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3 kilometri în 3 ore
Da, cu Andrei Popescu de la ideiurbane,
atât a durat plimbarea prin Noul Centru
civic, împreună cu Raiden (Cristian
Radu) de la Rezistenţă Urbană şi alţi
câţiva iubitori de Bucureşti.
Traseul: Bd. Unirii – Mănăstirea Antim şi
Palatul Sinodal, Str. Apolodor – Str. Sf.
Apostoli – Str. Vigilenţei – Str. Sapienței –
Biserica Mihai Vodă – Bd. Libertăţii – Casa
Poporului/Piaţa Constituţiei.

De Andrei Bîrsan
www.orasul.ro

S-a discutat despre cum era, cum ar fi
putut să fie, cum este şi despre cum a
apărut ideea Casei Poporului şi a Noului
Centru Civic.
Despre case demolate şi monumente
mutate, despre urbanismul anilor 80.
Cine se gândeşte că o excursie prin

Centrul civic poate dura atât şi să fie şi
plăcută şi educativă?
Depinde de legăturile care se
stabilesc între participanţi chiar de la
începutul ei, de angrenarea tututor
în discuţii, comentarii, de priceperea
organizatorului de a comunica. Andrei
Popescu sigur se pricepe să facă o
excursie aparent plictisitoare să fie un
eveniment la care vrei să mai participi.
Mesajul este simplu: străbateţi
Bucureştiul cu prietenii, alăturaţi-vă la
excursiile organizate de cunoscători ai
oraşului. Veţi avea numai de câştigat,
atât voi cât şi oraşul.
Haideţi să cunoaştem oraşul aşa cum a
fost, cum este şi poate cum va fi!

Merită să descoperim pentru noi toţi şi pentru copiii
noştri farmecul locului, oamenii şi tradiţiile care l-au
construit, care i-au definit spiritul şi care într-un fel sau
altul interferează zilnic cu prezentul nostru.
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Ziua Fotografiei de
stradă în România
de Mirela Momaniu

“Ziua fotografiei de stradă”, un nou eveniment creat
şi promovat de Asociaţia “Bucureştiul meu drag”,
doreşte să aducă în lumina reflectoarelor acest gen
de fotografie, printr-o zi dedicată în exclusivitate.

www.ap-arte.ro/blog

Lucian Muntean

www.lucianmuntean.ro

Site-ul evenimentului: www.streephotography.ro.
Acesta va fi locul de întâlnire pentru fotografi, unde
aceştia vor putea afla informaţii diverse şi vor putea
participa la concursul organizat postând fotografii.
Lucrările ce se vor propune în cadrul concursului vor
fi jurizate, urmând ca cele mai bune fotografii să fie
printate şi expuse.
Concursul are şi premii atractive, evenimentul fiind
sponsorizat de Canon.

Juriul Zilei Fotografiei de stradă

Andrei Pandele

Cum?

Lansarea acestui concept nou creat a fost făcută
în mod oficial joi 19 iulie 2012, la palatul Șutu Bucureşti, în cadrul unei întâlniri cu câţiva din cei
mai cunoscuţi fotografi de stradă din România:
Andrei Pandele, Vlad Eftenie, Lucian Muntean, care
au detaliat prin prisma proprie viziunea şi abordarea
fotografiei de stradă.

Când?
Ziua Fotografiei de stradă în România va fi sărbătorită în
dată de 28 septembrie 2012, când lucrările câştigătoare
vor fi expuse şi vernisate.
Puteţi participa la concursul organizat în perioada 19 iulie
2012 - 31 august 2012, detalii se pot afla pe site.
Asociaţia “Bucureştiul meu drag” vă îndeamnă să
surprindeţi clipele străzii şi va invită să descoperim pe cei
mai buni fotografi de stradă din România!

Afișul lansării Zilei Fotografiei de stradă

De ce?
Pentru că fotografia de stradă documentează ceea
ce este în jurul nostru, surprinzând oameni în
activităţile cotidiene, expresii şi gesturi, momente
inedite.
Din ce în ce mai mulţi fotografi sunt atraşi de
fotografia de stradă, un gen care în străinătate se
concretizează în expoziţii, cărţi şi articole, existând
asociaţii şi cluburi dedicate.

Vlad Eftenie

www.veftenie.
daportfolio.com

Stamatis Grigoropoulos
stamatisgr.wordpress.com

Sponsorul Zilei Fotografiei de stradă
în România, ediția 2012
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Premiile Zilei Fotografiei de stradă

Până acum la noi nu s-a creat un eveniment asociat
cu acest gen de fotografie.

Unde?
Evenimentul va fi organizat în aceeaşi zi în mai multe
oraşe din ţară, unde fotografiile de stradă vor fi
prezentate în cadrul expoziţiilor locale.
În Bucureşti, în incinta noului sediu al Bibliotecii
Naţionale, va avea loc vernisajul unei ample
expoziţii, în care se vor expune cele mai bune lucrări
premiate de juriul concursului dedicat fotografiei de
stradă.

Premiul I

Premiul II

Premiul III

Canon 650D cu obiectiv 40/2,8

Canon G1X

Canon S100
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Foto Andrei Vocurek

Foto Andrei Vocurek
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Foto Mădălina Macovei

Foto Mădălina Macovei

Foto Mirela Momanu
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Cronica Lunii
Iunie 2012

Excursie la
Cazanele Dunării

În drum spre Cazanele Dunării ne-am oprit la Atletul albanez să bem o bragă și să mâncăm
halviță.
www.orasul.ro/excursiifoto/view/cazanele-dunarii.html

foto Alexandru Dinu Șerban

Bookfestexcursie

A intrat în tradiția asociatiei, excursie la Bookfest.
www.orasul.ro/excursiifoto/view/bookfest-2012.html

foto: Elisei Noață

Alegeri locale
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Eu cu cine votez! Mereu de actualitate.
http://www.orasul.ro/events/view/alegeri-locale-2012.html

foto: Cosmin Andrei

Ne-am
bucurat de
StreetDelivery

Ajunsă la a șaptea ediție a fost la fel de minunată.
http://www.orasul.ro/events/view/street-delivery-2012.html
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Trecut-au anii...

Cartierul TItan în 1964, se vede blocul Potcoava, în rest câmp deschis

Cartierul TItan în 2012, captură de pe bing.com
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Birou de informatică, anii 70, arhiva muzeului municipiului București

Casa Scânteii, anii 60, arhiva muzeului municipiului București

Birou de informatică, 2009, fotograf Teodor Nicolescu

Casa Scânteii, 2009, fotograf Ruxandra Năstase
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Ministerul Transporturilor, anii 60, arhiva muzeului municipiului București

Farmacie, anii 60, arhiva muzeului municipiului București

Ministerul Transporturilor, 2009, fotograf Florian Marin

Farmacie, 2009, fotograf Livia Vintilă
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Cartile Bucurestiului
)

ortodoxie

,

,

Biserica Delea nouă

Recomandate de Filica Drăghici, bibliotecar BCU

Elena Precupeţu, Mahalaua Birjarii Vechi, Editura Paralela 45,
Bucureşti, 2006, 110 p.
Mahalaua Birjarii Vechi reprezintă un episod din istoria
oraşului Bucureşti. Este povestea unei străzi aflată la
periferia estică a Bucureştilor, nu departe de bariera
Moşilor, unde astăzi Calea Moşilor se intersectează
cu bulevardul Ştefan cel Mare. Este greu de fixat în
istorie începutul prezenţei birjarilor muscali pe aceste
meleaguri, prima atestare cartografică este din anii
1846- 1852, realizată de maiorul Borroczyn. Aflam cu
acest prilej de curţile vaste ale lui “ Vasile Birjaru”
şi Muscal Birjar”, în preajma cărora locuiau mulţi
meseriasi: zidari, croitori, şelari, cizmari, vărari,
precupeţi. Strada Birjarii Vechi începea de la strada
Romană (astăzi Mihai Eminescu) şi se termina în strada Făinari, existentă
şi astăzi. După Primul Război Mondial strada este numită Episcop Radu,
nume care i-a rămas până astăzi.
Această carte este o poveste a unei experienţe de viaţă, pe care un
bucureştean o dăruieşte concetăţenilor săi; experienţe mărturisite,
născute din împliniri şi bucurii frumoase ale unor zile tihnite, alături de
eşecuri şi dezamăgiri pe care, odată cu înaintarea în vârstă, le trăieşti
alături de aceia care s-au născut între timp.

Gheorghe Moldoveanu, Brutării din Bucureştii de odinioară
Bucureşti, 2007
Cartea de faţă, după o succintă prezentare
a unor aspecte din trecut privind pâinea se
referă la numeroase brutării din trecut ale
Bucureştilor.. Sunt prezentate peste 100 de
unităţi producătoare de pâine şi specialităţii de
franzelărie.
Brutăriile “Gagel”, Herdan” şi mai cu seama
Monutanţa “ Centrala a Armatei”, în care
se realiza circa 50% din producţia de pâine
a Bucureştilor au alcătuit nucleul viitoarei
industrii de panificaţie româneşti.
Un bogat material documentar grafic vine să
completeze textul prezentei lucrări, cuprinzând imagini referitoare
la echipamente şi produse ale brutăriilor de odinioară.
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Andreea
Răsuceanu, Cele
doua Mântulese,
Editura Vremea,
Bucureşti, 2009,
237 p
Mahalaua
Mântuleasa
este una dintre
zonele-nucleu
în jurul cărora s-a format oraşul
Bucureşti. Este apăruta la începutul
secolului XVIII, uliţa omonimă
existând dinaintea construirii bisericii.
La sfârşitul secolului al XVIII-lea
mahalaua avea 28 de case, aşezate
împrejurul Bisericii Mântuleasa.

