unică dimensiune care transmite
unitate și putere, vibrează, parcă,
în spiritul muzicii de orgă.

reculegere care invită la a face o
plecăciune și a avea o atitudine de
respect și pietate.
Aleile sunt parte din ansamblul
monumental și sugerează drumul
către victorie parcurs împreună
de revoluționari. Intregul parcurs
este executat din bușteni de stejar,
lemnul aducând aminte de vechiul
Pod al Mogoșoaiei.
Elementele de mobilier, volume
simple și sobre realizate din
marmură albă, completează
atmosfera de reculegere a
ansamblului și oferă vizitatorului
posibilitatea de a contempla
contextul urban generos în care se
află amplasat Memorialul.
Orizontala nocturnă a imaginii unor
candele aprinse, se desprinde de la
sol pentru a se prelinge pe verticala
Piramidei trecând printre ramurile
Coroanei și zăbovind pentru o clipă,
pentru ca apoi să se înalte la cer.
Lumina este legătura între sufletele
celor care s-au jertfit și cei care
au rămas să ducă mai departe
responsabilitatea unei jertfe
colective care a schimbat destinul
generațiilor viitoare.

Piața din jurul Piramidei, cuprinsă
în brațele descrise de arcul Zidului
Amintirii pe care se află înscrise
numele Eroilor, este locul de

GLORIE ETERNĂ EROILOR ȘI
REVOLUȚIEI ROMÂNE
DIN DECEMBRIE 1989
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Ansamblul monumental Memorialul Renașterea
etapele realizării
- decembrie 2003, Ministerulu Culturii și Cultelor anunță concursul pentru Monumentul
Revoluției amplasat în zona Pieței Revoluției din București, în spatiul verde central

- au participat la concurs 15 proiecte ale unor echipe și artiști individuali

- 23 martie 2004 anunț oficial al Ministerulu Culturii și Cultelor al câștigătorului
concursului: Alexandru Ghilduș
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- 15 decembrie 2004 - inaugurarea amplasamentului în prezența Președinților României Traian
Băsescu, Ion Iliescu, a Patriarhului Teoctist, a altor personalități ale vieții politice și a revoluționarilor

- 26 februarie 2005 - organizare șantier: decopertare, turnare fundații, turnare piloți, montaj
structură beton Piramida, placare cu marmură Piramida și Zidul Amintirii, montaj componente
artistice, placare paviment cu granit, organizare spațiu verde, montaj sistem întreținere spațiu verde,
sistem de iluminare, execuție și montaj mobilier

- 05 august 2005 - finalizare lucrări

- 06 septembrie 2005 - inaugurarea oficială în prezența Președintelui României Traian Băsescu, a
Ministrului Culturii și Cultelor Adriean Iorgulescu, a Senatorului Ion Iliescu, a Primarului General al
Capitalei Adriean Videanu și a personalităților marcante ale vieții politice și culturale.

Piața Revoluției 2011, foto Mihai Petre
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Memorialul Renașterea
2

1

3

4

Intruchipând, pe de o parte, un
tradițional ceas solar menit a marca ora
astrală când, prin sacrificiu, România a
reintrat în fluxul istoriei și, pe de altă
parte, o dimensiune deschisă permanent
ca, o necesitate a reîntoarcerii,
prin rememorare, la momentul
istoric Decembrie 1989, MEMORIALUL
RENASTEREA propune trecătorilor un
traseu simbolic și solemn.
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6

Memorialul Renașterea
1. Piramida Izbânzii
2. Coroana

5

3. Zidul Amintirii
4. Piața Reculegerii
5. Personaje
6. Parcul Înălțării
7. Ansamblu mobilier

7
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Piața Revoluției 2005

Piața Revoluției 2011, foto Filica Drăghici
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Din taina facerii Monumentului Memorialul Renașterea
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Inaugurarea Monumentului Memorialul Renașterea
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După douăzeci de ani
Nu știu câte s-au schimbat în bine și câte în rău, sau câte au
rămas la fel. Cert este că astăzi parcurgem alte momente,
avem trăiri diferite față de anii ’80, alte așteptări și
aspirații.
Nu mai avem puterea de a ne dori să fim liberi, pentru
că suntem, considerăm noi. Suntem liberi, la fel cu toți
pământenii, liberi să fim ascultați - nu din alt motiv decât
din acela de a fi, pur și simplu, protejați - și liberi să gândim,
uneori! Ascultați sunt nu numai românii, așa că de ce să nu
fim și noi în rând cu ceilalți!. De ce să nu simțim pe propria
piele ce înseamnă capitalismul și protecția!

Alexandru Ghilduș
S-a născut la 5 august 1952 în București.
Este profesor universitar dr. la Universitatea
Națională de Arte din București, secția design,
decan al Facultății de Arte Decorative și Design și
membru al Uniunii Artiștilor Plastici din România,
al cărei președinte a fost între anii 1999 - 2002.
Este, membru Roster of Experts - International
Council Societies of Industrial Design (expert
ICSID în designul de produs) și președinte al
Societății Designerilor Profesioniști din România.
In 2005 a fost membru în juriul internațional
Design Stuttgart și în juriul internațional “Premiul
Braun”.
A avut numeroase expoziții personale și participări
la prestigioase expoziții internaționale de grup,
fiind cunoscut și ca organizator de expoziții și
evenimente culturale.
La Expoziția Internațională de Sculptură în Sticlă
din Horn, unde a fost invitat sa realizeze “Obiectul
anului”, i-a fost decernat Premiul Publicului pentru
lucrarea de sculptură prezentată.
In anul 2005, Președintele Republicii Italiene,
Carlo Azeglio Ciampi, i-a acordat titlul de
“Cavaler al Ordinului Stelei Solidarității Italiene”,
distincție care urmează celei de Cavaler Ordinului
Național “Serviciul Credincios” în grad de Cavaler,
primită în anul 2000 de la Președintele României
Emil Constantinescu, iar Primarul Capitalei, Sorin
Oprescu, i-a acordat în anul 2008 distincția “In
Honoris”, pentru “remarcabila contribuție adusă
vieții Cetății Bucureștilor”.
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Sunt însă și trăiri pe care unii dintre pământeni (îmi place
să cred că este vorba despre majoritate) și le doresc, care
se înscriu în linia bunului simț și care nu pot fi inlocuite
cu surogate occidentale și nici cu ordonante. În mod sigur,
dintre acestea, una este cea mai așteptată și cea mai dorită:
să simți RESPECTUL. Respectul colegului tău și al autorităților
față de munca, față de calitate, față de competență, față de
ființa umană.
Din respect față de oamenii care în decembrie 1989 au
părăsit pământul făcând loc libertății pentru semenii lor,
cel puțin o dată pe an, înainte de Crăciun, ar fi poate bine
să păstrăm, fiecare dintre noi, în intimitate, un gând curat.
Desprinși de încrengăturile politice, de luptele fără scop
uman și fără sens, să ne aducem aminte că suntem oameni,
că suntem credincioși și că, la un moment dat, cel puțin o
dată în viață, ne vom dori la rândul nostru să fim ascultați și
respectați.
Momentul 1989 a fost unul al schimbărilor, nu numai în
România, ci și în alte părți ale Europei. Astăzi, alte popoare
confirmă importanța acelei perioade, demonstrează că
păstrează amintirea celor care au dispărut și apreciază
schimbările sociale organizând cu mult bun simț și respect,
evenimente de comemorare.
Aducerea aminte este un suport real al democrației, iar
aceste gesturi nu sunt doar simple bifări de acțiuni. O
societate se construiește pe valoare, iar valoarea ei este dată
de însumarea tuturor valorilor. Numai a valorilor. Celelalte
- scandaluri, atacuri, lamentări, răutăți -, dispar odată cu
trecerea timpului, dar, din nefericire, lasă și urme nedorite.
Generațiile, fiecare cu problemele ei, au lăsat în urmă semne
ale valorii, indiferent ca ele au fost apreciate sau contestate
la vremea respectivă.
Faptul că societatea românească ar putea lăsa să treacă în
derizoriu momente, fapte și întâmplari importante, numai
pentru că ar exista interese de grup în sferele politic,
economic, social, sau cultural, este o crimă.

Acest tip de abordare ar trebui să fie dureroasă pentru
o societate normală, și ar trebui să nască reacție
imediată și puternică în rândul tuturor categoriilor
sociale, politice și culturale.
Semnalele care apar tot mai pregnant privind depășirea
limitelor bunului simț politic, cultural și social, ar
trebui să ne facă pe toți mult mai atenți la ceea ce se
petrece în jurul nostru și mult mai responsabili.
Nu bătălia pentru a demola este esențială în evoluția
unei societăți, ci bătălia pentru A CONSTRUI, chiar și cu
riscul de a construi nu foarte bine.
Aflarea adevărului în ceea ce privește un eveniment
istoric înseamnă foarte mult pentru fundamentul pe
care se construiește în continuare. Aflarea adevărului
nu înseamnă însă anularea consecințelor pozitive și, cu
atât mai puțin, a unor evidente. Este evident că astăzi
suntem liberi, chiar și cu această apăsare a ascultărilor
și alte apăsări, la fel cum este evident că numai de noi
depinde dezvoltarea unei democrații adevărate.
Dacă în Germania căderea Zidului este o evidență și
ea se omagiază cu mult bun simț, cu seriozitate și cu
responsabilitate de către poporul german, deopotrivă
din est și din vest, și cu invitați din întreaga Lume,
ar fi poate cazul că și demolarea “zidului românesc”,
indiferent cum s-a petrecut ea în decembrie 1989, să îi
facă pe români să fie mândri de izbândă și să se bucure
de faptul că mai au încă mult de lucru la democratizare
și la culturalizare. Responsabilitatea democratizării
este a acestei generații, așa cum responsabilitatea
desprinderii a fost a generatiei 1989. Este obligatoriu
ca generația 2000 să onoreze jertfa și să lase moștenire
generațiilor care urmează ceva mai mult decat
gâlceava și lipsa de recunoștință. Aprecierea înseamnă
în același timp o încarcare pozitivă care nu poate avea
decât urmări pozitive. Pe de altă parte, orice încarcare
negativă nu are cum să dezvolte o rezolvare pozitivă.
Cred că a fi bun cu ceilalți, înțelegator și îngăduitor,
tolerant, într-o exprimare occidentală, ar putea fi
câteva dintre calitățile ființei umane care necesită
stimulare și atenție. Ar fi minunat să fim seriosi și
responsabili în tot ce intreprindem, să apreciem ce am
avut bun și ce avem bun de creat împreună.
Autoritățile, la rândul lor, au mai mult decât o datorie
morală, ele sunt cele desemnate de cetățeni să
creeze cadrul optim împlinirilor așteptate de fiecare
om în parte și de comunitate în ansamblul ei. Pentru
autoritate nu poate exista argument care să nu-i
permită să acționeze pentru binele societății și cu
toate acestea, la noi se constată, din păcate, o absență
deliberată și iresponsabilă de la obligațiile istorice.

