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editorial
Ianuarie 2013

Între Paris și Istanbul
Cu Orient Expressul ca să ajungi la
Istanbul treci prin București, ca să
ajungi la Paris treci prin București.
Se spune cu mândrie că Bucureștiul
este micul Paris, eu aș spune, tot cu
mândrie, că Bucureștiul este si micul
Istanbul.

De Andrei Bîrsan
www.orasul.ro

De fapt este un amestec de Paris cu
Istanbul. Mie îmi place, în București
regăsesc cele două mari orașe atât în
arhitectură, obiceiuri sau metehne.
Avem clădiri pariziere, clădiri
istanbuleze și multă mentalitate
balcanică, suntem o corcitură rezistentă
la schimbări, prin indiferență.
Orașul ni se shimbă sub ochi și chiar
dacă nu întotdeauna în bine îl acceptăm
așa cum e, de fapt ne schimbăm și
noi dar o punem pe seama maturizării
personale.

Am lăsat șalvarii pentru costum,
cafeaua turceasca pentru expresso.
S-ar putea ca în scurt timp să fie o
amintire București micul Paris ... prea
ne-am umplut de “zgârie nori” fără
personalitate.
Prefer să fim micul Paris, sau micul
Istanbul.....
Toate aceste modificări trebuiesc
memorate, consemnate în arhiva
orașului pentru cei care vin după noi.
Mulți o facem involutar prin fotografiile
făcute la diferite evenimente de la
iesit la bere cu colegii la nunți sau
evenimente urbane.
Haideți să avem, pe lângă memoria
vizuală a familiei, memoria vizuală a
Bucureștiului!

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.
Infernul din zgîrie-nori
Coadă la film, la cinema Patria, în anii ‘80,
cine mai vede acum așa cozi la filme?
2 “Bucureștiul meu drag” - ianuarie 2013

foto: Andrei Bîrsan
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Cronica Lunii
decembrie 2012

foto: Corneliu Tănasa

Ziua morților în Mexic

12.12.12

Moartea, ca unul dintre elementele care, împreună cu viața, formează o dualitate pentru unii
magică, iar pentru alții misterioasă
www.orasul.ro/excursiifoto/view/ziua-mortilor-in-mexic.html

Am sărbătărit 121212 într-un București înghețat www.orasul.ro/excursiifoto/view/121212.html

“Carol Popp de Szathmari, fotograful Bucureștilor”
de Radu Oltean și Emanuel Badescu

foto: Vlad Theodor

Această carte cuprinde întreaga operă fotografică cunoscută, legată de București, a lui Carol Popp
de Szathmari, pictor și grafician transilvănean, primul fotograf de artă și documentarist din Regatul
Român și unul dintre primii zece fotografi din Europa. Lui Szathmari ii datoram unele dintre primele
fotografii ale Bucurestilor, din perioada 1848-1885.
http://art-historia.blogspot.ro/2012/12/d-upa-o-munca-care-durat-mai-bine-de-un.html
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Galeria din Galerie
În cadrul vernisajului din 14 noiembrie 2012, organizat pe peronul staţiei de metrou
Unirii 1, s-a dat startul în organizarea unui proiect amplu, iniţiat de Asociaţia
“Bucureştiul meu drag” condusă de Andrei Bîrsan, şi susţinut de Metrorex şi Apa
Nova București. “Galeria din Galerie” este numele acestui proiect care va prezenta
tuturor bucureştenilor aspecte din oraşul în care trăiesc, în imagini care vor surprinde
aspecte din viaţa de zi cu zi a Bucureştiului.
Inaugurarea “Galeriei din Galerie” a debutat cu expoziţia de fotografie “Cu metroul
prin Bucureşti”, cu imagini surprinse de fotograful Mihai Petre, membru al Asociaţiei
“Bucureştiul meu drag”. Vernisajul a fost completat de acordurile de viori şi violoncel
ale muzicienilor de la Asociaţia “Arta nu muşcă”, soliste Ana Limban, Irina Movileanu
şi Camelia Ciobanu.
Inaugurarea a fost făcută în prezența: Constantin Ionescu - Director Infrastructură
Metrorex, Tiberiu Moldovan - Director Comercial Metrorex, Evelyne Croitoru specialist în Comunicare şi Relaţii Publice Metrorex, Epsică Chiru - Director General
Adjunct Apa Nova București.
Excursia fotografică organizată pe traseul Piaţa Unirii 1 - Piaţa Unirii 2 - Piaţa
Victoriei a completat vernisajul şi lansarea proiectului “Galeria din Galerie”

Mirela Momanu
Coordonator expozitii
Asociația “Bucureștiul
meu drag”

foto Corneliu Tănasă
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foto Bogdan A-Popei

foto Mihai Petre

Epsică Chiru - Director General adjunct Apa Nova
București, Tiberiu Moldovan - Director Comercial Metrorex,
Constantin Ionescu - Director Infrastructură Metrorex

foto Nicu Buculei
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foto Mihai Petre

foto Bogdan A-Popei
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Luminile orașului
În perioada sărbătorilor de iarnă, când totul
este învăluit într-o lumină magică, care
ne aduce aminte de copilărie, de cadouri
şi de mirosul de cozonac, a fost vernisată
expoziţia “Luminile Oraşului” la magazinul
F64.

Mirela Momanu
Coordonator expozitii
Asociația “Bucureștiul
meu drag”

Fotografia pe film are ceva din căutările
alchimiştilor. Substanţe, retorte,
termometre, mirosuri, temperaturi stricte,
timpi de expunere, filtre mozaic, lumina
colorată care învăluie totul în mister.
Aparate de mărit, cronometre, tăvi,
balanţe, uscătoare. O întreagă magie care
transformă lumina în imagini dragi nouă.
Rolele de film au fost “developate” de
Marcel Eremia în laboratorul propriu DURST
LAMBDA de la AME design (www.amedesign.
ro) printr-o tehnologie tradiţională de
realizare a fotografiilor (expunere pe
materiale fotosensibile şi apoi developate
în proces chimic tradiţional).

Anca Coman • Andreea Nanciu • Andrei
Bîrsan • Andreia Bîrsan • Bogdan A-Popei •
Bogdan Bousca • Cătălin Samoila • Ciprian
Vlăduț • Claudia Prună • Constanța Lungu
• Corneliu Petrescu • Corneliu Ţânaşa •
Cosmin Iftode • Crisanta Măciuceanu •
Cristina Cărăușu • Cristina Tripon • Daniel
Gheorghiţă • David Andrei • Eli Driu • Elisei
Noață • Florena Vlagea • Florian Marin • Ion
Antonescu • Liviu Lazăr • Marana Pascovici
• Marcel Eremia • Marius Man • Marius
Oancea • Marius Tudosiu • Mihaela Petre
• Mihai Petre • Mirela Crăciun • Mirela
Momanu • Nicu Buculei • Paul Enache •
Răzvan Constantinescu • Răzvan May •
Şerban Vornicu • Sergiu Sfetcu • Sorina
Tache • Ştefan Tuchila • Ștefănel Vlad •
Valentin Sarca • Valentin Luminos • Viorel
Pîrjan

Perioada expoziţiei: 18 decembrie 2012 - 5
ianuarie 2013 la magazinul F64 (www.f64.
ro), o gazdă minunată pentru “rolele de
film” ale expoziţiei.

“Luminile oraşului” - un proiect marca
Asociaţia “Bucureştiul meu drag” (www.
orașul.ro) a fost încununată de selecţia de
către B365.ro, care a prezentat TOP 15 Cele mai frumoase imagini din Bucureşti,
imagini selectate din cadrul expoziţiei
“Luminile Oraşului”

În cadrul expoziţiei au prezentat imagini:
Adrian Tache • Adriana Sărăceanu •
Alexandru Dinu Şerban • Alina Corcoz •

http://b365.realitatea.net/top-15-celemai-frumoase-fotografii-din-bucurestiluminile-ora-ului-in-2012_185900.html

foto Mirela Momanu
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foto Adrian Tache

foto Corneliu Tănasa

foto Corneliu Tănasa
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foto Mihai Petre

foto Viorel Pîrjan

foto Alex Dinu-Șerban
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Fotocronica
file de poveste despre fotografia românească şi
lansarea “Bibliotecii din Bibliotecă - Aurel Mihailopol”

foto Bogdan Botofei

Gheorghe Maican

Daniel Bădescu
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Dan Ioan Dinescu

Andrei Pandele

Nic Hanu

Francisc Vaida

Dinu Lazăr

Emanuel Pârvu
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Un eveniment unic în România, întâlnirea
“Fotocronica - file de poveste despre
fotografia românească şi lansarea
“Bibliotecii din Bibliotecă - Aurel
Mihailopol”, au adus împreună generaţii
de fotografi, într-un mic omagiu adus
fotografilor români.

Mirela Momanu
Coordonator expozitii
Asociația “Bucureștiul
meu drag”

Asociaţia Bucureştiul meu drag împreună
cu Biblioteca Naţională a României a
organizat acest eveniment în data de 29
noiembrie 2012 la Biblioteca Naţională prin
prezentarea unei expoziţii de fotografie de
excepţie, cu fotografii făcute înainte de
1989, în speranţa de a demara un proiect

foto Eli Driu

foto Eli Driu
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al “Muzeului de Fotografie”, un muzeu
care din păcate nu există, şi de care avem
nevoie, întrucât fotografia românească nu
a apărut odată cu aparatele foto digitale,
existând tradiţie şi istorie în fotografia
românească.
Au expus şi derulat povesti fotografice:
Daniel Bădescu, Dan Ioan Dinescu, Nic
Hanu, Dinu Lazăr, Gheorghe Maican, Andrei
Pandele, Emanuel Pârvu, Clara Spitzer,
Francisc Vaida.
Tot cu această ocazie a fost prezentată o
expoziţie Aurel Mihailopol de către Diana
Mihailopol, fiica fotografului

foto Eli Driu

foto Iulian Vulcan
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Trecut-au anii...

