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Orașul fractal
Apartamentul - scara - blocul - cartierul - sectorul - ORAȘUL
Fiecare în parte este o miniatură a celorlalte de mai sus, oraşul este un
organism fractal. Plecând din apartament putem să extrapolăm la nivel
de oraş ce se întâmplă în casă. Aceleaşi probleme, nevoi şi ambiţii sunt
la nivel de oraş, bineînţeles mult mai mai complexe şi mai multe.
Problema este că pierdem controlul complet cum am trecut de
uşa casei (nu că l-aş avea în casă:)), în afara casei celelalte se
administrează prin delegare: asociaţii de bloc, primarii de sector,
primarul general.

D e Andrei Bîrsan
w w w. o r a s u l . r o

În casa mai putem decide pe ce cheltuim banii, cum o ornăm, când şi
cum zugrăvim, dacă ne luăm câine...
Dincolo de prag nu mai avem control absolut deloc asupra administrării
scării, blocului, oraşului, modelul de fractal se deteriorează degenerând
în fantezii de preşedinţi de scară, de bloc, de primari.
Odată la 4 ani se încearcă o vaccinare, amputare, cu speranţa că ce
a fost bolnav se înlătură, se vindecă, din păcate scăpăm de o boală şi
ne molipsim de alta, poate chiar mai gravă şi de obicei grefată pe cea
veche... Dar asta-i altă poveste...
Haideţi ca dorinţele şi bucuriile noastre să le extindem peste oraş,
să îl facem mai bun, mai plăcut şi mai primitor, să avem grijă de el să
crească frumos aşa cum ne dorim pentru copiii noştri. Și mai ales să
avem grijă de partea lui valoroasă.

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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CRONICA

De Mirela Momanu
Coordonator expoziții Asociația
“Bucureștiul meu drag”

Expoziția
Bucureștiul în
alb și negru

Ca în fiecare an în luna octombrie, Asociaţia
Bucureştiul meu Drag a lansat o invitaţie
tuturor iubitorilor de fotografie şi prietenilor
Bucureştiului de a admira imagini inedite
ale oraşului, savurând o cană de must şi un
dovleac copt.
Cea de a patra ediţie a expoziţiei “Bucureştiul
în alb şi negru” a debutat cu vernisajul de la
Café Verona din 1octombrie 2013, în incinta
Librăriei Carturesti. Miros de toamnă dar şi
voie bună, frunze ruginii dar şi aromă de mere
coapte, totul stropit cu un must delicious (îți
mulțumim Cornel) şi multe, multe fotografii de
suflet ale Bucureştiului.
În cadrul acestei ediţii au expus: Adrian
Bolboceanu • Alexandru Dinu-Șerban • Alina
Corcoz • Aluniţa Munteanu • Anca Coman •
Andreea Grigorescu • Andrei Bârsan • Andrei
Bosoiu • Bogdan Apopei • Calin-Andrei Stan
• Carmen Gradinaru • Carmen Stefan-Pelinel
• Cătălin Dinculescu • Cornel Hlupina • Cornel
Liviu Mănescu • Cornel Petrescu • Cristian
Bucur • Cristian Mihart • Cristina Bădescu
• Cristina Tinta • Daliana Pacuraru • Dan
Moruzan • Daniel Gheorghiţă • Diana Chiriac
• Eli Driu • Elisei Noata • Emanuel Patrascioiu
• Ileana Partenie • Irina Voicea • Iulia Herescu
• Leonard Butuşina • Livia Maria Chiorean •
Livia Zaharia • Marcel Eremia • Mihai Petre •
6 Bucureștiul meu drag

Mihai Roznovanu • Mirela Momanu • Monica
Mihaela Balareanu • Monica Miron • Neculae
Juncu • Nick Costandache • Nicul Buculei
• Ovidiu Lucaci • Paula Ana Maria Taşca •
Radu Iacob • Radu Leonte • Răzvan Preda •
Roberto Iosupescu • Şerban Vornicu • Sergiu
Sfetcu • Ștefănel Vlad • Victor Ciurea • Violetă
Panait • Viorel Pirjan • Viorel Pleşca • Vlad
Eftenie
O noutate a constituit-o prezenta în cadrul
acestei ediţii a invitatului special, Alfredo
Padrón din Venezuela, prezentând atmosfera
Bucureştiului într-o suită de imagini din anii ’78.
Expoziţia a fost jurizată de Andrei Bîrsan –
preşedinte Asociaţia Bucureştiul meu drag;
Vlad Eftenie – arhitect şi fotograf urban; Mihai
Petre – membru Asociaţia Bucureştiul meu
drag
Fotografiile au fost printate de către AME
Design (www.amedesign.ro).
Parteneri şi parteneri media: Nikon România
www.nikonisti.ro, Scoala de fotografie
Frelancer www.freelancer.ro, Carturesti Café
Verona, www.carturesti.ro, Radio România
Internaţional www.rri.ro, Radio România
Cultural www.radioromaniacultural.ro,
Modernism www.modernism.ro, Comunitate
foto www.comunitatefoto.ro
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 Foto:
1 - Andrei Bîrsan
2, 3 - Publicul
4 - Roberto Iosupescu

Andrei Bîrsan, Marcel Eremia, Mihai Petre, Mirela Momanu, Emanuel Pătrăscioiu, Daliana Păcuraru, Vlad Eftenie
 3

 2

Echipa de montaj: Andrei Bîrsan, Ovidiu Lucaci, Cristi Mihart (pe scaun), Cornel Petrescu, Mirela Momanu, Livia Zaharia, Iulia
Herescu, Emanuel Pătrăscioiu, Eli Driu, Mihai Petre
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Relaxarea după vernisaj: Cristina Țintă, Mirela Momanu, Vlad Eftenie, Eli Driu
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Locul I

Daliana Păcuraru

Locul II

Leonard Butușină

Locul III

Emanule Pătrăscioiu
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Muzeul Pompierilor
la 50 de ani
Marţi, 24 septembrie 2013, în Foişorul de Foc a
avut loc întâlnirea festivă dedicată aniversării a 50
de ani de existenţă a Muzeului Pompierilor.
Au fost prezenţi dl. colonel dr. Ion Burlui,
inspectorul general al Inspectoratului General
pentru Situaţii de Urgenţă, reprezentanţi ai
Ministerului Culturii, d-na Irina Sanda Cajal,
subsecretar de stat, dl. Carol Konig, membru în
Comisia Naţională a Muzeelor, directori de muzee,
reprezentanţi ai Centrului Cultural al M.A.I., cadre
militare ale I.G.S.U. în rezervă, foştii conducători ai
muzeului, colaboratori, colecţionari şi alţi invitaţi.

Aşadar, cea mai înaltă clădire a capitalei la
sfârşitul sec. al XIX-lea îşi începe activitatea
în aprilie 1892, funcţionând ca „observator al
incendiilor” până în anul 1910 când a fost instalat
telefonul şi ca post de pompieri până în anul
1936, când, acesta se mută în noua şi moderna
cazarmă Regele Ferdinand din apropierea Gării
Obor.

La 17 septembrie 1963, în prezenţa a numeroase
oficialităţi este inaugurat Muzeul Pompierilor în
Foişorul de Foc.

După anul 1936, Foişorul de Foc a avut diverse
destinaţii până în perioada anilor 1961-1963
când este consolidat, restaurat şi amenajat ca
muzeu. Rezervorul de apă a fost dezafectat, iar în
locul acestuia au fost construite trei nivele, scara
centrală în spirală a fost prelungită până la ultimul
etaj şi s-a instalat liftul, în funcţiune şi astăzi.

Clădirea a fost ridicată în anii 1890-1891
pentru a asigura alimentarea cu apă potabilă şi
supravegherea oraşului privind incendiile, după
planurile arhitectului şef al Primăriei Capitalei,
George Mandrea.

Încă din anul 1906 s-a conturat ideea înfiinţării unui
muzeu al pompierilor din România, concretizată
mult mai târziu, în anul 1959, ca urmare a
demersurilor comandantului pompierilor militari,
generalul de divizie Pamfil Tatu. Atunci, cu sprijinul

12 Bucureștiul meu drag

Primăriei Capitalei şi a unităţilor de pompieri din
ţară, au fost demarate activităţile de amenajare a
muzeului şi de colectare a primelor exponate.
Astfel, la 17 septembrie 1963 este inaugurat
Muzeul Pompierilor, ca secţie de istoria
pompierilor capitalei din cadrul Muzeului de
Istorie a oraşului Bucureşti, tematica având la
bază prezentarea momentelor importante din
istoria pompierilor, pe fundalul principalelor
evenimente de istorie naţională.

condiţii optime în muzeu şi în depozite.
An de an muzeul a desfăşurat activităţi specifice
în Foişor sau în alte spaţii, reuşind atragerea
unui număr din ce în ce mai mare de vizitatori.
Noaptea Muzeelor din 18 mai 2013 spre
exemplu, a atras peste 4.000 de vizitatori care şiau afirmat admiraţia pentru pompierii de ieri şi de
azi, pentru cei care au avut şi au nobila misiune
de a ne fi alături în momente dificile.

În anul 1992, la aniversarea Centenarului
Foişorului de Foc, ca urmare a evoluţiei sale şi
a îndeplinirii condiţiilor cerute, muzeul capătă
titulatura de muzeu naţional.

Muzeul Naţional al Pompierilor are o funcţionare
neîntreruptă de la data înfiinţării sale. În toată
această perioadă, un rol deosebit de important
pentru susţinerea muzeului, pentru promovarea sa,
pentru implicarea în rezolvarea tuturor problemelor
de ordin financiar, de personal, de securitate,
protejare şi de dezvoltare a patrimoniului l-au avut
conducerile Corpului Pompierilor Militari sau ai
Inspectoratului general pentru Situaţii de Urgenţă
din structura căruia muzeul face parte.

Expoziţia de bază a muzeului este organizată
cronologic pe cele 7 nivele din Foişor, având
traseul de vizitare în spirală, de la etajul 6 către
parter, conţine numeroase obiecte în acest spaţiu
de expunere de aproximativ 500 mp. Patrimoniul
cultural al muzeului include peste 10.000 de
obiecte, în cea mai mare parte obţinute prin
donaţii, obiecte grupate în colecţii, păstrate în

Muzeul Naţional al Pompierilor amenajat în
această clădire simbol pentru pompieri dar şi
pentru oraşul Bucureşti, are capacitatea de
a deveni un muzeu modern, adaptat noilor
tendinţe, deschis tuturor categoriilor de vizitatori.
Un muzeu al salvatorilor, al celor mai apreciaţi
profesionişti de către publicul larg, al celor care
ne sunt aproape în momentele cele mai grele.

În anul 1971, la iniţiativa aceluiaşi comandant
al pompierilor, generalul Pamfil Tatu, cu sprijinul
Ministerului Afacerilor Interne şi al Primăriei
Capitalei, Muzeul Pompierilor trece în structura
Comandamentului Pompierilor.
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Worldwide Photowalk
București
Excursia foto din 5
octombrie 2013 a fost
organizată sub auspiciile
Worldwide Photowalk, un
eveniment anual care se
desfășoară în toată lumea
la aceeași dată.
Sponsor oficial WWPW
2013 Canon

Câștigătorul Worldwide
Photowalk București 2013
Dan Moruzan
14 Bucureștiul meu drag
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Europeana 1914-1918
Istoria familiei voastre în Primul Război Mondial
Biblioteca Academiei Române a inaugurat vineri,
27 septembrie 2013, proiectul “Europeana 19141918, alături de parteneri din țară și din Uniunea
Europeană.
Scopul este acela de a aduna cât mai multe
documente referitoare la Primul Război Mondial,
pentru ca ele să fie disponibile pe Internet tuturor
celor interesați.
Mihai Petre de la Asociația Bucurestiul meu drag
a fost voluntar la fotografiat obiectele aduse la
Academie.
Multumim magazinului Fotofobby pentru sprijinul
tehnic. www.fotohobby.ro

Mihai Petre de la Asociația Bucureștiul meu drag a fost voluntar la fotografiat obiectele aduse la Academie. Felicitări Mihai!
De la dreapta la stânga: Alteța Sa Regală, Principele Radu al României, primul contributor al proiectului, domnul Ad Polle,
coordonatorul proiectului Europeana 1914-1918 la nivel european și doamna Cristina Roiu, coordonatorul campaniei din
București și reprezentantul Europeana 1914-1918 în România.

16 Bucureștiul meu drag
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TRECUT-AU ANII...

Trecut-au
anii

Calea Victoriei 26 aprilie 2002, foto Andrei Bîrsan

18 Bucureștiul meu drag
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trecut-au anii

Piața Revoluției

Anii ‘60, arhiva Cezar Petre Buiumaci

20 Bucureștiul meu drag

Anul 2013, fotograf Crisanta Măciuceanu
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trecut-au anii

ASE

Anii ‘70, arhiva Cezar Petre Buiumaci

22 Bucureștiul meu drag

Anul 2013, fotograf Dan Șendroiu
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Cartile
, Bucurestiului
,
Coord. Ştefan
Ghenciulescu,
Cosmin Caciuc,
Teodora Raduca.
Bienala de
arhitectură Bucureşti
2010, Asociaţia
Zeppelin, Bucureşti
2010, 260 p.
Recomandate de
Filica Drăghici,
bibliotecar BCU

Ioan-Aurel
Pop, Ion Cârja.
Un italian la
Bucureşti: Luigi
Cazzavillan
(1852-1903),
Academia
Română.Centrul
de Studii
Transilvane,
Cluj-Napoca, 2011, 216 p.
Reperele unei biografii, o imagine coerentă
asupra lui Luigi Cazzavillan şi asupra lumii
prin care a trecut. A fost un traseu de viaţă
de mare densitate a faptelor, cu opţiuni
politice ferme şi angajamente radicale, cu
iniţiative care s-au materializat sub forma
unor proiecte de succes. Şi-a început
viaţa sub semnul idealurilor politice ale
unificării Italiei şi a ajuns să-şi construiască
o carieră şi un nume în România, fără a
abandona opţiunile politico-ideologice
din tinereţe, asociindu-le însă un spirit
pragmatic şi novator care l-a consacrat
ca antreprenor de presă şi l-a ajutat să
ajungă un prosper om de afaceri. Sunt
dedicate două capitole activităţii sale din
domeniul presei, acesta a fost segmentul
cel mai relevant din întreaga sa existenţă
bucureşteană.

