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EDITORIAL

De mâna a doua
Primăvara lui 1985, câmpul de instrucție de la UM 1210 este negru de umezeala lăsată de
zăpada topită, mă târăsc pe burtă spre coșul care scoate fum, acolo-i inamicul. Pământul mi se
lipește de haine, de bocanci, are un miros dumnezeiesc, de primăvară, de viaţă, mă simt bine,
este prima oară când mă bucur că trebuie să înaintăm târâș, natura ne face bine, ne dă putere.
Vara lui 2013, am de făcut un mic traseu de la Universitate la Ateneu: în pasaj la Universitate
WC-urile sunt închise, au luat și semnele de pe ușă, scările rulante nu funcţionează, trec prin
Piaţa Universităţii, căldură mare, în piaţa betonată de la un capăt la altul miroase a mușamale
încinse, nu există niciun petic de iarbă, a fost stârpită toată.
Trec pe lângă “țeapa” din Piaţa Revoluţiei, este în descompunere, pavajul din lemn se destramă,
marmura din jurul monumentului este spartă și desprinsă...
D e Andrei Bîrsan
w w w. o r a s u l . r o

Ajung în spatele Ateneului, o măreaţă operă de arhitectură se iţește, colţi antitanc mari și solizi, o
plăcere să-i privești, poate veni inamicul că nu va trece de ei. Sunt mândru și liniștit administraţia
are grijă de noi.
Toate acestea transformă Bucureștiul într-o capitală de mâna a doua, o capitală cu proiecte
de submarine zburătoare, gondole sau vapoare pe Dâmboviţa dar cu un trai printre betoane și
multe, multe mașini.

Merită să descoperim pentru noi toţi și pentru copiii noștri
farmecul locului, oamenii și tradiţiile care l-au
construit, care i-au deﬁnit spiritul și care într-un fel sau
altul interferează zilnic cu prezentul nostru.
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CRONICA

Ca sa ﬁm in ton cu Stret delivery vom expune pe strada, pe strada Covaci, adica pe vitrinele magazinului Fotohobby Vernisaj: joi 25 iulie ora 18.30 la Magazinul Fotohobby, str. Covaci nr. 7, in Centrul vechi al Bucurestiului
Expunere: 25 iulie - 10 august. Fotograﬁile sunt tiparite cu imprimanta Canon Selphy CP-900

D e Andrei Vocurek
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Expoziția Street delivery

F o t o : Eli Driu
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Au expus: Adi Tache • Adina Balca • Adriana Saraceanu • Alexandru Dinu-Serban • Alina Corcoz • Ana Dumitru • Andrei Bîrsan • Andrei Vocurek • Andreia Bîrsan • Beatrice Mayer • Carmen Stefan-Pelinel • Catalin
Paraschiv • Cezar Buiumaci • Constantin Mesca • Cosmin Tuduran • Costin Gheorghe • Crisanta Maciuceanu • Daliana Pacuraru • Dan Moruzan • Daria Virbanescu • Diana Chiriac • Dinu Lazar • Doinita Barsan •
Elena Codrea • Eli Driu • Georgiana Olteanu • Geta Anghel • Ileana Buruianu • Ioan Radu • Ioan Tudorache • Iordache Bogdan • Iulia Antocica • Ivanuta George • Kiprian George • Lucia Simion • Monica Marcov
• Marius Oancea • Marius Surleac • Mihaela Motaianu • Mirela Dinu • Mirela Momanu • Nick Costandache • Nicu Buculei • Oprea Cristian • Ovidiu Verde • Paul Enache • Petrescu Corneliu • Roberto Iosupescu •
Sfetcu Sergiu • Sidonia Teodorescu • Sorina Tache • Stelian Dragu • Serban Vornicu • Viorel Plesca
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Expoziția Ger în arșița verii
D e Mirela Momanu

Intr-o dupa-amiaza ﬁerbinte, expozitia organizata
de Asociatia “Bucurestiul meu drag”a oferit un strop
de racoare bucurestenilor molesiti de caldura, prin
intermediul fotograﬁilor expuse.
Strazi pline de zapada, trecatori infrigurati, masini
gonind prin viscol, aburi izbucnind in aerul inghetat,
masini acoperite de nameti, au fost surprinse de cei 28
de expozanti:
Din lucrarile prezentate au fost selectate si ocupantele
primelor trei locuri, respectiv lucrari apartinand autorilor:
Elisabeta Cucereanu (locul I), Ileana Partenie (locul II) si
Marius Tanef (locul III).
Vernisata marti 13 august 2013, expozitia va ﬁ prezenta
la Muzeul Municipiului Bucuresti pana la sfarsitul lunii
august.
Expoziția a fost tipărită cu imprimanta Epson SureColor
SC-S30610

Epson SureColor SC-S30610

Expun: Adrian Tache • Adriana Saraceanu • Cosmin Tuduran • Cristian Iancu • Dan Baciu • Dan Calin • Daniela Mirela Dinu • Delia Simion • Elisabeta Cucereanu • Ileana Partenie • Leonard Butusina • Livia Zaharia • Marius Tanef • Nicu Buculei • Paul Enache • Sorina Tache • Stefan Tuchila •
Valentina Gabur • Violeta Panait • Viorel Parjan • Viorel Plesca, organizatorii: Andrei Birsan • Mirela Momanu • Nina Mihaila • Dan Moruzan si invitatii: Vlad Eftenie • Roberto Iosupescu • Mihai Petre
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CRONICA

Excursie Sky Tower
F o t o Mihai Petre
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TRECUT-AU ANII...

Trecut-au anii

Cheiul Damboviței
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TRECUT-AU ANII

Palatul Telefoanelor

Anii ‘40, arhiva Muzeului Municipiului București
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Anul 2009, fotograf Steluța Popescu

Piața Romei

Anii ‘30, arhiva Muzeului Municipiului București

Anul 2009, fotograf Teodor Nicolescu
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TRECUT-AU ANII

Calea Victoriei, anii ‘90
F o t o : Andrei Bîrsan
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CARTILE
, BUCURESTIULUI
,

RELIGIE

Recomandate de
Filica Drăghici,
bibliotecar BCU

Alexandru
Lancuzov,
Grădinile
Bucureștiului,
Editura Caligraf
Design, București,
2007, 76 p.
Autorul ne propune
o călătorie în timp,
în câteva colţuri
din București.
Grădinile însemnau
un adevărat reper
în viaţa de zi cu
zi. O plimbare pe
aleile Cismigiului
avea ceva poetic, o cursă iarna la Șosea sau printre teii
parfumaţi ai grădinii nu putea ﬁ mai pitorească. Pentru că
literatura de specialitate tratează doar unele aspecte ale temei
autorul dorește să umple acest gol printr-o lucrare știinţiﬁcă
bine documentată și ilustrată care aduce foarte multe informaţii
inedite..
Alexandru Lancuzov se oprește și la Grădina Kiseleff, la Șosea
și în Parcul Carol. Ne amintește de Parcul Herăstrău, unde în
1936-1939 se organiza Luna Bucureștilor, ne descrie splendida
Grădină Botanică, amenajata încă din 1891 de profesorul
Dimitrie Brândză și arhitectul Fuchs.

Silviu N. Dragomir,
Un București mai puţin
cunoscut, Editura
Lucman, București,
2008, 444 p.
Cartea de faţă
reunește articolele
publicate de autor în
Cotidianul la rubrica
“Un București mai
puţin cunoscut”, în
intervalul decembrie
1994 – februarie 1998.
Alegerea subiectelor
s-a făcut și în funcţie
de unele necesităţi
publicistice ale
momentului, astfel
că întregul ansablu
s-a dovedit insuﬁcient de bine grupat pe perioade istorice,
neordonat ca tematică abordată. Sunt prezentate teme ca :
Monumentul lui Pache Protopopescu, Biserica Sfânta Vineri,
legendele coridoarelor subterane. Simbolul ﬁrmei de la „
Carul cu Bere” – cocoșul și vârcolacii- care este explicat
prin faptul că „ localul se deschidea la cântatul cocoșilor
și se închidea târziu în noapte, când vârcolacii începeau
să muște din discul lunar”. Mutarea Lupoaicei Capitolina
de la capătul străzii Lipscani, vizavi de Sf. Gheorghe (între
magazinul „Voaleta” și magazinul „Wilhelm Tell”, ulterior
„București”), la capătul de sus al esplanadei Patriarhiei.

D e Crisanta Măciuceanu

Biserica
Sfânta Vineri Nouă

Mihai Tătărâm,
Prin Bucureștiul
iubit, Editura
Ţara Noastră,
București, 1992,
p. 139.
Autorul supune
atenţiei cititorului
câteva subiecte
ce trebuie păstrate
în memorie din
istoria orașului
București. Sunt
prezentate
biserici, hanuri,
grădini și străzi
de demult. Este o invitaţie la o plimbare prin Bucureștiul
iubit, scopul ﬁind descoperirea semnelor trecutului acolo
unde, azi, chipul nou al orașului se arată învingător în lupta
cu tradiţia, cu imaginea veche- atât de scumpă a orașului
nostru.