Istoria Bucureștilor

din cele mai vechi timpuri până în zilele noastre
Constantin C. Giurescu, Profesor la Universitatea din București
Editura pentru literatură, 1966
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Bucur Obor, anii ‘80, arhiva Muzeului municipiului București

Sala Palatului, anii ‘60, arhiva Muzeului municipiului București

Bucur Obor 2012, fotograf Adrian Tache

Sala Palatului 2012, fotograf Andrei Bîrsan
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Pieptănari, anii ‘60, arhiva Muzeului municipiului București

Parcul Carol I, anii ‘60, arhiva Muzeului municipiului București

Pieptănari, 2012, fotograf Corneliu Munteanu

Parcul Carol I, 2012, fotograf Cristina Dumitru
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Harta împrejurimilor
Bucureștiului, apărută în
Ghidul din 1934
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Cartile Bucurestiului
)

religie

,

,

Biserica Crețulescu

Recomandate de Filica Drăghici, bibliotecar BCU

Bucureşti 2000: concurs internaţional de urbanism,
Editura Simetria, Bucureşti, 1997, p. 347.
Cartea este rezultatul
concursului care a avut drept
scop identificarea posibilităţilor
de reintegrare urbană a unei
părţi din zona centrală a
Bucureştiului. Se dorea a fi
un semnal adresat puterii,
administraţiei şi nu în ultimul
rând societăţii româneşti. S-au
înscris pentru prima oară în
România peste 80 de echipe,
din care 44 au predat proiectele, implicând 250 de arhitecţi.
Proiectul câstigător propune o subtilă mutare a centrului de
interes de pe Casa Parlamentului, pe gruparea de edificii
înalte, amplasate în spatele şi în dreapta acestei construcţii,
o judicioasă distribuţie a spaţiilor verzi şi nu în ultimul rând o
nuanţată reţea urbană.

C. Rucăreanu, Începuturile electrificării în Bucureşti
1882-1886, Editura Agir, Bucureşti, 2001
Începuturile electificării în oraşul
Bucureşti sunt în mare parte cunoscute şi
consemnate în literatura de specialitate.
Se cunosc puţine amănunte referitoare la
începuturile, împrejurările în care au avut
loc, dificultăţile întâmpinate, perseverenţa
şi seriozitatea de care au dat dovadă
autorităţile şi persoanele implicate pentru
a găsi cele mai convenabile soluţii tehnice
şi economice. Unul dintre primii cercetători
care au abordat aceasta problemă a fost
profesorul Dimitrie Leonida, el s-a bazat
pe o serie de documente din anul 1882
consultate în Arhivele oraşului Bucureşti. În
volumul de faţă s-a insistat în mod deosebit
asupra acţiunii întreprinse pentru introducerea iluminatului
electric în interiorului Teatrului Naţional. Această lucrare
reprezenta la vremea respectivă un eveniment deosebit de
important , atât datorită noutăţii sale cât şi necesităţii efective
de a trece la un sistem de iluminat nou.
28 “Bucureștiul meu drag” - ianuarie 2013

Andrei, Pănoiu,
Evoluţia oraşului
Bucureşti, Editura
Fundaţiei Arhitext
design, 2011, p.
320.
Cartea cuprinde
o serie de măsuri
de sistematizare
întreprinse
în perioada
regulamentară şi cea următoare, până
la concursul din 1906. Acestea au
avut drept obiective configurarea şi
funcţionalizarea pieţelor sau trasarea
primelor bulevarde, intervenţii cu
caracter edilitar (curăţirea oraşului,
iluminarea lui, alimentarea cu apă)
şi regularizarea cursului Dâmboviţei.
Aplicarea programelor specializate de
arhitectură au reconstituit imaginea
extrem de sugestivă şi cât se poate
de veridică a unui oraş cu un dinanism
din ce în ce mai accentuat spre
construcţiile urbanistice şi edilitare.

Alexandru
Dinu-Șerban

Hram: Adormirea Maicii Domnului
Ctitorită: ridicată de marele logofăt
Iordache Crețulescu și soția sa Safta,
fiică a domnitorului Constantin
Brâncoveanu, între 1720-1722
Calea Victoriei nr. 47 , sector 1
ianuarie 2013 - “Bucureștiul meu drag” 29
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Hotel Cişmigiu
Text și foto Ileana Buruianu
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Se reaprind luminile la Hotel Cişmigiu
Căzut în uitare, cu zidurile ruinate, Hotel Cişmigiu a
fost, timp de aproape două decenii, o rană vie în inima
Bucureştilor. În 2004, când hotelul a fost cumpărat
de firma spaniolă Hercesa, nimeni nu mai spera într-o
minune şi, iată, minunea s-a produs: luminile s-au
reaprins la ferestre. Povestea merge mai departe.
ianuarie 2013 - “Bucureștiul meu drag” 33

Bulevardul Regina Elisabeta, un Broadway bucureştean

Ileana Buruianu

Pe la 1872, în faţa Universităţii, între strada Colţei şi strada Academiei, se
întindea un câmp deschis, de unde primăria se gândea să prelungească un
bulevard până dincolo de Podul Mogoşoaiei, Calea Victoriei de astăzi, care să
ajungă înspre Cotroceni. Bulevardul se va transforma, în scurt timp, în cel mai viu
şi mai efervescent loc al capitalei; un loc plin de forfota trecătorilor şi luminat
de mulţimea cinematografelor şi a hotelurilor ce coborau de la Cercul Militar
până înspre Cişmigiu. Printre ele se înălţa, pe locul fostului Circ Sidoli, clădirea
Hotelului Palace, ce avea să intre astfel în legenda Bucureştilor de odinioară.
Considerat una dintre cele mai luxoase instituţii la acea vreme, un simbol al
Capitalei interbelice, hotelul cu cele mai multe camere din Bucureşti, aproximativ
200, era preferat datorită poziţiei bune pe care o ocupa în centrul oraşului, dar şi
datorită somptuozităţii cu care îşi întâmpina oaspeţii.
Astăzi, o simplă plimbare pe bulevardul Regina Elisabeta, ne dezvăluie cicatrici
încă nevindecate. Oamenii au dispărut, clădirile s-au ruinat, dar poveştile lor
continuă să ne încânte cu amintiri despre romanţe cântate în surdină de lăutari.

Cum s-a născut legenda...
În anul 1912, inginerul constructor Nicolae Nacu Pissiota, aromân de origine,
împreună cu vărul său, arhitectul Arghir Culina, ridică o construcție impresionantă
pentru începutul de secol 20. Noul Hotel Palace, proprietatea lui Pissiota, îşi
înălţa plin de eleganţă faţadele decorate cu fineţe şi moderaţie în stil eclectic.
Vreme îndelungată el a găzduit la parter cunoscuta berărie Gambrinus, care fusese
„strămutată” din Piaţa Teatrului Naţional. Adevărul este că afacerea lui Caragiale
nu a avut nicio legătură efectivă cu acest loc. Vechea clădire a dispărut în anul
1940, dar ideea readucerii la viață a ”berăriei Gambrinus” i-a aparţinut lui Vasile
Naumescu care, în anul 1941, cumpără acţiuni şi închiriază parterul imobilului de
la proprietar, respectiv fabrica de bere Luther.

Restaurantul care în perioada interbelică era un exemplu
de bun gust şi eleganţă, după naţionalizare, devine
mai întâi cantina ziarului Scânteia, apoi restaurant
vânătoresc şi în cele din urmă berărie. Cu timpul se
stinge uşor lăsând în urmă doar legenda.

O agonie prelungită
Metamorfoza clădirii începe lent, odată cu perioada
comunistă. În anul 1948 hotelul este naţionalizat şi
primeşte denumirea de „Cişmigiu” după numele parcului
– grădină aflat în apropiere.
În prima parte a regimului comunist, clădirea e folosită
pentru cazarea studenţilor, după care, în anii ’70,
redevine hotel. Destinul său intră tot mai mult în umbră
şi întunericul se aşterne încet peste hotelul ce altădată
era atât de admirat. Neglijat patruzeci şi unu de ani
de autorităţile comuniste, timp în care nu s-au mai
făcut reparaţii, ci doar câteva igienizări, pentru hotel
încep problemele cu apa caldă şi cea rece, cu liftul, cu
camerele insalubre şi întunecoase.
După 1989, redeschis pentru o scurtă perioadă,
găzduieste căminul studenţesc al Academiei de Teatru
şi Film. Într-un weekend de primăvară, o studentă se
prăbuşeşte în casa liftului şi accidentul mortal face
ca anul 1995 să însemne, pentru hotelul insalubru şi
sărăcăcios, căderea cortinei şi aplauzele finale.

Ca orice bucureştean, am trecut de nenumărate ori pe
bulevardul Elisabeta, prin faţa hotelului uitat de timp,
închis şi lăsat în paragină, cu geamuri sparte şi prăfuite,
cu uşa de la intrare de-abia ţinându-se, cu sigla, ce
odinioară era emblematică pentru hotel, aproape de
nerecunoscut. Am privit cu îngrijorare zidurile care
deveneau tot mai mohorâte, tot mai triste, dar am
sperat că într-o zi el îşi va recăpăta strălucirea din
trecut.

Renaşterea
Zece ani uitarea şi indiferenţa s-au aşternut peste Hotel
Cişmigiu. Iată, însă, că în anul 2005, compania spaniolă
Hercesa decide să-l readucă la viaţă. Încep lucrările
de consolidare şi restaurare a faţadelor cu efect
revitalizant.
Astăzi, hotelul transformat într-o clădire luxoasă,
adăposteşte apartamente de patru stele, spaţii de
birouri şi spaţii comerciale, la parter aflându-se librăria
Humanitas şi Institutul Cultural Spaniol. Recondiţionarea
a însemnat, de fapt, construirea unei noi clădiri, ce a
păstrat faţada istorică, şi refacerea acoperişului după
configuraţia originală, cea din anul construcţiei – 1912.
Hotel Cişmigiu este o reuşită în încercarea de a reda
Bucureştilor farmecul pierdut. Sperăm că va fi prima
clădire dintr-un lung şir care îşi aşteaptă rândul spre a fi
readuse la lumină.

Hotelul în anul 2008
foto Andrei Bîrsan
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Arhitectul Arghir Culina
Arghir Culina este o poveste de succes a
începutului de secol XX. Născut pe 15 iulie
1883 la Grámos, în partea de Nord-Est a
Greciei, aromânul Arghir Culina se mută,
cu familia, în Bucureşti unde urmează
cursurile Şcolii Superioare de Arhitectură,
obţinând diploma de arhitect în 1909.

desen de preparator arh.
Răzvan Lăcraru

Colaborează cu arhitecţii Paul Gottereau
(1843-19??), Albert Galleron (1846-19??) şi
Eracle Lăzărescu (1868-1937).
O serie de comenzi de arhitectură,
printre primele fiind, în 1912, hotelul
Palace, actualmente Cişmigiu, îl impun
pe Arghir Culina ca imaginea unei evoluţii
stilistice creative în arhitectura perioadei
interbelice.
În 1942, el este numit membru al
Ordinului “Steaua României” în grad de
Ofiţer de către Majestatea Sa Regele Mihai
I acordându-i-se, astfel, cea mai înaltă
distincţie a Statului Român.