24 Bucureștiul meu drag

Tema ediţiei din 2010 a fost “Resurse pentru
arhitectură”. O mare parte din cele 215 de proiecte
din expoziţia-concurs au fost începute în anii
sălbatici ai dezvoltării în România a investiţiilor şi
efervescenţei economice, relevanţa proiectelor fiind
evaluată în mod prioritar în funcţie de următoarele
aspecte: respectul faţă de contextul urban sau
natural şi modul în care intervenţiile reuşesc să
activeze acest context, valoarea socială şi culturală
adăugată, inovaţia constructivă şi structurală,
gradul de sustenabilitate şi de sincronizare cu
evoluţiile internaţionale.

Gabriel Simion. Zona
Metropolitană Bucureşti.
Geografia agriculturii prin
utilizarea tehnicilor GIS,
Editura Universităţii din
Bucureşti, Bucureşti, 2010,
264 p.
Municipiul Bucureşti trece
printr-o perioadă de multiple
transformări care modifică
aspectul oraşului atât din
punctul de vedere urbanistic cât şi al funcţiilor pe care
le îndeplineşte. Aspectul oraşului a fost mult schimbat
în comunism, prin înlocuirea / demolarea unor părţii
istorice, fiind transformat într-un centru de coordonare
politico -administrativă- prin rolul său de capitală, dar
şi în centru industrial prin deschiderea a numeroase
fabrici la limita intravilanului. Acesta se dezvoltă din ce
în ce mai mult spre periferie, unindu-se cu localităţile din
jur şi se integrează funcţional cu ele, iar provocările de
dezvoltare urbană la care trebuie să facă faţă autorităţile
locale sau cetăţenii sunt din ce în ce mai multe şi mai
complexe. Lucrarea de faţă încearcă să analizeze
geografic ceea ce se întâmplă cu Bucureştiul şi zona
sa metropolitană din punct de vedere al activităţilor
agricole şi al impactului economic.
Nr. 22 / Octombrie 2013 25

iconostase Bucurestene

Biserica
Sf. Elefterie

Hramul Sfântului Mucenic Elefterie - episcopul Iliricului și al Marelui
Mucenic Gheorghe
Lucrările au început pe 29 iunie 1935 și s-a târnosit pe 29 iunie 1971,
arhitect Constantin Iotzu. La construcție au contribuit Generalul Ion
Georgescu, primăria Municipiului București și enoriașii.
str. Sfântul Elefterie nr.1

D e Dan Moruzan

26 Bucureștiul meu drag
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Bucureştiul lui
Lucian Boia
Capitala noastră nu este și nu a
fost niciodată Micul Paris!
 Interviu de Miruna Bărdulete
 Fotografii de Mihai Petre, Dan Moruzan și Steluța Popescu

28 Bucureștiul meu drag
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Povestiți-mi despre locul în care ați copilărit.
În București, am copilărit în cartierul Cotroceni, acolo m-am
născut. Era încă război când m-am născut eu, în ‘44, am avut
parte și de marile bombardamente americane de la 4 aprilie.
Care au vizat, printre cartiere, și Cotroceniul, au fost multe
bombe acolo. Dar asta nu țin minte decât din povești.
Am trăit într-o vilă construită pe la începutul perioadei interbelice
până în 1976, până la 33 de ani. După care m-am mutat
într- un cartier cu blocuri noi, pentru că așa a fost să fie, în anii
comunismului.

Miruna Bărdulete

Dan Moruzan

Șerban Sturdza ne povestea într-un interviu că s-a schimbat
mult zona Cotroceni, că înainte erau case multe, livezi...
Oh... înainte cu mult să mă nasc eu, îmi povestea mama mea
cum familia mea, bunicii din partea mamei și sora ei s-au mutat
în Cotroceni în 1932. Și mama mea îmi povestea că, unde este
acum Academia Militară, era un deal cu iarbă unde pășteau
vacile.
În rest, nu, sigur că s-a mai construit, s-a mai demolat câte ceva,
au mai apărut niște mici locuri, dar Cotroceniul are, în general, și
astăzi, aspectul pe care îl avea.... mă refer la case, străzi, sunt
cum erau și când am copilărit. Era o margine de București, o
margine mai elegantă, sigur, era un cartier... nu al aristrocrației,
al clasei de mijloc, aș zice. Erau mulți profesori, scriitori: pe
strada Doctor Turnescu, pe care am stat eu, stătea și Șerban
Cioculescu. Pe bulevardul Gheorghe Marinescu, chiar vizavi de
Palatul Cotroceni, stătea Minulescu... bine, eu nu l-am apucat pe
Minulescu.
Îmi amintesc tramvaiul, linia 14, era una dintre liniile principale
care străbăteau Bucureștiul. Urca până sus, pe șoseaua
Cotroceni, la Leu și, înainte de Leu, lumea nu mai știe, acolo
întorcea. Era capătul tramvaiului, mai departe era ceea ce e azi
cartierul Militari, comuna Militari, pe atunci. Cu multe cazărmi,
dar era o comună, erau case de țară. Nu făcea parte din oraș.

Mihai Petre

Mai e câte o căsuță care a rămas acolo stingheră, printre blocuri,
dar s-a schimbat, nu mai seamănă deloc cu ce era zona Militari.
Acolo sus la Leu era gara Palatului Regal, unde e acum o clădire
mai mică, pe unde se intră în Palatul Cotroceni. Calea ferată
pentru trenul regal trecea pe acolo. Eu l-am mai prins puțin pe
rege, mai știu că-l rugam pe bunicul meu să mă ducă să văd
când trecea trenul. Era un cartier liniștit, un cartier frumos, unde
oamenii s-au cam înghesuit după aceea, în epoca comunistă.
Mai e vreo zonă acum în care să locuiască oamenii de
cultură, scriitorii, cum era Cotroceniul atunci?
Nu știu, eu locuiesc în Militari acum, n-aș spune că e un cartier
al scriitorilor (râde). Nu știu dacă e vreo zonă anume. Ce e
interesant e că, în cartierul Cotroceni, care era de clasă de
mijloc, nu locuiau oameni foarte bogați, acum însă și-a mai
ridicat statutul, sunt oameni politici, cu avere, care și-au luat
oameni pe acolo. Nu era cazul în perioada interbelică.

Steluța Popescu
30 Bucureștiul meu drag

Mama mea îmi povestea că o vedeau din când în când pe
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Regina Maria, copiii se jucau prin cartier și o
vedeau din când în când cu doi cockeri, însoțită
de aghiotantul ei. Se plimbau pe ce se numea
atunci Bulevardul Ardealului, acum e al Eroilor
Sanitari. Până la căpăt, unde e statuia Eroilor
Sanitari, unde e reprezentată și Regina Maria.
Reprezentată pe statuie?
Da, acolo e un basorelief, e Regina Maria în
uniforma ei de infirmieră, din Primul Război
Mondial, că statuia e dedicată celor care s-au
remarcat ca sanitari în Primul Război Mondial.
Nu și-au pus prea multe întrebări cine e, dar e
reprezentarea Reginei Maria. În locul în care se
plimba, unde copiii se țineau după ea, la câțiva
metri; nu le-a adresat nicio vorbă niciodată, îi
lăsa în pace și își vedea de plimbarea ei, era altă
atmosferă atunci, acum ar fi fost sigur păzită.
Ați menționat perioada interbelică,
bucureștenii au o impresie foarte bună
despre perioada asta. E întemeiată impresia
asta?
Bine... unii păstrează o impresie, dar cei mai
mulți au reprezentări care nu aparțin unor
amintiri, sunt reprezentări ulterioare ale perioadei
interbelice. Eu pot să zic că, aparținând unei
categorii intelectuale, am niște amintiri... de
când pot să fie, de la sfârșitul anilor 40, dar și
amintiri, dacă nu directe, nici foarte indirecte,
legate de poveștile din familie.
În rest, nu, exceptându-i pe cei care au amintiri
personale sau de familie, în prezent, perioada
interbelică e mitologizată, dat fiind că, după
comunism, s-a simțit nevoia unor repere,
care nu mai puteau să fie cele comuniste,
chiar dacă au rămas și acum cele comuniste.
Lumea e ipocrită, ne prefacem că nu a existat
comunismul și ne raportăm cu toții la perioada
de dinainte de comunism, deși cei mai mulți din
comunism se trag.
Așa că e o imagine cu destule deformări,
cea a perioadei interbelice, cu tendința de a
o prezenta chiar mai frumoasă decât a fost.
Arăta bine în unele privințe, mai bine decât
România de astăzi, dacă ne referim la calitatea
clasei de mijloc, calitatea intelectuală, dacă
ne referim la Universitatea din București, anii
‘30, să vedeți înșirate numele profesorilor...
sunt nume de enciclopedie, aproape doar
celebrități. Îndrăznesc să spun că universitatea
românească actuală e mult sub nivelul mediu al
universității interbelice.
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Asta are ca și cauză și faptul că cea din
București a fost înființată mai târziu față de
cele europene? Spuneați dumneavoastră în
carte.
Aici mă refeream la întârzierea istorică a
României, la calitatea Universității, era un
exemplu al întârzierii istorice, Universitatea
ajunsese la un nivel, anii ‘30, și cultura de vârf
românească era la un nivel excepțional. Putem
vorbi de scriitori, despre atâția intelectuali. Astea
arătau bine, centrul Bucureștiului, nu marginile,
margini care nu arată prea bine nici azi- dar
partea centrală sigur că arăta frumos, oamenii
erau îmbrăcați elegant, Calea Victoriei... ați
văzut imagini din perioada interbelică, acum nu
mai prezintă niciun interes, e o stradă moartă,
fără personalitate, sigur, sunt monumentele, dar
nu mai are pecetea, viața pe care o avea. Și nu
doar Calea Victoriei, toată partea centrală. Sigur,
acum s-a animat așa-numitul Centru Vechi...
care nu e foarte centru și nici foarte vechi (râde).
Nici prea centru, nici prea vechi?
Clădirile de acolo sunt de la mijlocul, sfârșitul
chiar, secolului XIX- centrul era centrul
comercial... nici măcar centrul comercial, că
magazinele de lux erau pe Victoriei. În rest,
erau magazine de categoria a doua, foarte
bune, dacă voiai stofe- te duceai pe Lipscani și
străzile din jur, dar nu era centrul propriu-zis al
Bucureștiului.
Așa că toate astea arătau mai bine, dar, în
același timp, România continua să fie o țară
foarte rurală, cu nivel de instrucție foarte scăzut,
era contrastul dintre nivelul cel mai de jos și
cel mai de sus, printre cele mai accentuate din
Europa. În perioada interbelică era un contrast...
În România, în 1930, potrivit recensământului,
doar 57 % din populație știa să șcrie și să
citească, deci aproape jumătate era analfabetă.
Aveam cea mai mare natalitate, cea mai mare
mortalitate infantilă.
Dacă locuiai în centru sau în Cotroceni și
aparțineai clasei de mijloc, partea asta de
Românie, da, arăta mai bine decât astăzi. Dacă
te referi însă la cealaltă Românie, așezată mult
mai jos, era o întârziere considerabilă, istorică,
de secole, pe care, până astăzi, România nu
a recuperat-o. La multe capitole, e ultima din
Europa, nu la toate, dar la destule.
Referitor la asta, spuneați că românii și au
un complex de inferioritate față de ceilalți
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europeni. Antropologul Vintilă Mihăilescu
ne-a povestit că, și la nivel regional, există
un complex de inferioritate: al provincialilor
față de bucureșteni. Dumneavoastră ce
credeți?
Bine... asta-i mai puțin grav și nu știu cât e
de accentuat, complexul ăsta de inferioritate,
problema e că românii au față de europeni
complexul ăsta. Nu știu dacă cei de la Iași
au complex de inferioritate față de cei de la
București, n-am studiat chestiunea asta și nu mi
se pare gravă. Probabil că e ușorul complex pe
care provincia îl are față de Capitală.
Capitala a concetrat foarte mult, poate prea
mult... România a fost construită după modelul
francez, ca o țară foarte centralizată, am fi putut
adopta modelul german, federal, dar asta nu
s-a dorit.
Ăsta e unul dintre principalele motive pentru
care Bucureștiul a concentrat, ca Parisul,
foarte mult. Așa că a sărăcit de substanță
alte regiuni sau capitale regionale. Iașiul a
pierdut foarte mult în favoarea Bucureștiului.
Când s-a făcut Unirea, la 1859, era în mai
mare măsură o capitală, decât Bucureștiul.
Acolo era junimea... dacă aruncăm o privire
asupra activității intelectuale, marile nume de
artiști, vedem că Moldova are un avans față de
Țara Românească; și Iașiul față de București.
Lucrurile s-au inversat ulterior, inclusiv între
Universitatea din Iași, care e puțin mai veche
decât cea din București.
Dar cea din București a devenit mult mai mare.
În perioada interbelică la care mă refeream,
mulți universitari din Iași erau atenți când se
elibera un post la București, ca să vină aici.
Erau puțini care nu-și doreau, deși produsul
universitar era același.
Asta s-ar putea reproșa Bucureștiului, că a atras
prea mult din seva intelectuală, și nu numai
intelectuală, a țării. Apropo de complexele
regionale. Dar ce mi se pare mai grav e
complexul pe care îl au românii în general; sunt
români care, când merg în Occident, nu spun
că sunt români. Asta-i culmea. Cum ați vedea
un polonez să spună că îi e rușine să zică că-i
polonez?
Dar cu noi au fost și scandalurile recente din
Italia, Franța...
Au fost, dar treaba e mai veche, și de secol XIX,
sigur că acum s-a mai accentuat. Că s-a făcut
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și amalgamul dintre români și romi și asta a
accentuat complexele românilor, dar ele existau
dinainte. Complexul unei țări mai mici, rămase în
urmă în termeni de civilizație, care a avut genul
ăsta de complex față de Occident.
Și în ce fel se mai manifestă? Doar prin
rușinea de a spune...?
Prin faptul că ți-e rușine să fii român, mai mult și
mai rău nu se poate manifesta. Și țin să spun că
ar fi cazul să se termine, românii să facă un mic
efort și să înceteze cu genul ăsta de complexe,
să devină mai mândri, fără să cadă în extrema
cealaltă.
Complexele astea de inferioritate, care-s
antipatice, aduc cu sine și manifestări de
superioritate, care-s tot antipatice. Deci românul
recunoaște, de pildă, că e mai sărac sau că e
mai leneș... de fapt, nu-i mai leneș decât alții,
dar trebuie să vii să compensezi cu ceva. Așa
că vii să spui că ești mai deștept. Ceea ce nu-i
adevărat, dar nici inversul, că suntem mai proști
decât alții. Nu știu cât va mai trebui să așteptăm
ca românii să se convingă că nu sunt mai răi
decât alții.
Dumneavoastră sunteți mândru?
Nu sunt mândru, dar nici nu mi-e rușine. Astea
mi se par atitudini exaltate. Să fii mândru că
ești român... de ce? Dar să-ți fie rușine că ești
român? De ce? La fel, bucureștean, nu-s deloc
mândru, astea sunt situații normale, de ce aș
fi eu deasupra sau dedesubtul altuia că m-am
născut în România sau la București? Astea-s
lucruri puerile, nu sunt nici mândru, nici nu mă
rușinez. Cineva ar putea să fie mândru în raport
cu ce reprezintă pe lumea asta și ce realizează,
dar să fii mândru că aparții unei nații... dar nici
invers, să te rușinezi. Hai să fim normali.
Printre citatele de pe site-ul dumneavoastră
se numără și cel în care spuneați că v-ați
propus să nu plecați din țară...
N-am zis asta. Eu nu mi-am făcut site, cei de
la Humanitas mi l-au făcut... au ales diverse
treburi, dar nici nu m-am uitat, că nu stau
mereu să mă gândesc la mine. Mai curând
invers, cred, nu mi-am propus să plec din
țară, n-am avut intenția asta, una serioasă; în
anii comunismului, cred că nu e român care
să nu se fi gândit să plece și să lase mizeria
asta în urmă. Dar, în mod serios, n-am avut un
asemenea gând și nici nu-mi pare rău. Consider
Nr. 22 / Octombrie 2013 35