Hram: :”Buna Vestire” și Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril

Bogdan A-Popei
http://padrebogdan.multiply.com/

Ctitorită: 1875 de Arhiereul Calist Stratonichias din donații
publice și donație proprie
Strada Delea Noua Nr. 1, sector 3

Cea dintâi atestare a uliţei Mântuleasa
se face la anul 1707. Pe-atunci, curgea
lină printre livezile de duzi şi grădinile
ce se-ntindeau pe pământurile primite
drept dotă de Stanca Mântuleasca.
Aflată într-o zona limitrofă centrului
istoric al Bucureştiului, Mântuleasa
urma să fie eradicată, conform
planului de sistematizare, la începutul
anului 1990.
Strada Mântulesa reuneşte un număr
de 12 clădiri considerate monumente
istorice, printre care şi Biserica
Mântuleasa aflată şi ea într-un stadiu
avansat de deteriorare.
iulie 2012 - “Bucureștiul meu drag” 21
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Biserici
bucureștene
De Cezar Petre Buiumaci

foto Dan Pop
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Mahalaua

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

Oraş în continuă creştere, Bucureştii s-au organizat
la început spontan, având ca nuclee de bază
parohiile, numite în secolul al XVI-lea enorii, iar din
a doua jumătate a secolului al XVII, sub influenţă
turcă, mahalale. Acestea purtau nume precum
mahalaua Sărindarului (1615), mahalaua Sf. Sava
(1664), mahalaua Sf. Nicolae Şelari (1676), mahalaua
Bisericii Grecilor (1685), mahalaua Bisericii de
Jurământ (1687) etc (Cezara Mucenic, Străzi, pieţe,
case din vechiul Bucureşti, Editura Vremea XXI,
Bucureşti, 2004, p. 7).

În Valahia şi Moldova secolelor XVII-XVIII mahalaua
este un indicator al vieţii urbane, iar acolo unde
acestea nu sunt menţionate de surse, ea este relevată
de existenţa bisericii parohiale, existentă în fiecare
mahala. Datorită relaţiilor sociale dintre membrii săi,
mahalaua este echivalentul obştii săteşti, iar pentru
că din punct de vedere numeric comunitatea urbană
este prea mare, ea se împarte în mahalale. Aceasta
delimita către sfârşitul secolului al XVII-lea şi prima
jumatate a secolului al XIX-lea zona rezidenţială, pentru
a o deosebi de cea comercială. Abia către sfârşitul
secolului al XIX-lea termenul capătă conotaţia de zonă
periferică, sărăcăcioasă, semirurală, construită rapid
şi ieftin cu procedee şi materiale provenite din zona
rurală, în special de către populaţia săracă sosită recent
în urbe (Simion Câlţia, Mahalaua, indicator al urbanităţii
în „Revista istorică” nr.1-2/2010, Editura Academiei
Române, 2010, pp. 111-121).
Cât de importantă era biserica în Bucureştii secolelor
XVI – XVII reiese şi din denumirile străzilor care apăreau
ca „Uliţa de către besearica Gheormei” sau „Uliţa cea
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mare de jos care merge la s-tîi [Sf] Ioan”, pentru ca
începand din secolul XVII denumirile străzilor să fie
legate de profesia locuitorilor sau al provenienţei mărfii:
Uliţa Bărbierilor, Uliţa Zlătarilor, Uliţa Căldărarilor, Uliţa
Şepcarilor, Uliţa Băcanilor sau Uliţa Lipscanilor (Cezara
Mucenic, Op.cit., p. 11).

Biserica Radu Vodă
Cea mai însemnată mănăstire din a doua jumatate a
secolului al XVI-lea a fost cea ctitorită de Alexandru II
Mircea pe locul unui lăcaş din vremea bunicului său,
Mihnea cel Rău, unde, la 1567, Alexandru II ridică
mănăstirea „Sfânta Troiţă” proiectată încă de la început
să adăpostească Mitropolia Ţării Româneşti, pe care
dorea încă din tinereţe să o mute de la Târgovişte. La 15
iunie 1577 „Mitropolia de din jos de Bucureşti” se înălţa
la 12 m deasupra Dâmboviţei, iar domnul o înzestra cu
două vămi de sare şi satul Măneşti pe Colentina (ce în
viitor va deveni oraşul Buftea). Mănăstirea nu va mai
deveni însă mitropolie, dar foarte repede va deveni cea
mai bogată din Bucureşti şi una dintre cele mai avute
din Ţara Românească (Constantin Rezachevici, Bucureştii
evului mediu până la 1821 în „Bucureşti 550 ani de
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la prima atestare documentară 1459 – 2009”, ARCUB,
Bucureşti, 2009, p. 20). Între 1613 – 1614 Radu Mihnea
a refăcut radical mănăstirea „Sfânta Troiţă” a bunicului
său, Alexandru II Mircea, devenind noul ctitor, de
acum lăcaşul a purta numele de Radu Vodă. Zugrăvirea
bisericii a fost terminată în 1624 de fiul acestuia,
Alexandru Coconul (Ibidem, p. 27).

Biserica Bucur
Potrivit unei vechi legende pe care o găsim consemnată,
în diferite variante, de mai mulţi autori români şi
străini, Biserica Bucur ar fi fost înălţată de întemeietorul
aşezării ce avea să devină capitala României, un cioban
(pescar, negustor sau boier alte variante ale legendei),
numit Bucur: „Numele acestui oraş Bucureşti, cum i se
zice în Ţara Românească, se trage de la un schit, aşezat
pe un muncel, în calea Dunării, ridicat de un cioban
care hălăduia pe acolo şi avea numele de Bucur, nume
dat apoi întregului târg, care se umplu de locuitori,
adică Bucureşti. Această biserică este închisă cu un zid
de piatră, în care se închină orăşenii şi se înfăţişează
într-un chip plăcut ochiului, mai cu seamă pentru râul
Dâmboviţa, care curge în preajmă-i” scria istoricul sas
Johan Filstich în 1728 (Dragoş Carciga, Biserica lui Bucur:
Avatarurile unui monument – 1913 – 1940 în „Bucureşti
materiale de istorie şi muzeografie XXIII”, MMB,
Bucureşti, 2009, p. 263). Cert este că biserica apare
consemnată cu numele „Biserica Bucur” într-o hartă a
Bucureştilor executată între 1844 – 1846. Cercetatorii a
stabilit că edificiul a fost construit în prima jumătate a
secolului al XVIII-lea , servind drept paraclis sau capelă
de cimitir mănăstirii Radu Vodă (Dan Berindei, Sebastian
Bonifaciu, Bucureşti: ghid turistic, Editura Sport-Turism,
Bucureşti, 1978, pp. 31 – 32), pentru care pledeaza atât
vechile stampe ce ne-o arată înconjurată de morminte,
cât şi hramul său – închinat sfinţilor Atanasie şi Chiril
– artibuit, în general, bisericilor de cimitir. Capela de
la Radu Vodă, cunoscută prin tradiţie sub numele de
„Biserica Bucur” a fost îngrijit restaurată în anul 1869,
dându-i-se un interesant aspect de construcţie rurală,
ceea ce tocmai venea în întâmpinarea cunoscutei
legende a lui Bucur Ciobanul, presupusul întemeietor al
oraşului. Atunci a fost refăcut vechiu pridvor, ce arăta ca
cel al unei largi prispe ţărăneşti, accentuându-se turla
sub formă de ciupercă subţirică, dar bine proporţionată
(Silviu N. Dragomir, Un Bucureşti mai puţin cunoscut,
Editura Lucman, Bucureşti, 2008, pp. 34 – 35).

Biserica Domnița Bălașa
În vecinătatea Palatului de Justiţie se află o biserică
28 “Bucureștiul meu drag” - iulie 2012

considerată ca fiind una dintre cele mai frumoase din
Bucureşti – Biserica Domniţa Bălaşa. A fost construită
pe malul drept al Dâmboviţei, pe locul unde fusese
înainte ctitoria celei de-a şasea fiice a lui Constantin
Brâncoveanu, între 1881-1885 după planurile arhitectului
Alexandru Orăscu. Biserica este cea de-a patra biserică
ridicată pe acest loc şi reprezintă un impunător ediciu în
stil neoromânesc. Faţadele bisericii alternează cărămida
aparentă cu tencuiala. Biserica are planul în formă de
cruce, având turla mare dispusă pe naos şi înconjurată
de alte patru turle de dimensiuni mai mici. Intrarea
este marcată de un pridvor cu trei arcade susţinute de
coloane din piatră de Albeşti (Mihai Lancuzov, Lăcaşe
de cult în „Oraşele României: Sfârşitul secolului XIX –
începutul secolului XX”, MNIR, Bucureşti, 2008, p. 31).
Pictura în ulei, în stil neorenascentist, a fost realizată
de pictorii vienezi Kott şi Rihovski, iar pe peretele de
la intrare sunt pictaţi ctitorii brâncoveni. Vitraliile
au fost executate la München, iar policandrul, unic în
felul său, a fost executat la Viena. Uşile, mobilerul şi
catapeteasma sunt opera sculptorilor Petre şi Mihai
Babic. În interior se află două monumente funerare,
unul unde odihnesc osemintele Domniţei Bălaşa, aflat
în nişa din dreapta, reprezentând „Întristarea”, opera a
sculptorului I. Georgescu şi unul aflat în partea opusă,
care acopera mormântul principesei Zoe Brâncoveanu,
soţia domnitorului Gh. Bibescu, creaţie a sculptorului
francez Jules Roulleau (Dan Toma Dulciu, Istoria
Bucureştilor prin bisericile sale).