Din iunie 1945 Arghir Culina, în vârstă de
62 de ani, nu mai face parte din cadrele
Corpului Arhitecţilor şi se pensionează din
funcţia de arhitect inspector general clasa
I în cadrul Ministerului Comunicaţiilor şi
Lucrărilor Publice.
În 1950, prin decretul din 19 aprilie, îi
sunt confiscate/naţionalizate locuinţa din
strada Cristian Radu, nr. 3 şi imobilele
aflate la adresele Hristo Botev nr. 3,
Magheru nr. 10 şi Suvenir nr. 2.
În 1972, arhitectul moare fiind incinerat,
în Bucureşti, la Crematoriul Cenuşa.
Ordinul Arhitecţilor din România, Filiala
Teritorială Bucureşti a iniţiat un proiect
cultural dedicat memoriei arhitectului
şi creaţiei sale - Traseul ghidat ARGHIR
CULINA - pentru ca publicul să poată vizita
clădirile ce poartă amprenta stilistică a
arhitectului.
http://arghirculina.blogspot.ro/

Librărie la
parterul hotelului
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Hotelul în anii ‘20
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Rosh Hashana 5773
De Valentin Dima
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Valentin Dima

Sărbătorile de toamnă sunt cel mai important ciclu de sărbători religioase
pentru poporul evreu. Acest ciclu începe cu Rosh Hashana – Anul Nou (în
ebraică “rosh”= cap, “shana”= an), sărbătorit la 1 Tishrei după calendarul
evreiesc, socotit de la crearea lumii (crearea lui Adam s-a calculat a fi fost în
7 octombrie 3761 înaintea erei noastre).
Anul Nou Evreiesc 5772/5773 a început în seara de 16 septembrie 2012 (o zi a
Calendarului Evreiesc începe odată cu apariţia stelelor pe cer şi se încheie în
seara următoare, odată cu apariţia stelelor pe cer).
De Rosh Hashana se mănâncă mere și pâine înmuiată în miere de albine,
simbolizând speranța într-un nou an dulce. Salutul obișnuit al evreilor în
această perioadă este ”Shana Tova!” (în ebraică ”shana” = an; ”tova” = bun),
adică ”Să ai un an bun!”

Bucureşti, 1 tishrei 5773
În anii 80, m-a atras o carte cu ilustraţii foarte originale:
Foc în Hanul cu Tei. Romanul înfăţişa o lume aparte,
pentru un adolescent din Focşanii de dinainte de
revoluţia din 89, o lume de-a dreptul exotică mai ales
prin numele personajelor. Nu înţelegeam eu pe atunci
onomastică evreiască, ştiam doar că Itzic e un personaj
de bancuri, habar n-aveam că asta e sinonim cu Isac
şi că acesta are origini evreieşti; Ficu era şi numele
unui nene care-mi aducea guma de mestecat Elite
din Palestina sau Israel, nu-mi era clar nici asta; nici
prin gând nu-mi trecea că Ioaina şi Mehala sunt nume
româneşti cu inflexiunile unei pronunţii „evreieşti”,
după cum nu pricepeam deloc de ce pe băiatul doamnei
Ruth, vecina mea, îl cheamă Eleonard, iar doamna Ruth
însăşi era ştiută mai mult ca Rodica. Din poveştile cu
evrei ale vecinului meu Nicu nu înţelegeam cum câştiga
el bani în copilărie aprinzând focul sâmbăta în casele
evreilor de pe strada Mare.
Venit la Bucureşti la facultate la sfârşitul anilor 80 am
început să aflu puţin câte puţin din istoria şi tradiţiile
evreieşti care, în România comunistă, mie îmi ţineau loc
de mitul american. În anii 2000 viaţa a făcut să capăt
rude printre evrei şi am început să înţeleg în sfârşit
câte ceva din trecutul şi prezentul acestui popor, despre
istoria lor în România:
În Bucureştiul dintre cele două războaie mondiale trăiau
peste 100,000 de evei, majoritatea în zona DudestiVacaresti, Moşilor, Sf Vineri, unde fiinţau un număr
mare de instituţii evreieşti: 1 teatru, 2 spitale, 4 şcoli
primare, 4 licee, mult peste 15 sinagogi şi case de
rugăciune,inclusiv impunătorul Templu Coral şi Sinagoga
Mare.
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Matei Wolff, trecut de 80 de ani, care a locuit vreo 30
de ani în mahalaua evreiască a Dudeștiului (între Sfânta
Vineri şi Piaţa Muncii), cartier de oameni modeşti şi
muncitori, îşi aminteşte: “ pentru sărbătorile de toamnă
părinţii îşi rezervau locuri la sinagoga Baron Hirsh din
str Bradului, imediat după sinagoga Bună Credinţă a
tinichigiilor. În timp ce părinţii erau la rugăciune, noi,
cei trei fraţi, împreună cu alţi prieteni , jucam în curtea
sinagogii <<nucile pe scândura în diagonală>> (un fel de
popice cu nuci). După război, când eram deja bărbaţi
tineri , în serile de Rosh Hashana şi Yom Kipur veneam
toţi trei de la serviciu la sinagogă pentru a-i felicita,
pe tata la parter, iar pe mama la etaj (zona femeilor),
mama era tare fericită şi se mândrea cu cei trei brazi ai
ei.”
Sica Marcovici , acum în vârstă de 92 de ani, plecat la
Tel Aviv după 75 de ani trăiţi la Drăgăşani şi Bucureşti
mi-a spus doar atât: „la vârsta mea nu aş mai avea
vreme să–ţi povestesc toată viaţa din România, ascultă
mai bine cântecul idish Rumania, Rumania: Carnatzl,
mamalige, pastramele, vain ! Hay digadi dăm!” (http://
www.youtube.com/watch?v=vuj-qjyUjxY)
Aşa că pe 16 septembrie 2012 mi-am luat inima în dinţi
şi aparatul foto în mâna şi am pornit spre Sinagoga
Mare, din spatele magazinului Unirea, unde avea să se
celebreze Rosh Hashana, anul nou evreiesc 5773 (de la
facerea lumii, după Vechiul Testament).
După o scurtă parlamentare cu militarii echipei Antitero,
care mi-au atras atenţia să nu îndrept brusc camera spre
ei, i-am urat „Shana Tova!” lui Rabbi Rafael Shaffer, care
tocmai sosea la sinagogă şi l-am rugat să-mi permită să
fac câteva fotografii: “până la şi un sfert, te rog, atunci
începem slujba şi nu mai e voie”.
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Nici n-am ştiut ce să fac mai întâi: să contemplu această
față a unui Bucureşti parcă de altădată, cu o lume
cumva trecută, prin dimensiunile şi aparenta izolare, dar
la fel de fascinantă pentru mine şi după 30 de ani de la
Foc în Hanul cu Tei? Să ascult discuţiile prieteneşti ale
unui domn în vârstă, aveam să aflu că-l cheamă Segall,
despre urările tradiţionale, argumentate cu citate din
cărţi vechi, ori chestiuni mai complicate, susţinute de
învăţăturile lui Maimonide? Să rememorez întâmplări de
acum 20 de ani împreună cu Neta, pe care-l cunoscusem
conjunctural în 1993 şi nici nu-l mai văzusem de atunci,
să povestesc domnului Vainer pe care-l ştiam de la
televizor, despre ce mai fac cunoştinţele comune de
la Tel Aviv sau să fac poze, deşi mi se muiau mâinile la
vederea imaginilor din timpul holocaustului, expuse pe
pereţi...
Deodată se făcu linişte, şi lumea începu să se
organizeze: bărbaţii în stânga, femeile în dreapta,
separaţi de o cortină. Mă pregăteam să strâng trusa
foto, conform înţelegerii cu rabinul, când l-am văzut pe
un puşti evreu zbughind-o de lângă tatăl său şi trecând
dincolo de cortină pentru a mai schimba o privire cu sora
lui, înainte de a se întoarce la locul destinat bărbaţilor.

48 “Bucureștiul meu drag” - ianuarie 2013

Am avut timp să trag un singur cadru şi slujba a început.
Nu sunt religios defel, în bisericile de orice confesiune
sunt mai degrabă atras de tradiţii decât de canoane
religioase, de aceea când rabinul mi-a spus să nu
mai fac fotografii în curtea sinagogii, n-am înţeles
(iarăşi!) despre ce e vorba dar i-am mulţumit că mi-a
tras atenţia:”Ia uite, domnule, eu îl cert şi el îmi
mulţumeşte!”
La plecare, după ce am mâncat tradiţionalele mere
cu miere, privind la umbrele golemice ale celor care
se risipeau în noapte, mă tot gândeam: e o parte a
Bucureştiului care se destramă, ori una care dimpotrivă,
rezistă dar este tot mai puţin vizibilă printr-o integrare
modernistă? E o comunitate închisă ori noi suntem o
lume care ignorăm accesul în alte comunităţi, mulţumiţi
cu ceea ce este deja asimilat în viaţa noastră rutinieră,
încrezându-ne în libertatea iluzorie a unui spaţiu mai
familiar nouă?
După o săptămână i-am dus rabinului câteva fotografii
s-a uitat lung la una dintre ele şi mi-a zis: “aici
începusem să vorbesc deja, era trecut de şi un sfert...”
să-mi ierţi ignoranta, Rabbi!
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Explorând periferia Bucureştilor, am descoperit, în cele mai mari linii, areale care
nu-i fac cinste unui oraş european: zone industriale părăsite, cartiere muncitoreşti
de blocuri cu 3-4 etaje (actualele “ghetouri”), terenuri virane întinse, foste sate
(alipite oraşului în perioada comunistă) în care infrastructura este tot ca la ţară, zone
comerciale extinse haotic şi, într-un singur caz, o pădure. Aşadar, la o primă vedere,
poziţionarea zonei Parcului Bazilescu în cadrul oraşului nu ar trebui să suscite un
interes deosebit amatorilor de plimbare prin centrul istoric sau prin marile parcuri.
Totuşi, “instinctul primar” de geograf m-a atras către această zonă cu mulţi ani înainte
de a fi inaugurată noua linie de metrou. Nu am regretat prima experienţă, ci, mai
mult, am promis fidelitate şi m-am ţinut de cuvânt.
La începutul anilor ’50, limita de nord şi nord-vest a oraşului Bucureşti era descrisă de
calea ferată dintre Basarab şi Gara Regală, cea dinspre Constanţa. Nevoia firească de

