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Orașul dinăuntru
Cu toții când vorbim despre excursiile noastre în lumea largă pomenim de
arhitectură, monumente, muzee, restaurante, expoziții ... de spații publice
predominat exterioare. Dar de interioarele orașului? De spațiile de muncă
sau de locuire ale gazdelor știm ceva? Foarte rar vom avea acces la ele. În
delegații mai intrăm în diferite zone ale firmelor, mai ales în sălile de ședințe,
dar în locuințele localnicilor mai deloc.

De Andrei Bîrsan
www.orasul.ro

Sala de ședință din corporațiile multinaționale, cel puțin din Europa, este la
fel peste tot. Că are sau nu un tablou în plus, o mochetă mai fistichie sau
nu știu ce tehnică de videoconferință, tot aia este peste tot. Este camera
aseptică de luat decizii, de tras de ureche și de dat indicații. Este mirosul
de cafea la filtru și de emoții ale întâlnirii cu „cel de sus“ sau plictiseala unei
alte ședinte interminabile. Este ședința cu Windows, grafice și tabele (acum
cațiva ani obligatoriu cu BlackBerry).
Sunt și altfel de ședinte, cele de creație cu blugi și brioșe, cu Mac și iPhone,
cu idei trăznite și liber la imaginație….
Ambele tipuri vor coexista, și ele fac parte din povestea orașului european
București.
Până una alta haideți să ne bucurăm de vacanța de vară!
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CRONICA ASOCIAȚIEI - EXCURSII

Inchisoarea Ramnicu Sarat,
20.06.2015: vizitare Inchisoarea
Ramnicu Sarat, Rezervatia Naturala
„Piatra Alba de la Grunj“,
Muntele de Sare

Foișorul de foc 20.06.2015 Tăiem parcul Titan, trecem pe lângă ce a mai rămas din cinema
Gloria, o luăm pe Țărăncuței, trecem pe 7 Drumuri spre piața Muncii, prin Diligenței ajungem în
Dristorului, Matei Basarab ne scoate în Labirit până la Hala Traian. Tăiem Popa Soare, Plantelor,
Negustori ne duce pe Hristo Botev și Cavafii vechi care ne scot în spate la Sf Gheorghe, gata!
CAVÁF, cavafi, s. m. (inv.) Pantofar, cizmar; negustor de încălțăminte de calitate inferioară. –
Din turcă kavaf. (dexonline) Această excursie face parte din proiectul 2021 București Capitala
Europeană a Culturii www.bucuresti2021.ro #bucuresti2021 #explorare

 Foto Andrei Bîrsan
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 Foto Nick Costandache
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 Foto Andrei Bîrsan

Politehnica - Basarab 27.06.2015 Excursie dedicată zonei industriale Cotroceni-Regie-Basarab
(Centrala Grozavești, Regia Tutunului, Fabrica de bere Grivița, gara Basarab). De la Hanul
Gabroveni vom tăia Centrul Vechi pe Sepcari, pe lângă Hanul lui Manuc, și vom ajunge la stația
de metrou Unirii 1. Coborâm la Politehnica, trecem pe lângă statuia Leu și fosta gară regală și
coborâm pe șoseaua Grozăvești spre Dâmbovița. Ajungem la CET Grozăvești, care are peste
8 Bucureștiul meu drag

100 de ani, datând de pe vremea primarului Emanuel Pache Protopopescu. Lăsăm în dreapta
biserica Cărămidarii de Sus și o luăm pe sub podul Basarab, pe lângă turnul de apă al Regiei
Tutunului și fosta fabrică de bere Grivița. Trecem liniile de cale ferată pe la Gara Basarab. Urcăm
în blocul de lângă pasaj și admiram Bucureștiul de sus. Această excursie face parte din proiectul
2021 București Capitala Europeană a Culturii www.bucuresti2021.ro #bucuresti2021 #explorare
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Bucurestiul colorat cu
graffiti și picturi murale
Asociaţia „Bucureştiul meu drag” împreună cu
magazinul F64 şi AME design a vernisat expoziţiei
de fotografie “Bucureştiul colorat”, marţi 16 iunie
2015 la Magazinul F64, ora 18.30.
40 de bucureşteni au găsit în cele mai
neobişnuite locuri graffiti, stencil sau mesaje care
înfrumuseţează sau, din contră, urâţesc oraşul.
Fotografiile sunt expuse ca un film fotografic care
spune povestea “colorării” Bucureştiului.
Expun: Ana Hampu • Anca Cernat • Andreea
Istriteanu • Andreea Văduva • Andrei Bîrsan •
Andreia Bîrsan • Bianca Dinu • Camelia Damian •
Cătălin Nicolae • Ciprian Grigore • Cosmin Tuduran
• Cristi Moise • Dana Iordan • Daniela Gherase
• Eliza Breajen • Florin Stanca • Gabriel Borta •
Ileana Partenie • Iulian Vulcan • Lucia Simion •
Luciana Gingarasu • Marcel Eremia • Mariuca
Tocae • Mihaela Mândru • Mihai Petre • Mircea
Raducan • Mirela Momanu • Nancy Vajaianu •
Neculae Juncu • Oana Pop • Paulina Şelaru •
Raluca Enache • Roberto Iosupescu • Sabina
Cernat • Şerban Vornicu • Simona Manolache •
Sorin Panait • Stefanel Vlad • Victor Roman • Vlad
Vaivoda

Organizatori:

Asociaţia Bucureştiul meu drag, Andrei Bîrsan preşedinte, Mirela Momanu - curator
Magazinul F64
AME design

Parteneri media:

www.modernism.ro , www.phototeam.ro , www.
comunitatefoto.ro , www.foto-magazin.ro , www.
B356.ro , www.rri.ro , www.photomagazine.ro ,
www.foto4all.ro , www.tvcity.ro
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 Fotografii de:
Eliza Breajen
Roberto Iosupescu
Nancy Vajaianu
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Expoziția foto “București- Subiectiv prin Obiectiv”
din 15 iunie, la Palatul Voievodal Curtea Veche

Itinerăm expoziţia “București- Subiectiv prin
Obiectiv”la Palatul Voievodal Curtea Veche !
Începând de astăzi, timp de o lună, expoziţia
poate fi vizitată în Centrul Istoric al Bucureştilor.
O parte dintre imaginile prezentate în seria de
articole fotografice “București- Subiectiv prin
Obiectiv”, demarată de B365.ro în parteneriat
cu Bucurestiul meu drag, va fi expusă la Palatul
Voievodal Curtea Veche, în perioada 15 iunie -15
iulie 2015. Vernisajul expoziţiei va avea loc luni,
15 iunie.

14 Bucureștiul meu drag

Expoziția include imagini captate în Bucureștiul
actual de 39 de fotografi ai Capitalei, ce surprind
viața cotidiană din orașul nostru, pe teme ca
Arhitectura, Traficul, Parcuri, Lacuri, diverse
locuri din București precum Centrul Vechi, Piața
Romană sau Calea Victoriei, dar și bucureștenii și
“fauna urbană”.

și al Muzeului Municipiului București (www.
muzeulbucurestiului.ro), menit să arate diverse
locuri și teme specifice Capitalei, captate în
mod subiectiv, prin obiectivul fotografilor din
oraşul nostru. Expoziția participă la ediţia a IV-a
a Festivalului Fotografiei Europene, organizat de
Eurofotoart www.eurofotoart.com.

