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Cafeluța de dimineață
Cand eram mic, mama îmi dădea voie să inmoi un colț de pâine în
cafeaua ei. Și ce bună era! Cafeaua era o plăcere strict a adulților cu
un ritual de preparare bine definit și specific fiecărei familii în parte. Mai
dulce sau mai puțin dulce, mai tare sau mai slabă, cu sau fără caimac
… Băutul cafelei era prilej de pus țara la cale, de bârfit și aflat ce mai
este nou prin lume și de ce nu, de ghicit în cafea. La sfârșitul anilor
’80 cu greu mai găseai cafea naturală, te mulțumeai cu nechezol, un
amestec de cafea și năut, în cel mai bun caz. Acum avem cele mai
variate și subtile tipuri de cafele.
Persoanele mai în vârstă când beau cafeaua mai făceau și o pasență
sau “dădeau” în cărți: ce o ieși la drum de seară? ….

D e Andrei Bîrsan
w w w. o r a s u l . r o
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Cu toate acestea, ritualul preparării și bucuria băutului cafelei au rămas
aceleași, sau nu. În zilele noastre găsim în oraș cafea la orice colț de
stradă, orașul este plin de cafenele, fie la automate de cafea fie la botul
cailor putere, nu mai stăm sa o preparăm, o luam dea gata … și în
câte varietăți de nu știm ce să alegem.
Acum, dimineața ne bem cafeaua în fața monitorului de calculator sau
în fața tabletei, ne dăm în cărți în Solitare, citim presa sau emailurile
sosite peste noapte. Alte vremuri, alte obiceiuri dar să nu uităm ca din
când în când să invităm prietenii la o cafea și să punem țara la cale.
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Excursie
“Mogoșoaia de
poveste”

La început de primăvară am fost la Mogoşoaia, ca să ne bucurăm de această bijuterie - Palatul
Mogoşoaia.
Avem şi încă o bucurie: am întâlnit-o pe Oana Marinache în palat la Sala Scoațelor de la etaj unde
ne-a povestit despre Palatele Brâncoveanu-Bibescu din Bucureşti. O poveste cu banul Grigore
Brâncoveanu, Zoe Mavrocordat şi familia Bibescu.
Dată: sâmbăta 22 martie 2014, Ora de întâlnire: 13.30
Loc de întâlnire: Staţia de metrou Parc Bazilescu, afară, ieşirea din faţă. Până la Palatul Mogoşoaia
am mers cu autobuzul 460.
6 Bucureștiul meu drag

 Foto Toni Frimu
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Excursie “Imagine. Arhivă”
Am vizitat expoziţia “Imagine. Arhiva” de la MNAC. O ocazie de a intra în “bucătăria” arhivelor foto ale
muzeului.
Muzeul Naţional de Artă Contemporană expune segmentul inactiv (până în acest moment) al colecţiei
sale de fotografii, într-un discurs curatorial care încearcă să juxtapună două ipostaze diferite ale
documentelor vizuale expuse: pe de o parte, „materia primă” ne-ordonata şi ne-clasificata, dar
tocmai din acest motiv producătoare de potenţiale semnificaţii (fişete metalice ce conţin cutii cu clişee
fotografice pe sticlă sau peliculă) iar pe de altă parte, arhive alternative realizate de Mihai Oroveanu,
grupul subREAL şi Ciprian Mureşan. http://www.mnac.ro/archives/3536#more-3536
Dată: sâmbătă 05 aprilie 2014, Ora de întâlnire: 14.45
Loc de întâlnire: Staţia de metrou Unirii 1, afară în faţă la covrigăria Luca
A fost un aprilie foarte friguros .... brrrr ....

 Foto Laurențiu Târcomnicu

 Foto Mihaela Stoica

 Foto Șerban Vornicu

 Foto Andrei Cîmpeanu
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 Foto Andrei Bîrsan

Nr. 27 / Aprilie 2014 9

TRECUT-AU ANII...

Trecut-au anii

2005 martie - Pasajul Lujerului, credit doar cu buletinul și reclamă la țigări,
încă mai era Shell în România, foto Andrei Bîrsan

10 Bucureștiul meu drag
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TRECUT-AU ANII

La Sala Palatului

Anii ‘60, arhiva Cezar Petre Buiumaci

12 Bucureștiul meu drag

Anul 2013, fotograf Eli Driu
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TRECUT-AU ANII

Gara de Nord

Anii ‘60, arhiva Cezar Petre Buiumaci
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Anul 2013, fotograf Ileana Buruianu
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CARTILE BUCURESTIULUI

Arhitect în “Epoca de aur”
1985-1989, Gheorghe Leahu
Recomandate de
IdeiUrbane.ro

editura Fundația Academia Civică, 2013
Cred că merită să vă recomand cartea domnului Gheorghe
Leahu: Arhitect în “Epoca de Aur”, un jurnal secret din
perioada 1985-1989. Domnul arhitect Leahu a ţinut acest
jurnal prin care descrie, în special, viaţa în Bucureşti la
apogeul perioadei sumbre a anilor 80. Majoritatea textelor
fac referire la mâncare, lipsa acesteia, modul de procurare.
Viaţa în Bucureştiul anilor 80, de altfel în toată România, se
transformase doar într-o veşnică vânătoare a produselor de
umplut stomacul. Totul era gândit pentru a transforma omul
într-un animal, un animal ascultător.
Există totuşi destule pasaje despre modul în care îşi
desfăşurau activitatea arhitecţii în condiţiile impuse tuturor.
Evident că nu prea mai poate fi vorba de profesionism, de
libertatea actului de creaţie în situaţia restructurării complete
a Bucureştiului, a modului cum se luau deciziile nu doar de
către familia Ceauşescu, dar şi de către diverşi tovarăşi din
toate eşaloanele. Chiar munca deseori robotizată este un
calvar fizic, nu numai psihic, în condiţii de iarnă, fără căldură,
cu termene de predare imposibile.
Jurnalul domnului Leahu nu este neapărat despre arhitect în
comunism, ci, mai degrabă, despre mizeria cotidiană care
pusese stăpânire pe România. Cumpărarea de cartofi, zahăr,
ulei sau benzină de la cozi de ore întregi erau privite ca victorii
personale extraordinare.
Totul era contaminat în aceea perioadă pe care imbecilii
o regretă. E nevoie de astfel de texte pentru a ne reaminti
constant de mizeria de care am scăpat.
„3.11.1988 Nu se găseşte nicăieri, de trei luni de zile, pastă
de dinţi şi cremă de ras şi deodorant. Am întrebat de zeci de
ori la tot felul de magazine, cosmetice, tutungerii, au dispărut
total de pe piaţa bucureşteană. Explicaţia? Simplă. S-a
încheiat un contract, două-trei cu cine ştie ce ţări şi din cauza
priorităţii absolute a exportului în dauna oricărei cerinţe fireşti
a populaţiei, nu se găsesc aceste produse nicăieri.
Vivi a rugat nişte colegi care au avut o deplasare la BistriţaNăsăud şi au adus două paste de dinţi şi o cremă de ras…
Suntem, în sfârşit, întăriţi… cosmetic.
…Cât priveşte arhitectura de detaliu, ea se constituie ca o
expresie a vulgarităţii, a prostului gust, a parvenitismului.
Detalii încărcate din toate stilurile, platoşă de zorzoane,
coloane, arcade, profile, pilaştri, aşa cum au fost îndrumaţi
direct cei mai buni arhitecţi ai institutului într-o dezlănţuire de
prostituţie profesională fără replică în faţa demenţei personale
a comanditarului…”
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Bucureştiul lui
Tiberiu Soare

Viața e frumoasă aici, dacă nu
depinzi total de instituții
 Interviu de Miruna Bărdulete
 Fotografii de Mihai Petre și Dan Moruzan

18 Bucureștiul meu drag
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Tiberiu Soare vorbește cu pasiune despre București:
și când spune ce nu-i place la oraș, dar, mai ales,
când vorbește despre amintirile frumoase pe care le-a
adunat aici. Deși a avut ocazia să-l compare de multe
ori cu marile orașe din lume, spune că nu s-a gândit
niciodată să-l schimbe pe unul dintre ele. Pentru că:
“Acasă-i acasă și Centrul Vechi e Centrul Vechi”.
Miruna Bărdulete
În ultima perioadă ai tot fost plecat din București. Ți se face dor de
oraș?
Cum să nu? Eu sunt bucureștean get-beget. Sunt născut aici, crescut
aici, nu am părăsit niciodată Bucureștiul ca loc de reședință și bineînțeles
că mi-e foarte drag. Și mi-a fost dor, cum mi-e dor de familie, de prieteni,
așa mi-e dor și de el.
Are Bucureștiul vreun loc care să nu semene cu nicicunul din altă
țară?
Sunt foarte multe. Bucureștiul are ceva specific. Spre exemplu, locul în
care stăm acum. Pare așa, mai prozaic, e locul din spatele Operei. Are
o atmosferă. Bineînțeles că, pentru mine, are și o conotație personalăpentru că aici, în Operă, m-am format, m-am desăvârșit în meseria
mea și e o parte din istoria mea personală. Dar sunt multe locuri:
Herăstrăul, de exemplu. Saint James Park sau Hyde Park din Londra
sunt parcuri superbe; și în Paris găsești parcuri superbe... dar Herăstrăul
are ceva special, nu e o atmosferă pe care o găsești în altă parte.
Cișmigiul împrumută ceva dintr-un parc parizian, dar are farmecul lui
dâmbovițean... și când spun asta, o spun fără pic de ironie.
Tu în ce zonă ai copilărit?
M-am născut la Spitalul Numărul 9, care pe vremea aia nu avea
semnificația pe care o știe acum toată lumea (râde). M-am născut în
sectorul 4 al Bucureștiul și am copilărit în Berceni, zona Piața Sudului.
După 18 ani m-am mutat împreună cu mama mea undeva pe C.A.
Rosetti, am stat și în Drumul Taberei... am schimbat multe locuri în
București, că am ținut la a sta singur, la a plăti singur. Acum stau în zona
pieței Matache, care-i în construcție.

Dan Moruzan

Mihai Petre

E bine sau nu e bine că se demolează hala?
Habar n-am, eu cred că nu, e totuși un monument și trebuie prezervat.
E o parte din tradiția Bucureștiului, care nu ar trebui să se piardă. Înțeleg
și efortul de modernizare și de îmbunătățire al aspectului urban dar cred
că, cu puțină bunăvoință și inteligență, se poate și moderniza orașul, dar
și păstra cel mai mult din ce-l definește, de fapt, din punct de vedere
istoric.
Dintre toate zonele în care ai locuit, care ți-a plăcut cel mai mult?
Îmi place zona în care stau acum, în care stăm acum: eu cu soția și
băiețelul. E un loc obișnuit, într-un apartament, dar îmi place mult pentru
20 Bucureștiul meu drag
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că eu sunt o persoană comodă, îmi place că
pot ajunge pe jos unde am nevoie: la Operă, la
radio, unde lucrez acum, la Ateneu. Obiectivele
culturale importante le pot atinge ca pieton.
Și-mi place să merg pe jos în București.
Dar Berceniul, prima zonă pe care ai
menționat-o...
Eu am crescut într-un bloc care se afla vizavi
de depoul de troleibuze. Și acolo, vizavi, cei
care cunosc zona știu ce vorbesc, de la Piața
Sudului un pic mai sus, e o intersecție care
se desparte în trei: Emil Racoviță, Metalurgieiacum se numește Obregia și Brâncoveanu. Eu
stăteam înainte de rond, pe partea dreapta,
într-un bloc alb cu o singură scară, de zece
etaje. Între gardul depoului de vizavi și stradă
era un teren de vreo 50 m, cu iarbă verde și
copaci. Un fel de parc neamenajat. Ei, ăla a fost
maidanul copilăriei mele: era teren de fotbal,
teren de luptă, când ne jucam de-a soldații,
acolo ne refugiam când aveam noi secretele
noastre de băieți, acolo ne umpleam tricourilor
cu corcodușe, era și un nuc în care ne cățăram,
unde mi-am luat căzăturile de rigoare, erau
brazi... Țin minte că, să fi avut vreo 10 ani,
era obiceiul să facem focul în niște gropi mici.
Fiecare fura de pe balcon, de acasă, cartofi și
făceam cartofi în jar. Amintirea asta, a cartofilor
în jar și mâncați cu mâna... până ne înnegream
mâinile.
Dar muzică se asculta în bloc... se dădea și
atunci volumul tare?
Puneau. Erau magnetofoanele... casetofoanele
erau mai accesibile un pic, erau radiourile, era
clar. Dar cine avea magnetofon... la unul dintre
magnetofoane, al unui prieten mai mare cu
cinci ani decât mine, am ascultat prima dată
Pink Floyd. Prin 87, aveam vreo zece ani. A fost
ceva... eu făceam muzică, dar învățam Mozart,
Beethoven, Bach.... știam de existența muzicii
rock, dar era prima dată când am ascultat Pink
Floyd conștient. E una dintre mărcile copilăriei.
Pink Floyd răsuna în bloc?
Dar și Dire Straits, de asemenea... noi, puștii
din cartier, le știam toate melodiile: Sultans of
Swing, Why worry, Brothers in Arms, celebrele
hituri, So far away. Dar, pe lângă muzică, mai
era un lucru... pe vremea aia se împământenise
obiceiul ăsta la noi de a trimite scrisori la
marile cluburi de fotbal. De ce? Pentru că unul
avusese curaj s-o facă, scriind că e fan... noi
22 Bucureștiul meu drag

eram cu Real Madrid. Și cu Liverpool. Și el a
primit un pachet cu un fular cu Real Madrid
și un fel de caiet cu meciurile din campionatul
din anul respectiv, cu autografe de la jucătorii
echipei, printre care și Hugo Sanchez. N-o să uit
niciodată, Sanchez era idolul meu.
Câți ani aveai atunci?
Vreo 10-11 ani. Și ne-am apucat și noi din
bloc să scriem: la Liverpool și Real Madrid.
Unii au primit, unii n-au primit răspuns. Eu, de
exemplu, n-am primit răspuns. N-am înțeles
niciodată procesul de selecție de a răspunde
fanilor. Noi nu știam să scriem în engleză- și era
o scrisoare pe care o făcuse cineva care mai
știa o boabă de engleză... și îți dai seama cum
arătau scrisorile alea... se copia o scrisoare
cuvânt cu cuvânt, doar numele îl schimbam.
Prin transcriere, cred că rezultau niște orori
ortografice, dar noi le copiam ca pe niște texte
sfinte, nu știam ce înseamnă, dar știam că, dacă
le trimiți, primești pachet de la Real Madrid.
Erai mai atașat de muzică sau de fotbal
atunci?
Muzică, clar. Am fost mereu atașat de muzică; și
pentru că o studiam.
Cum ai ajuns să studiezi muzica, cine e de
vină?
Bunicul meu e de vină. El și-a dat seama că
imitam cu destulă acuratețe melodiile pe care le
auzeam la radioul de la bucătărie. Că asta era,
fiecare avea radio în bucătărie, asta-i clar. N-o
să-l uit toată viața: negru cu butoane și antenă.
Micul dejun, laptele cu cacao mi-l luam cu radioul, seara mâncam cu radio-ul. Trebuie să zic o
chestie apropo de radiourile din bloc... evident
că se asculta Europa Liberă, mai ales când au
fost evenimentele de la Brașov, din 87. Toată
lumea asculta cu mare prudență, se închideau
ușile, unii puneau și perne la ușă sau scoteau
telefonul din furcă- credeau că ar fi fost montate
microfoane de la Securitate. Că nu știai cine-i
turnătorul.. vecinul cu care joci table, prietenul
cu care stai la bere. Și toată lumea asculta
Europa Liberă, toată lumea știa că și vecinii
ascultă Europa Liberă, dar nimeni nu vorbea
despre asta, toți se fereau. Toți, în afară de o o
doamnă de la etajul 5, care era tare de urechi.
Și ea voia să audă. Așa că, dacă te duceai pe
holul scării, la etajul 5, se auzea Europa Liberă.
Doamna respectivă asculta fără griji, ea credea
probabil că nu aude decât ea.