Andrei Bergheș
arhivadegeografie.
wordpress.com

Cartierul
Bazilescu
De Andrei Bergheș
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extindere a teritoriului, caracteristică oricărei localităţi
care exercită o oarece influenţă asupra împrejurimilor,
a condus la asimilarea comunei Băneasa, aflată la nordul
capitalei, precum şi a nou-declaratului oraş Griviţa,
situat la nord-vest, vecin cu Băneasa. Până în 1940,
deja fusese alipită comuna Herăstrău (actualele cartiere
Francez şi Aviaţiei), devenită localitate suburbană.
Aşadar, o întregire firească a Bucureştilor presupunea
depăşirea “barierei” formate de calea ferată spre
Constanţa şi extinderea către nord. Astfel, capitala s-a
îmbogăţit cu satele Străuleşti, Vatra Nouă şi Băneasa
Veche (componentele comunei Băneasa), precum şi
cu cartierele Dămăroaia şi Bucureştii Noi ale oraşului
Griviţa. Mai înspre vest, comunele Roşu şi Chiajna aveau
să se modifice dramatic, cedând teritorii importante şi
către Bucureşti (satele Giulesti-Sârbi, Puţul lui Crăciun
şi Giuleşti-Ţigănia).
Satele Bucureştii Noi şi Dămăroaia au fost întemeiate
la sfârşitul secolului XIX, atunci când filantropul şi
omul politic Nicolae Bazilescu (Basilescu) a cumpărat
moşia Măicăneşti-Grefoaicele, la vremea aceea parte
din extravilanul comunei Băneasa. Acesta ordonă
parcelarea terenului şi scoate la vânzare, pe loturi,
jumătate din domeniu, restul fiind donat către primărie,
spre amenajarea de spaţiu public. În primii 15 ani ai
secolului XX, peste 1500 de persoane au cumpărat
terenuri, majoritatea construind case modeste, noua
zonă rezidenţială primind numele Bucureştii Noi.
În vecinătatea sud-estică se află şi vechiul domeniu
(de la mijlocul secolului XIX) al vornicesei Dămăroaia,
situat între parcelarea lui Bazilescu şi calea ferată spre
Constanţa. Astfel, în toponimia parcelării Bazilescu
a intrat şi oiconimul Dămăroaia, pentru cvartalele
învecinate cu moşia amintită. Pe domeniul public donat,
în centrul parcelării, s-a amenajat Parcul comunal
Bazilescu, care conservă până astăzi exemplare
impresionante de copaci din foştii Codri ai Vlăsiei.
Alipirea din anul 1950 la oraşul Bucureşti (raionul Griviţa
Rosie) a însemnat şi debutul perioadei de “îmbogăţire”
arhitecturală a fostului oraş Griviţa. Pe o parte din
domeniul public, încă needificat la acea vreme, au
fost ridicate cartiere rezidenţiale în stilul arhitectural
sovietic, în acelaşi timp şi de aceeaşi natură cu cele
pe care astăzi le putem vedea şi la Vatra Luminoasă,
Bulevardul Basarabia sau Intrarea Drumul Taberei. Aşa
au apărut pe partea estică a Bulevardului Bucureştii Noi
– în contextul unui congres mondial sovietic – cochetele
cvartale de blocuri cu 3 etaje, cu accese sub formă de
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portal (arcadă), precum şi unele clădiri administrativculturale, ca Cinematograful Înfrăţirea între Popoare –
actualul Teatru Masca. O ultimă modificare arhitecturală
a zonei s-a petrecut în anii ’60-’70, când pe ambele
părţi ale bulevardului principal s-au construit blocuri
socialiste de 10 etaje, paralelipipedice.
Dacă ar fi să respectăm toponimia actuală a zonei prin
care ne plimbăm, cartierul Bazilescu practic nu există.
Deşi este un areal compact, acesta se compune din
3 cartiere mai mici, definite de marile artere care le
traversează, dar despărţite de străduţe fără o prea
mare importanţă. Astfel, cartierul Chitila (diferit de
oraşul omonim de la NV) este considerat de-a lungul
Şoselei Chitilei, de la pachetul de cale ferată de la
Griviţa şi până aproximativ la străzile Moldovei şi 16
Februarie. Dincolo de acestea, spre est, se întinde
cartierul Bucureştii Noi, care cuprinde zona extinsă de
case, întreruptă la bulevard de blocurile mari socialiste
şi de cele mai mici de arhitectură sovietică, precum
şi de Parcul şi Biserica Bazilescu. Cartierul Bucureştii
Noi este mărginit la nord şi nord-est de Lacul Griviţa
(din salba de lacuri a Colentinei), iar la sud-est, strada
Cireşoaia îl desparte, formal, de cartierul Dămăroaia.
Acesta din urmă este traversat prin “centru” de străzile
Gloriei, Piatra Morii şi Coralilor şi este mărginit la sud
de strada Pajurei, dincolo de care a fost construit
cartierul omonim de blocuri înalte. În accepţiunea
mea, Cartierul Bazilescu este unul singur, compact, şi
se compune din cele 3 mini-cartiere menţionate mai
sus (cu alte mici extinderi), având în centru Parcul
Bazilescu, “plămânul” acestei zone rezidenţiale,
conform schiţei.
Un traseu complet de vizitare ar putea începe de
la staţia CFR Bucureşti Triaj (Pajura), poziţionată la
intersecţia dintre străzile Mimozei şi Marmurei, la
kilometrul 4 pe calea ferată. Deseori am ajuns aici şi
dinspre Mănăstirea Chiajna, tranzitând ce a mai rămas
din satul Giuleşti-Ţigănia (Chitila Triaj), “prins” astăzi
între două pachete de cale ferată şi relativ izolat de
civilizaţie. La staţia Bucureşti Triaj se află şi celebră
(în cartier) cârciuma numită “La linie”, amplasată în
imediata apropiere a peronului, numită aşa şi pentru
ca în timpul verii, clienţii consumă stând chiar pe linie
sau pe peron. E un loc intresant de popas. Apoi, dacă
ne înscriem pe strada Marmurei, lăsând în spate bariera
spre Giuleşti care stă mai mult aşezată decât ridicată,
ajungem repede în Şoseaua Chitilei, parte a DN 7 (spre
Târgovişte). De la Şoseaua Chitilei, avem două direcţii
de mers. Dacă ne îndreptăm spre nord-vest, spre ieşirea
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din Bucureşti, ajungem la capătul tramvaiului 45 (Mezes)
după numai o staţie. De aici, cum ne uităm la colţul
format de Bulevardul Laminorului şi Şoseaua Chitilei,
vedem… un depozit de materiale de construcţii, deloc
atractiv privirii. În spatele lui, însă, se închide brusc
o arteră importantă a cartierului Bazilescu, menită
– probabil – în perioada comunistă să facă legătura
între Mezeş şi Străuleşti. Este vorba despre Strada 16
Februarie, un bulevard în adevăratul sens al cuvântului,
care nu a “răzbit” dincolo de acest depozit, prin urmare
necirculat şi foarte lejer de parcurs. Ajungem la ea
numai dacă ocolim depozitul, prin strada Acordului.
Remarcăm şi toponimia abstractă a acestor străduţe,
cu denumiri ca Acordului, Aeromodelului, Duetului,
Parapetului şi altele. Ne putem pierde ore întregi
printre casele uitate de vreme, unele chiar foarte bine
îngrijite – şi asta fără probleme de orientare, pentru că
trama stradală este definită simplu, cu străzi paralele
şi perpendiculare. Revenind la Mezes, putem apuca pe
Strada Moldovei, paralelă cu Şoseaua Chitilei. Aceasta
se desprinde din Bulevardul Laminorului, care nu a mai
apucat să fie lărgit la 4 benzi, jumătate din el fiind
teren viran. La intersecţia dintre străzile Moldovei şi
Alexandru Lăpuşneanu, cei mai norocoşi dintre noi vom
avea surpriza de a admira frumoasele maşini de epocă,
participante la diverse parade şi expoziţii, parcate de
obicei în această zonă.
Continuând spre sud-est, pe oricare dintre străzile
cartierului Bazilescu, căutăm să ajungem la Piaţa

16 Februarie, un adevărat talcioc de cartier, foarte
frecventat de gospodarii zonei. Pe lângă grătarele cu
mici şi bere care sfârâie în fiecare weekend, putem
studia preţurile din piaţa agroalimentară sau de la târgul
de haine şi accesorii aflat în imediata apropiere. Piaţa
este încadrată de patru străzi: Munteniei, Pieţei, Almaş
şi Subcetate; urmând această din urmă arteră spre nordest, trecem pe lângă Şcoala 192 şi ajungem în Parcul
Bazilescu, “perla” cartierului şi principala atracţie
turistică, devenită şi mai cunoscută bucureştenilor o
dată cu deschiderea staţiei de metrou omonime.
Parcul Bazilescu (numit Nicolae Bălcescu înainte de
1989) se află în inima cartierului Bucureştii Noi, în
cvartalul dreptunghiular format de străzile Subcetate,
Olteniei, Jimboliei şi Bucureştii Noi. Păstrează arbori
– rămăşiţe ale Codrilor Vlăsiei, iar începând cu anul
2004 a fost restaurat aproape total, fiind înnoite aleile,
mobilierul şi cişmelele. “Sufletul” Parcului Bazilescu
este reprezentat de Teatrul de Vară, în paragină, situat
în capătul “parterului central” al parcului. Este unul din
cele mai mari amfiteatre în aer liber din ţară, numărul
de locuri fiind estimat la 2000.
Teatrul de vară Bazilescu (fost Nicolae Bălcescu) a
fost realizat în arhitectura clasicistă a anilor ’50, în
aceeaşi perioadă şi acelaşi stil cu amfiteatrul Mihai
Eminescu (23 August) din Parcul Naţional – zona Vatra
Luminoasă. Face parte din ansamblul care cuprinde şi
Teatrul Masca (vezi foto mai sus) sau cinema Înfrăţirea
între Popoare, împreună cu blocurile adiacente. A