Biserica Sf. Spridon Vechi
Aflată într-o latură a Pieţei Naţiunile Unite, în
apropierea blocului turn, Biserica Sfântul Spiridon Vechi
este o biserică mică, fără turle şi având temelia sub
nivelul actual al străzii. În secolul al XVII-lea aici era
o bisericuţă din lemn. În jurul ei a fost construit şi un
han, degradat în urma cutremurelor din 1802 şi 1838 şi
complet demolat în 1862. Biserica a fost rezidită, aşa
cum arată pisania, scrisă în limbile greacă şi arabă,
aşezată în pridvor, deasupra uşii, în anii 1746 – 1748 de
patriarhul Silvestru al Antiohiei cu banii lui Constantin
Mavrocordat în timpul celei de-a patra domnii a
acestuia în Ţara Românească. Pridvorul are coloane
din piatră cu baza ornată cu motive florale, fresce
originale, uşa din lemn fiind de asemenea împodobită
cu frumoase sculpturi. Un element interesant este
acela că, până în anul 1880, când a fost rectificat cursul
Dâmboviţei, biserica se afla pe malul stâng al râului,
având în faţa sa un pod de lemn ce purta numele de
„Podul Cilibiului”, deoarece pe celalalt mal se întindea

Biserica Domnița Bălașa
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Biserica Sf. Gheorghe-Nou
Cea mai mare dintre ctitoriile înălţate în Bucureşti
de Constantin Brâncoveanu se află pe locul bisericii
unei vechi mănăstiri care, la sfârşitul secolului al XVIIlea, era înconjurată cu ziduri şi înzestrată cu chilii.
Constantin Brâncoveanu a ridicat aici o biserică de
mari proporţii – pentru acea vreme – folosind un plan
asemănător celui al celebrei sale ctitorii – Mănăstirea
Hurezi. Biserica a fost târnosită la 29 iunie 1707, cu
mare fast în prezenţa patriarhului Ierusalimului, marele
cărturar Hrisant Nottara, a mitropolitului Târnovului,
Dionisie şi a exarhului Sofiei, Axentie. Ea făcea parte
dintr-un mare complex de clădiri care alcătuiau „Hanul
Sfântul Gheorghe-Nou”. Marele incendiu din 23 martie
1847 a distrus complet hanul producând serioase avarii
şi bisericii. Aceasta a fost renovată în 1852 – 1853
de către arhitectul X. Villacrosse, refăcându-se şi
picturile murale de către pictorii C. Lecca şi M. Popp.
În interior se află două pietre funerare, una acoperă

mormântul domnitorului Ioan Mavrocordat (1716-1719),
aşa cum arată inscriptia, iar cealaltă lespede, fără
inscripţie, se află pe mormântul ctitorului Constantin
Vodă Brâncoveanu, ucis la Istanbul, împreună cu cei
patru fii ai săi. Abia la începutul secolului trecut s-a
descoperit că domitorul este înmormântat sub lespedea
fără nume. Biserica se află pe Bulevardul Brătianu în
Piaţa Kilometrului 0 (Dan Berindei, Sebastian Bonifaciu,
Op.cit., p. 37).

Biserica Sfântul Vasile
Biserica cu hramul Sfântul Vasile de pe strada Polonă, a
fost construită în anul 1909, după planurile arhitectului
Carol Cora, prin contribuţia şi grija comunităţii
româneşti a transilvănenilor, stabiliţi în Bucureşti.
Folosită până în anul 1948 de credincioşii care
aparţineau cultului greco-catolic, este preluată după
21 octombrie 1848 de Biserica Ortodoxă. Concepută
în stilul bisericilor moldoveneşti din secolul al XV-lea,

Biserica Sf. Spiridon Vechi

proprietatea stolincului Constantin Cantacuzino,
supranumit „cilibiul”, din turcescul „celebi” – fin,
graţios (Dan Berindei, Sebastian Bonifaciu, Op.cit., pp.
38 – 39). Acest lăcaş a fost demolat de către autorităţile
comuniste în august 1987 în cadrul planului de
sistematizare al noului centru civic, deşi nu s-a construit
nimic pe locul său. Reconstruită după Revoluţie, biserica
a fost sfinţită în octombrie 1996.

Biserica Stavropoleos
Un important monument bucureştean este Biserica
Stavropoleos din vecinătatea Muzeului Naţional de
Istorie. În 1724 a fost înălţată de către arhimandritul
Ioanichie Stratonikeas, originar dintr-un orăşel din
nordul Greciei care avea să ajungă mitropolit de
Stravopolis. În curtea hanului său, călugărul a ridicat o
biserică şi o mănăstire. În anii 1863 – 1871 hanul, aflat
în ruină, a fost demolat. La început, biserica avea o
singură încăpere, de formă dreptunghiulară. În perioada
1728 – 1733 i s-au adus unele modificări adăugândui-se absidele laterale şi pridvorul, care formează
împreună cu construcţia iniţială un ansamblu unitar bine
proporţionat. Faţadele bisericii sunt împărţite în două
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registre inegale, printr-un brâu format din ghirlande de
frunze şi flori. Registrul inferior, remarcabil de înalt,
este decorat cu o succesiune de arcade prelungi în
acoladă, susţinute pe semicoloane angajate. Registrul
superior, mult mai îngust, este ornat cu un şir de
medalioane înfăţişând figuri de sfinţi. Cel mai important
element din punct de vedere decorativ este pridvorul,
prevăzut cu cinci arcade poliobate (Ibidem, pp. 39 – 40)
sprijinte pe coloane din piatră cu fusurile în torsadă
şi capiteluri neocorintice. Coloanele sunt legate între
ele în partea inferioară printr-o balustradă bogat
sculptată, având ca motiv central o scenă biblică – lupta
lui Samson cu leul. Pereţii exteriori sunt împodobiti cu
picturi reprezentând vrejuri, frunze şi flori, dominante
fiind culorile roşu şi galben (Mihai Lancuzov, Op.cit., p.
32). Uşile de la intrare poartă podoaba unor migăloase
sculpturi în lemn (Dan Berindei, Sebastian Bonifaciu,
Op.cit., p. 40). Uşile şi ferestrele prezintă ancadramente
din piatră sculptate cu motive florale şi vegetale. Intre
anii 1899 – 1904 biserica a suferit o reclădire după
planurile lui Ion Mincu, iar după dispariţia acestuia,
arhitectul I. Zagoritz s-a ocupat de refacerea acesteia
(Mihai Lancuzov, Op.cit., p. 32).

Biserica Sfântul Vasile
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Biserica Stavropoleos
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nu are pridvor, pronaosul şi naosul au forme pătrate
în plan şi sunt despărţite printr-un arc puternic. Peste
naos se ridica o turlă sveltă, sprijinită pe arce tipic
moldoveneşti. Se remarcă existenţa contraforturilor
ce consolidează pereţi exteriori în dreptul arcelor
ce despart naosul de pronaos şi de altar. Finisajul
exterior este din cărămida aparentă, faţadele înalte
sunt încoronate cu o friză de ocniţe simple mai mari,
nepictate, în care există butoni smălţuiţi. Intrarea
în biserică se face printr-un portal impozant, cu
ancadramentul sculptat în piatră, desupra acestuia,
într-o firidă terminată semicircular, un mozaic reprezinta
icoana hramului. La interior biserica nu este pictată,
pereţii fiind împodobiţi cu icoane înrămate (Lucia Stoica,
Neculai Ionescu-Ghinea, Enciclopedia lăcaşurilor de
cult din Bucureşti, Vol.I, Editura Universalia, Bucureşti,
2005, p. 325). După Decembrie 1989, parohia grecocatolică Sf. Vasile cel Mare a fost reînfiinţată de către
credincioşii aparţinând acestui cult. Deşi au revendicat
lăcaşul încă din 1990, acesta le-a revenit abia în 2006.