Aceasta este diferența între societatea internațională și
cea românească. Atunci când occidentalii, care parcurg
și ei momente dificile într-o perioadă de criză acută,
pun accent pe valoare și construiesc valori, noi ne
ascundem și, ceva și mai grav, construim argumente în
susținerea absenței interesului nedorind să ne declarăm
incompetența.
Arta și artiștii au fost și sunt prezenți în mijlocul
oamenilor și al evenimentelor și, cu trudă și dăruire,
prin diverse mijloace artistice, apreciate sau
contestate, consumate sau uitate, consemnează la
rândul lor trecerea prin viață. Este puținul pe care îl
oferă societății și care, împreună cu oferta tuturor
celorlalți, formează clipa comună pe care o parcurgem
în ceea ce noi numim viața pe pământ.
Memorialul Renașterii este un semn de recunoștință
al societății față de jertfa din decembrie 1989. Este
un posibil loc unde se pot întâlni spiritele generației
care a facut posibilă eliberarrea și al tumultuoasei
generații într-o continuă alergare pentru descoperirea
adevărurilor democrației.
Spațiu de reculegere și aducere aminte, ansamblul
monumental din Piața Revoluției din București,
a câștigat respectul revoluționarilor, al familiilor
celor care au murit pentru libertate și al oamenilor
descătușați de povara politicianismului dâmbovițean și
al angajamentului “fără limite”, precum și aprecierea
turiștilor străini, neinfestați cu virusul local al
neîncrederii și contestării.
România deține numeroase simboluri culturale care,
odată cu trecerea timpului, au intrat în conștiința
poporului și, unele, în conștiința universală, chiar dacă
la vremea creației au fost contestate sau ignorate.
Sunt însă multe alte lucrări necunoscute sau mai puțin
cunoscute și care, necesită timp și susținere pentru a fi
cunoscute și apreciate.
Memorialul Renașterii, alături de alte lucrări de artă
monumentală realizate după anul 1989, este o creație
artistică și, în acelasi timp, un reper istoric.
După trecerea a douăzeci de ani de libertate, Revoluția
Română din Decembrie 1989 este un fapt istoric de
necontestat, printre multe altele, și pentru că a facut
posibil ca omul să fie lăsat să gândească singur pentru
acțiunile sale.
Alexandru Ghilduș
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Biblioteca Centrală Universit
22 decembrie 1989, o victimă colaterală
de Cornel Hlupina
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tară
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Biblioteca Centrală Universitară
O victimă colaterală...
de Cornel Hlupina

Cornel Hlupina
www.phototeam.ro

Nu mă grăbea nimic, nimeni
nu mai venea să stingă
incendiul. M-am lipit de
autobuz, mi-am sprijinit şi
Zenit-ul, am încadrat şi am
apăsat uşor pe declanşator.
Am mai tras una, pentru
siguranţă: diafragmă deschisă
la maxim, o secundă, două
secunde, gata. Aveam în
aparat un film bun, Orwo.

Începusem să fotografiez
de pe la 10.00, în Piaţa
Universităţii. Militarii puneau garoafe în ţevile
mitralierelor de pe tancuri. Încet, încet ne-am deplasat
pe Magheru, către Galeria Orizont. Armata ne-a deschis
calea către CC, părea că suntem aşezaţi la o ultimă
şi enormă coadă. Nu cumpăram nimic, înaintam uşor,
strigând din toată fiinţa. Nimeni nu se mai opunea la
vederea aparatului de fotografiat.
Nu am reuşit să surprind elicopterul care tocmai decola.
Printr-o fereastră de la parter am intrat şi am urcat până
pe acoperişul de unde fugise Ceauşescu. Am fotografiat
cu zgârcenie, mai aveam doar câteva filme inguste. Apoi
am coborât şi m-am amestecat din nou în mulţime.
Încercasem şi cu o zi în urmă, în Piaţa Romană. Atunci a
ieşit din rândul din faţă un manifestant foarte hotărât.
Mi-a înşfăcat Seagull-ul şi cu o precizie de laborant
foto mi l-a desfăcut şi a voalat filmul. A vrut sa dea cu
aparatul de asfalt, dar cei din preajma mea l-au lămurit
că cerusem voie să fotografiez. Până seara târziu nu
am mai scos nici un aparat din geantă, dar am scandat
pentru prima oară “Jos Ceauşescu!”. Am plecat la
vreme, până să înceapă să se tragă. Am văzut trasoarele
la înălţimea piepturilor ghinioniştilor de la fântână şi
primii răniţi transportaţi către Colţea. Am scăpat, cu alţi
câţiva, sărind în curtea Ministerului Agriculturii. Portarul
ne-a condus surprinzător de repede către o stradă
lăturalnică.
Vocile se succedau la microfon. Cei din jurul meu
confirmau fiecare nouă apariţie în balconul bine
iluminat. Actori, regizori, militari, activişti de partid
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repudiaţi sau revoluţionari apăruţi din spuma mării luau
cuvântul pe rând. Nu mai auzeam nimic, eram copleşit
de acel zumzet. Se înserase şi camerele stăteau triste,
aplecate către pământ. Cei de la regie nu s-au opus
deloc când i-am întrebat dacă putem filma noi, doi
necunoscuţi. Am urcat într-un suflet pe acoperişul alb al
autobuzului, ajutaţi de oamenii din apropiere.
Cumva am pornit-o pe a mea. Mătăhăloasă, ca o roabă
aşezată pe trepied, era surprinzător de maniabilă.
A urmat un dans în doi, din care nu mă mai puteam
opri. Panoramam, dinspre balcon spre BCU, apoi roată
către Palat şi din nou, de la capăt. Steagurile cu stema
decupată fluturau deasupra mării de feţe necunoscute,
unite la gândul că apără prin prezenţa lor ceva nou, fără
precedent. La un moment dat se trăgea atât de tare
încât mă întrebam dacă voi simţi gloanţele apropiindu-se
şi dacă va trebui să renunţ să filmez. Trasoarele zburau
pe sus, paralel cu pământul, căutând, spre norocul
nostru, doar ţinte nevăzute pe acoperişuri.
Dintre cele trei camere eu filmam cu cea dinspre BCU.
Zoom-ul era incredibil, treceam de la superangular
la super-tele într-o clipă: prin ferestrele bibliotecii
se zăreau din când în când lumini, ca şi cum teroriştii
bâjbâiau pe acolo cu o lanternă chioară. Luminile aveau
să crească în intensitate şi abia atunci aveam să înţeleg
că erau trasoarele ce ricoşau prin sălile de lectură.
Gloanţele, având traiectorii foarte scurte, nu-şi arseseră
pastilele de fosfor. Cărţile de colecţie, mobilierul vechi
se aprindeau încet, pe nesimţite.
Era miezul nopţii, rămăsesem destul de puţini în piaţă şi
stăteam înghesuiţi pe borduri, cu ochii ţintă la vâlvătaie.
Focul ne încălzea straşnic, deşi era la aproape o sută
de metri. Nu era un foc de tabără, luase foc Biblioteca
Centrală Universitară! Părea o victimă colaterală, ce
merita sacrificată în numele schimbării: Revoluţia!
Lângă noi era autobuzul regiei de transmisie. Cei care
îl deserviseră ne-au asigurat că am filmat surprinzător
de bine pentru nişte amatori si plecaseră deja către
Televiziune.
Spectacolul se încheiase.

Povestind Bucureștiul
Bucureșteni !
Haideți să ne bucurăm de poveștile orașului spuse de blogerii lui!
“Povestind Bucureștiul” sunt o serie de întâlniri între bucureșteni și cei care îi dedică o mare parte din
timpul lor, cei care îl iubesc și au un cuvânt de spus despre el.
Intâlniri organizate de Asociația Bucureștiul meu drag cu sprijinul Universității de Arhitectură și
Urbanism Ion Mincu din București - Centrul de Studii Arhitecturale și Urbane.
Prima ediție a fost vineri 09 decembrie 2011, orele 18:30, la Universitatea de Arhitectură “Ion Mincu”,
din București, str. Academiei, nr. 18-20, Amfiteatru

Afișul primei ediții
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Povestind Bucureștiul:

Cei 4 București

de Cristian Radu

Bucureştii sunt mai mulţi. Patru la număr.
Cel mai bătrân – pre-regalul, se compune din clădiri ridicate după Marele Foc
din 1847, când cvartale întregi au fost distruse şi apoi reconstruite.
Urmează regalul, care înglobează tot fondul vechi de locuinţe individuale, dar şi
edificii monumentale cu diverse destinaţii, ridicate în perioada monarhiei, până
în 1947.
Comunistul îşi face simţită prezenta într-un mod agresiv, prin cartiereledormitor şi bulevardele-canion ce duc spre noul Centru Civic, de exemplu.
Cel mai aproape de noi, contemporanul vine cu blocuri-turn de sticlă şi
arhitectură abstractă new age, greu de încadrat în structura tradiţională a
Capitalei. Cei patru Bucureşti convieţuiesc şi se interpătrund.

Cristian Radu

cunoscut ca Raiden printre
internauti, face parte din grupul
“Rezistenta Urbana”. In online,
scrie pe www.rezistenta.net/

Cât de uşor este astăzi să delimităm cele patru oraşe, în condiţiile în care
fiecare a distrus mai mult sau mai putin din precedentul pentru a-şi pentru a-şi
câştiga, la rândul lui un loc în istorie?
Mi-am structurat prezentarea în trei capitole şi voi aborda chiar cele patru oraşe
de care vorbeam mai sus, cu monumentele lor mai puţin cunoscute, dar şi cu
vestigii ale unor vremuri demult apuse, găsite prin Bucureştii prezentului

1. ORAŞUL STRATIFICAT
E nevoie de o simplă plimbare prin câteva zone diferite ale oraşului pentru ca peisajul să se schimbe dramatic.
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Strada Baicului – periferică, rău-famată, în apropierea Gării
Obor. Această stradă menţine percepţia unui Bucureşti rural,
nedezvoltat, neglijat. Casa din fotografie este – vă vine să
credeţi? – cea mai răsărită de pe acest tronson.

O fărâmă a Bucureştilor regali de început de secol 20: aspect din
mahalaua Radu-Vodă. Acum peste 100 de ani, Bucureştii erau
cunoscuţi drept un oraş al grădinilor, liniştit – atmosferă încă
prezentă în acest punct de pe strada Mihnea-Vodă.