Seria “Bucureşti- Subiectiv prin Obiectiv” este
un proiect fotografic demarat de site-ul de știri
B365.ro , în parteneriat cu Asociaţia Bucureştiul
Meu Drag şi cu sprijinul ComunitateFoto.ro

Expun: Adrian Tache ; Alex Mazilu ; Alexandru
Corneanu ; Alin Ioniţă ; Anca Tomoroga;
Andrei Bîrsan; Cezar Petre Buiumaci; Ciprian
Grigore; Costin Mesca; Costin Tocu; Cristanta

Maciuceanu; Cristi Moise; Cristian Oprea; Dan
Mihai Bălănescu; Daniela Gherase; Eli Driu; Eliza
Breajen; Irina Isăcescu; Lucia Simion; Melania
Dima; Mihaela Tulea; Mihai Andrieş; Mihai Petre;
Mirela Momanu ; Neculae Juncu ; Nicolae
Costandache ; Nicu Buculei ; Octav Dragan ;
Radu Iacob; Radu Pătraşcu; Rodica Tuchilă;
Şerban Vornicu; Silviu Pal; Silviu Tănase; Sorin
Panait; Sorina Tache; Ştefan Tuchilă; Vlad Eftenie;
Vlad Vaivoda.
Vă invităm să admirați orașul alături de noi!
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ARHIVA ASOCIAȚIEI

Bucureștiul
meu drag
Din excursii

iunie 2008
Alexandru Dinu Șerban
Excursie Cimitirul Bellu

iunie 2009
Oana Boncu
Excursie Delta Bucureștilor

iunie 2010
Georgiana Dinu
Excursie Salonul de fotografie

16 Bucureștiul meu drag
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iunie 2011
Corneliu Munteanu
Excursie Inaugurarea Pasajului Basarab
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iunie 2012
Gabriela Mihăilă
Excursie Bookfest

iunie 2013
Antonio Gherdan
Excursie Feroviară

iunie 2014
Cătălina Cucoaneș
Excursie Noaptea Studiourilor foto
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Montajul Expoziției “Cele două lacuri” cu Cristi Nyaguly și Ana-Maria Necșa
Foto Andrei Bîrsan
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TRECUT-AU ANII...

Trecut-au anii

1987 - Foișorul de foc
Foto Andrei Bîrsan
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TRECUT-AU ANII

Piața Universității

Anii ‘10, arhiva Cezar Petre Buiumaci

24 Bucureștiul meu drag

Anul 2014, fotograf Cristina Dumitru
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TRECUT-AU ANII

Calea Victoriei

Anii ‘10, arhiva Cezar Petre Buiumaci
26 Bucureștiul meu drag

Anul 2014, fotograf Dan Moruzan
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ARHITECTII BUCURESTIULUI

Arh. Henrieta Delavrancea-Gibory
 Text: Emil Retegan, Foto: Sabin Prodan
Str. Barbu Iscovescu Nr. 44
28 Bucureștiul meu drag
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Henrieta DelavranceaGibory

Alături de Horia Creangă, George Matei
Cantacuzino și Octav Doicescu, face parte din
generația de arhitecți, care a avut o contribuție
importantă la formarea școlii de arhitectură
modernă românească.

(n. 1894 - m. 1987)

Henrieta Delavrancea-Gibory a fost una dintre primele
arhitecte din România. Arhitecta a fost fiica cea mică
a scriitorului Barbu Ştefănescu-Delavrancea, soră a
scriitoarei și pianistei Cella Delavrancea şi a pictoriţei
Niculina Delavrancea-Dona.

Studii: A studiat la Şcoala Superioară de
Arhitectură din Bucureşti, absolvită în 1926,
după o întrerupere datorată Primului Război
Mondial şi a dificultăţilor din anii care i-au
urmat.
Te x t Emil Retegan
lector universitar,
doctorand arhitect

F o t o g r a f i i Sabin Prodan
arhitect

Lucrări: Şi-a desfăşurat activitatea profesională
ca arhitect al Eforiei Spitalelor Civile (1925
- 1942) şi în paralel în biroul propriu de
arhitectură, până la suprimarea dreptului de
liberă practică a arhitecţilor de către guvernul
comunist din anul 1948. Autoare a peste 80
de proiecte realizate şi a cel puţin tot atâtea,
rămase în stadiu de proiect.
Evoluează de la stilul arhitecturii neoromâneşti
în care a fost formată la Şcoala Superioară
de Arhitectură – stil oficial, predominant în
deceniul 3 al secolului XX – reducând, de la
primelele sale lucrări, prezenţa elementelor
decorative la simple sugestii identitare: locuinţa
proprie din str. Mihai Eminescu nr. 149 (19251926), casa Iosipovici, str. dr. Lister nr 75
(1927, în colaborare cu arh. Grigore Ionescu),
casa Blanche Bernay, str. dr. Victor Babeş nr.
10 (1928), casa dr. Alecu Ureche, str. Luigi
Cazzavillan nr. 26 (1929), toate în Bucureşti.
Cea mai reprezentativă pentru această
perioadă rămâne clădirea Prefecturii judeţului
Caraş (actualmente Primăria oraşului Oraviţa,
1927-1932), prima clădire publică de mai mare
anvergură, realizată cu colaborarea arhitectului
Gh. Audisio, în urma câştigării primului concurs
de arhitectură, în 1927.
A abordat, în egală măsură, cele mai diferite
programe de arhitectură:

Locuinţe individuale:

Proiect cultural dezvoltat de către Asociaţia
Bucureştiul meu drag, beneficiar al unei finanţări
din partea Uniunii Arhitecţilor din România, din
fondul Timbrul Arhitecţilor în anii 2012 şi 2014

- locuinţe urbane: pentru profesorul Gavrilă,
b-dul Ferdinand I nr. 166 (1934), pentru M.
Şerbescu, str. C-tin. Sandu Aldea nr. 89 (1935,
modificată), pentru profesorul şi ministrul Victor
Vâlcovici, str. Londra nr. 44 (1936 - 1937), casa
Cantuniari, str. pictor G.D. Mirea nr. 18 (1936),
vilă în str. Biserica Amzei nr. 13-15 (1935);
vila ing. Emil Prager din Bd. Aviatorilor (1936);
Palatul Principelui Nicolae de la Snagov (19361937); vila comandorului Hrubeş, str. Alexandru
Donici nr. 49 (1937) ;

http://issuu.com/dictionaruar

- locuinţe de vilegiatură: primele vile la mare

30 Bucureștiul meu drag

construite la Eforie Nord: vila „Vera” (1934,),
vila „Cetatea pe nisip” pentru regele Carol
al II-lea (1934, azi dispărută) şi „Nova”, vilă
pe faleză (1935); vila Bogdan din Techirghiol
(1934) ;
- ferme şi conace: la Drăghiceni-Olt, pentru
pictorul Eustaţiu Stoenescu (1934 – 1938,
azi dispărut) -arhitecta a fost o bună prietenă
a pictorului Stoenescu, pentru care a realizat
atât casa şi atelierul din Bucureşti, cât şi
conacul de la Drăghiceni-Olt, intrepretând în
mod original modelul caselor tradiţionale din
Valahia; la Măgura Odobeştilor-Vrancea, pentru
Petre şi Ecaterina Logadi-Caragiale (1938, azi
dispărut);
- locuinţe colective: imobilul P+2 pentru
generalul Glatz, str. profesor Moise Nicoară
nr. 37 (1937 - 1938), imobilul P+3 pentru Grig
Arapu, str. pictor Barbu Iscovescu nr. 44 (1938
-1939), imobil P+5, str. Brezoianu nr. 46 (19461948), reşedinţe princiare: Palatul de la Snagov
pentru Principele Nicolae al României (1936,
azi modificat) ;

Clădiri publice:

- bănci - Banca Comercială Neamţu din
Drobeta Tr. Severin (1929);
- administrative - primării (Oraviţa – 1927-1932
şi Balcic);

- spitale: Institutul de Medicină dr. N. Lupu,
şos. Ştefan cel Mare nr. 19 - 21 (1930-1933);
Institutul de Igienă şi Sănătate Publică din
Bucureşti, str. dr. Leonte nr. 1-3 (1932 - 1942)
proiect conceput într-o arhitectură modernă,
funcţionalistă, cu care câştigă concursul din
anul 1932; pavilion la Spitalul Colentina (1933);
Spital Clinic Fundeni (1949-1959); Institutul
Oncologic - Filantropia (1950-1960); pavilioane
pentru bolnavi contagioși la Spitalul V. Babeș
din Șos. M. Bravu (1953);
- biserici: Sf. Nicolae din Oltenița (1934),
Vulturești-Olt (1934), Spanțov-StanceaCălărași (1934), Șerpeni Ilanlâc (1934,
actualmente Zmeevo, în Bulgaria) și
Drăghiceni-Olt (1937 – 1938);
- amenajări interioare: Amfiteatrul Spitalului
Colţea (1929), Căminul funcţionarilor E.S.C. din
incinta Mănăstirii Sinaia (1934) şi restaurarea
bisericii vechi din incinta Mânăstirii Sinaia.
Alte lucrări în București: fațada
cinematografului Capitol din B-dul Regina
Elisabeta (1938); contribuție la restaurarea
Bisericii Sf. Gheorghe Nou (1982-1987).
Lucrări la Balcic: S-a impus ca una din figurile
marcante ale arhitecturii româneşti interbelice,
cu o contribuţie majoră în promovarea
interpretării tradiţiei naţionale în cheie modernă,
Nr. 39 / Iunie 2015 31

