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EDITORIAL
Octombrie 2012

Nea Marin de la ziare...
Nici nu mai ştiu de când îl cunosc pe
Nea Marin, oricum au trecut ani buni.
Zilnic trec pe lângă chioşcul lui de ziare,
ştiu când s-a căsătorit fiica lui, când
îl doare spatele de la frig, când şi-a
schimbat Dacia veche cu un Logan...
parcă face parte din familie. Chiar dacă
cumpăr numai lunea o revistă, zilnic îl
salut şi schimb o vorbă.

De Andrei Bîrsan
www.orasul.ro

Nici pe Ion anticarul nu mai ştiu când
am intrat cu el în vorbă prima dată. De
ani de zile stă şi vinde cărţi în staţia de
autobuz. Câteodată mai zăbovesc la o
vorbă cu el, ce cărţi mai vinde, pe cine
să votăm...
Zilnic interferăm cu bucureştenii,
fie apelăm la serviciile lor, fie sunt

cunoștiințe întâmplătoare sau figuri
pe care le vedem zi de zi în drumurile
noastre.
Mulţi din provincie zic că în Bucureşti
îţi piezi identitatea, că devii o furnică
anonimă într-un furnicar agitat.
Nu-i aşa, Bucureştiul este un sat mai
mare, de fapt este format din mai multe
sate (cartiere) care se întrepătrund.
Seara ne retragem în satul nostru ca
dimineaţa să plecăm în “oraş”, fie la
muncă fie la distracţie.
Haideţi să ne bucurăm de satul nostru,
de locuitorii lui şi să încercăm să-l
înţelegem mai bine, să ne fie ca o
rudă...

Merită să descoperim pentru noi toţi şi pentru copiii
noştri farmecul locului, oamenii şi tradiţiile care l-au
construit, care i-au definit spiritul şi care într-un fel sau
altul interferează zilnic cu prezentul nostru.
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CRONICA LUNII
Septembrie 2012

Noaptea-n Bucuresti

De la Timpuri noi în centrul vechi trecând prin Nopțile baroce de la
Biblioteca Națională.
http://www.orasul.ro/excursiifoto/view/noaptea-n-bucuresti.html

Expo Trecut-au anii
ediția a V-a
intalnire cu anii 60-70 ai secolului XX
bucurestean cu cel al anului 2012.
http://www.orasul.ro/expozitiifoto/view/
trecut-au-anii-editia-a-v-a.html
foto: Mihai Trașcă

Pe urmele arhitectului Cristofi
Cerchez

Oana Marinache de la Asociatia Istoria Artei ne-a ghida pe urmele arhitectului Cristofi Cerchez.
http://www.orasul.ro/excursiifoto/view/pe-urmele-arhitectului-cristofi-cerchez.html

Sarmisegetusa

foto: Eli Driu
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Sarmizegetusa Regia (= cea
regească), situată în satul
Grădiştea Muncelului, judeţul
Hunedoara, a fost capitala
Daciei preromane.
http://www.orasul.ro/
excursiifoto/view/excursiesarmisegetuza-regia.html
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Ziua
Fotografiei de stradă
Este bine cunoscut faptul că nu este uşor să faci fotografie de stradă, să intri pe acea
scenă a străzii, unde oamenii sunt actori, în poveşti nedezvăluite, cu momente de impact
şi reacţii neprevăzute şi să surprinzi acele detalii uneori invizibile celor din jur.
Asociaţia “Bucureştiul meu drag” a lansat o provocare iubitorilor de fotografie de stradă,
inaugurând “Ziua fotografiei de stradă în România”, prin organizarea unui concurs
fotografic de gen, încheiat cu o expoziţie de fotografie vernisată în 28 septembrie 2012 la
Biblioteca Naţională a României.

Andrei Bîrsan
Președinte
Asociația “Bucureștiul
meu drag”

Organizator

Sponsor principal

www.orasul.ro

Parteneri

Cu peste 1.200 lucrări intrate în concurs, cu un juriu exigent alcătuit din Andrei Pandele,
Vlad Eftenie, Lucian Muntean şi Stamatis Grigoropoulos, cu premii oferite de Canon şi cu
multă efervescentă, evenimentul s-a dovedit a fi unul din cele mai spectaculoase şi de
impact provocări ale anului fotografic din România.
Vernisajul a inaugurat expoziţia alcătuită din cele 30 de lucrări finaliste ale concursului.
Alături de acestea au fost expuse şi câte 20 de lucrări aparţinând fotografilor din Craiova,
Iaşi, Târgovişte, Sibiu şi Suceava.
Canon face fericiţi pe cei trei câştigători cu aparate de fotografiat de top. Premiile au
fost înmânate de domnul Petronius Secăreanu, Director General Canon România:
Premiul I Canon EOS 650D, obiectiv 40 mm/2,8 - Marian Chiriac din Bucureşti
Premiul II Canon PowerShot G1 X - Cosmin Munteanu din Oradea
Premiul III Canon PowerShot S100 - Iulia Pașcanu din Iaşi

Sponsorul principal al Zilei Fotografiei de stradă: Canon www.canon.ro

Premiul pentru cele mai multe like-uri pe Facebook, Kit trepied foto Manfrotto 7302YB de
la www.photosetup.ro câştigat de Vlad Moldovean.
În afară de fotografii ne-am bucurat de braga de la “Atletul Albanez” din Slatina, covrigei
şi muzică de pe Lipscani.
În speranţa că această iniţiativă a oferit cât mai multor simpatizanţi ai fotografiei
de stradă dorinţa de a capta momente şi povești inedite din viaţa străzii, Asociaţia
“Bucureştiul meu drag” vă dă întâlnire în anul ce vine la următoarea ediţie a acestui
eveniment! Pe curând
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Premiul I
In trecere, pe trecere

Chiriac Marian Antonio - București
http://photo-marianchiriac.blogspot.ro
Fotografia este pentru mine doar pasiune. Și
atât, nimic mai mult.
Este lucrul care-mi conferă o stare de bine,
mă fascinează și de multe ori mă motivează.
Și totul din simplă pasiune .
În afară de fotografie, mă relaxează
plimbările. Îmi place să bat drumurile în
lung și-n lat, în căutare de subiecte inedite.
Așa se face, că într-o zi de primăvară,
“hoinărind” pretutindeni și spre nicăieri, pe
trecerea de pietoni din zona magazinului
Victoria, doi puștani mi-au atras atenția, în
mod deosebit.
Nu aveam cum să-i ratez! Făceau o
hărmălaie de nedescris. În timp ce se
distrau, involuntar atrăgeau privirile tuturor
trecătorilor.
Nu mi-a mai rămas decât să țin pasul cu
“subiecții” și să-i imortalizez pe timpul
perindării lor de-a lungul bulevardului.

Canon 650D cu obiectiv 40 mm f 2,8
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Premiul II
Mobile facebook

Cosmin Munteanu - Oradea
http://cosminovidiumunteanu.wordpress.com
“Am început să fotografiez cam de cinci ani, cu
un compact digital şi apoi, în paralel cu câte o
cameră pe film, gen Zenit (cu montură pe filet
M42), tot felul de subiecte. Treptat am trecut pe
dSLR şi m-am concentrat mai mult pe fotografia
de stradă care-mi aducea şi atunci ca şi acum cea
mai mare satisfacţie personală. Evident, faptul
că aceste lucrări plac şi altora mă bucura cu atât
mai mult. Ce mă atrage mai mult la o fotografie e
momentul, starea, ideea, originalitatea, chiar în
detrimentul calităţii tehnice.”
“Fiind familiar cu oraşul meu (Oradea) în
plimbările mele mai depistez şi locaţii cu
potenţial, chiar dacă în momentul respectiv nu
era nimic interesant. În privinţa imaginii mele
(Mobile facebook) am observat persoana de pe
bancă în timp ce vorbea la telefon din partea
opusă afişului (din spate). Grăbind pasul m-am
poziţionat cam la aproximativ trei metri de cadrul
dorit, pe linia de tramvai, am încadrat și am
declanşat cam de 3 ori. Un domn a mai trecut prin
faţa mea dar până la urma cadrul l-am “prins”
cum îmi doream. Eram cu un aparat pe film şi
obiectivul meu preferat, 50mm :-)”

Canon PowerShot G1X
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Premiul III
Cuplu

Iulia Pașcanu - Iași
www.iuliapascanu.ro
“Fotografia este făcută în Iași, la intersecția
dintre Strada Lăpușneanu și B-dul
Independenței.
Nu sunt prea multe de spus. Am remarcat
sacoșa și din prima clipă m-am gândit că e
redundant să ai două perechi de capete. Și
atunci am hotărât să tai una din ele.”

Canon PowerShot S100
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Premiul pentru cele mai multe like-uri pe Facebook
Vlad Moldovean - http://vmphotoart.tk

vizitare: 29 septembrie -31 octombrie

Kit trepied foto Manfrotto 7302YB
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Premiere și vernisaj
Ziua Fotografiei de stradă
De Eli Driu
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Andrei Bîrsan - Președinte Asociația Bucureștiul
meu drag, Marian Chiriac - Premiul I, Petronius
Secăreanu - Director General Canon România

Andrei Bîrsan - Președinte Asociația Bucureștiul
meu drag, Vlad Moldovean - Premiul Facebook,
Valeria Galea - Director Marketing Photosetup
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Iulia Pașcanu - Premiul III

George Stănculeanu și Andrei Pandele
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Expoziția de fotografie
“Trecut-au anii”
Aflată în acest an la cea de a cincea ediţie, “Trecut-au anii” reprezintă o tradiţie
fotografică şi expoziţionala care continuă, fiind şi una din cele mai vizionate şi apreciate
expoziţii organizate de Asociaţia “Bucureştiul meu drag” condusă de Andrei Bîrsan.
În perioada 13-30 septembrie 2012, a fost prezentată la Muzeul Municipiului Bucureşti, o
colecţie de cadre ce evidenţiază diferenţele apărute peste ani în viaţa oraşului, detalii
suprinse în imagini de către: Adrian Tache, Andreia Bîrsan, Andrei Bîrsan, Corneliu
Munteanu, Cristin Dumitru, Cristina Dumitru, Dan Pop, Daniela Borcea, Eli Driu, Elisei
Noata, Gabriela Mihăilă, Julia Kretch, Livia Vintila, Lucia Spirea, Mihai Petre, Mirela
Momanu, Nina Mihăilă, Robert Reghina, Şerban Vornicu, Sergiu Sfetcu, Sorina Tache,
Teodor O. Nicolescu,
O incursiune în anii 60-70, cu fotografii din arhivă Muzeului Municipiului Bucureşti, a
fost completată de cadre actuale, care spun povestea locurilor peste ani, redescoperind
farmecul pierdut al acelor vremuri. O poveste de azi, cu valenţe din trecut şi cu amintiri
pentru viitor. Invitat a fost fotograful Emanuel Pârvu.