Pentru a persista un pic în clişeul hiper-uzat al Micului
Paris (clişeu pe care îl detest), aruncăm o privire spre Arcul
nostru de Triumf, dinspre Piaţa Charles de Gaulle, în lungul
bulevardului Mareşal Prezan. Champs-Elysees, venim!

Manhattan? Nu, Bucureşti! Influenţe art-deco americane
pe Calea Victoriei, la Palatul Telefoanelor – o realizare
remarcabilă din anii ’30.
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Desigur, realismul socialist atârnă greu în balanţa construcţiilor
din Capitală. Aspect din cartierul muncitoresc Balta-Albă. În
zilele noastre, cea mai mare parte a locuitorilor Capitalei
trăiesc în blocuri cu apartamente modeste, ridicate în vremea
dictaturii proletariatului.

Tot din Bucureştii regali, dar la polul opus – cel al bogăţiei
– regăsim această frumoasă vilă interbelică de la Piaţa
Napoleon al III-lea, din parcelarea Filipescu (Dorobanţi).
Întregul cartier este unul aristocratic, dealtfel.

Bucureştii sunt caracterizaţi puternic de eclectism. Astfel,
oraşul cuprinde influenţele cele mai diverse, cum este şi cazul
acestei case absolut deosebite, din strada Corbeni, înspre
cartierul armenesc. Aspectul oriental şi cărămida roşie fac
acest imobil unic în Bucureşti.
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Nu puteam să închei segmentul acesta fără a privi la arhitectura
mileniului III, manifestată, în cazul acestei fotografii, pe strada
Buzeşti. Este o avanpremieră pentru ce va însemna viitorul
„bulevard Uranus”, de fapt axa Buzeşti-Berzei-Uranus, în plină
construcţie.

2. DINCOLO DE TURISM
Ghidurile din librării sau cele online vor
recomanda întotdeauna monumente şi locuri
supraexpuse precum Ateneul, Caru’ cu Bere,
biserica Stavropoleos, centrul istoric, Casa
Poporului etc. Important este însă să vedem
şi alte aspecte bucureştene, mai puţin luate
în vizor.

Monumentul Kilometrul 0 de la Piaţa Sf. Gheorghe, inaugurat
în anii ’30, nu este atât de cunoscut pe cât ar merita să fie.
În vremea comuniştilor, bazinul a fost îngropat, pentru că
are gravate pe margini reşedinţele de judeţ ale României
interbelice.

Sediul Poliţiei de pe şoseaua Ştefan cel Mare este cvasi-ignorat
şi în paragină. Este o clădire fantastică, cu aspect de fortăreaţă,
influenţele maure detaşându-se clar. Din nefericire, încadrarea
construcţiei într-un front de blocuri anoste nu o avantajează.

ianuarie 2012 - “Bucureștiul meu drag” 51

Tot puţin cunoscută este şi deosebita clădire cu cupolă şi
arhitectură industrială de la intersecţia străzilor Lipscani şi
Domniţa Anastasia, astăzi surclasată de imobilele mai înalte
apărute în jurul ei.

Exemplu de art-deco bucureştean: sediul Crucii Roşii de pe
bd. Magheru. Întregul edificiu este într-o stare de degradare
avansată şi are nevoie de reparaţii urgente. Impresionează
în continuare prin mozaicurile cu cruci roşii din vârf,
ornamentele-frunze de faţadă, dar şi uşile masive de la
intrare.

Arhitectura industrială veche din Capitală este insuficient
exploatată – turistic sau cultural. Uzina Electrică Filaret, încă în
stare bună, este un bun reprezentant al acestei categorii aparte
de edificii. Se găseşte pe str. G-ral Candiano Popescu, lângă
Parcul Carol I.

Şcoala Comunală Dudeşti, anonimă pentru mulţi bucureşteni,
se încăpăţânează să rămână în picioare, în pofida neglijenţei
autorităţilor. Monumentul istoric, ultimul de pe traseul
blestemat al Căii Dudeşti, se găseşte la intersecţia acesteia cu
şoseaua Mihai Bravu.

Gara Obor – Bucureşti Est: insuficient
cunoscută, deşi este un palat
impunător. Poate de vină este şi zona
în care se găseşte.
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În top 5 case bucureştene interesante, aceasta ar ocupa sigur un
loc. Situată la intersecţia străzilor Colţei şi Slănic, este singura
clădire cu sfinx în vârf, un ornament
atipic
pentru Bucureşti.
ianuarie 2012
- “Bucureștiul
meu drag” 53

3. ORAŞUL ACUM
Cum am spus, la o simplă plimbare prin zone diverse ale Bucureştilor, încep să iasă la iveală diverse aspecte. Urmează
o compilaţie de imagini din Bucureştii anilor 2010.

Înainte-vreme, o casă asigurată la una din multele societăţi
de profil primea o plăcuţă cu stema ţării – în acest caz, stema
Vechiului Regat, întrebuinţată de Societatea Generală de
Asigurare „Dacia-România” – o rămăşiţă a epocii lui Carol I
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Ultima plăcuţă din anii ’30 cu numele Căii Moşilor se găseşte
pe un bloc modernist de pe tronsonul vechi, rămas nedemolat.
Aceste plăcuţe din email, foarte durabile, sunt pe cale de
dispariţie.

Bucureştii actuali sunt un oraş al contrastelor, cum o probează
această poză de pe strada Dr. Felix. Casele modeste din primplan sunt în contrast frapant cu colosul de sticlă din anii 2000,
planul secund.

Una din rarele ocazii din ultimii ani când faţada originală a
Magazinului Unirea a fost vizibilă, înainte de acoperirea cu o
reclamă imensă. Chiar şi aşa, perspectiva care include şi albia
Dâmboviţei este inedită.

Concluzia care se desprinde este că trebuie să încercăm pe cât posibil să ne abatem de la
zilnicul drum acasă-serviciu şi retur, pentru a explora oraşul. Trebuie să ridicăm ochii, să
privim mai atent împrejur şi este posibil să descoperim detalii fascinante. Oraşul Bucureşti
nu poate fi înţeles pe deplin decât dacă este luat la picior şi dacă se trece dincolo de cortina
de blocuri, înspre zonele tradiţionale. „Micul Paris” a dispărut, iar în locul lui avem un
hibrid care nu poate fi încadrat nicicum. Ce reprezintă azi Bucureştii? Este la latitudinea
fiecăruia să judece.

Bucureştii sunt situaţi pe diverse înălţimi, lucru aparent
surprinzător, deoarece se află la câmpie. În imagine, Dealul
Patriarhiei cu impresionantul complex de acolo, văzut din
Dealul Arsenalului, de pe panta Căii 13 Septembrie.

– Da, spiritul comercial s-a împământenit şi la noi. Iată că
epica bătălie finală între Harry Potter şi Lordul Cap-de-Mort s-a
dat la Piaţa Naţiunile Unite, nu în Anglia! E bine şi aşa, totuşi
frumoasele clădiri de pe fundal oferă un ambient interesant.
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www.bucurestiivechisinoi.ro
roadele propriilor performanţe”, Andrei Slavuteanu,
fondatorul proiectului.
În doar un an, www.bucurestiivechisinoi.ro a decis
regândirea întregului portal pentru a surprinde aspecte
extrem de interesante pentru istoria, cultura si arta
unui oraş îndrăgit şi respectat. În acest timp, echipa
editorială a adunat peste 30 de oameni talentaţi,
expresivi, pasionaţi de tot ceea ce reprezintă Bucureştii
vechi şi noi.

Despre noi
Cultura este ceea ce rămâne după ce ai uitat ce-ai
învăţat.
Selma Ottiliana Lovisa Lagerlof
…
şi încă ceva…
… „Pentru www.bucurestiivechisinoi.ro, mediul
cultural creat online a însemnat un spaţiu destinat
socializării, cunoaşterii şi autocunoaşterii, al dezvoltării,
rememorării, al semnelor de întrebare şi, în special, al
documentării continue. Din momentul lansării, în luna
septembrie a anului 2009, proiectul a reuşit să culeagă
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Povestea scriiturii lor a fost continuată printr-un proiect
extrem de curajos, cunoscut sub numele de Joia de la
Capşa, unde, într-un mediu specific (Braseria Capşa) s-au
născut poveşti de viaţă, istorisiri desprinse de pe aleile
vechiului oraş şi ale noii capitale. Întâlnirea bilunară
şi ideea socializării, a schimbului specializat de idei a
însemnat, de atâtea ori, deschiderea unor noi direcţii
ale proiectului www.bucurestiivechisinoi.ro.
S-au născut parteneriate si proiecte importante cu
instituţii culturale, asociaţii, fundaţii, reprezentanţi
media, edituri, website-uri ce împărtăşeau aceleaşi
valori socio-culturale (bloguri), s-au alăturat iniţiativelor
marca Bucureştii vechi şi noi oameni simplii, pasionaţi
de istoria oraşului ce îi adăposteşte.
Suflul modernităţii nu a trecut nepăsător pe lângă tot
ceea ce înseamnă www.bucurestiivechisinoi.ro, ci a
„acceptat” tentaţia propusă de reţelele de socializare
(Facebook) prin personalizarea unei pagini atent
urmărită de aproape 2.000 de membri.
Redeschidem invitaţia la bucureştit!
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O bibliotecă, un destin:
Emanuel Bădescu