preocupare care şi-a găsit expresia cea mai
originală în perioada realizării vilelor de la Balcic
(1934 – 1938) pentru o serie de comanditari
din elita vremii: vila „Vânturile, valurile” pentru
generalul Gh. Rasoviceanu (1934 – demolată
în 2009), vila „Lupoaicei” pentru Elena
Popovici-Lupa şi Nae Ionescu (1934 - azi
dispărută), pentru poetul Ion Pillat şi pictoriţa
Maria Pillat-Brateş (1934-1935), vila „Turnul
lui Mugur” pentru G.D. Mugur (1934), vila
„Balcica” pentru primarul Balcicului, Octavian
Moşescu (1934), vila „Cuibul lui Roman” pentru
ing. Roman (1935, azi dispărută), vila pentru
ministrul Mircea Cancicov şi soţia sa, scriitoarea
Georgeta Jurgea-Cancicov (1936), vila „Ghiul
Hane” pentru Cecilia Constantiniu (1936, azi
dispărută), vila avocatului şi ministrului Grigore
Iunian (1935 - azi dispărută), vila „Misterioasa”
pentru avocatul George Gesticone şi soţia
sa, Amelia Gesticone-Nădejde (1936, azi
dispărută) şi ultima construită, „Vila cu terase
în mare” pentru Stelian Popescu, directorulproprietar al marelui cotidian „Universul” (1937
- 1938, demolată în 2009). Singura clădire
publică realizată pentru municipalitate este
remodelarea și extinderea Primăriei orașului
Balcic (1934-1936,). Demne de interes sunt
şi refacerea, remodelarea sau extiderea unor
clădiri existente, în spiritul arhitecturii vernacular
balcanice: fosta casă Hagi Geavid pentru Eliza
Brătianu (1934 - 1935), vila „Ghiul Serai” pentru
omul politic C. Dimitriu-Dovlecel (1936) şi nu
în ultimul rând, cele două pavilioane construite
pentru Regina Maria în incinta Palatului Regal
de la Balcic: Pavilionul de ceai al Reginei (1935,
azi în stare de ruină) și Pavilionul Grănicerilor
(1936), tot atâtea exemple de rezolvare
modernă în armonie cu arhitectura oficială a
celorlalte clădiri regale. Înainte de pensionarea
din 1982, şi-a dedicat energia ultimilor ani
realizării studiilor asupra arhitecturii populare
din judeţele Mehedinţi, Gorj, Buzău, Prahova,
realizate pentru I.P.J. Ilfov cu scopul de a
aduna prototipuri valabile, care să ferească de
depersonalizare locuinţele rurale aflate atunci
în curs de proiectare, urmare a procesului de
urbanizare decis de conducerea statului.

Premii:

Premiul UA (1972) - Case tradiționale în județul
Mehedinți (studiu).

Str. Barbu Iscovescu Nr. 44
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Bd. Regina Elizabeta Nr.36
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Str. Mihai Eminescu Nr.149
Str. Dr. Lister Nr 75
Str. C-tin Sandu Aldea Nr. 89
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Sos. Stefan cel mare Nr.19-21
Str. Moise Nicoara Nr.37
Str Ion Brezoianu Nr. 46
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Str. Victor Babeș nr.10
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Str Biserica Amzei Nr.13-15

42 Bucureștiul meu drag

Nr. 39 / Iunie 2015 43

Str. Doctor Leonte Nr.1-2
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Str. Pictor G.D. Mirea Nr.18
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Ghidul Baedeker, ediţia 1911
 Text: Narcis Ispas  Foto: Fototeca Arhivelor Naţionale ale României

48 Bucureștiul meu drag
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O capitală absolut modernă

„O capitală absolut modernă”, aceasta este caracterizarea
părţii centrale a oraşului făcută de către redactorii ghidului
Baedeker, ediţia a 13-a, din anul 1911. Din cele 476
de pagini, cu text şi planuri, dedicate Austro-Ungariei şi
capitalelor Serbiei, Muntenegrului şi României, numai trei
pagini de text sunt afectate Bucureştiului la care se adaugă
un plan al oraşului întins pe alte două pagini.
Atracţiile oraşului, notate cu asterisc, obligatorii pentru
călătorul străin, sunt numai două: Hotelul Bulevard şi
Tezaurul de la Pietroasa, aflat în Muzeul de Arheologie
găzduit într-o aripă din localul Universităţii. Pentru vizitarea
acestui tezaur vizigot se dau preţioase indicaţii: „deschis joia
şi duminica între orele 11-15; în afara programului de vizitare
a se adresa paznicului; bacşiş”.

D e Narcis Ispas
arhivist, Arhivele Naționale
ale României

Despre Bucureşti aflăm:
300.000 locuitori dintre care:
- 35.000 austrieci şi unguri;
- 43.000 evrei
situat pe cele două maluri ale
Dâmboviţei, apărat de o centură de
18 forturi, bogat în construcţii noi.

Imaginile care ilustrează articolul
mi-au fost puse cu generozitate
la dispoziţie de colegii din cadrul
Biroului Arhive Tehnice şi de
Înregistrare cărora le mulţumesc şi
pe această cale.
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Alte curiozităţi care pot fi văzute pe parcursul unei zile
sunt: dimineaţa, în birjă, Palatul Regal, Ateneul, biserica
Stavropoleos, biserica Domniţa Bălaşa, Mitropolia iar dupăamiaza o plimbare la Şosea.
Se recomandă vizitarea Bucureştiului în lunile aprilie-mai sau
septembrie-octombrie. Pentru birjă se cer 3-4 franci pe oră
în interiorul oraşului şi 5 franci la Şosea; se recomandă a se
înţelege cu birjarul înainte de călătorie; se mai întâmplă ca
acesta să nu găsească drumul prin oraş.
Alte mijloace de transport sunt tramvaiul electric de pe
bulevardul Elisabeta şi prelungirea acestuia spre est precum
şi tramvaiul cu cai pe traseele care traversează oraşul spre
gări. Pentru reţeaua de tramvai se face trimitere la planul
oraşului, ridicat la o scară convenabilă pentru formatul
ghidului şi suficient de detaliat pentru a regăsi trimiterile din
text. Se observă cât de extinsă este reţeaua (Strassenbahn)
asigurând legătura dintre centru şi cartiere. Toate liniile de
tramvai aparţineau celor două societăţi: „Prima Societate
Anonimă Română de Tramvaiuri” şi „Societatea Anonimă
Română pentru Construirea şi Exploatarea de Căi Ferate
şi Tramvaiuri”. Din inventarul celor două societăţi reţinem:
peste 50 kilometri de linii de tramvai, 1.500 de cai, ateliere,
grajduri, potcovării. Prima societate deţine numai tramvaie
cu cai şi posedă trei depouri (Bonaparte, Lânăriei, Ziduri
Moşi) precum şi un teren de fâneaţă (Prelungirea Dorobanţi).
Cea de a doua Societate posedă tramvaie electrice şi cu
cai în trei depouri (Vasile Lascăr, Şerban Vodă, Albişoara)
precum şi Uzina Electrică Grozăveşti. Caii, cei mai mulţi de
talie mare, ungureşti, aveau marcat un număr pe gât, aplicat
cu fierul înroşit.
Revenind la recomandările ghidului se observă că pe traseul
de cale ferată dintre Braşov şi Bucureşti sunt amintite:
Azuga-localitate industrială înfloritoare, Buşteni-staţiune
estivală frecventată, Sinaia-loc select de vilegiatură. La Sinaia
sunt notate cu asterisc: Hotelul Caraiman, cu 120 de camere
şi Castelul Peleş-reşedinţa regelui, cu vizitare permisă în
absenţa Curţii. Drumul continuă: Câmpina, cu puţurile ei de
petrol, apoi câmpia fertilă a Valahiei.
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Strada Profesor Doctor
Victor Babeș
 Text: Aurel Ionescu  Foto: Titel Dragomir
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Louis Pasteur, care a studiat şi a tratat turbarea.
A introdus vaccinarea antirabică în ţara noastră în
1888, a inventat metoda de imunizare antirabică
prin asocierea vaccinului cu serul antirabic. Este
considerat părintele seroterapiei (1895) şi creatorul
şcolii româneşti de morfopatologie şi microbiologie.
A avut contribuţii de renume mondial în cercetarea
difteriei, leprei, tuberculozei, pelagrei şi a febrei
tifoide. A descoperit peste 50 de germeni patogeni
necunoscuţi şi a preconizat metode noi de colorare
a bacteriilor şi a ciupercilor. A pus în evidenţă
antagonismele microbiene, situându-se printre
precursorii ideilor moderne asupra antibioticelor.
O clasă de paraziţi (babesii) şi o maladie asociată
(babesioza) îi poartă numele.