fost inaugurat cu ocazia celui de-al patrulea Festival
Mondial al Tineretului şi Studenţilor (prilej cu care a
fost inaugurat şi Stadionul 23 August din estul oraşului,
împreună cu teatrul de vară). Aleea care face legătura
între bulevard şi clădire a fost construită pe acelaşi ax
cu cel al Bisericii Bazilescu, aflată vizavi, ctitorită drept
capelă a familiei de către Nicolae şi Ecaterina Basilescu;
începând cu anul 1943, biserica a fost donată Patriarhiei
Române şi a devenit biserică parohială, după ce a
funcţionat numai ca paraclis al familiei.
Situaţia prezentă a Teatrului de Vară (paragină) este
specifică mai multor monumente de patrimoniu din
Bucureşti, fiind ignorat în 2004 când s-a recondiţionat
Parcul Bazilescu, apoi revendicat în 2006 de către
descendenţii lui Nicolae Bazilescu – ceea ce a condus la
un proces care a anulat orice tentativă de restaurare a
clădirii. La nivelul anului 2007, terenul pe care se află
Teatrul aparţinea municipalităţii, iar clădirea în sine –
Ministerului Culturii. Astăzi, aparţine tot de Ministerul
Culturii şi Patrimoniului Naţional – informaţie culeasă
de la personalul de pază şi întreţinere. Autorităţile
competente, oricare ar fi ele, îl ignoră în continuare,
iar motivele vehiculate sunt incertitudinea situaţiei
juridice a terenului şi construcţiei. Faţada dinspre aleea
principală a parcului a fost uşor “renovată” (văruita)
recent, dar structura de rezistenţă a Teatrului este
precară, în preajma lui existând plăcuţe de avertizare
asupra pericolului de prăbuşire.
Dincolo de Bulevardul Bucureştii Noi, spre est, intrăm în
cea mai liniştită zonă a Cartierului Bazilescu. Plimbarea
pe străduţele ordonate, verzi, curate şi împodobite cu
flori poate că ne va reabilita părerea despre capitala
noastră cu un renume atât de “pătat” în ceea ce
priveşte aspectele amintite. De altfel, în fostul oraş
Griviţa, întreţinut exemplar de bătrânii locului, ne
vom simţi într-adevăr nu numai că în alt oraş, ci şi
ca în altă ţară! Cea mai bună variantă ar fi vizitarea
parcelării în zig-zag, cu orientarea generală înspre
nord şi nord-est (eventual ajutaţi de o hartă), pentru
ca de la Parcul Bazilescu să ieşim la intersecţia dintre
Bulevardul Laminorului şi Strada Fabrica de Cărămidă,
de unde putem accede cel mai uşor la zona verde de la
malul Lacului Griviţa, un loc pitoresc, des vizitat şi de
amatorii de grătare.
Întoarcerea de la Lacul Griviţa se poate face prin
parcelarea cunoscută sub numele de cartierul
Dămăroaia, urmând strada Fabrica de Cărămidă, apoi
Strada Cireşoaia, Bulevardul Luptătorilor (axul central
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al Dămăroaiei), Strada Nataţiei şi Strada Piatra Morii.
Pitoreasca biserică “Sfântul Nicolae” din Dămăroaia se
află chiar la scuarul Piatra Morii, acolo unde se termină
(în buclă) linia tramvaiului 24. Această cale de rulare
este “încastrată” frumos între două fâşii de spaţiu
verde, separând bine carosabilul străzii Piatra Morii,
într-un aranjament unic în Bucureşti. Având în vedere
frecvenţa de 20-30 de minute a vagoanelor, precum şi
viteza neglijabilă a acestora, putem vizita Dămăroaia
chiar de pe linia de tramvai. Mai departe Bulevardul
Gloriei ne va conduce direct la staţia de metrou Jiului.
Poate va mai abateţi totuşi şi pe strada Izbiceni, pentru
a întregi cu succes plimbarea în “lumea pierdută” a
cartierului Bazilescu!
Cartierul Bazilescu, alcătuit din zonele Chitila,
Bucureştii Noi şi Dămăroaia, se află în partea de
nord-est a municipiului Bucureşti, fiind traversat
de două artere importante care ies înspre Chitila
(Şoseaua Chitilei) şi Mogoşoaia – Buftea (Bulevardul
Bucureştii Noi). Acesta este mărginit la sud de calea
ferată Bucureşti – Constanţa şi de strada Jiului, care îl
desparte de Pajura. La vest şi nord-vest este delimitat
de pachetul de cale ferată spre Ploieşti şi de strada
Constantin Godeanu, care îl desparte de viitorul
complex comercial Colloseum. La nord şi nord-est,
cartierul este mărginit de Lacul Griviţa, pentru ca
limita estică (faţă de zona industrială Băneasa) să fie
definită prin înlănţuirea străzilor Coralilor – Izbiceni –
Susita – Napoca. Nu mai puţin de două staţii de metrou
deservesc această zonă începând cu anul 2012 – Jiului
şi Parc Bazilescu – împreună cu traseele de suprafaţă
ale RATB (liniile 20, 24, 45, 65, 86, 97, 112, 331, 422,
460, N117, N118). La toate acestea se adaugă staţia CFR
Bucureşti Triaj (Pajura), unde opresc trenurile Regio
care pleacă sau sosesc la Gara Basarab. Amplasată la
marginea vestică, devine un posibil punct de pornire /
sosire în traseul de vizitare.
O eventuală excursie dedicată Cartierului Bazilescu
poate dura între câteva ore şi o zi întreagă, în funcţie
de complexitatea traseului ales. Oamenii sunt liniştiţi
şi în general prietenoşi, dar nu trebuie stresaţi prea
mult cu aparatele foto introduse prin garduri În plus,
haideţi să lăsăm acest cartier aşa cum l-am găsit, chiar
dacă pubelele de gunoi poate că sunt mai rare decât pe
marile bulevarde. Aştept ca şi cititorii să vină cu poze
frumoase din zonă!
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Traseul urban

Arhitect Cristofi Cerchez
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blogspot.ro/
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grafică traseu: Cristian
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Legendă
1.Imobil Cerchez, blvd. Carol nr. 66 / ani 1914-1915
2. Casa parohială Mântuleasa, str.Mântuleasa nr. 20 / an 1928
3. Vila Micu Zentler, str. Mântuleasa nr. 10 / an 1911
4. Vila Stanovici, str. Remus nr.6 / an 1914
5.Vila Cerchez, Piața sf. Ștefan 13a / an 1927
6. Biserica Popa Nan, str. Popa Nan nr. 47A/ ani 1910 – 1918
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Din istoria
monumentelor
bucureştene (II)
De Cezar Petre Buiumaci

Monumentul Lascăr Catargiu
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Una dintre modalităţile de
înfrumuseţare a oraşelor este
construirea de monumente de for public,
proces care a afectat în mod pozitiv şi
Bucureştii.
Cezar Petre Buiumaci
http://orasulluibucur.blogspot.ro

Monumentul Lupa Capitolina
Mutarea unor statui este fenomen des întâlnit în
Bucureşti. Este exemplul statuilor din Piaţa Univesităţii,
mutate de municipalitate în piaţeta Parcului Izvor,
pentru a facilita construirea unei parcări subterane
pe locul amplasementului iniţial al acestora. Pentru
construirea unui pasaj a fost mutat şi monumentul
„Crucea Secolului” din Piaţa Charles de Gaulle (fosta
Piaţă Aviatorilor).
O altă statuie căreia i-a fost schimbată locaţia este cea
a ostașului sovietic, mutată în anii ’80 din Piaţa Victoriei
în Rodul de pe şoseaua Kiseleff şi apoi în anii ’90 în
cimitirul din şoseaua Pipera.
Acest fenomen nu este însă specific unei anumite
epoci, ci s-a manifestat în toate perioadele, aşa cum
a fost în cazul Coloanei cu Vultur, realizată de Karl
Stork şi amplasată iniţial în Grădina Episcopiei (Grădina
Ateneului) mutată în actuala Piaţă Rosetti şi apoi, pentru
a face loc monumentului lui C.A.Rosetii, în Piaţa Regina
Maria, unde şi-a găsit sfârşitul în urma cutremurului din
1977 (Silviu N. Dragomir, Op. cit., pp. 54-56).
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Exemplul cel mai elocvent al migraţiei unei statui
este cel al Lupoaicei Capitoline, simbolul latinităţii.
Monumentul, copie a Lupei Capitoline de la Roma, care
reprezintă o lupoaică alăptând doi copii (Romulus şi
Remus – legendarii fondatori ai Romei), a fost dăruit
oraşului Bucureşti de către Viceprimarul Romei cu
ocazia marii Expoziţii din 1906, când a fost amplasată
în Palatul Artelor. Ulterior, ea a fost mutată la capătul
străzii Lipscani, într-o mică piaţetă ce va purta numele
Piaţa Romei. A fost reamplasată apoi în capătul de sus
al esplanadei Patriarhiei, pentru ca, după caţiva ani, să
fie coborată în partea inferioară a acesteia. În perioada
comunistă, statuia s-a regăsit în parcul aflat în Piaţa
Confederaţiei Balcanice (Piaţa Dorobanţi), pentru ca în
anul 1997 să fie mutată în Piaţa Romană, de unde a fost
relocată în 2010 în amplasamentul ei anterior din Piaţa
Romei. Un alt monument ce a căzut victimă strămutării
este cel al Eroului Necunoscut ridicat în 1923 în Parcul
Carol, mutat în 1958 la Mausoleul de la Mărăşeşti de
unde a fost readus în anii ’90 şi reaşezat în vechea sa
locaţie în 2006.
Monumentul Lupa Capitolina
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Monumentul Eugeniu Carada
Eugeniu Carada (1836-1910) face parte din ceea ce se
defineşte generaţia post-paşoptistă, a fost secretar
al Adunării ad-hoc din Muntenia, ajutor de primar al
Bucureştilor în 1866, în două rânduri deputat între 1866
și 1872, a pregătit adoptarea Constituţiei după cea
belgiană (Adrian Cioroianu, Despre cele trei dileme ale
lui Eugeniu Carada în „Istorie şi Civilizaţie”, Anul II, nr.
15/Decembrie 2010, pp. 46-51). Nefiind interesat de
funcţii, se deosebea de oamenii politicii ai vremurilor
sale, şi nu numai, cu toate că influenţa sa în cadrul
Partidului Liberal era imensă şi ar fi putut ajunge oricând
ministru. El se situa pe o poziţie opusă obedienţei faţă
de Coroană, considerând că aceasta trebuia folosită ca
orice altă instituţie a statului. A militat pentru Unire,
pentru alegerea lui A.I.Cuza, iar apoi pentru înlăturarea
lui, a fost pentru aducerea principelui Carol iar apoi
pentru înlăturarea acestuia, fiind republican, participant
la mişcarea de la Ploieşti. A refuzat numirea sa în funcţia
de guvernator al Băncii Naţionale, preferând-o pe cea
de director, pentru a nu fi numit în această funcţie de
către Carol I, pe care l-a evitat într-atât de mult încât
se ferea chiar să meargă pe Calea Victoriei pentru a
nu trece prin faţa Palatului regal. Nu s-a remarcat nici
ca orator şi nici ca demagog, luările sale de cuvânt din
cadrul partidului său de la B.N.R. erau luări de poziţie
punctuale. A susţinut financiar, din umbră, activităţile
culturale ale românilor din afara graniţelor, finanţând
şcoli şi subvenţionând publicaţii (atât ziare cât şi
editarea cărţilor) în Austro-Ungaria dar şi în Basarabia, a
plătit amenzi venite din partea tribunalelor ungureşti, a
ajutat la ridicarea de lăcaşe de cult (Ion Bulei, Eugeniu
Carada, un om politic atipic în „Istorie şi Civilizaţie”,
Anul II, nr. 15/Decembrie 2010, pp. 42-45).
Pe strada Lipscani, la intersecţia cu strada Eugeniu
Carada din dreptul Băncii Naţionale, a fost amplasată
în 1924 o statuie dedicată lui Eugeniu Carada. La
dezvelirea statuii, Liviu Rebreanu a menționat: „Şi-a
început viaţa cu versuri şi a sfârşit-o cu poezia cifrelor”
(Adrian Cioroianu, Op.cit.) Monumentul, care era
alcătuit dintr-un mic bust din bronz ridicat pe un soclu
cu basoreliefuri şi figuri alegorice, a fost făcut de Ernest
Dubois (Grigore Ionescu, Op.cit., p. 170), fiind un alt
monument dispărut în perioada comunistă.
Guvernatorul Băncii Naţionale a României, Mugur
Isărescu, făcea în anul 2010, în cadrul simpozionului cu
tema „Istorii financiare din Centrul vechi al Capitalei”,
promisiunea că grupul statuar dispărut în perioada
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comunistă va fi refăcut şi reamplasat în locul unde a
fost acesta amplasat în 1924. În toamna acestui an au
început lucrările la refacerea monumentului, proiect
atribuit sculptorului Ioan Bolborea, cel care a realizat,
între altele, ansamblul statuar „Căruţa cu paiaţe” din
faţa Teatrului Naţional, Monumentul „Infanteriei” din
parcul Kiseleff sau Fântâna „Vioara Spartă” din parcul
Colţea.