Bunicul când v-a auzit cântând?
De mic imitam melodiile de radio și le cântam
cu acuratețe, spune el. Și m-a dus, se dădea
un examen la grupa de preșcolari de dinainte
de Liceul de Muzică. Au văzut că mă descurc și
m-au repartizat la vioară. Am început cu vioara
la 5 ani.
De ce dirijor?
Eu văzusem concerte simfonice la tv și adunam
scaunele din casă și le puneam în semicerc și
le dirijam... mi se părea și ușor, că nu trebuia
să cânți la nimic. Țin minte că mă suiam pe un
scăunel, că voiam să am podiumul. Dar habar
n-aveam ce-i aia. Era un domn cu un băț în
mână...
Cât de important e bățul, bagheta de dirijor?
Eu de multe ori dirijez fără baghetă, nu e
neapărat necesară, e importantă ca simbol. Aici
e foarte mult de discutat, am intra în lucruri prea
tehnice. Pentru mine, nu e necesară.
Dar când ai lăsat vioara și ai luat bagheta?
Povestea e mai încâlcită: după 8 ani la Liceul
de Muzică George Enescu, am decis că vreau
să mă fac ofițer. Și m-am dus la Liceul Militar de
Muzică.

Referitor la Liceul Militar de Muzică...
milităria și muzica par chestii contradictorii.
Există o tradiție a muzicii militare peste tot, au
fost nelipsite și pe câmpurile de bătălie. Muzica
militară a avut un statut aparte în forțele armate
și mereu au existat școli. Când s-a înființat,
erau de fapt copii de trupe crescuți pe lângă
un regiment, care cântau în fanfară. La defilări
cântau, dar pe front erau în trupele de infanterie.
Erau niște trupe auxiliare, dar care intrau în luptă
când era nevoie.
Și la liceul de muzică făceam muzică, dar am
avut parte și de pregătire militară. Eu voiam
să mă fac ofițer, dar întâmplarea a făcut ca,
în momentul când am terminat și mi-am luat
bacalaureatul, au apărut acele măsuri de
reduceri ale forțelor armate. Și nu mai exista
examen anual pentru a intra în școala de
ofițeri. Eu acolo voiam să merg. Dar, cum s-a
suspendat examenul, singura opțiune pentru
mine era să devin subofițer de muzică militară.
Așa că am decis să părăsesc sistemul militar,
n-am vrut să aștept și am dat examen la
Conservator. Nu voiam să pierd timpul. Am intrat
la clasa instrumentală și anul viitor am dat la
dirijat. Admiterea la dirijat era draconică, erau
două locuri pe an. Când am fost noi, au fost
11 candidați. Și erau unii care dădeau a treia,
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a patra oară, erau doar locuri subvenționate
de stat. Eram puțini, dar cei care ne pregăteau
erau convinși că aveam să spunem ceva în
viața muzicală românească. Și nu doar în cea
românească.
Și așa a fost?
În cea mai mare parte, nu s-au înșelat. Nivelul
de pregătire era excepțional, nu spun că nu e
și acum, nu știu, știu doar că acum numărul
de studenți e mai mare, s-a trecut la sistemul
Bologna și lucrurile s-au schimbat foarte mult.
Nu știu dacă a atras și o creștere calitativă.
Pentru studenții care vor să devină dirijori,
crezi că era mai greu atunci, când erau doar
două locuri la școală? Sau acum, când sunt
mai multe, dar e mai mare competiția după
ce termină.
Eu cred că-i mai greu acum. Bine, asta ar
putea să facă obiectul unui interviu în sine. Care
sunt opțiunile de carieră pentru un tânăr care
vrea să fie dirijor aici. E cheia care nu dă greș:
talentul combinat cu muncă. Nu ai cum să nu
ajungi la lumină cu asta, chiar dacă drumul
pare greu. După 2000 au venit tăierile astea...
care-s un exemplu al lipsei de discernământ al
celor ce decid în privința culturii. Nu poți să bagi
în aceeași oală muzicienii cu funcționarii de la
ghișee- pentru care am tot respectul, dar sunt
categorii complet diferite. Nu le poți judeca cu
aceeași măsură. Blocările de posturi care s-au
aplicat la primării s-au aplicat și la Cultură. Într-o
orchestră, există oameni cu posturi unice. Cel
de tubist, de pildă. Dacă el iese la pensie, postul
rămâne blocat oficial. Și el e singurul cu tuba din
orchestră. Efectivele orchestrelor din România
sunt grav afectate de chestia asta. Nu mai
vorbesc de salarii. Artiștii în România sunt plătiți
mizerabil.
Păi și nu te-ai gândit niciodată să pleci?
Nu. Uite că nu m-am gândit. Tre’ să spun
un lucru. Am muncit, am lucrat, am tras și
eu, nu mă apuc să fac biografii lacrimogene,
dar până la urmă am avut un mare noroc.
După ce am tras foarte mult, mi s-a oferit
oportunitatea de ieșire, să dau concerte afară.
Am și oportunitatea fantastică de a fi dirijorul
principal al Orchestrelor Radio. Aș fi un ipocrit
să mă plâng. Nu înseamnă că sunt un bogat,
dar aș fi ipocrit să mă plâng. Avantajul pe
care-l am acum e că nu depind în totalitate de
sistemul românesc. Și viața în România e foarte
24 Bucureștiul meu drag

frumoasă, câtă vreme nu depinzi în totalitate de
instituțiile românești. Unul dintre motivele care
m-au făcut să nu plec de aici e tocmai faptul că
nu depind în totalitate de ele. Și îmi permit luxul
de a sta în România și de a-mi și plăcea. Nu se
compara nimic cu a sta cu prietenii la o bere în
Centrul Vechi...
Nici centrul vechi dintr-o altă țară?
Nuuu... crede-mă, am prins și Oktoberfest.
Acasă-i acasă și Centrul Vechi e Centrul
Vechi. Mai ales acum, după ce a fost făcut și e
splendoare.
Dar ce te enervează la oraș?
Hai să începem cu o chestie, dar aici trebuie
nuanțat: eu sunt un iubitor de câini. Îmi plac câinii
și pisicile, îmi plac foarte mult. Avem și în parcarea
de la Operă niște căței, le aducem de mâncare....
Ei, faptul că, dacă mergi seara pe stradă, trebuie
să ocolești trei străzi pentru că vezi o haită de
câini care vor deveni agresivi... asta e o problemă.
Și câtă vreme nu va fi rezolvată problema câinilor
vagabonzi, Bucureștiul va avea o bilă neagră.
Când spun rezolvare, nu mă gândesc la metode
lipsite de suflet, dar trebue create niște condiții de
a ține sub control acest fenomen. Pentru că sunt
niște suflete.
Referitor la asta, e o propunere controversată
a Primăriei acum, ca bucureștenii să nu aibă
voie să dea de mâncare la câini.
E prima dată când aflu, dar am o întrebare
atunci: asta-i soluția lor la rezolvarea problemei?
Să moară de foame?
Au zis că, dacă oamenii hrănesc câinii, îi
încurajează să stea în haită.
Dar soluția lor asta e? Să se împrăștie? Să se
împrăștie unde? Părerea mea e că niște animale
înfometate sunt mult mai periculoase. Trebuie
nuanțat, sunt câini agresivi, dar sunt câini de
treabă, care n-au mușcat pe nimeni. Ce facem
cu ei? Îi înfometăm și-i lăsăm să moară? Trebuie
să-i integrăm și pe ei cumva. Afluxul enorm
de câini vagabonzi cred că poate fi explicat și
prin demolările aberante din București din anii
80. Toți câinii ăia ... cartiere întregi au fost rase,
ca Uranus, pentru Casa Poporului, care-i o
hidoșenie. Toți câinii ăia au rămas fără stăpân în
urma demolărilor. Ei, urmașii ălora, care-s acum
pe străzi, n-au nicio vină. N-au venit din pădurile
Codrului Vlăsiei, ca lupii, și ne-au invadat pe noi.
Fac parte din peisajul bucureștean și trebuie
rezolvată chestia asta.
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*Un dispozitiv inteligent cu Wi-Fi este necesar pentru partajarea imaginilor.

În afară de câini, ce nu-ți mai place aici?
Evident că, fiind șofer, săracul de mine, oricât oi merge eu pe jos,
tot am nevoie de mașină prin orașul ăsta minunat. Agresivitatea asta
din trafic. Londra e un oraș mult mai aglomerat decât Bucureștiul...
dar cred că am auzit doar două claxoane cât am stat acolo- și
erau niște claxoane ce doreau să prevină ceva ce părea iminent.
Agresivitatea asta din trafic... la englezi e așa-numitul zip system.
Când se îngustează drumul pentru lucrări, la noi se face o buluceală,
mașinile se bat toate să intre pe banda respectivă. La englezi e mult
mai simplu: când se îngustează drumul, regula e să treacă o mașină
de pe o bandă, apoi una de pe cealaltă bandă și tot așa. Asigură
o fluiditate, dar e o regulă de bun simț, nu e niciun polițist care să
coordoneze asta. Există o civilizație a conviețuirii, asta cred că ne
lipsește nouă. Strada e un câmp de luptă. Sunt un fel de “Rambo”
care își leagă bandana și pornesc la luptă.
Ce nu-mi mai place... în lunile călduroase, praful. E un praf
extraordinar, năclăiala aia. Când ajungi acasă și tot ce vrei e să faci
un duș. Eee... probabil, dacă aș sta suficient de mult și în alt oraș,
m-ar enerva la fel de multe lucruri și la el.
Antropologul Vintilă Mihăilescu ne povestea într-un interviu
de orgoliul de bucureștean. Că-s mai mândri bucureștenii de
originea lor decât timișorenii, de pildă.
Oare? Eu n-am auzit niciodată spunându-se că Bucureștiu-i fruncea.
Dar, dacă te duci la Timișoara, toată lumea îți va spune asta. Bine,
acum eu am mare drag pentru timișoreni, am prieteni buni acolo, au
o Filarmonică extraordinară. Toată problema asta cu orgoliile locale
sunt niște rămășițe ale gândirii tribale, de delimitare a teritoriului. Nu
cred că sunt bucureștenii mai cu moț decât timișorenii. Dar e în gena
noastră ca popor, ne place să facem bășcălie de vecini.
Bucureștenii ascultă muzică bună?
E un Babel din punctul ăsta de vedere. Per total, nu mă deranjează
nimic la muzica bucureștenilor. Și muzica de club și manelele...
muzica înseamnă a te simți bine într-un spațiu sonor pe care ți-l
creezi. Fiecare se simte bine în felul lui. Fanatismele nu m-au atras
niciodată. Să le impui oamenilor un anumit gen de muzică...

SUNT CREATIVITATE CONECTATĂ

Păi se mai și impune celorlalți câteodată, când se dă muzica
tare în mașini sau în bloc...
Nicio problemă, pot să dau și eu tare... bine, glumesc, nu. Din
fericire, am parte de vecini liniștiți. Se spune că rudele și vecinii nu
ți le alegi. Am avut noroc din ambele puncte de vedere. Nu, e ok,
e o sonosferă simpatică, foarte pestriță. Știi ce nu prea se aude în
București? Muzică populară sau lăutărească veche. Și e mare păcat.
Dar, per ansamblu, cum e Bucureștiul lui Tiberiu Soare?
În primul rând, e Bucureștiul amintirilor mele. Dacă am crescut aici,
foarte multe locuri din București sunt legate de o întâmplare sau de o
persoană care mi-e dragă. E un oraș aglomerat, prăfuit, dar e orașul
în care trăiesc persoanele la care țin cel mai mult. Și n-are cum să
nu-mi fie drag.

26 Bucureștiul meu drag

SUNT NIKON D5300. Sunt creativ până la ultimul pixel. Sunt cel
care îţi partajează pozele cu toată lumea graţie funcţiilor Wi-Fi* şi GPS
încorporate. Astfel îi vei impresiona pe toţi cu fotografii noi pe care le vei
obţine uşor folosind monitorul meu cu unghi variabil. Vei primi aprecieri
pentru imaginile excelente pe care le vei înregistra cu senzorul meu de
imagine de 24,2 MP, 39 de puncte de focalizare şi un interval ISO
de până la 12.800. Sunt galeria ta online. nikonisti.ro
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Jean MONDA
Născut pe 22 Ianuarie 1900 (20 Ianuarie după unele surse bibliografice)
în Ploieşti, Jean (Ionel) MONDA pleacă la studii la Şcoala Politehnică
din Milano, pe care o absolvă în 1924, unde şcoala italiană îi insuflă o
plastică contemporană anilor aceia, în liniile unui Art Deco auster sau al
unui Modernism moderat.

TRASEE ARHITECTURALE

Întors în ţară, MONDA se stabileşte în Bucureşti unde începe să
primească din ce în ce mai multe comenzi, marea lor majoritate de
investiţii imobiliare. Legăturile cu comunitatea evreiască, din care făcea
parte, îi asigură contactul cu o multitudine de comanditari cu gusturi
cizelate, în pas cu „moda“ arhitecturii occidentale.
A doua jumătate a anilor ‘30 îl găseşte pe Jean MONDA în ipostaza de
profesor. Odată cu înăsprirea tratamentului evreilor din cauza climatului
politic de dinainte de cel de-al Doilea Război Mondial, studenţii evrei nu
mai aveau posibilitatea de a-şi continua studiile în România, astfel că, un
număr de intelectuali au înfiinţat Colegiul Evreiesc.
Plastica abordată de Jean MONDA este, din câte cunoaştem până la
acest punct, una coerentă şi consecventă pe tot parcursul carierei sale:
estetica Art Deco, un adevărat „Modernism bine temperat“ (Termen
preluat din „Art Deco sau Modernismul bine temperat“, autor Mihaela
CRITICOS, Editura Simetria, 2010, Bucureşti), se intersectează în diferite
proporţii cu estetica Modernistă pe tot parcursul operei arhitectului.
Abordarea modernă a arhitecturii i-ar fi putut câştiga lui Jean MONDA
un loc sigur în istoria arhitecturii secolului 20 alături de alte nume ilustre
ale Modernismului Românesc. În realitate însă, numele Jean MONDA
este aproape uitat. Cauza principală credem că este strâns legată de
regimul comunist instaurat după Război. După 1947 Jean MONDA nu
pare să mai fi proiectat nimic, după ce, în mai puţin de două decenii
proiectase şi construise peste 30 de imobile elegante, cu o plastică
reuşită, rezultatele evidente ale unui bun profesionist, ale unui om cu har.
Urmând confiscările proprietăţilor sale (inclusiv apartamentul din blocul
Frascati, în care locuia), Jean MONDA se mută tot într-un imobil de
apartamente proiectat de el, pe strada Tudor Arghezi, la apartamentul
2. Cutia poştală a acestui apartament încă îi poartă numele. Nu ştim
sigur dacă nu a mai avut voie să proiecteze sau a refuzat să lucreze în
institutele de proiectare, dar se pare că Jean MONDA nu a mai semnat
clădiri. Doi factori au împiedicat până acum uitarea sa: faptul că în 1940
şi-a publicat singur o monografie şi faptul că mai mult de jumătate din
clădirile sale poartă şi astăzi plachete cu numele său şi anul construcţiei.