Mirela Momanu
Coordonator expozitii
Asociația “Bucureștiul
meu drag”

Catalogul expoziției în format ISSU și pdf îl găsiți aici:
http://www.orasul.ro/expozitiifoto/view/trecut-au-anii-editia-a-v-a.html

foto Roberto Iosupescu
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foto Șerban Vornicu

foto Elisei Noață

foto Nick Costandache
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TRECUT-AU ANII...
București ghid
Editura Meridiane 1963

Organizații politice și obștesti
Partidul Muncitoresc Romîn (PMR) - este detașamentul
de avangardă, organizat, al clasei muncitoare, forța
conducătoare a poporului în Republica Populară Romînă.
El cuprinde pe cei mai conștienți și înaintați oameni din
rîndurile clasei muncitoare, ai țărănimii colectiviste și ai
intelectualității.
Uniunea Tineretului Muncitor (UTM) - este organizația
revoluționară care unește în rîndurile sale masele largi
ale tinerilor muncitori, țărani colectiviști, elevi, studenți
și intelectuali.
Sindicatele
Comitetul național pentru apărarea păcii
Consiliul național al femeilor din RPR
Asociația romînă pentru legăturile de prietenie cu URSS
(ARLUS)
Crucea Roșie
Uniunea centrală a cooperativelor de consum
(CENTROCOOP)
Uniunea centrală a cooperativelor meșteșugărești
(UCECOM)
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Gara de Nord perioada interbelică, arhiva muzeului municipiului București

Piața Universității în perioada interbelică, arhiva muzeului municipiului București

Gara de Nord 2009, fotograf Adriana Lungu

Piața Universității în 2009, fotograf Andrei Vocurek
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Piața Universității în perioada interbelică, arhiva muzeului municipiului București

Piața Romană în anii interbelici, arhiva muzeului municipiului București

Piața Universității în 2009, fotograf Camelia Stan

Piața Romană în 2009, fotograf Cornel Popescu
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Harta împrejurimilor
Bucureștiului, apărută în
Ghidul din 1934
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CARTILE BUCURESTIULUI
)

ORTODOXIE

,

,

Biserica Bucur Ciobanul

Recomandate de Filica Drăghici, bibliotecar BCU

Arhitecţii Voluntari, Cui i-e frică de cartierul Matache? Principii
de regenerare urbană pentru zona Matache-Gara de Nord din
Bucureşti, Editura Pro Patrimonio, Bucureşti, 2012, 185 p.
Cartea de faţă este rezultatul iniţiativei
unor specialişti grupaţi sub numele de
Arhitecţii Voluntari, având ca obiectiv
regenerarea urbană a unei zone cu
probleme, ţinând cont de identitatea
locului şi de resursa locală principală, cea
umană. Hala Matache a fost construită
în perioada 1886-1899 şi poartă numele
Măcelarului Matache. Este un monument
istoric clasat în Lista Monumentelor
Istorice, cu o rezonanţă notorie pentru
Bucureşti, este prevăzută a fi desfiinţată
de pe amplasament prin demolare, se reînfiinţează apoi cu statut de
pastişă de astă dată la câţiva zeci de metri de amplasamentul iniţial.
Grupul Arhitecţii Voluntari s-a format progresiv şi cuprinde în prezent
peste treizeci de profesionişti, arhitectii, urbanişti şi ingineri de trafic,
ingineri structurişti, critici de artă.

Maria-Magdalena Ioniţă, Casa şi familia
Capşa în România modernă, 1852-1950,
Editura Publimpres, Bucureşti, 2000, 228 p.
Cartea este consacrată evoluţiei renumitei
Case Capşa. Este înfăţişat succesul unei familii
de aromâni şi mai ales cel a lui Grigore Capşa,
care a asigurat Casei nu numai o maximă
prosperitate şi deosebite succese economice,
dar şi locul pe care ea l-a ocupat în viaţa
socială, politică şi mai ales culturală a unei
tinere Capitale moderne. Grigore Capşa ne
apare ca un adevărat general al artei culinare,
firma având un laborator împărţit în şase
secţii, legături strânse cu cele mai renumite localuri de profil din
Paris, aducându-şi produsele cele mai variate şi de înaltă calitate
de pe toate meridianele, de la Paris, Londra şi Constantinopol.
Este prezentată o imagine a vieţii societăţii româneşti, procesul de
europenizare culinară, de împletire pe acest plan a Occidentului cu
Orientul.
36 “Bucureștiul meu drag” - octombrie 2012

Gheorghe
MănucuAdameşteanu,
Boroneanţ
Adina Elena,
Măgureanu
Andrei,
Popescu
Raluca,
Arheologia
credinţei.
Cercetări
arheologice la bisericile
bucureştene, Editura Semne,
Bucureşti 2011,192 p.

Hram: Sfinții Atanasie și Chiril
Dan Pop

Ctitorită: Zidită la 1416 de Mircea I Basarab
Strada Radu-Vodă nr. 33, sector 4

Sub acest titlu au fost editate
două volume care cuprind
scurte descrieri ale unor biserici
bucureştene (Biserica Cărămidarii
de Jos, Biserica Cărămidarii de
Sus, Biserica Sf. Dumitru şi Biserica
Ghiorma Banu-Greci iar volumul doi
este dedicat Bisericii Sf. Nicolae din
Udricani) urmate de prezentarea
rezultatelor săpăturilor efectuate
la aceste lăcaşuri.
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Curtea Domnească
De Gabriel Constantin
Fotografii Crisanta Măciuceanu
Mihai Petre
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Curtea Domnească, astăzi Muzeul „Palatul Voievodal-Curtea Veche”, a polarizat
timp de trei secole şi jumătate, întrega viaţă politică, socială, economică şi
culturală a Bucureştilor. Ridicată în mai multe etape istorice, ea va deveni după
1660 capitală unică a Ţării Româneşti, afirmându-şi rostul şi personalitatea în viaţa
ţării.

Crisanta Măciuceanu

În anul 1906, cu ocazia unei expoziţii defăşurate la Bucureşti, printre obiectele
aduse din toată ţara, a fost descoperit un hrisov scris pe pergament, fără sigiliu,
dar cu un şnur de mătase roşie şi albastră. S-a constatat că acest document
a fost emis la 20 septembrie 1459 din cancelaria lui Vlad Ţepeş, prin care se
întărea stăpânirea unor mici boieri în satul Ponor din nordul Olteniei. Valoarea
documentului este dată de menţiunea că a fost scris în ,,cetatea Bucureşti’’.

Curtea Domnească

Mihai Petre

Din 1906 şi până în prezent, nu a mai fost descoperit niciun alt izvor privind
numele Bucureştilor, anterior celui de la mijlocul secolului al XIV-lea , iar în ceea
ce priveşte localizarea cetăţii s-au emis mai multe ipoteze; unii cercetători au
considerat că locul acesteia poate fi identificat cu colina de la Radu Voda, alţii au
plasat-o pe dealul de la Mihai Vodă sau chiar în afara oraşului.
Aceste ipoteze au fost infirmate în urma cercetărilor arheologice desfăşurate între
anii 1967-1973, care au avut menirea de a scoate la iveală un şir de cetăţi ale
Bucureştilor. Practic, au fost descoperite nu numai Cetatea lui Vlad Ţepeş, dar şi o
construcţie anterioară acesteia, ridicată cu un secol mai înainte, care se întindea
pe o suprafaţă de 160 mp şi avea o formă patrulateră. Este vorba de un turn de
pază sau o cetăţuie modestă, ale cărei fundaţii – care se pot vedea în interiorul
muzeului – sunt realizate din cărămidă, iar colţurile erau întărite cu blocuri de
piatră. Un şanţ de peste doi metri înconjura acestă construcţie. Existenţa acestui
edificiu a fost scurtă, fiind părăsit către 1417-1418.
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Prima atestare documentară a
Bucureștiului
Important este însă faptul că, peste ruinele acestei
cetăţui, în anii 1458-1459, Vlad Ţepeş ridică o cetate,
cu ajutorul meşterilor braşoveni, de unde a emis
documentul de la 20 septembrie 1459. Noua reşedinţă
domnească a lui Vlad Ţepeş, care avea o formă
dreptunghiulară şi era realizată din bolovani de râu şi
mortar, se prezenta ca o construcţie cu subsoluri mult
înălţate, cu parter dotat cu încăperi pe toate cele patru
laturi, cu curte interioară. Subsolurile nu erau închise cu
bolţi semicirculare, ci cu planşee de lemn, sprijinite pe
bârne patrulatere. Nu există indicii asupra felului în care
era executat parterul cetăţii voievodale.
În timpul lui Radu cel Frumos, fratele lui Vlad Ţepeş,
care a ales să locuiască în cetatea Bucureştilor, a fost
emis, la 14 octombrie 1465, un document care specifica
funcţia de reşedinţă domnească a oraşului nostru.
Secolul al XVI-lea a reprezentat prima afirmare a
Curţii Domneşti din Bucureşti. Deşi a avut o domnie
agitată, Mircea Ciobanul (1545-1552;1553-1554;15581559) a amenajat un nou Palat domnesc în condiţiile
în care a renunţat complet la planul cetăţii lui Vlad
Ţepeş. Practic, întreaga suprafaţă a vechii cetăţi a
dobîndit o nouă compartimentare. Pivniţa era de formă
dreptunghiulară, împărţită în patru nave, acoperite
cu bolţi semicirculare sprijinite pe arce dublouri, care
se descarcă pe stâlpi cruciformi. În apropierea noului
Palat domnesc, Mircea Ciobanul a ridicat un lăcaş
religios – actuala Biserică cu hramul Buna Vestire. Tot în
timpul acestuia din urmă s-a delimitat perimetrul Curţii
Domneşti, care, în linii mari, s-a păstrat pînă în secolul
al XVIII-lea.