că mi-am reușit într-un fel cariera și viața și
nu-mi pare rău că am rămas aici.
Străinii cât de mult au contribuit la
dezvoltarea Bucureștiului?
Au contribuit mult, în general, la dezvoltarea
României. Străinii care, fie se aflau deja printre
români și -poate nu e frumos să le spunem
străini- străini care au venit aici, ei au venit
destul de mulți. Unii au plecat și s-au integrat și
chiar s-au românizat.
Au venit mulți pentru că era nevoie, românii au
fost un popor rural, de boieri și de țărani, cu
preocupările respective. Țăranii se ocupau cu
muncile câmpului și boierii cu ce se ocupau,
dar nu cu îndeletniciri industriale, comerciale
ș.a.m.d.
Modernizarea României s-a făcut prin alții. Sigur,
și românii au participat, dar ponderea e mare,
a fost, începând dintr-o perioadă veche, de
greci... și aristrocrația, și burghezia au sânge
grecesc în bună măsură. Mai erau și armeni
și evrei, foarte mulți în secolul XIX. Și unguri și
germani și italieni.
Chiar personalități reprezentative: Carol Davilla,
care a organizat tot învățământul medical
românesc, este venit din alte părți în România.
Anghel Saligny, care a construit podul de la
Cernavodă, era dintr-o familie de francezi.
România a atras foarte mult pentru că erau
foarte multe de făcut.
Vă întreb și de maidanezi, că tot e subiectul
săptămânii. Era o poveste cum că numărul
atât de mare al maidanezilor din București
e datorat și demolării cartierului Uranus,
pentru că acei câini de acolo, ținuți la case,
n-au avut unde să se ducă. Așa e?
Și în secolul XIX călătorii străini se mirau de
mulțimea câinilor de pe străzile de la noi. Acest
lucru ține de lipsa de organizare românească,
dar cred că problema s-ar putea rezolva și altfel.
Poziția istoricului față de problema maidanezilor
o găsiți aici.
Aveți un loc preferat în București?
Mai întâi unde locuiesc eu și am toate cărțile și
obiectele care mă înconjoară și e cercul meu
personal. Îmi place... nici nu pot să spun
dacă-mi place sau nu Bucureștiul. Nu pot
să spun, pentru că m-am născut și am trăit
toată viața aici. Ceva îți place sau nu, dacă
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îl compari cu ceva. E locul unde nu mă simt
nici bine, nici rău, mă simt normal. Îmi place
centrul Bucureștiului, mai puțin Centrul Vechi...
așa, ca aspect, nu mi se pare strălucit faimosul
Centru Vechi. Dar, în rest, partea asta centrală a
Bucureștiului, o bat mereu cu piciorul.
De ce credeți că a devenit așa de iubit
Centrul Vechi?
E simpatic acolo, eu mă refeream la aspect;
dacă te uiți bine, sunt chiar dărăpănate clădirile
și unele nu-s așa minunății de arhitectură. Era
cândva partea mai modestă a centrului. Nu știu,
cred că, în termeni sociali, e un loc unde multă
lume se simte bine, mai ales tineretul, nu pot să
analizez pe loc cauzele.
Dacă ar fi să aleg, îmi place partea de Mic
Paris a Bucureștiului, adică clădirile de sfârșit
de secol XIX, început de secol XX, de factură
pariziană, în cea mai mare parte. Sunt mai
multe, clădirea CEC-ului, Biblioteca Centrală
Universitară, Ateneul Român- am dat câteva
exemple. Genul Micul Paris... Bucureștiul, de
altfel, nu seamănă și nu a semănat niciodată cu
Parisul. Sunt clădirile astea de factură pariziană,
pe care le-am pomenit, dar care sunt prinse
în țesătura unui oraș care-i cu totul altfel decât
Parisul. Parisul e un oraș geometric, ordonat,
cartezian, Bucureștiul e dezordonat, nicio casă
nu seamănă cu alta, la noi nu sunt două case,
nici una lângă alta, care să semene. I s-a spus
Micul Paris, dată fiind asemănarea punctuală a
construcțiilor de tip parizian și dată fiind și elita
românească, care împrumutase limba. România
devenise o țară foarte francofonă, poate cea
mai francofonă din Europa. Și modul de viață,
bucătărie, îmbrăcăminte, toate astea adunate
duc la Micul Paris, ceea ce-i adevărat pentru
un segment, dar, în ansamblu, nu e deloc
adevărat, pentru că românii nu seamănă deloc
cu francezii.
Francezii sunt mândri că sunt francezi.
Da, pentru că francezii au amintirea unei istorii
mari, pe când românii au amintirea unei istorii
mici. Francezii sunt mai mândri decât e cazul și
românii sunt mai puțin mândri decât ar fi cazul.
Asta este, e presiunea istorică.
http://www.b365.ro/bucurestiul-meu-lucianboia-bucuresti-lucian-boia-romani-lucian-boiainterviu_194533.html
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Bucureștiul văzut de un străin

Alfredo Padrón
Venezuela

Viziunea mea asupra Bucureştilor a fost aceea a unui străin uimit de
deosebirea moravurilor locale vis-à-vis de ale lui; de felul oamenilor de
a se îmbrăca, de fizionomiile lor, de obişnuinţa de a cumpăra alimente
de la tarabele de pe stradă şi de cozile formate pentru a le obţine, de
străzile pietruite şi, mai ales, de tramvai: acest mijloc de transport practic
neconoscut în ţara mea, cu excepţia oamenilor care au trăit în secolul al XIX-lea.
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Bucureștii anului 1978
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Alfredo Padrón
w w w. a l f r e d o p a d r o n . c o m . v e
Am sosit din Venezuela în toamna lui 1977,
ca să urmez cursuri de cinematografie la
Institutul de Artă Teatrală şi Cinematografică din
Bucureşti după câteva luni de pregătire la Cluj.

de străzile pietruite şi, mai ales, de tramvai:
acest mijloc de transport practic neconoscut în
ţara mea, cu excepţia oamenilor care au trăit în
secolul al XIX-lea.

În toamna anului 1978, profesorul de
specialitate, care era şi decanul Institutului,
ne-a însărcinat cu realizarea unui reportaj
fotografic cu titlul “Strada mea, dimineaţa”, ca
să se vadă capacitatea fiecăruia de a prezenta
o poveste în imagini.

Trebuie spus că memoria nu îmi mai este atât
de fidelă pe cât aş dori pentru a descrie cu
precizie locul exact al fiecărei fotografii, dar
pot să precizez că au fost făcute în perimetrul
cuprins între strada Maria Rosetti, Calea
Moşilor, bulevardul Unirii şi bulevardul Brătianu,
în împrejurimile Teatrului Naţional, acolo unde
se afla Institutul şi nu prea departe, în spatele
lui, unde se afla căminul Arhitecturii (vis-àvis de ambasada Ungariei) unde erau cazaţi
studenţii de la Cinematografie care rămăseseră
fără cămin, din pricina cutremului din martie
’77.

Fotografiile pe care vi le prezint aici nu sunt
aceleaşi cu cele care au alcătuit reportajul,
pentru că rigiditatea Academiei nu permitea
poze cu oameni “întorşi cu spatele” la aparatul
foto şi nici figuri umane tăiate “stângaci” la
marginea cadrului ceea ce, după părerea
mea, dădea o atmosferă de clipă prinsă la
întâmplare, nu lipsită de farmec. Aşadar, ca
o mică răzbunare în timp, folosesc acum
imaginile care mi-au plăcut pe vremea aceea şi
a căror folosire mi-a fost interzisă atunci.
Am realizat, deci, sarcina cu un aparat foto
Praktica, cu nişte obiective prea uzate de
mâinile zecilor de studenţi care au lucrat cu ele
înaintea mea şi, mai ales, cu marele risc de a
folosi filmul ORWO pentru prima dată în viaţa
mea, fără să-l stăpânesc.
Viziunea mea asupra Bucureştilor a fost aceea
a unui străin uimit de deosebirea moravurilor
locale vis-à-vis de ale lui; de felul oamenilor de
a se îmbrăca, de fizionomiile lor, de obişnuinţa
de a cumpăra alimente de la tarabele de pe
stradă şi de cozile formate pentru a le obţine,
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Aş mai vrea să menţionez faptul că nu mi-a fost
deloc uşor ca străin într-o ţară comunistă, să
umblu pe străzi cu aparatul foto în mână fără
ca să nu fiu oprit de fiecare dată de câte un
miliţian sau securist pentru a fi luat la întrebări
câte 10-15 minute despre ce intenţionez să
fotografiez.
Acest din urmă fapt, pe care atunci l-am găsit
şocant, a devenit astăzi o practică în multe ţări
din lume, ca de pildă în Anglia unde, practic,
este interzis să fotogarfiezi orice.
Este, prin urmare, o mare plăcere pentru mine
să vă pot oferi aceste amintiri din Bucureşti,
amintiri ale unui străin care a învăţat să
iubească şi el această ţară miunată.
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Arhiva de arhitectură
 Text: Oana Marinache
 Foto: Cristian Gache

Amenajarea aleii Dealului Mitropoliei
arh. Karl Benisch/ Carol Beneș
Arhivele Naționale ale României, fond Planuri, jud. Ilfov
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Proiectul ”Arhiva de arhitectură” vizează selectarea și
digitalizarea unor importante documente legate de începuturile
arhitecturii și ingineriei bucureștene (documente, planuri, schițe)
și conturarea carierei unor personalități ce și-au desfășurat
activitatea în perioada 1830-1860: A. Hefft, X. Villacrose, M.
Sanejouand, A. Orăscu, G. A. Burelly, C. Meyer, J. Schlatter,
C. Beneș, J. Freywald, K. Hartl, H. Feiser, L. Lipizer, A. de
Montbach, G. de Gaudi.
Chiar și numai rezonanța acestor nume străine ne evidențiază
începuturile modernizării societății bucureștene din prima
jumătate a secolului al XIX-lea, punând accent pe diversitatea
culturală prezentă pe aceste meleaguri. Din punct de vedere
stilistic, asistăm la răspândirea arhitecturii neoclasice și la
importul de elemente romantice de factură neogotică și
neoromanică (Rundbogenstil/stilul arcului rotund).

D e Oana Marinache
asociatiaistoriaartei.blogspot.ro

Inițiativa noastră a apărut ca răspuns la nevoia de recuperare
a primei perioade a secolului al XIX-lea, aproape necunoscută
publicului larg și chiar și cercetătorilor, pe fondul accesului
limitat, al presupunerii că planurile s-au pierdut, al utilizării
scrierii chirilice, al documentaţiei în limba franceză sau
germană gotică. Bogăția de documente și mărturii vizuale
prezente în fonduri mai puțin cercetate ale Arhivelor Naționale
ale României, depozitarii acestor fonduri de arhitectură, este
surprinzătoare. Sperăm ca la începutul lui 2014, odată cu
împlinirea a 555 de ani de la atestarea orașului nostru, să
prezentăm publicului larg rodul cercetării noastre.
Proiectul a fost inițiat în februarie 2013 de Asociația Istoria
Artei și propus partenerilor: Arhivele Naționale ale Romaniei
Asociației Bucureștiul Meu Drag, Asociației Dialog și Actiune,
Fundației Arhitext, blog-ului Orașul lui Bucur și site-ului
Bucureștii vechi și noi.
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Proiectul dependințelor bisericii Sf. Spiridon cel Nou
arh. Ludovic/ Luigi Lipizer, 1860,
Arhivele Naționale ale României, fond Ministerul Lucrărilor Publice-Planuri

Fațada celui de-al doilea Spital Brâncovenesc
arh. Josef Hartl, 1842, Arhivele Naționale ale României, fond Vornicia din Năuntru
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Cu bicicleta
prin București
 Text & foto: Andrei Vocurek

Bucureşti. Toamna. O plimbare la şosea. Monumente istorice. Perioada
interbelică. Natura. Străzi frumoase. O bicicletă galbenă. Atmosfera liniştită.
Foşnet de frunze uscate. Prin parcuri. Pe alei, sub copaci. La plimbare pe
biciclete, pe străzile din Bucureşti, la sfârşit de săptămână, o plimbare de
relaxare, uşoară, aşa cum vrei, în doi sau alături de prieteni.
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D e Andrei Vocurek
trasee-cu-bicicleta.
kerucov.ro

Plimbarea cu bicicleta prin
Bucureşti începe din centrul
oraşului, din Piaţa Universităţii,
se merge spre nordul Capitalei
până la Fântâna Mioriţa şi se
încheie tot în Piaţa Universităţii, în
Parcul Colțea, după aproximativ
16 kilometri de pedalare uşoară
“la şosea” şi cu multe locuri de
văzut. Dacă ai propria bicicletă e
foarte bine, iar dacă nu ai bicicletă
poţi închiria una de la centrele
de închirieri de biciclete din oraş.
Bicicleta trebuie să fie în stare
bună de funcţionare, cu frâne
reglate şi cauciucurile umflate
corespunzător. Ca biciclist în oraş
trebuie să ai mare atenţie în trafic
şi să respecţi regulile de circulaţie
pe drumurile publice.