Monumentul Pache Protopopescu
Mergând pe bulevardul Carol, lăsând în urmă Piaţa şi
statuia lui C. A. Rosetti, dar şi biserica Armenească,
la intersecţia cu bulevardele Ferdinand I şi PacheProtopopescu se află Piaţa Pache-Protopopescu, în care
a fost amplasată statuia primarului (Ghidul Bucureştilor,
Editura Ghidul României, Bucureşti, 1935, p. 87) sub
mandatul căruia (aprilie 1888 – decembrie 1891) s-a
modernizat oraşul, când au fost sistematizate şi pavate
numeroase străzi, introdus iluminatul stradal electric şi
noi linii de tramvai.
În doar trei ani, cât a fost la cârma oraşului, a construit
nu mai puţin de 28 de şcoli, între care trebuie amintit
Liceul „Gheorghe Lazăr”, dar şi un azil de noapte
şi prima staţie de salvare ce transporta cu trăsurile
gratuit bolnavii. Statuia lui Emanoil Pache Protopopescu
(1845-1893), opera sculptorului Ion Georgescu, a fost
desfiinţată în iunie 1948 (Valentina Bilcea, Angela
Bilcea, Dicţionarul monumentelor şi locurilor celebre din
Bucureşti, Editura Meronia, Bucureşti, 2009, p. 35).

Monumentul Take Ionescu
Ministru al Culturii în cabinetul L.Catargiu între 18911895, Dumitru (Take) Ionescu a înfiinţat în februarie 1908
Partidul Conservator-Democrat, ce a funcţionat practic
până la dispariţia sa în 1922, când partidul a fuzionat
cu Partidul Naţional (Iuliu Maniu). A fost ministru de
finanţe, de interne, ministru Sectretar de Stat, ministru
de Externe şi interimar la Justiţie. A fost premier o lună
de zile, între 17 decembrie 1921 – 17 ianuarie 1922.
Take Ionescu a reprezentat România la Conferinţa de
Pace de la Bucureşti din urma celui de-al Doilea Război
Balcanic, când României i-au revenit două judeţe
din sudul Dobrogei (Durostor şi Caliacra), iar în urma
Primului Război Mondial, fiind unul dintre susţinătorii
intrării în război de partea Antantei, a condus Consiliul
Naţional pentru Unitatea Românilor, fiind un sprijinitor
al mişcării naţionale din Transilvania (Ioan Scurtu,
Ion Alexandrescu, Ion Bulei, Ion Mamina, Stan Stoica,
Enciclopedia partidelor politice din România 1859-2003,
Editura Meronia, Bucureşti, 2003, pp. 50-52).

Monumentul Pache-Protopopescu
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Monumentul Eugeniu Carada
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În amintirea fruntaşului conservator Take Ionescu (18581922), într-o piaţetă special amenajată pe bulevardul
cu acelaşi nume, în apropierea Pieţei Lascăr Catargiu
(Piaţa Romană), a fost ridicat în 1931 un monument ce
îl reprezenta pe acesta în picioare arătând cu mâna
dreaptă către Transilvania.
Opera sculptorului Ernest Dubois a fost aşezată pe un
soclu cilindric înalt, împodobit cu altoreliefuri, prins pe
o platformă între două nuduri mari răsturnate pe spate
care simbolizau Nistrul şi Tisa (Grigore Ionescu, Op.cit.,
p. 163).

Monumentul Lascăr Catargiu
Membru fondator, în februarie 1880, şi preşedinte al
Partidului Conservator (1880-1899) Lascăr Catargiu
(1823-1899) a fost Preşedinte al Consiliului de Miniştri
de patru ori până în 1895. În timpul guvernărilor Lascăr
Catargiu au fost adoptate legi şi măsuri dintre care
amintim promulgarea noii Constituţii, ce a consacrat
unitatea şi indivizibilitatea statului român, pentru
prima oară, în mod oficial denumirea de România şi
statua drapelul naţional tricolor, apoi stabilizarea
situaţiei financiare printr-un împrumut garantat de stat,
introducerea monopolului asupra tutunului, majorarea
impozitului de la 4% la 6%, introducerea taxei de

timbru pentru băuturile spirtoase. Alte legi au fost cele
privitoare la construirea căilor ferate, la autocefalia
Bisericii Ortodoxe Române, a creditului funciar şi al
tocmelilor agricole, al serviciului sanitar, al minelor,
al înfiinţării jandarmeriei rurale (în locul unităţilor de
dorobanţi) dar şi al organizării comunelor urbane. Au
fost înfiinţate Banca Agricolă, cu capital autohton şi care
avea sucursale în toate reşedinţele de judeţ, şi Înalta
Curte de Conturi.
În ceea ce priveşte politica exernă, guvernele L.Catargiu
au acţionat pentru încheierea de convenţii comerciale
cu Austro-Ungaria, Germania, Franţa, Marea Britanie,
Italia, Elveţia sau Belgia, pe baza clauzei naţiunii celei
mai favorizate, dar şi semnarea prelungirii alianţei cu
Puterile Centrale (Nicolae C. Nicolescu, Op.cit., pp. 156159).
În Piaţa Lascăr Catargiu (Piaţa Romană) a fost dezvelit
în 1907 un monument de bun gust, care îl reprezenta pe
marele om politic în picioare privind către bulevardul ce
îi poartă numele şi care face legătura cu Piaţa Victoriei.
Statuia este operă a sculptorului Antonin Mercié şi a avut
acelaşi destin ca şi celelalte monumente demolate în
anii ’50.

Monumentul Tache Ionescu 2
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Monumentul a fost depozitat la Combinatul Fondului
Plastic în perioada comunistă, răstimp în care i-a
dispărut capul şi copilul de pe soclu. Monumentul a fost
refăcut de către sculptorul Ioan Bolborea şi amplasat
în anul 2011 pe b-dul Lascăr Catargiu la intersecţia cu
strada Povernei, într-un scuar din dreptul staţiei de
autobuz.

Monumentul IV Stalin
Dispariţia lui Stalin în 1953 şi schimbarea de poziţie
a conducerii U.R.S.S., când s-a declanşat aşa-numitul
proces de destalinizare, a condus la redenumirea tuturor
oraşelor, bulevardelor şi intituţiilor care purtau numele
lui. În Bucureşti, statuia amplasată în Piaţa Stalin (Piaţa
Aviatorilor) a fost desfiinţată în 1962.
În România o regiune din mijlocul ţării a primit numele
lui Stalin. Reşedinţa acesteia a fost oraşul Braşov,
redenumit şi el Stalin. De asemenea, Poiana Braşov s-a
rebotezat în Poiana Stalin. Pe lângă oraşul Braşov, în mai
toate oraşele R.P.R. parcuri, pieţe, străzi sau bulevarde
au fost redenumite.
Astfel că în Bucureşti parcul „Herăstrău”, care se numea
atunci Parcul „Carol al II-lea”, se va numi „Parcul de
cultură şi odihnă I.V.Stalin”. Bulevardul care unea
această piaţă cu Piaţa Victoriei, fost Jianu, va purta
numele de „Bulevardul Generalissimul I.V.Stalin”, iar
ulterior Bulevardul Aviatorilor, cum se numeşte şi astăzi.
Mai mult, un sector administrativ din Bucureşti a purtat
numele de Raionul I.V.Stalin.
După 1989, monumentele dedicate comuniştilor sau
liderilor acestora au fost desfiinţate la rândul lor, în
Bucureşti fiind demontate statuile lui Petru Groza sau
V.I.Lenin.