Apogeul Curții Domnești
Deşi sub Matei Basarab, Grigore Ghica, Gheorghe Duca
şi Şerban Cantacuzino, Curtea Domnească din Bucureşti
a cunoscut o serie de intervenţii sub forma unor
reparaţii şi adăugiri de clădiri noi, totuşi nimic din toate
acestea nu a egalat remodelarea Palatului din timpul
lui Constantin Brâncoveanu. Putem spune că acestuia a
reprezentat perioada de apogeu a curţii voievodale din
Bucureşti. A fost adăugat un nou etaj, iar sala tronului,
aflată în imediata vecinătatea a loggiei, a dobândit o
suprafaţă de 300 mp. Din nefericire s-au păstrat puţine
vestigii din această istorică încăpere. Tot din porunca
lui Brâncoveanu, spaţiul dintre faţada impunătorului
edificiu şi albia Dâmboviţei a fost amenajat cu terase; în
zona actualei străzi Covaci exista o grădină întreţinută
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de peisagişti cunoscători ai concepţiei horticole
italiene; de asemenea, Brâncoveanu a dispus ca întregul
perimetru al Curţii să fie înconjurat cu un zid de
cărămidă.
Printre oaspeţii de seamă primiţi de către Constantin
Brâncoveanu la Curtea Domnească din Bucureşti
menţionăm pe lordul William Paget, diplomat englez.
Însoţitorul lui, Chrishull, amintea că Palatul este
o „clădire măreaţă şi frumoasă. În capul scării de
marmoră, lordul Paget a fost întâmpinat de Constantin
şi Ştefan, primii feciori ai domnitorului, care l-au condus
,,până sus în foişor’’.
Totodată, în vremea lui Constantin Brâncoveanu,
Curtea Domnească a găzduit cărturari străluciţi ca fraţii
Greceanu, Antim Ivireanu, Mihail Spătarul Cantacuzino,
Gheorghe Maiota.

Ştefan Cantacuzino

au rezistat unul lângă altul până la marele incendiu
din 1847: temnița și Biserica Buna Vestire. Temnița
domnească, care se afla pe locul unde astăzi se află
Piața Sf. Anton, este descrisă, în 1829, de Constantin
Moroiu, ca având trei despărțituri cu ziduri vechi
ruinate. Cei închiși obișnuiau să-și cerșească hrana de
la ferestrele ce dădeau spre îngusta uliță asaltată de
zarzavagii, copăieri, donițari. În timpul marelui incendiu
din 1847, se aflau arestați în acest loc peste 150 de
oameni. Focul a năruit atât închisoarea cât și Biserica
temniței, Sf. Anton, aflată în apropiere.
Ultimul secol și jumătate a adus transformări radicale,
când terenul domnesc a fost brăzdat de străzi drepte,
populate cu prăvălii, restaurante și cafenele.

Șantierul Arheologic București
Având în vedere că unele aspecte ale istoriei
Bucureștilor, precum localizarea cetății, stabilirea

perioadei ei de ridicare, etapele de prefacere ale
Palatului, nu erau clarificate, în 1953, Academia Română
a înființat Șantierul Arheologic București, propunându-și
adâncirea studiului științific al istoriei Capitalei noastre
din cele mai vechi timpuri până în zilele noastre.
Cercetările arheologice desfășurate în deceniile 6-7 ale
secolului trecut în zona Curtea Veche au scos la lumină
vestigiile cetățuii din secolul al XIV-lea, ale cetății
clădită în timpul lui Vlad Țepeș în anii 1458-1459 și
ale ale Palatului Domnesc din secolul al XVI-lea, extins
treptat până la mijlocul secolului al XVIII-lea. Punctul
central al acestor cercetări a fost amenajarea Muzeului
Curtea Veche – Palatul Voievodal, unde vizitatorii care
pășesc pe aleile amenajate în acest labirint de vestigii
au posibilitatea să contemple mărturiile materiale ale
epocilor de glorie din istoria Țării Românești, dar și
momentele de grele încercări.

După mazilirea şi uciderea lui Constantin Brâncoveanu la
15 august 1714, în faţa sultanului Ahmed al II-lea, pentru
doi ani, a urcat în tronul ţării, Ştefan Cantacuzino, cel
ce urzise împotriva marelui domn. Singura lui contribuţie
la Curtea Domnească este ridicarea unui palat pentru
soţia sa, Doamna Păuna, palat ce a supravievieţuit până
în zilele noastre.

Vânzarea Curții Vechi
Odată cu instalarea domniilor fanariote, 1716-1822,
Curtea Domnească a decăzut treptat, ajungând spre
sfârşitul secolului XVIII o ruină. În 1798, Constantin
vodă Hangerli, porunceşte să se vândă la mezat, adică
la licitaţie, ruinele de la Curtea Veche. Licitaţia a
continuat până în noiembrie 1798, când a fost vândută
toată Curtea Veche, cu excepţia terenului bisericii Buna
Vestire.
Cu excepţia terenurilor din jurul Bisericii Buna-Vestire
şi a puşcăriei domneşti, totul s-a parcelat şi s-a vândut,
indiferent că era teren liber sau adăpostea construcţii.
Unii dintre noii proprietari au păstrat porţiuni întregi din
vechile edificii, cum a fost cazul clădirilor cumpărate
de către Manuc bey, sau Palatul Doamnei Păuna; alții au
demantelat totul până spre fundațiile zidurilor. Acest
proces de metamorfoză radicală nu s-a produs imediat
după scoaterea la mezat, ci treptat, pe parcursul
câtorva decenii. Etapa de ample construcții a început
după 1816, când s-au ridicat clădiri din cărămidă cu
subsol, parter și etaj. Au rămas, până către 1825, pereții
paraclisului Sf. Ioan Botezătorul, pe care se mai puteau
descifra chipuri de coconi și domnițe. Două edificii
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Intinderea maximă a Curții
Domnești
Legendă
1. palatul domnesc
2. biserica domnească “Buna vestire”
3. baia turcească
4. palatul domnitorului Gheorghe Duca
5. palatul Doamnei Păuna
6. turnul porții de jos
7. palisada sec XVI
8. străzile curtii domnești
9. turnul de sus (nu e cunoscută amplasarea
exactă în sit)
10. turnul dinspre nemți (nu e cunoscută
amplasarea exactă în sit)
11. zidul cetății (contur ipotetic, nu e
cunoscută decât parțial amplasarea exactă
în sit - în zona Hanul lui Manuc)
12. tribunalul criminalicesc
13. hrubele cavaleriei (“casa zapciilor”)
14. piața Sf. Anton
15. ruinele bisericii Sf. Anton
16. zid de incintă al curtii domnești sec XVII
17. fântână din 1799

www.bing.com/maps
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Punere în valoare a Palatului
Voievodal Curtea Veche

Elegie pentru un zid de piatră si cărămidă

De Iulia Fălcuța
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Intervenţie proiect de diplomă
funcţiune - centru cultural
Palatul Voievodal Curtea Veche este incă un spaţiu ce ascunde multe mistere, deşi
reprezintă nucleul de dezvoltare a Bucureştilor. Cu ocazia proiectului de diplomă
am încercat să înţeleg povestea ascunsă in zidurile acestui şantier arheologic viu
şi să propun o variantă de intervenţie prin metode vizuale simple.
Imaginea
dezolantă de astăzi nu spune nimic despre cetatea construită de meşterii
braşoveni aduşi de Vlad Ţepes, sau despre întâmplările cu iz romantic petrecute la
curtea unor mari domnitori valahi: Matei Basarab sau Constantin Brâncoveanu. O
privire fugara asupra ruinelor de astăzi duce cu gândul mai degrabă spre perioada
de declin a Curţii, dar şi a societăţii bucureştene în timpul domniilor fanariote:
nepăsare, dezordine, ruină.

Iulia Fălcuța

Poziţionare. Istoric
Aparţine unei insule urbane delimitate de străzile Franceză, Şelari, Şepcari,
Covaci, Căldărari, ascunse de un front de locuinţe colective existent de-a lungul
Bulevardului I. C. Brătianu. Ansamblul a reprezentat un punct strategic atât din
punct de vedere politico-militar (desele incursiuni ale turcilor, amestecul acestora
in viata politică, dar şi veşnicele conflicte între boierii pământeni) cât şi comercial
(al doilea centru din Balcani pentru multa vreme).
Curtea Veche este cea mai bogată zestre istorică a oraşului, prezentând dovezi
de locuire umană din sec. lll-XI. Prima fortificație medievală datează din sec. XIV,
avand aspectul unui turn de protecţie. Este urmată de Cetatea Bucureştilor zidită
de Vlad Tepes în noua sa reşedință voievodală (1458-1459), marcând astfel prima
atestare documentară a oraşului.

Prinderea lui Nicolae Mavrocordat de catre habsburgi la Curtea Domneasca 1716
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Pentru a fi receptat ca valoare de un public cât mai
larg, monumentul se cere expus.
În prezent, nu are exponate si ofera vizitatorului,
in condiţii improprii doar un circuit cu interese
arhitecturale, din această cauză vizitatorul petrece
puţin timp in cadrul muzeului.
Apare nevoia unei structurări mai bune a traseului
de vizitare şi apariţia unor funcţiuni secundare.
Centrul cultural Curtea Veche e compus din
două componente funcţionale majore: expunere
(muzeul, spaţii de proiecţie) şi componente anexe
(cafenea, librărie). Muzeul este adresat unui public
majoritar turistic, dar poate fi folosit pentru a
dezvolta activităţi neconvenţionale, evenimente
de amploare, concerte, spectacole de teatru
experimental, dans contemporan sau programe
pentru copii. În tot acest timp, ruina este pusă în
valoare ca fundal al acestor evenimente. Materie şi
document, el este permanent prezent. Încercând
să aratăm materia, salvăm monumentul ataşat ei,
istoria locurilor şi a locuitorilor.