Biserica Rusă
O notabilă prezenţă în peisajul arhitecturii bucureştene
este Biserica Rusă. În 1905, ambasadorul rus Giers,
lansează iniţiativa construirii unei biserici ruse la
Bucureşti, cu aprobarea Curţii Imperiale de la Sankt
Petersburg, care a şi pus la dispoziţie suma de 600.000
ruble din aur. Responsabil cu planurile a fost arhitectul
rus Preobrajenschi. Ornamentele şi o parte din icoanele
de pe pereţii exteriori au fost executate de pictori şi
sculptori ruşi şi italieni. Pictura, ce acoperă aproape
1150 metrii pătraţi, a fost realizata în tehnica uleiului
mat de pictorul Vasiliev, fiind singura sa operă realizată
în afara graniţelor Rusiei. Catapeteasma, sculptată în
lemn şi poleită cu foiţă din aur, a fost făcută la Moscova
după modelul celei din catedrala „Sfinţii Apostoli” din
Moscova. Biserica, are formă de cruce, iar stilul este
evident rusesc, redat şi de forma celor şapte turle.
Până la Primul Război Mondial, biserica a servit în
exclusivitate drept capelă pentru legaţia Rusă. După
revoluţia bolşevică din Rusia şi încheierea Primului
Război Mondial, fostul ambasador ţarist la Bucureşti,
Poklevski-Koziell, a rămas oarecum liderul neoficial al
comunităţii ruse din România, ocupându-se şi de biserică.
O dată cu restabilirea relaţiilor diplomatice dintre
România şi U.R.S.S., în 1934, Poklevski-Koziell transferă
administrarea bisericii legaţiei Iugoslaviei, creând astfel
o dispută diplomatică. Din 1935, fosta biserică rusă
cu hramul Sfântului Nicolae, a trecut sub autoritatea
statului român şi în jurisdicţia Patriarhiei Române –
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Arhiepiscopia Bucureştilor care, în acord cu Ministerul
Cultelor, a pus-o la dispoziţia Universităţii pentru a servi
drept capela studenţilor şi profesorilor (având în vedere
proximitatea Universităţii dar şi perspectiva bisericii
dinspre Universitate). Între 1947 – 1957 biserica va
trece din nou sub jurisdicţia Patriarhiei Moscovei, iar în
1957 patriarhul Alexei hotărăşte trecerea Bisericii Ruse
din Bucureşti în jurisdicţia Bisericii Ortodoxe Române.
În ianuarie 1922, Sfântul Sinod şi Preafericitul Teoctist
hotărăsc să redea biserica studenţilor (Dan Falcan, O
bijuterie a arhitecturii Bucureştilor: Biserica Rusă în
„Bucureşti materiale de istorie şi museografie XV”, MMB,
Bucureşti, 2001, pp. 93 – 97).

Biserica Grecească
Aflată în partea de est a pieţei Pache-Protopopescu,
între bulevardele Ferdinand I şi Pache-Protopopescu,
biserica în forma de templu antic a fost construită în
apropierea unui vechi cimitir grecesc ce se întindea
în acea vreme până la Foişorul de Foc. Pentru că în
Bucureşti nu exista o biserică a Comunităţii Elene,
iar membrii ei foloseau alte lăcaşe pentru celebrarea
slujbelor, în 1890 ambasadorul grec M.Paparigopulos
aducea la cunoştinţa membrilor comunităţii dorinţa unui
bancher grec din România de a înfiinţa o biserică elenă.
Primaria Capitalei a aprobat cererea Ambasadei Greciei
şi a concedat terenul de pe bulevard pentru construirea
bisericii şi şcolii greceşti, iar în 1898, terenul de 1899,58
mp a fost cumpărat de însărcinatul cu afaceri al Legaţiei
Regatului Greciei la Bucureşti. Lucrările au început în
1899 după planurile arhitectului A. Lardel. Biserica are
înfăţişarea unui templu ionic grecesc. Pe cele 12 trepte
aflate în faţă se ajunge la platforma pe care se află cele
6 coloane, canelate, cu capiteluri ionice, ale porticului
de vest postate la o distanţă de 3 m faţă de zidul cu
portalul de intrare. Pe laturile lungi se desfasoară
câte 10 coloane. Faţada principală şi posterioară se
încheie cu frontoane purtând o cruce în vârf şi acrotere
la extremităţi. Naosul este împărţit în trei nave, prin
cele două şiruri de câte 4 coloane în stil corintic. O
boltă semicilindrică pictată acoperă nava. În faţa nişei
semicirculare a altarului se află un superb iconostas
sculptat în marmură albă, cu o înălţime mai mică decât
a navei, lăsând să se vadă pictura bolţii altarului.
Deasupra uşilor împărăteşti se află picatată „Cina cea
de taină”. Pictura interioară, în stil neobizantin, este
realizată în panouri, având în mijlocul bolţii centrale pe
Iisus Pantocrator, într-un medalion de mari dimensiuni
(Lucia Stoica, Neculai Ionescu-Ghinea, Op.cit., pp. 344 –
345).

Biserica Rusă
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„Orașe pentru oameni”, o lucrare de referință pentru toți cei
interesați de evoluția spațiului urban contemporan.
Un veteran al proiectării urbane, Jan Gehl a dovedit o înțelegere
profundă a modului în care folosim orașul, iar „Orașe pentru
oameni”, cea mai recentă carte a sa, grupează toate cunoștințele
dobândite de-a lungul carierei pentru îmbunătățirea spațiilor urbane
și a calității vieții în orașe.
apărută în colecția igloobooks
http://www.igloo.ro/colectii/53/
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Cinema Dacia
De Andrei Bîrsan, text și fotografii
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Cinema Dacia ... fost Popov, fost Marconi ... fost ... pentru că acum este o ruină care
aşteaptă buldozerul.
Clădirea Cinema Dacia este clasată în Lista Monumentelor Istorice “1172 B-IIm-B-18890 Cinematograful Marconi Calea Grivitei 137 sector 1, construit în prima
jumătate a secolului XX” azi este lăsată să se dărâme.
Şi ce dacă! Nu avem nevoie de monumente istorice! Nu avem nevoie de istorie!
Când eram mic am fost de câteva ori la cinema Dacia să văd un film, era un public
foarte pestriţ, câţiva călători care îşi omorau timpul până la plecarea trenului, o
mulţime de puradei şi localnici.

De Andrei Bîrsan
www.orasul.ro

Fiind mic vedeam filme de capă şi spadă sau cu cowboi şi indieni aşa că atmosfera în
sală se încingea bine, participam cu toţii la acţiune şi ne bucurăm când omul rău era
pedepsit.... a fost odată ca-n povești ...
În timpul filmului se mâncau seminţe (bomboane agricole) iar WC-ul mirosea puternic
a cloramină.
După revoluţie cinematograful a decăzut (nu numai el), în 1993 a apărut în
filmul Patul conjugal de Mircea Daneliuc, Gheorghe Dinica era directorului
cinematografului.
Interesante sunt basoreliefurile şi mai ales legendele legate de ele.
Cinematograful este de vânzare, preţ 970.000 euro: http://www.inter-medias.ro/
oferta.asp?id=18980
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Printre altele cinematograful era renumit pentru frescele exterioare, mai ales cea despre care localnicii spun că este
cu împărăteasa Maria Teresa într-o ipostază erotică cu un cal.

Hora celor şapte nimfe

O sirenă încearcă să salveze un peşte prins în cârligul unui pescar, în stânga păsări flamingo şi cocotieri

Scenă de luptă
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Foto Cristian Ivan, 2010
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Rondul scriitorilor din
Cișmigiu
Rotonda scriitorilor este un ansamblu monumental, cunoscut inițial sub denumirea
de Rondul Roman, care a fost inaugurat în Parcul Cișmigiu din București, în anul
1943, în timpul mandatului primarului Bucureștiului Ion Rășcanu, din inițiativa
filosofului Ion Petrovici, ministrul instrucțiunii în acea vreme.
Rondul roman este o platformă circulară, de 20 de metri, creată după model
englezesc, care poartă din 1943 numele de “Rotonda scriitorilor”. Ansamblul
constă dintr-o alee circulară în jurul căreia se află, în prezent, busturile a 12
scriitori români.
La inaugurare, pe locul ocupat acum de Ion Creangă se afla bustul lui Octavian
Goga, dăltuit de Ion Jalea. După 1944, prezența în spațiul public a unui bust al lui
Goga devenise inoportună, astfel că, după ce într-o noapte a fost nedemn mutilat
cu ciocanul, bustul a fost înlăturat, soclul rămânând gol un bun număr de ani,
până când, în deceniul 6, a fost instalat pe el bustul lui Ion Creangă.

foto: Petru Șchiopu

Mai toți scriitorii sunt înfățișați frontal și simetric, într-o manieră realistconvențională. O unică tentativă, nu foarte accentuată, de idealizare simbolică
prezintă bustul lui Eminescu. Singurul care iese din tipic, este Caragiale, pe care
Oscar Späthe l-a reprezentat purtând căciulă, cu capul întors spre stânga și cu
privirea îndreptată în sus.
De la Wikipedia, enciclopedia liberă
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Bogdan Petriceicu Hasdeu (1838-1907)
Sculptor: Mihai Onofrei

Nicolae Bălcescu (1819-1852)
Sculptor: Constantin Baraschi

Vasile Alecsandri (1819-1890)
Sculptor: Teodor Burcă

Ion Luca Caragiale (1852-1912)
Sculptor: Oscar Späthe

George Coșbuc (1866-1918)
Sculptor: Ion Grigore Popovici

Ștefan Octavian Iosif (1875-1913)
Sculptor: Cornel Medrea

Mihail Eminescu (1850-1889)
Sculptor: Ion Jalea

Alexandru Odobescu (1834-1895)
Sculptor: Miliţa Petraşcu

Titu Maiorescu (1840-1917)
Sculptor: Ion Dimitriu-Bârlad

Ion Creangă (1837-1889)
Sculptor: Ion Jinga

Alexandru Vlahuță (1858-1919)
Sculptor: Oscar Han

Duiliu Zamfirescu (1858-1922)
Sculptor: Alexandru Călinescu
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Din nou aduc vorba de un om despre care probabil că ştiţi, de care
s-ar putea să mai fi citit sau auzit. E un om care in 2009 stătea cu
un ordin de evacuare într-un sertar din atelierul său şi încă mai
avea speranţa că nu va fi uitat şi i se va repartiza un nou spaţiu în
care să poată munci.

mestesuguri

Cămăruţa de la intersecţia străzilor Popa Tatu cu Berzei urma să fie
evacuată pentru a face loc diametralei Nord-Sud. După ceva vreme
a fost mutat în “casă nouă” tot în apropiere, la câţiva paşi în jos,
pe Berzei.
Lucrările la diametrală au fost sistate în urma unor acţiuni în
justiţie dârz susţinute de unii oameni care încă mai iubesc oraşul
ăsta şi îndrăznesc să se uite şi dincolo de aparenţe dar zona şi-a
cam pierdut, din păcate, forfota şi tot n-a scăpat de faima cea
rea...
Mă întorc la meseriaşul nostru, pe dânsul îl cheamă Ştefan Murgu şi
repară şi confecţionează pălării; noi l-am întâlnit în vechiul atelier
din strada Popa Tatu şi asta se întâmpla înainte să revină moda
pălăriilor pe la noi. Ne-a povestit cu urmă de regret şi nostalgie
cum se purtau odată pălăriile - strada nu era locul libertăţii şi al
lejerităţii, odată era de neconceput să ieşi în lume având capul
descoperit.