Profesor dr. Victor Babeş

Fragment din lucrarea „Străzi din Bucureşti şi numele lor –
Personalităţi ale Bisericii, Medici şi farmacişti” de Aurel Ionescu,
apărută la Editura Vremea în 2014.

Istoricul de arteră

Text Aurel Ionescu

Fotografii Titel Dragomir

Bing Maps

Există în Bucureşti o stradă şi o piaţă care poartă numele
lui Victor Babeș, amândouă situate în sectorul 5, în cartierul
Cotroceni. Strada, aflată inițial în nou creata parcelare
Principesa Elena, a primit acest nume la 21 decembrie 1927.
Piaţa a fost numită la sfârşitul secolului al XIX-lea piața Gării
Centrale după construcţia propusă a se ridica aici, dar care
nu s-a realizat niciodată. Apare cu acest nume din 1954. Este
cunoscută şi ca piaţa Sf. Elefterie, datorită bisericii care se află
în partea de sud a ei.
O altă arteră, actualul bulevard Eroii Sanitari, a purtat numele
lui Victor Babeș între 1956 și 1958. Există un memoriu din
16 septembrie 1954 al acad. Constantin I. Parhon „pentru
repararea unei nedreptăţi comise de regimurile trecute faţă de
memoria lui Victor Babeş”, adresat preşedintelui Marii Adunări
Naţionale, dr. Petru Groza. Arătând că strada care purta atunci
(ca şi acum) numele lui Victor Babeş este una „oarecare,
pierdută în noianul acelora purtând numele unor medici mai
puţin cunoscuţi (…), aşa după cum a găsit de cuviinţă să-i
cinstească memoria regimul trecut al boierilor şi moşierilor din
ţara noastră”, acad. C. I. Parhon propunea, printre altele, ca
piaţa Sf. Elefterie şi bd. Ardealului să poarte numele lui Victor
Babeş. Dacă piaţa şi-a schimbat numele foarte repede, bd.
Ardealului a mai avut de aşteptat doi ani, iar schimbarea dorită
de academicianul Parhon a fost cât se poate de efemeră.
După decesul lui Petru Groza, la începutul lui 1958, cea
mai potrivită arteră din Bucureşti care să-i poarte numele a
fost tocmai bulevardul care cinstea memoria marelui savant
Victor Babeş. În apropiere continuă să existe strada aceea
„oarecare”, purtând numele lui din 1927.

În perioada ocupaţiei germane a Bucureştiului (19161918), preocupat de activitatea profesională, a
preferat să rămână în capitală. În pofida dificultăţilor,
s-a ocupat cu succes de stingerea epidemiei de
variolă şi a focarelor de tifos şi holeră, ţinând în acelaşi
timp şi comunicări ştiinţifice la Academia Română.

Victor Babeș - 1901
sursa foto Wikipedia

Informaţii biografice

Autor a peste 1300 de lucrări ştiinţifice publicate în
ţară şi străinătate. Membru corespondent (1889)
şi membru titular (1893) al Academiei Române.
Consacrat dinainte de Primul Război Mondial ca
o personalitate de prim rang a ştiinţei medicale
româneşti, a fost m (c) al Academiei de Medicină din
Paris, triplu laureat al Academiei de Ştiinţe din Paris
şi distins cu numeroase ordine şi medalii, inclusiv cu
ordinul Legiunea de Onoare în grad de cavaler.

Studii de medicină la Budapesta şi Viena,
doctor în medicină la Viena (1878). A
efectuat stagii de specializare la Paris, în
laboratorul lui Louis Pasteur şi la Berlin, în
laboratoarele lui Rudolf Virchow şi Robert
Koch. Coautor în 1885, împreună cu
savantul André-Victor Cornil, al primului
tratat complet de bacteriologie din lume.

În 1924 a fost nominalizat la Premiul Nobel pentru
medicină şi fiziologie.

Victor Babeş (28 iulie 1854, Viena – 19
octombrie 1926, Bucureşti), medic şi
bacteriolog. Părinţii săi au fost Sophia (n.
Goldscheider, dintr-o familie vieneză înstărită)
şi Vincenţiu Babeş, cărturar patriot şi om
politic din Banat, stabilit la Viena, unul dintre
fondatorii Partidului Naţional Român şi ai
Academiei Române.

Profesor de histopatologie (1885-1887)
la Facultatea de Medicină din Budapesta,
profesor de anatomie patologică şi bacteriologie
la Facultatea de Medicină din Bucureşti (18871926) şi la Universitatea din Cluj.
În 1887 a pus bazele Institutului de Patologie
şi Bacteriologie din Bucureşti, primul institut
de cercetări ştiinţifice din România, care îi
poartă numele din 1925.
A fost al doilea medic din lume, după
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În august 1919 a fost numit profesor titular de
anatomie şi histologie patologică şi microbiologie
la nou înfiinţata Universitate din Cluj, unde a lucrat
numai un semestru.

Mormântul savantului, aflat iniţial în curtea institutului
pe care îl fondase şi condusese aproape patruzeci de
ani, se află acum pe terenul vecin al Institutului Naţional
de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie şi
Imunologie „Cantacuzino”. În curtea Institutului Naţional
de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Patologiei și
Științelor Biomedicale „Victor Babeş” se află un bust
din bronz al său, opera sculptorului Corneliu Medrea,
iar un bust din piatră (autor Max Kremser) se află în
curtea Facultăţii de Medicină din Bucureşti.
În 1945 Universitatea din Cluj a primit numele său,
iar în 1959 a devenit Universitatea „Babeş-Bolyai”.
Numele lui îl poartă azi şi Spitalul Clinic de boli
infecţioase şi tropicale din Bucureşti.
În 1956 s-a inaugurat la Bucureşti Muzeul „Profesor
dr. Victor Babeş” în fosta casă a fiului său, Mircea
Babeş, din str. Andrei Mureşanu, nr. 14A, sectorul 1.
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Ș coala de var ă la Palat

2 iulie - 27 august

( j oia între orele 11:00 - 12:30)

Traineri:
istoric Alina Havreliuc
istoric de artă drd. Oana Marinache
drd. U.A.U.I.M. Răzvan Andrei Voinea
arh. Costin Gheorghe

ATELIERE DE ISTORIE URBANĂ
http://asociatiaistoriaartei.blogspot.ro/

Înscrieri și detalii:

istoriaarteipentruceimici@gmail.com

Tel.: 0732.209.495

Partenerii proiectului
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Arhivele Naționale ale României
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Nicolae Nenciulescu
arhitectul Palatului Regal
 Text: Emanuel Bădescu  Foto: Arhiva Bibliotecii Academiei
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Vechiul Palat Regal după incendiu
Foto Iosif Berman
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De Emanel Bădescu
Biblioteca Academiei Române,
Cabinetul de Stampe
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Fiu al magistratului Grigore Nenciulescu şi al Anei, născută
Puică, viitorul arhitect s-a născut în Bucureşti în ziua
de 6 septembrie 1879. A avut o soră, Elena, căsătorită
cu maiorul Victor Bacaloglu. Înainte de toate, trebuie
arătat că provenea dintr-o familie boierească, de-a
lungul vremurilor membrii ei deţinând funcţii dintre cele
mai înalte în Ţara Românească. Înrudiri ilustre cu boierii
Băbeni, Suţuleşti, Filipeşti şi Otetelişeni denotă vechimea
şi importanţa acestei familii. În Bucureşti, pe la începutul
Podulului Târgului de Afară, a existat până la marele foc
din 1847 chiar şi o ulicioră numită Nenciulescu, probabil
de la hanul acestei familii, incendiat de un fulger în 12 iulie
1823. Conacul Nenciuleştilor, aprecia profesorul George
Potra, se afla pe actuala stradă Academiei, cu aproximaţie
în spatele statuii lui Iuliu Maniu, în el locuind prin anul 1808
ambasadorul lui Napoleon Bonaparte, faimosul general
Sebastiani.
Pentru anii de formare intelectuală şi cei imediat ulteriori
voi recurge la datele furnizate de Simina Stan, care a
descoperit în arhive documentele pe care profesorul
architect Nicolae Nenciulescu le considera pierdute
în urma percheziţiilor efectuate de agenţii Securităţii.
Citez: “Între anii 1887-1910 a urmat Liceul Sf. Sava din
Bucureşti şi apoi Şcoala Naţională Superioară de Belle
Arte din Paris, obţinându-şi diploma în 1910. Din 1912,
după satisfacerea stagiului militar, având gradul de căpitan
(arma geniu, n.n.), se încadrează în Ministerul de Război,
ca architect clasa II(prin concurs), de la 1 aprilie 1912
până în 30 noiembrie 1912, când a fost transferat la
Ministerul Agriculturii şi Domeniilor, în funcţia de architectşef al Serviciului de Arhitectură, unde a lucrat până în
1947”. Concomitent cu activitatea depusă în minister,
Nicolae Nenciulescu s-a angajat şi în dificila muncă de
profesor, la început suplinitor, la catedra de Stereotomie
şi Teoria Umbrelor a Facultăţii de Arhitectură. În 1938 a
obţinut numirea de profesor titular de catedră cu Atelier
de Arhitectură Generală, ca în 1942 să fie numit prodecan
al Facultăţii de Arhitectură. Alte funcţii au fost menţionate
într-un memoriu din 1965 aflat în posesia Academiei, din
care citez: “Am fost membru în Consiliul Tehnic Superior
din Ministerul Lucrărilor Publice, membru în Comisia de
Sistematizare a oraşelor din Ţară, membru în Comisia de
Refacere pentru lucrările imense de la Palatul Republicii
şi totodată architect diriginte al acestor lucrări. Am fost
şerful Lucrărilor Statului la Constanţa, pentru întocmirea
planurilor şi executarea Antrepozitelor şi Abatorului de
Export şi şeful lucrărilor mari pentru Sanatoriul Maritim de
la Staţiunea Eforie, judeţul Constanţa”. Meritele i-au fost
recompensate cu Steaua României în grad de ofiţer şi cu
Ordinal Coroana României. De asemenea, a fost Ofiţer al
Legiunii de Onoare(nu precizează anul). În arborele său
genealogic figurează două căsătorii, prima cu Alice Maria
Eftimiu, care i-a dăruit un fiu, Ioan, născut în octombrie
1915 şi refugiat în America, căsătorit cu o domnişoară

Profesorul arhitect
Nicolae Nenciulescu

Rodica Papacostea, a doua cu Zoe Pădureanu,
coborâtoare dintr-o veche familie musceleană,
aflată şi ea la a doua căsătorie. A locuit în casa
proprie de pe strada Alexandru Sahia nr. 6,
astăzi Calderon, până la sosirea bolşevicilor cu
tancurile sovietice, fiind aruncat împreună cu
soţia în subsolul unei clădiri de pe strada Galaţi
(ulterior locuind pe strada Alecu Russo nr.11),
“fără sobă şi cu doi pereţi interiori de scânduri”.
Cu această ocazie a crezut că a pierdut arhiva:
“Depunându-mi-se lucrurile într-un garaj la
periferie, am pierdut o mare parte din arhivă”!
Totuşi, nu a fost chiar un muritor de foame,
noul regim având nevoie de specialişti pentru
înlăturarea urmelor bombardamentelor angloamericane şi naziste din 1944. Astfel, între
1948-1953 îl găsim angajat la Institutul de
Proiectare a Construcţiilor din Bucureşti şi şef
al Secţiei Tehnice a ISPROR, de unde a fost
pensionat. Dintre proiectele şi lucrările sale sunt
de menţionat: 1) Palatul Regal. După incendiul
devastator din noaptea de 7 decembrie 1926,
orele 23 şi 15 minute, după cum specifică Iosif
Berman pe fotografia palatului ruinat, lucrările
de reconstrucţie, aprobate de Înalta Regenţă
în 20 iulie 1928, au fost conduse de arhitecţii
Karel Liman, până la 15 mai 1928 şi Nicolae
Nenciulescu, autorul proiectului, până în 15
martie 1932, ei finalizând lucrările de zidărie şi
de exterior. Apoi, arată Alin Spânu în studiul
privitor la noua clădire, lucrările au fost preluate
de Arthur Lorenz, care a sfârşit aripa stângă,

a legat vechiul Palat de cel nou şi a finalizat
interioarele. Aşadar, profesorul Nenciulescu nu a
fost unicul arhitect al Palatului, 2) Sanatoriul de
băi calde de nămol din Eforie, 3) Antrepozitele
şi Abatorul de Export din Constanţa realizate
între anii 1033-1936, 4) Planul şi macheta
Pieţii Palatului Regal, concepute împreună
cu arhitectul Nicolae Lupu şi expuse în 1942
la Salonul Tinerimii Artistice deschis în Sala
Dalles, 5) Schiţe de arhitectură pentru I.P.C.. anii
1948-1953, 6) Locuinţe muncitoreşti în judeţele
Alba şi Hunedoara, 7) Vilă pe Strada Eremia
Grigorescu, fostă Armaşului, 8) Casă dublă
pe strada Progresului nr.9, 9) Casă de raport
pe Bulevardul Pake, 10) Vilă pe strada Radu
de la Afumaţi nr.32, 11) Casă pe strada Sf.
Constantin nr.14, 12) Casă pe strada Caragiale
colţ cu intrarea Corbescu, 13) Complexul de pe
Splaiul Independenţei, astăzi spital şi Academia
de Educaţie Fizică, 14) Legaţia Spaniei de pe
strada Orlando nr.6, 15) Bloc, în colaborare cu
Gheorghe Negoescu, pe Calea Victoriei nr.100,
„vis a vis de cofetăria Nestor”, 16) Casa proprie
pe strada Al.Sahia nr.6, 17) Planul general cu
modificări al Arsenalului Armatei, 18) Planurile
anexei Ministerului Agriculturii şi Domeniilor, 19)
Numeroase lucrări mai mici
Aproape uitat, deşi Palatul Regal - construit
după proiectul său - este arhicunoscut,
profesorul arhitect Nicolae Nenciulescu a încetat
din viaţă în 1973.
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Machta Palatului regal
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Șantierul Palatului în 1929
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Palatul Regal bombardat de germani
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Legația Spaniolă de pe str. Orlando

Casa Nenciulescu
Imobil pe str. Sf. Constantin
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Complexul de pe Splaiul Independenței
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Grădina Alhambra
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Imobil pe str. Progresului
Imobil pe str. Radu de la Afumați
Imobil pe str. Caragiale
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Vila directorului Societății Letea
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Proiectul theNow
În timpul facultăţii, am descoperit cât de drag îmi este
Bucureştiul, un oraş aflat într-o continuă transformare.
Treptat, am început să strâng material foto şi hărţi de
epocă, în special descoperite în mediul online.
În ultimii ani am tot simţit nevoia să desluşesc fiecare detaliu
al fotografiilor din Bucureşti, din comunism şi perioada
antebelică, în special. Astfel se năşteau diverse discuţii
aprinse cu prietenii, în care comparaţiile între imaginile vechi
şi cele din prezent erau inevitabile.
Acest lucru m-a condus spre o idee mai practică, prin
care să descoperim singuri anumite aspecte istorice,
de arhitectură şi urbanism. De îndată ce am aflat de
existenţa unor metode interactive, grafice, de expunere
a comparaţiilor, am început să pun bazele unui proiect
online de „călătorit în timp”, prin iunie 2014. L-am denumit
simplu, în engleză, theNow, ca un joc de cuvinte (then &
now – atunci şi acum, dar şi the now – prezentul, înţeles ca
momentul fiecărei epoci, în parte).
Proiectul „theNow - Trecutul la timpul prezent“ are
scopul de a-i face pe vizitatori să conştientizeze singuri
transformările din cadrul aşezărilor umane. Metodele
interactive (glisare şi transparenţă) , funcţionale şi pe suport
mobil, au la bază o suprapunere cât mai fidelă a celor două
imagini comparate, uşurând astfel observarea diferenţelor.
Imaginile prezentate aici, în articol, nu pot fi comparate cu
metodele amintite mai sus, dar vă invit să le parcurgeţi,
pe lângă multe altele, la adresa menţionată mai sus, sau
scanând codul QR aflat pe poze.