Intervenţie
Acest sit a fost divizat, răscolit şi apoi adunat la un
loc, având aproape 12 etape şi tipuri de zidărie,
bolovani de râu. Intervenţia este evidenţiată
Acuarelă Gheorghe Leahu - “Lipscani-Centrul Istoric al Bucureştilor”
coerent, prin contrast, dar la nivel de textură
va aminti de ţesătura metalică a armurilor. Nu
putem considera ca material originar zidăria,
Principii ale intervenţiei:
astfel apare ca element de legătură aceasta tesătura
- reversibilitate (materiale şi tehnici care să permită
metalică. Modul de realizare a intervenţiei ar trebui
eventuale reveniri);
să ia în considerare puţinul material original păstrat
- discreţie (proporţii ipotetice ale volumului iniţial,
şi prezentarea obiectivă a fiecărei etape în parte.
materiale usoare);
(traseu cronologic) Nu mă puteam concentra doar
- protecţie (ploaie, însorire),
asupra unei perioade izolate. Din acesta cauza am
- intervenţie temporară (fiind o ruina deschisă,
încercat să conduc vizitatorul prin toate etapele in
intervenţia protejează doar parţial de factorii
parcurgerea muzeului, de la fundaţiile Cetăţuii de
climatici, astfel pe timpul iernii acoperirea de pânză şi
secol XIV care se păstrează la nivelul subsolului,
elementele de mobilier vor fi îndepărtate).
spre “spătaria cu stele” a lui Şerban Cantacuzino,
Într-o lume pragmatică, dominată de explozia
unde până acum câţiva ani se mai distingeau urmele
tehnologică şi comunicatională, ce riscă o modificare
sigiliilor in formă de stea, apoi spre sala tronului lui
sau chiar o înlăturare a conceptelor şi manifestărilor
Constantin Brâncoveanu, pe langă zidul completat cu
tradiţionale, ar trebui redescoperite şi amplificate
ţesătura metalică. Urcând pe pasarela spre etajul doi,
valenţele patrimoniului arhitectural. Doar in acest
vizitatorul află despre perioada fanariotă, iar vederea
mod “omenirea are şanse de a fi mai bună, aproape
de deasupra bolţilor îi permite să vadă cu ochii săi
mulţumitoare”. (Marin Sorescu, Tratat de inspiraţie)
efectele perioadei de declin a curţii, efecte care se
manifestă si astăzi.
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Propunere reconstituire perioada Brâncovenească
- Curs Restaurare Botica Elena, Trica Mădălina
(sub îndrumarea conf. dr. arh Mihai Opreanu)

Dezvoltare volumetrică a Palatului Domnesc
Construieşte în jurul vechiului turn cu zidărie din bolovani de
râu, o parte din vechiul zid se regăseşte şi astazi în partea
estică a pereţilor subsolului.
Pe fundațiile acestor construcții s-a amenajat din sec. XVI
Palatul Domnesc, datorat lui Mircea Ciobanul şi voievozilor
care au extins edificiul pe latura de est a acestuia.
Mircea Ciobanu a modificat structura subsolului, introducând
stâlpii cruciformi legaţi cu arce.
Prin Matei Basarab, Grigore I Ghica, Gh. Duca s-au adăugat
corpuri de construcții pe latura de Nord, necesare bunei
funcționari a Curţii Domneşti. Perioada de apogeu a palatului
voievodal se datorează lui Serban Cantacuzino şi îndeosebi
lui Constantin Brâncoveanu. Un mare om de cultura, iubitor
de arhitectură şi artă, Brâncoveanu reuşeşte să redea cetaţii
demnitatea şi maretia. Exista multe relatări ale vizitatorilor
străini despre aspectul exterior al clădirii şi grădinilor, dar şi
descrieri amănunţite ale interioarelor.
Succesorul acestuia Ştefan Cantacuzino a construit pentru
Doamna Sa Păuna si coconii lor palatul păstrat in prezent la
intersecția str. Covaci cu str. Soarelui (nr.2-4), fiind cea mai
bine păstrata clădire din ansamblul arhitectonic domnesc.
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Pădurea Băneasa este pentru bucureşteni cea mai
întinsă zona verde şi cea mai apropiată faţă de oraş.
Aceasta se desfăşoară latitudinal aproximativ între
străzile Jandarmeriei – Privighetorilor şi Şoseaua
de Centură (sectorul Otopeni) şi se continuă spre
est cu Pădurea Tunari, de care nu o desparte decât
o stradă îngustă ce face legătura între Grădina
Zoologică şi complexul Greenfield Residence. Este
“tăiată” în două de Şoseaua Bucuresti-Ploiesti (DN1),
a fost “ronţăita” pur şi simplu, în ultimii 20 de ani,
de către dezvoltatorii de ansambluri rezidenţiale
şi alte obiective, însă chiar şi aşa Pădurea Băneasa
rămâne cel mai întins spaţiu verde de pe teritoriul
administrativ al Bucureştiului, depăşind de 3-4 ori
parcurile Herăstrău şi Tineretului.
Aproape de lizieră sudică a ceea ce a mai rămas
din Pădurea Băneasa, în extremitatea nordică a
Bucureştiului, descoperim o clădire abandonată
bine ascunsă de ochii trecătorilor, deşi aceasta se
afla la numai 50 de metri de proaspat-reabilitata
Alee Padina. Artera mărgineşte la nord Academia
de Poliţie şi face legătura pe direcţia vest-est între
Şoseaua Bucuresti-Ploiesti (Tiriac Auto) şi Grădina
Zoologică. În dreptul celei mai avansate clădiri ale
Academiei de Poliţie, la 600 de metri est de DN1, se
afla capela bancherului Mauriciu Blank, monument
istoric construit în anul 1927 de arhitectul Duiliu
Marcu, în interiorul căruia se află mormintele
profanate ale familiei.

Cavoul
Mauriciu Blank
De Andrei Bergheș
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Arhitectul şi academicianul Duiliu Marcu, autor al
unor clădiri ca Academia Militară din Bucureşti,
Palatul Victoria sau Politehnica Timişoara, a construit
capela într-o manieră simplă, fără ornamente,
punând în evidenţă valoarea plastică deosebită
a materialelor de construcţie. Clădirea a fost
proiectată pentru a putea adăposti 5 locuri de
morminte încastrate la parter şi alte 5 sarcofage
din piatră, aşezate deasupra mormintelor. Astăzi,
în interior, există 3 astfel de sarcofage, amplasate
central, dintre care cel din mijloc (al soţiei Bettina
Blank) a fost cel mai deteriorat, piatra funerară fiind
aproape distrusă, conform unei imagini de pe blogul
MONUMENTUM.
Contraforţii, în număr de 12, susţin calota sferică
din piatră (cupola). Pereţii interiori au fost realizaţi
din gresie calcaroasă extrasă de la cariera Baschioi

(Nalbant, jud. Tulcea), iar podeaua din plăci de
marmură. Faţadele au fost executate din cărămidă
aparenta, aleasa special pentru
acest monument. Din motive
necunoscute, cele 12 medalioane
circulare care trebuiau să
întregească exteriorul capelei nu
au mai fost montate, nici fabricate,
astfel că lacasele special concepute
pentru acestea au rămas goale.
Panoul de deasupra uşii, care
conţinea o inscripţie, a fost şi el
deteriorat de-a lungul vremii, astfel
Andrei Bergheș
că acesta a rămas alb. Uşa a fost
arhivadegeografie.
executată din fier forjat, amintind
wordpress.com
de arhitectură românească veche
În prezent, capela familiei Blank se
afla pe terenul şi în administrarea
Ocolului Silvic Bucureşti, aparţinător
R.N.P. Romsilva. Uşa din fier forjat este ferecata
cu două lacăte, dar interiorul poate fi admirat prin
grilajul acesteia.
Mauriciu Blank (1848-1929) a fost un bancher roman
de origine evreiască, care împreună cu angajatorul
sau, Jacob Marmorosch, a pus bazele Băncii
Marmorosch – Blank, cu sediul în palatul omonim
de pe strada Doamnei din Bucureşti (1923). Acesta
se trăgea dintr-o familie de evrei sefarzi (de rit
spaniol), emigrata în România în secolul XVIII, tatăl
său fiind Lebu Blanco. Mauriciu Blank şi-a început
activitatea de comerciant chiar pe străzile Băcani
şi Blănari din centrul istoric al capitalei, că zaraf şi
cămătar, într-o casă din şirul de prăvălii al celor două
străduţe.
Mauriciu Blank s-a născut la 8/20 iulie 1848 în
orașul Pitești, a făcut studii la Viena, devenind
diplomat în științe comerciale și financiare. Din anul
1874, Mauriciu Blank se ocupă numai de afacerile
financiare ale băncii Banca Marmorosch, Blank & Co.
Mauriciu Blank a încetat din viață în anul 1929.

Bibliografie și imagini vechi din cartea Arhitectura –
acad. Duiliu Marcu, ingrijit de Adrian Oprea, Editura
Tehnica, 1960
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Asociația Bucureștiul meu drag în
excursie la cavou, august 2012.
foto Andrei Bîrsan
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Din istoria
monumentelor
bucureştene (I)
De Cezar Petre Buiumaci

Monumentul I. C. Brătianu
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Una dintre modalităţile de
înfrumuseţare a oraşelor este
construirea de monumente de for public

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

Una dintre modalităţile de înfrumuseţare a oraşelor este
construirea de monumente de for public, proces care
afectat în mod pozitiv şi Bucureştii. Primul astfel de
monument bucureştean a fost statuia care îl reprezintă
pe spătarul Mihail Cantacuzino şi care a fost amplasată
în 1869 în curtea spitalului Colţea, primul spital public
din Ţara Românească, al cărui fondator a fost (Radu
Coroamă, „Monumente de for public” în Oraşele
României – Sfârşitul secolului XIX începutul secolului XX,
Bucureşti 2008, p. 19).
Marea majoritate a monumentelor care încep să apară
în această perioadă în Bucureşti au rolul de a elogia
memoria unor înaintaşi importanţi ai poporului român
precum Mihai Viteazul (1558-1601), primul domnitor
care a reuşit să unească, deşi pentru o scurtă perioadă,
în 1600, cele trei ţări româneşti, Ţara Românească,
Moldova şi Transilvania, ce alcătuiesc astăzi România,
căruia i-a fost ridicată o statuie ecvestră, prima de acest
fel din România, în Piaţa Academiei (Universităţii), pe
locul altarului fostei Mănăstiri Sfântul Sava. Aceasta
a devenit o statuie simbol, prin faţa căreia se vor
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desfăşura de acum înainte defilări, în special de ziua
naţională, 10 mai (Ibidem). Acesteia i-au urmat, în mod
natural, în perimetrul aceleiaşi pieţe, încă 3 statui, una
dintre acestea fiind cea a lui Ioan Heliade Rădulescu,
apoi cea a lui Gheorghe Lazăr şi, ulterior, cea a lui
Gheorghe Şincai.
Un alt tip de monumente de for public îl reprezintă
cele ridicate pentru cinstirea unor eroi care s-au jertfit
pentru cauza naţională în diferitele lupte sau războaie,
un astfel de exemplu fiind Monumentul Pompierilor
căzuţi la 13 septembrie 1848 în lupta contra turcilor
conduşi de Fuad Paşa. În memoria celor jertfiţi în timpul
Primului Război Mondial au fost ridicate în perioada
interbelică, la Bucureşti, mai multe monumente, între
care Monumentul Eroilor Sanitari, Monumentul Eroilor
C.F.R. sau Monumentul Eroilor din Arma Geniu (cunoscut
mai ales sub denumirea de „Leul”).