Ştefan Murgu
pălărier

L-am întrebat cum se face o pălărie, ne-a răspuns că ne poate
explica dar mai degrabă ne-ar arăta cum se repară una, oamenii
care mai ştiu de el, pentru asta căutându-l, de fapt. Bineînţeles că
i-au trecut oameni mari prin atelier şi au tot revenit cu vreo pălărie
sau şapcă dragă pentru a o reînnoi şi a se mai folosi de ea încă un
an şi-ncă unul. Numele sunt multe şi provin din sfere diverse, eu
mi-am notat doar două - Mihai Chiţac şi Tudor Gheorghe.
Eu am ales să vă arăt nişte imagine simple, de data asta - câteva
pălării lucrate cu grijă de mâinile dânsului şi unele cu atelierul pe
care a sperat până în ultima clipă să nu-l piardă şi, dacă se poate,
să-l renoveze şi să-l facă mai primitor.

Andrei Cosmin
zilele.blogspot.com

Alexandru Roșu
www.alexandrurosu.ro

De Cosmin Andrei
foto: Cosmin Andrei,
Alexandru Roșu
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Teatrul Național
EXECUȚIA
De Silvia Colfescu
Foto Arhiva Muzeului
Municipiului București

istoric
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Construit între anii 1848-1852, pe locul din Calea Victoriei unde se află astăzi
hotelul Novotel, Teatrul Naţional era o clădire solidă: avea temelii de zidărie
şi beton, şi o structură de rezistenţă din cărămidă, care susţinea planşeele de
lemn.
Spre străzile Matei Millo şi Câmpineanu, zidurile portante aveau o grosime de
1-1,2 m. Erau legate între ele de ziduri transversale, groase de 0,60-0,90 m.
(Pentru istoricul teatrului vezi http://ro.wikipedia.org/wiki/Teatrul_
Naţional_”Ion_Luca_Caragiale”_Bucureşti - deşi articolul dă un nume de
arhitect al teatrului care mi se pare ciudat, eu ştiind că acesta a fost
arhitectul austriac Heft).

Silvia Colfescu
silviacolfescu.
blogspot.com

O asemenea structură este flexibilă, rezistând bine la cutremure, lucru
dovedit de clădirile bucureştene datând de la sfârşitul secolului XIX, care, cu
mici remedieri, au dăinuit până astăzi.

Clădirea avea aproape 100 de ani
Clădirea avea aproape 100 de ani la 10 noiembrie 1940, când un cutremur
puternic a devastat Bucureştii. Structura ei de rezistenţă s-a şubrezit. La
exact 6 luni după cutremur (8 aprilie 1941), Guvernul a acordat Teatrului
un credit special pentru consolidarea clădirii. Nu mă pot împiedica să fac
o paralelă între situaţia din 1941 a Teatrului Naţional şi situaţia din 2011 a

72 “Bucureștiul meu drag” - iulie 2012

iulie 2012 - “Bucureștiul meu drag” 73

74 “Bucureștiul meu drag” - iulie 2012

iulie 2012 - “Bucureștiul meu drag” 75

foto Cristina Dumitru
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Muzeului Naţional de Istorie a României, care aşteaptă
de mulţi ani de zile ca autorităţile să facă în sfârşit ceea
ce trebuie pentru consolidarea structurii de rezistenţă a
acestei clădiri.
Teatrul a fost reparat, zidurile scenei au fost integral
refăcute din beton armat şi fisurile din celelalte ziduri
au fost consolidate.

La 24 august 1944
La 24 august 1944, aviaţia germană bombardează
Bucureştii, făcând ravagii printre populaţia civilă şi
distrugând total sau parţial unele clădiri. Pe Teatrul
Naţional cad bombe incendiare. Focul distruge planşeele
de lemn , căpriorii acoperişului şi tot ce era în interior,
dar nu deteriorează în mod grav zidurile puternice ale
clădirii.
Eliberarea patriei noastre dragi nu fusese desăvârşită
de către glorioasa armată sovietică, deci lucrurile se
desfăşurau încă în parametrii normalităţii, deşi mai
era război. Astfel că, la cererea conducerii teatrului,
inginerul Emil Prager, unul dintre cei mai respectaţi
specialişti în construcţii ai vremii, efectuează imediat o
expertiză.

La 20 septembrie 1944
La 20 septembrie 1944, el îi înştiinţează pe cei în drept
că teatrul poate fi reconsolidat, iar costul lucrărilor
nu va fi exagerat. Un studiu amănunţit al situaţiei
este comandat de Ministerul Cultelor şi Artelor unui
alt specialist, prof. ing. Victor Popescu, care, la 4
septembrie 1945, comunică Ministerului că edificiul
teatrului este valoros, că poate fi fie folosit în cadrul

unei reconstrucţii, fie refăcut, cu unele modificări.
Un concurs a adus soluţii pentru restaurarea teatrului,
iar Ministerul Cultelor şi Artelor l-a numit pe prof.
arhitect Haralambie Georgescu conducător al
proiectului.

A venit anul 1947
A venit anul 1947 şi, odată cu el, cadoul pe care
puterile aliate l-au făcut românilor: recunoaşterea
guvernului Petru Groza, adică recunoaşterea oficială
a trecerii României sub dominaţia sovietică. Din acel
moment, talpa biruitoare a comunismului în devenire
a început să strivească valorile tradiţionale româneşti.
Frumosul edificiu cu arhitectură vieneză, ale cărui ziduri
ocrotiseră creşterea teatrului românesc, nu avea nici o
şansă.

Locul a rămas viran
Locul a rămas viran timp de aprape 60 de ani. În cele
din urmă, mănosul teren din Calea Victoriei a primit o
întrebuinţare demnă de vremurile noastre dominate de
ideea banului: s-a construit aici un hotel. Noua clădire
(2005) arată Căii Victoriei un obraz de sticlă împodobit
cu un portic care îl imită pe cel al defunctului Teatru
Naţional. Alăturarea de stiluri ţi se poate părea fie o
comedie, fie o adevărată dramă, dar tragedia se arată
abia atunci când cobori panta pe străzile Matei Milo
şi Câmpineanu: masivitatea construcţiei, deşi parţial
ascunsă de sticla cu care e placată, obnubilează
structura urbană din jur, cu toate că pe ambele laturi
sunt blocuri cu volume destul de greoaie.

Detaliile despre activitatea ing. Prager în legătură cu
teatrul figurează în volumul Emil Prager - un model, de
Nicolae Șt. Noica

Remarcaţi
Remarcaţi, în fotografia de mai jos, pe panourile din
faţa teatrului, simbolurile electorale din alegerile
trucate din noiembrie 1946: insistentul îndemn “votaţi
soarele” - soarele fiind simbolul electoral al comuniştilor
- anunţa de fapt condamnarea clădirii, în cazul izbânzii
acestora. Ceea ce s-a şi întâmplat.

Degeaba
Degeaba a demonstrat inginerul Prager că teatrul poate
fi reparat cu o cheltuială relativ modestă. Degeaba i s-au
alăturat ingineri de valoare ai momentului, Ion Vardala
şi Dumitru Stan, degeaba au protestat scriitori, actori,
specialişti în artă, degeaba au urlat ziarele. Nevinovatul
teatru a fost condamnat şi sentinţa a fost neîntârziat
executată, cu târnăcoapele. S-a îndeplinit astfel profeţia
inginerului Prager, care, într-un articol din Jurnalul de
dimineaţă din 15 februarie 1947, se întreba:
“...care ar fi raţiunea dărâmării zidurilor existente, când
lipsa unui proiect de local viitor [...] nu poate decât să
ducă la realizarea pentru anii ce vin a unui loc viran în
centrul oraşului?”