D e Costin Gheorghe
Născut în 1987, Ploieşti
Locuiesc, în prezent, în Bucureşti
Arhitect, absolvent al UAUIM Bucureşti
Fotograf pasionat (fotografiez din 2009,
blog: costingxg.blogspot.ro)
Proiectul theNow:
www.costingheorghe.ro/thenow/

În ceea ce mă priveşte, satisfacţia este maximă atunci
când reuşesc să găsesc unghiul din care a fost realizată
fotografia originală şi este chiar un sentiment plăcut să te
gândeşti că stai, pentru câteva secunde, în acelaşi loc cu
omul care a documentat istoria în imagini.
Încerc ca proiectul theNow să fie cât mai obiectiv,
prezentând transfigurările arhitectural-spaţiale analizate, ca
un semnal de alarmă sau lăudând reuşitele de conservare a
moştenirii oraşului.
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În imaginea veche, clădirea de la intersecţie era casa Greceanu. Aceasta a rezistat
sub aceeaşi formă până după cel de-al Doilea Război Mondial, când a fost modificată
radical. Abia în 1978 a fost demolată pentru a se contrui actualul bloc cu Pizza Hut
la parter. În imaginea veche, era bine definit primul bulevard al Bucureştiului, numit
şi Bulevardul Academiei. În depărtare, se poate observa primul corp al Universităţii
(Academiei atunci), care a fost mai apoi înconjurat de extinderile cunoscute şi astăzi.
Corpul vechi a fost şi el supraetajat, însă a fost bombardat în 1944. Corpul central de
astăzi este o refacere a celui vechi. Calea Victoriei (Podul Mogoşoaiei) era, în genere,
mai îngustă în acea perioadă, lucrările de lărgire fiind demarate abia la începutul
secolului al XX-lea.
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Calea 13 Septembrie îşi face loc printre fostele case ale Cartierului
Uranus, în stânga sunt cele din strada (Intrarea) Vităneşti, care
pornea din strada Cazărmii, iar în dreapta se observă spatele
caselor de pe strada Minotaurului.
Traseul Căii se suprapune, în mare, peste fosta stradă Lăzureanu,
care făcea parte dintr-o serie de străduţe paralele care coborau
Dealul Arsenalului, pe direcţia vest-est.
Capătul de perspectivă, în ambele imagini, s-a păstrat: Palatul
Camerei Deputaţilor (Palatul Patriarhiei, astăzi).
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Sistematizarea Căii Moşilor a urmărit atât lărgirea, cât şi
regularizarea traseului acesteia. În principal aliniamentul nordvestic al străzii a fost păstrat, lucrările afectând complet celălalt
trotuar. Aici se observă cum imobilul de colţ a dispărut, intersecţia
fiind mărginită, mai în spate, de un bloc anost, în timp ce clădirea
din prim-plan a fost păstrată.
Aceste lucrări de lărgire a Căii Moşilor au presupus şi translatarea
Bisericii Olari în spatele noului front de blocuri, foarte puţin vizibil în
stânga, printre clădiri.
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Blocul interbelic, de colţ, a fost translatat în spatele noului front
de blocuri şi există şi astăzi. În rest, tot frontul Şoselei Mihai Bravu
a dispărut. Clădirea din stânga, de pe Bd. P. Protopopescu (fost
Bd. Gh. Dimitrov), este aproape acoperită de blocurile ridicate la
sfârşitul anilor ’70, începutul anilor ’80.
În extremitatea dreaptă a imaginii vechi se observă prima
generaţie de blocuri construite în zonă, retrase de la şosea. Se
pare că staţia de taxi este unul dintre puţinele lucruri care nu s-au
schimbat, în timp…
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GURA NET-ULUI

Stop-cadrul unei
înfrângeri repetate
 Text Vlad Petreanu, Foto Dinu Lazăr
100 Bucureștiul meu drag
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GURA NET-ULUI
Există o imagine care cred că spune ceva profund
despre laşităţile societăţii româneşti – despre eşecurile
ei şi despre trădările ei.
Iat-o: Priviţi imaginea. Un bătrân, orăşean, îmbrăcat
corect, cu pantaloni deschişi la culoare, cu un pulover
curat peste o camaşă cu guler imaculat, cu o frunte
înaltă, continuată cu o chelie intelectuală, mărginită
de două izbucniri de păr alb ciufulit, gen omul-deştiinţă-preocupat, sărută cu patos, concentrat, cu tot
sufletul, mâna unui alt bărbat – un personaj din altă
lume, din altă clasă socială, îmbrăcat în uniforma unui
grup decis, violent, gălăgios.
Priviţi relaţia dintre aceste două personaje. Unul este
alb, luminos, celălalt negru, întunecat. Unuia i se văd
ochii, celuilalt nu. Privirea bătrânului este orientată
în jos, intensă, concentrată în exprimarea supunerii.
Gura îi este astupată de mâna celuilalt – acesta are
ochii închişi, dar gura deschisă.

Foto Dinu Lazăr
www.facebook.com/lazar.dinu

Cel care vede nu poate vorbi (pentru că a ales să-şi
astupe singur gura). Cel care strigă nu vede nimic.
Unul se supune în tăcere. Celălalt refuză să privească,
dar ordonă, netulburat de nimeni.
Urmăriţi şi mişcarea din cadru, că este semnificativă,
şi ea. Bătrânul este aplecat spre miner, ca şi cum
ar vrea să-l ia în braţe, să i se alăture. Poate caută
protecţie, odată cu supunerea umilă pe care o oferă.
Poate chiar îndrăgeşte într-un mod pervers acest
invadator brutal, care i-a zguduit lumea din temelii. În
schimb, minerul se îndepărtează de bătrân, ca şi cum
ar căuta o nouă ţintă undeva în spatele fotografului.
Ca şi cum nu-şi doreşte atingerea celui care i se
supune, ca şi cum se pregăteşte să-l respingă imediat
după ce actul capitulării se va fi sfârşit.
Simbolistica cromatică, vizuală spune aşa: albul este
curăţenie, puritate, negrul este violenţă, doliu. Părul
alb înseamnă senectute, înţelepciune, cel negru,
tinereţe, vitalitate, bruscheţe.
Eu aş intitula această fotografie “Înţelepciunea se
ploconeşte în faţa violenţei”.
Este o imagine care-mi îngheaţă sângele-n vine –
probabil una dintre cele mai puternice imagini
din ultimii 20 de ani, un cadru care ilustrează
perfect eşecurile democraţiei româneşti.

Text Vlad Petreanu
www.petreanu.ro
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De fiecare dată când cedăm în faţa brutalităţii – de
limbaj, politice, mediatice – ne mai ghemuim un pic în
ploconirea noastră.
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BUCUREȘTIUL VĂZUT DE BUCUREȘTENI

Cutreier orașul căutând arhitectura de calitate
sau rebuturi, vile cochete sau ruine, turnuri
sau case. Caut contrastele și conflictele care
dau Bucureștiului aerul său special, adorat de
unii, detestat de mulți alții.
Arhivez imaginea orașului de aproape 15 ani.
Nu am căutat și nu voi căuta niciodată
„frumosul“ ci încerc să cuprind o imagine mai
largă a orașului, martor al calităților și (mai
ales) defectelor lui.

Ștefan
Stefan Tuchilă
 www.facebook.com/stefan.tuchila
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Unul din cele mai interesante calcane din București,
rezultat al decupajelor din anii 80, aflat pe strada
Maximilian Popper (cândva numită Trinității).
106 Bucureștiul meu drag
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Golul lăsat de demolările realizate pe traseul Victoriei
Socialismului (Bd. Unirii) continuă să domine centrul
orașului. în lipsa unei strategii urbane coerente,
încercările timide de a le umple sunt sortite eșecului.
108 Bucureștiul meu drag
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“București cu de toate” sau arta de a consuma.