Hram: Sfânta Prea Cuvioasa
Parascheva, Sf. Mare Mucenic
Haralambie și Sf. Ierarh Nicolae
Ctitor: Intreprinderile Tiberiu Eremia.
A fost ridicată între anii 1940-1942
după proiectul arhitectului D. Ionescu
Berechet
Adresa: Șos Nicolae Titulescu, nr. 159
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ESEU BUCURESTEAN

Regăsire
D e Bianca Nenciu
http://www.lessisart.blogspot.ro/
Parcă ieri treceam pe aceeași stradă, altădată lipsită de sens.
Eram străinul aﬂat în faţa unui necunoscut familiar și pășeam atent
de frică să nu-mi sfărâm gândurile: învălmășeala de imagini și
de principii transmise la curs ce nu își găseau legăturile imediate
cu orașul. Apare curiozitatea în fața cunoscutului asupra căruia
îţi schimbi perspectiva de privire.De ce apa se prelinge așa pe
faţade? De ce e marţi? De ce e atât de albastru cerul? De ce de
astăzi?
Acum strada a căpătat alt înţeles; devine apăsătoare. E mai ușor
să privesc printr-o fereastră orașul, nu trebuie să ies în jungla lui;
nu cât timp îmi lipsește curajul de a privi oamenii în ochi și de a
declanșa, nu cât timp sunt perceptibilă și nu am găsit modul în
care să mă camuﬂez.
Totul pornește din curiozitate și pasiune, așa apare doza de
nebunie și creativitate în găsirea mijloacelor de a face fotograﬁe.
Pe ambele le-am primit cu drag în timpul cursului, depindea doar
de mine cum o să le folosesc mai departe.
O săptămână privisem în gol aparatul, încercând să văd dincolo
de carcasa de plastic, mă blocasem la ideea că orice călătorie
începută trebuie ﬁnalizată. Era momentul de impact când realizezi
că într-o fotograﬁe cuprinzi un întreg univers cu poveștile lui scrise
și nescrise, cu subtilităţi și cu dedesubturi. Timpul devenise un
pseudo-aliat. Cum decizi când e momentul să declanșezi? Poate
dacă mai aștept minute, ore, altă lumină, lucrurile o să capete alte
subtilităţi, o să se reinventeze.
De ieri, am îndrăznit să declanșez de la fereastra mea. Era
o privire detașată asupra orașului și încercam să încadrez în
dreptunghiul ăla partea de oraș în care să mă simt de acolo, să
simt că aparţin locului. Căutam elementul care să mă determine
să caut dincolo de fereastră, să mă facă să ies în junglă. Nu mă
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simţeam încă implicată, iar imaginea înregistrată de aparat nu era
ce mintea mea proiectase.
De azi, am prins puţin curaj: ţin aparatul mai sigur în mână și
prima experienţă ratată îmi dă impulsul să ies.
E o confruntare directă cu orașul. Prin faţa ochilor se derulează
o serii de secvenţe urbane: o nebunie sculpturală din lemn cu iz
tradiţional, idee susţinută de muzica populară de la crâșma de
pe colţ, singurul lucru ce amintea de prezenţa umană, frontul
continuu care îţi conducea pașii și îţi permitea să te pierzi în
imaginile tale, parcul care pare îngheţat etc.
Omul a rămas o experienţă străină călătoriei mele, o componentă
din fundal, existenţa fără să ﬁe înţeleasă, trăită. Ochiul meu caută
natura și geometria din jur.
Călătoria asta este pentru a mă regăsi pe mine: tot golul și liniștea
existente înlăuntrul meu deformează realitatea. Pe măsură ce
parcurg spaţiul, acea aglomerare de imagini urbane mă conduce
spre locul unde mă simt liniștită, un loc bine întipărit în memorie
din timpul plimbărilor lungi de altădată. Locul e golit de oameni,
rămâne doar forma clădirii.
Fotograﬁa a ajuns un mijloc de explorare a sinelui prin ochii
străinului care descoperea mereu alte ipostaze ale familiarului.
Privirea este una detașată, neimplicată în spectacolul urban.
De mâine, poate voi privi prin ochii oamenilor, cunoscând astfel
dedesubturi.
Bianca Nenciu - este studentă UAUIM, absolventă a cursului
“Fotografia ca instrument de cunoaștere în arhitectură” susținut
de lect. dr. arh. Vlad Eftenie
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INTERVIU

Bucureștiul
arhitectului
Șerban Sturdza
“un oraș improvizat”

INTERVIU DE MIRUNA BĂRDULETE
FOTO: DAN MORUZAN ȘI MIHAI PETRE
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În ce zonă din București v-ați născut?
Chiar aici, unde suntem acum. În Cotroceni, cartier interbelic, cu case nici scumpe,
nici ieftine, cu suprafețe nici mari, nici mici, cu un șarm anume pentru cei care
locuiau aici. Eu eram și la doi pași de școală, Școala 150, și la doi pași de bisericuța
Sfântul Elefterie, unde m-am și căsătorit. Totul a fost ca într-un sat pentru mine.
Pentru un copil, în anii 50-60, era un loc foarte comod și plăcut de locuit. Pe lângă
străzi și alei, existau grădini și era un anumit fel de a parcurge cartierul, sărind
gardurile din grădină în grădină, în căutarea prietenilor de pe alte străzi sau în
vănâtoarea fructelor. Era și este un cartier unde sunt cireși, caiși, corcoduși, struguri
și chestia asta era foarte atrăgătoare. Era o comunitate, un cartier care funcționa
bine. Cel puțin așa l-am perceput eu la vremea copilăriei.

Miruna Bărdulete

“Să te duci peste tot în lume, dar să te întorci
de unde ai plecat.”
Apoi a intervenit, bineînțeles, apropierea de Academia Militară și de șantierul de
la Casa Poporului, ceea ce a făcut ca aici să vină o anumită categorie de oameni
mai apropiați de politic și, cu ocazia asta, s-au mai schimbat locatarii. Și noi, de
altfel, am plecat de aici un timp, pentru că cutremurul a generat niște măsuri foarte
drastice și câteodată nejustiﬁcate. Cum noi eram într-o casă care era colecție,
aici era un Muzeu de Artă, după cutremur s-a hotărât evacuarea muzeului pentru
ca obiectele dinăuntru să ﬁe în siguranța. Niciun obiect n-a fost însă stricat de
cutremur, așa că măsura a fost puțin discutabilă.
Asta a făcut ca și familia să trebuiască să plece, casa să ﬁe încet-încet conﬁscată,
eu am plecat atunci la Timișoara...
De ce la Timișoara?
Păi am avut câteva motive serioase: unul era repartiția după terminarea facultății,
așa era obiceiul, atunci aveam posibilitatea să-mi aleg un oraș și mi-am ales
Timișoara- pentru atracția față de un grup de artiști care era acolo: grupul Sigma. Al
doilea lucru era, ca de obicei pentru vârsta aceea, o dezamăgire sentimentală- chiar
din cartier, de aici.

Dan Moruzan

Mihai Petre
32 Bucureștiul meu drag

Și așa de departe a trebuit să plecați?
Nu... eram interesat de grupul ăsta, Sigma. Mai erau și niște constrângeri politice
care făceau să ﬁe mai recomandabil să ﬁi mai departe de București în situația mea.
Toate astea au dus la o decizie, care, din punctul meu de vedere, a fost reușită,
pentru că am și învățat multe acolo, m-am simțit și bine. Acolo m-am căsătorit, am
avut copii. Și apoi m-am întors aici pentru că, pe lângă simpatia fața de cartier, mai
era și faptul că am încercat să recuperez casa familiei. Din punctul ăsta de vedere,
sunt o persoană foarte stabilă. Și biroul de arhitectură l-am deschis tot aici, în zonă.
Sunt ca la sat. Eu cred că e un avantaj: dacă poți, să te duci peste tot în lume, dar
să te întorci de unde ai plecat.
Am pentru cartierul ăsta o simpatie și un respect deosebit. Am mers până acolo
încât să încerc, când m-am întors în București, în anii 90, să încerc să adun
arhitecții din cartier și să-i provoc la o încercare de a face din cartierul ăsta ceva mai
interesant. Și erau mulți arhitecți prestigioși în cartier. DIn păcate, mi s-a spus că
sunt puțin exagerat și că chestia asta în București nu ține.
Nu erau așa de legați de loc ca dumneavoastră?
Nu erau suﬁcient de convinși că inițiativele particulare pot duce la ceva. Chestia
asta e poate una dintre lucrurile slabe ale Bucureștiului. În Timișoara, și, în general,
probabil că și în Ardeal, în partea mai de vest a țării, dacă vrei să faci o acțiune în
interesul unei comunități, să salvezi o statuie, de exemplu, sau să plantezi niște
copaci, e mult mai ușor. Aici te lovești de foarte multe întâmplări potrivnice și lumea
obosește după un timp.
Din punct de vedere arhitectural, ce oraș e mai frumos: Bucureștiul sau Timișoara?
Cred că sunt atât de diferite încât e foarte greu de spus. Pentru Timișoara,
voturile vin în ceea ce privește dimensiunea și relația cu peisajul, pentru că Bega
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și grădinile din jur au făcut din el un oraș cunoscut. Probabil
e și viața de acolo, în care exista ceva cu totul neașteptat: în
vremea facultății, mai multe persoane din intelectualitate își
grădinăreau lotul din fața casei și surplusul îl vindeau la piață.
Eu mă întâlneam, când mă duceam la piață, cu profesori
universitari care vindeau ceapă, cu inginerul care-mi controla
mie proiectele care vindea ciuperci. Avea un șorț în față... nu
poți să-ți închipui așa ceva în București. Nici în anii 70-80. Pe
mine m-a frapat. Era un gen relaxat de a recunoaște că stai
într-un oraș agricol. Și nu-i nimic rușinos în a face piața. Aici, în
București, lucrurile sunt altfel. Adică glazura contează, viteza
de reacție, o anumită reacție acidă la orice lucru, care îi dă
foarte mult haz și o vitalitate remarcabilă. Aș spune că și astami place foarte mult la Capitală. Dar generează un oraș cu
conﬂicte, câteodată irezolvabile.
Cotroceni știți de unde vine? De la a se cotroci. Și a se cotroci
înseamnă a se ascunde. Cartierul ăsta a fost construit pe o
zonă mlăștinoasă, între orașul propriu-zis și mânăstirea care
era aici unde e bisericuța asta mică (n.r. Biserica Sf. Elefterie
Vechi).
O parte din zidul mânăstirii e și acum chiar în spatele gardului,
încă se mai vede.
Spuneați într-un interviu că patrimoniul cultural al
Bucureștiului se distruge la fel de mult ca în perioada
comunistă...
Da... în perioada comunistă exista o autoritate care hotăra.
Și distrugea o singură persoană, prin intermediul unui aparat
extins, dar gândurile porneau de la o persoană. Acum, prin
democratizare, gândurile pornesc de la mai multe persoane.
Dar, chiar dacă puterea este mai mică la aceste persoane, ﬁind
multe, efectele sunt dezastruoase. Și lipsa unui plan care să
aibă o logică, care să ﬁe pe termen lung, face ca distrugerile
să ﬁe inutile de multe ori. E clar că un lucru trebuie primenit, că
îți faci curat în casă, că renunți câteodată la unele lucruri, dar
asta se bazează pe un plan. Nu se întâmplă așa în București.
Cum se întâmplă în București?
Aici se face un plan care e comunicat cu trâmbițe și care se
uită imediat. Se fac niște acțiuni deseori contradictorii și duc la
rezultate care nu erau prevăzute în planul inițial. La o perioadă
de alegeri se schimbă planul și se ia totul de la început. Și
bineînțeles că totul se face în grabă, pentru că nu ai timp
să faci ceea ce ai promis. Și asta face să se piardă o sumă
enormă de obiecte, o calitate foarte mare de experiență și ca
oamenii să ﬁe traumatizați. Dramele personale și contradicțiile
care vin de aici sunt mult mai mari decât în altă parte.