de Alex. Valentin Crăciun
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„Bucureşteanul, oricât ar fi de vesel, în sinea lui este
un om foarte trist. Fiindcă are ambiţia să fie la fel
de bogat precum magnaţii din Londra, dar constată
că nu se poate! Are ambiţia ca oraşul lui să arate
ca Viena sau ca Parisul şi vede că nu se poate! Vrea
ca şi Bucureştii să fie o capitală a modei aşa cum e
Milano, dar nu se poate! Şi aşa mai departe” (Emanuel
Bădescu).
Către Biblioteca Academiei din Bucureşti, mi-am
îndreptat prima oară paşii acum opt ani. Voiam să aflu
ecoul pe care Expoziţia Jubiliară din 1906 (organizată
în Parcul Carol, pe atunci Dealul Filaretului), l-a trezit
în presa vremii. Atât şi nimic mai mult. Din fericire, o
dată ajuns acolo, o doamnă binevoitoare (şefa de sală)
m-a scutit de efortul unei căutări – cel mai probabil
fără rezultat. Cu un gest devenit aproape reflex, a
sunat la Cabinetul de Stampe, apoi mi-a recomandat
o persoană care peste cinci minute, avea să coboare
în hol. Cel puţin aşa mi s-a spus! Aşteptarea a durat,
ce-i drept, mai mult decât fusesem anunţat. Dar avea
să merite din plin: de pe coridoarele impersonale
ale Bibliotecii, şi-a făcut apariţia un domn care, din
spatele unei modestii afişate ironic-nonşalant, m-a
fulgerat cu o privire iscoditoare. Apoi s-a prezentat:
Emanuel Bădescu.
De la acea primă întâlnire au trecut opt ani, însă n-am
uitat nici acum voluptatea maliţioasă cu care miau fost „demontate”, rând pe rând, certitudinile (?)
pe care le aveam în legătură cu istoria Bucureştilor.
E drept că şi răsplata a fost pe măsură: după
„rechizitoriul” de rigoare, a urmat satisfacţia de a
fi descoperit mai mult decât eram pregătit să aflu:
o hartă a expoziţiei, câteva texte inedite, ba chiar
volume cu fotografii de arhivă!..
Ajuns în Bucureşti pe la sfârşitul anilor ’50 ai secolului
trecut, Emanuel Bădescu (n. 25 august 1952, Corabia),
urmează cursurile liceului Gheorghe Şincai, pentru ca
apoi să opteze pentru Facultatea de Istorie. Datorită
„dosarului” (provenea dintr-o familie de deţinuţi

politic) care îi incrimina originea nesănătoasă („şi
Ana Pauker avea «origine nesănătoasă», dar asta nu
a împiedicat-o să ajungă ministru de Externe”, îmi
spune ritos), i s-a interzis să intre în examen. Astfel, se
angajează ca merceolog pe un şantier de construcţii,
până când şeful de cadre, îi depistează dosarul şi îl
dă afară. Pentru un scurt răstimp lucrează ca ajutor
de pictor scenograf la Teatrul Naţional. Apoi, la
recomandarea lui Mircea Puşcaşu (prieten de familie,
socrul sculptorului Constantin Baraschi), va ajunge
la Şerban Cioculescu (fostul director al Bibliotecii
Academiei), şi astfel toate tribulaţiile sale iau sfârşit.
Din 1978 este angajat la Cabinetul de Stampe, unde
lucrează până în prezent.
Pasiunea „organică” pentru istorie nu l-a părăsit însă
niciodată. Abia după căderea comunismului va reuşi
să-şi finalizeze studiile de specialitate (licenţa în
Istorie modernă şi contemporană). „Am fost un student
bătrân, dar am absolvit cu brio”, mi-a mărturisit, nu
fără o umbră de regret pentru anii în care i s-a interzis
să-şi urmeze vocaţia. Pentru a compensa ingratitudinea
vremurilor, avea să cerceteze „pe cont propriu”,
timp de decenii, cele mai controversate perioade din
trecutul umanităţii.
Având acces la cărţi, reviste şi imagini interzise sau pur
şi simplu necunoscute „profanilor”, Emanuel Bădescu
deprinde gustul pentru istoria doctrinelor politice.
De la Platon („Republica e cartea cea mai fascinantă
a omenirii”) la Marx („personalitate uriaşă, greu de
clasat, părintele nazismului şi comunismului, şi pe
deasupra, antisemit”), e fascinat, ca şi odinioară E. M.
Cioran, de raportul dintre Istorie şi Utopie. Altminteri,
e un om cât se poate de raţional. Membru fondator
al Partidului Naţional Liberal (după evenimentele
din decembrie 89), se consideră „un conservator
prin gândire, prin mentalitate, prin formaţie”, şi
un adept necondiţionat al Monarhiei: „toţi indivizii
care se bat cu pumnii în piept că sunt republicani,
sunt fie iresponsabili, fie trădători. Nu există cale de
mijloc. Soarta unui stat transformat în republică este
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dispariţia”. Aşa se explică admiraţia pe care Emanuel
Bădescu o nutreşte pentru popoarele nordice, adică
pentru „cei care, fără să aibă nevoie de o mişcare
legionară, ştiu să-şi conserve identitatea”.
Ceea ce i-a creat renumele printre specialişti, a fost
pasiunea constantă pentru istoria Bucureştilor – de care
s-a apropiat, cum e şi firesc, prin colecţia de stampe
a Bibliotecii Academiei, dar şi prin lectura asiduă a
marilor istoriografi (G.D. Florescu, Frédéric Damé,
Ionescu Gion, Constantin Giurăscu şi alţii). De altfel,
nici nu era greu să te îndrăgosteşti de un Bucureşti
„colorat” (aşa cum îl prezentau cromolitografiile din
anii 1900-1910), dat fiind că „nuanţa” dominantă a
epocii comuniste era… cenuşiul. E drept că simpla
cercetare a istoriei oraşului implica o notă subversivă,
deoarece „istoria Bucureştilor se confundă cel mai
adesea cu istoria bisericilor”. Numai că documentele
arată fără echivoc faptul că, începând cu secolul al
XIX-lea, s-au demolat zeci de biserici în Bucureşti!
Pretextul cel mai frecvent invocat era „sistematizarea
oraşului”. Astfel, pradă elanului („maniei”)
constructivist(e) aveau să cadă biserici, clădiri vechi,
localuri, spitale, monumente etc. Cele mai funeste
perioade din acest punct de vedere au fost „domnia”
lui Carol al II-lea, respectiv dictatura lui Ceauşescu
(„Bucureştii au avut doi mari distrugători: Carol al IIlea şi Ceauşescu”).
Şi asta nu e tot: dacă ne uităm cu atenţie în jur,
constatăm că istoria se repetă (fie şi la scară redusă),
cu singura diferenţă că acum clădirile vechi sunt lăsate
să se degradeze singure, şi abia apoi sunt demolate!
Explicaţia profund-amară pentru acest fenomen este:
„lipsa de respect faţă de propriul trecut; nu avem
cultul istoriei: fiecare generaţie o ia de la zero. (…)
Cred că suntem singura naţiune din Europa şi probabil
din lume, care îşi regândeşte de fiecare dată istoria”.
Aşa se explică de ce acest oraş (deşi atestat de mai
bine de cincisute de ani), nu abundă în monumente şi
vestigii reprezentative pentru fiecare epocă istorică.
„Încă nu avem o istorie nepătimaşă a Bucureştilor”,
consideră Emanuel Bădescu. O istorie în care să se
consemneze, de pildă, rolul pe care l-au avut, de-a
lungul vremii, „populaţiile care au trecut prin oraşul
acesta, şi care şi-au pus amprenta asupra lui, din toate
punctele de vedere”. Bunăoară, comunitatea evreiască
a contribuit semnificativ la dezvoltarea economică a
oraşului, dar, prin legăturile comerciale deosebite cu
Apusul, a impus „mimetismul faţă de Occident”. (Cine
crede că mimetismul a fost adus de tinerii reveniţi în
ţară de la studii, acela va suferi o dezamăgire!) Sau,
altminteri: „vorbim mereu de «Micul Paris» dar uităm
de arhitecţii francezi care au făcut «Micul Paris»!”
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Printre personalităţile de care Emanuel Bădescu se
simte legat profesional şi afectiv se numără George
Potra (căruia i-a fost „un fel de discipol”), Nicolae
Vătămanu, Paul Cernovodeanu dar şi Cornelia Bodea
(căreia îi datorează pasiunea pentru studiul istoriei),
sau singularul Nicolae Steinhardt.
Autor al unui număr semnificativ de articole pe teme
istorice (peste cincisute), apărute în publicaţii precum
Cotidianul (între 1991-1997), Formula As (din 1990 până
în prezent), Magazin Istoric (din 1982 până în prezent),
Ziarul de Duminică (din 1998 până în prezent), Emanuel
Bădescu a contribuit şi la redactarea unor volume, cum
ar fi monografia dedicată marelui om politic liberal
Ion Inculeţ (împreună cu doamna Antonina Inculeţ),
sau „Scurtă istorie a regalităţii în România”, respectiv
„Nicolae Ionescu. Bucureştii de altădată” (împreună
cu Iulian Voicu). A mai scris comentarii pentru primele
două volume din deja faimoasa „Bucureştii în vremea
lui Carol I” (distinsă cu Premiul de Onoare al Uniunii
Scriitorilor pe anul 2006), iar ca „solist la masa de
scris”, a conceput textele la volumul de fotografii „1
Decembrie 1918. Alba Iulia-Bucureşti”, şi a imaginat
o „Istorie a Imnurilor Naţionale la Români” (Editura
Cadmos, Bucureşti, 2008), în care, după propria-i
mărturisire, s-a folosit de subiect „ca de un pretext
pentru a putea emite nişte judecăţi de valoare [nu
dintre cele mai comode - n. mea] cu privire la Istoria
Românilor”. Din agenda de autor nu lipsesc nici
proiectele: un volum de portrete-evocări ale unor
personalităţi care l-au fascinat de-a lungul vremii (Vodă
Mavrogheny, Vodă Caragea, Tudor Vladimirescu, C.A.
Rosetti, C. Pop de Szatmari etc.).
Faustic prin pasiunea „fără saţiu” a cunoaşterii, dar şi
mefistofelic prin maliţiozitatea rafinată a subminării
falselor „evidenţe”, Emanuel Bădescu e o personalitate
paradoxală. La Bibliotecă e iubit, invidiat şi tolerat în
acelaşi timp. În cele din urmă, colegii s-au obişnuit/
resemnat cu stilul său original de lucru, discuţiile
interminabile şi fumul de ţigară care îl înconjoară
mereu ca o aură. E considerat exemplarul insolit al
unei specii rare, sau pe cale de dispariţie: un om
al cărţii, care a biruit birocraţia „de neînvins” a
Sistemului. În ce mă priveşte, rareori am întâlnit un
om cu care să pot discuta mai lejer despre aproape
orice: muzică, filosofie, literatură, poezie, istorie,
arte plastice, dar şi subiecte spinoase cum ar fi
istoria masoneriei, asasinate politice, lovituri de stat,
revoluţii etc. Misiunea lui la Cabinetul de Stampe (cu
care s-a identificat şi care va ajunge, probabil, să-i
poarte numele) este de a asigura accesul la memorie
celor încă dornici de a cunoaşte o istorie nefalsificată
de ideologii sau de alte comandamente „politic
corecte” ale momentului.
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Fotografii Bucureștiului
Aurel Bauch
de Emanuel Bădescu
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Aurel Bauch (1900 - 1964)
S-a născut la Craiova în anul 1900.
După primul război mondial s-a stabilit în Bucureşti, apoi, la începutul anilor 20, pleacă la Paris, unde îi cunoaşte pe
artiştii evrei, în marea lor majoritate originari din România, care au „creat” Avangarda.
A revenit în ţară la sfârşitul Regenţei şi îşi amenajează un atelier pe strada Popa Rusu, iar mai târziu pe Calea Victoriei.
Poate din cauză că nu concepea să lucreze după norme ideologice, nu profită de noul regim introdus de Stalin după
înlăturarea multisecularei monarhii autohtone în „sfânta zi” a aniversării a 25 ani de la fondarea URSS: 30 Decembrie
1947.
Timp de 12 ani va activa ca un simplu fotograf. În 1960 reuşeşte să se refugieze la Paris, unde va deceda în anul 1964.
A fost un portretist remarcabil, dar şi un excelent fotograf al peisajului urban, o parte din creaţia lui peisagistică
delectându-ne şi astăzi când îi răsfoim albumul prefaţat de Tudor Arghezi, apărut în 1956.
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Rapsodia adâncurilor
de Evelyne Croitoru, RP Metrorex
Bucureştenii au în faţă o noapte de somn liniştit. Noi ne pregătim să coborâm
în adânc. Noaptea asta nu va fi una liniştită. Nici drumul. Nici gândurile.
Propunerea mi-a stârnit acel imbold ascuns care sălăşuieşte în fiecare dintre
noi, ne cheamă, ne îndeamnă aţâţător să învingem barierele obişnuitului
pentru a capta clipa aceea rară în care ţi se dezvăluie faţa nevăzută a
lucrurilor.
Anton conduce drezina cu mişcări graţioase, mângâindu-i parcă suprafeţele
de comandă. Cei doi jurnalişti sunt afară , pe platforma drezinei. Curentul
îi flutură fetei părul, la fiecare curbă drezina scârţâie, viteza creşte lent,
înaintăm în tunelul metroului ca într-un tunel al timpului, al unui timp ce se
dilată…
Ziua, metroul transportă oameni, dintr-un loc în altul…oameni mulţi, cuprinşi
în cifre, statistici…vom putea măsura oare, vreodată câte visuri a transportat
metroul?... câte iluzii, câte speranţe?