“Casa Radio”, o ruină cu iz de instalație artistică, un cadou
nesperat al crizei financiare din 2008
110 Bucureștiul meu drag

Europe House, una din
puținele inserții urbane
reușite în ultimii 20 de ani,
cadrată de două calcane
de pe Lascăr Catargiu.
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Un alt rezultat al demolărilor masive din anii 80,
o ocazie pentru o pădurice in mijlocul orașului.
Biserica “Sfântul Nicolae Dintr-o Zi” în plină restaurare/spoială.

La pas prin Colentina.
112 Bucureștiul meu drag
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Demolarea în curs a Halei Matache, una din operațiunile
ce vor marca definitiv “stilul Oprescu”.

O bucățică de arhitectură interbelică
pe strada Valeriu Braniște.
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O situație cunoscută de mulți bucureșteni,
viata in spatele panoului publicitar.
Nr. 39 / Iunie 2015 115

Casa Poporului, așa cum mi se întâmplă să o visez uneori: în curs
de dispariție, teleportată către Taskent, Astana sau Pyongyang.
Revenind la realitate, acest monument al mândriei naționale,
fundal pentru petreceri cu multă bere și focuri de artificii va trona
încă multe sute de ani în centrul orașului,
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Cu mult mai iubite decât verișorii maidanezi, pisicile “vagaboande”
sunt o parte integrantă din viața Bucureștiului.
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Parcarea din fața Ateneului, un spațiu cu un potențial
enorm (ratat) și un fel de prototip pentru transformarea
Pieții Universității într-un bâlci public.
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O clădire din complexul Planorama, una din urmele cele
mai puternice ale crizei financiare din 2008 dar și dovada
puterii unor oameni determinați (una din clădiri a fost
terminată prin acțiunea colectivă a proprietarilor).
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Orhan Pamuk

Istanbul

Ediție ilustrată cu fotografii de
Editura Polirom, 2011
ISBN: 978-973-46-2290-0
“O adevarată declarație de dragoste” (Sunday Times)
Așa este, “O adevarată declarație de dragoste”, o poveste a orașului și a locuitorilor lui, o poveste
foarte bine ilustrată cu fotografiile lui Ara Güler. O împletire de memorii personale care te fac să-ți
imaginezi orașul cu lux de amănunute cu memoria vizuală a Istanbulului așa cum este el văzut de Ara
Güler. O carte pe care o aștept să fie scrisă și despre București.
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Jurnal bucureștean
din “Epoca de aur”
Text și meu
acuarele:
126 
Bucureștiul
drag

arh. Gheorghe Leahu

Bd Lascăr Catargiu iarna
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„niciodată, în nicio țară din lume, nu s-a
dărâmat în timp de pace, din dispoziția unui
singur om, o asemenea întindere de oraș.”
mesajul arhitecților adresat românilor, 24.12.89.

12.06.86

O ploaie torențială s-a dezlănțuit încă în timpul
noptii. Plecatul de acasă la ora 7 ne-a obligat
să primim în plin potopul căzut din ceruri. Am
plecat ca de obicei în stația Budapesta, la
Mărășești: lume multă, nici un troleibuz. Sunt
blocat, n-am cu ce merge la slujbă cale de 4-5
km pe jos în linie dreaptă.

D e arh. Gheorghe Leahu

Plouă diluvian și mii de oameni străbat
bulevardul 1848, Bălcescu, Magheru. Sute
abia veniți de acasă se postează în stații,
după 5-10 minute se lămuresc și o pornesc
pe jos înjurând. Ni s-a facut o surpriză azi,
12.06.86, s-a întrerupt circulația oricărui mijloc
de transport în comun pe axul principal al
orașului N-S, fără un anunț prealabil. Unii spun
că în ,,Informația Bucureștiului” de ieri s-ar fi
anunțat că încep lucrările la linia 2 de metrou,
ce vor dura cel puțin 2 ani. Nu s-a luat nici o
măsură de suplinire a traseelor ITB desființate,
un dispreț total față de sutele de mii de oameni
de toate vârstele care vin din sudul orașului
din Berceni Olteniței Giurgiului-Văcărești, cca
500.000 de locuitori lăsați să se descurce cum
pot.
După 3/4 sferturi de oră am ajuns leoarcă de
apă, în ciuda umbrelei pe care am avut-o. Mii
de oameni au avut aceeași soartă. Aveam
abonament pe o lună la autobuzul 134 plătit cu
anticipație, îl pot arunca la coș.

Extrase din jurnalul arhitectului
Gheorghe Leahu „Arhitect în „Epoca
de aur“ cu ilustrații din albumul
„Bucureștiul dispărut“ de arhitect
Gheorghe Leahu.
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Practic, orasul e tăiat în două, sudul de nord,
se poate accede dintr-o parte în alta numai
pe căi extrem de ocolitoare, cu autoturismele
mersul e exasperant de încet, opriri din zece
în zece metri sau și mai puțin, în marile gâtuiri
de la Piața Unirii, Piața Unirii, Piața Romană,
Calea Victoriei, Operetă etc. și e încă vară.
Bucureștiul a devenit cel mai insuportabil oraș
al țării, dezgustător de murdar, răscolit, săpat
și demolat, de nerecunoscut, cu mari șantiere
mamut, cu utilaje ce-i străbat străzile într-o
huruială continuă, cu bătaie de joc la transport,
în alimentație, în aprovizionare, în respect față

de oameni. Ca hoardele îi străbatem străzile
căutând de mâncare, înghesuindu-ne unii în alții
ca animalele în timpul ,,celei mai strălucitoere
și luminoase epoci’’ pe care a cunoscut-o țara
noastră de când există.

25.06.87

Sâmbătă 20 iunie 1987 a fost rasă de pe fața
pământului și biserica Sf. Vineri, situată în
inima târgului vechi al Bucureștiului. El nu mai
dă socoteală nimănui pentru toate crimele la
adresa culturii și a credinței neamului românesc
pe care le decide fără să se consulte cu nimeni,
fără să-i pese de opinia internațională, de
opinia înăbușită a atâtor oameni iubitori ai țării,
ai culturii și ai civilizației românesti. La Văcărești,
unde a distrus cu premeditare una din cele
mai formidabile opere de artă ale arhitecturii
României, motivând că vrea să construiască
acolo un nou Tribunal, de câteva zile s-a
răzgândit. A fost și acolo cu suita lui de slugi și
a zis ca Marele Ștefan când zidea mănăstirile
,,E un loc bun aici”. Să facem aici sala de
12.000 de locuri, adică la Văcărești.
Acum când a dărâmat într-o singură zi și o
noapte biserica Sf. Vineri a înconjurat locul
cu milițieni, cu un cordon din metru în metru.
Lumea căsca gura în afara acestui cordon
al represiunii, lipsită de orice opinie. Suntem
paralizați de atâtea forțe polițienești și de
securitate care ne pândesc de pretutindeni.
Mi-e sufletul întunecat de atîta mizerie cât
înghițim în viața de toate zilele.
E oribilă osanaua fără limită și rușine ce se
revarsă zilnic pe toate canalele la adresa
geniului celor DOI.
Pe măsură ce trăim mai greu, mai umiliți, mai
îndepărtați de aspirațiile la civilizație, pe aceeași
măsură în sens invers ni se arată cît de bine
trăim în această epocă strălucită, nemaivăzută.
Trăim toți din amintiri, din ce bine era acum
10 ani, dar ce și mai bine era înainte de a se
cocoța la cârma țării odioasa familie.
Inculți, neisprăviți, nepregătiți în a conduce în
mod absolut o țară binecuvântată altă dată de
Dumnezeu, ne-au adus la un stadiu de sărăcie,
la o mizerie și la o înapoiere a condiției de om
cum n-am gândit niciodată că vom ajunge.
Viața noastră este o continuă hăituială, lipsită
de bucurii, nu mai avem aspirații, am fost
înșelați, am fost și suntem mințiți cu nerușinare
zilnic și pe toate coordonatele vieții.