Din Piaţa Universităţii, din Parcul
Colțea, se merge pe Bulevardul
Nicolae Bălcescu şi Bulevardul
General Gheorghe Magheru până
în Piaţa Romană, trecând pe
lângă Teatrul Naţional Bucureşti,
Hotel Intercontinental, Clădirea
CICLOP, Cinematograful Scala,
Cinema Patria, Strada Pictor
Arthur Verona (despre care se
spune că începând din anul 2014
va fi o stradă fără maşini, o zonă
pietonală şi pentru biciclete) şi
Teatrul Nottara.
Mai departe, din Piaţa Romană,
pe Bulevardul Lascar Catargiu, se
ajunge în Piaţa Victoriei, trecând
pe lângă clădirea Academiei de
Studii Economice (ASE Bucureşti),
Observatorul Astronomic Amiral
Vasile Urseanu şi Palatul Victoria.
Apoi, pe Bulevardul Aviatorilor, pe
lângă Parcul Kiseleff, se ajunge
în Piaţa Charles de Gaulle, la
Parcul Herăstrău. Drumul spre
Arcul de Triumf poate fi parcurs
ori pe lângă parc, ori prin Parcul
Herăstrău. De la Arcul de Triumf
se merge spre Piaţa Presei Libere
pe Şoseaua Kiseleff, trecând pe la
Muzeul Naţional al Satului Dimitrie
Guşti, un loc frumos şi care merită
vizitat.
Din Piaţa Presei Libere, de la
Casa Presei Libere, se continuă
pe Şoseaua Bucuresti-Ploiești, pe
lângă Parcul Herăstrău, până la
Fântâna Mioriţa, Gara Băneasa şi
Muzeul de Artă Populară Prof. Dr.
Nicolae Minovici (Vila Minovici). De
pe strada Strada Doctor Nicolae
Minovici, unde se afla şi Muzeul
de Artă Veche Apuseană Dumitru
Furnică Minovici, se continuă pe
Strada Tipografilor spre Bulevardul
Poligrafiei, ajungând pe lângă
Casa Presei Libere la Complexul
ROMEXPO, în Piaţa Presei Libere.
Mergând pe Şoseaua Kiseleff,
traseul trece pe la Arcul de Triumf
şi clădirea Comitetului Olimpic
şi Sportiv Român, prin Parcul
Delavrancea, până la intersecţia
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cu Strada Monetăriei. Se poate vizita Muzeul
Naţional al Ţăranului Român din Piaţa Victoriei.
Pe Calea Victoriei, trecând pe lângă Muzeul
Naţional de Istorie Naturală Grigore Antipa,
Muzeul Naţional George Enescu, Parcul
Nicolae Iorga, Biserica Sf. Nicolae Tabacu şi
Biserica Albă, se ajunge în Piaţa Revoluţiei şi,
mai departe, pe lângă Muzeul Naţional de Artă
al României, Biblioteca Centrală Universitară,
Biserica Kretzulescu, Palatul Telefoanelor şi
Cercul Militar Naţional până în Centrul Vechi al
Bucureştilor.

Se trece prin zona pietonală a Centrului Istoric,
din Stradă Lipscani până pe Strada Smârdan şi
se iese, pe lângă Muzeul Municipiului Bucureşti
(Palatul Șuțu), în Piaţa Universităţii (Parcul
Colțea).
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Parcul A.I. Cuza
 De Mihai Dragu
www.FotografieAeriana.eu

Fotografii aeriene urbane din București realizate din drone de FAE - lider în
servicii cu drone în România.
Zborurile se efectuează cu drone ultraușoare construite cu tehnologii de
avangardă. Dronele sunt operate de la sol prin radiocomandă. Siguranța
pentru public și grija față de mediu este preocoparea noastră continuă, de
aceea folosim tehnologii ultra-ușoare, cu masa în zbor sub 980 grame, cu
propulsie electrică.
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Bucureştii de colecţie

D e Cezar Petre Buiumaci
http://orasulluibucur.blogspot.ro

Bucureştii pe cartele telefonice
Continuăm cu ilustrarea oraşului pe cartelele
telefonice de către Romtelecom. Dacă în lume
primele cartele telefonice preplătite au apărut
în 1975 în Italia, ca soluţie la vandalizarea
telefoanelor publice în scopul sustragerii
monedelor dar şi al crizei de monede, în
România, în 1993, Romtelecom ia decizia de
a introduce telefoanele publice care foloseau
pentru plată cartelele. Iniţial, pe cartele apăreau
doar reclame, însă, după un timp, Romtelecom
vine în întâmpinarea colecţionarilor şi cu diferite
imagini, unele dintre acestea făcând parte din
serii cu acelaşi subiect.
Bucureştii nu au fost ocoliţi în reprezentările pe
cartelele telefonice. Astfel că regăsim pe acestea
imagini imprimate cu clădiri reprezentative ale
oraşului, atât din vechiul Bucureşti cât şi din cel
actual, o mare parte dintre seriile emise sunt
dedicate colecţiilor adăpostite de muzee precum
Muzeul Naţional al Hărţilor şi Cărţii Vechi, Muzeul
Ţăranului Român, Muzeul Naţional de Artă al
României, Muzeul Naţional al Satului „Dimitrie
Gusti” sau Muzeul Militar Naţional.

Bucureștiul vechi

Cladiri importante în istoria comunicațiilor

Personaje importante în istoria comunicațiilor 1900-1940

Programul de depistare precoce a cancerului la san

Palatul Telefoanelor

Dezvoltarea comunicaţiilor a dus la „îngroparea”
reţelei de telefoane publice, astăzi acest tip de
aparate fiind o raritate, mai mult decât atât, chiar
şi atunci când le găsim multe dintre acestea nu
funcţionează. Drept urmare, dispariţia telefonelor
publice duce la sistarea emiterii de cartele cu
care acestea funcționează.
Surse: „Colecţionarul român” nr.4/2009,
www.phonecards.ro
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Muzeul Satului

Muzeul Militar Național

Palatul Cotroceni

Muzeul Național al
Hărților și
Cărților Vechi
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Bucureștiul este mai
responsabil social

Mesajul The NO Project rămâne ferm, atât pentru bucureştenii care au fost deja expuşi
acestuia cât şi pentru oraşele din ţară: sclavia modernă este inacceptabilă, iar odată
ce îi cunoaştem dedesubturile depinde de fiecare din noi să ne implicăm în stoparea
acesteia, pentru că fiecare acţiune poate face o diferenţă.

 Text: Raluca Alexe
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D e Raluca Alexe
www.thenoproject.ro

În lunile septembrie şi octombrie pe străzile
din Bucureşti s-a desfăşurat un nou
proiect de responsabilitate socială: The
NO Project powered by Bancpost. Acesta
a pornit de la o infracţiune în creştere
în România şi în toată lumea: traficul de
persoane în scopul exploatării sexuale, a
muncii forţate sau a cerşetoriei. Fiind un
subiect delicat, acesta este rareori prezent
pe agenda publică, ceea ce a determinat
echipa Bancpost, alături de clienţi, prieteni
şi familii, dar şi de partenerii de la Agenţia
Naţională Împotriva Traficului de Persoane,
ADPARE şi eLiberare să pornească acest
proiect, urmărind creşterea nivelului de
conştientizare asupra fenomenului traficului
de persoane.
Având în vedere faptul că tinerii între 14
şi 25 de ani devin cel mai des victime
ale acestei infracţiuni, campania The NO
Project powered by Bancpost îşi propune
să informeze, să inspire şi să motiveze
tinerii să acţioneze proactiv împotriva
sclaviei moderne, punându-şi la dispoziţie
talentul, pasiunea şi energia pentru a
informa publicul asupra acestui fenomen.
Succesul acestei întreprinderi se bazează
însă foarte mult pe implicarea fiecărei
persoane care ajunge să cunoască felul
în care sclavia modernă se ascunde
în spatele unor servicii şi produse care
nu ne-ar ridica în mod normal semne
de întrebare. Victimele sunt forţate să
muncească în fabrici și în construcții, în
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producția de ceai, cafea și cacao, țesătorii,
minerit sau pescuit. De asemenea,
lucrătorii din spații rezidențiale, hoteluri,
restaurante sau saloane de frumusețe
pot deveni şi ei victime ale traficului de
persoane.
Odată ce aflăm despre toate aceste
lucruri ne putem implica prin simpla
propagare a mesajului. Un îndemn către
un cunoscut de a nu accepta o ofertă
de muncă în străinătate fără o verificare
atentă a companiei şi a condiţiilor de lucru
poate însemna protejarea unei persoane
de trauma pe care o presupune sclavia
modernă, o situaţie din care unele victime
nu mai ies niciodată.
România este recunoscută în Uniunea
Europeană nu atât ca destinaţie a
persoanelor traficate, cât mai degrabă ca
o ţară sursă. Agenţia Naţională Împotriva
Traficului de Persoane a lansat recent
Raportul Naţional pentru anul 2012, în
care sunt adunate date referitoare la
această infracţiune. Conform raportului,
“cele mai multe victime sunt traficate în
afara granițelor țării, exploatarea sexuală
este de departe cea mai întâlnită formă de
trafic, iar minorii sunt o categorie extrem
de vulnerabilă la victimizarea prin această
infracțiune.”
The NO Project powered by Bancpost a
însemnat o serie de evenimente în cadrul
cărora participanţii fie au fost informaţi cu
privire la traficul de persoane, fie
şi-au folosit pasiunea pentru a transmite
un mesaj ferm: sclavia modernă este

inacceptabilă, iar ea există pentru că noi îi
permitem.
Astfel, în cadrul Strada de C’Arte (21-29
septembrie), la cortul The NO Project
trecătorii şi cei care au descoperit
proiectul prin intermediul Social Media
au aflat detalii despre cum se manifestă
traficul de persoane în România şi
despre cum pot ajuta la stoparea acestui
fenomen. S-au organizat sesiuni gratuite
de portrete de oameni liberi, ateliere
de desen pentru copii, workshop-uri
interactive şi un seminar multimedia de
conştientizare.
Pe 29 septembrie peste 400 de persoane
au alergat din pasiune pe o vreme rece
şi ploioasă la Crosul tinerilor şi Ştafeta
RUN4FREEDOM, contribuind astfel la
propagarea mesajului The NO Project.
Pasiunea pentru sport a fost de asemenea
folosită şi de angajaţii Bancpost care au
alergat în cadrul Bucharest Internaţional
Marathon, unde ceilalţi participanţi, dar
şi susţinătorii de pe traseu, au putut
citi mesajul transmis prin intermediul
tricourilor oficiale The NO Project: NO
Human Trafficking!
Pe 18 octombrie a fost Ziua Europeană
Împotriva Traficului de Persoane, cu
ocazia căreia The NO Project powered
by Bancpost s-a alăturat luptei împotriva
acestei infracţiuni prin seminarii
multimedia menite să crească nivelul de
conştientizare încă scăzut în România.
Acestor evenimente li se adaugă alte
acţiuni programate pentru sfârşitul acestui
an şi începutul anului viitor, în cadrul unui
proiect care nu are un sfârşit stabilit şi
în care fiecare persoană care se implica
poate să facă o diferenţă.
Mesajul The NO Project rămâne ferm,
atât pentru bucureştenii care au fost deja
expuşi acestuia cât şi pentru oraşele din
ţară: sclavia modernă este inacceptabilă,
iar odată ce îi cunoaştem dedesubturile
depinde de fiecare din noi să ne implicăm
în stoparea acesteia, pentru că fiecare
acţiune poate face o diferenţă.
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Tramvaiele
Toamnelor de Altădată …
 Text și foto: Șerban Lăcrițeanu

În anul 1976 tramvaiele liniei 14 constituiau principalul mijloc de transport al
studenților către intrarea în Politehnică de pe Splaiul Independenţei
74 Bucureștiul meu drag
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Pentru nostalgicii anilor ‘70, tramvaiele bucureştene
prezentau un farmec aparte. Culorile roşu-crem,
zgomotul mecanismelor de rulare sau clopotul acţionat
manual (de fapt cu …piciorul !), toate acestea defineau
inconfundabil unul din cele mai apreciate mijloace de
transport de atunci.

D e Șerban Lăcrițeanu

Multe dintre imaginile pe care le-am ales pentru a fi
prezentate cititorilor în numărul de astăzi al revistei
noastre reprezintă locuri din București care cu greu
mai pot fi recunoscute sau care nu mai există. Se
poate remarca însă, pe lângă farmecul Bucureştiului
de altădată şi dinamismul vieţii cotidiene de atunci:
construcţia metroului, tramvaie pline cu călători,
aglomeraţie pe străzi, căi ferate active în inima
oraşului. De asemenea, sper ca unele din imagini
să trezească amintiri plăcute şi foştilor studenţi ai
Institutului Politehnic Bucureşti.
Deşi aspectul oraşului nostru s-a schimbat enorm în
perioada trecută de la realizarea acestor fotografii,
nu putem să nu privim cu plăcere şi nostalgie aceste
imagini ale “Tramvaielor toamnelor de altădată” !

Construcţia metroului bucureştean în anul 1976 a afectat şi circulaţia tramvaielor în multe zone ale
oraşului. La Grozăveşti a fost construit un pod provizoriu din lemn, iar calea de rulare a tramvaielor a
fost deviată pe strada Econom Cezarescu, una din căile de acces în Politehnică.

Intrarea tramvaielor pe strada Econom Cezărescu.
În fundal, şoseaua Grozăveşti spre Piaţa Leul.
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O imagine a unui orăşel tihnit de provincie ?
Nu, este o imagine din anul 1976 a tramvaielor
pe strada Econom Cezărescu din apropiere
Politehnicii

Podul provizoriu din lemn peste Dâmboviţa

La intrarea în Politehnica dinspre Bd. Iuliu Maniu,
în anii 70 funcţiona încă linia de cale ferată
industrială ce făcea legătura cu staţia CFR
Cotroceni

Aglomeraţie în Regie – tramvaiele liniei 9 şi 11
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Podul Grant vechi, un simbol al Bucureştiului

În anul 1976 trenul circula pe locul unde este astăzi
magazinul Carrefour Orhideea. Calea ferată deservea
un depozit de lemne şi Fabrica de pâine Plevnei
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La căminele studenţeşti din Regie se putea ajunge
în anii ´70 cu tramvaiul 12 barat. Pentru întoarcerea
tramvaielor a fost construit un triunghi de întoarcere

Calea Griviţei: un tramvai defect al liniei 6 este repus
pe şine, cu ajutorul “Depanării” ITB şi cu participarea
miliţianului de la circulaţie.

Gara de Nord, vedere dinspre Bd. Dinicu Golescu
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un punct important al reţelei de tramvaie bucureştene – Piaţa Sfânta
Vineri în octombrie 1977. Deşi a rezistat cutremului din martie 1977,
biserica Sf. Vineri care se observă în fundal a fost demolată cu
puşcăriaşi în iunie 1987, într-o zi de vineri …
Pe perioada de desfăşurare a diverselor târguri şi expoziţii
Biserica Mânăstirii Caşin, construită în anul 1927. din actualul centru Romexpo era înfiinţată o linie specială
Astăzi, pe aici trece “metroul uşor”, linia de
de tramvai, marcată cu litera E. Staţia terminus se afla
tramvai 41.
lângă complexul expoziţional, pe Bd. Expoziţiei
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Un alt tramvai al liniei “E” a fost surprins pe Calea
Griviţei, vis-à-vis de actualul hotel IBIS.