D e Mihaela Lăcraru

D e Răzvan Lăcraru

În perioada comunistă Jean MONDA devine un bun cunoscător,
critic şi autor de texte de arhitectură, publicând o serie de articole şi
cinci volume despre acest domeniu. Două din aceste volume au fost
premiate de Uniunea Arhitecţilor din R.S.R. în acea perioadă.
Pe 11 Septembrie 1987 Jean MONDA se stinge la Bucureşti, iar
arhitectul Simon JULMAN, scrie câteva cuvinte despre el în numărul 5
din 1987 al revistei Arhitectura: „Fără patos, fără exagerări inutile, cu
eleganţă şi simţ al valorilor autentice, deschis în suflet şi în gând la tot ce
e nou, privit, apreciat şi însuşit cu discernământul intelectualului profund
legat de semnificaţia artistică şi socială a gestului construit.“
Proiectul acesta a fost finanțat de către Ordinul Arhitecților din România
din fondul de taxă de timbru și a fost realizat prin intermediul OAR Filiala
Teritorială București. Pentru mai multe detalii despre lucrările arhitectului
Jean MONDA puteți vizita JeanMonda.blogspot.ro
28 Bucureștiul meu drag
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01 02

03

04
05 06
01. Imobil de apartamente Prof Dr Gh. Marinescu, 1930, Strada Gh. Danielopol 3
02. Imobil de apartamente, 1934, Strada Poenaru Bordea 4
03. Imobilul de apartamente al inginerului Jean Berman, 1930, Strada Ion Filitti 6
04. Imobil de apartamente şi cinematograf Eforie, 1945-7, Strada Eforie 6
05. Imobil de apartamente si sala de spectacole Frascati 1930, Calea Victoriei 33
06. Imobil de apartamente, 1932, Strada Theodor Aman 42
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07 08

09

16 17

10 11

12

19 20

13 14

15

07. Imobil de apartamente Podgoreanu, 1940, Calea
Victoriei 208

15. Imobil de apartamente, 1934-35 Nic. Bălcescu 7-9

08. Vilă, 1920, Strada Rabat 18

17.Vilă cu două apartamente, 1932, Polonă 103a

09. Imobil de apartamente Gr. Georgescu, 1930, Strada
Mendeleev 39

18. Imobil de apartamente, 1932 Alexandru Philippide 1

10. Imobil de apartamente, cinematograf Studio, 1940,
Bulevardul Gen. Gheorghe Magheru 29
11. Imobil de apartamente, 1932, Jules Michelet 3

18

16. Vilă, 1932 Ion Bogdan 25

19. Vila Margittay, 1930, Bulevardul Dacia 71
20. Imobil de apartamente Th. Nicolau, 1930, Bulevardul
Dacia 66

12. Imobil de apartamente Cornel Nicolau, 1930, George
Enescu 45
13. Imobil de apartamente Emil Prager, 1930, Dacia 61
14. Imobil de apartamente A. David, 1931 Calomfirescu 7
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21 22

23

21. Imobil de apartamente, 1930, Tudor Arghezi 54

24 25

26

22. Imobil de apartamente Engler, 1930, Maria Rosetti 15
23. Vila inginer J. Berman, 1930, Logofat Luca Stroici 35
24. Imobil de apartamente, 1930, Armenească 47
25. Imobil de apartamente Solly Gold, 1932, Armenească 17a
26. Imobil de apartamente Lupu Racs, 1933 Armenească 10
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Prin
Mahalaua Flămânda
 Text: Nicoleta Gavrilă, Foto: Adrian Iordănescu și Felicia Bîrloi
36 Bucureștiul meu drag
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Asociația Română pentru Cultură, Educație și
Normalitate – ARCEN a venit în acest început de
primăvară în întâmpinarea plimbăreților din Capitală
cu o propunere pentru moștenita plimbare la Șosea
de la sfârșitul săptămânii: „Povestea Mahalalei
Mătăsari”, primul traseu din proiectul „Prin Bucureștii
ce se duc”.
Acest proiect s-a desfășurat în perioada 29 martie
– 13 aprilie, sâmbăta și duminica, de la ora 17.00,
punctul de plecare fiind de fiecare data baza
Dealului Patriarhiei – Piața Unirii, participarea fiind
gratuită.
După seria tururilor pietonale Cu bastonul prin
București, ARCEN vine cu o noutate, proiectul
dedicat Mahalalei Flămânda, scoate la iveală
bucureștenilor locuri ce se arată doar celor ce le
caută, altfel rămânând smerite și tihnite în umbra
dealului Mitropoliei. Biserica Flămânda este singurul
martor care mai strigă întru amintire că odată
în istoria Capitalei acolo a fost o mahala cu o
evoluție ce are încă multe ecouri sonore în actualul
București.
D e Nicoleta Gavrilă

Pornind de la poalele dealului Mitropoliei sau
Patriarhiei, de unde încercăm să vedem ceea ce
blocurile cenușii au ascuns ochilor iubitori de estetic,
cei doi ghizi povestesc despre istoria tramvaiului,
despre Dâmbovița apă dulce…, despre covrigării
și hale și despre ce s-a tot stricat prin actuala Piața
Unirii.
Următorul obiectiv se află la celelalte poale ale
dealului, unde Mitropolia Bucureștiului își trimitea
flămânzii și cerșetorii adunați în jurul ei și unde azi
găsim un cartier de case ce păstrează multe detalii
din veacul al XIX-lea.

Alberto Groșescu

se desfășoară în stânga și în dreapta șoselelor.
Casele, numele de străzi, felul în care sunt
desenate și cu cine se intersectează, toate
acestea spun povestea orașului într-un monolog
continuu, dar auzit de foarte puțini trecători.
Parcă s-ar pierde în zgomotul de fond al orașului
pe care ne-am obișnuit să îl ignorăm.
Plimbările cu specific “ARCEN-esc” sunt un pas
către educația urbană. Dacă nu conștientizăm
că suntem parte din oraș și orașul este parte
din noi vom fi asemenea unui corp care uită de
părțile sale pe care nu le vede direct. Partea
frumoasă este că primul pas spre acest timp
de educație este să începi să privești, iar restul
aproape că vine de la sine.

Edmond Niculușcă

ARCEN își propune prin intermediul acestui
proiect să atragă atenția asupra memoriei și
identității orașului București, vechile cartiere
ale Capitalei reprezentând insule de identitate,
zone construite care datează din secolul al
XIX-lea, și care păstrează memoria vechiului
oraș București, cartiere parțial salvate de la
distrugerile regimului comunist, dar aflate azi
sub presiunea demolărilor iresponsabile ale
dezvoltării urbane haotice.
Proiectul „Prin Bucureștii ce se duc” este un
proiect realizat din dragoste pentru oraș și
pentru locuitorii lui și va continua cu povestea
mahalalelor Mătăsari și Calicilor, și a cartierelor
Icoanei și Armenesc.

Înaintând prin mahala s-a ajuns la strada Șerban
Vodă, a cărei măreție istorică ne îndeamnă să o
scoatem din arhive și să o mutăm în conștiința
plimbăreților.
Turul s-a încheiat în preajma Pieței Bibescu Vodă,
azi strada cu același nume, fost loc de întâlnire
al negustorilor și precupeților, al cerșetorilor și
pungașilor.
Pe parcursul a două ore, publicul a parcurs alături
de cei doi simpatici ghizi un traseu circular:

www.arcen.info

Bibescu Vodă – Piața Unirii – Dealul Patriarhiei – str.
Ienăchiță Văcărescu- str. Principatele Unite – str.
Olimpului – Piața Concordiei – Calea Șerban Vodă –
str. Bibescu Vodă.
Aceste tururi pietonale sunt mai mult decât o
plimbare pe niște străduțe pe care le cunoști doar
dacă nevoia te împinge către ele. Învățam să privim
cu sens străzile pe care trecem, să citim orașul ce
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Bucureşti demolat
 Cristian Bonciocat
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Str. Fonteriei nr. 18, dispărută
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Cristian Bonciocat
(1964-1986)

“Bucureşti demolat. Arhive neoficiale de imagine
– 1985” contribuie la reconstituirea mai multor
zone ale oraşului, de o importantă valoare
istorică şi urbanistică, astfel, păstrând memoria
unui Bucureşti de altădată, care, din păcate, în
anii ’80 a avut un destin dramatic.

funcţiune deopotrivă de recuperare culturală, de
reparaţie morală, ce s-ar mai putea aduce azi
porţiunii trupului de oraş afectat şi o călăuză de
achiziţie de noţiuni elementare legate de tipuri
arhitecturale, stiluri, ornamentică, stratigrafia
unui sit urban cu identitate.” – Şerban Bonciocat

Albumul înfăţişează chipul ariei demolate, din
centrul capitalei, care a permis, în anii ‘80,
construirea Casei Poporului. Documentarea se
apleacă deopotrivă asupra fondului construit cât
şi asupra procesului destrămării sale, în timpul
sistematizărilor regimului comunist. Imaginile,
realizate clandestin în anii 1984-1985, de către
studentul Cristian Bonciocat (1964-1986), sunt
acompaniate de un text critic ce încearcă să
dea seamă, din perspectiva zilei de azi, asupra
distrugerilor provocate.

Proiectul “Bucureşti demolat. Arhive neoficiale
de imagine – 1985” a fost realizat cu sprijinul
Ordinului Arhitecţilor din România, al
Administraţiei Fondului Cultural Naţional şi al
Fundaţiei iNES.

„Dincolo de capitalul său nostalgic, arhiva
aceasta devine, prin analiza dedicată per
obiect/clădire, un instrument de lucru cu
44 Bucureștiul meu drag

Fundaţia iNES a fost înfiinţată în anul 2011,
de către fondatorii companiei iNES GROUP.
Fundaţia iniţiază şi coordonează proiecte
culturale, editoriale, activităţi de cercetare şi
proiecte integrate specifice, vizând salvgardarea,
evaluarea şi punerea în valoare a patrimoniului
naţional, material şi imaterial. Fundaţia iNES se
implică, de asemenea, şi în proiecte umanitare.
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Str. arh. Alexandru Orăscu nr. 9, dispărută

Calea Rahovei nr. 106, dispărută
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Mănăstirea Mihai Vodă văzută dinspre podul Mihai Vodă

48 Bucureștiul meu drag

Nr. 27 / Aprilie 2014 49

50 Bucureștiul meu drag

Int. LIbertății nr. 3, dispărută
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Marele incendiu
din anul 1847

 Text: Lelia Zamani, Foto: Arhiva Muzeului Municipiului București

Două mii de case au ars şi douăsprezece biserici,
aproape trei sferturi din Bucureşti fiind nimicit.

Anul 1847 în Bucureşti a fost unul memorabil. Atunci a avut loc cel mai
nimicitor incendiu din istoria capitalei, mahalale întregi dispărând mistuite
de flăcări.
Pe 23 martie, după slujba de Înviere de Paşte s-a pornit în Bucureşti o
furtună care nu s-a oprit prea uşor. Se spune că un copil, din joacă, ori
după obiceiul vremii, a tras cu un pistol, nu se ştie bine, ori al tatălui ori
şi l-a improvizat singur dintr-o cheie mare în care a pus praf de puşcă şi
i-a dat foc aprinzând – şi aici părerile diferă – ori casa în care locuia ori
şopronul în care se găsea trăsura familiei.
D e Lelia Zamani

Cert este că flăcările au mistuit o clădire, după care au cuprins şi
gospodăriile învecinate, focul întinzându-se cu repeziciune în întreg oraşul.
Trei zile şi trei nopţi spun unii autori că au ars Bucureştii. Alţii afirmă că
în numai 24 de ore s-a petrecut dezastrul. Au murit şi oameni şi au fost
distruse gospodării întregi, prăvălii pline de mărfuri, biserici, hanuri, tot ce
a putut focul cuprinde, lăsând mare parte din populaţia oraşului fără nici
un adăpost şi fără nici o leţcaie. Două mii de case au ars şi douăsprezece
biserici, aproape trei sferturi din Bucureşti fiind astfel nimicit.
Prăpădul a fost posibil şi datorită faptului că marea majoritate a
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construcţiilor erau din lemn, chirpici şi aveau
tavanul din şindrilă.
Lt.-col. Dimitrie Pappasoglu, martor al
evenimentelor petrecute, fiind de gardă la
Palatul Domnesc, povesteşte că, de Paşti, în
miezul zilei, la orele 12, în salonul de primire a lui
Vodă Bibescu erau strânşi toţi boierii ţării cum se
obişnuia în fiecare an. Când domnitorul a intrat
în salon pentru a-şi întâmpina dregătorii şi a le
spune „Hristos a înviat!”, marele agă, venit
într-un suflet, a adus vestea incendiului
dezlănţuit în oraş. Ştirea a căzut ca un trăznet
şi într-o clipă toţi boierii se înghesuiau la ieşire,
suindu-se degrabă în trăsuri pentru a ajunge
fiecare acasă, să vadă ce s-a întâmplat.
Domnitorul a ordonat să se pună şeile pe cai
şi alături de ofiţerii săi a pornit spre Piaţa mică,
ieşind pe Podul Beilicului pentru a ajunge la

puşcărie. Negustorii de la Piaţa Sfântul Anton şi
până la Bărăţie, îşi azvârleau mărfurile pe stradă
pentru a le salva, îngreunând astfel circulaţia
sacagiilor şi a pompierilor care încercau să dea
o mână de ajutor. Armata a fost mobilizată şi ea,
dar cu toate acestea, rezultatele au fost cu mult
sub aşteptări. Domnitorul, disperat, cu lacrimi
în ochi, se avânta unde era primejdia mai mare,
dar nu putea să facă altceva decât să constate
prăpădul făcut de foc şi să-şi pună viaţa în
pericol, în mijlocul flăcărilor care-l înconjurau pe
măsură ce înainta.
Pentru încetarea focului, preoţii au scos
şi moaştele Sfântului Dimitrie Basarabov,
protectorul Bucureştilor. După oprirea vântului
şi potolirea flăcărilor, Bucureştii au fost cuprinşi
de o cumplită jale, oamenii plângându-şi rudele
şi prietenii arşi în incediu, gospodăriile făcute
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scrum, ca şi agoniseala de-o viaţă
mistuită de foc.
Domnitorul s-a ocupat personal
de strângerea fondurilor pentru
sinistraţi, suma adunată prin
subscripţii ajungând la trei
milioane de piaştri, bani mulţi
pentru vremea aceea, dar cu
toate acestea, mult prea puţini
pentru paguba de cincizeci
şi cinci de milioane de piaştri
produsă de incediu. Dar dezastrul
a avut şi urmări benefice pentru
oraş: de atunci s-a hotărât să se
construiască în Bucureşti după
principii noi de arhitectură, bine
stabilite: case numai din zid şi
străzi largi şi drepte.
Anton Pann a fost cel care
a descris în versuri dezastrul
petrecut atunci şi cu urmări atât
de importante pentru oraş şi
locuitorii lui:
„ Vedeai pe omul că arde, piere,
Şi de viu focul îl îngropa,
Şi n-avea nimeni vre-o putere
Să intre-n flăcări de a-l scăpa.
Pe poduri, uliţi, înota focul,
Pe om din fugă îl aprindea,
Cenuşa, fumul, de prin tot locul
Îi orbea ochii, nu mai vedea.
„Câţi se crescuse în bogăţie
Şi ne avere n-au pătimit
Acum să crează la sărăcie
Îi duce soarta cum n-au gândit.
Îţi era jale privind persoane
Ce mai nainte galant purta,
Acum zdrenţe lua cucoane
Punea asupră-şi nu se uita.
Cei ce odată aveau din masă,
Să dea şi altor mulţi a mânca,
Flămânzi acum şi fără casă
N-au capul unde a şi-l pleca.
În loc de jimble, galante mese,
Acum vrea pâine şi n-o găsea,
Că pregătirea de Paşti arsese
Şi bani, monete la mulţi lipsea.”
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Într-una dintre fotografiile luate pe străzile bucureştene
de către Ludwig Angerer la 1856, în stânga Bisericii
Sfântul Dumitru, se văd o parte din zidurile fostei case
Drugănescu de unde a izbucnit marele foc de la 1847,
imaginea păstrând şi un butoi mare pus acolo spre
aducere aminte a locului de unde a pornit focul.
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Agitata existenţă a
monumentelor din
Bucureşti
 Text: Alexandru Panaitescu
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 Foto: Ileana Partenie
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D e arh. Alexandru Panaitescu
Foto: Alexandru Panaitescu, Livia
Zaharia, Viorel Zărnescu, Șerban
Vornicu