Mormântul Eroului Necunoscut
Pentru a elogia evenimene importante, în Bucureşti
au fost ridicate mai multe arcuri de triumf în 1848,
1859, 1878, 1906 sau 1918. În ajunul încoronării regelui
Ferdinand s-a dorit ridicarea în capitală a unui Arc de
Triumf care să amintească de cuceririle noului stat.
Pentru construirea acestuia s-a apelat la serviciile
arhitectului Petre Antonescu, care a elaborat proiectul,
o serie de artişti plastici lucrând în acelaşi timp la
sculpturile şi elementele decorative ce urmau să
împodobească monumentul.
Acesta a fost finalizat în toamna anului 1922, fiind
realizat din beton armat, având soclul placat cu piatră
de granit, iar la fiecare picior al arcului existând câte o
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uşă ce permitea accesul prin intermediul a 164 trepte
către terasa arcului.
Faţada principală, de nord, era străjuită de două perechi
de statui înalte de 5,50 m, ce reprezentau ostaşul roman
(realizat de Frederic Storck), ostaşul dac (Oscar Späthe),
ostaşul lui Mircea cel Bătrân (Cornel Medrea) şi al lui
Ştefan cel Mare (Dimitrie Paciurea). La baza arcadei se
aflau efigiile regelui Ferdinand şi reginei Maria, realizate
de Alexandru Călinescu, iar deasupra acestora se aflau
panourile ce consemnau localităţile unde s-au jertfit
ostaşii români: Mărăşeşti, Plevna, Guruslău, Şelimberg,
Călugăreni, Rovine, Baia, Racova, Valea Albă, Mărăşti.
La faţada dinspre sud, la piciorul stâng al arcului erau
amplasaţi ostaşul lui Mihai Viteazul (Alexandru Severin),
pandurul lui Tudor Vladimirescu (Ion Jalea), iar la cel
drept dorobanţul Independenţei (Ion Iordănescu) şi
ostaşul Unirii (Dumitru Măţăuanu).

Arcul de Triumf
Pentru că aceste statui şi ornamente erau realizate
pe structuri de lemn în tehnica stucaturii şi patinate
pentru a respinge picăturile de ploaie, monumentul s-a
deteriorat rapid, declanşând în acelaşi timp polemici pro
şi contra Arcului de Triumf.
După tărăgănări şi trecerea monumentului în
administrarea diferitelor intituţii locale sau centrale,
prin sume alocate de stat dar şi donate de către
organizaţiile de veterani sau de publicul larg, s-a purces
la refacerea monumentului, ce va primi înfăţişarea,
cu modificarile făcute în perioada comunistă asupra
însemnelor regalităţii, cunoscută şi astăzi, fiind
inaugurat în prezenţa regelui Carol II la 1 Decembrie
1936 (Virgiliu Z. Teodorescu, Arcul de Triumf, Editura
Militară, Bucureşti, 1995, pp. 16 – 43).
Înlăturarea monumentelor poate fi explicată ca fiind o
consecinţă a răsturnării unui regim, dar în cazul revenirii
la un sistem democratic se impune refacerea acelor
monumente care au o semnificaţie importantă pentru
poporul respectiv.
Au fost nevoie de două decenii de la Revoluţie pentru
ca o parte dintre aceste monumente să fie refăcute şi
reamplasate pe locaţiile lor sau în proximitatea fostelor
locaţii.

Monumentul I. V. Stalin
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Arcul de triumf
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anotimpurile orasului
“Niciun alt anotimp nu apropie sufletul,
ca iarna, şi de frăgezimea copilăriei şi de
reculegerea bătrâneţii. Eşti bunic şi copil
în acelaşi timp, privind la fereastră fulgii
care sclipesc îmbătrânindu-te cu un zâmbet
faţă de amintirea propriei copilării ivită cu
mânuţa întinsă după fulgi.”
Ionel Teodoreanu (1897-1954) - Lorelei

Aurel Rapa

www.facebook.com/aurelrapa

Iarna
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Ultimul Etaj
Casa Poporului

Panoramă realizată de pe fostul Turn
Bancorex (Bucharest Financial Plaza)

text&foto: Ștefan Tuchilă

Începem seria de articole „Ultimul Etaj” din acest
an cu o prezență inconturnabilă bucureșteană,
celebra Casa Poporului. Motivul acestei alegeri e
simplu, de la ultimul etaj bucureștean e foarte greu
să ratezi silueta greoaie și inconfundabilă a celei
mai celebre clădiri din România.
Domnișoarele ghid îmbrăcate în sacou vă vor îneca
în statistici legate de tone de cristale și marmură.
Nostalgicii vor uita imediat de dificultățile din
ultimii 10 ani de comunism pentru a vă reaminti că
„măcar ăsta a lăsat ceva în urma lui”. Pragmaticii
consideră că „măcar avem și noi ceva de inclus în
circuitul turistic”, uitând că Bucureștiul are (încă)
un patrimoniu foarte important, cunoscut se pare
doar de un club restrâns de oameni. Iar cei care au
încercat să afle ceva mai mult despre istoria acestui
simbol al comunismului vă vor spune timid că nu
prea avem cu ce sa ne mândrim.
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E adevarat, e cam greu să te mândrești cu o clădire
care a ucis psihic și fizic oameni, istorie și o mare
parte dintr-un oraș. E la fel de greu să te mandrești
cu un obiect prost gândit, prost compus și de altfel
foarte prost construit. E adevărat că totul e „făcut
în România” însă manopera și asamblările sunt
uneori atât de stângace (mai ales la interior) încât
te intrebi dacă acest lucru e măgulitor. Pentru a
completa această imagine ajunge să vă gândiți
ca acest eșec tehnic și arhitectural este reparat,
întreținut, climatizat pe banii vostrii, românești
la rândul lor. Iar concepția proastă e intotdeauna
însoțită de cheltuieli de întreținere pe măsură.

Mărgineanu. Aveți bineînțeles opțiunea să vizitați în
grup organizat Casa, veți afla câte tone de marmură
românească au fost utilizate în cursul șantierului
dar nu vi se va spune o iotă despre toate familile
forțate să își evacueze casele în care și-au petrecut
viața sau despre cum o mare parte din centrul
istoric al orașului a dispărut fără urmă.

Aveți mai multe opțiuni să aflați mai multe despre
Casa Poporului. Puteți să căutați una din cărțile
ce povestesc geneza și impactul acestui mamut
asupra Bucureștiului, de exemplu excelenta lucrare
a lui Andrei Pandele. Sau puteti să priviți filmul
„Arhitectura și puterea”, un documentar de Nicolae

Veți găsi în continuare o selecție de imagini cu
Casa Poporului văzută de pe „ultimele etaje”
ale Bucureștiului, oraș pe care-l îngenunchează
și domină din orice direcție ai privi. Văzută de
la înălțime, fără câmpiile pustii ce o înconjoară
și separă de restul orașului, disproporția clădirii

Cea mai bună metodă de a cunoaște și înțelege
această clădire rămâne însă o plimbare la picior
în non-spațiul din jurul Casei, sper că astfel veți
înțelege de ce Anca Petrescu nu ar trebui să mai
aibă dreptul să își profeseze meseria în România.

este și mai evidentă, nicio masă construită din
oraș nu o poate echilibra. Uneori vizibilă ca un
perete impenetrabil, alteori ca un gigantic volum
neterminat, este imposibil să nu o remarci, să
nu te deranjeze și să te întrebi cum ar fi arătat
Bucureștiul fără ea.
Aceste imagini fac parte din proiectul „Ultimul
Etaj”. Puteți găsi mai multe imagini aici:
www.facebook.com/UltimulEtaj
www.ultimul-etaj.ro
„Ultimul Etaj” este un proiect realizat de Ștefan
Tuchilă.
Un proiect marca Zeppelin
(http://www.e-zeppelin.ro/)
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Panoramă realizată de pe o clădire industrială, Strada Gramont

Panoramă realizată de pe Camera de Comerț și Industrie a Bucureștiului
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Imagine realizată de pe un complex nou de locuințe de pe strada Mărășești.

Un contur surprinzător, fără volum sau adâncime, văzut dintr-o clădire din
cartierul Militari

Casa Poporului văzută de pe Sky Tower,
dominând clar orice clădire din oraș, chiar și faimoasele turnuri post-decembriste.
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Un unghi ce dezvăluie perfect sărăcia îmbinării volumelor și stângăcia
dispunerii decorației ce trebuia să deseneze o clădire monumentală.
(imagine realizată de pe un bloc de lângă Casa Radio)
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Perfect integrată în suprafețele imense de locuințe construite în sudul orașului
(imagine realizată de pe Asmita Gardens)

Văzută de pe Cathedral Tower clădirea arată aproape ca o scenografie de western,
gândită și controlată pentru a fi privită dintr-un singur unghi.
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Dacă Ceaușescu i-ar fi trimis o carte poștală lui Kim Il-Sung, mai mult ca sigur că ar fi ales acest
model. (imagine realizată de pe unul din blocurile din Piața Natiunilor Unite).

Fațada cea mai cunoscută a Casei, văzută de pe o ruină de lângă hala Traian.

Un volum nedefinit care se ridică peste casele din Cartierul Cotroceni.

Dacă nu interveneau evenimentele din 1989 jumătatea inferioară a acestei
imagini ar fi fost sensibil asemănătoare cu cea superioară (imagine realizată de
pe turnul BRD din Piața Victoriei)
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Probabil una din cele mai spectaculoase
rupturi de scară urbană din România,
văzută de pe bulevardul Dimitrie Cantemir
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Cum ai început să fotografiezi?
În 1957, la 11 ani observând niște fotografi de
revistă că încearcă să fotografieze de pe ecranul
TV prima transmisie sportivă din România am
fotografiat și eu cu un Kodak Box cu fim lat.
În timp ce lor le-a ieșit numai niște dungi, eu am
reușit fotografiile ce s-au pus în ziare și reviste.
Dar abia după 1971 ca inginer stagiar, asaltat de
atâtea modele feminine m-am dotat cu un aparat
Liubitel 2 și mi-am construit un aparat de mărit.
A urmat Zenit-E, Pentacon, Rollei, Asahi Pentax,
Minolta în 1984, expoziții personale și de grup
devenind membru AAF.