O altă linie de tramvai astăzi dispărută: traseul 16
spre Lacul Tei – Pipera. Impresionează curăţenia,
vegetaţia îngrijită şi şoseaua absolut liberă, lucruri
din păcate de necrezut pentru zilele noastre
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Piaţa Unirii

Stadionul Republicii, fost ANEF, construit în anul 1926.
În anii ´70 aici juca frecvent Rapidul, fapt ce explică
afluenţa de suporteri în tramvaiele liniei 2 ce făcea
legătura cu Giuleştii. Stadionul a fost demolat în 1980
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Piaţa Unirii cu celebrele hale construite în anul
1872. Şi acestea au dispărut în anul 1987 odată
cu “sistematizarea” zonei.

Intersecția Calea Griviței cu Buzeşti – o imagine
a Bucureştiului de altădată, un cartier al
negustorilor şi micilor meseriaşi, astăzi dispărut.

Gata de plecare în ultima cursă, într-o noapte
caldă de toamnă a anului 1978, un tramvai al
liniei 3 la fosta Piaţă a Scânteii
(astăzi Piaţa Presei Libere)
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Turist în oraşul meu
 Text și foto: Crisanta Măciuceanu
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D e Crisanta Măciuceanu
www.orasul.ro

Turist în orașul meu

Constituirea statului român modern şi câştigarea
independenţei au creat condiţii favorabile
deschiderii spre occident, în special spre stilul
eclectic al şcolii franceze.
În afară de locuinţele private ale demnitarilor
vremii şi sediile de instituţii (cum ar fi bănci,
ministere, palate de justiţie), acest stil se
regăseşte stângaci şi provincial în arhitectura
caselor obişnuite ale negustorilor şi funcţionarilor
publici.
Aceste case dăinuiesc şi azi în diverse stări de
prezentare şi le întâlnim la tot pasul, aproape că
nu le mai observăm.
Continuăm plimbarea noastră prin Bucureşti
şi vom încerca să descoperim în continuare
farmecul caselor de sfârşit de secol XIX şi
început de secol XX, care dau specificitate
oraşului nostru denumit pe bună dreptate micul
Paris al Balcanilor.
După cum am arătat în numărul trecut al revistei,
şarmul acestor case este dat de copertinele
vitrate din fier forjat, de mascaroni, de feronerie,
de frontoane şi de uşile sculptate.
Dacă vom descoperi toate acestea şi ne vom
apropia cu răbdare şi înţelegere de case “vagon”
sau de cele “pătrate” din acea epocă, ne vom
plimba cu bucurie şi sete de cunoaştere şi
vom putea spune că am făcut o excursie în
“Bucureştiul meu drag”.
Astăzi începem cu o casă pătrată pe al cărei
fronton, încă impresionant în ciuda vechimii şi a
stării precare, se distinge anul construcţiei - 1886.
Ne atrag atenţia coloanele clasice scurte,
ornamentele florale şi ramurile cu frunze.
86 Bucureștiul meu drag

Nr. 22 / Octombrie 2013 87

Intrarea, străjuită şi ea de coloane ionice, ne taie răsuflarea cu o copertină tip scoică vitrată, cu o
feronerie graţioasă.. Uşa de lemn prezintă pedimente triunghiulare în stil clasic şi are de asemenea o
feronerie deosebită.Ne putem imagina de câtă linişte şi tihnă se bucurau proprietarii acelor timpuri în
spaţioasa grădină din faţa locuinţei.
88 Bucureștiul meu drag
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Unghiuri de vedere
 Text și foto: Elisabeta Cucereanu și Nicu Buculei

Lumină de octombrie şi liniştea tihnită a străzilor ce portă culorile toamnei.
Oameni cu zâmbete şi poveşti... Noi, trecători ciudaţi, am imortalizat clipa
“… atenţi / La tot şi la toate / Am învăţat mereu / Să fim veşnici“ aşa cum
bine spunea Marin Sorescu. (I.B.)
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Foto: Ileana Buruianu
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Elisabeta Cucereanu
După o săptămâna cu temperaturi
mult sub cele normale aceastei
perioade a anului, iată că vremea
bună ne-a scos la plimbare prin
Bucureşti.
Clădirile le-am regăsit aproape
neschimbate, lucru deloc
surprinzător. Noutatea a fost adusă
de scenele create de oameni:
muncitori lucrând cocoţaţi pe un
stâlp de electricitate, un domn
făcând cu mâna de la o fereastră
sau o fetiţă plimbându-şi câinele şi
care ne-a permis să o fotografiem.
Pe drum am descoperit şi locuri
foarte interesante unde aş vrea să
revin: o veche fabrică de pe strada
Verzişori sau traseul de la bulevardul
Cantemir până la Patriarhie, unde
parcă suntem în alt oraş cu străduţe
în pantă şi scări printre clădiri foarte
apropiate una de alta.
Mă bucur că în această zi frumoasă
de toamnă am putut să descopăr o
nouă faţă a Bucureştiului meu drag.
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Nicu Buculei
http://photoblog.nicubunu.ro/
Deşi se organizează de câţiva ani
în Bucureşti, conjunctura a făcut
ca, abia acum, să pot participa
pentru prima dată la The Scott
Kelby Worldwide Photo Walk. A
fost, în primul rând, încă una dintre
ieşirile obişnuite cu prietenii din
Asociaţia “Bucureştiul meu drag”,
dar şi o ocazie de a participa la un
eveniment la scară globală.
Ne-am plimbat prin locuri destul de
cunoscute din centrul Bucureştiului,
dar nu am mers pe străzile pe care
am fi mers de obicei ci, în general,
pe străduţe lăturalnice, văzând ceea
ce aş numi “Bucureştiul din spatele
Bucureştiului”.
În această plimbare fotografică am
întâlnit imaginile specifice capitalei
noastre: clădiri moderne şi ruine,
copii şi bătrâni, câini şi pisici,
cerşetori şi alaiuri de nuntă, tern şi
culoare, gunoaie şi frumuseţe.
Într-un cuvânt: de toate sau
Bucureştiul aşa cum e el.
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F o t o : Elisabeta Cuceranu
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F o t o : Nicu Buculei
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F o t o : Elisabeta Cuceranu
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F o t o : Nicu Buculei
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Portretul urban
sinteză a metodei de
investigare fotografică urbană
 Text și fotografii Vlad Eftenie
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Portretul urban
Pornim de la definiţia portretului ca “reprezentare sau
descriere prin imagine sau text a unei persoane“ (cf.
DEX). Modurile de operare care structurează demersul
fotografic sistematic se raportează la imersiunea
urbană a fotografului-observator, prin operarea unui
decupaj fotografic al realităţii privite atât în cheie
obiectivă, realistă cât şi subiectivă, prin comunicare
afectivă. Într-o etapă ulterioară se poate realiza o
asamblare a părţilor componente într-o nouă imagine
încărcată cu sens şi semnificaţie.
D e Vlad Eftenie
http://veftenie.blogspot.ro/

Astfel putem avansa conceptul de portret urban
ca produs vizual de sinteză care evidenţiază
caracteristicile reprezentative ale cadrului urban
analizat, în condiţiile de realizare deja enunţate.
“Portretul urban“, expresie a unei metode structurate
de investigare a imaginii cadrului urban, poate fi un
instrument de lucru adaptat pentru studiul poeticii
urbane. Vom exemplifica în continuare modul de
abordare a conceptului precum şi o aplicare practică
a acestuia.
“Bucureştii în tranziţie“
Seria de imagini prezentată în continuare ilustrează
conceptul de “portret urban“, analizat și prezentat ca
instrument de lucru, cu termen de noutate, în cadrul
analizei imaginii spaţiului urban cu vocaţie comunitară.
Alcătuirea seriei pune în evidenţă tema tranziţiei într-o
dublă ipostază:
• prin conţinut, prin reflectare asupra temei “trecerii“,
a transformărilor cadrului urban sub influenţa timpului
cât şi a acţiunilor evocate, plasate la rândul lor sub
semnul evoluţiei temporale ;
• prin formă, focalizând succesiv de la cadrul larg al
oraşului, la detaliile vieţii cotidiene, printr-o modificare
constantă de scară a percepţiei.
Timpul deschide desigur o dimensiune filosofică,
oferind multiple chei de citire ale dimensiunilor sale la
scara urbana, umana, a perceptiei imediate, a privirii
melancolice spre înapoi. Imaginile se transforma în
adevarate “conserve de timp” care păstrează memoria
orașului și a oamenilor și gesturilor efemere care se
petrec, fotograful și fotografia rămânând martori. După
cum afirmam într-un articol precedent, Bucureştiul nu
îşi păstrează urmele, înlocuindu-se pe sine cu aproape
fiecare nouă zi. Oraşul ajunge să-şi piardă urma în
propriul praf. Rămân însă oamenii, acele prezenţe
discrete dar atât de deschise a povesti oraşul care “a
fost”.
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Tranziţia spre cadrul cotidian are loc
urmărind identificarea câtorva personaje
arhetipale şi a gesturilor lor evocatoare.
Tranziţia de stare este nuanţată prin cadre
care evocă de data aceasta un plan
afectiv. Nota de umor nu lipseşte spiritului
bucureştean. Evocarea unor planuri
secundare ale cadrului cotidian are puterea
să evidenţieze existenţa unor prezenţe
discrete a căror observare reafirmă existenţa
straturilor multiple care compun realitatea
urbană.
Exerciţiul de investigare în planul imaginii
cadrului urban îşi poate dovedi astfel
capacitatea, prin reflectarea sa la nivelul
alcătuirii unui portret urban, de a se constitui
într-un instrument util de analiză poetică a
realităţii urbane cotidiene.
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În acest context
teoretic și
metodologic,
caracteristicile care
definesc termenul
de “portret“ vin să
sublinieze caracterul
de reprezentativitate
a imaginii globale,
obţinută prin
asamblarea unui
“puzzle“ ale cărui
elemente descriu
astfel întregul,
fiecare în parte fiind
“încărcată“ cu sens şi
semnificaţii proprii.

Seria încearcă să evidenţieze caracterul
şi spiritul oraşului, punctând prin cadre
largi, care prezintă obiectiv cadrul
spaţial, prin implicarea amprentei
temporale specifice în condiţiile
ambianţei care dezvoltă, în plan
subiectiv, o poetică urbană cu caracter
de reprezentativate.
114 Bucureștiul meu drag

Nr. 22 / Octombrie 2013 115

Demersul de realizare a dipticului de la “blănărie“ (situată pe strada Franceză, în centrul
istoric al oraşului Bucureşti) a presupus urmărirea constantă, pe parcursul a trei ani de
observare continuă a lucrărilor de reabilitare a infrastructurii. Constituită într-o alegorie cu
caracter de reprezentativitate pentru spiritul locului, asocierea celor două cadre evidenţiază
o poetică a trecerii timpului, accentuată prin constanţa unui gest cotidian definitoriu.
Anecdoticul îşi află resursele prin contradicţia indusă, gestul efemer căpătând nuanţe de
perenitate. Cum spuneam, putem realiza faptul că Bucureştiul contrazice însuşi proverbul
“apa trece, pietrele rămân”, întrucăt pietrele îşi pot schimba consistenţa de la zi la zi în
timp ce memoria rămâne singurul spaţiu care cimentează cu adevărat ceea ce a fost,
ce a devenit oraşul. Şi atunci ne apropiem de oameni conştienţi că oraşul e sedimentat
înlăuntru, conştientizăm faptul că, apropiindu-ne de oameni, ne apropiem de oraşul care a
fost si care continuă sa existe prin oamenii care îl povestesc.

Apariţie editorială:
FOTOGRAFIA, INSTRUMENT METODIC DE CUNOAȘTERE ȘI INVESTIGARE ÎN PLANUL IMAGINII
URBANE, MIJLOC DE OPERARE ÎN PROCESUL DE CONCEPȚIE-PROIECTARE
Lucrarea – prima de această factură în peisajul academic şi editorial autohton propune abordarea
metodică a studiului în planul imaginii oraşului, dezvoltând un instrument de lucru şi analizând
mijloacele sale de utilizare în procesul de concepţie arhitectural-urbanistică.
Vlad EFTENIE este arhitect, doctor în urbanism, lector al Universităţii de Arhitectură şi Urbanism
“Ion Mincu” din Bucureşti, titular al cursului “Fotografia, instrument de studiu şi cunoaştere în
arhitectură”.
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Bucureştiul văzut de
Eduardo Niño Ávalos
Şef de Cancelarie şi Consilier la
Ambasada Mexicului la Bucureşti
 Interviu de Gabriela Ristea
 Fotografii de Mirela Momanu și Florica Jianu
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Cât de simplu este pentru un străin să se
adapteze unui oraş necunoscut? Există
diferenţe majore între viaţa de aici şi cea din
Mexic?
Există unele diferenţe, dar minore. Bucureştiul
este, spre exemplu, un oraş cu o reţea de
transport bine pusă la punct. Eu, în timpul liber,
iau metroul sau autobuzul.
Legat de chestiunea adaptării, consider că
în supermarketuri sunt disponibile aceleaşi
produse ca oriunde în lume, de aceea nu aş
putea spune că observ vreo diferenţă izbitoare,
cu excepţia câtorva produse, foarte puţine
la număr, care se găsesc doar în Mexic,
aşadar este normal să nu poată fi procurate în
străinătate. În plus, oamenii sunt foarte amabili,
săritori, atenţi, corecţi. Când întreb de o stradă,
mi se răspunde politicos. Toate acestea fac să
nu fie nevoie de un efort de adaptare deosebit.
Acelaşi lucru pot spune şi despre limbă. Eu nu
vorbesc româneşte, cu excepţia câtorva cuvinte
de bază, dar dacă vorbeşti italiană, franceză şi
chiar spaniolă, poţi comunica, pentru că foarte
multă lume cunoaşte aceste limbi.

Domnule Nino Ávalos, în anul 2011 aţi fost numit Şef de Cancelarie
şi Consilier la Ambasada Mexicului la Bucureşti. Care a fost prima
impresie pe care v-a lăsat-o oraşul?
Când am venit în Bucureşti, ştiam puţine lucruri despre România, mai
precis ceea ce învăţăm în mod obişnuit la şcoală, la orele de geografie
şi istorie, cu alte cuvinte aveam oarece noţiuni, dar nu-mi imaginam că
Bucureştiul este un oraş atât de mare, de important şi de cosmopolit.
În acest sens, cred că trebuie promovate mai mult aceste faţete ale
oraşului; mie mi-a făcut o deosebită plăcere să le descopăr.