Momentul cel mai dificil în existenţa monumentelor din
Bucureşti poate fi apreciat cel din 1948, când regimul
comunist proaspăt instalat la putere cu sprijinul sovietic a
declanşat o agresivă campanie de distrugere a statuilor
dedicate personalităţilor istorice pe care le considera ca
indezirabile din punct de vedere politic. Acestea erau
valoroase opere de artă care marcau puncte de interes
din Bucureşti. Dintre ele menţionăm în primul rând
monumentul lui Ion C. Brătianu din Piaţa Universităţii
(1903, sculptor Ernest-Henri Dubois, soclu arh. Petre
Antonescu) sau două opere ale sculptorului croat Ivan
Meštrović: statuia ecvestră a Regelui Carol I din faţa
Palatului Regal (1939) şi impunătorul monument dedicat
Regelui Ferdinand I (1940), format din statuia ecvestră
a acestuia, flancată de patru coloane din granit roşu,
fiecare purtând câte o statuie alegorică a Victoriei şi care
era ridicat lângă primul rond al Şoselei Kiseleff.
Statuia lui Carol I a fost demolată cu tancurile în noaptea
de 30/31 decembrie 1947 din ordinul lui Constantin
Doncea, unul dintre liderii din acel moment ai PCdR şi
viceprimar al Bucureştiului. Mai ales după anul 2000
s-au făcut o serie de demersuri pentru reconstituirea
acestuia după macheta executată de Ivan Meštrović şi
care se află la Zagreb, Croaţia. În urma eşuării acestor
tentative, Primăria Bucureşti a comandat sculptorului
Florin Codre un monument asemănător cu cel originar,
care a fost inaugurat în 6 decembrie 2010. Chiar dacă
nu are puternica vigoare artistică a lucrării iniţiale, statuia
de astăzi este o binevenită şi necesară reparaţie istorică.
Referitor la monumentul lui Ferdinand I trebuie amintit
că amplasarea lui a fost marcată de multă indecizie şi a
tulburat în 1940 existenţa altor trei lucrări de sculptură.
Iniţial, s-a dorit aşezarea sa în Piaţa Victoriei, pe locul
aflat între Şos. Kiseleff şi B-dul Aviatorilor ocupat din
1930 de Monumentul Eroilor Corpului Didactic (sculptori
Ion Jalea şi Cornel Medrea, în colaborare cu pictorul
Arthur Verona). Acesta a fost demontat în 1940,
urmând să se găsească un alt loc, decizie amânată
din cauza războiului şi apoi a condiţiilor din primii ani
ai regimului comunist, dar în timp piesele componente
au dispărut (!). Întrucât până la urmă s-a constatat că
locul din Piaţa Victoriei era prea mic pentru grandiosul
monument regal, acesta s-a montat la repezeală pe
partea vestică a primului rond de la Şosea. Vizavi se
găseau Monumentul Infanteriei (1936, sculptor Ion
Jalea, arhitect Nicolae Georgescu) şi bustul lui Barbu
Delavrancea (sculptor Cornel Medrea). Acestea au
fost demontate şi ele în 1940, în primul rând pentru că
soldaţii ilustraţi în Monumentul Infanteriei aveau armele
aţintite spre Monumentul Regelui Ferdinand. Piesele din
bronz ale primului au fost duse la Muzeul Militar, de unde
ulterior au dispărut şi ele (!), iar bustul lui Delavrancea a
fost amplasat pe una din aleile Parcului Kiseleff. În anul
2000 pe acelaşi loc, din partea estică a primului rond
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Statuia Regelui Carol I din Piaţa Revoluţiei, fostă Piaţa Palatului Regal
(1939, sculptor Ivan Meštrović), demolată în 31 decembrie 1947

Monumentul lui Eugeniu Carada (1924, sculptor Ernest-Henri Dubois)

Reconstituirea statuii Regelui Carol I (2010, sculptor Florin Codre)

Reconstituirea monumentului lui Eugeniu Carada
(2013, sculptor Ioan Bolborea)
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de la Şosea, s-a ridicat alt monument dedicat
infanteriei române, sculptor Ioan Bolborea.
Pe amplasamentul Monumentului Regelui
Ferdinand I, spre sfârşitul anilor ’50, a fost
expusă pentru scurt timp macheta din ghips
la scara 1/1 a statuii ecvestre a generalisimului
rus A.V. Suvorov (sculptor Marius Butunoiu),
originalul din bronz fiind inaugurat în 1959 la
Dumbrăveni, între Râmnicu Sărat şi Focşani.
Distrugerea precipitată de către regimul
comunist a celor două monumente regale
realizate de Ivan Meštrović, menţionate mai sus,
s-a înscris într-o acţiune vastă pentru ştergerea
imediată a tuturor însemnelor monarhice
aflate în locuri publice sau în orice instituţie,
desfăşurată la începutul anului 1948. În această
campanie au fost distruse de pe Arcul de Triumf
efigiile Regelui Ferdinand şi Reginei Maria
(1936, sculptor Alexandru Călinescu), fiind apoi
înlocuite cu medalioane florale. În 1991 pe Arcul
de Triumf au fost reaşezate replici din bronz ale
medalioanelor cu portretele celor doi suverani.

Tot Ivan Meštrović este autorul statuii din granit
negru a lui Ionel I.C. Brătianu (1938), demontată
în 1948, dar din fericire păstrată în parcul
muzeului de la Goleşti, Argeş. În 1992 a fost
reamplasată pe acelaşi loc din B-dul Dacia,
în scuarul din spatele Aşezămintelor Brătianu.
Până în 1990 pe locul statuii lui I.I.C. Brătianu
s-a aflat bustul (sculptor Nestor Culluri) lui Ilie
Pintilie, unul dintre liderii din ilegalitate ai PCdR,
mort la Doftana în timpul cutremurului din 1940.
La sfârşitul anilor ’40 s-a mai distrus şi bustul
lui Eugeniu Carada (1924, sculptor ErnestHenri Dubois), aflat lângă Banca Naţională, la
a cărei fondare Eugeniu Carada avusese un
rol esenţial. Peste mai mult de şase decenii, în
2013, monumentul va fi reconstituit într-o formă
cvasiasemănătoare de către sculptorul Ioan
Bolborea.
În aceeaşi epocă, de la începutul regimului
comunist, a fost demolată şi statuia primarului
Bucureştiului Emanoil Pache Protopopescu
(1895, sculptor Ion Georgescu), aflată pe

Odiseea statuii Lupoaica Capitolina
1908 - Piaţa Romei, la intersecţia străzilor Lipscani şi Colţei
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perioada comunistă - Piaţa Dorobanţilor

1931 - Dealul Mitropoliei
sfârşitul anilor ’90 B-dul Lascăr Catargiu, lângă Piaţa Romană

din 2010 - pe B-dul I. C. Brătianu
la intersecţia cu Str. Lipscani
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bulevardul cu acelaşi nume, în piaţa din
apropierea Bisericii Greceşti. Pe locul statuii lui
Pache Protopopescu s-a amenajat o fântână
arteziană care a existat până în 2009, când a
fost înlocuită neinspirat cu statuia treisferturi a lui
Nicolae Bălcescu (sculptor Mircea Spătaru).

Necunoscut amenajat în 1923 pe platforma
aflată deasupra grotei. Acesta va reveni în Parcul
Carol în 1991, când va fi amplasat impropriu la
intrarea în parc, pentru ca în 2006 să fie mutat
din nou pe locul iniţial.

La sfârşitul anilor ’50 s-a mai adăugat
demolarea fără rost a monumentului dedicat
lui Tache Ionescu aflat pe B-dul Magheru, în
apropierea Pieţei Romane. Statuia din bronz a
acestuia era ridicată pe un soclu înalt, înconjurat
de un altorelief şi de statui alegorice (1931,
sculptor Ernest-Henri Dubois, soclu arh. Paul
Smărăndescu).

La începutul anilor ’60 statuia lui Lascăr Catargiu
(1907, sculptor Antonin Mercié) din mijlocul
Pieţei Romane a fost demontată într-un moment
considerat, în general, că nu se mai caracteriza
prin acţiuni de acest tip. Elementele din bronz
ale monumentului s-au păstrat numai parţial,
acesta fiind refăcut până la urmă în 2012 şi
aşezat pe alt amplasament din B-dul Lascăr
Catargiu, colţ cu Str. Povernei.

În 1959 pentru construirea panteonului liderilor
comunişti din Parcul Carol este desfiinţată
Grota Giganţilor, iar copii ale statuilor care îi
reprezentau (1906, sculptori Dimitrie Paciurea
şi Frederic Storck) sunt reamplasate în 1963 pe
aleea principală a parcului. În 1958 a fost mutat
pe ascuns la Mărăşeşti şi Mormântul Eroului

Pentru că amintea de multe localităţi din
Basarabia şi Cadrilater, la începutul perioadei
comuniste a mai fost distrus şi Monumentul
Kilometrului 0 din vecinătatea Bisericii Sf.
Gheorghe Nou (1939, arh. Horia Creangă,
Ştefan Niculescu, sculptor Constantin Baraschi).
În anii 1995-1996 a fost reconstituit după

Monumentul Eroilor Corpului Didactic (1930, sculptori Ion Jalea,
Cornel Medrea, pictorul Arthur Verona), demolat în 1940
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Monumentul Regelui Ferdinand I (1940, sculptor Ivan
Meštrović), demolat în 1948

Monumentul lui I. C. Brătianu din Piaţa Universităţii
(1903, sculptor Ernest-Henri Dubois, soclu arh.
Petre Antonescu), demolat în 1948

Statuia lui Pache Protopopescu (1895,
sculptor Ion Georgescu).

Monumentul Infanteriei (1936, sculptor Ion Jalea, arh.
Nicolae Georgescu), demolat în 1940

Monumentul lui Tache Ionescu din bd Magheru
(1931, sculptor Ernest-Henri Dubois, soclu arh.
Paul Smărăndescu), demolat în jurul anului 1960

Monumentul Infanteriei (2000, sculptor Ioan Bolborea)
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proiectul arhitectei Alexandra Chiliman-Juvara şi
al sculptorului Ioan Bolborea.
În 1983 pentru realizarea Casei Poporului a
fost demontat Monumentul Eroilor Pompieri
(1901, sculptor Wladimir Hegel), aflat pe Dealul
Arsenalului, la intersecţia străzilor Uranus şi
Fonteriei. Imediat după 1989 va fi refăcut în faţa
Hotelului Marriott din Calea 13 Septembrie.
Din păcate, istoria se repetă, iar regimurile
politice care se schimbă prea des la noi se
răzbună frecvent şi pe statui. Unele monumente
ridicate de puterea comunistă şi dedicate
personalităţilor sale tutelare au avut un destin
asemănător cu cele anterioare anului 1948.
Monumentul imens al lui I.V. Stalin (1951,
sculptor Dumitru Demu, soclu arh. Marcel
Locar), cu înălţimea totală de 19 m, din care
statuia din bronz avea 9 m, amplasat la intrarea
în Parcul Herăstrău, va avea o viaţă scurtă,
fiind distrus în 1962, ca urmare a destalinizării
formale a regimului comunist. Aici se aflase
din 1939 Aleea Cariatidelor şi fântâna Modura
realizate de sculptorul Constantin Baraschi,
Statuia lui I. V. Stalin (1951, sculptor Dumitru Demu),
demolată în 1962
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demolate la începutul anilor ’50 pentru
amplasarea statuii lui I.V. Stalin. În 2005-2006
acestea au fost reconstituite de către sculptorul
Ionel Stoicescu. Aproximativ pe locul în care s-a
aflat monumentul lui I.V. Stalin după anul 2005
se ridică statuia generalului Charles de Gaulle
(sculptor Mircea Spătaru).
Statuia lui V.I. Lenin (inaugurată în 1960,
sculptor Boris Caragea, soclu şi sistematizarea
amplasamentului arh. Horia Maicu, Nicolae
Cucu, Iulian Nămescu), aşezată pe esplanada
din faţa Casei Presei Libere (fostă Casa
Scânteii), va fi demontată în primăvara anului
1990 şi depozitată multă vreme în parcul
Palatului Mogoşoaia. La fel s-a întâmplat şi
cu statuia lui Petru Groza (inaugurată în 1971,
sculptor Romul Ladea), care s-a aflat până
în 1990 la intersecţia B-dului Eroilor cu B-dul
Eroilor Sanitari. Pe locul statuii lui Petru Groza
la începutul anilor’ 90 s-a aşezat Monumentul
Eroilor Artilerişti (sculptor Marius Butunoiu).
Cu toate că aceste monumente simbolizau
perioada dictaturii comuniste, iar realizarea lor
artistică poate fi discutată, reflectând realismul
Statuia lui Charles de Gaulle (2005, sculptor Mircea
Spătaru), vedere din 2010

socialist, ele fac parte totuşi dintr-o istorie care
nu trebuie uitată, iar expunerea lor ar fi contribuit
la aceasta.
Un traseu sinuos l-a avut Monumentul Ostaşului
Sovietic (1946, sculptor Constantin Baraschi,
soclu arh. Mihai Ricci) amplasat mai întâi în Piaţa
Victoriei, între Şos. Kiseleff şi B-dul Aviatorilor,
pe locul rămas liber din 1940 în urma demontării
Monumentului Eroilor Corpului Didactic. Sub
pretextul lucrărilor pentru staţia de metrou
din Piaţa Victoriei, la mijlocul anilor ’80, ca o
expresie tardivă a procesului de desovietizare,
din dispoziţia lui Nicolae Ceauşescu
monumentul a fost mutat lângă primul rond
al Şos. Kiseleff, pe fostul loc al Monumentului
Regelui Ferdinand, pentru ca după 1989 să
fie dus în Cimitirul Ostaşilor Sovietici din Şos.
Pipera, având însă un soclu mult mai mic faţă de
cel iniţial, care avea înălţimea de 12 metri.
Aproximativ mai bine a traversat schimbarea de
regim politic din 1989 monumentul de factură
realist-socialistă dedicat răscoalei din 1907,
conceput din 1957 (sculptor Naum Corcescu)
Statuia lui V. I. Lenin (1960, sculptor Boris Caragea),
demolată în 1990

şi montat în 1972 în Parcul Obor. Din cauza
construirii sediului Primăriei Sectorului 2 în
această zonă, în 2004 statuia a fost demontată
şi reamplasată apoi în Parcul Florilor din Cartierul
Pantelimon.
Trecerea în revistă, chiar dacă succintă, a
monumentelor distruse sau mutate în ultimele
şapte-opt decenii conduce inevitabil la concluzia
că două zone ale Bucureştiului concură
pentru poziţia preferată de toate regimurile, fie
autoritare, totalitare sau democratice, pentru
amplasarea monumentelor care să le reprezinte
şi anume Piaţa Victoriei, inclusiv vecinătatea
imediată a acesteia, şi intrarea în Parcul
Herăstrău. De la începutul anilor ’30 până în
anii ’80 aceste locuri s-au dovedit însă cele mai
nesigure pentru existenţa unor monumente,
periclitate de ambiţia fiecărei guvernări de a
se legitima cu efigii impunătoare amplasate în
zonele respective. Situaţie favorizată şi de lipsa
în Bucureşti a unor spaţii bine definite urbanistic
care să fie pregătite să primească importante
monumente de for public.
Statuia lui Petru Groza (1971, sculptor Romul Ladea),
demolată în 1990
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O excepţie este Monumentul Eroilor Patriei
(1957, sculptori Marius Butunoiu, Zoe
Băicoianu, T.N. Ionescu şi I. Dămăceanu)
din faţa Academiei Militare (1939, arh. Duiliu
Marcu). Chiar dacă plastic, monumentul este
o ilustrare a realismului socialist (evidentă mai
ales în tratarea statuii centrale), prin dimensiunile
bine armonizate cu cele ale edificiului pe care
se profilează, cât şi prin amenajarea atentă a
esplanadei din faţa grupului statuar, exploatând
abil diferenţa de nivel a terenului, întregul
ansamblu constituie unul dintre principalele
repere ale oraşului.
Însă, cât timp pieţele mari ale oraşului (cum
sunt cele ale Revoluţiei, Victoriei, Charles de
Gaulle, Unirii şi chiar Piaţa Universităţii, dar şi
altele) sunt departe de a avea o formă finalizată
coerent, amplasarea în cadrul acestora a unor
monumente va sta în mod inerent sub semnul
nesiguranţei. Simptomatic este cazul Pieţei
Revoluţiei, unde în două decenii, după 1990, în
lipsa unui plan urbanistic de amenajare definitivă
a zonei, s-au amplasat totuşi cinci monumente
Monumentul Ostaşului Sovietic (1946, sculptor
Constantin Baraschi)

de factură total diferită. Astfel, astăzi Piaţa
Revoluţiei a devenit practic un depozit de
statui. În acelaşi sens trebuie semnalat şi cazul
monumentului Crucea Secolului (sculptor Paul
Neagu), amplasat în 1996 în centrul Pieţei
Charles de Gaulle, pentru ca în 2011 să fie
mutat tot pe B-dul Aviatorilor, câteva sute de
metri mai la nord, în zona Bordei.
În odiseea monumentelor bucureştene se înscrie
şi cazul statuii Lupoaica Capitolina care într-un
secol a făcut practic turul oraşului, fiind mutată
de fiecare dată din motive conjuncturale, fără
conotaţii politice. Mica statuie a fost primită în
dar de la Primăria Romei cu ocazia Expoziţiei
Jubiliare din 1906, fiind expusă mai întâi în
cadrul acesteia, din Parcul Carol. În 1908 a
fost montată, cu titlu aşa-zis definitiv, în capătul
străzii Lipscani, într-o piaţetă denumită tot
atunci Piaţa Romei. Datorită lărgirii B-dului Colţei
(denumit apoi B-dul Brâncoveanu, în perioada
comunistă B-dul Anul 1948, astăzi B-dul I. C.
Brătianu) în anul 1931 statuia a fost mutată pe
Dealul Mitropoliei, în faţa turnului-clopotniţă de la
Monumentul Ostaşului Sovietic mutat după 1989
în Cimitirul Ostaşilor Sovietici din Şos. Pipera