Evelyne Maria Croitoru
Specialist în Comunicare și Relații
Publice Metrorex.
Eseul prezentat face parte dintrun nou volum, dedicat metroului
românesc, ce va vedea lumina
tiparului în 2012. Autoarea a mai
publicat un volum de poezie la
editura Vinea, articole și poezii
în diverse reviste de specialitate.
evelyne.croitoru@metrorex.ro

Aici în subteran timpul dobândeşte alte valenţe, alte dimensiuni. Nervii se
pietrifică. Mâinile devin oţel. Simţurile pândesc. Gura ţi se usucă. Plămânii
caută cu greu aerul. Ne apropiem de un punct de lucru. Semnale scurte,
scrâşnet ţipător, miros de ferodou încins. Oprim. O luăm pe jos. Iuţesc pasul.
Simt sub tălpi tânguiala traverselor de lemn. Cu fiecare pas ne apropiem de
oamenii adâncului. Eroi fără nume cuprinşi generic in denumirea de L-tişti.
Florin Nechita, inginerul-şef, ne însoţeşte, oferindu-ne cu amabilitate şi
competenţă informaţii preţioase despre această “armată subterană”. Am
ajuns. Oamenii, neobişnuiţi să vorbească, mânuiesc cu precizie utilajele.
Ni se explică importanţa injecţiei cu argilă, silicat şi ciment, pelicula
injectată va impiedica infiltrarea apei în tunel; eu văd în spatele acestei
operaţiuni, migala, răbdarea lui nea Costică Ciobanu. Munceşte cu sârg.
Are5 copii, doi mici... Pe frunţile oamenilor, brăzdate timpuriu de cute, văd
nopţi de nesomn, nopţi de luptă cu acea perfidă picătură de apă. Altfel de
picături, unele după altele curg de pe faţa lui Dragoş Alexandru, în timp ce
perforează betonul gros al tunelului. In momentul când apa ţâşneşte şuvoi,
antrenând pietriş, la semnul ferm al maistrului, ne retragem, intimidaţi un
pic, pentru ca apoi să ne apropiem din nou, curioşi şi emoţionaţi . Începe
injecţia : comenzi scurte, precise, oamenii pe vagonet execută operaţiuni
dinainte stabilite, economie de cuvinte, tensiune. Ii privesc în lumina slabă
a tunelului printre flash-urile fetei, care fotografiază întruna, şi-mi vine în
minte proverbul ”omul sfinţeşte locul”. Incerc să par degajată, dar nu sânt.
Ii admir pe aceşti oameni, care lucrează permanent sub presiunea timpului,
simplitatea, firescul lor , sunt uimitoare - acum şi aici descopăr camaraderia,
solidaritatea în stare pură.
Ne întoarcem la drezină, ne îndreptăm spre staţia Stefan cel Mare, spre un
alt punct de lucru. Coborâm. Avem de parcurs o bucată pe jos. Zgomote
puternice se aud din ce în ce mai tare. Florin ne explică operaţiunea de
“burare” a liniilor. Totul se execută manual, lucrătorii se plasează câte doi,
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faţă în faţă, şi apoi, ca într-un dans al ciocanelor cu
percuţie, cu viteză şi precizie, “clocotesc” – reaşează
- pietrele sub traverse pentru a le reda elasticitatea.
Ni se mai spune că, din când în când, este necesară
completarea cu piatră colţuroasă, colţurile asigurându-le
tocmai calitatea de a fi elastice.
Orele curg pe nesimţite, aici, în subteran, dorinţa
de a vedea mai mult, şi mai mult, se revarsă ca o
chemare nestăpânită. Amestecul de curiozitate, caldă
simpatie faţă de aceşti oameni ai adâncului, uşoară
teamă, mister... M-a trezit din reverie Ionuţ, ziaristul,
cu o întrebare; ochii lui rotunzi, sub sprâncenele
bine conturate (prea serioase pe faţa tânără), trădau
satisfacţie. Adunase informaţii folositoare. Colega lui,
fotografa, surprinsese cocoţată pe vagonet, o mulţime
de imagini. Cu siguranţă ele vor scrie, mâine , o pagină
memorabilă în cartea de onoare a nopţilor muncii în
metrou .
Suntem din nou în drezină. Ne indepărtăm, respirând
aerul din ce în ce mai umed. Tăcem. Acceptare
tacită a acestui teritoriu misterios. Simt o mulţumire
neprecizată, ca un început de cunoaştere... Undeva,
sus, vor veni în curând zorii şi-şi vor petrece spre casă
truditorii. Fotografa aprinde o noua ţigară.

adâncit sub ochii lui Florin; vorbim de copii, de şcoală,
de munca lui în subteran. Imi povesteşte de problemele
personale ale oamenilor pe care-i conduce: de boli, de
necazuri, de bucurii. De moarte. Tocmai le-a murit un
coleg. De cancer. Ii simt tristeţea . In gesturi, în lumina
ochilor, în paloarea obrajilor. Florin : un om al metroului
sută la sută, acceptând sacrificiul ca obligatoriu şi
necesar.
Nu ştiu alţii cum gândesc, dar pentru mine noaptea
aceasta a avut o solemnitate aparte. Acel “ Bun venit!“,
înclinarea capului în semn discret, dar cald, de salut,
strânsul bărbătesc al mâinilor.
Călătoria s-a terminat. La suprafaţă, fumuriul cerului
dezgoleşte câţiva nori printre razele argintii ale lunii,
amestecat cu orizontul roşiatic al răsăritului.
A trecut numai atât cât luna face un drum între o zi şi
alta. A trecut o noapte. Pentru bucureşteni o noapte
de somn liniştit. Pentru mine, o dezvăluire a rapsodiei
adâncurilor. Am văzut oameni, obişnuiţi: sudoarea lor, în
noapte, se transformă în mărgaritare. Mărgaritare ce ţes
plasa protectoare pentru liniştea celor de sus, a noastră,
a călătorilor cu metroul.
Bucureşti, o noapte ca multe altele.

- Nu-i puţin lucru ce fac aceşti oameni, noaptea, îi spun.
Ochii ei albaştri, jucăuşi îmi confirmă. Cearcănele s-au
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Bulevardele bucureştene până la Primul Război Mondial
de Nicolae Lascu
Editura Simetria
Lucrarea tratează un subiect prea puţin cercetat: acela al bulevardelor, componentă esenţială a modernizării
Bucureştiului până la Primul Război Mondial. Artere complet noi, ale căror intenţii, proiecte şi realizări efective s-au
derulat pe parcursul multor decenii, începând cu Regulamentul Organic, ele exprimă poate cel mai bine, prin ele
însele şi prin consecinţele imediate sau de durată, ideile municipalităţii de transformare a oraşului şi de configurare a
spaţiului urban modern.
Volumul este structurat în trei părţi. Prima parte analizează aspectele legate de proiectarea fiecărui bulevard,
prezentate în ordine cronologică, precum şi a celor legate de regularizarea Dâmboviţei, care a fost însoţită de
formarea spaţiului public al splaiurilor. Partea a doua înscrie bulevardele în funcţionalitatea complexă a structurii
urbane, în formare, a oraşului modern; semnalează generarea, ca urmare a proiectării noilor artere, a unor masive
restructurări urbane şi a amplasamentelor pentru câteva importante clădiri publice; ilustrează modul de constituire a
noului spaţiu public. Ultima parte urmăreşte realizarea bulevardelor şi modul de asimilare treptată de către societatea
bucureşteană.
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Proiectul gării centrale a
Bucureștiului de Nicolae Lascu

Nicolae Lascu

arhitect, profesor la Universitatea
de Arhitectură şi Urbanism
„Ion Mincu” din Bucureşti,
Departamentul Istoria & Teoria
Arhitecturii şi Conservarea
Patrimoniului, este vicepreşedinte
al Comisiei Naţionale a
Monumentelor Istorice şi membru
al Comisiei de Istorie a Oraşelor din
România.
Activitatea didactică şi interesul
de cercetare, materializat prin
cărţi, studii şi articole publicate în
România şi în alte câteva ţări, sunt
orientate spre istoria arhitecturii si
oraselor din Romania secolelor XIX
si XX.