Gabriela Ristea

Bucură-te de
Bucureşti!
120 Bucureștiul meu drag

Poate că şi telenovelele mexicane au contribuit
într-un fel la învăţarea limbii spaniole.
Mă bucură acest lucru. Misiunea noastră, în

cadrul Ambasadelor, este să identificam căi
de comunicare între ţări şi să încercăm să le
folosim în beneficiul ambelor părţi.
În tot acest timp petrecut aici, ce schimbări
importante, în bine sau în rău, credeţi că au
avut loc?
Observ, spre exemplu, că zi de zi creşte
numărul clădirilor renovate sau reabilitate,
folosindu-se mai ales noile tehnologii din
domeniul construcţiilor, pentru a păstra căldura
iarna şi a fi mai răcoroase vara; în plus, sunt
zugrăvite în culori mai moderne, mai vesele.
Când am venit la Bucureşti, îmi amintesc
că Pasajul Basarab, pe unde trec frecvent
acum, era încă în construcţie. Merg pe Pasajul
Basarab, pentru a evita aglomeraţia din trafic şi
cred că este o construcţie chiar frumoasă.
Ce loc din Bucureşti aţi recomanda, în primul
rând, unui străin care vizitează oraşul?
Pe lângă ceea ce se recomandă de obicei –
lunga listă de muzee din oraş, spre exemplu
– pentru că Bucureştiul are multe muzee
interesante, specializate – aş spune că oamenii,
aici, vibrează, bucureşteni şi străini aflaţi în
trecere, deopotrivă. În plus, există construcţii
absolut remarcabile: un cinema în aer liber,
Teatrul de Vară, din care am văzut doar

Cum vi se pare imaginea Bucureştiului pe care o vedeţi zi de zi, faţă de
imaginea pe care acesta o are în afara graniţelor României?
În străinătate, sincer, nu ştiu exact care ar fi imaginea oraşului; când
am venit la Bucureşti, nu ştiam prea multe despre oraş, exceptând
chestiuni elementare, din copilărie. Ce pot să vă spun este că sunt
anumite aspecte care mă atrag în mod deosebit, cum ar fi faptul
că Ambasada noastră este situată în Cotroceni, o zonă cu multă
vegetaţie, rezidenţială, cu diverse stiluri arhitectonice, pe care le poţi
observa uşor când te plimbi pe străzi. De fapt, locuiesc foarte aproape
de Ambasadă, aşa că vin pe jos la serviciu. Tot pe jos merg şi la sala
unde fac sport, aşa că am ocazia de trei, patru, chiar şi de cinci ori pe
zi să mă plimb prin Cotroceni. Simt că Bucureştiul este oraşul meu –
dacă se poate spune aşa – şi-mi este foarte comod faptul că distanţa
pe care o parcurg pe jos, de acasă la birou, este atât de scurtă. Sediul
Ambasadei este o casă foarte frumoasă, din perioada interbelică,
atunci când în Bucureşti construcţiile şi arhitectura au cunoscut o
perioadă înfloritoare. Simt că trăiesc şi lucrez într-un loc privilegiat.
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exteriorul şi pe care-l consider spectaculos.
Banca Naţională a României este o altă clădire
emblematică, precum şi vechile construcţii de
sute de ani, refăcute şi redate în folosinţă în
prezent. Toate acestea sunt lucruri care mă
bucură. Repet, mă simt aşa cum te simţi în
anumite cartiere din Amsterdam, din oraşe
germane, din Franţa, pentru că este un loc care
vibrează şi asta îmi face o deosebită plăcere.
Dacă aţi putea schimba ceva în Bucureşti, cu
ce aţi începe?
Aici, sincer, nu cred să cunosc suficient de
bine ce s-ar putea schimba sau ce ar trebui
schimbat; fiecare societate defineşte drepturile
– şi obligaţiile – cetăţenilor săi.
Observ că – aşa cum vă spuneam, sunt un
pieton asiduu, merg foarte mult pe jos şi la
ore diferite, pentru că este practic şi sănătos
– sunt mulţi câini fără stăpân pe străzi. Pentru
a avea un mediu urban mai igienic, cred că
acest fapt ar trebui reglementat, în sensul că,
noi, oamenii, trebuie să acceptăm şi să ne
asumăm responsabilitatea pe care o presupune
convieţuirea fiinţei umane cu cel mai bun prieten
al omului, în beneficiul ambilor.
Un alt aspect care ar putea fi îmbunătăţit este
calitatea aerului pe care-l respirăm în spaţiile
închise, cum ar fi restaurantele şi barurile. Aşa
cum în avioane se curăţă constant aerul pe
care pasagerii sunt obligaţi sa-l respire – fiindcă
nu au altă opţiune – tot aşa ar trebui introdusă
o normă prin care localurile publice să purifice
aerul din interiorul lor, protejând sănătatea celor
ce iau masa acolo.
Ambasada Mexicului la Bucureşti a organizat
în acest an o serie de evenimente culturale
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deosebit de interesante: proiecţii de film la
Institutul Cervantes, expoziţii şi dezbateri cu
tema “Mexic: istoria, arhitectura și cultura
populară” la Muzeul Naţional al Ţăranului
Român, o expoziţie de arhitectură la
Universitatea de Arhitectură Ion Mincu.
Îmi face o deosebită plăcere să văd că publicul
român ştie ce să aştepte, când vine vorba de
Mexic, iar acest fapt, pe mine, ca diplomat
mexican la Bucureşti, mă bucură foarte
mult, fiindcă înseamnă că nu suntem o ţară
necunoscută României.
La una din mesele rotunde organizate de
Ambasada Mexicului la Muzeul Naţional
al Ţăranului Român, a fost o surpriză să
descoperim cât de multe asemănări există între
culturile noastre. Am înţeles că şi costumele
populare se aseamănă foarte mult, precum şi
viaţa la ţară, în general.
Da, aşa este. Multe materiale textile şi obiecte
de artizanat româneşti şi mexicane sunt foarte
asemănătoare, ceea ce reprezintă o adevarată
provocare pentru un diplomat, pentru că eu,
spre exemplu, încerc să prezint un obiect şi
spun « acesta este mexican », iar lumea îmi
răspunde « Nu, pare a fi din Bucovina. ». Sau
prezinţi un material textil ca fiind din Mexic şi-ţi
spun « Nu, e românesc. ».
În Bucureşti sunt multe localuri cu meniu
tradiţional mexican. Se pare că românii sunt
încântaţi de gastronomia mexicană: fajitas,
tequila. Seamănă bucătăria mexicană cu cea
românească?
Sigur că da. Am văzut, spre exemplu, că şi unii
şi alţii folosim porumbul, care este un aport
mexican la alimentaţia mondială, fiind un produs

originar din Mexic. Văd că şi fasolea este foarte
des folosită, ca şi roşiile, un alt produs mexican
de bază în alimentaţia românească, aşa că nu
văd să existe diferenţe atât de mari.
Îmi face mare plăcere să văd că bucătăria
mexicană este apreciată, iar acest fapt a
dus la apariţia a numeroase restaurante
mexicane, care încearcă, desigur, să fie şi
pe placul românilor. Cred, spre exemplu, că
sunt persoane cărora nu le plac felurile de
mâncare foarte picante, motiv pentru care unele
restaurante mexicane încearcă să dozeze,
să reducă ingredientele picante. În unele
restaurante văd că adaugă varză la tacos – în
Mexic nu am pune niciodată varză într-un taco
– dar înţeleg că, în loc de salată, pe care noi o
folosim destul de des, varza s-ar putea să fie
mai accesibilă, atât ca preţ, cât şi din motive de
climă.
Care sunt mâncărurile şi băuturile
dumneavoastră româneşti preferate?
Printre preferatele mele, pe care le cer în mod
normal, când merg la restaurant, se numără
salata de boeuf. Îmi plac şi sarmalele, pentru
că sunt, practic, un taco de varză umplută cu
ceva. Pentru noi, în Mexic, un taco înseamnă
o fâşie de aluat sau de ceva ce poate fi rulat şi
umplut cu ceva, iar umplutura poate fi practic
orice. Îmi mai plac şi micii, amestecul de carne
din care sunt făcuţi. Când mergi la restaurant,
spre exemplu şi ţi se spune să alegi, unii spun
că vor carne din SUA, Italia sau alte ţări…
Eu aleg carnea din România. Mi se pare mai
gustoasă.
Legat de desert, chiar dacă de obicei sar peste
el, nu refuz niciodată delicioşii papanaşi.

În ceea ce priveşte vinurile, aveţi soiuri foarte
variate, vinuri cu adevărat bune, în general. Nu
am gustat încă un vin românesc care să nu-mi
placă. Cred că România ar trebui să fie mai
prezentă în lume, prin vinurile sale, fiindcă unele
sunt extraordinare, comparabile cu vinurile
celebre de pe pieţele internaţionale.
Îmi mai plac şi siropurile acelea făcute din
plante. Sunt foarte bune şi 100% naturale.
Cum aţi descrie Bucureştiul în câteva cuvinte?
Este o frază pe care sper s-o pronunţ bine
în română: “Bucură-te de Bucureşti!”, un joc
de cuvinte despre ce ar putea sta la originea
oraşului. Când ne gândim la numele unui oraş,
e bine să vedem şi de ce se cheamă aşa. Poate
că, în prezent, oamenii mai pierd din vedere
aceste aspecte. Mulţi se plâng că aglomeraţia
e prea mare, că sunt prea multe maşini sau că
lipsesc una - alta. Ei bine, să revenim la origini,
nu? Să încercăm să readucem în atenţie şi să
ne bucurăm de Bucureşti, aşa cum a fost el
iniţial. Eu cred că aceasta e direcţia în care ne
îndreptăm şi mă bucur să observ acest proces.
Mi-ar plăcea, spre exemplu, să încurajez cititorii
să-şi descopere propriul oraş şi să fie mândri
de el. După părerea mea, critica e bună, cu
condiţia să fie constructivă şi să ducă la un
rezultat. Ne putem plânge de multe, dar pe
lângă aceasta, ideea este să şi facem ceva, să
acţionăm. Dacă e ceva ce nu-mi place, trebuie
să corectez. Rezolv problema şi sunt mândru.
Simt că şi eu fac parte din acest oraş, iar acest
sentiment de apartenenţă la o comunitate este
unul din factorii care ne fac viaţa mai bună.
Trebuie să ne iubim oraşul şi fiecare dintre noi
să facem ceva pentru el.
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Bulevardul Elisabeta
Bulevardul experimentelor
 Text Nicolae Lascu
 Foto Arhiva Muzeului Municipiului București
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Bulevardul Elisabeta de astăzi a avut, de-a lungul timpului,
diferite alte denumiri: Academiei, Universităţii, apoi Elisabeta
(de la str. Colţei până la str. Brezoianu), pentru ca mai târziu
denumirea să fie extinsă până la splaiul Dâmboviţei.

D e arh. Nicolae Lascu
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Acest bulevard a fost cea dintâi porţiune a primei axe
moderne de circulaţie a Bucureştiului, axa est-vest, care
traversează oraşul de la intrarea în grădina palatului Cotroceni,
spre vest, până la gara Obor şi şoseaua Mihai Bravul, în
partea sa de est. Acest prim bulevard este important nu
numai prin simplul fapt al începutului realizării bulevardelor
bucureştene, ci şi prin caracterul de experiment pe care l-a
avut pe toate planurile, în etapele succesive – de la precizarea
traseului şi precizarea instrumentelor juridice şi financiare ale
operaţiunii urbanisice, până la echiparea cu cele mai moderne
dotări ale epocii.
Primele intenţii privind apariţia unui bulevard care să lege
clădirea Universităţii (respectiv vechea stradă a Colţei) de
Calea Victoriei, apoi de str. Brezoianu şi în fine, de Palatul
Cotroceni au avut loc în 1864-1865. Discuţiile prelungite, pe
parcursul mai multor ani, din Consiliul comunal, au făcut ca
primul tronson – cel până la str. Brezoianu, să fie aprobat abia
în 1870. Proiectarea s-a făcut, în continuare, pe porţiuni: în
1881 până la splaiul Dîmboviţei iar în 1886 până la Cotroceni;
această din urmă porţiune a căpătat numele de bulevardul
Independenţei. La proiectarea bulevardului s-a avut în vedere,
pe lângă rolul de a lega direct centrul oraşului cu Palatul de la
Cotroceni şi funcţiunea sa de dezvoltare urbană a unei zone
care, până atunci, avea un caracter mai curând periferic,
supusă deseori inundaţiilor. Realizarea căii de circulaţie a fost
urmată, în 1876, de aprobarea asfaltării trotuarelor pe întreaga

porţiune a bulevardului Elisabeta. Bulevardul a
fost prima arteră importantă a oraşului complet
iluminată electric în 1890; e de notat că
alimentarea corpurilor de iluminat, făcută iniţial
prin cablu aerian, a fost înlocuită, în anii imediat
următori (1899-1900), cu cablu subteran.
Corpurile de iluminat, executate din metal,
aveau un desen foarte agreabil, modern pentru
acea dată; modelul lor s-a extins ulterior, pe alte
numeroase străzi ale Bucureştiului. În fine, prin
grija primarului Pache Protopopescu, în 1893
a fost inaugurată prima linie de tramvai electric
a Capitalei, dintre staţia de alimentare de la
Grozăveşti până spre şoseaua Mihai Bravul.

la cornişă etc.) au conferit acestui bulevard
o imagine unitară, coerentă, accentuată de
arhitectura eclectică, de factură franceză, în
cea mai mare parte, care defineşte majoritatea
construcţiilor. Funcţiuni dintre cele mai diverse,
cu preponderenţă comerciale în partea dintre
Universitate şi calea Victoriei, deschiderea
grădinii Cişmigiu spre bulevard etc., au făcut
ca, în puţini ani, bulevardul Elisabeta să devină
unul din locurile preferate de promenadă ale
bucureştenilor, intrând, astfel, în viaţa cotidiană
a oraşului. El poate fi considerat, pe bună
dreptate, bulevardul central reprezentativ al
sfârşitului de secol XIX din Capitală.

Existenţa acestei noi artere a atras apariţia
unor clădiri publice precum şi a unor imobile
de raport. Reglementările constructive stricte
(alinierea la stradă, în front continuu, înălţimea

Textul are la bază referirile la bulevardul Elisabeta
cuprinse în volumul Bulevardele bucureştene până la
Primul Război Mondial, Bucureşti, ed. Simetria, 2011.
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“Fântâna păcii”din scuarul de la Sărindar realizată cu ocazia
vizitei la București a împăratului Franz Iosef, septembrie 1896.