Patriarhie. Din 1965 s-a aflat în parcul din centrul
Pieţei Dorbanţilor, iar în 1997 a fost mutată din
nou, de această dată în capătul B-dului Lascăr
Catargiu dinspre Piaţa Romană. După mai puţin
de 15 ani, în 2010, a fost reaşezată pe locul
iniţial din capătul străzii Lipscani, relativ vizavi de
Biserica Sf. Gheorghe Nou.
În ceea ce priveşte interesul regimului comunist
pentru realizarea în Bucureşti de monumente
de for public, acesta s-a manifestat mai ales
în primele două decenii ale existenţei sale,
reflectând dorinţa noii puteri de a se legitima şi
prin mari lucrări de artă. Atunci s-au ridicat ori
au fost iniţiate monumentele pomenite mai sus
(Ostaşul Sovietic, I.V. Stalin, Eroii Patriei, V.I.
Lenin, 1907, Petru Groza), toate concepute în
maniera realismului socialist.
În condiţiile de relativă liberalizare culturală din
anii ’60, un caz aparte l-a constituit dezbaterea
din 1964-1965 privind realizarea statuii lui Mihai
Eminescu, care avea însă ca miză renunţarea
la realismul socialist în favoarea abordărilor
moderne. Macheta cu forme vetuste ale statuii
propuse de Constantin Baraschi, expusă un
timp în faţa Cercului Militar Naţional, a stârnit
critici vehemente în presa culturală a vremii.
În final, a fost preferată statuia sculptorului
Gheorghe Anghel, întruchipând un Eminescu
într-o poziţie hieratică, cu chipul îngândurat şi
melancolic, lucrare ridicată în faţa Ateneului
Român. Pentru aşezarea aici a statuii lui
Eminescu a fost mutat grupul statuar Alergătorii
(1912, sculptor Alfred de Boucher), reamplasat
pe Calea Victoriei, în spaţiul verde de lângă
Ministerul Economiei.
Tot la începutul anilor ’60 Constantin Baraschi a
mai propus şi o statuie a lui Ion Luca Caragiale,
care de asemenea nu a convins, din 1976
fiind montată dosnic în curtea Editurii Cartea
Românească din Str. G-ral Berthelot. Abia
după 1990 aceasta a fost amplasată inspirat
într-un mic parc din Str. Maria Rosetti. Dar nici
statuia lui I.L. Caragiale nu a avut o viaţă liniştită.
În 2002 a fost mutată ilegal în faţa Teatrului
Naţional din inţiativa lui Dinu Săraru, directorul
TNB din acel moment, fapt contestat vehement
în presa culturală, iar până la urmă, după 2004,
a revenit pe soclul din Str. Maria Rosetti. În
faţa Teatrului Naţional se va ridica în 2010 alt
monument dedicat lui I.L. Caragiale, „Căruţa
cu paiaţe”, sculptor Ioan Bolborea. Amplasarea
acestuia s-a făcut într-un moment când
începuseră alte discuţii pentru reamenajarea
Pieţei Universităţii.
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Monumentul Unirii, sculptor Marius Butunoiu,
proiect din 1983
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Cu toate că în ţară, în a doua jumătate a anilor
’60 şi mai ales în anii ’70, s-au ridicat numeroase
monumente comemorative sau cu temă istorică,
în Bucureşti în aceeaşi perioadă nu s-au mai
realizat importante monumente de for public
până în 1989. Printre puţinele excepţii se pot
menţiona trei statui de dimensiuni medii: a lui
Dimitrie Cantemir (1973) din B-dul D. Cantemir,
colţ cu B-dul Mărăşeşti, şi a lui Nicolae Titulescu
din Şos. Titulescu, colţ cu B-dul Banu Manta,
operele sculptorului Ion Irimescu, cât şi statuia
lui George Enescu (sculptor Ion Jalea) aşezată în
faţa Operei Naţionale.
Paralel cu lucrările pentru noul centru politic al
oraşului, Nicolae Ceauşescu a iniţiat în anii ’80
şi proiectarea unor monumente impozante cu
expresii care aminteau de proletcultism şi la
realizarea cărora s-a renunţat în 1990. Anterior
acestui an erau în faze incipiente de concepere
sau realizare Monumentul Unirii care trebuia
ridicat în Piaţa Bucur Obor, Monumentul Victoria
Socialismului în Piaţa Alba Iulia şi Monumentul
Independenţei, pentru care în Piaţa Romană
Monumentul Eroilor Pompieri (1901, sculptor
Wladimir Hegel), demolat în 1983
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deja se executase un soclu circular din beton
armat, demolat la mijlocul anilor ’90.
Text revăzut după cel publicat în volumul De la
Casa Scânteii la Casa Poporului. Patru decenii
de arhitectură în Bucureşti 1945-1989, Editura
Simetria, 2012.
Surse bibliografice şi ale ilustraţiilor: Ioana
Beldiman, Sculptura franceză în România (18481931), Editura Simetria, Bucureşti, 2005; Anca
Benera & Alina Şerban ed., Bucureşti. Materie
şi Istorie. Monumentul public şi distopiile lui,
Editura Institutului Cultural Român, Bucureşti,
2011; Dan Berindei, Sebastian Bonifaciu,
Bucureşti, Ghid turistic, Editura Sport-Turism,
Bucureşti, 1978; Valentina Bilcea & Angela
Bilcea, Dicţionarul monumentelor şi locurilor
celebre din Bucureşti, Editura Meronia,
Bucureşti, 2009; Şerban Caloianu, Paul Filip,
Monumente bucureştene, tipărit la Monitorul
Oficial RA, Bucureşti, 2009; Constantin C.
Giurescu, Istoria Bucureştilor, Editura SportTurism, Bucureşti, 1979; revista Arhitectura.

Monumentul Eroilor Pompieri refăcut după 1990 în faţa Hotelului Marriott
din Calea 13 Septembrie

Monumentul Kilometrului 0, demolat după 1948, reconstituit în 1996, arh. Alexandra Chiliman-Juvara, sculptor Ioan Bolborea

Monumentul 1907 (1972, sculptor Naum Corcescu)

Monumentul 1907 mutat după 2004 în Parcul Florilor din
Cartierul Pantelimon
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Grota Giganţilor, ante 1958

Gigant, sculptor Frederic Stork, vedere din 2013
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Gigant, sculptor Dimitrie Paciurea, vedere din 2013
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Metroul pentru toţi!
 Text: Evelyne Croitoru
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Este apreciabil să vrei, dar esenţial să reuşesti - în calitate de
companie de transport - să transmiţi mesaje puternice de
solidaritate cu o importantă categorie socială - persoanele
cu dizabilităţi. Mesaje optimiste, pozitive, mesaje ce deschid
inimile şi minţile. Iar dacă prin programele realizate obţii şi
rezultate demonstrezi responsabilitate socială, respectiv
implicare în promovarea unor concepte precum libera
circulaţie a tuturor persoanelor, egalitatea de şanse, aprecierea
şi implicarea în viaţa publică.
Accesibilizarea staţiilor de metrou - parte a strategiei de
funcţionare şi dezvoltare a Metrorex
Acţiunea de accesibilizare a staţiilor de metrou pentru
persoanele cu dizabilităţi este asumată de Metrorex ca parte a
strategiei sale de funcţionare şi dezvoltare. Este monitorizată
permanent şi se iau în calcul dezvoltări viitoare. Lucrările de
acesibilizare s-au realizat conform soluţiilor tehnice posibile
- raportate la arhitectura şi structura staţiilor de metrou
proiectate şi realizate înainte de anul 1989 - iar pentru cele
date în funcţiune începând cu anul 2008 accesibilizarea a fost
prevăzută încă din faza de proiectare.

D e Evelyne Croitoru
Șef Departament Comunicare
Metrorex
evelyne.croitoru@metrorex.ro

Statistici:
- 51 staţii în funcţiune
- 45 staţii sunt adaptate
pentru persoanele cu
nevoi speciale
- 93 lifturi interioare şi
exterioare
- 138 escalatoare
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Semnalistică, locuri rezervate, anunţuri
audio şi vizuale, semnalul de alarmă
Toate staţiile de metrou accesibilizate au
pictograme specifice - pentru a fi mai uşor
identificate şi, atunci când situaţia o impune
există persoanal instruit care poate ajuta
persoanele cu dizabilităţi pentru a avea acces
mai uşor la peron. La momentul actual,
trenurile de metrou din generaţia nouă sunt
prevăzute cu pictograme afişate pe uşile de
la capetele trenului, pictograme simbolizând
accesul persoanelor care utilizează căruciorul
mobil. De asemenea, în interiorul trenului - la
capetele acestuia - sunt prevăzute două locuri
speciale rezervate pentru persoanele care
utilizează căruciorul mobil, precum şi bare de
susţinere. In capetele fiecărui vagon există
locuri rezervate şi marcate prin pictograme
specifice pentru persoanele în vârstă şi pentru
mama şi copilul. Se elaborează şi se distribuie

la punctele de informare - în permanenţă materiale informaţionale şi de promovare privind
accesibilizarea staţiilor de metrou (pliante
conţinând harta metroului cu pictograme
specifice).
Anunţul referitor la atenţionarea privind
închiderea uşilor este audio ( pentru a putea fi
auzit şi de nevăzători) şi vizual (pentru a putea
fi văzut şi de persoane cu afecţiuni de auz printr‑o lampă cu lumină roşie intermitentă,
montată în zona fiecărei uşi şi vizibilă atât
din interiorul cât şi din exteriorul trenului.
Semnalul de alarmă cu interfon este amplasat
la o înălţime corespunzătoare şi accesibilă şi
persoanelor care utilizează căruciorul mobil.
Hărţile de metrou afişate în staţii au indicaţii cu
staţiile accesibilizate, prin pictograme specifice.
Informaţiile sunt disponibile pe site-ul Metrorex
precum şi pe toate pliantele ce conţin harta
Metrorex.

Din totalul de 51 de staţii de metrou în funcţiune, 45 sunt
adaptate astăzi pentru persoanele cu nevoi speciale
Chiar înainte de apariţia Legii nr. 519/2002 pentru adaptarea
la standardele europene, respectiv protecţia specială a
persoanelor cu handicap, mai precis în anul 2000, Metrorex a
declanşat acţiunea prin care a achiziţionat şi a pus în funcţiune
4 lifturi – în staţiile Gara de Nord şi 1 Mai. După apariţia Legii
nr. 519/2002, acţiunea a continuat prin punerea în funcţiune
a 8 platforme mobile înclinate – în staţiile Gara de Nord 1 şi 2
şi Piaţa Unirii. Legislaţia s-a completat cu Legea nr. 448/2006
privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu
handicap, iar Metrorex a promovat obiectivul de investiţii
„Facilităţi pentru accesul persoanelor cu handicap în reţeaua
de metrou existentă”. Astfel, facilitarea accesului persoanelor
cu dizabilităţi în reţeaua de metrou s-a realizat prin montarea
de lifturi, escalatoare, platforme înclinate şi fixe.
Pe scurt, datele tehnice ale acestei acţiuni sunt următoarele:
din numărul total de 51 de staţii în funcţiune 45 de staţii sunt
adaptate pentru persoanele cu nevoi speciale (s-au montat
93 de lifturi interioare şi exterioare în 45 de staţii şi 138 de
escalatoare în 41 de staţii). Acum sunt în faza finală de studiu
amplasarea de lifturi, platforme mobile şi înclinate pe mâna
curentă a scărilor, pentru staţiile Dristor 2, Mihai Bravu şi
Pantelimon, iar pentru staţia Obor, prin amenajări constructive
se vor amplasa platforme mobile înclinate. Pentru staţia Piaţa
Muncii se vor amplasa platforme mobile înclinate pe mâna
curentă a scărilor. Staţia Tineretului este în stadiul de montaj
lifturi. Valoarea totală a investiţiei este de circa 200 milioane de
lei. Într-o etapă viitoare se are în vedere accesibilizarea staţiei
Eroilor prin viitoarea staţie Eroilor 2, aferentă noii Magistrale 5
de metrou.
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Metrorex oferă gratuitate la transportul cu metroul
pentru persoanele cu dizabilităţi
Trebuie precizat că Metrorex oferă gratuitate la transportul
cu metroul pentru persoanele cu dizabilităţi, iar în cazul
persoanelor cu dizabilităţi de gradul I gratuitatea este
oferită şi însoţitorilor. Cartelele de acces în metrou sunt
eliberate numeric în baza unei convenţii încheiate între
compania noastră şi consiliile locale iar distribuirea
acestor cartele gratuite pentru persoanele cu dizabilităţi
precum şi pentru însoţitorii acestora se face prin Direcţia
Generală de Asistenţă Socială. Toate aceste gratuităţi au
fost si sunt în continuare create pentru a creşte calitatea
vieţii beneficiarilor, pentru a asigura prezenţa lor activă
în societate şi pentru a le facilita integrarea socială,
educaţională şi profesională. Începând din 2008 şi până
acum, Metrorex a redat libertatea de mişcare a peste de
30.000 de persoane cu dizabilităţi din România.
Transpunerea în practică a conceptului de
responsabilitate şi sustenabilitate socială alături de
parteneri
Compania noastră a iniţiat şi organizat parteneriate cu
organizaţii de profil (Organizaţia Natională a Persoanelor
cu Handicap din România, Motivation, Salvaţi copiii,
Active Watch, derulând proiecte precum “Oraşul tuturor,
harta accesibilităţii”, Accesul la lifturi în perioada iernii,
participare la Gala Persoanelor cu Dizabilităţi), proiecte prin
care s-a realizat transpunerea în practică a conceptului de
responsabilitate şi sustenabilitate socială. Prezenţa media a
fost remarcabilă şi consistentă din toate punctele de vedere.
Călătorii au înţeles necesitatea protecţiei şi incluziunii
sociale a persoanelor cu dizabilităţi
În urma monitorizării impactului activităţii de comunicare
asupra publicului călător, a proiectului „Metrorex sustenabilitate şi responsabilitate socială. Accesibilizarea
staţiilor de metrou pentru persoanele cu dizabilităţi asupra
publicului călător“, s-a constatat satisfacţia clienţilor faţă de
programele companiei, o mai bună înţelegere a necesităţii
acţiunilor de protecţie a persoanelor cu dizabilităţi (fie că
aceştia sunt consumatori de bunuri şi servicii, inclusiv
servicii publice, fie că sunt angajaţi şi contribuabili) precum
şi nevoia de a continua cu noi programe, în special în
zona informaţională şi de comunicare, conştienţi fiind că
suntem responsabili de creşterea gradului de mobilitate şi
acces pentru persoanele cu dizabilităţi in spaţiile metroului
bucureştean. Suntem convinși că accesibilizarea stațiilor de
metrou din Bucureşti va contribui la implicarea persoanelor
cu dizabilităţi în toate aspectele vieţii publice. Cu mult mai
multă uşurinţă vor putea merge la şcoală, la teatru sau la
birou, îşi vor putea valorifica abilităţile, se vor bucura de
aprecierea celor din jur şi vor fi utile societăţii, aşa cum
merită. Noi, cei de la Metrorex am înţeles acest lucru şi le
promitem şi pe viitor sprijinul nostru activ!
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Casa Spiru Haret
o ruşine naţională
 Text: Silvia Colfescu
 Foto: Alex Iacob
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D e Silvia Colfescu
http://silviacolfescu.blogspot.ro