23.06.88

Când m-am înreptat azi spre stația de metrou
Piața Victoriei în drum spre casă, nori de praf
de moloz și o concentrare de utilaje ca la
asediu dărâmau alte două case-vilă splendide
de pe bd. Ana Ipatescu. Zeci de curioși
încremeniți pe trotuarul celălalt, ,,admirând’’
măiestria demolatorilor.
Cele mai perene monumente în conștiința
bucureștenilor sunt pulverizate și distruse cu
cruzime de năvălitori, din ordinul și indicațiile
sale personale. Ca un balaur nesățios așteaptă
săptămână de săptămână să i se prezinte zeci
de machete și planșe pe care tot săptămînal
le blagoslovește cu ,,harul’’ incompetenței
sale, al lipsei de cultură, al urii față de înaintași,
al ambiției de a-și lăsa pretutindeni propriile-i
urme pe ruinele și distrugerea unor valori
incalculabile, de neînlocuit vreodată.
Conștiința mea e umilită asistând la atâtea
crime la adresa culturii și istoriei noastre, pe
care doar posteritatea le va evalua la adevărata
și crunta lor hidoșenie.
Dan a obținut diploma de arhitect cu nota 10.
Am fost si sunt mândru de el, mi-a preluat
meseria, i-aș dori să prindă vremuri in care
aripile creației profesionale să nu mai fie
mânjite în noroiul atîtor indicații aberante care
au particularizat tot ce facem noi încât ne-am
rupt de cultura și arhitectura contemporană
valoroasă a lumii.
Am fost trei zile la o consfătuire pe teme de
finisaj, la Iași, împreună cu minunatul om și
specialist Gabriela Pop (director tehnic la
IPB). Orașul m-a reîncântat din nou, dar m-a
înfricoșat și aici spectrul transformării totale a
vechiului oraș.
S-a dat indicația ca Iașul să aibă în medie
blocuri cu 6,5 etaje pe întreaga lui suprafață.
Consecința? Toate cartierele vechi care au mai
rămas cu casele lor joase înecate în vegetație
vor fi rase de pe fața pământului.
Am văzut și două sate-oraș: Podul Iloaiei și
Târgu-Frumos, prototipuri ale sistematizării
localităților. În locul ulițelor sau străzilor pitorești,
al caselor cufundate în livezi și arbori seculari,
cu grădinițe de flori și cu loturi îngrijit cultivate
cu zarzavaturi, în locul lor cazărmi de blocuri
P+4 înconjurate de mari maidane. Transformare
brutală, înțelegere falsă a aspirațiilor omului,
tinzând să devină regulă generală pentru
întreaga țară.
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5.06.89

Au trecut două săptămâni de când machet pe
viu cu tunurile de schelă cu cuburile albe așteaptă
vizionarea... ea n-a venit. În schimb, ieri, el a trecut
pe tarlaua sa de hobby – de joacă – de distracție
(adică în noul centru) și a mai tras una bună.
Lângă noul magazin Materna de peste drum de
Biblioteca Națională să se facă un bloc de locuințe!
cu un cinematograf cu două săli suprapuse ( asta
e iarași o idee fixă a sa). Ideea – dacă putem s-o
numim astfel – a stupefiat, ca o glumă proastă,
toată lumea specialiștilor. E o trăznaie stupidă să
amplasezi lângă o construcție gata terminată ce nu
suportă lângă ea prezența unor locuințe, un astfel
de bloc. Acolo nu e spațiu destul, toate simetriile
compozitionale cad, tot ce s-a aprobat cade. Iarăși
îmi confirm părerea că el, marele arhitect, nu vede
absolut deloc în spatiu și oricâte machete i s-ar
prezenta, el nu vede nimic decât atunci cânr totul
e gata, 1/1. Atunci își dă el drumul la ,,corecții’’ și
,,idei’’ și întoarce cu capul în jos și cu fundul în sus
tot ce fusese aprobat mai înainte tot de el.
Am fost anunțat de director să expun timp de o
oră problemele actuale ale sistematizării capitalei,
în fața a o sută de studenți ai Universității politice
,,Ștefan Gheorghiu’’. Luni 5 iunie 1989, au venit
două autocare cu cei o sută de studenți, însoțiți
de 3-4 profesori ,,universitari’’ și de secretarul
organizatoric al comitetului de partid Construcții,
tânărul tov Barbu, bun de gură, înfipt, semidoct,
avea prestanța ,,funcție’’. Cei 3-4 profesori
,,universitari’’, oameni fără exteriorizarea rangului
academic… figuri de muncitori în domeniul
învățământului, șterși. Studenții: trei sferturi barbați,
un sfert femei, oameni cu origini bune, cu dosare
impecebile, fălcoși, nu știu cum, urâți, amărâți,
parcă erau scăpați de undeva de la trai rău. N-am
regasit deloc în figurile, în ochii lor strălucirea
inteligenței, în dialogul pe care am încercat să-l
întrețin erau bolovănoși, limitați, greoi.
După absolvire, devin toți activiști, directori,
directori generali, miniștri; se perpetuează perimata
selecție a cadrelor nu pe bază de inteligență, ci
pe bază exclusivă de dosar. Ei vor deveni apoi,
fără să fi cunoscut decât sporadic vreo meserie
(aveau 25-28 de ani fiecare), conducători de
domenii tehnice, economice, în cultură, știință,
agricultură și vor îndruma specialiștii în cele mai de
vârf domenii ale științei, culturii, artei, economiei și
politicii. M-a frapat nivelul coborât al profesorilor,
al ,,studenților’’, garda de mâine a aparatului
comunist românesc de vârf.
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Curiozități arhitectonice
bucureștene
Casa și blănăria lui Bănică
fiu, str. Atelierului 14, Piața
Matache Măcelaru
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Fotografi ABMD

De unde eşti şi de cât timp eşti în
Bucureşti?

Sunt din orașul Alep – Siria, orașul care a avut prima tipografie
în limba arabă (made în România 1700) şi primele cărți tipărite
cu litere mobile din lume având caractere arabe, inventată de
Mitropolitul Antim Ivireanu.
Prima dată am fost în vizită scurtă în România în anul 1993, dar
după câţiva ani m-am întors şi m-am stabilit în Constanța, apoi
m-am mutat în București.

Cum ai început să fotografiezi?

În Siria, ţara mea de origine, a început pasiunea pentru poze,
era un hobby, prietenii mei se lăudau cu pozele făcute de mine.
Avam un aparat foto Zenit cu două obiective zoom şi ultrawide.

Ce tip de fotografie iți place?

Fotografia este o artă. Nu contează tipul, îmi plac pozele care
transmit ceva şi captează atenția, îmi place coloarea albastră
combinată cu verde.

Cum ai aflat de Asociația Bucureștiul
meu drag?

Printr-un prieten bun Florian Marin am fost cu el o dată şi mi-a
plăcut grupul de fotografi de toate vârstele care se aduna pentru
câteva ore pentru a face o artă adevărată.

Ce te atrage să participi la acțiunile
asociației?

Cunoașterea oraşului București, deşi locuiesc aici, îl văd cu alţi
ochi atunci. E minunat să fii într-un grup, poţi poza orice.

Ce loc din București îți place cel mai
mult? Ce îți place în București?

Îmi place orașul vechi, clădirile, parcurile, lacurile. Bucureștiul e
un oraș bogat, Dumnezeu a dat oraşului acesta bogăţie, dar nu a
dat locuitorilor lui fericire.

Ce nu îți place în București?

Nu îmi plac mall-urile construite la fiecare km, nu îmi place
dezordinea arhitecturală a construcţiilor noi şi moderne, nu îmi
place că oamenii aici nu sunt fericiţi şi nu zâmbesc, nu îmi plac
politicienii nepatrioți care nu merită orașul ăsta!

Defineşte Bucurestiul în câteva cuvinte
Bucureștiul o perlă acoperită, un oraș vesel care a pierdut
bucuria, o mamă adevărată care are grijă se crescă copii fericiţi,
sănătoşi şi bogaţi.

Mazen Rifai
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Călătorie inversă pentru înțelegerea
timpului trăit în vârstele orașului.
Sponsori:
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Parteneri media:

Nr. 39 / Iunie 2015 147

MEMORIA VIZUALĂ

Andrei Bîrsan
www.orasul.ro

MIC.RO - 2011
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MEMORIA VIZUALĂ

Mirela Momanu
www.facebook.com/
mirela.momanu

Secret Admirer
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MEMORIA VIZUALĂ

Nancy Vâjâianu
www.facebook.com/nancydev

Coșmar pe Magheru
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MEMORIA VIZUALĂ

Vera Marin
www.facebook.com/vera.
marin.12

Ghid de educație
urbană.
Decembrie 2011 lansare ghid de educatie
urbana.
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MEMORIA VIZUALĂ

Cristina Bazar
www.facebook.com/
cristina.bazar.7

BIAS 2015
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