În octombrie 1892 Direcţiunea generală a căilor ferate a lansat un concurs
internaţional pentru anteproiectul gării centrale şi a clădirii administraţiei
căilor ferate. Ideea realizării unei noi gări a apărut însă la circa 10 ani de
la inaugurarea, în 1872, a Gării de Nord (gara Târgoviştei). Astfel, încă din
1883 se constata că această gară este deja depăşită de traficul de călători şi
mărfuri, intenţionându-se înfiinţarea unei gări destinată exclusiv călătorilor
„într-un punct cât se poate de central al oraşului”, iar Gara de Nord să fie
transformată în gară de mărfuri. În anul 1891, Gheorghe Duca, director
general al căilor ferate, sublinia din nou necesitatea separării traficului de
mărfuri de cel al călătorilor: „Gara de călători se va construi fără jenă pentru
exproprieri pe cheu, la capătul bulevardului”. Terenul situat între bulevardul
Elisabeta, splaiul Independenţei şi Calea Plevnei, până în apropierea străzii
Francmasonă (actuala stradă M. Vulcănescu) era, în acel moment, ca şi în
anul următor, când a fost lansat concursul internaţional, într-adevăr, în partea
terminală a acestuia; prelungirea arterei fusese aprobată în 1886, dar încă
nu fusese realizată ultima porţiune a acestuia, de la Dâmboviţa la palatul
Cotroceni.
La 28 mai 1892 Parlamentul a aprobat un proiect de lege prin care se
deschidea un credit de 29.000.000 lei pentru construcţie unei gări noi
de călători, a unei clădiri de birouri pentru administraţia căilor ferate şi
pentru transformările necesare Gării de Nord, care urma a deveni o gară
destinată exclusiv mărfurilor. În luna octombrie a aceluiaşi an, înainte ca
administraţia căilor ferate să fi intrat în posesia terenului, se lansează
concursul internaţional pentru gara de călători şi clădirea administraţiei
căilor ferate. În tema concursului – extrem de detaliată - sunt cuprinse câteva
indicaţii cu caracter urbanistic şi arhitectural. Astfel, „comunicaţia între oraş
şi gară se va face mai cu seamă prin Bulevardul Elisabeta cu care se va lega
calea de intrare a gării; această faţadă de frunte va fi faţada principală a
edificiului. Concurenţii vor avea să studieze, o dată cu proiectele edificiilor,
dispoziţia curţilor şi pieţelor care vor înconjura edificiile, şi pe aceia a căii
de intrare şi ale străzilor de acces, astfel încât să obţină degajamentul cel
mai favorabil esteticii”. Arhitectura solicitată proiectelor este una austeră:
„Proiectele vor fi tratate în schiţă; se va exclude orice lux inutil. Faţadele vor
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fi în cărămidă aparentă şi piatră cioplită. Întrebuinţarea
pietrei cioplite va fi redusă la socluri, cornişe, colţuri,
rame de uşi şi ferestre şi coloane dacă sunt”. Din cele 38
proiecte predate, juriul – alcătuit din şefii de servicii ale
căilor ferate, Gh. Duca, directorul general şi adjunctul
acestuia, principele Al. Ştirbey, preşedintele Consiliului
de administraţie a căilor ferate, generalul Berindei,
arhitecţii Grigore Cerchez, Ion Mincu şi Lecomte du
Nouÿ - a premiat lucrările lui Louis Blanc şi Alexandre
Marcel (premiul I), Laurent Farge (premiul II) şi Giulio
Magni (premiul III). Dintre proiectele concursului sunt
cunoscute cele ale lui Louis Blanc şi Giulio Magni.
Planşele păstrate nu ne permit stabilirea cu precizie
a poziţiei clădirii în raport cu terenul destinat ei, dar
amplasamentul este identic cu cel figurat pe planul din
1895, singurul plan cunoscut, de altfel, în care este
indicată poziţia schematică a clădirii gării. Aceasta era
amplasată paralelă cu Dâmboviţa, după inflexiunea din
piaţa Elefterie de astăzi, iar în faţa ei era proiectat, de
ambii concurenţi, un amplu parvis, deschis în direcţia
centrului oraşului. Este astfel modificată forma ovală,
riguros geometrică a pieţii, aprobată de municipalitate
în 1886, odată cu ultima porţiune a axului est-vest.
Faţada principală a clădirii de călători, grandioasă prin
dimensiuni, perpendiculară pe axul splaiului, ieşea
astfel din imaginea generală a bulevardului dinspre
Universitate; ea nu era, aşadar, un capăt de perspectivă
care s-ar fi suprapus Palatului Cotroceni, ci, devenea
frontul masiv al alveolei spaţiale care se deschidea ca
un evantai în dreptul confluenţei bulevardului cu splaiul.
Tema concursului, care impunea dezvoltarea clădirii
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pe două niveluri, cel principal, de acces la peroane,
trebuind să fie la cca. 8,50 m deasupra terenului, a avut
repercursiuni inevitabile asupra înălţimii şi, implicit,
asupra caracterului monumental al gării.
Proiectul recompensat cu premiul I, al lui Blanc şi
Marcel, utilizează cu multă forţă expresivitatea
structurilor metalice ale interioarelor, într-o
spectaculoasă şi bine stăpânită spaţialitate, disimulată
spre exterior de o masivă faţadă principală, având mari
deschideri vitrate, racordată abil cu părţile laterale,
folosite pentru accesul şi ieşirea din gară, de înălţime
mai redusă. Acest „înveliş” preia „organic” marea
structură metalică a peroanelor acoperite.
Ezitările direcţiei căilor ferate de a începe construcţia
gării centrale şi necorelările cu municipalitatea au

făcut ca, în chiar anul în care se anunţau rezultatele
concursului, primăria să aibă alte intenţii de utilizare,
cel puţin parţială, a terenului destinat acestei
importante dotări urbane. În planul din 1893 al orașului
este figurată o stradă care, traversând în diagonală
terenul, prelungeşte aliniamentul Căii Plevnei din
dreptul intersecţiei cu strada Francmasonă până la
piaţa Elefterie. Apare, de asemenea, indicată, pentru
prima oară, prelungirea străzii Ştirbei Vodă până la
splai şi a străzii Berzei până la bulevard. După două
decenii, în 1913, perioadă în care intenţiile de realizare
a gării centrale nu s-au manifestat în nici un fel, au fost
confirmate aceste două propuneri, în cadrul studiilor
de modernizare a circulaţiei în Capitală. Pentru prima
oară au fost avute în vedere, în mod coerent, legăturile
oraşului cu cele două gări existente (gara de Nord
şi Obor) şi cu ipotetica gară centrală prin bulevarde
care să asigure „înlesnirea circulaţiei”. Proiectul de
sistematizare al cartierului Cotroceni şi măsurile de
legare a gărilor cu oraşul prevedeau prelungirea străzii
Ştirbei Vodă până la şoseaua Panduri, subtraversând
liniile ferate. Printre deciziile luate privind facilitarea
acceselor la gări s-au aflat, alături de prelungirea
bulevardului Dinicu Golescu până la strada Berzei şi
Ştirbei Vodă, „dând posibilitatea de mărire a gării
înspre acest nou bulevard” şi prelungirea bulevardului
Ferdinand până la gara Obor (aşa cum s-a menţionat
mai sus), şi „planul de prelungire a străzii Berzei până
în bulevard şi degajarea gării centrale şi a Palatului
Administrativ a Căilor Ferate spre Calea Plevnei”. Prin
aceste măsuri primăria lăsa, prin urmare, posibilitatea

extinderii Gării de Nord, simultan cu asigurarea
acceselor spre Gara centrală. Un an mai târziu, în
1914, inginerul Al. Perieţeanu întocmea un alt proiect
pentru Gara Centrală, într-un moment în care se
părea că necesitatea acesteia nu mai este pusă la
îndoială. Peste zece ani, în 1925, o comisie din care
făceau parte personalităţi precum Anghel Saligny şi Elie
Radu, confirma din nou ideea că cea mai bună soluţie
este a Gării Centrale de la „capătul bulevardului”.
Direcţia căilor ferate a preferat, totuşi, până la urmă,
dezvoltarea Gării de Nord şi, prin urmare, abandonarea
ideii unei gări centrale pe acest amplasament,
iar proiectul lui Petre Antonescu pentru „Cetatea
Universitară” se subordona, deja, prevederilor Planului
Director de Sistematizare din 1935 privind destinaţia
precisă a terenului.
Referințe bibliografice
Dumitru Iordănescu, Constantin Georgescu, Construcţii
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Wiki Loves Monuments
Wiki loves monuments a fost
o campanie organizată de
fundația Wikimedia pentru a
strange fotografii document
ale monumentelor istorice în
vederea introducerii acestora
în articolele Wikipedia.
Concursul a fost metoda
prin care campania a fost
popularizată, practic oricine
putea contribui/participa cu
Mihai Petre
fotografii ale monumentelor
Câștigătorul
istorice clasificate oficial în
Wiki Loves Monuments
țările participante. In total au
participat la aceasta inițiativă
15 țări europene. In cazul României imaginile trebuiau
etichetate cu codul LMI care corespundea monumentului
fotografiat.
Toate fotografiile înscrise trebuiau să fie disponibile
sub licență Creative Commons BY-SA, atribuie/
distribuire. Oricine fiind liber să utilizeze/modifice
imaginile respective în orice scop dorește atâta timp cât

menționează numele autorului original.
La sfârșitul campaniei s-au strâns peste 160.000 de
imagini. România a contribuit cu peste 5.500 de
fotografii dintre care 10 au participat la jurizarea finală
internațională.
Etapa finală a fost câștigată de România, cu fotografia
Mănăstirea Chiajna de Mihai Petre, câștigătorul primind
o bursă la conferința Wikimania 2012 care va avea loc
între 12 și 14 iulie 2012 în Washington D.C.
De asemenea Canon România a premiat câștigătorul cu
un aparat foto Canon EOS 7D plus un obiectiv EF 50 mm
f/1.4.
Fotografia câștigătoare a fost facută în decembrie
2009 în cadrul unei excursii organizate de Asociația
Bucureștiul meu drag.
Asociația Bucureștiul meu drag a organizat o întâlnire la
salonul F64 pentru a discuta despre campanie, concurs,
licențierea Creative Commons și imaginea câștigatoare.
Chromatone a printat fotografia la cele mai înalte
standarde.