“Administrația din București
îndobitocește populația.”
Aspectul clădirilor din jur inﬂuențează viața oamenilor?
Clădirile, aspectul și utilizatorul sunt legate. Arhitectura, cum o
văd eu, e o meserie foarte îndepărtată de artă, pentru că are
o componentă utilitară și o faci cu oamenii din jur. Ține și de
sociologie. Eu nu pot să vă fac o casă, dacă nu vorbesc cu
dumneavoastră înainte, ce doriți, ce nu doriți, dacă și bunica e
de acord. Înseamnă că toți acești oameni sunt incluși în proiect
și vor suferi sau vor ﬁ fericiți în funcție de cum fac eu lucrarea,
într-o oarecare măsură. Chestia asta face ca responsabilitatea
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să ﬁe foarte mare. De asta nu se ține cont aici.
Nu se cere părerea oamenilor?
Unul dintre lucrurile incredibile e că sunt două milioane de
locuitori în București și ei nu știu ce-i așteaptă, nu sunt
informați. În discuțiile celor care stabilesc ce se întâmplă în
oraș apar ca niște oameni care nu se pricep și care nici nu au
nevoie să știe. Și, dacă spui unui om că nu tre’ să știe, o să
te creadă până la urmă. Dar, dacă-i explici, va ﬁ un partener
de discuție valabil. Ăsta este motivul pentru care administrația
îndobitocește populația.
Mai sunt asociații, ONG-uri care se implică...
E adevărat, asta cred că e șansa din ultimii 10 ani, că au
apărut asociații, dar gradul lor de vizibilitate este mic încă și
problema care se pune e că ei nu sunt ascultați și nu știu încă
cum să-și facă loc. O asociație, în mod normal, ar putea să
devină catalizator și să simpliﬁce cumva relațiile, făcând punțile
necesare cu Administrația. Dar, când o administrație refuză
relația și spune despre oamenii dintr-un ONG că nu se pricep,
că “ce știu ei despre biciclete, ei vor să meargă pe ele, dar
nu știu cum se fac pistele”... se dă la o parte populația și e o
mare greșeală. Și cu bicicletele e cel mai bun exemplu, avem
piste ca în Țara Proștilor, făcute de Primărie. Dacă îi ascultau
pe cei din ONG-uri, ar ﬁ făcut treaba mult mai bine. Dar asta
se repetă și la asociațiile care se ocupă de patrimoniu și la
multe altele. Cei din Administrație nu sunt suﬁcienți de educați
ca să înțeleagă că au o responsabilitate foarte mare și pe care,
de altfel, o ignoră. Din cauza asta se întâmplă pierderile.
E știut că, pe strada Berzei Buzești, s-au pierdut 13
monumente istorice, fără aviz, fără să ﬁe absolut necesar, fără
să recupereze elemente din ele, fără o documentare precisă a
ﬁecăruia. Asta înseamnă că ești un prost gospodar, nu un om
al modernității.
Dar o perioadă bună pentru arhitectură, când am avut în
București?
Cred că secolul XIX a fost o perioadă bună, până la război.
Perioadă bună înseamnă lume, negustorime sau oameni
veniți cu informații sau sub inﬂuența culturii europene și
care, la repezeală, au încropit un oraș care avea, nu numai
valoare pentru ﬁecare dintre ei, dar cred că era și un oraș care
satisfăcea nevoile și care își putea dezvolta propria economie.
După, a mai apărut o perioadă foarte bună, cea interbelică.
Bucureștiul are oameni cu calitați de adaptabilitate și un
antreprenoriat de viteză care a reușit să facă acțiuni urbane
de amploare. Perioada interbelică a dat și arhitectură bună.
E greu de spus dacă mai bună decât alte orașe din Est, din
Ungaria, Cehia, Polonia, cred că și acolo s-a întâmplat același
lucru, dar mi se pare că s-au dezvoltat lucrurile repede și bine,
dar cu anumite tare totuși, legate de superﬁcialitate. Una dintre
ele e nesocotirea a ceea ce făceau cei de dinainte. Dacă mă
refer la perioada comunistă, atunci creșterea orașului era unul
dintre elementele esențiale. S-a urmărit creșterea populației
și, din această cauză, a fost nevoie și de cartiere rezidențiale,
multe dintre ele făcute la repezeală. Multe cartiere care s-au
făcut n-aveau o școală, un spital, chestii elementare. Alea s-au
lăsat pentru mai târziu și mai târziu nu s-a mai făcut.
E un oraș făcut la repezeală?
E un oraș improvizat și va ﬁ improvizat. Are un plan pe care
nu-l știe nimeni, îl știe domnul primar... oare? Sunt convins că
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nici el nu-l știe prea bine. Are o populație care e dezinformată
sau prost informată. Are un fundament nedemocratic și asta
mi se pare cel mai penibil. Ce urmează să se întâmple în
București nu e nici cunoscut, nici fundamentat, nici apreciabilpentru că nu sunt repere. E o dezordine împănată cu țâfnă.
Referitor la dezordine, contrastul pe care-l fac clădirile
vechi lângă cele noi e foarte apreciat de turiști. Dar, din
punct de vedere arhitectural, cum e?
Pe mine nu mă deranjează contrastul, mă deranjează altceva,
viața reală. Nu poți să suferi de cald o vară întreagă, că au
uitat să planteze copaci în Piața Universității. E vorba de
confort urban. Din punctul ăsta de vedere, orașul nu e unul
gândit. Piața Universității: era foarte proastă, dar avea copaci,
avea verdeață. Acum e o suprafață netedă de piatră prost
pusă, fără copaci și, ca să ﬁe înlocuită, noi vom da bani în
plus. Bineînțeles că contrastele sunt amuzante și că pot ﬁ
lucuri bune. Dar reperul meu este întâi locuitorul orașului, care
plătește pentru confortul pe care nu-l are și, abia după aia,
turistul care apreciază contrastele.
Dac-ar ﬁ să-l comparăm cu orașele din Europa, cu care
dintre ele ați zice că seamănă?
Cred că seamănă cu orașele de pe aici, Atena, nu știu dacă
seamănă cu Soﬁa, are un caracter special dat de faptul că
grădina era ceva important la început. Proprietarul avea
nevoie de o grădină. Chestia asta, c-au mai rămas franjuri de
grădină, cred că-i foarte bună. În Cotroceni încă mai sunt,
dar Cotroceniul a devenit puțin presat de circulație, nu mai ai
unde să parchezi. Motivul e simplu: pentru că unele case s-au
transformat în birouri.

“E un oraș care păstrează tot.”
Clădirile cele mai deosebite ale Bucureștiului care sunt?
Am fost ieri într-o clădire frumoasă: Casa Monteoru, fosta
Casă a Uniunii Scriitorilor, făcută de Ion Mincu, remarcabilă
casă. Bineînțeles că există multe, în zona Bisericii
Armenești, de exemplu. Aș mai menționa case interbelice,
case moderniste extraordinare, unele dintre ele e pe aleea
Alexandru, altele pe Bulevardul Magheru.
Dintre clădirile moderne, care vă plac?
Îmi place arhitectura lui Florian Stanciu, e o locuință foarte
modernă care s-a făcut acum. La fel de mult cum îmi place în
Piața Victoriei, către Piața Romană, una dintre casele lui Vlad
Arsene, clădirea de birouri Europe House. Sunt clădiri care
sunt frumoase, sunt clădiri care ele în sine sunt frumoase, dar
prost așezate și sunt și foarte multe care sunt extrem de prost
făcute.
Dar cele urâte care sunt?
E greu să spun... nu-mi vin în cap, dar sunt foarte, foarte
multe. Cred că majoritatea sunt urâte. Dar așa, foarte urâte nu
știu acum. Știu însă că o clădire urâte atrage după ea o altă
clădire urâtă și așa se nasc străzi întregi urâte.
Dintre proiectele dumneavoastră din Capitală, de care
sunteți cel mai mândru?
Mândru nu pot să ﬁu. Cred că cel mai mândru sunt de un
proiect care este un eșec total. Nu e eșecul meu, nici al
autorului, nici al Administrației, este eșecul nostru colectiv.
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Totuși, sunt mândru de implicarea mea și a grupului de
arhitecți voluntari, și a peste 1500 de persoane în încercarea
de a salva Piața Matache. Care n-a reușit, dar care a pus în
evidență câteva lucruri importante. Unul dintre ele este că
ceea ce s-a întâmplat acolo se va întâmpla în continuare și
că populația nu are voie să ﬁe indiferentă. Distrugerile nu se
opresc aici. Ceea ce n-am reușit să facem salvând o casă
poate o să reușească alții în viitor. E o lecție civică pentru
București.
Am mai făcut un proiect de spațiu public lângă biserica
anglicană, Parcul Icoanei, zona aia. Și acel proiect este
iarăși un proiect de care eram mândru, dar care acum e
compromis, pentru că, de fapt, era un spațiu pietonal și acum
s-a transformat într-un parcaj pe care îl administrează cu cheia
restaurantul de acolo, Chez Marie, și care e o chestie complet
ilegală, bazată pe niște relații cu Primăria. E un proiect din bani
publici care nu e respectat în aplicare.
Un proiect care cred că e valabil și în care am avut o
contribuție e Street Delivery, care cred că face ca lucrurile să
ﬁe mai bune în timp.
Dar de Cărturești nu sunteți mândru?
Ba da. De Cărturești sunt mulțumit pentru că lumea e
mulțumită. E un loc în care lumea se simte bine. Nu e un
proiect cu bani mulți, fastuos, dar are calitatea asta de foaier
public.
N-ați fost sceptic când ați închiriat casa pentru proiect?
Cărtureștiul nu fusese privit ca ceva care o să reziste pe
atunci.
Am fost îngrijorat pentru că voiam foarte tare să iasă, am mers
la risc. Dacă ar ﬁ fost 50 de metri mai într-o parte, nu cred că
mergea. Au fost și niște oameni remarcabili care l-au dezvoltat.
Un proiect norocos. Dar cred că e norocos pentru toată
lumea. Trebuie îngrijit...
Am înțeles că ați primit o propunere și pentru un bordel în
casa în care-i acum libraria.
Era o afacere, dar care nu se potrivea cu ce voiam eu; n-am
nimic cu bordelurile, nu mă deranjează, dar mi se părea că
locul e bun pentru o comunicare mai largă. Și mai era ceva,
acolo locuise o persoană importantă din istoria țării (n.r.
Dimitrie Sturdza) și care era un mare amator de cărți, deci
mi se păruse că, așa, continuitatea ar ﬁ fost cel mai bine
asigurată.
Orașul v-a înﬂuențat în vreun fel în alegerea meseriei?
Foarte tare. Dar cred că asta în combinație cu faptul că și tatăl
meu e arhitect. Dacă se făcea o casă, mă duceam imediat să
văd. Asta era clar..
Per ansamblu, cum e Bucureștiul dumneavoastră?
Mie-mi place Bucureștiul. Aș spune că e ok. Dar asta din
cauza oamenilor care-l populează și mai puțin din cauza
Administrației. Nu-mi place Administrația bucureșteană, dar
îmi place faptul că e foarte colorat și că există o diversitate și o
vitalitate. E un oraș care păstrează tot.