Monumentul Infanteriei
O situaţie aparte o constituie cea a monumentelor
dispărute din diferite motive. Este cazul Monumentului
Infanteriei, un monument de mari dimensiuni compus
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dintr-un obelisc înalt din marmură având de-o parte şi
de alta un pluton militar alcătuit din 14 infanterişti aflaţi
într-o acţiune ofensivă. Acest monument, a fost realizat
din bronz de către sculptorul Ion Jalea şi dezvelit în 1936
la primul Rond al şoselei Kiseleff, pe latura din dreapta.
În partea stângă a rondului avea să fie amplasată în 1940
o mare statuie a regelui Ferdinand, realizată de Ivan
Merstovic, Monumentul Infanteriei fiind dezasamblat
în 1939 pentru a face loc perspectivei şi depozitat
la Muzeul Militar cu scopul reamplasării lui. Însa
declanşarea celui de-al Doilea Război Mondial a amânat
relocarea acestuia, iar cand s-a încercat refacerea
după război s-a constatat că dispăruse. Statuia regelui
Ferdinand a fost îndepartată şi distrusă în iunie 1948
(Şerban Caloianu, Paul Filip, Monumente bucureştene,
Bucureşti, 2009, Editura Monitorul Oficial, p. 77, 82).
În primavara anului 2000, pe locul fostului Monument
al Infanteriei, a fost ridicat un nou monument dedicat
infanteriei române, avându-l ca autor pe sculptorul Ioan
Bolborea, format dintr-o coloana din bronz înaltă de
peste 10 metri, pe care este reprezentata jertfa eroilor
infanterişti.

Comunizarea României
Puterea instaurată în România după 6 martie 1945 cu
ajutorul Armatei Roşii a reuşit la 30 decembrie 1947
să impună regelui Mihai abdicarea, România devenind
Republică Populară. Acest lucru se făcea în concordanţă
cu afirmaţia lui Stalin conform căreia un stat îşi poate
impune sistemul social acolo unde armatele sale au
ajuns (Agresiunea comunismului în România, Vol.I,
Documente din arhivele secrete, Ediţie îngrijită de
Gh.Buzatu şi M.Chiriţoiu, Editura Paideia, 1998, p. 9).
Comunismul ce trebuia să fie adoptat de către statele
din sfera de înfluenţă a U.R.S.S. era după modelul
sovietic în forma sa stalinistă, neacceptându-se nici
o abatere de la acesta şi respingerea oricărei căi
proprii către socialism. Se începea acum un proces de
comunizare a României prin scoaterea în afara legii
a partidelor politice „burgheze” şi arestarea liderilor
acestora, naţionalizarea intreprinderilor şi a unor
imobile şi terenuri. Acest proces însemna, între altele,
rescrierea istoriei, denigrarea şi eliminarea vechilor elite
politice, culturale şi militare şi a tot ceea ce însemna
regalitatea. Unui astfel de demers nu i-au supravieţuit
nici o serie de monumente dedicate unor personalităţi
sau, cum se va vedea mai jos, unor categorii socioprofesionale, care s-au jertfit în Războiul Reîntregirii sau
care au fost opozante ale expansiunii ruso-sovietice.
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Monumentul eroilor din Corpul Didactic
În perimetrul Pieţei Victoriei, la capătul unghiului
format de bulevadrele Kisselef şi Aviatorilor, pentru
a cinsti memoria eroilor din Corpul Didactic căzuţi
în prima conflagraţie mondială, a fost ridicat în 1930
un monument realizat din bronz, rod al colaborării
dintre Arthur Verona şi Ion Jalea. Acesta înfăţişa trei
legionari romani care ţineau pe un scut ridicat deasupra
capului corpul unui camarad căzut în luptă. Pe soclu,
în partea frontală, se afla un basorelief ce înfăţişa o
victorie cernită. Lucrarea a purtat în trecut denumirea
de Monumentul legionarilor, nume care i-a adus sfârşitul,
datorită asocierii acestuia, în viziunea comuniştilor,
cu Mişcarea Legionară (Agresiunea comunismului în
România, Vol.I, Documente din arhivele secrete, Ediţie
îngrijită de Gh.Buzatu şi M.Chiriţoiu, Editura Paideia,
1998, p. 9). În 1945 monumentul a fost înlocuit cu cel
dedicat Armatei Roşii.

Statuia Carol I
La 10 mai 1939, cu ocazia sărbătoririi aniversării a
100 de ani de la naşterea lui Carol I, a fost inaugurată
statuia ecvestră a Regelui în faţa Palatului regal şi al
Fundaţiei Carol I (Biblioteca Centrală Universitară),
operă a sculptorului Ivan Mestrovic, monument conceput
să impresioneze privitorul prin mareţia sa. Karl
Eitel Friedrich Zephyrinus Ludwig Von HohenzollernSigmaringen, cel care a preluat domnia României în urma
abdicări lui Alexandru Ioan Cuza, a acţionat în vederea
consolidării şi dezvoltării tânărului stat. Actele de
independenţă ale României patronate de Carol I: în 1867
se adopta Legea monetară, în virtutea căreia, în 1868,
se emite moneda de 20 lei din aur cu efigia lui Carol I
ce avea legenda „Carol I Domnul Românilor”. În urma
protestelor Imperiului Otoman cât si al celui Habsburgic,
România a fost nevoită să retragă moneda, însă dublul
scop fusese atins: se emisese moneda ce afirma
independenţa României (nu conţinea nici un simbol al
dependenţei de Imperiul Otoman) şi se afirmase dorinţa
strângerii tututror românilor sub acelaşi conducător. În
acelaşi an, România participa cu un pavilon separat, ca
al unei ţări independente, la Expoziţia Universală de
la Paris. În 1868, România încheie o Convenţie poştală
cu Austro-Ungaria, una cu Prusia şi una telegrafică cu
Rusia, cum doar statele independente puteau face.
Tot în 1868 ia fiinţă Agenţia diplomatică română la
Viena, ce avea competenţă şi pentru relaţiile cu Prusia
şi Rusia. Acelaşi an este menţionat pentru încheierea
Tratatului de alinaţă româno-sârb. Anul următor Carol
I face vizite în Rusia, Austro-Ungaria, Prusia şi Franţa
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– ceea ce-i confirma domnia. Începând cu anul 1866
se acordă o atenţie deosebită armatei. Ca urmare a
participării României la războiul ruso-turc din 1877-1878
Congresul de la Berlin a recunoscut independenţa de
stat a României, iar la 14/26 martie 1881, Parlamentul
României a votat transformarea ţării în regat,
încoronarea lui Carol I desfăşurându-se în ziua de 10
mai.
Carol I va îndrepta politica externă a României către
o alianţă cu Germania, aceasta din urmă impunând o
cale indirectă: Tratat de alianţă între România şi AustroUngaria, ce a fost semnat la Viena la 18 octombrie
1883. Prin tratat, cele două semnatare se angajau să-şi
dea ajutor militar reciproc în caz ca una din ele este
atacată neprovocat de o a treia ţară. În aceeaşi zi, la
Tratat a aderat şi Germania. Tratatul a fost încheiat pe
5 ani şi a fost continuu prelungit, ultima oară în 1913.
Tratatul a garantat independenţa României în raport cu
tendinţele expansioniste ale Rusiei, oferind totodată
garanţii de securitate României. Acest tratat a oferit
climatul de linişte externă necesar dezvoltării interne şi
a întărit Dinastia. Având în vedere sentimentele antiaustro-ungare ale poporului român, Tratatul a fost ţinut
secret, fiind cunoscut doar de Carol şi câţiva oameni
politici (cei mai mulţi fiind puşi în cunoştinţă de cauză
atunci când Tratatul trebuia prelungit), netrecând prin
Parlament (Petre Ţurlea, Monarhia în istoria românilor,
Curs universitar, f.e., f.a., pp. 9-10, 33-34). Carol I se
stinge din viaţă în 1914 la Castelul Peleş. Statuia sa a
fost îndepărtată în 1948 de autorităţile comuniste, ca
multe alte monumente ce aminteau de fostul regim.
Se spune că bronzul a fost topit şi folosit la construirea
statuii lui V.I. Lenin. În decembrie 2010, în aproximativ
aceeaşi locaţie, a fost dezvelită o statuie asemănătoare
a lui Carol I, creaţie a sculptorului Florin Codre.