Clădirea Ministerului Lucrărilor Publice (actualul sediu al
Primăriei Muncipiului București), arh. Petre Antonescu
Bulevardul Academiei și Clădirea Universității, înainte de
completarea acesteia cu întregul corp actual (str. Academiei, E.
Quinet), proiectat de N. Ghica Budești

Bd. Academiei, porțiunea dintre str. Academiei și Calea Victoriei. Toate aceste clădiri au dispărut în timp.
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Top 10 clădiri din
perioada comunistă
Am decis să fac un nou Top 10, de data aceasta cu acele clădiri
construite strict în București în perioada comunistă. Topul acesta
este unul personal și nu simt nevoia să dau explicații pentru
alegerile mele. Am convingerea că s-a facut arhitectură de calitate
și în perioada comunistă, dar acele construții au fost în general
excepții. Cantitatea era standardul în acele vremuri.
www.ideiurbane.ro

Orice top presupune o ierarhie și prin acesta am încercat nu o
enumerare ci chiar o astfel de ierarhie personală. Sunt și altele care
îmi plac: Pavilionul H, unele vile din zona Primăverii, Complexul
Favorit, clădiri industriale sau doar detalii și elemente ale unora. Ce
am vrut să accentuez cu acest top este faptul că arhitectura de
calitate a existat și în acea perioadă, chiar dacă reprezintă excepții.

Locul 2. Hotel Intercontinental București…Clădirea este realizată în anii 1968-1971 după planurile arhitecţilor D. Hariton
şi Gh. Nadrag, I. Moscu şi Romeo Ştefan Belea. Foto: Arhiva Muzeul Municipiului București / Daniela Borcea

Ruptura clară s-a produs la sfârșitul anilor ‘70, dar semne existau
de ceva vreme. Vă rog să urmăriți anii în care au fost realizate
aceste clădiri, căci și aceasta reprezintă un punct de reper pentru
evoluția arhitecturală românească. Din păcate nu am reușit să
găsesc nici o clădire cu arhitectură de calitate, construcție care să
fie ridicată în anii ‘80.
P.S.: Nu voi răspunde niciunui comentariu legat de drama cauzată
de neincluderea Casei Poporului în acest top. Cred că am fost
destul de clar când am precizat că este un top despre arhitectură
de calitate.

Locul 1. Teatrul Național București…Este vorba evident de proiectul iniţial (1964-1973), semnat de arhitecţii Horia Maicu,
Romeo Belea, Nicolae Cucu, iar structura de rezistenţă de inginerul Alexandru Cişmigiu. Foto: Arhiva Cezar Petre Buiumaci /
Lucia Spirea
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Locul 3. Institutul Politehnic București…Arhitectul Octav Doicescu este conducătorul colectivului care realizează planurile
(1963-1969). Din acest grup au mai făcut parte arh. Ștefan Lungu, Perianu, Costin Pastia, Petre Swoboda. Foto: Arhiva
Cezar Petre Buiumaci / Mihai Petre
Locul 4. Pavilionul Expoziţiei Realizărilor Economiei Naţionale, Romexpo este realizarea arh. Ascanio Damian, alături
de colectivul: arh. Mircea Enescu, ing. Adrian Stănescu (coordonator general), arhitecții V. Ursache, Adrian Stănescu, R.
Popescu, S. Miclescu, Vera Hariton, inginerii Em. Baiculescu, M. Savescu, Liana Popovici, A. Nefian și colaborarea inginerilor
D. D. Niculescu, M. Soare și N. Potrîniche. Foto: Arhiva Cezar Petre Buiumaci / Mihai Petre
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Locul 5. Postăvăria Română (Centrala Lânii)…Arhitectul Zoltan Takacs este autorul proiectului realizat în 1978-1979, situat
pe șoseaua Pantelimon. Foto: Arhiva Muzeul Municipiului București / Andrei Bîrsan

Locul 8. Fabrica APACA…Ansamblul este un exemplu de calitate pentru arhitectura industrială. Proiectul aparține
colectivului de arhitecţi format din M. Alifanti, H. Stern, A. Damian, G. Pavlu, I. Şerban, I. Ghica-Budesti, V. Krohmalnic și
inginerii Emil Prager, Tiberiu Eremia, Emil Calmanovici (inaugurat 1948). Foto: Arhiva Cezar Petre Buiumaci / Mihai Petre

Locul 6. Circul de stat București…Clădirea a fost construită în 1960 după planurile arhitecților Nicolae Porumbescu
(șef proiect), Constantin Rulea, Sanda Bercovici, Nicolae Pruncu (electrice), I. Benghius (sanitare). Foto: Arhiva Muzeul
Municipiului București / Claudiu Gîlmeanu.

Locul 9. Casa Scânteii…Ansamblul este ridicat între anii 1950-1957 , Horia Maicu fiind arhitect-șef, iar Panaite Mazilu șeful
colectivului inginerilor. Foto: Arhiva Muzeul Municipiului București / Ruxandra Năstase

Locul 7. Blocul turn ”Gioconda”…Ansamblul de locuințe colective a fost ridicat la sfârșitul anilor ‘50, fiind capăt de
perspectivă pentru Calea Victoriei în actuala Piață a Națiunilor Unite. Construcția s-a ridicat pe fundațiile proiectului
nefinalizat al Palatului Senatului. Foto: Arhiva Cezar Petre Buiumaci / Mihai Petre
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Locul 10. Sala Palatului…Clădirea este ridicată între anii 1959-1960, arhitect șef fiind Horia Maicu. Tiberiu Ricci este însă
arhitectul care a realizat proiectul construcției. Foto: Arhiva Muzeul Municipiului București / Eli Driu
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Magazinul Universal
București
 Text și foto: Alexandru Iacob
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D e Alex Iacob
reptilianul.blogspot.ro

Lângă lupoaica din Piața Roma se află fostul
magazin București. Pentru unii este o amintire
a epocii de aur, în timp ce alții o găsesc numai
bună pentru afișarea tagurilor. Dar dincolo de
aceste aparențe triste s-au aflat puterea și voința
de a prospera a unui om. Bucur Bunescu era un
copil orfan din Săcele, lângă Brașov. După ce
tatăl lui a murit în iarna lui 1888 în transhumanță,
încercând să traverseze Dunărea, a plecat spre
București, unde s-a angajat ca băiat de prăvălie
la un comerciant de textile. Bucur avea 12 ani
și doar patru clase, dar a primit multă încredere
pentru că era serios și harnic. În scurt timp
patronul l-a făcut asociat, iar câștigurile n-au
întârziat să apară. În acest fel, Bucur Bunescu
a ajuns unul dintre cei mai bogați români din
perioada interbelică. El a construit în 1929 pe
136 Bucureștiul meu drag

fosta strada Bărăției nr. 2 (actuala I. C. Brătianu
nr. 36) un corp de clădire cu pivniță, parter și
cinci etaje. Zece ani mai târziu se construiește o
altă bucată la nr. 4-6, de aici rezultând actualul
magazin București. Toate aceste proprietăți,
dar și alte multe apartamente din Calea Moșilor
au fost naționalizate în 1950. Deși a scăpat de
închisoare, comuniștii i-au știrbit toată averea.
Bunescu a trăit până la 90 de ani, într-un stil de
viață respectabil.
După naționalizare clădirea din fosta Bărăției nr.
2 a devenit Magazinul Universal București, unul
dintre marile centre comerciale ale capitalei. Aici
găseai orice, de la îmbrăcăminte și accesorii
vestimentare, la aparate foto, instrumente
muzicale sau aparatură electrocasnică.
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Monumentul
Eroilor Aerului
 Text Emanuel Bădescu
 Foto Mark Constantinescu

Profilându-se pe cer şi dominând bulevardul, Monumentul Eroilor Aerului
impresionează prin forma sa elegantă. Piesa centrală înfăţişează un bărbat cu
braţele-aripi ridicate şi întinse, simbol al zborului sigur al aviatorilor. Cunoscută şi
sub numele de Statuia Aviatorilor, realizarea figurii centrale este şi o trimitere la
mitologicul Icar, primul erou legendar care a încercat să-şi obţină libertatea zburând.
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Nr. 22 / Octombrie 2013 141

Înaintea dezvelirii monumentului, regele Carol al II-lea a rostit
următoarele cuvinte: “Inaugurăm, în această zi de sărbătoare şi
de reamintire a aviatorilor, monumentul prin care o ţară întreagă
se închină către aceia care, cu sacrificiul vieţii lor, au întărit
puterea noastră aeronautică şi au ajutat la fala ţării noastre.
Această piatră şi acest bronz să rămână veşnic ca o amintire, ca
un semn al devotamentului şi al credinţei.”.

D e Emanuel Bădescu
Biblioteca Academiei
Române, Cabinetul de
Stampe

Monumentul Eroilor Aerului, proiectul sculptoriţei Lidia Kotzebue,
a îmbogăţit capitala cu o operă de artă de înaltă valoare
estetică. Sprijinindu-se pe un soclu, care prin dimensiunile
sale dă senzaţia echilibrului şi forţei, se ridică un obelisc de 15
metri înălţime. El serveşte drept suport pentru marea statuie,
Zburătorul, gata să se avânte spre tăriile cerului. Trupul Icarului,
cu muşchii încordaţi, zvâcneşte în înalturi cu braţele întinse, cu
palmele uşor ridicate, descriind o jumătate de elipsă.
Întreg ansamblul a fost finalizat în iunie 1935, la o săptămână
de la închiderea primei ediţii a Lunii Bucureştilor. O pânză albă,
de care atârna un cordon tricolor, a acoperit monumentul în
aşteptarea inaugurării, programată de ziua Sfântului Ilie, patronul
Aviaţiei Române.

Lydia Kotzebue s-a născut pe malul fluviului Volga, în oraşul
Saratov, la 9 decembrie 1885. În 1914, ea a absolvit cursurile
Academiei de Belle Arte din Moscova, secţia Sculptură, genul
ei de sculptură fiind inspirat de oamenii din pătura săracă a
socetăţii, lucrările ei fiind de mari dimensiuni.
O perioadă a locuit la Bolgrad, în Basarabia, după care se mută
în Bucureşti şi participă la câteva Saloane Oficiale organizate
de Ministerului Artelor. În România, ea se consacră ca o artistă
matură atingând deplina sa dezvoltare ca artist. Spre sfârşitul
vieţii, Lydia Kotzebue se retrage în satul Moara Domnească de
lângă Bucureşti, unde moare răpusă de boală la 13 iulie 1944.
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Metamorfoza Icarului
Sprijinindu-se pe un soclu, care prin dimensiunile sale dă senzaţia
echilibrului şi forţei, se ridică un obelisc de 15 metri înălţime. El serveşte
drept suport pentru marea statuie, Zburătorul, gata să se avânte spre tăriile
cerului. Trupul Icarului, cu muşchii încordaţi, zvâcneşte în înalturi cu braţele
întinse, cu palmele uşor ridicate, descriind o jumătate de elipsă.
Impresionantă este şi spirala din jurul obeliscului pornind de la rămăşiţele
unui motor, trecând la omul ghemuit şi, apoi, la celelalte personaje,
continuându-se prin braţul ridicat al ultimului către Zburătorul de pe soclu
şi, mai sus, spre cerul către care acesta încearcă să se înalţe.
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D e Andrei Bîrsan
w w w. o r a s u l . r o

Bucureștiul noaptea este o
plăcere și o provocare să îl
fotografiezi.
Imagini terne ziua capătă
strălucire noaptea, unele
zone par mai îmbătrânite,
altele mai prietenoase sau
mai misterioase.
Nikon Coolpix A cu senzor
APSC și obiectiv de 28 mm
îți dă posibilitatea să te miști
ușor printre umbrele orașului.
Prelucrarea fișierelor RAW
îți dezvăluie capacitățile
senzorului de a face față cu
brio la contraste mari.

Cu Nikon Coolpix A prin
București
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Ultimul Etaj
Acoperișul orașului
 Text și foto Ștefan Tuchilă

Str. General Christian Tell numerele 16, 16B
O splendida vilă dr. Patzelt - arh. Oscar Beniş. Construită după 1890, în stil academist de
sorginte neoclasică, vila este situată într-o grădină de proporţii destul de generoase. Îmbinarea
fericită a volumelor, modul plin de armonie în care au fost concepute arhitectura şi decorul
clădirii fac din ea un frumos exemplu de locuire urbană civilizată.
Pentru orice bucureştean, casa aceasta este un document preţios al identităţii locuitorului
Capitalei, ce ne vorbeşte despre concetăţenii care ne-au precedat ca despre nişte oameni
demni şi iubitori de frumos. Adică exact contrariul a ceea ce se spune astăzi despre
bucureşteni.

Pentru cei care se întreabă cum arată deja faimoasa casă de pe strada
general Christian Tell (în curs de demolare) aveți aici un detaliu cu acoperișul.
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Silvia Colfescu:
http://silviacolfescu.blogspot.ro/2011/06/generalul-tell-in-incercuire-inamica.html
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Ultimul Etaj – Acoperișul orașului
Bucureştiul privit de la înălţime oferă un peisaj cu mult mai complex
şi complicat decât cel văzut de la nivelul străzii. Nimic nu este aliniat
sau dispus cu o ordine anume, materialele sunt dispuse într-o
dezordine fermecătoare şi fiecare clădire dă impresia că ar dori să
încalece pe cea de alături.
Un relief format de texturi, volume şi înălţimi diferite defineşte astfel
majoritatea ţesutului urban, cu două excepţii notabile: cartierele de
blocuri şi cele de vile post-decembriste. Dacă primele sunt de cele
mai multe ori perfect aliniate, cu o dominantă de nuanţe gri-negru-şi
mai gri, în al doilea caz imaginea este asemenatoare unui catalog de
prezentare a produselor din tabla pentru acoperiş.

D e Ștefan Tuchilă
w w w. u l t i m u l - e t a j . r o

Pe lângă tonurile ţipătoare ale acoperişurilor noi, o altă boala apare
pe foarte multe din clădirile noi din oraş. Profitând de faptul că
legislaţia nu este foarte clară faţă de acest subiect şi pornind de
la ideea că „oricum nu se vede”, o mulţime de ţevi şi echipamente
tehnice sunt vizibile deasupra clădirilor noi. Cu câteva excepţii
notabile (am putea cita aici UniCredit Tower, Cathedral Plaza sau
Bucharest Tower Center) echipamentele tehnice din Bucureşti sunt
aproape intotdeuna expuse (de altfel vizibil şi din stradă, nu numai de
pe alte acoperişuri), urmând tradiţia aparatelor de aer condiţionat pe
faţadă. Având în vedere variațile importante de înălţime din Bucureşti
aceste acoperişuri vor fi întotdeauna expuse privirii, de unde
necesitatea ca şi aspectul lor să fie controlat în cadrul permiselor de
construire. Pentru moment însă, acest lucru se întâmplă superficial
doar pentru faţade.