2004, au început lucrările de construcție pentru hotelul Novotel. Foto Andrei Bîrsan
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Cultura și arta urbană
graffiti, tagg, stencil, stickere
și desene în spațiul public
De Ioana Despina Camino
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foto Andrei Bîrsan
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Ioana Despina
Camino
www.despinacamino.
blogspot.ro

Structura urbană are două
componente principale: spațiul
urban și viața urbană, cea din
urma referindu-se și la cultura
urbană, acea „amprenta” lăsată
de oameni. Această amprentă
este vizibilă și spune multe despre
comunitate, fie că vorbim de simple
afișe publicitare, fie că vorbim de
arta urbană: cea creată de găștile
de cartier, cea care descrie o
ideologie a comunității- graffiti,
tagg, stenciluri și stickere în spațiile
publice.
Cultura urbană se referă la
imaginea de ansamblu a unui
spațiu urban, la identitatea sa
și mai ales la comportamentul
colectiv al comunității urbane și
la relația comunității cu orașul și
cu spațiul public. Spațiile urbane

generează comportamente iar
comportamentele colective nasc
identitatea spațiilor și, ulterior
cultura urbană.
Astfel, putem afirma că orașul
evoluează odată cu cultura urbană și
cultura urbană evoluează odată cu
orașul.
Pe de-o parte, orașul este o creație
a omului și este continuu modificat
și extins de către oameni. Pe de
altă parte, orașul își transformă
locuitorii, îi ghidează către anumite
modele de comportament. Este o
relație de definire reciprocă.
Cultura urbană este generată cu
precădere de categoriile tinere
şi mai puţin de către celelalte
categorii de vârstă.

Tinerii de până la 25 de ani în general, cu precădere
cei ce nu depăşesc 20 de ani, sunt predispuşi să copieze
aproape orice este la modă în Occident sau “cool”.
Sociologul Alvin Toffler -abia prin anii ’40 ai secolului
trecut, termenul foarte vag de tineri a început să fie
treptat înlocuit de mult mai restrictivul „adolescenţi”,
teenager (eng.). Sociologul John Lofland afirmă că există
chiar un ghetou al tinerilor.

Cum au luat naștere aceste fenomene în
cultura urbană?
Odată cu dezvoltarea capitalismului au apărut în cultura
urbană fenomenele: graffiti, tagg (semnaturi), stencil, și
stickere în spațiul urban.
Cauza inițială a apariției acestora a constituit-o nevoia
de revoltă subtilă, de emancipare, de marcare a propriei
identități și de transmitere a unui anumit mesaj.

Hip-hop-ul a fost mereu legat de graffiti. Popularitatea
lui a explodat în anii 1980. Videoclipurile care se axau
pe aspecte din viața de oraș din New York au avut mare
succes la public.

Current Graffiti în România
Curentul Graffiti a pătruns și în România dar este încă la
început și nu poate evolua într-un ritm armonios pentru
că este văzut ca act de vandalism și nu ca o expresie a
artei, iar spațiile special amenajate pentru writeri sunt
aproape inexistente.
Legal sau nu, graffiti-urile pe trenurile de metrou vechi
au mai colorat puțin imaginea lor anostă.

Graffiti pe un metrou vechi
Sursa: orașul.ro (albumul “Metrou”, fotografie de
Alexandru Roșu)

1.Graffiti-ul
Graffiti este un termen general referitor la inscripții
caligrafiate sau imagini pictate sau gravate pe pereți
sau alte suprafețe publice sau private, care nu sunt
destinate acestui scop.
•când este făcut fără consimțământul proprietarului,
constituie vandalism (care este ilegal).
•fiecare graffer/grup de grafferi are tagg-ul sau (tagg-ul
este un desen propriu pe care numai el/ei il fac).
•un graffiti este cu atât mai admirat cu cât scrisul este
mai indescifrabil.
•sunt întâlnite atât în zonele slab circulate cât și, mai
ales în locurile unde mâzgalirea pereților este interzisă
(act de vandalism)- din punct de vedere sociologic, acest
act denotă în mentalitatea grafferilor curajul celui care
a realizat grafful.

Istoric
Graffiti-ul, în forma sa primară, era folosit de activiștii
politici pentru a face declarații și de găștile de cartier
pentru a-și marca teritoriul. Actuala identitate a
graffitiului a început să se formeze în anii 1960.
Istoria artei underground începe în Philadelphia și
Pensylvania la mijlocul anilor 1960 și isi are rădăcinile în
bombing (bombardare cu mesaje).
fotografie de Vlad Theodor
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Atmosfera competitivă a determinat evoluția stilului și
concretizarea graffiti-ului actual, depărtându-se tot mai
mult de la forma clasică a tagg-ului.

2. Tagg-urile (sau simplele semnături în
spațiul public)
Cu același caracter ca și graffiti-ul însă reprezentând
amprenta unei singure persoane de cele mai multe ori,
dar în unele cazuri și a unui grup, sunt semnaturile din
spațiile publice (tagg-urile). Acestea sunt mult mai puțin
complexe decât graffiti-urile, mult mai simple și lizibile.
În cazul Bucureștiului, este foarte populară semnatura
ERPS sau I (heart) ERPS, acest ERPS fiind primul și cel
mai bun graffer din București.
Cum orice degradare a mobilierului urban, a pereților
clădirilor în mod neautorizat sunt interzise, așa și
această modalitate de “marcare a teritoriului” este
ilicită, însă tocmai acest fapt este incitant pentru cei
ce (se) semnează.Ele sunt ca o formă de marcare a
teritoriului pe principiul „X-ulescu was here”. În unele
cazuri ele mai pot exprima o ideologie, un mesaj
subliminal, un protest cum ar fi “Basarabia pamânt
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românesc” sau mesajele de pocăință: “Isus vine”,
„Privește cerul” etc.

3. Stencilurile
Stencil este o formă de graffiti ce implică folosirea unui
șablon pentru a aplica imaginile pe pereți. Denumirea
acestei forme de artă urbană provine de la șablonul
folosit pentru desenarea sau pictarea unor simboluri,
litere, forme identice de fiecare dată când sunt
folosite. Stencils-urile sunt realizate prin înlăturarea
unor secțiuni din materialul inițial în formă de text sau
imagine, genereând negativul fizic al unei imagini.
Spre deosebire de graffiti, stencilul nu reprezintă o
semnătură propriu-zisă și indescifrabilă, ci sunt lizibile
și transmit o ideologie, un mesaj ușor de înțeles de
populație.
Ele de cele mai multe ori reprezintă imagini-manifest ca
o urmare a unei revolte subtile iar în cazul majorității
lor din acest manifest subtil nu lipsește doza de ironie
(imagini sarcastice cu privire la anumite autorități în
stat și nu numai: sunt foarte populare stencilurile cu
Băsescu, Ceaușescu- I`ll be back, NU Geoană, Maneaua
ucide, maidanez cu aripi spunând „Orașul e al nostru”
etc).
Ca și graffiti-ul propriu-zis și stencilurile sunt de cele
mai multe ori acte ilegale- de vandalism.

Stencil sumbru

Stencil „inofensiv” cu personajul din desene animate
Dexter

Sursa: http://www.stencil.ro/2006/03/bucharestbasescu-stencils/

4. Stickerele
Orice afiș lipit în spațiul public, fără a avea o
autorizație, este ilicit. Nu același lucru se întâmplă cu
stickerele de mici dimensiuni, deși au existat o serie de
discuții fără a se ajunge la vreun acord final în ceea ce
privește legalitatea micilor afișe prin care diverși liber84 “Bucureștiul meu drag” - iulie 2012
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foto Andrei Bîrsan
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foto Andrei Bîrsan
88 “Bucureștiul meu drag” - iulie 2012

iulie 2012 - “Bucureștiul meu drag” 89
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profesioniști și nu numai își fac reclamă (sobar, reparator
de calculatoare, proprietar ce închiriază casă etc).
Au caracterul de teasere, sunt asemenea unor reclame
subtile care pot avea un anumit impact și astfel
determinându-l pe privitor să țină minte și sa caute mai
multe despre acel curent de exemplu. (exemple:„oam
enicucearcanesuntminunati”, „pisicapatrata”, “love can
begin here”- ca un ajutor pentru cei timizi, precum și
reclame la diverse bloguri/site-uri)

Smokingcoolcat s-a făcut remarcat prin micile benzi
desenate publicate în ziare, reviste, pe blog dar mai
ales saptamânal în 24 FUN. Uneori ne mai întâlnim și cu
stickere prin oraș prin care își face reclamă la blog.
Se fac remarcate însă și stickerele reprezentand desene,
personaje ”urbane”, cărora grafferii le dau viață.
Colaj de stickere urbane

neștiute din cluburi, baruri și blog-uri, de la copiii străzii
la poezie și muzică live, de la modul de expunere al
artei în spațiul public, la sărăcia periferiei, la agresiune,
fraudă, violență.” (Angelica Stan (2010), Cultură
urbană- peisaj cultural urban, Urbanism. Arhitectură.
Construcții, vol. 1, nr. 1: 21)
Acest strat se refulează și în limbajul străzii, în arta
stradală, în manifestele găștilor de cartier, deci, implicit
și în curentul graffiti, stencil etc.
Deși la început mâzgălirea pereților a fost văzută cu
ochi răi, treptat, odată și cu evenimentul Street Delivery
de la fiecare inceput de vară de pe strada Arthur
Verona, oamenii au început să se obișnuiască cu ceea ce
înseamnă arta urbană, încet-încet aceasta fiind permisă
(an de an fața unui mare calcan de pe str. Arthur Verona
se schimbă lăsând loc altor idei, altor desene, altor
artiști, altor concepte). Mâzgălelile rămân tot un act de
vandalism, „hoțul neprins rămâne negustor cinstit” sau,
dacă este talentat devine un artist undercover admirat
al artei urbane. Frumosul stă tocmai în atmosfera
urbană ce spune multe povești despre oamenii orașului.
Și totuși „Nu încercați asta acasă!”.
fotografie de Noata Elisei

Pisica pătrată- devenit un brand în București prin
desenele pe calcan de pe Str. Arthur Verona și nu numai,
ușor de recunoscut după stilul caracteristic
Oamenii cu cearcane sunt minunati- pornind de la un
simplu sticker s-a creat un fel de slogan în cadrul UAUIM
Chiar dacă aparent
ilicite, stickerele
din spațiile
publice par mult
mai pașnice, prin
simplul fapt ca pot
fi ușor dezlipite,
nedegradând
mobilierul urban la
fel de mult precum
graffiti-ul și
ocupând suprafețe
mici.
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Sursa: orașul.ro (Albumul „Street Delivery 2012”,
fotografie de Herisanu Ioan), http://www.orasul.ro/
events/view/street-delivery-2012.html

Desene urbane devenite brand
A avea propriul stil în arta urbană nu este un lucru ușor.
Din punctul acesta de vedere, Pisica patrata (artistul
fiind Alexandru Ciubotaru) a ieșit din anonimat. Sunt
sigură că îi recunoașteți stilul!