Dar ție-ți place Bucureștiul?
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Paris vs București
D e Elisei Noață
www.eliseiphoto.com

GARE DE L’EST - Paris
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GARA DE EST - București
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Manifestări artistice
bucureștene între
provizoriu și ilegal
De: Cezar Petre Buiumaci

Ciocan vs. Ulyanov – O replică a statuii
lui Vladimir Ilici Lenin – artist Ioana Ciocan
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Replacing Lenin Alexandru Tomescu,
Răzvan Suma Horia Mihail

Fresca Eroului Muncitor Capitalist/
Emanuel Borcescu

Rechinii roșii / Mihai Balko

Visul Românesc / Matei Arnăutu, Andrei
Ciubotaru, Florin Brătescu, Iosif Oprescu

Unde suntem? / Ionuţ Barbu
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D e Cezar Petre Buiumaci
http://orasulluibucur.blogspot.ro/

Scînteiaaa / Aurel Tar

Melting / Judit Balko

Beton / Florin Tomescu

HandGun / Bogdan Raţa

Spaţiul urban are reprezentări speciﬁce unei zone sau perioade de
timp. De-a lungul timpului Bucureștii își modiﬁcă aspectul în așa
fel încât devine de nerecunoscut sau de neconceput, ﬁind oglinda
realităţii socio-economice.
Schimbarea de regim suferită la sfârșitul anului 1989 a adus cu sine
eliminarea unor monumente simbol ale comunismului. Astfel că o
parte dintre acestea au dispărut cu totul, iar o parte au fost înlocuite
cu noi monumente.

Avem un soclu – ce facem cu el?
Una dintre statuile emblematice pentru regimurile comuniste de
pretutindeni unde acesta a fost instaurat cu ajutorul Armatei Roșii
este statuia părintelui sovietelor Vladimir Ilici Lenin. În București
aceasta a fost amplasată în faţa unui simbol al arhitecturii sovietice,
denumită la vremea aceea Combinatul Poligraﬁc Casa Scînteii
(astăzi Casa Presei Libere). Monumentul realizat de sculptorul Boris
Caragea a sălășluit aici din septembrie 1960 până în martie 1990,
când a fost desﬁinţat, rămânând doar soclul. În prezent statuia
lui V.I.Lenin, împreuna cu cea a lui Petru Groza s-au aﬂat o lungă
perioadă de timp depozitate în curtea Palatului de la Mogoșoaia
Somnul lui Lenin / Mihai Zgondoiu
Dacă statuia lui Petru Groza a fost înlocuită cu Monumentul
Artileriei, soclul statuii lui V.I.Lenin a rămas pe loc. După o lungă
perioadă, în care s-au vehiculat diferite posibilităţi de a ocupa locul
lăsat vacant de Lenin, la începutul anului 2010 a fost demarat
„Proiect 1990”. Acest proiect, iniţiat și coordonat de Ioana Ciocan,
artist plastic, asistent universitar doctor la Universitatea Naţională
Arte din București, propune o viziune diferită asupra artei urbane
prin caracterul său provizoriu. Proiect 1990 înseamnă amplasarea
unor diferite opere de artă contemporană cu sau fără o legătură
directă cu fostul locatar al soclului. Astfel că după 20 de ani, soclul
este resuscitat printr-un experiment reușit care suscită interes atât
din partea trecătorilor căt și din partea ziariștilor.
În cei peste trei ani de la demararea Proiect 1990, soclul a găzduit
nu mai puţin de 15 manifestări ale unor artiști plastici români:
1. Ciocan vs. Ulyanov – O replică a statuii lui Vladimir Ilici Lenin –
artist Ioana Ciocan – coordonatorul „Proiect 1990”; 2. „Replacing
Lenin”: Trei sculpturi – trei muzicieni de seamă: Alexandru Tomescu,
Răzvan Suma și Horia Mihail, care împreună alcătuiesc „Romanian
Piano Trio”; 3. „Fresca Eroului Muncitor Capitalist” – artist Emanuel
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Rinocerul / Cristian Răduţă

Country lovers / Alexandru Potecă

Borcescu; 4. „Rechinii roșii” – artist Mihai
Balko; 5. „Visul Românesc” – artiști
Matei Arnăutu, Andrei Ciubotaru, Florin
Brătescu, Iosif Oprescu; 6. „Scînteiaaa” –
artist Aurel Tar; 7. „Unde suntem?” – artist
Ionuţ Barbu; 8. „Melting” – artist Judit
Balko; 9. „Beton” – artist Florin Tomescu;
10. „Somnul lui Lenin” – artist Mihai
Zgondoiu; 11. „HandGun” – artist Bogdan
Raţa; 12. „Hidra” – artist Costin Ioniţă; 13.
„Rinocerul” – artist Cristian Răduţă; 14.
„Steaua are nume” – artist Valentin Soare;
15. „Oestridae Dominant” – artist Ștefan
Radu Creţu; 16. „Country lovers” – artist
Alexandru Potecă. Iar acestora le vor
urma Virgil Scripcariu

Steaua are nume / Valentin Soare

Oestridae Dominant / Ștefan Radu Creţu
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SPAM Copy/Paste
Numai că Ioana Ciocan nu s-a limitat la Lenin. Ca urmare a deciziei de mutare a statuii lui C.I.Istrati de la intrarea în Arenele
Romane din Parcul Carol, la intrarea principala de la Fântâna Zodiac, a rămas liber un alt soclu. Aici a fost implementat un
nou proiect de artă contemporană în spaţiul public denumit SPAM.
SPAM Copy/Paste este o acţiune desfășurată într-un timp limitat aprilie-septembrie 2013 și va conţine un număr de cinci
lucrări ce vor ﬁ amplasate ca urmare a unui concurs după cum urmează: Vlad Stoica/Lea Razovszky – „Soclul inﬁnitului”,
Andrei Ciobotaru – „Fiecare vrea pe soclul lui”, Galeria A1 – „Qub”, Costin Ioniţă – „Troian”, Ileana Oancea – „Contesa”

Statuia lui C.I.Istrati pe vechiul soclu
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Andrei Ciobotaru – „Fiecare vrea pe soclul lui”

Soclul liber

Statuia lui C.I.Istrati pe noul soclu

Vlad Stoica/Lea Razovszky – „Soclul inﬁnitului”

Galeria A1 – „Qub”

Costi Ioniță – „Troian”

Ileana Oancea – „Contesa”
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Spaţiul Expandat
Un alt proiect ce și-a propus să aducă arta contemporană
în stradă este „Spaţiul Expandat” al Asociaţiei Volum
Art. Concept demarat în 2011 sub numele „Migrare și
reașezare” în Parcul Kiseleff cu 7 lucrări de artă și anume:
Pielea și corpul/ nomos, Human beeing, Habitat surogat,
Fără titlu, Jurnal, Epurare, Nomazii gri. Coordonatori
ai programului sunt doi artiști ce au expus și în cadrul
„Proiect 1990”: Judith Balko și Mihai Balko.
Acesta a continuat în 2012 cu „Individ și masă” între
6 septembrie – 31 octombrie 2012. Conceptul s-a
derulat pe un traseu aﬂat într-un perimetru ce a cuprins
bulevardul Magheru – bulevardul Regina Elisabeta și
Centrul vechi, pe care au expus Mihai Balko – Stomacul
meu, Claudiu Cobilanschi – Coloana șeﬁlor, Ileana
Oancea – Strada, Dorina Horătău – Dincoace/dincolo,
Cristina Iacobescu – Locul faptei, Judit Balko – Zidul
meu, marcate pe o hartă.
Anul acesta Asociaţia Volum Art a lansat un apel de
proiecte pentru programul Spaţiu expandat, tema ﬁind
„Vizibil și invizibil”. Cel de-al treilea proiect din cadrul
programului Spaţiu expandat propune intervenţii mobile
în spaţiul Bucureștilor având ca suport corpul uman în
cadrul căruia opt performeri vor purta prin oraș, timp
de șase zile, obiectele produse de opt artiști români.
Nu există restricţii de formă, material, concept cât timp
proiectul poate ﬁ „purtat” sau performat de un singur om:
el poate ﬁ sculptură, instalaţie, obiect material sau mesaj
conceptual.