Trecând peste toate aceste aspecte mai
neplăcute, acoperişurile Bucureştiului oferă o
mulţime de suprize plăcute: asamblaje de texturi
şi culori fantastice patinate de trecerea timpului,
volumetrii imposibil de văzut de la nivelul
străzii şi vegetaţie, foarte multă vegetaţie. În
ciuda pierderii unei suprafeţe imense de spaţiu
verde „public” (sub formă de parcuri, grădini),
slaba densitate a majorităţii ţesutului urban
bucureştean a permis păstrarea unei cantităţi
importante de arbuşti şi arbori ce ritmează şi
umplu golurile dintre clădiri. Excepţiile, datorate
densităţii importante a clădirilor, pot fi găsite
în zonele foarte centrale (mai ales cele în care
s-a construit mult în perioada interbelică) sau
în cartierele de blocuri construite către sfârşitul
epocii comuniste, exemplul cel mai bun fiind
Militari.
În fine, printre toate texturile, materialele şi
echipamentele tehnice de pe acoperişurile
oraşului găsesc întotdeauna bucureşteni care
lucrează, mănâncă, se odihnesc sau au ieşit la
o plimbare. Semn că oraşul exploatează şi a
„cincea faţadă” cu speranţa unui viitor mai atent
cu perspectiva înălţimilor.
Aceste imagini fac parte din proiectul „Ultimul
Etaj”. Puteți găsi mai multe imagini aici:
www.facebook.com/UltimulEtaj,
www.ultimul-etaj.ro

Un cadru ce reuneşte o parte din culorile care definesc acoperişurile vechi din Bucureşti. Aprilie 2008

„Ultimul Etaj” este un proiect realizat de Ștefan
Tuchilă. Un proiect marca Zeppelin (http://
www.e-zeppelin.ro/)

Acoperişurile caselor vagon ritmează
profilul străzii. Golurile dintre clădiri sunt
ocupate deseori de vegetaţie, vizibilă atât
de la înălţime cât şi de la nivelul străzii.
August 2008
Plafonul de înălţime constant al blocurilor
din cartierul Colentina este întrerupt
punctual de biserica Sf. Dumitru.
Decembrie 2012
Un muncitor se odihneşte pe acoperişul
TNB. Aprilie 2012.
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Şedinţa foto pe unul din cele mai picturale acoperişuri din
Bucureşti. Zona Piaţa Universităţii, Iulie 2007
O zonă relativ bine păstrată din cartierul Tei, neatinsă însă de
boala ţiglei din tabla. Ianuarie 2012
Amestec de acoperişuri şi vegetaţie în cartierul evreiesc. Un
bucureştean câştiga detaşat concursul pentru cele mai multe
culori utilizate pe un acoperiş. Aprilie 2013
Un cuplu profitând de un moment la înălţime pe un acoperiş
de lângă Piaţa Romană. Mai 2013
Detaliu de acoperiş – Palatul Cantacuzino. Noiembrie 2008
156 Bucureștiul meu drag
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Vă propun ca acest interviu să fie consemnat
cu pretenția de „anchetă jurnalistică” din care
cititorii revistei „Bucureștiul meu drag” să afle
cât mai multe despre fotograful Dan Moruzan,
care sunt ideile și opiniile sale și cum arată
fotografiile pe care le realizează. Acestea fiind
zise...

fotografi bmd

Cum s-a născut pasiunea pentru fotografie?
Problema fotografiei ca hobby mi-am pus-o,
bineînțeles, datorită unei imagini celebre: „Le
Baiser de l’Hotel de Ville” a lui Doisneau. Țin
minte că foarte greu mi-am dezlipit ochii de la
printul cu pricina. Poveste clasică! Și, cu prima
ocazie, am achiziționat și eu această fotografie
frumos înrămată astfel încât s-o admir zilnic.
A urmat apoi, prin anul 2000, primul aparat
de fotografiat - digital din cât îmi aduc aminte.
Apoi, încet, încet s-a născut pasiunea.
Sunteți membru al Asociației Bucureștiul
meu drag. Cui se adreseaza si ce scop are
ea?
Asociatia Bucureștiul meu drag este o idee. O
idee frumoasă, concretizată excelent de Andrei
Bîrsan, președintele asociației, și reprezintă
practic oameni de toate vârstele și condițiile
sociale care iubesc atât orașul București cât și
fotografia. De fapt astea sunt și cerințele pentru
un nou membru... Scopul declarat este acela
de a promova Bucureștiul prin fotografie. Sunt
organizate excursii prin București, expoziții
interesante ca temă și mai ales locații, se
socializează.
Lunar sunt organizate excursii fotografice
pe diferite trasee din oraș. Numărul destul
de mare de participanți creează un status
benefic?
Cei ce vin într-o excursie organizată de
Asociația „Bucureștiul meu drag” vin în primul
rând să descopere banalul din cotidian,
nicidecum să facă fotografia vieții lor. Se discută
despre aparatură, despre noutăți în domeniu,
se fac portrete cu colegii, se discută cu oamenii
întâlniți pe traseu, se leagă și dezleagă prietenii.

Dan Moruzan
http://danmoruzan.ro/

Discret, retras, dar cu ochii mereu vioi (...) Dan este, în adevăratul sens al
cuvântului, un pasionat. (...) Iubitor al fotografiei pe film în egală măsură cu
fotografia digitală, Dan este un promotor al fotografiei de stradă în principal,
condimentată de multe ori cu valențe conceptuale și cu un umor subtil. Dan
Moruzan e un visător pasionat. Visează fotografie de stradă cu ochii deschiși și
din pasiune poate face fotografie de stradă și cu ochii închiși!”
Mirela Momanu
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Au fost și excursii în locuri rău famate ale
Bucureștiului unde reacțiile oamenilor în fața
aparatului foto sunt nefirești - chiar violente. Un
grup mai mare reprezintă o formă de protecție.

foto: Dan Dinescu

Asociația Bucureștiul meu drag are
o activitate bogată. Multe expoziții și

manifestări dedicate. Asta presupune suport
financiar… De unde?
Suntem ajutați. La început orice expoziție era
susținută din banii celor care expuneau. Acum,
fiindcă evenimentele sunt de anvergură, sunt
găsiți și sponsori. Avem expoziții și concursuri
de fotografie anuale care se fac cu bunăvoința
acestor sponsori. Printre ei se numără firmele
mari de aparatură foto, producători de
imprimante, magazine foto etc.
Fiind bucureștean, aveți o imagine coerentă
despre evoluția orașului nostru, între vechi și
nou, între bine și rău. Comentați, vă rog.
Orașul, ca orice entitate, se schimbă pe zi
ce trece. Probabil că schimbările sunt mai
puternice aici, în București, decât în alte
capitale. Se schimbă zone întregi. Nu neapărat
în bine. Se schimbă și oamenii. Poate nu așa
de repede și cum ne-am dori dar numai cine nu
vrea să vadă nu își dă seama de schimbări.
M-am educat cumva să colind orașul și să-l
percep cu ochii unui explorator. Nu reușesc
mereu dar, doar așa, pot observa ce mă
interesează și pot fotografia fără să mă
poticnesc într-un canon.
Ați fondat un grup fotografic - PhotoTeam.Vă
place concurența?
Chiar nu m-am gândit absolut deloc la
concurență. Nici în perioada când am pus
bazele acestui grup foto, și nici de atunci
încoace. Între membrii grupului este vorba
de prietenie, de respect. Nu am observat ca
altcineva să gândeasca altfel.
Concurența, între noi și ceilalți, ar trebui să fie
un lucru bun - ne ajută să lucrăm mai mult, sa
fim mai activi, mai originali din punct de vedere
fotografic.
Ce gen de fotografie abordați cu precădere?
Fotografie de stradă - street photography
și fotografie documentară. Când este vorba
de personalități, abordez portretul iar când
deplasările îmi creează prilejul, peisajul.
Am înțeles. Sunteți „suporter” înrăit al
fotografiei de stradă (Photo Street). Pe
undeva, din când în când, simțiți nevoia de
a folosi simboluri sau metafore, de a realiza
imagini elaborate (eseuri)?
Sigur că da. În cadrul grupului PhotoTeam
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lucrăm pe teme și proiecte. Încercăm astfel să
prezentăm un număr rezonabil de fotografii
într-un format cât mai unitar. Fiecare cu stilul
său. Oricum, toate proiectele noastre se referă
la acest gen: fotografia de stradă.

definit. Este desprinsă clar din fotografia
documentară. Poate fi definită ca un
instantaneu care spune o poveste. Fotografia
de stradă este cu și despre oameni. Arată viața
reală, esența ei.

Cum înțelege, cum definește Dan Moruzan
fotografia – ca domeniu, ca univers?
Este un mod de exprimare uneori documentar,
uneori artistic. Dacă te cufunzi în acest univers,
cu pasiune, îți schimbi complet și ireversibil
modul de a privi viața, înțelesul ei precum și
gândurile cele mai intime. Îți poți construi o lume
a ta, guvernată de legi frumoase, în care te poți
retrage când vrei, simplu, împreună cu aparatul
de fotografiat.

Prin formație sunteți un om al tehnicii. Cum
se descurcă inginerul Dan Moruzan în lumea
artei, privită în ansamblul ei?
Mă consider foarte puțin inginer. Odată cu
terminarea facultății am renunțat la domeniul în
care m-am pregătit și m-am ocupat de altele,
fără nicio legătură. Curios, nici acum, nu mă
interesează aproape deloc aspectele tehnice ale
fotografiei. Contează doar rezultatul, Doamna
Fotografie!

Și dacă reușești, chiar și pentru o frântură de
timp, să introduci în acest univers privitorul
unei fotografii de-a ta, misiunea e îndeplinită și
satisfacția pe măsură!
Menționați câteva nume de fotografi români
contemporani pe care-i apreciați în mod
deosebit.
Sunt foarte mulți fotografi buni și foarte buni. O
să menționez doar câțiva:
Dan Dinescu - fotografii din Maramureș
precum și cele urbane, din București; Dinu
Lazăr - pentru peisajele sale deosebite; Vlad
Eftenie - pentru fotografia de stradă din Paris și,
bineînțeles, colegii mei: Mirela Momanu, Eli Driu
și Cornel Hlupina.
Ați renunțat definitiv la imaginea pe suport
argentic? Argumentați dacă se poate.
Nu am renunțat. Chiar de curând am
achiziționat al nu-știu-câte-lea aparat fotografic.
De data aceasta pe film. Eu am învățat să
fotografiez pe un aparat digital, apoi, am trecut
pe cel analog. Sunt două medii foarte diferite cel digital și cel analog. Din acest motiv nu se
pune problema care este cel mai bun.
Iubesc mult fotografia alb/negru și lucrez, în
acest moment, exclusiv cu aparat analog pentru
proiectele personale. Cu partea comercială este
cu totul altă poveste.
Explicați pe scurt noțiunea de PhotoStreet.
Se încadrează într-un gen anume sau poate
fi considerat unul aparte?
PhotoStreet sau street photography sau
fotografia de stradă este o noțiune greu de
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Cum ați caracteriza societatea fotografilor – în
ansamblul ei? Posibil ca un comando de lupi?
Nu, cred că este o exagerare să vorbim în acești
termeni. Problema cea mai mare a fotografilor
români este că nu sunt uniți. Nu există o breaslă
a fotografilor organizată ca atare. Nimeni nu
apără drepturile nimănui și fiecare face ce
poate. Nu există nici o entitate care fie în stare
să facă niște ierarhizări, să ajute promovarea, să
impună niște reguli.
Suntem în urmă cu un secol, și chestia asta
se vede mai ales de afară. Avem și am avut
fotografi foarte buni care pot concura cu succes
oriunde dar, pe piața fotografică mondială, nu
existăm.
Știu că sunteți legat sentimental de
București.Totuși îndrăznesc următoarea
întrebare: a existat tentația de a vă stabili
într-o altă zonă a țării?
Sunt născut și crescut aici, în București.
Câteodată îmi doresc să locuiesc într-un oraș
mai mic, unde totul are alt ritm. Există multe
orașe frumoase inclusiv din punct de vedere
fotografic în care, cred, m-aș simți bine.
Deocamdată însă, rămân aici.
Ce părere are omul Dan Moruzan despre
fotograful Dan Moruzan? Este talentat sau
doar… pretențios?
O întrebare neprietenoasă... Sunt, fără dar
sau poate, pretențios! Cu mine și cu ceilalți,
cu fotografiile mele sau ale altora. Cât despre
talent, doar timpul poate da un răspuns.
A consemnat: Jean Vasilescu
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Memoria vizuală a
Bucureștiului
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Mihai Petre
www.orasul.ro

Catedrala Sf. Iosif
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Ciprian Muntele
www.ciprianmuntele.ro

21 septembrie 2013
“Ziua fără mașini” este
un eveniment marcat în
toată lumea. În București,
evenimentul a fost marcat
cu un protest numit
“Vrem piste pe șosea.
Vrem un oraș pentru
OAMENI !”
Bd Elisabeta în fața
parcului Cișmigiu.
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Ionuț Macri
www.macristudio.com

Duminică 13 octombrie
MIZERIA E MARE.
CURĂŢENIA VA DURA!
Protestele CONTINUĂ!
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Lucian Baraitaru
www.dincolodefatade.ro

Casa Patzelt
(str Christian Tell)
“Adio, dar rămân cu tine!”
“Vă luăm strada, vă
demolăm casele ... vă
ștergem istoria!”. Cam
asta ar fi concluzia,
martori fiind la cele
întâmplate.
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Emanuel Pătrăscioiu
www.orasul.ro

Curba de măreţie se
scurge greoi sub podul
îmbătrânit de la Eroilor.
Pare-se că ar fi întocmai
ca o lavă “înverzită”; plină
de viaţă şi doldora de
umbre. “Paşii” mașinilor
sunt urmăriţi atent de
cetele de străjeri, care
slujesc şi ca alai pentru
marita Dâmboviţa.
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Marius Trufaș
www.orasul.ro

O bucată din rai
deasupra Bucureștiului
se poate vedea de aici
de la etajul 10 în fiecare
toamnă și de fiecare
dată este diferit așa cum
și orașul de sub el este
schimbător.
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Andrei Bîrsan
www.orasul.ro

Palatul Telefoanelor,
anii ‘80
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Eli Driu
www.orasul.ro

De Zilele Bucureștiului
(16-21 septembrie) “Arta
nu mușcă” a făcut cadou
bucureștenilor spectacole
de muzică clasică în 6
stații de metrou
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