Premiul I - Antonius Plaian - P-ța Unirii Timișoara

Premiul II - Monica - Biserica Sf. Treime Sibiu
74 “Bucureștiul meu drag” - ianuarie 2012

Premiul III - Apopida - Biserica Sf. Paraschiva Bociulești

Mențiune I - Popovici Dan Cristian - Centrul Vechi Baia Mare

Mențiune II - Nicu Drăgan - Conacul Mavros-Cantacuzino

Mențiune IV - Mihai Petre - Crucea
comemorativă a Eroilor români din primul
război mondial

Mențiune V - Jancsi Farkas - Biserica Densuş

Mențiune VI - Monica - Cetatea Alba

Mențiune III - Monica - Poartă Cetatea Albă
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Fotografia câștigătoare Wiki Loves Monuments 2011
Mănăstirea Chiajna, Giulești, fotograf Mihai Petre
Interesant este că fotografia lui Mihai Petre în România a luat numai mențiunea 7, ultima, dar la nivel mondial a fost
aleasă cea mai bună de către juriul internațional fiind singura apreciată de toți membri juriului câștigând la distanță de
următoare.
Este o fotografie care arată situația tragică a monumetelor din România. Intr-o lume indiferentă la soarta lor, la ce
reprezintă, ruinele Mănăstirii Chiajna sfidează timpul și mai ales timpurile.
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Despre Worldwide Photo
Walk 2011 cu Eli Driu
- Ce este Worldwide Photo Walk?
Este un concurs foto international organizat de Scott Kelby, un important scriitor/
fotograf/trainer Photoshop din Statele Unite ale Americii. Se desfasoara anual si in
2011 a fost la cea de-a 4-a editie. In acelasi timp, prin modul de organizare avand
la baza o plimbare foto, concursul este in primul rand un eveniment social in cadrul
caruia se pot intalni laolalta fotografi putandu-se astfel lega prietenii si colaborari. De
aceea concursul a fost integrat perfect in activitatea Asociatiei Bucurestiul meu drag,
renumita pentru astfel de plimbari foto cu puternica tenta sociala.
-Cum se desfasoara acest concurs?

Eli Driu

www.elidriu.ro

Sa luam exemplu nostru! Domnul Andrei Birsan s-a inscris pe site-ul concursului in
calitate de leader avand astfel dreptul sa aleaga locatia unde sa organizeze o excursie
foto in data de 1 sau 2 octombrie 2011, cele doua zile de desfasurare a evenimentului.
Persoanele interesate sa participe la aceasta excursie s-au putut inscrie pe site in
calitate de participanti. Inscrierile au fost gratuite.
Locatia aleasa a fost Fortul 13, Jilava, parte integranta a centurii de aparare a
Bucurestiului sfarsitului de secol XIX, transformat in inchisoare la inceputul secolului
XX si recunoscut ca penitenciar pentru detinuti politici in anii 50-70. Acum fortul este
dezafectat si se se afla in incinta Penitenciarului de Maximă Siguranţă Bucuresti.
-Ce a reprezentat pentru tine aceasta excursie?
Impactul emotional a fost foarte puternic. Am avut senzatia unui salt inapoi in timp, in
lumea plina de intuneric, umezeala si frig a detinutilor politici din perioada regimului
comunist, o pata neagra in istoria umanitatii. Din peretii mucegaiti si degradati ai
carcerelor auzeam parca urletele de durere, frica si disperare ale sutelor de mii de
“opozanti” ai sistemului. Odata cu lumina puternica ce se ambitiona sa treaca dincolo
de gratiile geamurilor acelea mici si-au facut insa resimitite prezenta Demnitatea,
Ambitia, Curajul si Speranta acelor martiri ai credintei intr-o viata democratica.
-Care ti-au fost intentiile creatoare?
Mi-am dorit foarte mult sa realizez o fotografie care sa aminteasca lumii intregi despre
atrocitatile si nedreptatile sistemului comunist si care sa vorbeasca despre lupta
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pentru libertatile si drepturile fundamentale ale omului.
-Cum s-au desemnat fotografiile castigatoare?

http://ro.wikipedia.org/wiki/Penitenciarul_cu_regim_
de_maximă_siguranță_București – informatii despre
Fortul 13

Concursul s-a adresat atat participantilor, cat si
leaderilor. Fiecare participant a avut dreptul sa inscrie
in concurs o singura fotografie facuta in timpul excursiei.
Leaderul fiecarei excursii a desemnat fotografia
castigatoare pentru respectiva excursie.

http://www.worldwidephotowalk.com/ - site-ul oficial
al concursului

Dintre toate fotografiile castigatoare pe plan local,
juriul concursului a ales 11 fotografii (marele premiu si
10 mentiuni). Fotografia mea a primit mentiune.

http://www.scottkelby.com/ - blog-ul personal al lui
Scott Kelby

Cea de-a treia etapa a concursului a fost votul
publicului. Cu ajutorul comunitatii foto din Romania,
fotografia mea a avut cel mai bun punctaj si a castigat
premiul cel mare la “People Choice”.
De asemenea, au fost jurizate si premiate fotografiile
leaderilor. Fotografia domnului Andrei Birsan s-a clasat
printre fotografiile castigatoare si astfel Fortul 13 a iesit
castigator la toate sectiunile concursului.
-Ce ne poti spune despre premii?
Premiile nu au fost neaparat valoroase din punct de
vedere material (carti, plugin-uri pentru softuri de
editare foto, acces in cadrul unor organizatii foto
internationale), dar au avut pentru mine o mare
insemnatate simbolica. Tinand cont ca in acest concurs
au fost inscrise 1.118 excursii si 27.924 de participanti,
Romania se poate mandri cu 3 premii importante.
-Fotografia realizata are vreo semnificatie aparte
pentru tine?

http://en.wikipedia.org/wiki/Scott_Kelby - informatii
despre Scott Kelby

http://worldwidephotowalk.com/bestphotos/ - cele 11
fotografii castigatoare
http://worldwidephotowalk.com/peoples-choiceresults/ - sectiunea concursului denumita “People
Choice”
http://www.scottkelby.com/blog/2011/archives/22792 sectiunea concursului “Leader Competition”
https://plus.google.com/
photos/105256156026694816333/
albums/5673805473482344353 - galerie foto cu primele
21 de fotografii ale leaderilor
http://worldwidephotowalk.com/prizes/ - premiile
oferite castigatorilor
http://www.orasul.ro/excursiifoto/view/worldwidephotowalk-la-fortul-13.html - galerii foto realizare
de membrii Asociatiei Bucurestiul meu drag in cadrul
excursiei la Fortul 13

Da. Este realizata in memoria persoanelor incarcerate
si/sau decedate in aceasta temnita a terorii, lor le dedic
aceasta fotografie.
-Cui doresti sa multumesti cu aceasta ocazie?
In primul rand vreau sa multumesc domnului
Andrei Birsan, dar si domnului Cornel Hlupina si
reprezentantilor Penitenciarului Jilava fara contributia
carora nu am fi putut avea acces la Fortul 13.
-Ce ti-ai dori pentru viitor?
Mi-as dori ca la urmatoarea editie a Worldwide Photo
Walk un fotograf roman sa castige premiul cel mare, iar
noi, toti fotografii romani sa avem aspiratia si inspiratia
sa castigam si alte concursuri care sa faca cunoscuta
peste hotare fotografia romaneasca. Mi-as dori, de
asemenea, ca acest Fort 13 sa poate fi reconditionat,
dat spre pastrare pentru generatiile urmatoare si, de ce
nu, transformat intr-un muzeu, recunoscandu-i-se astfel
valoare de vestigiu istoric.
interviu realizat de BMD

Fortul 13, 2011, foto Andrei Bîrsan
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Fortul 13, 2011, foto Eli Driu
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Arhitectul Ion D. Berindey
și Bucureștiul de Sidonia Teodorescu

Sidonia Teodorescu

lector universitar la Universitatea
Spiru Haret, Facultatea de
Arhitectură
arhitect titular al BIA Elena-Sidonia
Teodorescu
doctorand la Universitatea de
Arhitectură şi Urbanism Ion Mincu,
Bucureşti, Şcoala Doctorală Spaţiu,
Imagine, Text, Teritoriu (SITT)

Ion D. Berindey (28 iunie 1871 – 29 septembrie 1928) este unul dintre numele marcante ale arhitecturii româneşti de la
începutul secolului 20. Tatăl său, Dimitrie Berindey (1832-1884), a fost de asemenea, arhitect.
În 1887, Ion D. Berindey pleacă la Paris, renunţând la Şcoala de Poduri si Şosele, pe care o începuse la Bucureşti şi se
înscrie la Şcoala de Belle Arte, secţia de Arhitectură. Aici este admis printre primii, în anul 1889, în urma unui concurs,
după ce a urmat la Paris, cursurile arhitectului Duray, timp de doi ani. Între 1889 – 1897, este îndrumat de profesori
celebri, precum Girault, Daumet, Esquié.
În 1899, Gheorghe Grigore Cantacuzino, pe atunci prim-ministru şi ministru de interne, l-a numit arhitect-şef al
Serviciului Tehnic al Ministerului de Interne, unul dintre cele mai importante din ţară (3 iunie 1899 - 29 martie 1901).
Vom prezenta cele mai importante lucrări ale arhitectului din Bucureşti, în care sunt îmbinate elemente de eclectism
de factură clasică franceză, romantism, rococo, cu tendinţe neoromâneşti si cu influenţe Art Nouveau.
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1898-1899 - Casa Gen. Eraclie Arion, bd. Lascăr Catargiu, 15,
astăzi, sediul Agenţiei Naţionale de Integritate, realizată în
stilul academismului francez; monument istoric

1901-1902 - Vila Vasile Gănescu, şos. Kiseleff, 9; monument
istoric. După 1949, vila a fost naţionalizată. A fost construită
în antrepriza arhitectului Thoma Kantzler. Fotografia vilei
apare în lucrarea lui Frédéric Damé – Bucureştiul la 1906 . Se
remarcă elegantul foişor din lemn sculptat. Între 1918-1928,
aici a funcţionat restaurantul Chateaubriand. Astăzi, clădirea
adăposteşte Leagănul de copii Sf. Iosif şi Sf. Gavril.

Palatul Cantacuzino
Gheorghe Grigore Cantacuzino, denumit Nababul, ajuns în 1899 şeful
partidului conservator si prim-ministru, a luat hotărârea de a-şi construi
cea mai frumoasă locuinţă din Bucureşti. Inaugurarea palatului a avut la
29 ianuarie 1906, printr-un „mare dineu, urmat de un bal uluitor, fără
precedent în ţară”, după cum îşi amintea Maria Cantacuzino-Enescu, nora
Nababului.
Clădirea este realizată în spiritul eclectismului, cu accente Art Nouveau
(cum ar fi peronul de onoare şi imensa copertină ce îl umbreşte), iar
decorarea interioarelor aparţine unor artişti faimoşi în epocă: Nicolae
Vermont, Gheorghe D. Mirea si Costin Petrescu pentru picturile murale,
sculptorul de origine germană Emil Wilhelm von Becker pentru sculpturi
exterioare şi Casa Krieger din Paris pentru decoraţia interioară (tapiserii,
candelabre, lămpi, vitralii, mobilier în stil Ludovic al XIV-lea şi Ludovic al
XVI-lea etc).
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Palatul Cantacuzino 2010, foto Mihai Petre
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1904-1905 – Casa industriaşului G. G. Assan, piaţa Lahovary, 9
- azi, Casa Oamenilor de Ştiinţă, realizată în stil Ludovic al XVIlea; monument istoric. Faţada secundară a clădirii se termină
cu o terasă amplă, prin care se pătrunde într-o grădină întinsă.