Dincoace/dincolo - Dorina Horătău

Zidul meu/Judit Balko

Strada/Ileana Oancea
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Locul faptei/Cristina Iacobescu

Coloana șeﬁlor/ Claudiu Cobilanschi
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Stomacul meu / Mihai Balko
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Cum vă place?
Încadrat în noţiunea de artă urbană,
grafﬁti-ul și-a făcut simţită prezenţa în
București în special pe trenurile de metrou.
Aceste manifestări făcute fără acordul
proprietarului sunt considerate vandalism.
Un tip de graﬁiti este considerat stencils-ul,
adică grafﬁti cu șablon, în scopul reproducerii
desenului sau simbolurilor în cât mai
multe copii posibile. Dacă grafﬁti-ul clasic
presupunea un concept graﬁc diferit de ﬁecare
dată, stencils-ul propune transmiterea de
mesaje în mod repetat.
Stancils-ul este o tehnică de imprimare cu
vopsea utilizând șablonul, folosită în diferite
scopuri, de la inscripţionări pe diverse
suporturi oﬁciale, ale intreprinderilor industriale
sau societăţilor care administrează diverse
reţele utilitare, cu scopul de a repeta imaginea
sau textul identic la ﬁecare folosire.
În spaţiul urban aceste exprimări pot ﬁ
împărţite în mai multe categorii, însă vom lua
în considerare caracterul general și le vom
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împărţi în patru categorii. O primă categorie
este aceea în care „artistul” nu face altceva
decât să se distreze, imprimând pereţilor
imagini haioase.
Un tip de promovare al unei afaceri s-a făcut
tot mai vizibilă pe tencuielile din București prin
intermediul stensils-urilor.
Mesajele care au prins avânt în ultimul timp
sunt cele sociale, sub forma unor îndemnuri
și cele politice, uneori propagandistice,
legate în special de un eveniment politic sau
electoral. În principal cele două tipuri de mesaj
se intersectează de foarte multe ori, socialul
neputând ﬁ desprins de politic.
Din ce în ce mai politizată, acest tip de
manifestare abundă și trebuie luat în
considerare, ﬁind o formă de protest.
Zona centrală este preferată, vorbind aici
de bulevardul Carol sau de zona LipscaniAcademiei-Edgar Quinet, unde le regăsim
frecvent.
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Se poate pune o întrebare:

Ce caracter are arta
urbană?
Ei bine, concluzia unei întruniri
avută pe 1 mai cu coordonatorii
Gazetei de Artă Politică este că
toată arta este politică. Astfel
că se poate spune că dacă arta
stradală este cea mai vizibilă,
așadar este cea mai politică.

Există în București alte câteva socluri care
își așteaptă sus-pușii în parcurile Herăstrău,
Bazilescu sau Naţional.
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Űber-cool granny
Te x t ș i f o t o :
Vlad Eftenie

Parcul Drumul Taberei
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Am aﬂat-o în parc. Se antrena. Cu ardoare, cu dedicaţie, trup și suﬂet.
Urmau cupele europene, mi s-a părut absolut normal să o vad acolo
lucrând, studiind, tactici și strategii, aprofundând jocul cu “balonul rotund”.
Cu siguranţă un subiect pentru un cronicar sportiv cu vocaţie de poet.

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

Levitând, balonul rotund devine ușor ca un fulg în mâinile
sale. Traiectoria este exacta pentru un “slam-dunk” perfect.

Ture înainte și înapoi, terenul de antrenament se dizolvă sub forţa
concentrării. Spectatorii devin siluete inutile pentru un meci atât de
mare! Startul este fără cusur, mingea nu are șanse să se îndepărteze,
urmărirea e scurtă, pantoﬁi ușori serie limitată transformă gravitaţia
într-un aliat, asfaltul împinge campioana cu o forţa nevăzută, vitală.

Câteva întinderi ușoare menite să aducă mușchii în forma optimă.
Condiţia ﬁzică perfecta este esenţială pentru victorie.
62 Bucureștiul meu drag

Hipsterul stă acum cuminte la degetul ei mic. “Uber-cool!” își
spune el timid în barbă, ﬁind trimis la plimbare fără drept de apel.
Să ﬁi mai cool decât cel mai cool, asta trebuie să ﬁe ceva foarte
cool. Degajează dupa o serie de câteva mii de ţineri a mingei pe
picior. Și asta doar pentru că mingea obosise și s-a cerut degajată.
Desprinderea de sol lasă lumea undeva în urmă.

Mingea levitează. Este hipnotizată. Mișcarea și dinamica ei nu mai au
niciun secret. Este controlată total prin forța privirii. Docilă, își ascultă
stăpânul.

Apar primii coechipieri. “Gata, incepem? Cu novicii ăștia jucăm?...” își spun ei amuzaţi, privind adversarul. De
la un moment dat nu mai vorbim despre sport, vorbim despre artă. Echipa viitorului se pregătește de o nouă
victorie, cu sânge rece, fara trac, relaxat.
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Acești oameni minunaţi și
Bucureștiul nostru drag
oamenii de la Apa Nova București
Te x t : Ileana Buruianu
F o t o : Crisanta Măciuceanu, Mihai Petre, Dan Moruzan
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Bucureștiul, ca orice capitală europeană, s-a dezvoltat
continuu. Numărul construcţiilor a crescut exponenţial și
odată cu ele și nevoia dezvoltării reţelei de alimentare cu
apă și de canalizare.

Tudoroiu Fănel, stația de tratare Arcuda

Începând cu anul 2000, Compania Veolia Water Solutions
& Technologies România S.R.L. specializată în aplicaţii
pentru tratarea apei, prin ﬁliala sa Apa Nova București S.A.,
a concesionat serviciile publice de alimentare cu apă și de
canalizare destinate Bucureștiului, pe o perioadă de 25
de ani, îngrijindu-se de gestionarea resurselor de apă, de
tratarea și distribuirea ei, precum și de evacuarea apelor
uzate și a apelor meteorice de pe teritoriul capitalei. Apa
Nova București S.A. furnizează clienţilor săi tehnologii
avansate și soluţii complexe pentru tratarea apei, tratarea
nămolurilor sau stocarea apei subterane. Uzinele care
tratează și produc apa potabilă necesară Bucureștilor se
aﬂă la Crivina, Arcuda și Roșu.
Noul proiect al uzinei de tratare a apei de la Crivina a
reconsiderat întreaga ﬁlieră iniţială de tratare, introducând
procedee moderne și integrând o parte din cele existente.
Uzina de apă potabilă Crivina are o capacitate de producţie
de 3 m³/s și include completarea apeductului de apă
potabilă de la staţia de tratare a apei până la nodul
hidrotehnic Dragomirești (cca. 12 km). Funcţionarea staţiei
este complet automatizată, ea integrând ultimele tehnologii
în domeniu și având o ﬂexibilitate în exploatare asigurată
prin cel puţin două linii de tratare pentru ﬁecare obiect
principal, astfel încât să permită desfășurarea procedurilor
de operare și mentenanță fără întreruperea producţiei de
apă sau diminuarea calităţii acesteia.
Captată la Crivina, din râul Argeș, apa brută este condusă
printr-o casetă dublă către Uzina de apă Roșu, care are o
vechime de peste 40 de ani. În scopul atingerii parametrilor
de calitate ai apei impuși de normele europene s-au făcut
lucrări de modernizare, realizându-se cinci posturi de
preparare și dozare reactivi, care deservesc cele șase
decantoare circulare suspensionale cu diametru de 52 de
metri.

Refăcută în întregime în anul 2000, staţia de clor din cadrul
Uzinei de apă Arcuda realizează dezinfecţia apei în mod automat,
respectând normele de securitate și de protecţie a mediului.
Epurarea apelor uzate se face la noua staţie de epurare a apelor
uzate Glina datorită căreia, Bucureștiul și bucureștenii nu mai
poluează Dâmboviţa, Dunărea și Marea Neagră. Este cel mai mare
proiect integrat de mediu al Bucureștiului. Proiectul va ﬁ realizat
în două etape: prima a fost deja ﬁnalizată la ﬁnele anului 2011,
constând în epurarea mecanică pentru întreaga cantitate de apă
poluată pentru care a fost proiectată (10 m³/s), iar cea de a II-a va
avea ﬁnalizarea în 2015, urmând să cuprindă reabilitarea Casetei
de apă uzată – Dâmboviţa, extinderea staţiei de epurare la un debit
de 12 m³/s și construirea unui incinerator pentru arderea nămolului
rezultat în urma procesului tehnologic.

Acești oameni minunaţi și
Bucureștiul nostru drag
Proiect marca Asociaţia Bucureștiul meu drag dedicat celor care
fac, cu modestie, ca Orașul să funcţioneze, ca un organ intern de
care nu suntem conștienţi că există, dar are un rol determinant
în viaţa normală, de zi cu zi. Dacă apare o anomalie imediat este
simţită și afectează întreg organismul.
Silvia Jalea, Monica Răuțu, Roxana Manoliu
„Ideea proiectului mi-a venit prin 1986 când veneam acasă,
noaptea, într-o iarnă, era un ger de crăpau pietrele iar pe
bulevardul Timișoara era o mașină de intervenţie de la ITB, din
aceea cu platforma deasupra. Doi muncitori, cu mâinele goale,
reparau liniile de troleibuz, impresionant, nimeni nu știa de ei
dar graţie lor a doua zi bucureștenii ajungeau cu bine acolo
unde voiau, erau niște eroi anonimi”, Andrei Bîrsan, președintele
Asociaţiei Bucureștiul meu Drag.
Asociaţia Bucureștiul meu drag a fost alături, timp de o
săptămână, de oamenii de la Apa Nova București s.a., care au
grijă de “sănătatea” apei în București. Fotograﬁile vorbesc despre

munca lor, despre problemele cu care se confruntă zi de zi,
despre competenţa și performanţa individuală. Această aventură
fotograﬁcă s-a desfășurat la uzinele de tratare și de producţie a
apei potabile de la Roșu și Arcuda, la noua staţie de epurare a
apelor uzate de la Glina, în modernele laboratoare de analize sau la
intervenţiile din teren.
În paginile urmatoare va prezentam expozitia Acești oameni
minunați și Bucureștiul nostru drag, care surprinde angajații Apa
Nova într-o zi obișnuită de muncă și fotograﬁi de la vernisajul care
a avut loc in 25 aprilie.