Monumentul lui I.C.Brătianu
Una dintre personalităţile emblematice ale politicii
româneşti este Ion C. Brătianu (1821-1891), unul dintre
fondatorii Comitetului revoluţionar din Ţara Românească
(mai 1848), secretar al Guvernului provizoriu şi sef
al Poliţiei Capitalei. După înfrângerea Revoluţiei se
refugiază la Paris, unde va derula o intensă activitate
de susţinere a cauzei naţionale a românilor pe lângă
cercurile politice franceze. Se reîntoarce în ţară în
1857 şi va fi ales deputat în Adunarea ad-hoc (iunie
1857) şi Adunarea Eclectivă (ianuarie 1859) care îl va
alege pe A.I.Cuza domn al Ţării Româneşti, pentru ca
apoi să facă parte din aşa-numita Monstruasa coaliţie,
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care a impus abdicarea lui Cuza, nefiind de acord cu
tendinţele autoritare ale acestuia. I.C.Bratianu a avut
un rol foarte important în aducerea principelui Carol
de Hohenzollern-Sigmaringen, fiind primul demnitar
român care l-a întâlnit la Düsseldorf. A fost deputat în
Adunarea Costituantă care l-a proclamat pe principele
Carol domnitor al României. Dar trei ani mai târziu se va
implica în mişcarea antidinastică, cunoscută sub numele
de Revoluţia de la Ploieşti din 1870, în urma căreia
va fi arestat ca autor moral şi judecat la Târgovişte,
însă va fi găsit nevinovat şi achitat. Membru Fondator
al Partidului Naţional-Liberal (1875), co-preşedinte al
acestuia până în 1882-1883 şi preşedinte până în 1891, a
îndeplinit aproape toate funcţiile de ministru începând
din 1866 şi a fost Preşedinte al Consiliului de Miniştrii
(prim-ministru) între 1876 – 1888 (cu o întrerupere în
aprilie-iunie 1881), cea mai lungă guvernare din istoria
României moderne, perioadă în care a dus o politică de
desăvârşire, consolidare şi modernizare a structurilor
social-economice, politice şi culturale ale societăţii
româneşti, în acelaşi timp cu proclamarea independenţei
(1877-1878), a Regatului României (1881) şi a orientării
politicii externe româneşti către o alianţă cu Puterile
Centrale (Nicolae C. Nicolescu, Şefi de stat şi de guvern
ai României 1859-2003, Mică enciclopedie, Editura
Meronia, Bucureşti, 2003, pp. 181-187).
La întretăierea bulevardelor Carol - Elisabeta cu strada
Colţea (astăzi B-dul I.C.Brătianu) a fost amplasat în
1903 monumentul lui I.C.Brătianu, ridicat prin suscripţie
publică, al cărui sculptor a fost Ernest Dubois. În vârful
monumentul era înfăţişat, în picioare, Ion C. Brătianu,
alături de figura alegorică a României încoronate,
arătând cu mâna dreaptă către nord. Mai jos, pe
piedestal se alfa România Nouă, reprezentată printr-o
femeie tânără ce rupe lanţul robiei (1877), iar pe partea
opusă, România muncii, reprezentată printr-o femeie
cu doi copii, ofera lui Ion Brătianu laurii recunoştinţei.
Pe postament se aflau două altoreliefuri, unul
reprezentându-l pe Ion Brătianu în 1848 vorbind naţiunii,
celălalt pe Prinţul Carol salutat la sosirea sa în România
de Ion Brătianu şi de popor. Pe soclul larg, în cele
patru colţuri se afla câte o femeie aşezată în atutudini
deosebite (Grigore Ionescu, Bucureşti, ghid istoric şi
artistic, Editura pentru Literatură şi Artă „Regele Carol
II”, Bucureşti, 1938, pp. 103-104). Monumentul a fost
demolat în 1948.
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Bucureștiul
Ecologic
De Ionuț Georgescu
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Centrul de Excelenţă pentru Dezvoltare Durabilă

Ionuț Georgescu
Preşedintele Centrului
de Excelenţă pentru
Dezvoltare Durabilă
(CEDD)
www.cedd.ro

Este o organizaţie ecologică, nonguvernamentală, care are ca obiective
promovarea sistemului de management integrat al deşeurilor şi a colectării
selective a acestora, aplicarea de programe nonformale integrate în domeniul
educaţiei ecologice a tinerilor prin desfăşurarea acţiunilor de educare şi
conştientizare privind conservarea mediului în şcoli. Un astfel de proiect a fost
acela al înfiinţării unui Muzeu al Deşeurilor, în care, pe lângă faptul ca a fost
prezentat istoricul deşeului după colectare, vizitatorii muzeului au fost învăţaţi
de ce trebuie să facă ei selectarea tipurilor de deşeuri, printr-o serie de cursuri.
În cadrul acestui program au participat circa 200 de clase de elevi împreună
cu diriginţii lor. Succesul acestui program a fost evidenţiat de faptul că după
participarea tinerilor la activităţile respective, ei au devenit lectori, iar adulţii
elevii acestora.

Brigada Voluntarilor de Mediu
Reprezintă primul proiect de monitorizare a comportamentului cetăţenilor visa-vis de impactul acestora asupra mediului înconjurător. Brigada Voluntarilor de
Mediu oferă suport cetăţenilor cu spirit civic prin preluarea sesizărilor acestora
privind orice problemă de mediu care implică deşeurile precum: deşeurile de pe
malurile râurilor sau lacurilor, gropile ilegale etc.

Consultanță pe problemele generale şi specifice mediului
înconjurător.
Pe lângă aceastea, CEDD are ca obiective realizarea de campanii publicitare,
editarea de publicaţii, acordarea de consultanţă persoanelor fizice şi juridice,
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cât şi elaborarea de proiecte de acte normative şi
legislative, instrucţiuni, rezoluţii şi propuneri legate de
problemele generale şi specifice mediului înconjurător.

Poriecte CEDD
CEDD propune implementarea unui Plan de Urbanism
pentru Zona Metropolitană Bucureşti - Ilfov pentru
următorii 50 de ani, care să stabilească concret zonele
rezidenţiale, office şi industriale. Implementarea
unui Sistem de Management Integrat de Gestiune a
Deşeurilor la nivelul zonei metropolitane. Respectarea
patrimoniului şi culturii oraşului istoric Bucureşti.
Elaborarea unei strategii de atingere a ţintelor de
calitate a aerului prin crearea unei perdele de protecţie
naturală a oraşului (cu impact şi pe spaţii verzi), este
vorba de proiectul de împăduriri în jurul Capitalei, unde
sunt 0,013 ha de pădure pe cap de locuitor, faţă de
0,31 cât este media europeană. Astfel va fi împădurită
o suprafaţă de circa 6.000 de hectare de terenuri la
periferia Capitalei, terenuri aflate pe raza sectoarelor
Capitalei şi a comunelor limitrofe. Spălarea zilnică a
străzilor, obligarea şantierelor de construcţie pentru
respectarea legislaţiei specifice protecţiei aerului,
instalarea obligatorie în toate benzinăriile a punctelor
de încărcare cu curent şi, nu în ultimul rand, creşterea
suprafeţelor verzi ale Bucureştiului.

Avem în vedere că platformele industriale din Bucureşti
pot fi transformate în parcuri şi spaţii verzi. Cu toţii
vom respira un aer mai curat, natura ajutând la
eliminarea poluării, iar cetăţenii vor avea mai multe
locuri destinate lor, unde se poate petrece timpul liber,
organiza evenimente. Imaginea totală a Bucureştiului
va fi astfel îmbunătăţită. Terasamentele blocurilor
pot deveni grădini şi spaţii verzi. Acestea pot fi
îmbunătăţite astfel încât să susţină plantarea de gazon.
Suprafaţa verde a Bucureştiului va duce la scăderea
poluării. Studii de specialitate au arătat că în Municipiul
Bucureşti există zone cu un înalt grad de poluare care
de multe ori se suprapun cu zonele intens locuite.
Astfel, ajutăm mediul în care trăim şi oferim şi un spaţiu
de care se pot bucura locuitorii blocurilor.
Avem nevoie de o zonă pietonală în fiecare sector.
Propunem un plan de reorganizare a traficului, astfel
încât cetăţenii să aibă zone dedicate lor. Aici se pot
organiza festivaluri, monta piste de biciclişti, competiţii
de tenis şi multe altele. În ceea ce priveşte reducerea
traficul bucureştean, propunem ca accesul auto pentru
aprovizionare şi strângerea gunoiului să se facă noaptea
doar în intervalul 22.00 şi 6.00, aceasta având ca efect
reducerea cu cel puţin 10% a traficului auto.
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Piscina din

Ferentari
De www.ideiurbane.ro
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Subiectul articolului coincide cu tema abordată
astăzi într-o declaraţie a unei persoane cu putere de
decizie: “Nu suntem o ţară de înotători”. Probabil
că domnia sa are ceva date concrete despre câţi ştiu
să înoate în România, altfel nu ar fi apărut această
hotărâre justificată. Folosind aceeaşi logică probabil
că nu suntem nici şoferi, pietoni, sportivi de orice
tip, turişti sau chiar bolnavi. Prefer să revin la utopia
mea ceva mai plăcută.
Există un program guvernamental de construire de
bazine de înot. Conform declaraţiei de mai sus, a
existat. Nu are importanţă. Am căutat un bazin,
piscină sau orice altă construcţie de genul acesta
care să se găsească în cartierul Ferentari. Eu nu am
identificat nici o astfel de structură care să fie în
circuitul public. Aceasta este motivaţia pentru care
vă propun astăzi să ne închipuim împreună cum ar
putea arăta aceasta.
Pentru implementarea “piscinei mele” am ales şi
eu parcela unei şcoli. Pe imaginea din satelit (sursa
Bing Maps) vedem terenul Şcolii nr. 148 “George
Călinescu”, aflata în inima cartierului Ferentari. Pe
terenul şcolii se găseşte şi o sală de sport, precum
şi o zonă pe care au fost la un moment dat terenuri
pentru activităţi sportive.
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Am ales acest teren din mai multe motive. Primul
ar fi suprafaţa liberă disponibilă. Al doilea ar fi
funcţiunea clădirii şcolii, funcţiune care poate
fi completată cu cea a noilor clădiri propuse. Al
treilea motiv ar fi poziţionarea centrală în cadrul
cartierului, perfectă pentru accesul facil al tuturor
locuitorilor zonei.
Propunerea mea constă în introducerea unor
corpuri noi. Volumul principal este reprezentat de
bazinul de înot (piscina de interior). Există apoi
un corp secundar multifuncţional. Al treilea corp
este refacerea actualei săli de sport, toate aceste
clădiri fiind în directă legătură. Pe aceeaşi soluţie
am prevăzut o piscină exterioară, având şi o zonă
de relaxare. Piscina exterioară comunică “pe calea
apei” cu cea interioară.
Pe imaginea din satelit (sursa pozei de fundal Bing
Maps) am suprapus soluţia de amplasare a corpurilor
propuse. Complexul nou l-am gandit ca un sistem
modular. Pentru reducerea costurilor se poate utiliza
acelaşi proiect pentru situaţii diferite. Fiecare corp
de clădire reprezintă un modul repetat, închiderile
fiind modificate în funcţie de dimensiuni şi utilizare.
Astfel se poate construi o piscină mai mică sau mai
mare în funcţie de parcela disponibilă. În acelaşi
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timp se pot adăuga sau elimina corpuri-modul.
O prima imagine de la nivelul ochiului reprezintă zona
piscinei exterioare. Complexul nou construit va fi
folosit în principal de elevii şcolii. Aceştia pot desfăşura
activităţi sportive în cadrul orelor de clasă, dar şi prin
organizarea extra-şcolară. În acelaşi mod piscina poate
fi utilizată ca spaţiu de loisir de către elevi şi în timpul
vacanţelor sau a sfârşitului de săptămână.
Piscina exterioară comunică direct cu spaţiul interior
atât direct prin apă cât şi prin posibilitatea de
deschidere completă a uşilor de sticlă. Ca în cazul
oricăror astfel de amenajări vor exista mai multe zone
de utilizare: zona de şezlong-uri, cea de joacă sau cea
de mese etc.
Am gândit folosirea acestui complex şi de către
întreaga comunitate. În vacanţa şcolară sau weekend
piscina poate fi folosită de toţi locuitorii cartierului.
Evident se va plăti o taxă de intrare, elevii şcolii având
intrarea gratuită. În acest fel ar putea exista şi o mică
sursă de venituri pentru întregul complex, fonduri care
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ar trebui folosite pentru întreţinere şi organizarea unor
proiecte comunitare.
Clădirea multifuncţională poate fi utilizată atât de către
şcoală cât şi de către comunitate. Un ONG ar putea
prelua managementul acestui complex, având obligaţia
de a organiza evenimente pentru locuitorii cartierului,
strângere de fonduri necesare şi administrare. Nu cred
că simpla realizare a unor construcţii poate modifica
pe termen lung o comunitate. E nevoie de implicarea