În loc de concluzii…
“Cultura urbană reprezintă un strat „scămos” al vieții
urbane datorat cotidianului și tuturor elementelor care
conturează acest domeniu- de la tipul de atmosferă
fizică dominant, la legendele urbane și personalitățile

fotografie de Vlad Theodor
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fotografii abmd

Cristian Ivan

Cum ai început să fotografiezi?
Am început să fotografiez cu un aparat point & shoot
pentru a documenta ieşirile cu bicicletă, însă poate că
“a documenta” e pretenţios spus, în afară de a apăsa
pe butonul de declanşare nu aveam alte cunoştinţe în
domeniu. Ideea de a avea un aparat “mai mare şi mai
negru” a prins contur din nevoia strict tehnica de a
realiza poze “mai clare”, însă ulterior am învăţat că
un aparat de fotografiat şi implicit fotografia au şi alte
valenţe.

Ce tip de fotografie îți place?
Îmi plac fotografia documentară, fotografia de
stradă în sens clasic şi orice altă formă de exprimare
fotografică ce reuşeşte să îmi trezească în vreun
fel admiraţia, curiozitatea sau dorinţă că voi putea
realiza şi eu ceva similar cândva.

Cum ai aflat de Asociația Bucureștiul meu drag?
Am aflat despre asociație printr-un anunţ citit pe
un forum românesc de fotografie; mi s-a părut o
idee interesantă, iar traseul primei excursii îmi era
foarte familiar, aşa că am fost curios în ce fel îmi
poate schimba percepţia o “excursie” alături de alţi
fotografi.

Cristian Ivan

www.flickr.com/photos/hafrenz/

Ce te atrage să participi la acțiunile asociației?
La început am participat la activităţile asociaţiei din
curiozitate, apoi cu ajutorul grupului am reuşit să-mi
măresc încrederea în sine şi să mă simt confortabil
fotografiind pe stradă.

statului sau dezvoltatorii din domeniul turistic privat
prin fotografia comercială, care trebuie să se supună
regulilor jocului.

Ce activități ale asociației îți plac cel mai mult?

Nu am un loc preferat anume, la care să mă reîntorc
periodic pentru a fotografia, am însă locuri care îmi
fac plăcere să le vizitez din când în când, de exemplu
Calea Victoriei. N-am realizat nicio fotografie măcar
interesantă până acum pe Calea Victoriei, însă acest
aspect nu mă îngrijorează, poate doar mă forţează că
la fiecare trecere să încerc să privesc locurile cu alţi
ochi.

Cel mai mult îmi plac excursiile, chiar dacă nu
întotdeauna reuşesc să fotografiez aşa cum îmi
propun, interacţiunea cu alţi fotografi poate aduce
uneori reale beneficii.

Cum crezi că ar trebui să promovăm Bucureștiul
prin fotografie?
Depinde ce înţelegem prin promovare şi atenţia
căror tipuri de entităţi dorim să le atragem atenţia.
Dacă privim Bucureştiul ca o posibilă destinaţie a
pasionaţilor de fotografie sau dacă vrem să ieşim
în lume cu artiştii noştri fotografi, atunci singura
soluţie la îndemâna oricărui fotograf pe care o
văd eu este de a fotografia cât mai bine şi cât mai
mult, iar acest demers nu cred că trebuie să cadă în
capcană de încerca să surprindă doar ce este frumos
sau “pozitiv” sau să se încadreze pe un anume gen/
tip de fotografie. De promovarea activă, ca ţinta
turistică generală se pot ocupa instituţiile abilitate ale
94 “Bucureștiul meu drag” - iulie 2012

Ce loc din București îți place cel mai mult?

Ce îți place în București?
Îmi place că este un oraş ce se întinde pe o suprafaţă
relativ mare raportat la celelalte oraşe ale României,
asta înseamnă că teoretic poate oferi o varietate de
abordări pentru fotografi.

Ce nu îți place în București?
În Bucureşti nu îmi plac infrastructura complet
depăşită de nevoile vremurilor în care trăim,
“mizeria” urbanistică şi lipsa unei viziuni de
dezvoltare.
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Fotohaiku
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Cu bicicleta

prin București
text&foto: Andrei Vocurek
Bucureşti. Parcuri şi grădini. Cişmigiu. Ioanid.
Bulevarde. Circ. Casa cu armură. Oraş fără
maşini. La plimbare pe două roţi, pe străduţele
din Bucureşti, la sfârşit de săptămână, o
plimbare de relaxare, uşoară, singuri, în doi sau
alături de prieteni.
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Plimbarea cu bicicleta prin Bucureşti
începe din centrul oraşului, din Piaţa
Universităţii, pe străzi, străduţe şi prin
parcuri, şi se termină tot la Universitate,
după aproximativ 15 kilometri de pedalare
uşoară. Dacă ai propria bicicleta e foarte
bine, iar dacă nu ai poţi închiria o bicicletă
de la unul din centrele de închirieri de
biciclete din oraş. Bicicleta trebuie să fie în
stare bună de funcţionare, cu frâne reglate
şi cauciucurile umflate corespunzător, iar
tu trebuie să ai mare atenţie în trafic şi să
respecţi regulile de circulaţie pe drumurile
publice.

Andrei Vocurek
trasee-cu-bicicleta.
kerucov.ro

Traseul începe din Piaţa Universităţii,
de la Hotel Intercontinental sau de la
Teatrul Naţional Bucureşti (TNB), pe
Bulevardul Regina Elisabeta. Se trece
pe lângă Universitatea Bucureşti, apoi
se traversează Calea Victoriei, la Cercul
Militar Naţional.
Se continua coborârea pe Bulevardul Regina
Elisabeta, pe lângă Hotel Cişmigiu, până
la Grădina Cişmigiu. În parcul Cişmigiu se
intra pe Aleea Principală şi se poate da o

Universitate - Grădina
Cişmigiu - Grădina
Icoanei - Parcul
Circului - Universitate

112 “Bucureștiul meu drag” - iulie 2012

tură de lac, cu grijă faţă de cei ieşiţi la
plimbare.
Ieşirea din Grădina Cişmigiu se face spre
Bulevardul Schitu Măgureanu, urmând
apoi o plimbare pe străduţe, la alegere,
precum Strada Ştirbei Vodă, Strada Popa
Tatu, Strada General H. M. Berthelot,
Strada Theodor Amân Pictor, Strada
Mircea Vulcănescu, până la intersecţia
cu Bulevardul Dacia, mergând spre Piaţa
Romană.
De aici, există două variante pentru
a ajunge la Grădina Icoanei, ori pe
Bulevardul General Gheorghe Magheru, pe
lângă Cinema Studio, apoi pe Strada Jules
Michelet, Strada Pitar Moş şi Strada Dionisie
Lupu, ori mergând drept înainte şi făcând
apoi dreaptă spre Piaţa Lahovari şi intrând
pe Strada Dionisie Lupu. De la intersecţia
cu Strada Pictor Arthur Verona se ajunge
imediat în Grădina Icoanei. În Grădina
Icoanei nu se merge pe bicicletă. Din Piaţa
Gheorghe Cantacuzino se intra în Parcul Ion
Voicu (Parcul Ioanid) unde, la fel, nu se va
merge pe bicicletă.

Traseul continuă pe Bulevardul Dacia, apoi pe Strada
Suvenir, se traversează Strada Mihai Eminescu şi pedalaţi
pe Strada Episcopul Radu. Pe această stradă se află
“casa cu armura”, o casă care a aparţinut pe vremuri
inginerului Alexandru Dimitriu, cel care a proiectat şi
construit între anii 1900 şi 1940 multe acoperişuri pe
structură metalică şi cupole din Bucureşti: Ateneul
Roman, Gara de Nord, turlele Bisericii Silvestru şi altele.
Cavalerul în armură tine în mână un ciocan, ca simbol al
meseriei lui Alexandru Dimitriu.
Se iese de pe Strada Făinari pe Calea Moşilor spre
Şoseaua Mihai Bravu şi Magazinul Obor, de unde se
continuă pe Şoseaua Ştefan cel Mare până la Parcul
Circului.