Cele două grupuri a câte trei decantoare ﬁecare sunt
alimentate cu apă brută prin intermediul a două camere de
distribuţie echipate cu deversoare și agitatoare cu dublă
elice, asigurându-se amestecul rapid al apei brute cu
reactivii. După punerea în funcţiune a instalaţiilor de tratare
cu reactivi, rezultatele calitative ale apei produse la uzina
de apă Roșu nu au întarziat să apară. Tot în cadrul Uzinei
de apă Roșu a fost refacută integral staţia de producere și
furnizare a aerului de spălare a ﬁltrelor, astfel încât spălarea
acestora să poată ﬁ realizată în regim automat.
Uzina de apă Arcuda, construită în anul1900, are o
capacitate de tratare de 750.000 m³/zi și este echipată
cu 42 de ﬁltre rapide cu nisip, dintre care 26 sunt de tipul
cuvelor cu planșeu ﬁltrant prevăzut cu crepine. Procesul
de spălare a ﬁltrelor se declanșează automat sau poate ﬁ
declanșat și condus de către operator.
Un sistem automat de telegestiune SCADA permite
supravegherea tuturor parametrilor, transmisia instantanee
și continuă a datelor conducând la diminiuarea costurilor de
exploatare.
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Silvia Jalea și Dan Moruzan

Crisanta Măciuceanu

Mihai Petre
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Galeria din Galerie un proiect

Vernisajul expoziției
Acești oameni minunaţi și Bucureștiul nostru drag
Foto Șerban Vornicu și Adriana Sărăceanu
Vernisajul a avut loc în Galeria din Galerie de la Metrou Unirii 1 în prezența oamenilor minunați de la Apa Nova București și ai organizatorilor.

Epsică Chiru, Director General Adjunct
Apa Nova București
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Andrei Bîrsan, Președinte Asociația
Bucureștiul meu drag mulțumind pentru apa
din Sălăjan oamenilor de la Apa Nova

Vedetele Apa Nova
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Ferentaria
D e : Olguța Anghel

Ferentaria expune viața de zi cu zi a lui
Toto, Mitică, Bogdan, Alex, Alexandra și
Alberto, șase puști din cartierul Ferentari,
care, îndrumați de Ioana Moldovan
în timpul cursului foto de la Clubul de
Educație Alternativă, au surprins cu
ajutorul aparatelor ce îi bucură și ce îi
sperie, ce iubesc și/ sau ce urăsc, ce le
atrage atenția când ies în parc sau ce
observă în drum spre școală
Implică-te! Donează Fii Voluntar!
Scrie-ne la olguta.anghel@policycenter.eu/
ofﬁce@policycenter.eu sau sună-ne la 004
21 311 36 88.
Organizatori: Policy Center for Roma and
Minorities și Asociaţia Culturală Imbold

Foto: Ioana Moldovan
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Alex

Alberto

Are 13 ani și e dansator înrãit, danseazã tot
timpul, chiar și în somn, iar atunci când nu
danseazã, ascultã muzicã și compune în gând
coregraﬁile viitoarei lui trupe de dans. Viseazã
sã devinã medic pentru cã vrea sã salveze
vieţi așa cum și a lui a fost salvatã. Alex a
trecut clasa a VII-a și pe lângã cursul de streetdance, participã și la lecţiile de chitarã ca un
artist convins.

Are 13 ani și este în clasa a V-a. Se mândrește că
nu a lipsit niciodată de la cursul foto. Este pasionat
de tehnică și testează cu mare plăcere funcțiile
aparatului foto, după cum veți observa. Alberto
e inventiv și creativ și nu contenește în a cerceta.
Îi plac mașinile și jocurile Lego. Cochetează cu
fotograﬁa și parcă ar vrea să devină fotograf, însă
nici dansul nu îl lasă rece și ar încerca și actoria.
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Alexandra

Bogdan

Are 11 ani și este în clasa a V-a. Ar putea ﬁ
ușor confundată cu o balerină. Este zveltă,
ﬁravă și grațioasă și îi place să danseze chiar și
în stațiile de autobuz. Alexandra e cochetă și își
creează propriile bijuterii la cursul de mărgelit
de la Club. Alexandra este apropiată de familia
ei, iar acest lucru reiese din fotograﬁile pe care
le-a realizat, cele mai multe cadre surprinzând
membrii familiei ei în varii ipostaze.

Are 13 ani și tocmai a trecut în clasa a V-a.
Bogdan este calm și calculat, nu se enervează
aproape niciodată, calitate pe care, se pare că
a moștenit-o de la fratele lui mai mare, care l-a
crescut și de care este foarte atașat. Visul lui
este să devină fotbalist, motiv pentru care se
antrenează săptămânal cu instructorul de fotbal
de la Club. Este pasionat de tot ce înseamnă
sport și îi place să petreacă foarte mult timp în
aer liber. Nici arta nu îi e indiferentă, Bogdan
participând și la cursul de teatru.
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Mitică

Totonel

Are 14 ani și nu încape îndoiala că atunci
când va ﬁ mare va deveni fotbalist. De trei ori
pe săptămână ia tramvaiul până la stadionul
Lia Manoliu unde se antrenează cu mai marii
fotbalului. Mitică înscrie chiar și 8 goluri pe
meci, dar nu se mândrește niciodată cu asta și
recunoaște că mai are mult de învățat. Mitică
îl apreciază pe Lionel Messi, îi plac istoria,
poveștile cu daci și romani, și ghicitorile. Se
pregătește cu conștiinciozitatea unui om mare
la cursurile de educație remedială de la Club și
speră să se înscrie pentru prima oară la școală
în această toamnă.

Are 13 ani, este în clasa a V-a și participă la
toate cursurile Clubului de Educație Alternativă:
teatru, street-dance, chitară, engleză, baschet,
mărgelit. Toto este curios din cale afară și vrea să
învețe multe lucruri și să facă de toate. A început
școala recent prin programul ”Șansa a Doua” și
în doi ani a recuperat, ca eroul din poveste, cât
alții în șapte. Toto e Michael Jackson-ul trupei
de street-dance, iar ”moon walk-ul” lui stârnește
ropote de aplauze la concursuri internaționale
și îi aduce premii de renume în lumea micilor
dansatori de street-dance.
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Traseul urban

Legenda:
1. Casa Ghe. Ionescu –Gion,
1889, monument istoric, Str.
Logofăt Udriște 33

Ion N. Socolescu

2. Casa N.D Moroianu, 1884,
monument istoric, Str. Călărași
nr. 55, colţ cu str Mântuleasa

(1856-1924)

3. Casa Paraschivescu, Blvd.
Pache Protopopescu 92
4. Imobil de raport Socolescu,
1896, monument istoric,
Bulevardul Carol I nr. 30
5. Imobil arh. Ion N. Socolescu,
1896, monument istoric,
Bulevardul Carol I nr. 28
6. Casă, 1891, monument
istoric, Str. Slănic nr. 24

S-a născut la Ploiești, la 17 ianuarie 1856,
tatăl său ﬁind arhitectul Nicolae G. Socolescu
(?-1872), iar fratele mai mare, arhitectul Toma
N. Socolescu (1848-1897). După terminarea
liceului, urmează cursurile de inginerie la
Școala de drumuri și poduri, din București,
absolvind-o în 1877, ca șef de promoţie.

D e Gabriela Petrescu
http://ionsocolescu.blogspot.ro/

7. Casa avocat Fortunescu,
1884, monument istoric, Str.
Gen. David Praporgescu nr. 24
Coordonator proiect ”5 trasee culturale de arhitectură bucureșteană”: istoric de artă Oana Marinache. Design graﬁc
hartă: Cristian Gache, Proiect inițiat de Asociația Istoria Artei și co-ﬁnanțat de Ordinul Arhitecților din România

În perioada 1879-1883, va urma cursurile
secţiei de arhitectură ale Școlii de Belle Arte
din Paris, în cadrul atelierului arhitectului
Paul-René-Léon Ginain (1825-1898). Ion N.
Socolescu a fost printre cei 10 arhitecţi cu
studii complete, clasa I-a și clasa a II-a.
În 1884 se stabilește la București, începând
activitatea de arhitect și antreprenor, sub sigla
„Biroul Technic Pentru Proecte și Intreprinderi
de Lucrări Publice și Particulare Ion N.
Socolescu, arhitect și inginer, strada Domnitzi,
12 bis, București”.
Tot în capitală, a realizat Penitenciarul Militar
din Dealul Spirii (1885), Școala de Arte și
Meserii (1888), pe Bulevardul Regina Maria,
iar în 1894, extinderea Teatrului Naţional cu
un corp anexă. Ca antreprenor a executat
majoritatea locuinţelor și lucrări publice
importante precum: clădirea C.E.C.-ului
(1896-1900), spitalul de alienaţi Obregia.
Arhitectul este invitat de către municipalităţile
locale din Ploiești, Constanţa, Craiova, Iași,
Călărași, Alexandria, Câmpulung Muscel,
Bușteni pentru proiectarea unor lucrări de
importanţă publică. În 1886 îl găsim la Pitești,
proiectând clădirea Primăriei (acum Muzeul
de Artă), iar în 1912 va reconstrui acolo
biserica Sfânta Vineri.

Doamna”, iar la Craiova a realizat Palatul de
Justiţie, astăzi sediul central al Universităţii.
La Iași, arhitectul a construit clădirea Școlii
Normale „Vasile Lupu”, execuţia terminânduse în 1891. La Câmpulung Muscel realizează
în 1895 clădirea Școlii Normale „Carol I”.
După București, în Constanţa se aﬂă cele mai
multe construcții realizate de arh. Socolescu:
Școala nr. 2 (1891-1893), prima școală
românească din Constanţa, astăzi corpul
vechi al Muzeului de Artă; fosta Primărie
(1895), actualul muzeu de Artă Populară;
Școala de Marină, ridicată în perioada 19081909, în prezent, Muzeul Marinei Române.

1

4

2

5

3

6

8. Casa Butculescu-Angelescu,
1895, monument istoric, Str.
C.A. Rosetti nr. 13, Construcție:
1851, reamenajare arh. Ion N.
Socolescu

7

8

A încetat din viaţă la 24 februarie 1924, la 67
de ani, ﬁind îngropat în cimitirul Bellu, lângă
fratele său, Toma N.Socolescu și nepotul său
Toma T.Socolescu.

Între 1886 și 1887, la Călărași, proiectează
sediul actual al Primăriei. În 1890, la Ploiești,
proiectează Școala de Fete „Despina
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Unghiuri de vedere
Te x t ș i f o t o :
Mirela Momanu și Dan Moruzan

Centrul Vechi al Bucureștiului – decupaje de lumini și umbre care dau
volum spaţiului, contraste de alb-negru, dematerializare, transparenţă
și comunicare a energiilor dintre obiecte. Pe scurt, o întreagă plastică
a spaţiului ce depinde de prezenţa luminii și de intensitatea ei. (I.B.)