acesteia şi de acţiuni desfăşurate pe o perioadă de
durată. În acelaşi timp este nevoie de atragerea tuturor
generaţiilor şi susţinerea acestora pentru ca acţiunea să
poată avea succes pe termen lung.
În final o nouă imagine din satelit a parcelei (sursa pozei
de fundal Bing Maps) cu suprapunerea propunerii mele.
Atât timp cât statul doreşte realizarea de astfel de
investiţii e nevoie şi de un management al intervenţiei
urbane. Scopul acestor construcţii nu trebuie să fie

doar construcţia în sine ci mai degrabă revigorarea
spiritului comunitar şi sustenabilitatea proprie a acestei
comunităţi. O comunitate cât mai puţin dependentă
de intervenţia centrală poate conduce la o dezvoltare
armonioasă a întregului oraş. Poate că vom vedea
momentul în care administraţia va avea o strategie de
intervenţii minore, care să impulsioneze dezvoltarea
aceasta sănătoasă
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Bucureștiul
văzut de pe Palatul Parlamentului
De Dragoș Stoica
https://www.facebook.com/Dragos.Stoica.Photographer
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Orice s-ar comenta şi spune despre, îmi voi iubi mereu oraşul natal Bucureşti.
Puncte înalte de unde poţi răzbate în zări peste acest captivant oraş, nu au fost
foarte multe până acum câţiva ani. Casa Poporului său hotelul Intercontinental
sunt locaţiile ceva mai vechi de unde puteai privi în jos la arhitectură şi
scheletul oraşului. Cum am avut ocazia să pot fotografia de pe Casa Poporului
întinderile Bucureştiului, am profitat şi am capturat într-o zi cu o lumină şi
atmosfera bună, mai multe zeci de perspective şi zone, câteva dintre care le
puteţi vedea aici.

Dragoș Stoica
www.facebook.
com/Dragos.Stoica.
Photographer
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Cu bicicleta

prin București
text&foto: Andrei Vocurek
Bucureşti. Străzi şi locuri. Cartiere cochete. Studenţie.
Primăvara. Clădiri vechi. Parcuri şi grădini. Câţiva stropi
de ploaie. Vacanţă. Zile libere printr-un oraş fără maşini,
mergem la plimbare pe biciclete, pe străzile din Bucureşti,
la sfârşit de săptămână, o plimbare de relaxare, uşoară,
aşa cum vrei, în doi sau alături de prieteni.
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Andrei Vocurek
trasee-cu-bicicleta.
kerucov.ro

Plimbarea cu bicicleta prin Bucureşti
începe din centrul oraşului, din Piaţa
Universităţii, pe străzi şi străduţe, prin
Cartierul Cotroceni şi pe la Politehnica,
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.
Din Piaţa Universităţii, de la fântână
de lângă Universitatea de Arhitectură
şi Urbanism Ion Mincu, se porneşte pe
Bulevardul Regina Elisabeta, trecând pe

lângă Gradina Cişmigiu, spre Piaţa Mihail
Kogălniceanu şi apoi spre Piaţa Operei, la
Operă Romana, unde se afla Monumentul
George Enescu. Din Piaţa Prof. Dr. Victor
Babeş se intra în Cartierul Cotroceni, pe
Strada Dr. Staicovici, pe Strada Dr. Louis
Pasteur, pe Strada Doctor Joseph Lister, cu
o scurtă oprire la Stadionul Cotroceni, apoi
spre Strada Dr. Teodorescu Florea.
Se continuă pe Strada Doctor Grigore
Romniceanu, spre Parcul Romniceanu,
un parc frumos din Bucureşti. Prin Parcul
Romniceanu se urcă spre Strada Dr. Rainer
Francisc Iosif pentru a ieşi la Universitatea
Naţională de Apărare Carol I. Prin dreapta
clădirii, pe Strada Doctor Bagdasar Dumitru
se urcă spre Şoseaua Panduri şi Strada
Razoare, unde se virează uşor la dreapta
pe Bulevardul Geniului, spre intersecţia cu

Şoseaua Cotroceni. Aici se afla Statuia Leu, Monumentul
Eroilor Genişti din Bucureşti. În imediata apropiere, pe
Bulevardul Iuliu Maniu, este Facultatea de Electronică,
Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei, clădire în care
a fost Academia Ştefan Gheorghiu până în anul 1989.

Cotroceni - Politehnica
- Opera - Universitate
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Traversând Bulevardul Iuliu Maniu, se intra în Parcul
Grozăveşti şi se coboară spre pasajul pe sub Bulevardul
General Vasile Milea pe unde se poate ajunge în
Campusul Universităţii Politehnica Bucureşti. Se revine
pe Bulevardul Iuliu Maniu şi traseul continuă spre
Şoseaua Cotroceni, până la Grădina Botanică, grădină
care poate fi vizitată, dacă vremea este frumoasă şi
timpul permite.

Apoi, pe Splaiul Independenţei se merge spre Piaţa
Operei, pentru a traversa un alt parc, Parcul Venus de
lângă Opera Romana, ieşind astfel pe Calea Plevnei.
Se poate face un mic ocol pe Strada Berzei, stradă
cu platani. Revenind la traseu, se pedalează spre
Piaţa Mihail Kogălniceanu, apoi pe Bulevardul Regina
Elisabeta, până la Grădina Cişmigiu.
După o tură de lac şi o scurtă pauză în Grădina Cişmigiu,
se revine pe Bulevardul Regina Elisabeta şi se merge spre
Cercul Militar Naţional, Casa Capsa şi blocul Romarta,
la intersecţia cu Calea Victorie. Plimbarea cu bicicleta
prin Bucureşti se termină în Parcul Coltea din Piaţa
Universităţii.
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Bucureşti şi
Simone
De: Simona Cratel

Dacă aş fi creştină, ceea ce teoretic mai sînt,
deoarece nu m-am dus la nicio biserică să cer
să-mi ia botezul înapoi, după moarte, în primele
trei zile, ar însemna să mă plimb de colo-colo cu
îngerul meu păzitor de mână şi să vizitez locuri
importante din viaţa mea. Îngerul meu păzitor
sper să arate ca Marcel Iureş dacă se poate, nu
ştiu dacă este opţional, dar vă rog frumos, cine
are inimă să refuze dorinţa unei femei bătrâne şi
bolnave care tocmai a murit?
Deci, cum spuneam, îngerul meu păzitor mă va
însoţi în diverse locuri în care au avut loc anumite
evenimente din viaţa mea şi vom recapitula
împreună, presupun, relele şi bunele laolaltă,
poate pentru că le voi fi uitat până atunci de tot
şi voi avea nevoie de o împrospătare a memoriei.
Nu se ştie exact, nu s-a întors încă nimeni din
morţi să spună cum a fost. Aşa că presupun că
eu voi întreprinde o călătorie plăcută în timp cu
domnul înger păzitor, care probabil va avea aripi
ca în filme, aripi mari penoase şi albe complet
să se asorteze cu roba cea albă lăptoasă din
recuzită.
Dacă va fi pe-aşa, mai întâi voi poposi în
apartamentul copilăriei mele din Drumul Taberei,
la parter, nu dau adresa ca să evit pelerinajele
colective şi altarele ad-hoc cu scrisori de
dragoste sau scrisori de ameninţări, după caz,
bombe şi atacatori sinucigaşi. Apartamentul
în care am copilărit era şi mai este încă,
nedemolându-l nimeni căci stă încă ţeapăn pe
picioare, mic şi întunecos, o văgăună, o scorbură
într-un copac, un cuib secret din care am plecat
spre diferite destinaţii indispensabile. Dar mai
întâi a fost maidanul din faţa blocului cu tufişuri
de trandafiri şi iarbă şi florile de salcâm pe care
le mâncam cum înfloreau, iar îngerul păzitor îmi
va arăta ceva şi mă va întreba: uite, vezi? Iar eu
voi spune văd.
Parcul Moghioroş unde frati-miu şi-a spart capul
dându-se cu săniuţa de pe o movilă nu înaltă, da,
domnule Înger Păzitor, mă duceţi şi acolo? Vreau
să mai văd o dată faţa surprinsă a tatălui meu.
Expresia aceea de pe faţa lui, încă tânăr. Ştrandul
Drumul Taberei aşa cum era atunci, cu bunica
întinsă la soare şi baia orbitoare de lumină. Îţi
mai aminteşti cât de fericită erai? Iar eu o să-i
răspund domnului Înger sigur că-mi amintesc. O
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perioadă fără pată pentru mine. Prima iubire, un
văr care a stat o vreme în Bucureşti la bunicămea înainte de a se face pădurar, pe care eu
mi-l amintesc brunet cu ochi albaştri şi frumos,
deşi habar n-am cum arăta, eu aveam doar 5 ani.
Am stat pe genunchii lui şi l-am sărutat pe gură
îndrăgostită.
Fată rea Simona, ţîţîţîţîţîţî, o să
comenteze domnul Înger. Iar eu o să
spun: Mă scuzaţi, domnule Înger, ce
să facem, iubirea n-are vârstă şi nu
ţine cont de nimic. Şi dacă pentru atât
mă criticaţi, mai bine nu continuăm
călătoria înspre viitor, căci s-ar putea
să suferiţi un şoc îngeresc şi morala să
vă fie profund zdruncinată. Iar el o să
spună: nu eşti prima mea clientă, aşa
că sînt trecut prin toate, uns cu toate
alifiile şi nimic nu mă mai poate şoca
pe lumea asta.