F o t o Alex Iacob
http://reptilianul.blogspot.ro/

sâmbătă, 28 mai 2011
Ca toate popoarele europene, au şi românii oamenii
lor de seamă. Ca toate popoarele europene, şi
românii le onorează memoria: scriu cărţi despre viaţa
lor, le ridică statui, dau numele lor străzilor, liceelor,
universităţilor. Atât. În alte ţări europene, casele în
care au trăit oamenii de seamă devin case memoriale,
muzee, iar şcolarii se plimbă cu respect prin încăperile
lor, încercând să se impregneze de atmosfera în care
au vieţuit marii oameni ai neamului. Nu în România.
Cel mai adeseori, la noi, aceste case devin… ruşini
naţionale.
Unul dintre cărturarii
Unul dintre cărturarii cei mai importanţi ai României
a fost Spiru Haret. Născut la Iaşi în 1851, el a
fost primul român care a obţinut titlul de doctor în
matematici la Facultatea de Ştiinţe din Paris (1878),
devenind apoi profesor la Facultatea de Ştiinţe
din Bucureşti. A îndeplinit de trei ori mandatul de
ministru al Instrucţiunii Publice şi Cultelor (1897-1899,
1901-1904, 1907-1910), rămânând în acest post
mai bine de 10 ani. Şi-a lăsat amprenta atât asupra
învăţământului primar, cât şi asupra celui liceal. Mai
cu seamă, a înfiinţat liceele cu profil real, ceea ce a
contribuit în mod esenţial la înflorirea învăţământului
ştiinţelor în România. A instituit examenul de
bacalaureat. A scris manuale şi a predat la înalte şcoli
româneşti. Este greu (şi poate inutil) să inventariem
aici toate faţetele bogatei şi diversificatei sale activităţi.
O casă în Bucureşti
O casă în Bucureşti păstrează între zidurile sale
amintirea vieţii lui Spiru Haret. Situată pe strada
Gheorghe Manu (fostă Verde, fostă Lemnea) la
numărul 7, este o clădire armonioasă, cu o arhitectură
îngrijită, de stil neoclasic, cu elemente de decor în stil
neobaroc. Cererea de autorizaţie datează din 1888.
Planurile nu s-au păstrat, dar volumetria elegantă,
proporţiile armonioase şi claritatea compoziţiei ar
indica drept autor un arhitect talentat. Într-un articol
foarte bine documentat din Jurnalul Naţional, se
descrie istoria acestei case. Este interesant de văzut
că un ministru al acelor vremuri a avut nevoie de două
împrumuturi bancare pentru a-şi construi o casă (care
nu este un palat), şi că i-au trebuit ani de zile pentru
a-şi plăti datoriile.
Istoria familiei
Istoria familiei nu a fost una norocoasă. Spiru Haret
s-a stins în 1912 şi a lăsat casa moştenire soţiei sale
Ana. Mariajul nu a fost binecuvântat cu copii, astfel
încât Ana a îngăduit nepoţilor ei de soră să poarte
numele cărturarului. Sora Anei Haret era măritată
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cu inginerul Iosif Gold. Mihai, cel mai mare dintre fraţii Gold, a
fost adoptat de Ana Haret. Mihai Haret-Gold (n. 1884) a absolvit
cursurile de ştiinţe naturale ale Facultăţii de Ştiinţe din Bucureşti.
A devenit o figură proeminentă a turismului românesc, scriind un
mare număr de lucrări de specialitate. A murit cu un an înaintea
mamei sale adoptive, care l-a urmat în 1941.
Istoria casei
Istoria casei a fost şi ea umbrită de lipsa de noroc a familiei care a
construit-o. Rămasă moştenire unor nepoţi, casa a fost vândută
Institutului Naţional al Cooperaţiei - INCOOP, care a înfiinţat aici
un mic muzeu. Nepoţii au donat muzeului obiectele personale,
biblioteca şi manuscrisele lui Spiru Haret, care au fost expuse în
biroul şi biblioteca în care lucrase acesta.Tăvălugul comunismului
nu s-a abătut imediat după 1944 asupra micului muzeu. Abia în
1950 muzeul a fost desfiinţat. Obiectele au fost trimise Bibliotecii
Academiei, iar clădirea a fost pusă la dispoziţia Ministerului
Învăţământului.
Zilele cele mai negre
Zilele cele mai negre pentru casă au venit, în mod paradoxal,
după eliberarea de comunism. Casa a fost retrocedată urmaşei
INCOOP – Centrocoop, care a preluat-o în anul 2000 şi a
vândut-o cu mare grabă unor persoane particulare în anul
2001. La rândul lor, acestea au vândut-o în anul 2005 societăţii
comerciale Invest Lux Construct.
Un şir de fenomene inexplicabile
Un şir de fenomene inexplicabile a împins inexorabil clădirea pe
povârnişul pierzaniei. Printr-o nebăgare de seamă inexplicabilă,
casa marelui cărturar nu a fost inclusă în Lista Monumentelor
Istorice. Abia în anul 2005 această lipsă a fost suplinită (pe
LMI/2010 casa se află la poziţia 1399, cod B-II-m-B-19130).
Printr-un dezinteres tot atât de inexplicabil, în 2005, la revânzarea
casei, Ministerul Culturii nu s-a deranjat să facă rost de cei
1.140.000 euro care au reprezentat preţul de vânzare, astfel încât
societatea imobiliară a devenit proprietara ei.
Există în Bucureşti
Există în Bucureşti o stradă Spiru Haret, un liceu Spiru Haret, o
bogată universitate particulară Spiru Haret şi chiar şi o statuie a
lui Spiru Haret, care, cu lipsa de respect pentru valorile naţionale
care caracterizează vremurile noastre, a fost trambalată de pe
locul ei de tradiţie din faţa Universităţii, până în parcul Izvor, unde
stă stingheră lângă o poartă, în compania celorlalte trei statui,
victime ale municipalităţii bucureştene.
Între milioanele cheltuite
Între milioanele cheltuite pentru cazarea în Bucureşti a
parlamentarilor proprietari de case în Capitală, milioanele
necesare pentru întreţinerea îmbuibării aleşilor noştri, milioanele
aruncate pentru asfaltarea repede pieritoare a şoselelor noastre
şi milioanele risipite pentru nefolositoarea înlocuire a bordurilor
etc., etc., Statul, Primăria bucureşteană nu au găsit în vistieria lor
suma necesară pentru salvarea casei lui Spiru Haret. Ar fi fost de
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aşteptat ca măcar universitatea care câştigă nenumărate milioane
(de euro) sub flamura numelui Spiru Haret să găsească milionul
necesar pentru a se putea făli cu nobila faptă a prezervării unei
părţi a patrimoniului naţional şi înfiinţarea unui meritoriu muzeu.
Nimeni nu a făcut un gest.
Iar nefericita casă
Iar nefericita casă a urmat drumul clasic al caselor istorice
bucureştene. Întâi i s-au descuiat porţile. Imediat a fost invadată
de ţigani. Aceştia au făcut ce fac de obicei. În încăperile în care
Spiru Haret a scris şi a meditat, în care au stat la sfat miniştri,
învăţaţi, literaţi, doamne elegante, locatarii „clandestini” au rupt,
au ros, au murdărit, au distrus, au spart. În câţiva ani, casa s-a
transformat în ceva intermediar între o cocină şi o ruină.
Între timp, s-au dat avize (ilegale, pentru că, chiar dacă la
momentul acordării avizelor casa încă nu fusese înscrisă pe LMI,
ea se afla în zona de protecţie a monumentului istoric alăturat,
casa Niculescu-Dorobanţu), s-au întocmit planurile pentru un bloc
de 7 etaje şi s-a aşteptat momentul favorabil.
De câtăva vreme
De câtăva vreme porţile sunt închise, iar în casă nu se mai vede
viermuiala veselă a ţiganilor. Asta nu e semn bun. „Maurul şi-a
făcut datoria, maurul poate să moară”. Probabil că ţiganii au fost
în sfârşit daţi afară. Dar nu ca să se cureţe şi să se restaureze
casa. Nu. Probabil că i-a bătut ceasul.
Se pare că acum
Se pare că acum a venit momentul favorabil. Pentru distrugere.
Pentru tâlhărirea oraşului de comorile lui istorice. Pentru
dezlănţuirea lipsită de ruşine a lăcomiei. Pretutindeni în capitală
zumzăie buldozerele. Se demolează ziua şi noaptea (în special
noaptea, mai ales atunci când e de aşteptat o reacţie), se rad
de pe faţa pământului martorii devenirii istorice a oraşului, dispar
pe neaşteptate clădiri construite să dureze, mai ales colţurile de
stradă sunt despuiate de case şi de copaci.
Iar bucureştenii noştri stau neclintiţi cu berea în mână şi cu ochii
înfipţi în televizor, la meci sau la telenovele. O apatie inexplicabilă
a lovit întreaga naţiune. Primeşti un singur răspuns: „Ce să-i faci?”
Cu varianta nepăsătoare: „N-avem ce face.”
De ce n-ar cădea şi casa Spiru Haret?
UPDATE 2013
Statuile din Piața Universității, între care și cea a lui Spiru Haret,
și-au reintegrat locul, într-o piață despuiată de orice urmă de
verdeață, un deșert de ciment...

UPDATE 2014
Din toamna anului 2013, casa Spiru Haret nu mai există. S-a
păstrat un zid placat cu beton, care va face parte din blocul ce se
va ridica pe acest loc.
Nr. 27 / Aprilie 2014 83

 Foto: Google maps, ante 2013

 Aprilie 2014

 Foto: Google street view, ante 2013

 Aprilie 2014
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Din culisele Facultații
de Arhitectură
 Text și foto: Oana - Cristina Crețu
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Proiectul studenților arhitecți din anul 5, „CARTIERUL DE
JUSTIŢIE”.
Situl propus prin temă este fostul amplasament al Operei
Române, ulterior numit „Esplanada” (Zona „Biblioteca”). Prima
fază a proiectului consta într-un masterplan care să înglobeze
în mod armonios și coerent cele trei funcțiuni propuse pe acest
amplasament: Cartierul de Justiție, Filarmonica și turnuri de
birouri.

D e Oana - Cristina Crețu

Ambianța generală din atelier este una caldă și prietenoasă,
precum razele blânde ale soarelui ce scaldă atelierul în acestă
frumosă dimineață de primăvară. Toată lumea este relaxată,
acum după ce au fost predate planșele și machetele cerute
prin temă. Poate puțin cam obosiți după prea mult nesomn, dar
revigorați de gândul că urmeză susținerea proiectului ceea ce
presupune o focalizare totală pe aceasta. Susținerea proiectului
este foarte importantă, ea poate ridica ștacheta unui proiect sau
o poate scădea dramatic.
Toată lumea este puțin măcinată de amploarea acestei intervenții
ce reprezintă nu numai un proiect de arhitectură sau o sumă
de proiecte de arhitectură, ci este un mare proiect urban, care,
datorită amplasamentului şi încarcăturii simbolice trebuie să se
situeze la nivelul celor mai înalte ambiţii nutrite de Bucureşti în
acest moment, din partea tinerilor arhitecți.
Proiectele grupei 52 A,
Îndrumători:
prof. dr. arh. Mihail Dan Cocheci
asist. dr. arh. Vlad Eftenie
asist. dr. arh. Ana Maria Crișan
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Misterele
Lacului Morii
 Text și foto: Alexandru Șutiu
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Lacului Morii.
Locul cu pricina pare, aparent, mai familiar celor care stau în
zonă și fotografilor care îl vânează pentru apusurile lui superbe
decât celorlalți locuitori ai Bucureștiului. Lacul are totuși o utilitate
importantă și o istorie la fel de interesantă.
Aflat pe râul Dâmbovița, Lacul Morii constituie alături de Barajul
Ciurel un ansamblu artificial împotriva viiturilor care ar putea inunda
capitala. Cu cele 246 de hectare ale sale este cel mai mare lac din
București. Barajul Ciurel, cu o înălțime de 15 metri și o lungime de
7 km stăvilește cursul Dâmboviței, dând astfel naștere lacului cu
pricina.
Pentru realizarea lacului a fost nevoie de evacuarea unei zone care
printre altele cuprindea atât un cimitir cât și o biserică. Zona era
cunoscută ca mlaștina Giuleștiului. Odată cu această operațiune
au apărut și legendele mai mult sau mai puțin fantastice legate de
acest loc.
Lacul Morii se află între cartierele Giulești și Crângași, o extremitate
a lui fiind mărginită de satul Roșu.
Deși acum zona este în mare parte abandonată și nu prea
prietenoasa la ceas de înserare, iluminatul public terminându-se
undeva înainte de a ajunge la insulița de pe lac, se avea în plan
amenajarea lacului ca un complex de agreement pentru sporturi
nautice și alte activități.
D e Alexandru Șutiu
La fața locului veți găsi însă dovezi ale prezenței turmelor de oi
http://ravennightwish.deviantart. ale localnicilor și ceea ce ar fi trebuit să fie o fântână care ar fi
com/
infrumusețat insulița.
Aceasta, spartă și deteriorată de trecerea timpului sau poate și de
alți factori tronează la intrarea pe insulă ca o amintire a faptului că
zona lacului ar fi trebuit să fie de fapt un parc populat de vizitatori.
Plantele și-au facut loc printre pietre arătând parcă încă o dată că
natura poate învinge și reintegra tot ceea ce omul construiește.
Lacul Morii și comuniștii
În vremea lui Nicolae Ceaușescu, comuniștii au decis să
construiască lacul cu orice preț. Acest lucru a dus la decizia de
dezafectare a cimitirului și bisericii Sfantul Nicolae aflate în trecut
pe locul acestuia. A fost dat un termen pentru mutarea osemintelor
celor îngropați în cimitir. După expirarea acestuia, buldozerele au
dărâmat și nivelat terenul înainte ca toți cei decedați să fie evacuați.
Unii oameni s-au temut atunci de un blestem care ar fi coincis cu
profanarea mormintelor și dărâmarea bisericii.
În ciuda acestor obstacole, zona a fost ulterior inundată, apa
acoperind pământurile pe care s-au aflat cele două locuri sfinte.
Un monument învechit, de tablă, menționează faptul că sub apele
lacului a existat locul pe care se înălța odată biserica.
Lacul azi
Astăzi lacul este pe cât de abandonat pe atât de atractiv pentru
fotografii care se ocupă cu explorarea urbană sau care vor doar
să interacționeze cu o locație specială. În zonă s-au ținut și ceva
concerte mari și încă se mai practică pescuitul sau sporturile
nautice. Totuși împrejurmile lacului nu sunt extrem de prietenoase
94 Bucureștiul meu drag

Un monstruleț ne face cu mâna de pe un perete. Mie mi-a adus aminte de legendele americane cu
Moth Man
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din cauza depozitelor frecvente de gunoaie
care atrag haite de caini fară stăpân și de
asemenea a locuințelor improvizate locuite de
diverși oameni. De la un punct iluminatul este și
el o problemă, fiind necesară o sursă de lumină
proprie în cazul în care se lasă noaptea.
Clădirea care atrage cel mai mult atenția este
domul de pe insuliță. Pe insulă se ajunge prin
intermediul unui pod de piatră care apare că a fi
avut o arhitectură frumoasă la începuturi.
Domul se află pe un platou din care anumite
părți sunt betonate încă. Înainte, sub acesta
aveau loc diverse manifestări muzicale, fapt
căruia se datorează acustica de excepție.
Spranaturalul și Lacul Morii
Odată cu dărâmarea bisericii și nivelarea
cimitirului, au apărut și temerile cu privire la
răzbunarea divină. Astfel oamenii au început să
creadă că lacul e blestemat, mai ales că biserica
a fost dărâmată în zi de sărbătoare, mai exact la
praznicul sfinților Constantin și Elena.
Din 1987 pescarii au relatat diverse întâmplări
care frizau fantasticul dar și senzații de teamă
inexplicabilă. Mulți oameni și-au găsit sfârșitul
aici prin sinucidere, locul fiind străjuit din loc
în loc de multiple cruci. Tot pescarii relatează
apariția de fenomene luminoase deasupra
lacului în timpul nopții și relatează existența unor
zgomote acute în zonă. Mulți l-au numit lacul
morții și se tem de acesta.
Din constatările proprii, aparent suprafața apei
nu este niciodată limpede din cauza adâncimii
dar și a vegetației dense de pe fundul lacului.
Este ușor ca cineva să se innece odată ajuns
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în apă. Toate structurile dar și atmosfera de
liniște contrastantă cu orașul creează o aură de
mister mai ales asupra insulei. Toate structurile
prezente sunt uzate de trecerea timpului și
peisajul combină culori de gri și verde închis
mai ales în zilele înnorate cum a fost cea în care
însoțit de o altă colegă de pasiune, Ioana Bălan,
am vizitat locația.
Un alt fapt neconfirmat oficial este că pe locul
lacului a fost de asemenea un cimitir comun al
bolnavilor de ciumă din vremea domnitorului
Caragea, aceasta adăugând la misterele deja
invocate mai sus.
Un aspect interesant este dat de acustica
micului dom. Pe un perete este scris cu vopsea
un îndemn de a te așeza în centru și a vorbi sub
orificiul cupolei. Am încercat și am descoperit
un efect fantastic. Odată ce vorbești, vocea
are desigur ecou dar, foarte interesant, este
foarte distorsionată. Distorsiunea se traduce
într-o voce similară cu cea dintr-un film horror să
spunem sau cu vocea gravă, dură unui solist de
heavy metal.
După cum am menționat, majoritatea
clădirilor sunt afectate de trecerea timpului.
În cabinele mici de la capetele podului se pot
vedea multiple urme ale incendiilor izbucnite
înăuntru. Acestea sunt pline de diverse resturi
abandonate de oameni.
În speranța că v-am captat atenția cu acest loc
mai puțin cunoscut din București și că v-am
trezit setea de o rundă de explorare urbană la
Lacul Morii vă las în compania ultimelor fotografii
cu podul și lacul pe înserat.
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Cu bicicleta
prin București

Unirii - Parcul Carol - Filaret - Palatul
Şuter - Strada Xenofon

O plimbare prin Bucureşti. Dealul Filaret. Parcul Carol I. Case vechi.
Cărămidă roşie. Soare. Vreme de primăvară. O bicicletă galbenă. Un
lac. Străzi liniştite. Alei şi copaci. Cu bicicletele pe străduţe, la sfârşit de
săptămână, o plimbare de relaxare, uşoară, în doi sau alături de prieteni.