F o t o : Ileana Buruianu
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Mirela Momanu

Pentru mine Centrul Vechi al Bucureștiului
este în primul rând un punct de referinţă.
De câte ori mă gândesc să ies în
oraș să mai surprind din pulsul străzii,
invariabil gândul mi se duce la Centrul
Vechi. Lumini, umbre, linii, arhitectură,
perspective, reﬂexii... tot ce dorești să
surprinzi fotograﬁc, găsești chiar aici. Și
mai presus de toate, OAMENI! O mulţime
de chipuri, atitudini, întâmplări! Veseli sau
blazaţi, gânditori sau vorbăreţi, tineri sau
bătrâni, localnici sau turiști, un amalgam
încântător presărat cu multe picanterii!
Din acest motiv zona veche a
Bucureștiului este și centrul întâlnirilor
fotograﬁce cu colegii mei din echipa
PhotoTeam! De ﬁecare dată ne umplem
suﬂetul (și cardurile fotograﬁce) cu chipuri,
amintiri care mai de care, zâmbete și
multă efervescenta a străzii!
Și iată cum pentru fotograﬁa de stradă,
unde totul este despre oameni și
poveștile lor de pe stradă, nu există un
loc mai plin de viaţă ca aici, mai ofertant
din punct de vedere fotograﬁc, că punctul
zero al Bucureștiului: Centrul Vechi!
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Dan Moruzan

Centrul Vechi al Bucureștiului, cel atât de
hulit de atât de mulți bucureșteni. Înainte
vreme pentru că era plin de gunoaie,
acum pentru că este aranjat doar de
fațadă. Doamne ferește de un cutremur...
Și totuși orice picior de străin aici își
face veacul în serile bucureștene. Una
dintre cele 120 de terase este sigur pe
gustul oricărui turist ajuns aici din fundul
Moldovei sau din centrul New-York-ului.
Tot aici, fără să vrem, de multe ori, ne
plimbăm sau ne dăm întâlnire. Indiferent
de păreri, indiferent de gusturi, Centrul
Vechi este „buricul” Bucureștiului.
Fotograﬁile prezentate încearcă să
surprindă atmosfera acestui centru vechi,
mai puțin arhitectura sau aranjamentele
stradale. Sunt făcute în vara acestui
an cu ocazia plimbărilor cu grupul
PhotoTeam, onorate să apară în paginile
acestei reviste.
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F o t o : Dan Moruzan
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F o t o : Dan Moruzan
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F o t o : Dan Moruzan
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Casele Oteteleșanu
Te x t Lelia Zamani
F o t o : Arhiva Muzeului Municipiului București

Terasa Oteteleșanu înainte de demolare, perioada interbelică
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Ioan Șerban Oteteleșanu
Întrebaţi orice bucureștean unde este Palatul Telefoanelor! Nu se poate să nu
știe. Dar mai întrebaţi-l și ce a fost înainte pe acel loc! O să-l puneţi în încurcătură
și nu va ști ce să vă spună. Poate doar dacă vârsta îi va ﬁ mai înaintată, sau
pasiunea pentru oraș îi va ﬁ marcat existenţa, poate doar atunci să vă răspundă
fără urmă de ezitare.

D e Lelia Zamani

La mijlocul secolului trecut, pe locul unde astăzi se aﬂă Palatul Telefoanelor, se
înălţa odinioară casa vornicului Ioan Șerban Oteteleșanu, fost mare bogătaș,
concesionarul exploatării salinelor statului, ministru, vornic al Capitalei, și ﬁlantrop.
Alături, unde este astăzi Teatrul de Revistă „Constantin Tănase”, se aﬂa o altă
casă a sa, care a devenit ceva mai târziu Hotel Oteteleșanu. În curtea acestui
hotel, într-o casă mai mică, care a aparţinut tot vornicului, vestitul bucătar francez
Gillet, a deschis un birt, după ce mai întâi avusese un alt local peste drum, sub
ﬁrma Frascatti. Hotelul, dintr-o neglijenţă, a fost cuprins în iarna anului 1875
de un nimicitor incendiu care l-a transformat aproape într-o ruină. După câţiva
ani de la acest incident, clădirea a fost cumpărată tot de „papa Gillet” (cum îl
răsfăţau clienţii) care, după ce a înălţat-o cu un etaj și a renovat-o, a deschis
acolo un restaurant de renume. Și hotelul și restaurantul și-au schimbat numele
în Frascatti.
Conului Iancu, cum îi spuneau apropiaţii, nu i se cunosc ziua și luna nașterii. Nici
anul nașterii nu se i se știe sigur, aprecierile pendulând între 1795 și 1799. Cert
este că Iancu Oteteleșanu își avea originea în Oltenia, bunicul lui ﬁind dintr-o
localitate de la care familia își trage numele de Oteteleșanu. Nici despre casele lui
nu se știe exact când au fost construite, dar documentele de la mijlocul veacului
al XIX-lea, amintesc deja de existenţa lor și a stăpânului lor, pe Podul Mogoșoaiei
(Calea Victoriei de astăzi). Astfel, unul din aceste documente, datat din 1850,
înscrie în cadrul acţiunii Înaltului Sfat Orășenesc de amenajare de fântâni în
capitală, contribuţia de doi galbeni, taxa de fapt, pentru 80 de oca de apă, pe

Teatrul Național având în față Piața
Teatrului cu trăsurile muscalilor.
În stânga intrarea în Parcul Oteteleșanu.

care vornicul, proprietar al terenului și al caselor de pe strada
amintită, urma s-o plătească.
Elena Filipescu
Pe la jumătatea veacului al XIX–lea, Iancu Oteteleșanu, trecut
binișor de prima tinereţe, era om la casa lui ﬁind căsătorit cu
Safta, născută Câmpineanu. Și chiar dacă nu aveau copii,
căsnicia lor era una bună, tihnită, iar Safta își iubea soţul din toată
inima. Toate acestea însă n-au mai contat prea mult când inima
bătrânului boier s-a aprins brusc, într-o zi, de dorul junei Elena
Filipescu, pe care o cunoștea de alfel de când era mică și de care
s-a îndrăgostit fulgerător, ca un adolescent. Degeaba a încercat
Safta să-i stingă patima, nimic nu i-a alinat suferinţa. Neconsolată
și înlăcrimată, nu a avut încotro și i-a acordat divorţul. Mulţumit,
conu Iancu s-a pregătit din nou de nuntă – fapt întâmplat în
1861– trecându-și noua mireasă peste prag, la un an după ce s-a
îndrăgostit de ea.
Safta însă nu și-a putut părăsi bărbatul cu care împărţise 30 de
ani de viaţă, așa că a rămas să locuiască alături de el, în casa
cea mică din curtea hotelului Oteteleșanu, vizitându-l zilnic și
îngrijindu-l la fel ca pe timpul când erau căsătoriţi. Mai mult, ea
s-a împăcat și cu Elena, la Mănăstirea Sărindari, în faţa icoanei
Maicii Domnului.
Odată cu noua stăpână, casa Oteteleșanu a devenit locul de
întâlnire a lumii alese bucureștene, rivalizând doar cu Palatul Șuţu.
În clădirea care avea numai parter, căci etaj nu fusese ridicat, au
avut loc unele din cele mai strălucitoare baluri, serate și recepţii
din capitală, în a doua jumătate a secolului al XIX-lea.
Gazdă primitoare, Iancu Oteteleșanu își întâmpina oaspeţii în
prag, zâmbitor, pe când soţia sa, așa cum cereau canoanele
vremii, trona pe canapeaua salonașului galben, întinzând
bărbaţilor mâna pentru a-i ﬁ sărutată și întreţinându-se cu
doamnele.
Elena Oteteleșanu a continuat să primească musaﬁri în saloanele
sale încă mult timp după moartea vornicului, petrecută în anul
1876. Se spune că în aceeași zi cu el a murit și prima lui soţie,
cea care îl iubise atât de mult.
Terasa Oteteleșanu
În 1888, s-a stins și Elena Oteteleșanu, iar casa rămasă moștenire
lui Ioan Kalinderu, membru al Academiei Române, a adăpostit un
timp Cercul Regal, apoi Clubul Regal. Donată apoi Academiei de
către Kalinderu, clădirea a fost vândută Societaţii de Asigurare
„Dacia-România”, care a închiriat-o la diferiţi antreprenori. Primul
dintre aceștia, Mihai Stere, a deschis acolo Terasa Oteteleșanu,
local având cafenea, restaurant și berărie.
Cafeneaua (cum se intra în clădire, o încăpere pe partea dreaptă),
devenită un celebru loc de întâlnire al scriitorilor, poeţilor și
artiștilor vremii, avea două – trei mese de câte patru persoane,
și alte două mese mai mari, unde puteau sta mai mulţi clienţi.
Veneau acolo poeţi și scriitori celebri: Ion Minulescu, Tudor
Arghezi, dar și George Coșbuc, Victor Eftimiu, pictorii Szathmari
și Iser, compozitorul Casaldi și mulţi alţii. Figura cea mai
reprezentativă a Terasei, ﬁindcă stătea mai mult decât alţii, a fost
Emil Gârleanu. Veșnic strâmtorat, el trimitea adesea bilete, scrise
pe colţurile mesei cafenelei, directorilor de ziare sau de teatru,
prietenilor mai înstăriţi, ori vreunui puternic al zilei, cerând câţiva
lei. Și toţi îi dădeau, căci era tare îndrăgit. Mânca la cafenea și
scria tot acolo.
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Terasa și-a avut gloria doar câţiva ani dar, după dispariţia ei, toţi
cei care s-au slujit de condei și i-au trecut pragul au evocat-o
adesea în scrierile lor.
În timpul în care casa Oteteleșanu era dată lui Stere, vechea
grădină din spatele ei, de o deosebită frumuseţe, impunând prin
platanii, teii și castanii ei, era închiriată lui Grigoriu, care a deschis
în acest loc un teatru de vară, care s-a dovedit foarte apreciat de
bucureșteni. La sfârșitul primului război mondial trupa lui Grigoriu
era deja destramată, iar teatrul și parcul au rămas pustii.
În 1930 bătrânii copaci ai soţilor Oteteleșanu au fost tăiaţi, iar
pe locul lor a fost deschis un restaurant unguresc în care aveau
loc veșnice scandaluri. Mai rămasese și un loc viran, care iarna
devenea patinoar.
Trei ani mai târziu, în 1933, s-a înﬁinţat iarăși un teatru de vară, iar
apoi un cinematograf.
Palatul Telefoanelor
Ultimul antreprenor căruia i-a fost încredinţată Terasa a fost David
Russo. În anul 1930 clădirea a fost vândută de către Societatea
de Asigurare „Dacia-România”, Societăţii Anonime Române
de Telefoane, cu preţul de 33.500.000 lei, plătibili odată cu
dărâmarea completă a clădirii. În decembrie 1930, Societatea de
Telefoane depunea o cerere la Primăria de Galben pentru a primi
autorizaţia de construcţie pentru actualul Palat al Telefoanelor. La
cerere a fost anexat și planul întocmit în America de concernul
I.T.T. Considerând-o o clădire oribilă, lipsită de orice estetică
și care încălca toate prevederile regulamentelor de construcţie
în vigoare, Comisia specială de pe lângă Primăria Municipiului
București dădea aviz nefavorabil acestei cereri. După 8 luni de
insistenţe, în urma acordului verbal dat de ministrul Constantin
Argetoianu, a fost eliberată autorizaţia de construcţie, în ciuda
protestelor specialiștilor și a mass-mediei. Presa scria că, în alte
timpuri, edilii cărora li s-ar ﬁ poruncit executarea unui ordin nelegal
ar ﬁ demisionat cu zgomot, având satisfacţia de a pleca în mod
demn, pe o chestiune frumoasă. Cu toate disputele iscate, locul
Terasei a fost luat de Palatul Telefoanelor, o clădire având două
subsoluri, parter și zece etaje. Mai târziu, în 1945, a fost cumpărat
de către Societatea de Telefoane și terenul pe care fusese Parcul
Oteteleșanu.
Intrată în proprietatea lui N. G. Cantacuzino, clădirea care
adăpostea Hotelul Frascatti, fostul Hotel Oteteleșanu, având
parter, cinci etaje și 159 de apartamente, a fost vândut în 1922,
ﬁrmei Nacht. Firma avea trei asociaţi: Jonas, Osias și Josef
Nacht, și comercializa produse metalice și de ﬁerărie. Afacerea
ﬁind destul de prosperă, au fost deschise ﬁliale și la Arad și la
Cluj. Cu trecerea timpului însă, lucrurile s-au înrăutăţit și, în 1932,
societatea se găsea în stare de lichidare, dar a reușit totuși să
supravieţuiască. Mai mult, la parterul Hotelului Frascatti s-a
deschis Sala Savoy, o sală de spectacole de revistă, unde se
vizionau și ﬁlme. În timpul celui de-al doilea război mondial, sala și
hotelul au fost bombardate, suferind grave avarii. Începând din 26
octombrie 1945, sala a fost închiriată pe 10 ani Societaţii în nume
colectiv Ion Golea și George Val cu emblema „Succes”, care se
obliga să repare stricăciunile și să dea sălii destinaţia dinainte.
Acum, acolo se aﬂă Teatrul de Revistă „Constantin Tănase”, situat
la mică distanţă de Palatul Telefoanelor.
După o viaţă plină de strălucire, marcată de iubirile, de truda și
destinul proprietarilor și al celor care i-au trecut pragul, din fosta
mare casă Oteteleșanu a rămas azi doar amintirea.
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Imagine a Căii Victoriei luată de pe Teatrul Național. În dreapta,
Terasa Oteteleșanu încă în ﬁință, așteptându-și clienții,
perioada interbelică
124 Bucureștiul meu drag