1911 – Vila Maria Ioanidi, bd. Dacia, 79 – construită în stil
eclectic, cu decoraţii de factură romantică; monument istoric.
Azi, reşedinţa ambasadorului Braziliei. Vila se aseamănă cu casa
Emil Costinescu din Lotizarea Ioanid

1908-1909 - Casa amiral Vasile Urseanu (azi, Observatorul
Astronomic si Muzeul Ştiinţelor Experimentale), bd. Lascăr
Catargiu, 21, destinat de la început a servi drept locuinţă
soţilor Urseanu si ca observator astronomic. Forma clădirii
imită conturul unei nave, iar cupola ei a fost de la început
amenajată pentru observaţii astronomice. În 1933, la 7 ani
după decesul soţului său, Jana (Ioana) Urseanu donează
imobilul, Primăriei Municipiului Bucureşti, care în iulie 1933
deschide aici Pinacoteca Municipală. În 1949, aceasta este
desfiinţată, iar în mai 1950, se deschide Muzeul Ştiinţelor
Experimentale, în cadrul căreia funcţionează şi azi,
Observatorul Astronomic; monument istoric.
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1923-1925 – Casele cuplate Leonida-Săbăreanu, bd. Dacia, 81-83

1909-1913 – casa dr. Ioan E. Costinescu, str. Thomas Massarik,
31. Este una dintre primele încercări de aplicare a stilului
neoromânesc la programul de locuinţă

1905 - Casa George Solacolu, str. Visarion, 8 (colţ cu Lascăr Catargiu) – clădire de inspiraţie eclectică, azi în stadiul de ruină. Casa
Solacolu a fost decorată de sculptorul de origine germană Emil Wilhelm von Becker, cel care a realizat decoraţiile faţadei palatului
Cantacuzino

1911-1915 - Casa Lucia L. Gussi, devenită apoi casa Grigore
Filipescu, str. Snagov, 40 - azi, Secretariatul de Stat pentru Culte
din Ministerul Culturii si Cultelor.

1911 – Casa Ion şi Irina Procopiu, str. Dumbrava Roşie. Plastica
arhitecturală trădează inspiraţia de factură franceză şi
asemănarea cu palatele de la Versailles, Marele şi Micul Trianon.
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1905 - Hipodromul Băneasa, Bucureşti, demolat în 1956, a cărei tribună prin îndrăzneţul său acoperiş în consolă demonstra ultimele
cuceriri ale tehnicii
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http://postcardscollection.wordpress.com/2011/02/24/
bucuresti-chateaubriand-restaurant/
http://postcardscollection.files.wordpress.
com/2010/04/bucuresti-hipodrom-1910-2.jpg

Fotohaiku
foto: Gilda Comarzan, haiku: Ildiko Juverdeanu

Vânt rece din nord cârpesc cu o vrabie
ramura frântă
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Amintiri din București:
Grădina Cișmigiu de Dan Moruzan
În ultimii ani am vizitat mai multe parcuri de
prin Europa: parcul Güell din Barcelona, grădinile
Tuileries din Paris ori parcurile din Viena. Toate
sunt frumoase dar, ca în cazul primei iubiri, m-am
gândit cu nostalgie la Cişmigiul Bucureştiului.
Încercând să definesc într-un singur cuvânt
Cişmigiul, acesta ar fi: cochet. Este fără dar şi
poate un parc cochet.

Dan Moruzan
danmoruzan.ro
phototeam.ro

Primii zece ani din viaţă, copilăria practic, mi-am
petrecut-o în apropierea Cişmigiului, casa noastră
fiind vis-a-vis de Electrecord, pe strada Luigi
Cazzavillan. Astfel, de la primii paşi probabil,
curtea mea de joacă era Cişmigiul.
Prima bătaie cu zăpadă cu colegii de clasă sau
prima plimbare de mână cu colega mea de bancă
tot aici s-au petrecut. Mai târziu, adolescent
fiind, tot aici am învăţat să zbor sărutându-mi
iubirile de atunci.
Copil fiind am început să iubesc Cişmigiul
comparându-l, ca şi acum, cu alte parcuri. Parcul
Tineretului sau cum i se mai spunea Cocioc,
parcul Copiilor de care eram atras datorită
tiribombelor şi al tunelului groazei, Herăstrăul sau
parcul Carol nu mi-au schimbat sentimentele faţă
de curtea mea de joacă, Cişmigiul.
Nu am cum să uit chioşcul de îngheţată de
la intrarea din Ştirbei Vodă... Cele mai bune
îngheţate vafé le-am mâncat aici. Exista Polar
şi Vafé, atât. Dar era suficient. Doi lei cincizeci
era bucata şi nu mă săturam cu două. Sau
napolitanele Dănuţ. Astea le cumpăram de la
Căsuţa din Poveşti (ziceam eu), undeva pe lângă
locul unde sunt acum păunii. Sau sucul băut la
Scorbură, din centrul parcului. Ambele există şi
acum, dar cu bere şi ţigări...
Primele clase le-am făcut la şcoala Vasile
Alecsandri, lângă catedrala Sfântul Iosif. Într-o zi,
prin clasa a II-a, venind spre casă împreună cu un
coleg, undeva în faţa Ministerului Învăţământului,
am pus mâna pe emblema unui Mercedes.
Mă atrăsese faptul că avea câteva grade de
libertate, emblema fiind fixată printr-o bilă de
capotă. Şoferul, care era la volan, ne-a făcut
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semn dojenitor cu degetul şi a ară
spre secţia de miliţie din capătul s
speriat îngrozitor şi nu ştiam cum
drumul spre casă. Oricum ai fi luat
prin apropierea respectivei secţii d
Convinşi că şoferul era deja acolo
ne aşteaptă pentru arest, am fugit
În mintea noastră de copii Cişmigi
refugiu.

Ţin minte că a fost mare daraveră
noastră. Am stat ascunşi prin parc
înserat, ne feream de orice unifor
cea militară. Nu mai ştiu cum am
deja era toata familia în păr, inclu
le vedeam doar pe la aniversari. S
telefon la salvare, miliţie, spitale
toată lumea ne căuta. Mare bucluc
eu atunci... Dar a trecut!

Mai târziu, când am citit Cişmigiu
Grigore Băjenaru, am savurat fieca
încercând să îmi imaginez persona
parcului. E una din cărţile citită în
pentru vârsta mea de atunci.

În 1977, imediat după cutremur, p
şi mulţi oameni au rămas acolo toa
Pentru mulţi Cişmigiul reprezenta
nu se poate întâmpla nimic rău...
Eminescu, de la intrarea din Ştirbe
centru de comandă. Tot cartierul t
să se alimenteze cu apă potabilă.

Mult mai târziu, în momente triste
liniştit sufletul. În orice anotimp C
aleile sale, cu îndrăgostiţii lui, cu
pe bănci, cu porumbeii din centru
ceva frumos care îţi linişteşte gân
ochiul. Şi acum retrăiesc multe din
copilăriei doar trecând prin el.

A fost şi este un parc cochet care,
îndrăgeşti, îl iei cu tine oriunde ai
08.ianuarie.2012
Dan Moruzan

ătat în faţă,
străzii. Ne-am
să ne continuăm
t-o treceam
de miliţie.
şi tot efectivul
t spre Cişmigiu.
ul era singurul

în familia
până s-a
rmă, chiar şi de
ajuns acasă, dar
usiv rude pe care
e dăduse deja
importante şi
c am pricinuit

& Co a lui
are rând
ajele pe aleile
n locul poveştilor

parcul s-a umplut
ată noaptea.
locul unde
Izvorul lui
ei, era un soi de
trecea pe acolo

e, tot aici mi-am
Cişmigiul, cu
bătrânii aşezaţi
l parcului, are
dul şi îţi încântă
n amintirile
dacă ajungi să-l
pleca!
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Ora 12 de 366 ori
de Lucian Muntean
pe film (fuji color 200 iso), deci un singur
cadru, cu un aparat LOMO lca.
Am început să fotografiez la jumătatea
anului calendaristic, în toiul verii în data
de 1 iulie 2009 și am încheiat peste 365
de zile în data de 30 iunie 2010.
Mai exact sunt 366 de fotografii,
deoarece, pentru a rupe ritmul am pozat
și la ora 12 în noaptea de revelion.

Lucian Muntean

www.lucianmuntean.ro

M-am născut la Sighișoara, în 1974, în 10
octombrie, într-o joi, la ora 12 și ceva,
dar nu îmi mai amintesc mai nimic...
Mi-am propus ca la ora 12, în fiecare
zi, timp de un an, să fac câte o singură
fotografie. E cam ciudat spus “o singură
fotografie” deoarece cu asta mă ocup, fac
zilnic numeroase fotografii pentru ziar. Ca
să separ lucrurile mi-am propus să lucrez

2 iulie 2009
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În timp ce am lucrat la acest proiect
mi-am data seama că a fost mai degrabă
un exerciuțiu de perseverență, fiind
nevoit să port aparatul cu mine și să
fotografiez zi de zi. Interesant este faptul
că aceste imagini funcționeaza ca un
jurnal. Acum, văzând câte o fotografie,
îmi amintesc multe detalii din acea zi.
Doresc să finalizez această temă printr-o
expoziție, un DVD cu un montaj audioslideshow și evetual un album.
Detalii din prima lună pot fi văzute
la adresa: http://lucianmuntean.ro/
fotoreportaj/91/Ora_12__iulie_2009.htm

16 iulie 2009

17 iulie 2009

9 august 2009

7 septembrie 2009

25 septembrie 2009

20 iulie 2009

27 august 2009

23 septembrie 2009

25 octombrie 2009
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vineri 2 aprilie 2010, înainte de 12
Cătălin Rupea, 21 de ani, încearcă să se sinucidă.
N-a reușit...
Podul Băneasa, sector 1, București
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28 octombrie 2009

14 noiembrie 2009

15 decembrie 2009

20 decembrie 2009

Anul nou 2010

11 ianuarie 2010

22 ianuarie 2010

2 februarie 2010
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13 februarie 2010

26 februarie 2010

1 martie 2010

26 martie 2010

23 aprilie 2010

2 mai 2010

6 iunie 2010
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30 iunie 2010
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