 Text & foto: Andrei Vocurek
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Plimbarea cu bicicleta prin Bucureşti începe
de la Biblioteca Naţională a României spre
Parcul Carol I şi se încheie în Piaţa Unirii, după
aproximativ 15 kilometri de pedalare uşoară
şi câteva locuri interesante 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.
D e Andrei Vocurek
trasee-cu-bicicleta.
kerucov.ro

De pe Bulevardul Unirii, de la Biblioteca
Naţională a României, se merge pe malul
râului Dâmboviţa până în Piaţa Unirii. Continuă
pe Bulevardul Dimitrie Cantemir, trecând pe
lângă Biserica Sfântul Spiridon Nou, cea mai
mare biserică ortodoxă din Bucureşti, până la
intersecţia cu Bulevardul Mărăşeşti, unde este
statuia lui Dimitrie Cantemir. Demult, zona era
ştiută ca intersecţia Budapesta, după numele
unui restaurant, restaurantul Budapesta, ca
reper în Bucureşti. Mai departe, pe Bulevardul
Mărăşeşti, se ajunge în Piaţa Libertăţii, la
Fântâna Zodiac şi intrarea în Parcul Carol I
(cunoscut în trecut ca Parcul Libertăţii).
Nu intra încă în Parcul Carol I. Continuă
plimbarea pe Strada General Candiano
Popescu, pe lângă Parcul Carol I şi Muzeul
Naţional Tehnic Dimitrie Leonida, pe partea
cealaltă a străzii fiind o clădire din cărămidă
roşie cu arhitectură deosebită: fosta Uzină
Electrică Filaret. După ce se trece de Strada
Frigului şi Strada Lânăriei, strada coteşte
brusc şi urcă spre o clădire interesantă care
găzduieşte Brigada de Poliţie Rutieră, dar care
în trecut a avut rol de Cămin al Măturătorilor.
Mergând mai departe se ajunge la Castelul
Vlad Ţepeş. Clădirea a fost construită în anul
1906 cu ocazia Expoziţiei Generale Române,
pentru sărbătorirea celor 40 de ani de domnie
a Regelui Carol I. Gândită iniţial pentru un turn
de apă, construcţia s-a făcut după planurile
arhitecţilor Burcuș şi Stephanescu, ca o
reproducere la scară mică, a cetăţii ctitorite de
Vlad Ţepeş în judeţul Argeş, Cetatea Poenari.
Din Strada General Candiano Popescu se
iese în Calea Şerban Voda şi se continuă
pe Strada Cuţitul de Argint şi Dealul Filaret.
Drumul trece pe lângă Institutul Astronomic al
Academiei Române, Staţia Seismică Cuţitul de
Argint şi Staţia Meteorologică Filaret. Mergând
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mai departe se ajunge la Arenele Romane, un
complex construit tot în anul 1906 în Parcul
Carol I, după model roman, pentru spectacole
în aer liber.
În apropiere este Biserica Cuţitul de Argint
(Bărbătescu Nou), iar după câteva sute de metri
se ajunge în Piaţa Gării Filaret. Gara Filaret a
fost prima gară din Bucureşti, deschisă oficial
cu ocazia inaugurării primei linii de cale ferată
din România, Bucureşti - Giurgiu. Astăzi,
clădirea gării găzduieşte Autogara Filaret.
Din Piaţa Gării Filaret se coboară spre Piaţa
Libertăţii pe Strada Constantin Istrati. Dar,
traversând şi mergând pe Strada Col. Gheorghe
Costescu, se ajunge, pe Aleea Şuter, la Palatul
Şuter (astăzi, Hotel Parc Carol). Palatul Şuter a
fost construit în anul 1906 de către arhitectul
Şuter, un apropiat al Regelui Carol I. Din piaţeta
din faţa Palatului Şuter porneşte o stradă care
face legătura cu Strada Constantin Istrati.
Strada Xenofon (scriitor). O stradă fără maşini,
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fără trafic auto, o stradă pentru pietoni. O
stradă cu trepte. Singura astfel de stradă din
Bucureşti, celelalte străduţe cu trepte nu au
nume. Revenind pe Aleea Şuter, continuă pe
Strada Constantin Istrati până în Piaţa Libertăţii
şi se ajunge la Parcul Carol I.
Parcul Carol I a fost locul principal de
organizare a Expoziţiei Generale Române,
pentru sărbătorirea celor 40 de ani de domnie
a Regelui Carol I. Parcul Carol I, amenajat între
anii 1900-1906 pe Dealul Filaretului şi inaugurat
în anul 1906 a fost numit Parcul Libertăţii în
anii 1948 - 1991. Fântâna George Grigorie
Cantacuzino. Statuile Gigantul. Mausoleul Memorialul Eroilor Neamului. Parcul Carol I
este pe Lista Monumentelor Istorice din 2004.
De asemenea, în parc, se afla Muzeul Naţional
Tehnic prof. Ing. Dimitrie Leonida.
Din Piaţa Libertăţii, pe Bulevardul Mărăşeşti, se
continuă pe Bulevardul Dimitrie Cantemir şi se
ajunge în Piaţa Unirii.
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Atitudine și
sensibilitate urbană:
tehnici de echilibru afectiv
 Text: Adrian Majuru
 Foto: Arhiva Muzeului Municipiului București

Pe strada Ernei din București la 1904. Vedem aici cum ținuta demnă a
devenit un tipar comportamental pozitiv și în lumea celor săraci
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Un foarte vechi proverb german spune că aerul orașului te face liber.
Eliberează de cutume, segregare culturală sau confesională, de înfățișare
sau de ideal. Orașul dezvoltă reguli ale competiției profesionale, reguli ale
unei adaptări continue de la o generație la alta și impune o permenantă
re-profesionalizare. Orașele sunt în mișcare. Cuceresc teritorii dincolo de
ziduri dar nu ar reuși această perfeormanță de extindere perpetuă fără
modificările substanțiale care se petrec în interiorul zidurilor sale.
Continua adaptare la o aglomerare prea puțin omogenă de caractere,
aspirații, atitudini, comportamente și mai ales mentalități determină pe
de o parte un plus de agresivitate în competiție sau în comportament
iar pe de altă parte induce treptat trecerea unor praguri în sens invers,
către pasivitate, resemnare și depresie. Orașul a găsit și propus antidoturi
deopotrivă pentru stoparea agresivității extreme și pentru ameliorarea
pragurilor de prăbușire în adaptare.

D e Adrian Majuru
Directorul Muzeului
Municipiului București

Dar, undeva la mijlocul societății urbane, confruntările și dramele continuă.
Fiecare a încercat metode de îmbunătățire a tonsului psihic și afectiv
pe măsură ce s-au îndepărtat de prima perioadă a vârstei active. Sunt
stări sufletești pe care vrei să le oprești mai multă vreme în preajma ta,
de echilibru, de liniște interioară, de ignorare a celor care încearcă să te
agreseze prin atitudinea sau faptele lor.
Acest articol prezintă tehnicile de echilibru afectiv puse în aplicare de
profesorii Francisc Josif Rainer și elevul său, savantul de mai târziu, Ștefan
Milcu. Informațiile au fost adunate din jurnalele celor doi profesori și am
considerat foarte importantă preocuparea lor pentru lupta de a rămâne
într-un echlibru afectiv constant deși fragil, într-o societate macinată
continuu de adversități variate și furtuni ideologice aduse de două războaie
mondiale.
Dr. Francisc Rainer (1874-1944) a avut această preocupare întreaga sa
viață. Rainer afirma că este „o ciudată ironie că omul modern s-a străduit
atât de mult să cunoască lumea din afara lui și atât de puțin pe cea
din lăuntrul lui”. (Arhiva Fr.Rainer, Academia Română, manuscrise, VIII
varia 6, fila 93) Oamenii și-au pierdut liniștea interioară, calmul, și uneori
cumpătul în fața unor situații mai grele. Rainer s-a folosit în viața sa de
îndemnurile venite dinspre filozofia antică și îndeosebi cugetările lui Marc
Aureliu. Acesta încadra lupta cu ceilalți, agresori permanenți, unui adevăr
uitat adesea: „ai un timp determinat de viață” și prin urmare nu-l irosi în
confruntări sterile pentru întîietate într-o dispută sau o confruntare lipsită
de mize în plan îndepărtat, singurul care contează. „Și dacă nu pui calm
în acest timp el va dispărea și tu vei dispare și nu va mai reveni niciodată”.
Timpul irosit într-o polemică alimentează disconfortul sufletesc și este
timp pierdut definitiv. De aceea „turbulențele exterioare caută a le evita.
Nesocotiți pe acei care nu au un scop în viață către care să-și îndreptate
cugetarea. Cei care nu veghează la mișcările sufletului lor sunt neoameni.”
Ca să te îndepărtezi de astfel de oameni conflictuali „gândește-te să faci
ce ai în inimă cu strictă și simplă gravitate, cu libertate, cu dreptate și a
te urma în toate celelate gânduri. Și te vei ușura atunci când vei săvârși
fiecare acțiune ca cea din urmă a vieții tale evitând orice murmur împotriva
destinului”. Așadar să nu îngrijoreze trecerile dificile aduse de hazard
ci mai degrabă impasul în care intri singur, fără să-l fabrice vreo faptă
omenească. Numai fapta omenească care agresează poate determina
căderea. „Sufletul omului se coboară atunci când se irită din cauza oricărui
eveniment”. De aceea Marc Aureliu, omul antic, recomandă și îl îndeamnă
pe omul modern să se îndrepte spre adevărurile simple: „geniul tău interior
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va rămâne la adăpostul hulei, nealterat, superior la
plăcere și la durere, să nu acționeze nici la întâmplare,
nici cu falsitate, nici cu șarlatanii, să nu se îngrijeze
de ceea ce fac alții, dacă fac sau nu; să accepte
accidentele și destinul ca venind de unde a venit el
însuși. Și mai ales să aștepte moartea cu seninătate,
nevăzând decât o dispariție a elementelor, din care
fiecare om e construit. Moartea conformă cu natura și
nimic nu e rău ce e conform cu natura”. (Marc Aureliu
conf.Fr.Rainer, Arhiva Fr.Rainer, Academia Română,
manuscrise,VIII, varia 3)
Tradusă pe limba omului modern, îndemnul lui Marc
Aureliu se regăsește în anamneza făcută de Fr.
Rainer la mijlocul anilor 1930: „toată mizeria socială
și economică de azi, haosul politic și nenorocirile
războiului nu sunt decât consecințele lipsei de
spiritualitate din omenire. Alergăm toată viața după
fericire, căutând-o în afară și nu știm că ea este în
noi”. Fericirea ce stă ascunsă în noi „este o realitate,
este divinul din noi, care veghează necontenit și
așteaptă să-l descoperim și să-l cunoaștem.(...) Este
o stare de conștiință pe care noi o putem realiza chiar
aici pe pământ. Împărăția lui Dumnezeu este în noi, o
putem realiza în sufletul nostru. (...) Oamenii au rămas
numai cu conștiința animalității, cu eul personal, vizibil,
cu carnea pe care ne-o arătăm unii altora. Și cu toate
acestea în profunzimea fiecăruia dintre noi există o
forță de o grandoare ce nu se poate concepe și de o
misterioasă sublimitate, care este eul veritabil, real”.
(Arhiva Fr.Rainer, Academia Română, manuscrise, VIII
varia 6, fila 94)
Fericirea este liniștea cu care trăiești, liniște care
impune siguranță în profesie și curaj în confruntare
cu viața, cu lumea. Primii pași către această ascunsă
fericire îi descrie Fr. Rainer astfel: „socotește-te singur
demn de orice vorbire și orice acțiune conformă cu
natura. Nu te lăsa întors nici de critica unora, nici de
șoaptele care pot rezulta... Dar, dacă este bine să
lucrezi, ori să vorbești astfel, nu te socoti nedemn.
Aceasta au propria lor călăuză lăuntrică și ascultă de
propriile lor instincte. Nu te neliniști, dar mergi drept
pe drumul tău, călăuzit de natura ta proprie și natura
universală: amândouă de altfel urmează o cale unică”.
(Arhiva Fr.Rainer, Academia Română, manuscrise, VIII
varia 6, fila 71.) Cale unică prezentă prin faptele tale și
viața pentru care lupți.
Pentru a pătrunde în echilibrul sufletesc descris mai
sus, și pentru a-l păstra sunt o mulțime de fapte
mici pe care le poți face pentru tine cu fiecare zi.
Adevăruri simple, pe care le întâlnim cu fiecare zi
aproape. Poți începe cu răspunsul la întrebarea: cum
te trezești dimineața? Ceea ce urmează trezirii este o
adevărată metodă pentru a-ți fi mai bine întreaga zi.
Astfel, după trezie nu te lenevi în pat căci „ e foarte

Ținuta straff conferă siguranță indiferent
de circumstanțele întâlnirilor. Aici înalta
societate.
Nr. 27 / Aprilie 2014 111

rău. Vin gândurile rele, deprimante, fără rost. Trebuie
să te scoli cum deschizi ochii, să beneficiezi de
starea aceea de sănătate primitivă pe care o ai în acel
moment, ca să te arunci într-o preocupare rodnică”.
(Fr.Rainer, miecuri 8 aprilie 1915, «Jurnale», Editura
Eminescu, București, 1979, pp. 64-65.) Apoi, trezirea
trebuie urmată de exerciții fizice, care „dau o senzație
de tonus binefăcătoare”. Omul modern, de acum un
secol, deși nu dispunea de aparate și săli de fitness se
folosea de exercițiile fizice matinale aproape zi de zi iar
în momentele mai libere practica scrima.
Foarte importante sunt așadar primele gânduri ale
zilei însă apoi, la fel de importantă este și atitudinea
îndată ce treci de pragul casei și apari alături de
ceilalți. Atitudinea și ținuta dau un plus tonusului, stării
de optimism, sau dimpotrivă. Deoarece ținuta fizică
înfluențează puternic ținuta psihică. Într-o scrisoare
datată 24 iulie 1932, Rainer o îndemna pe soția sa: „Ai
grijă deosebită să te ții mai «straff» când umbli, adică
să umbli cât mai drept, nicidecum relaxată, în voie”.
(George Brătescu, Tehnici psihologice practicate de
Fr.I.Rainer, mansucris dactilografiat, fila 8). Este și
foarte important ce vorbești cu ceilalți despre starea ta
sau desfășurările din viața ta. Rainer recomanda soției
sale: „dacă ai vreo suferință morală sau fizică, nu vorbi
de ea, căci descriind-o, o accentuezi. Nu da atenție
lucrurilor care te fac să suferi” (Fr.Rainer, op.cit.,
p.329). Grijile mărunte dau cel mai mult de furcă
gândurilor noastre. Rainer recunoștea acest lucru
într-o altă scriosare(1934) adresată soției sale „nici eu
nu mă las impresionat de nimic. Deci rugămintea mea
e insistentă: nu te lăsa impresionată de nimic. Noi, în
privința aceasta, nu ne-am făcut educația cuvenită.
Noi, dacă ni se pare că am pierdut o cheie, ori am
uitat umbrela, ori am rătăcit un geamantan, întîi și întîi
trecem prin emoții, ca și cum acestea ne-ar servi la
ceva obligatoriu. Eu acum îmi fac școala. Când fac
o asemenea constatare și pornește valul de emoție,
îndată îl tai, cu gândul. Nu vreau să fiu jucăria fiecărui
incident, mic ori măricel, inseparabil de existență. Ei, și
dacă l-ai pierdut, trebuie să mă și zgudui? Dar poate
nici nu s-a pierdut. Nemaiputând suporta asemenea
agitații cu adevărat sterile, le suprim” (Ibidem, p. 292).