În Parcul Circului se intra pe Aleea Circului, se poate
da o tură de lac, cu atenţie la cei ieşiţi la plimbare, şi
se poate face un scurt popas pentru a vedea broaştele
ţestoase şi nuferii.
Din Parcul Circului se iese pe Bulevardul Lacul Tei,
spre Bulevardul Barbu Văcărescu, apoi pe Calea
Floreasca, spre Calea Dorobanţilor, până la intersecţia
Şoseaua Ştefan cel Mare. Se merge în continuare spre
Bulevardul Dacia, pe Calea Dorobanţilor, până pe Strada
George Enescu, pentru a ieşi iar pe Bulevardul General
Gheorghe Magheru şi pentru a termina plimbarea
în Piaţa Universităţii, la fântână de la Universitatea
de Arhitectură şi Urbanism Ion Mincu sau la Muzeul
Municipiului Bucureşti, Palatul Sutu.
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Bucureștiul de sus

mozaic

Foto: Cristina Stoica

Piața Universității aprilie 2009
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Bucate românești
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Ilustrate
bucureștene

Hotel și magazin Victoria, anii 70
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argentic

Piața Unirii
1984
Foto: Andrei Bîrsan
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Magistrala 5
Pe şantierul viitoarei staţii de metrou Academia Militară, ce face parte din tronsonul 1
Drumul Taberei – Eroilor al Magistralei 5 de metrou din Bucureşti, a avut loc cu Înalta
Binecuvântare a Preafericirii Sale Daniel, Patriarhul Bisericii Otodoxe Române, slujba de
sfinţire a celor două echipamente (Tunnel Boring Machine) de săpat tunele pentru metrou,
cu numele Sfânta Muceniţă Filofteia şi Sfânta Muceniţă Varvara.
În acest cadru s-a oficiat şi ceremonia prin care s-a dat Înalta Binecuvântare pentru ca
Sfântul Mare Mucenic Gheorghe – Purtătorul de Biruinţă să devină ocrotitorul spiritual al
reţelei de metrou a Municipiului Bucureşti.
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Bucureștiului 3D
Foto: Șerban Vornicu

La gara Basarab
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Augmented Reality
la metrou
un proiect Orange
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La munte

în stația de metrou Aurel Vlaicu
Foto: Daniel Alexandrescu
www.dalexandrescu.ro
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Tunelul de la
Belvedere
De Andrei Bergheș
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În imediata apropiere a stadionului Sportul Studenţesc, la nici 1 kilometru distanţă
de căminele Politehnicii din Regie şi la doar câţiva metri de Complexul Belvedere, se
află – abandonată – ieşirea de urgenţă a unui tunel de refugiu construit pentru Conacul
Golescu-Grant, reşedinţa familiei Grant, Palatul Belvedere, supranumit şi “Casa cu
turn”.

Andrei Bergheș
exploratorurban.
wordpress.com
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În zona căminelor Politehnicii din Regie, a fost construit un campus nou stundenţesc,
iniţial pentru Academia de Studii Economice. Ultimul val de construcţii, cu 3 cămine
moderne, a avut loc între anii 2005 şi 2008. Campusul a căpătat denumirea de
“Belvedere”, împrumutând toponimul de la parcelarea omonimă de case aflată în
vecinătate (la sud), reprezentând un cartier cu locuinţe de serviciu ale muncitorilor de
pe platforma industrială “Manufactura de tutun Belvedere”. La rândul ei, parcelarea a
fost denumită după o construcţie reprezentativă: Conacul Golescu-Grant “Belvedere”.
Ridicat de cărturarul Dinicu Golescu pe locul unui conac al Doamnei Stanca de la
1600, conacul familiei Grant a fost finalizat în anul 1814. De-a lungul timpului a purtat
denumiri diverse, precum “Casa cu turn” sau “Palatul Belvedere”. După donarea lui
către Ministerul Instrucţiunii Publice, în 1911, conacul a funcţionat ca şcoală de fete,
apoi liceu. În prezent, în clădire funcţionează un centru de plasament. Miturile urbane
spun că acest conac era legat prin tuneluri de Mănăstirea Chiajna şi Palatul Cotroceni.
O realitate sigură este aceea că în jurul reşedintelor mai importante erau construite
tuneluri de refugiu. Majoritatea tunelurilor de refugiu au dispărut în timpul războaielor
sau cutremurelor. Numai o ieşire de urgenţă a unui astfel de tunel a supravieţuit
timpurilor, fiind clasată astăzi ca monument istoric, dar abandonată.
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Intrarea în tunelul de refugiu (de fapt o ieşire de
urgenţă) se află la 25 de metri sud de pivniţa conacului,
în afara incintei acestuia, pe terenul complexului
studentesc. A fost colmatat cu pământ şi gunoaie, astfel
că prin el nu se poate înainta mai mult de 10-15 metri,
pe burtă! La intrare, observăm cele două schimbări de
direcţie pe care trebuie sa le facem pana sa ne înscriem
pe galeria principală, semn clar că acesta era doar un
acces secundar.
Avand ca adresă cadastrală Aleea Ţibles nr. 64, conacul
se află de fapt pe Strada Pascal Cristian (latura vest),
deoarece o bucăţică din Aleea Ţibles a fost desfiinţată o
dată cu construirea campusului. Intrarea în tunel nu se
află în curtea conacului (a centrului de plasament), ci
pe terenul Complexului Studentesc Belvedere, la nici un
metru de gardul despărţitor, lângă aleea ce mărgineşte
la nord căminul Belvedere A7. Construcţia acestuia
din urmă a deteriorat şi mai mult gura de acces, fiind
aproape obturată cu deşeuri provenite din construcţii,
mai nou şi menajere…
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La gura tunelului ajungem din Strada Pascal Cristian,
intrând – spre vest – pe aleea principală de acces în
campus (atenţie, NU pe strada Chibzuinţei, ci chiar
printre cămine). După 50 de metri, aleea face dreapta
(nord), iar după încă 20 de metri vom observa că aceasta
se închide în terenul conacului, în dreptul unui centru
de tratament pentru toxicomani aflat pe partea dreaptă.
Aici, la stânga (iar vest) vom observa o altă alee, ce care
mărgineste la nord caminul A7, în capatul careia zărim
stadionul Sportul. Aceasta este aleea cu tunelul, la care
ajungem numai după ce sărim – cu foarte mare atenţie
– balustrada care apără aleea principală de subsolul
căminului, parţial descoperit. Există, deci, pericolul de
cădere în gol. Gura tunelului se află la gardul despărţitor
cu terenul conacului, iar ca să ajungem la ea trebuie
să urcăm un metru pe zidul de sustinere oblic contruit
din plăci. Pe Strada Pascal Cristian se află şi o staţie
RATB, pe unde circulă autobuzele 162 si 163, care duc
la Mănăstirea Giuleşti-Chiajna, trecând şi pe lângă
Lacul Morii. Astfel, se realizează o legătura directă cu
autobuzul între mai multe obiective interesante. Linia
163 circulă de la Piaţa Rosetti-Universitate.
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www.bucurestiivechisinoi.ro
regândirea întregului portal pentru a surprinde aspecte
extrem de interesante pentru istoria, cultura si arta
unui oraş îndrăgit şi respectat. În acest timp, echipa
editorială a adunat peste 30 de oameni talentaţi,
expresivi, pasionaţi de tot ceea ce reprezintă Bucureştii
vechi şi noi.
Povestea scriiturii lor a fost continuată printr-un proiect
extrem de curajos, cunoscut sub numele de Joia de la
Capşa, unde, într-un mediu specific (Braseria Capşa) s-au
născut poveşti de viaţă, istorisiri desprinse de pe aleile
vechiului oraş şi ale noii capitale. Întâlnirea bilunară
şi ideea socializării, a schimbului specializat de idei a
însemnat, de atâtea ori, deschiderea unor noi direcţii
ale proiectului www.bucurestiivechisinoi.ro.
Despre noi
Cultura este ceea ce rămâne după ce ai uitat ce-ai
învăţat. Selma Ottiliana Lovisa Lagerlof
…
şi încă ceva…
… „Pentru www.bucurestiivechisinoi.ro, mediul
cultural creat online a însemnat un spaţiu destinat
socializării, cunoaşterii şi autocunoaşterii, al dezvoltării,
rememorării, al semnelor de întrebare şi, în special, al
documentării continue. Din momentul lansării, în luna
septembrie a anului 2009, proiectul a reuşit să culeagă
roadele propriilor performanţe”, Andrei Slavuteanu,
fondatorul proiectului.

S-au născut parteneriate si proiecte importante cu
instituţii culturale, asociaţii, fundaţii, reprezentanţi
media, edituri, website-uri ce împărtăşeau aceleaşi
valori socio-culturale (bloguri), s-au alăturat iniţiativelor
marca Bucureştii vechi şi noi oameni simplii, pasionaţi
de istoria oraşului ce îi adăposteşte.
Suflul modernităţii nu a trecut nepăsător pe lângă tot
ceea ce înseamnă www.bucurestiivechisinoi.ro, ci a
„acceptat” tentaţia propusă de reţelele de socializare
(Facebook) prin personalizarea unei pagini atent
urmărită de aproape 2.000 de membri.

Redeschidem invitaţia la bucureştit!

În doar un an, www.bucurestiivechisinoi.ro a decis
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