Simona Cratel

Vom merge mai departe atunci, în
Nuferilor, până la Liceul de Artă,
unde miroseau încăperile a uleiuri şi scârţâia
parchetul. Poate vom privi o scenă în care ne
aflam în atelierul domnului Grecu şi cu mânuşi în
mână şi paltoanele pe noi beam ceai fierbinte ca
să desenăm din nou. Poate domnul Înger mă da
pune să asist din nou cum stăteam la vreo coadă
uriaşă pentru o bucăţică de caşcaval sau pui sau
pâine, cine ştie. Doar ca să pot compara.
Dar când vom călători prin Bucureşti, voi vedea
presărate milioane de Simone ici colo, peste tot,
Simone îndreptându-se, întorcându-se, aşteptând,
urcându-se în tramvaie, în autobuze, în parcuri.
Colţişoare de Bucureşti presărate cu prezenţa
mea acolo, ţesute într-un con al amintirilor şi
al faptelor petrecute, a efectelor şi cauzelor, a
nenumăraţilor timpi întreţesuţi. Greşeli majore,
fericiri minore, fericiri explozive, acoperişuri de
blocuri, discoteci cu muzica la maxim, chipuri de
oameni întâlnite, siluete, mâini, palme, degete.
Cum vom putea vedea atâtea doar în trei zile,
domnule Înger? Nu putem să o mai luăm odată cu
viaţa, să trecem sistematic prin tot, analizând
şi făcând noi scheme pe petice de hârtie, şi de
data aceasta să omitem răul, nedreptatea şi ura?
Să desenăm doar o hartă a fericirii, utopică,
Bucureştiul care ar fi putut fi dacă.
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Ultimul Etaj
imagini de arhivă
Bucharest Financial Plaza 2008-2012

text&foto: Ștefan Tuchilă
Bucureștiul face parte dintr-un grup „select”
de orașe care îți oferă posibilitatea de a realiza
imagini „de arhivă” în decursul a câțiva ani (vezi
articolul din numărul 2 al revistei). Am decis să
aplic acest principiu în cadrul proiectului „Ultimul
Etaj”, rezultatul schimbărilor la scara generală a
orașului fiind și mai impresionant decât imaginile de
la sol.

acoperișuri ce-și schimbă culoarea și textura,
cam acesta este spectacolul trecerii timpului
văzut de pe acoperișurile Bucureștiului. Această
componentă a proiectului „Ultimul Etaj” este
încă în faza incipientă, cred că rezultatele cele
mai interesante o să apară după încă câțiva ani,
odată cu modificarea treptată a peisajului urban
bucureștean.

Clădiri nou construite sau încă în șantier, clădiri
dispărute sau acoperite de suratele lor mai noi,

Expoziția „Ultimul Etaj” poate fi vizitată între 11-30
Octombrie la ultimul etaj al MNAC București.
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Un proiect marca Zeppelin (http://zeppelinmagazine.net). Proiect realizat cu sprijinul AFCN.
www.facebook.com/UltimulEtaj
www.ultimul-etaj.ro recensează o mică parte din
imaginile realizate în ultimii 8 ani. Munca continuă
însă pentru a putea transpune întreaga baza de
date (câteva zeci de mii de imagini și aproximativ
100 de clădiri / puncte de observație) într-o formă
accesibilă on-line.

Despre autor:
Ștefan Tuchilă este un tînar arhitect / fotograf
român ce lucrează la Paris și își petrece majoritatea
vacanțelor în București, subiectul lui preferat, sursa
mai multor proiecte și expozitii de fotografie în țară
sau în străinate. Corespondent în Franța al revistei
Zeppelin, colaborează ca fotograf în România /
Franța cu o serie de reviste și firme de arhitectură.
www.archiphotos.com
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Hristo Botev 2004-2009
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Millenium Tower 2009-2012
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Radiodifuziune 2008-2012
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Augmented Reality
la Metrou

Prima expoziție virtuală de graffiti din România, la metrou,
s-a desfășurat între 28 iunie și 15 august. Cei mai cunoscuți
artiști urbani au realizat opt desene care au putut fi văzute
la metroul bucureștean cu ajutorul aplicației gratuite
Orange Explorer instalată pe telefon, din App Store sau
Google Play.

De: Flavia Cozma

Urban Skater de Suflo
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Robot Boy de Serm

Music City de Mist
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Photo Hipster de Boeme
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Disco de Suflo
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Metro Heaven de Serm

Descoperiți toate graffiti-urile din expoziție
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FOTOGRAFII ABMD

În 2009 am trecut de la pasiunea pentru pictura
spre ceea ce am considerat a fi o extrapolare
a sentimentului artistic, către fotografie. S-a
dovedit a fi cu mult mai mult.

Ce tip de fotografie iți place?
Apreciez multe din genurile fotografice, dar în
ultimul timp am simţit din ce în ce mai mult o
înclinaţie către fotografia de stradă, în special şi
din cauză că sunt o fire foarte curioasă şi de multe
ori îmi place să interacţionez cu cei din jur, să
surprind şi chiar să îmi imaginez poveştile lor.

Cum ai aflat de Asociația Bucurestiul
meu drag?
Primul care mi-a spus de Asociaţie a fost Marius
Grozea, când într-o discuţie m-a întrebat: dar
tu nu ieşi la fotografiat cu cei de la oraşul?
Care “oraş” am întrebat? Confuzia a fost
repede înlăturată şi astfel am aflat de Asociaţia
“Bucureştiul meu drag” care aproape săptămânal
organiza excursii fotografice “la pas” prin
Bucureşti. Mi-a plăcut ideea şi apoi a fost simplu.

Mirela Momanu
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Ce activități ale asociației iți
plac cel mai mult?
Îmi plac foarte mult expoziţiile
rezultate în urma diverselor teme şi
iniţiative fotografice, şi prin urmare
doresc să şi ajut la organizarea
acestora. Îmi place bucuria cu care
participă expozanţii şi plăcerea cu
care se reîntâlnesc la vernisaje.

Mirela Momanu

Ce loc din Bucuresti iți place cel mai
mult?
Strada:) oricare ar fi aceasta. Şi apoi...”Buy a
good pair of comfortable shoes, have a camera
around your neck at all times, be patient,
optimistic and don’t forget to smile.” Matt Stuart

Ce iți place în București?
Îmi plac oamenii, sunt o constantă provocare
fotografică.

Ce nu iți place în București?
Indiferenţa. Din păcate se manifestă în orice parte
şi orice moment al Bucureştiului, ne copleşeşte.

Ce te atrage să participi la acțiunile
asociației?

Defineşte Bucureştiul în câteva
cuvinte

În primul rând entuziasmul celor care participă,
de multe ori nu sunt aceeaşi participanţi la fiecare
acţiune, dar spiritul este acelaşi. E ca un prieten
pe care, chiar dacă nu îl vezi câteva luni, când
îl întâlneşti ai cu siguranţă ce îi povesti şi ce
afla de la el. În plus am învăţat multe “finețuri
fotografice” pe care uneori, din diverse motive nu
aveam timp sau chef să le citesc, dar pe care
le-am aflat de la cei din jur, simplu întrebând.

Un oraş dificil, o constantă provocare! Întotdeauna
am fost convinsă că cele mai bune prietenii se
nasc dintr-un moment tensionat. Aşa este şi acest
oraş: te enervează la fiecare pas, dar la sfârşitul
zilei îţi poate oferi momente suprinzatoare.
Rămâne doar să le guşti şi să le apreciezi la
adevărat lor valoare, dincolo de aparenţe.

http://www.orasul.ro/users/publicprofile/Meme

Cum ai început să fotografiezi?

Şi nu în ultimul rând, aici am cunoscut prietenii
cu care am fondat grupul fotografic “PhotoTeam”:
Dan Moruzan, Cornel Hupina şi Eli Driu.
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ARGENTIC

TIB

anii ‘80
Foto: Andrei Bîrsan
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MOZAIC

Bucharest
International Marathon
Foto: Marian Mocanu - www.marianmocanu.ro
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“Gunoaiele”
Bucureștiului
Foto: Cristi Ivan
Centura Bucureștiului
octombrie 2012
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Prințesele lui tata
Foto: Ștefan Tuchilă

Explorarea acoperișurilor bucureștene rezervă
multe suprize, însă casuțele de păpuși la scara 1:1
constituie un eveniment major, chiar și pentru un
oraș obișnuit cu șocuri vizuale. Frontonul, decorat
cu fraza “Fetițele lui tata”, constituie piesa de
rezistență a acesui fragment de Disneyland
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Bucureștiului 3D
Foto: Șerban Vornicu
Fântâna de la Universitate
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Skirt Bike 2012
Foto: Daniel Vrăbioiu - http://daniel.vrabioiu.ro/
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În Piață
Foto: Andrei Bîrsan

Cântarele cu greutăți au început să
dispară din piețele bucureștene
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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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