Atitudinea unui bărbat anonim din
orașele României de la 1900. Privirea
directă și deschisă făcea parte din
educația urbană.
112 Bucureștiul meu drag

Trezirea imediată, ținuta «straff» pe stradă și privirea
directă, drept în față, suprimarea emoțiilor în fața unor
întâmplări sterile și apoi să ignori răutățile și faptele
mărunte ale celor din jur. Ele sunt cele care tulbură
sufletul cel mai mult, calmul echilibrului tău sufletesc
care ajută să vezi clar lucrurile aflate în desfășurare și
să iei deciziile cele mai potrivite în imediat, cu precizie
și curaj. Pentru aceasta Rainer și-a îndreptat efortul
de auto-perfecționare psiho-somatică printr-o practică
surprinzătoare. Într-o scrisoare din tinerețea sa, (6
mai 1915) spunea că „trebuie să reprim impulsiunile

motoare pe care le simt îndată ce încep să cuget:
nevoia de a umbla, ori, dacă sânt culcat, de a
contracta anumite grupe musculare ale extremității
superioare. Acestea sunt surogate ale unei cugetări
pe care eu mi-o doresc progresivă și viguroasă, - și
care întârzie a veni... «represiune» nu e cuvântul
nimerit. Mai bine: să comut pe cale utilă nervoasă
îndreptată fără rost spre calea efectoare. Închiderea
bruscă și energică a mîinii, am observat că se face
ca să umple hiatul atunci când cugetarea, neputând
să înainteze, rămâne în suspensie”. (Fr.Rainenr apud
G.Brătescu, op.cit., fila 9)
Rainer căuta, potrivit lui Ghe.Brătescu să-și creeze
„o stare permanentă de «euforie»”, pe care o
definea ca „senzația neîntreuptă de elasticitate...
intelectuală și fizică” datorată mai cu seamă influenței
«dinamogenice» a factorului psihic (idem).
Ștefan Milcu (1903-1997) a fost unul dintre elevii cei
mai apropiați ai prof. Fr. Rainer și a studiat neurologia
cu trei mari neurologi: Gheorghe Marinescu, IonescuSisești și C-tin Parhon. Concluzia lui este fermă:
„creierul trebuie protejat de intoxicații, de surmenaj.
Trebuie respectate regulile lui biologice ceea ce
înseamnă în primul rând repausul, somnul, cele șapte
ore obligatorii, chiar opt ore când consumul este mai
mare”. Orașul este un mare consumator de energie
nervoasă. De aceea Ștefan Milcu a practicat relaxarea
«Schultz», și iată cum o descrie savantul român: „întîi
scoți toate boarfele cu care ai fost în oraș. Hainele
sunt o sarcină pentru corp din mai multe puncte de
vedere. Adică scot haina socială și rămân cu învelișul
biologic, nu gol, ci cu o cămașă simplă. Haina socială
trebuie îndepărtată, haină care intră și în definiția
noastră. Suntem îmbrăcați diferit după psihologia
noastră. Chiar și felul de a-ți face cravata te definește.
Eliberarea de haina socială este foarte importantă. Al
doilea, întinderea pe orizontală. Pe un pat, pe o sofa,
pe jos. (...) Condiția principală este de liniște perfectă.
Nici un telefon, nici o vorbă, deci pe lângă eliberarea
de haina socială, eliberarea și de conexiunile sociale.
(...) Tehnic vorbind trebuie să te lași nemișcat și să
cauți să nu te mai gândești la nimic. Să lași fluxul
cerebral în haosul lui. De exemplu, acum toată
cerebralitatea noastră este orientată spre discuția care
se desfășoară. Dar dacă ești singur, lăsat în pace, nu
te ocupi de nici o problemă și atunci sistemul nervos
funcționează în haosul lui. El nu mai este orientat
social. (...) În ceea ce privește relaxarea musculară
ai reușit să o faci când începi așa: mâna dreaptă mieste grea. Nu pot s-o mai ridic. Mâna stângă mi-este
grea. Nu pot s-o mai ridic. Piciorul drept, piciorul
stâng, și așa mai departe. Prin aceste ordine date
structurilor periferice, ajungi într-adevăr să nu mai
poți ridica mâna, piciorul etc. Încercați să faceți lucrul

Ținuta și atitudine feminină la 1900.
Femeile impuneau distanța onestității și
respect pentru discreție
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ăsta. Atunci când ai reușit, ai obținut relaxarea.
Înseamnă că fluxul nervos, care întreține tonusul
minimal continuu, se află la cel mai coborât nivel
posibil. Dacă ar dispărea complet ar însemna că
ai murit. Nu te mai poți mișca. Această trecere,
de la a putea să mă mișc, la a nu putea să mă
mișc este esențialul tehnicii de relaxare. Se obține
prin educație” (Ștefan Marius Milcu, Însemnări
memorialistice, editura Academiei Române,
București, 2006, pp.239-240.).
Haina socială, haina orașului trebuie așadar
îndepărtată din intimitate. Odată cu ea sunt
îndepărtate toate amintirile și întâmplările
desfășurate cu implicarea ta sau în prezența ta.
Apoi urmează îndepărtarea gândurilor care nu
au putut fi oprite sau atent supravegheate astfel
încât să nu afecteze echilibrul interior. Este un
efort de autodisciplinare a emoțiilor. Emoții care
pot fi echilibrate, pentru omul consumator de
cultură, și cu ajutorul muzicii, lecturii, jocurilor.
Echilibrul sufletesc este cunoscut și păstrat
prin rezolvarea problemelor puse pe realitate
iar aceste probleme sunt rezolvate în funcție
de calitatea personalității. Potrivit lui Rainer,

Doamna Ducă născută Moruzi către 1900 la
promenadă. Vedem aici umorul şi sensiblitatea
feminină, care nu se abandonează lejerităţii de atitudine
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„alegerea soluțiilor preferate în această rezolvare
fixează genul personalității. Importante sunt
ciocnirile cu realitatea, iar nu cu fantomele
lucrurilor. Putem fi convinși că singura cale care
ne este oferită pentru a evolua este aceea a
efortului personal. Nu putem evolua decât după
intuiția noastră, de aceea, fiecare din noi trebuie
să găsească calea personală prin care își crește
calitățile” (Fr.Rainer cit. de prof.dr.Gheorghe
Ghițescu, apud Fr.Rainer – profesor de anatomie
artistică, revista Arta Plastică, nr.12, anul XI,
1964, p. 608.).
Deși a crezut toată viața sa în „solidaritatea
sufletelor omenești”, Fr. Rainer ajungea, cu nouă
ani înainte de dispariția sa, la trista convingere că
„oamenii aceștia sunt făcuți sufletește dintr-un
material pe care ricoșează orișice idee largă și
generoasă” (Arhiva Rainer, Academia Română,
III, mss.3, fila 34.). Viața a fost complicată și în
trecutul nu foarte îndepărtat. Interbelicul nu a fost
nicidecum o perioadă de frumusețe sufletească
și de echilibru social. Astăzi trăim, social și
mentalitar, în prelungirea lui anatomică.

Eleganța şi sensiblitatea se bucura de repaus
numai folosindu-se de accesoriile grădinilor şi de
circumstanţele care ajută

După 1948 ţinuta straff a fost legtitimată ideologic. Era conferită de puterea avută în faţa celorlalţi.
Aici un activist în timpul colectivizării.

Omul satelor a copiat în felul său, atitudinea de orăşean
prin accesorii - locuinţa la bloc, geanta de cucoana şi
rochia cu imprimeuri. Imagine din anii 1960

În anul 1988 pentru acest bărbat în papuci de cauciuc
nimic din ce este comportament urban nu mai
reprezintă un ideal.
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Tur ghidaT

Edmond van SaanEn-algi

Biserica
Sf. Fanurie
Hram: Sfânta Treime, Sfânta Cuvioasă Parascheva și Sfântul Mucenic Fanurie
Strada Cerceluș, nr. 18 A, Sector 3

D e Cristina Vlăsceanu
www.orasul.ro

Punct de întâlnire
18 mai 2014, ora 11
Academia de Studii Economice, Piața Romană
Detalii și înscrieri: istoric de artă Oana Marinache
asociatiaistoriaartei@gmail.com
Taxa de participare: 20 Ron

Proiect inițiat de
Asociația Istoria Artei
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Fotografi ABMD

Livia Zaharia

Cum ai început sa fotografiezi?
Începuturile au fost în urma cu 5 ani. Atunci,
pentru că intrasem la facultate am primit cadou
un aparat foto DSRL pentru a-l folosi în excursia
de studiu care urma şi deoarece- la urma urmeiorice om de la Arhitectură ar trebui să deţină
propria sa cameră foto. De atunci am început să
fac fotografiez diverse lucruri- primele fiind cele
strict necesare sau tehnice ca diverse detalii sau
perspective şi mai apoi am observat că subiectul
pozelor se schimba, nu era doar arhitectură, ci
diverse lucruri pe care le remarcam în timp ce
mergeam şi care mă interesau din varii motive.
Acum de regulă dacă ies pe afară să mă plimb
sunt rare momentele când mă găseşte lumea
fără cameră.
Ce tip de fotografie îți place?
Sincer e o întrebare complicată fiindcă prefer să
nu încadrez pozele după categorii de conţinut
sau cromatică. Îmi plac fotografiile bune- iar
acestea sunt cele care pot să-ţi transmită
un sentiment şi să te facă să uiţi de lumeasemenea unei cărţi sau unui film bun. De aceea
o fotografie ar trebui să poată arăta maxiumul ei
de potenţial expresiv prin mediul de redare. De
exemplu o poză alb-negru va fi spectaculoasă
prin contrast sau textură în timp ce un apus
sau o lumină caldă pot avea unele nunaţe care
în orice altă tehnică ar fi doar griuri. O poză de
stradă surprinde animaţia locului şi elementul
component al acesteia-oamenii- dar la fel de
bine se pot realiza fotografii impresionante de tip
portret sau peisaj urban sau natural.
Toate acestea sunt la fel de interesante şi
frumoase pentru mine, deşi, ca orice om, nu
pot spune că mă pricep la toate şi se observă
încă formaţia mea de arhitectă prin accentul
pus pe compoziţiile fixe date de clădiri şi mediul
construit.
Cum ai aflat de Asociația Bucureștiul meu
drag?
Simplu- de pe internet. Am observat în câteva
rânduri diversele activităţi pe care le desfăşura
în perioada respectivă când am venit la primul
eveniment- o excursie foto.

Ce activități ale asociației îți plac cel mai
mult?
Ca experienţă personală excursiile dar ca
răsplată a muncii dacă o pot numi aşa,
expoziţiile. Asta pentru că este uimitor când
oamenii vin şi văd poza şi pentru un scurt
moment li se schimbă starea de spirit- fie măcar
din pură curiozitate asupra modului în care a fost
făcută ea.
Ce loc din București îți place cel mai mult?
Nu cred că e unul singur şi depinde de mai mulţi
factori. Deoarece Bucureştiul nu este un oraş
care să-şi impună starea lui asupra ta în genul
altor mari capitale europene. Este un oraş în
care dacă ştii unde să te uiţi poţi găsi în orice
zonă spaţii unde să te simţi bine. Cum am mai
spus- sunt multe variabile în calcul.
Ce îți place în București?
Tocmai adaptabilitatea sa ca oraş pentru orice
persoană, datorată colajului de elemente din
care e alcătuit. De exemplu dacă cauţi indicaţii
cum să ajungi undeva şi întrebi în jur vei primi
câte un traseu diferit pentru fiecare persoană
întrebată şi dacă cumva se nimereşte să fie chiar
aceeaşi rută va avea tot atîtea repere câte păreri
pe drum.
Ce nu îți place în București?
Sincer marea mea problemă e lipsa lui de relief.
Cu cîteva excepţii, el este orizontal, fără multe
dealuri. De aceea uneori am impresia că noi
ca oameni am început să ne construim relieful
artificial pe el cu diversele clădiri.
Altfel puncte slabe mai există însă nu le consider
relevante.
Defineşte Bucureştiul în câteva cuvinte
Pentru mine- născută şi crescută în Bucureşti- el
este în primul rând acasă. Se aseamănă cu un
labirint pe care îl cunoşti dar de fiecare dată,
chiar şi în zonele pe care le ştii, apare cîte ceva
nou.

Ce te atrage să participi la acțiunile
asociației?
Faptul că îmi dă ocazia să văd lucruri şi locuri noi
dar şi întâlnirea cu oameni pe care îi cunoşti doar
după nume sau întâmplări.
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F o t o : Cornel Petrescu
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Memoria vizuală

Andrei Bîrsan
www.orasul.ro

Amenajarea Dâmboviței
1984 începe decopertarea
Dâmboviței în fața Palatului
de Justiție. În fundal
magazinul Unirea inițial
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Andrei Bîrsan
www.orasul.ro

Calea Griviței colț cu str
Buzești, anii ‘80.
Toate clădirile au dispărut
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Martie 2002

Aprilie 2014

Andrei Bîrsan
www.orasul.ro

OMV-ul de pe bd. George
Coșbuc
În martie 2002 benzina
de 95 fără plumb costa
0,61 euro litrul. În aprilie
2014 a ajuns la 1,45 euro
pe litru, adică de 2,36 ori
mai mult.
136 Bucureștiul meu drag

Nr. 27 / Aprilie 2014 137

MEMORIA VIZUALĂ

Mihai Petre
www.orasul.ro

aprilie 2014
A început demolarea
clădirilor (mai) noi de la
Bere Grivița
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Vlad Petreanu
www.petreanu.ro

Bucureştiul e un oraş
vesel cu primari trişti.
Pe b-dul Unirii se râde
copios zilele acestea.
Cineva i-o fi spus
primarului Robert
Negoiță, de la sectorul
3, că 2014 este anul
movului, iar primarul l-a
şi crezut. Ca-n bancul
cu fata de pe centură
care vrea şi ea o rochie
de purtat prin centru, la
ocazii, şi primarul Negoiță
a cerut ca, pe noul său
bulevard reabilitat să i se
pună „şi un pic de mov,
aşa“. A rezultat un soi de
atracţie de circ provincial,
o schelă fieroasă care
nu face nici umbră şi nici
nu te apără de ploaie,
şi al cărei singur rost
pare a fi să-nveselească
bucureştenii.
La a face haz de necaz
pe noi, Miticii, nimeni nu
ne-ntrece.
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Bogdan I. Șerban
www.facebook.com/
bogdaniiii

Lecturi Urbane la metrou
M-am plimbat cu ei pe
traseu și am reușit să
surprind cel mai bine
rezultatul evenimentului,
în această fotografie: un
vagon de metrou citind.
Nu m-am așteptat să
aibă atât de mult succes
această poză. M-am
bucurat enorm să văd că
bucureștenii rezonează
cu ideea de a citi cărți.
Cred că asta spune multe
despre noi.
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Radu Iacob
http://instantaneede-rai.blogspot.ro/

Bucureșteni bucurându-se
de zilele calde ale sfârșitului
de martie, la o plimbare
prin Parcul Herăstrău, în
apropierea arhi-cunoscutei
„roți mari”.
Comparată cu alte roți
de pe meleaguri străine
pe care le-am văzut de-a
lungul timpului, ea este
destul de mică. Dar pentru
mine, ea reprezintă Roata
Mare din vremea copilăriei,
când îmi părea uriașă.
Astăzi, ea nu s-a schimbat
prea mult, doar culoarea
e diferită, iar în ochii altor
copii, ea este cu siguranță
cea mai mare roată.
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Dan Mirică
www.danmirica.ro

Când sunt în Bucureşti,
aproape în fiecare
dimineaţă o iau la pas
prin Parcul Tineretului.
Uneori cu aparatul, alteori
cu câinele, alteori doar eu
cu mine.
De fiecare dată descopăr
locuri noi, acesta este
unul găsit cu aproape
un an în urmă, iar în
dimineaţa Învierii, am ieşit
direct în acest loc pentru
a mă bucura în primul
rând de răsărit. Am fost
răsplătit cu o imagine de
neuitat.
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