Nr. 20 / August 2013 125

Teatrul de Vară din Parcul Oteteleșanu, perioada interbelică
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FOTOGRAFI ABMD

Cum ai început să fotograﬁezi?
Când eram mic mai “împrumutăm” un Smena 8M și un Zenit M, aparatele
fraţilor mei. Nu ieșea mare lucru, știam doar să armez și să declanșez.
Ulterior am aﬂat că mai este nevoie și de altceva, că mai există și timp de
expunere. Diafragma... asta după câteva „urecheli” de la fraţii mei pentru
ﬁlmul stricat. Atunci am descoperit pictogramele cu norișor, soare etc...
Zenitul încă îl mai am, este perfect funcţional. Mai trag uneori câte un ﬁlm
cu el, de nostalgie.
Ce tip de fotograﬁe iți place?
Dacă este să vorbim despre un gen anume... aș spune că Fotograﬁa de
Stradă și cea de Fotojurnalism.
Deși fotograﬁa de stradă este foarte greu de făcut, îmi aduce cele mai
multe satisfacţii. Este diﬁcil să faci o fotograﬁe de stradă bună, să spună
o poveste interesantă, plăcută, să nu ﬁe banală, să nu ﬁe asemănătoare
cu ce fac alţii. Să aibă ceva din tine pus în ea, un stil al tău. Până la urma
declanșezi pentru că acel cadru ţi-a dat ţie o emoţie, ceva te-a atras și te-a
făcut să declanșezi, deci este o parte din tine.
Cum ai aﬂat de Asociația Bucureștiul meu drag?
Prin căutările mele pe net, pe divesre forumuri (printre multele certuri și
bălăcăreli publice), mai dai și de lucruri bune. Unul din ele a fost că am aﬂat
de Asociaţie și de excursiile organizate de Andrei Bîrsan.
Îmi amintesc foarte bine prima excursie la care am participat. Întâlnirea a
fost la Metrou Unirii, ieșirea dinspre Tribunal. A fost organizată pe 6 mai
2009 de noaptea muzeelor.
Au urmat și alte excursii de care îmi amintesc cu plăcere, cum ar ﬁ cele de
la Sfântul Gheorghe, Balcic și multe altele.
Ce te atrage să participi la acțiunile asociației?
Este un loc unde întâlnești oameni aduși de aceeași pasiune, iar unde
pasiunea este comună se leagă prietenii. Am învăţat foarte multe de la
acești oameni pasionaţi, și încă o să mai învăţ... Este ca un puzzle, de la
ﬁecare mai aﬂi câte o bucată lipsă din această imagine... până când vei
avea o fotograﬁe completă.
Ce activități ale asociației iți plac cel mai mult?
Ieșirea la bere de după excursie. Ar trebui să devină o regulă asta. După
excursie să se meargă la un pahar de vorbă.
Ce loc din Bucureșţi iți place cel mai mult?
Parcul Herăstrău și Muzeul Satului, am copilărit foarte mult prin aceste
zone. Acolo mă simt cel mai bine. Cartierul Cotroceni și casele lui cochete,
toată zona Dorobanţi cu nume de străzi ce te duc cu gândul spre țări
exotice. Și centrul vechi, un loc plin de memorii. Cum era și cum a ajuns,
de la piaţa de blugi de pe Lipscani la bodegile de azi.
Ce iți place în București?
Îmi place... simplu. Este o chimie care nu poate ﬁ explicată.
Deși am stat 2 ani în Londra... dacă ar ﬁ să aleg între cele două capitale...
aș alege Bucureștiul. Pe mulţi iar mira această alegere, însă aici mă simt eu
mai bine. Îmi place mult Londra... dar ca turist.

Titel Dragomir

http://www.ﬂickr.com/photos/titeldragomir/with/9380610018/
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Ce nu iți place în București?
Este foarte multă lume și foarte puţini oameni, cum era vorba aia “ce de
lume și niciun om”.
Mizeria, lipsa de educație, de bun simţ, spiritul civic din ce în ce mai rar,
miile de mașini parcate aiurea, praful... etc.
Deﬁnește Bucureștiul în câteva cuvinte
Câteva?.. câte?
Am să aleg doar unul... Acasă.
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Cu Nikon Coolpix A
prin București
D e Mihai Petre
www.orasul.ro/

O surpriză plăcută, cu un senzor APS-C excelent
raw-urile se comportă exemplar la procesare, pot
ﬁ împinse fără a apărea zgomot multicolor sau
banding. Calitatea imaginii nu este cu nimic mai
prejos faţă de alte aparate cu senzor APS-C, ﬁe ele
DSLR sau mirrorless.
Obiectivul este clar, sharp deschis la maxim,
distorsiunile geometrice și aberaţiile cromatice sunt
minime. Optic cu mult peste orice obiectiv de aparat
compact sau kit obișnuit (18-55mm), ajutat și de
senzorul fără ﬁltrul AA.
Blitzul poate ﬁ folosit cu orice timp de expunere
până la 1/2000, excelent pentru ﬁll în timpul zilei
cu diafragmă deschisă la maxim. Patina permite
folosirea blitzurilor externe.
Aparatul este mic și ușor încăpând fără probleme
într-un buzunar. Nu atrage atenţia având aspectul
unui compact obișnuit și un obturator silenţios.
Printre puţinele aparate mici, de buzunar, care nu fac
compromisuri în ceea ce privește calitatea imaginii.
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ARGENTIC

Mutare pe calea Moșilor
începutul anilor ‘80
F o t o Andrei Bîrsan
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BUCURESTIUL FOTOGENIC

Diana Crețu
http://facebook.com/dianacretuphoto

În 2010 am avut norocul să mă aﬂu întâmplător cu aparatul în centru tocmai de Ziua
Hemoﬁliei. Imaginea apei roșii care țâșnea de peste tot era copleșitoare.
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Ileana Buruianu
www.orasul.ro

În aceste zile de caniculă simţim acut
lipsa oazelor de răcoare din București.
Tot mai rar întâlnim umbra vreunui
copac... Din Piaţa Amzei, pe Calea
Victoriei, Magheru și până la Piaţa
Unirii soarele este stăpânul absolut
al străzii. Altădată străjuite de pomi,
bulevardele din centrul Bucureștilor
au devenit imense spaţii de beton și
piatră.
Ne e dor de “iarba verde” de acasă!
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Andrei Bîrsan
www.orasul.ro

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

Herastrau - starea vremii: vreme
instabila, averse pe alocuri
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Crisanta Măciuceanu
www.orasul.ro
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Titel Dragomir
www.orasul.ro
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Ionuț Vrabie
http://500px.com/ionutvrabie

Situat pe faimoasa stradă Covaci în
Centrul Vechi la nr 10, Bazaar este cel
mai interesant și colorat local din zonă
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Andrei Loghin
www.facebook.com/photoandy

Râuri de verde se varsă într-o
mare de gri”
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