Ce tip de fotografie îți place?
Toate tipurile îmi plac dar parcă sunt fascinat
de cele realizate în condiții grele de iluminat
când formele și detaliile se pierd gradat și începe
simfonia tonurilor gri deosebit de fine, când poți
să plasezi idei și concepte în fotografii aparent
banale. Poate în ultimul timp lipsindu-mi răbdarea
de început și influențat de neliniștile societății
actuale, înclin spre instantanee stradale, peisaje
urbane și de călătorie. Pentru mine, fotografiatul
este o căutare permanentă, un drog pentru
evadarea din cotidian și a pătrunde cu sfială într-o
dispoziție solitară, creativă și receptivă.

Cum ai aflat de Asociația Bucureștiul
meu drag?
De la o prietenă, Dana Vasile (Monalisa), colegă de
expuneri pe galeriafoto.com, cu care am parcurs
primul traseu în mai 2008, Calea Victoriei.

Ce te atrage să participi la acțiunile
asociației?

Șerban Vornicu
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Îmi place să cunosc oameni noi și locații inedite.
Ca și majoritatea fotografilor, adică un fel de
artiști supuși prejudecății că sunt personalități
izolate, suntem ca atomii unei molecule, strâns
legați unii de alții. Și este așa comod să urmezi
ritmul general ...din care poți oricând sări într-o
parte pentru a pune în practică o idee...

Ce activități ale asociației îți plac cel
mai mult?

aflat, pigmentate de discuții
tehnice aprinse. Îmi plac acțiunile
neconvenționale ce aduc un semn de
întrebare sau un zâmbet pe buzele
concetățenilor noștri și influențează
în bine valorile morale ale societății
democratice de tranziție. Îmi place
când acest grup eterogen devine un
tot unitar prin catalizatorul său –
Andrei.

Ce loc din București îți place
cel mai mult?

Șerban Vornicu

Îmi plac străduțele linisțite cu vile
cochete din perioada interbelică. Îmi place Parcul
Carol pentru varietatea reliefului și a speciilor
arboricole.

Ce îți place în București?
Că e o capitală europeană în plină ascensiune.
Că e cosmopolit, presărat cu edificii culturale,
istorice și parcuri cu spații generoase. Deși
este locul înaltei societăți culturale, politice,
financiare, economice ce fac noile reguli ale
metropolei, orice membru al comunității are locul
său bine definit.
Un loc în care dacă ai ochi de fotograf, descoperi
detalii total inaccesibile concetățenilor obișnuiți.

Ce nu îți place în București?
Nu-mi plac zecile de cabluri ce atârnă inestetic și
obturează zonele cu potențial fotografic. Nu îmi
plac cerșetorii profesioniști și lipsa locurilor de
parcare cu prețuri modice. Birocrația excesivă.
Nu-mi plac clădirile valoroase d.p.d.v. artistic și
arhitectonic ce dispar brusc peste noapte. Spații
verzi pe locuitor total insuficiente. Nu-mi plac
oamenii copleșiți de griji, încruntați și resemnați.

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

fotografii abmd

Nu îmi plac ineficiența tandemului: gospodărirea
primăriilor - bunul simț al bucureștenilor.

Defineşte Bucureştiul în câteva
cuvinte
Dinamic, cosmopolit cu multe repere interesante
ce se lasă mai greu descoperite..

Îmi plac excursiile pe trasee medii ca lungime,
prin locuri de care puțini bucureșteni au
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Este pentru a doua oară când în România se
organizează concursul Wiki Loves Monuments,
acesta este un concurs de fotografie cu
monumente istorice destinat utilizării
pe Wikipedia și nu numai. Fotografiile
participante au două caracteristici
importante, ele ilustrează monumente
istorice din țara noastră și sunt publicate sub
licență liberă, Creative Commons - Atribuire
- Distribuire în condiții identice (CC-BY-SA),
ceea ce permite oricui să le folosească.
Dacă anul trecut concursul românesc a
fost un succes, cu peste 5.750 de fotografii
contribuite la enciclopedia online, dintre
care 10 finaliste s-au calificat în concursul
internațional iar una, realizată de Mihai
Petre, l-a și câstigat, putem vorbi și anul
acesta tot de un succes: dacă numărul de
participanți a rămas aproximativ constant,
tot în jur de 270, numărul de fotografii a fost
mult mai mare, depășind 8.800.
Așa cum v-am spus, este un concurs
internațional, anul acesta în afară de
România au participat încă alte 34 de țări din
întreaga lume. Acest concurs internațional
a scris istorie și o va face din nou: dacă
ediția de anul trecut a fost acreditată de

Guinness World Records ca cel mai mare
concurs de fotografie din lume, cu 168.208
fotografii participante trimise de peste 5.400
de participanți, anul acesta numărul de
fotografii depășește 350.000 iar numărul de
participanți depășește 15.000, recordul va fi
doborât din nou.
Componența juriului: Eugen Negrea,
vicepreședinte al Asociației Artiștilor
Fotografi din România, Mihai Petre,
câștigătorul ediției internaționale din
anul precedent și membru al Asociației
“Bucureștiul meu drag” și Nicu Buculei,
contributor Wikipedia și fotograf, din partea
organizatorilor”

Nicu Buculei

Ca și bucureșteni avem bucuria să vedem
participând la acest concurs mai multe
fotografii cu monumente și din orașul nostru,
ba chiar una dintre ele, reprezentând un
minunat interior de la Ateneul Român s-a
clasat printre cele 10 câștigătoare pe plan
național. Totuși orașul nostru are încă o
mulțime de monumente mai puțin cunoscute
care ne așteaptă să le fotografiem și să le
arătăm lumii, voi toți ne puteți ajuta!

http://wikilovesmonuments.ro/

Wiki Loves
Monuments

Top 10 fotografii din București
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Ateneul Român
Foto: fusion-of-horizons

Biserica Stavropoleos
Foto: fusion-of-horizons
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Biserica Antim, detalii pridvor
Foto: Alexandra Hegeduș

Biserica Sf. Mucenic Elefterie - Nou
Foto: fusion-of-horizons
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Casa Oamenilor de Știință (Casa Assan)
Foto: Mirela Britchi
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Catedrala Patriarhala
Foto: fusion-of-horizons

Casa Capșa
Foto: Crysanta

Sissi red
Foto: Draparv
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Monumentul Aviatorilor
Foto: Draparv
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Biserica Sfântul Gheorghe Nou
Foto: fusion-of-horizons
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Din 25 martie 2012 am scăpăt de calvarul de
la Aeroportul Băneasa. “Ura!” ziseră toți.
Dar mie o să-mi fie dor de cârciuma asta.
Începând cu data de 25 martie 2012, toate
zborurile low-cost cu plecare sau sosire
în București sunt operate pe Aeroportul
Internațional “Henri Coandă” (Otopeni).
Aeroportul “Aurel Vlaicu”, a.k.a. Băneasa,
al doilea ca număr de pasageri din România,
a devenit aeroport de business.
Mulți români, în special bucureșteni,
au trecut cel puțin o dată prin infamul
aeroport Băneasa. Majoritatea îl înjurau.
Supraaglomerarea, organizarea departe
de optimă, condițiile uneori execrabile,
damfurile de ceapă ori parizer, toate
au făcut din Băneasa oaia neagră a
transportului aerian din România.
Taxele aeroportuare pe Băneasa, multă
vreme preferabil ca aeroport pentru
zboruri low-cost, ajunseseră în timp foarte
apropiate de cele practicate pe Otopeni,

un aeroport cu adevărat la standarde
internaționale.
Totuși, eu am fost împotriva închiderii
sale pentru public. Principalul avantaj al
aeroportului-bodegă este distanța mică față
de centrul orașului – 8 km. Prin comparație,
Aeroportul Henri Coandă (Otopeni) se află
în afara limitelor capitalei, la 17 km de
centru. Alți bani, altă distracție.

Andy Loghin

Însă motivele pentru care îmi este cu
adevărat dor de Aeroportul Băneasa țin de
pasiunea pentru fotografie. În primul rând,
zona era o locație foarte bună pentru plane
spotting, adică statul și holbatul la avioane
cum aterizează și decolează.

fb.com/photoandy

Și mai interesante, zic eu, erau însă
aterizările și decolările de pe Băneasa
privite din avion. Locația oferea pasagerului
imagini interesante ale Bucureștiului, un
oraș ciudat cam de oriunde l-ai privi.
Iaca poze!

Mi-e dor de
aeroportul Băneasa
text&foto: Andy Loghin
Zona este o locație foarte bună
pentru plane spotting, adică
statul și holbatul la avioane cum
aterizează și decolează.
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Aeroportul Băneasa în anii ‘60.
Colecția Cezar Petre Bulumaci
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Micul Oraș al
Luminilor… nu?

Lacul Morii
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Estul capitalei, cu noua Arena Națională
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Piața Victoriei

O imagine de ansamblu a centrului, privind spre sud. Linia verticală
sunt bulevardele Magheru și Bălcescu. În capătul de sus al acesteia
este Piața 21 Decembrie 1989, a.k.a. Universității, unde se
disting H. Intercontinental pe stânga și Universitatea București pe
dreapta. Urmând linia în sus, aceasta se curbează spre dreapta și
continuă până în Piața Unirii, unde se disting fântânile. Clădirea cu
cupolă albă din partea dreaptă a imaginii este Sala Palatului.
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Pasajul Basarab
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Casa Presei Libere, spre
Arcul de Triumf
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Cosmopolis, adică unii de stau la bloc în
mijlocul câmpului. “Superb, sau ce?”
132 “Bucureștiul meu drag” - ianuarie 2013

ianuarie 2013 - “Bucureștiul meu drag” 133

argentic

Ani de liceu
anii ‘80
Foto: Andrei Bîrsan
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mozaic

Ziua României
Foto: Andrei Bîrsan
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1 Decembrie

Foto: Dragoș Stoica - https://www.facebook.com/Dragos.Stoica.Photographer
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Trafic în iarnă
Foto: Aurel Rapa

Intersecția bd. N. Bălcescu
cu str. Dem.I. Dobrescu
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Anticari
Foto: Andrei Bîrsan

Februarie 2003, anticari
cu cărți tehnice
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Revelion 2013
Foto: Dragoș Stoica - https://www.facebook.com/Dragos.Stoica.Photographer
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Bucureștiului 3D
Foto: Șerban Vornicu
Biblioteca națională
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Sergiu Nicolaescu
Foto: Eli Driu

148 “Bucureștiul meu drag” - ianuarie 2013

ianuarie 2013 - “Bucureștiul meu drag” 149

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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