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editorial
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Oraşul speranţei
Da, Bucureştiul este oraşul speranţei
pentru foarte mulţi dintre locuitorii
României.
Pentru un bucureştean get-beget
pare ciudat să se gândească că cineva
râvneşte la oraşul lui, pare ciudat că
există cineva care vede oraşul ca pe o
Americă sau ca pe un El Dorado.

De Andrei Bîrsan
www.orasul.ro

Mulţi studenţi, după terminarea
facultăţii, rămân în Bucureşti. Pentru
cei mai mulţi dintre ei, oraşul este
locul în care se pot realiza personal sau
profesional, pentru alţii este numai o
haltă în viaţă, în drumul spre “dincolo”.

şi îi spun cu mândrie “acasă”, sunt mult
mai activi cultural şi nu numai. Au o
curiozitate copilaroasă faţă de oraş,
sunt în continuă mişcare şi căutare,
îl descoperă şi îl apreciază aşa cum
trebuie. Sunt sângele proaspăt de care
avem nevoie să înviorăm degenerarea
datorată blazării, resemnării şi
indiferenţei.
Haideţi, să ne bucurăm că auzim
prin oraş vorbindu-se moldoveneşte,
olteneşte, ardeleneşte! Poate şi noi sau
strămoşii noştri am fost cândva la prima
generaţie de bucureşteni.

Astfel ajung să îl iubească mai mult
decât locuitorii lui cu vechime, îl iubesc

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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Un an dedicat Bucurestilor
,
februarie 2013

Revista a apărut cu sprijinul Ordinului Arhitecților din România din timbrul arhitecturii.

A trecut un an, un an dedicat Bucureştilor, vieţii sale de zi cu zi, istoriei şi oamenilor
lui. Obiceiuri, locuri şi poveşti, arhitectură, artă şi patrimoniu. Pe toate le-am adunat în
paginile revistei “Bucureştiul meu drag” şi am descoperit împreună un oraş plin de farmec,
cu pete de lumină şi întuneric, cu zâmbet şi lacrimă; un Ianus cu două feţe al cărui spirit ne
este alături în orice clipă.

Ileana Buruianu

Iată că, în luna ianuarie, a sosit momentul să sărbătorim un an de apariţie a revistei în
format electronic şi să oferim prietenilor şi tuturor celor care ne-au susţinut şi încurajat,
un număr aniversar, tipărit în condiţii de calitate deosebită. Gazdă ne-a fost Ordinul
Arhitecţilor din România care, alături de Asociaţia Istoria Artei, ne-au invitat în Casa Mincu
de pe strada Arthur Verona pentru a-i întâmpina pe toţi aceia care au dorit să ne cunoască şi
să se bucure alături de noi.
Ne dorim să fie într-un ceas bun şi cât mai multe numere ale revistei să vadă lumina
tiparului!

Foto: Radu Neagu

Foto:
Andrei meu
Vocurek
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Luminile orașului
Cărtureşti
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Expoziţia “Luminile oraşului” a continuat
să aducă magia luminilor de iarnă şi la
Librăria Cărturești, unde a fost expusă în
cadrul secţiunii cu carte de fotografie.
Astăzi, când în era filmului digital, a
dispărut toată taină, tot meşteşugul, tot
farmecul realizării unei fotografii pe film,
expoziţia a adus, prin formula să inedită de
prezentare, o amintire plăcută şi a oferit
nostalgia fotografiei pe film.
Cele 50 “role” de film color de format
1,26x0,2m au fost expuse de Asociaţia
“Bucureştiul meu drag” după ce 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).

Au expus: Adrian Tache • Adriana
Sărăceanu • Alexandru Dinu-Șerban •
Alina Corcoz • Anca Coman • Andreea
Nanciu • Andrei Bîrsan • Andreia Bîrsan •
Bogdan A-Popei • Bogdan Bousca • Cătălin
Samoila • Ciprian Vlăduț • Claudia Pruna
• Constanța Lungu • Corneliu Petrescu
• Corneliu Tănasa • Cosmin Iftode •
Crisanta Măciuceanu • Cristina Cărăușu •
Cristina Tripon • Daniel Gheorghița • David
Andrei • Eli Driu • Elisei Noata • 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 • Șerban
Vornicu • Sergiu Sfetcu • Sorina Tache •
Ștefan Tuchila • Ștefanel Vlad • Valentin
Sarca • Valentin Luminos • Viorel Pirjan

Foto: Valentin Sarca

Mirela Momanu
Coordonator expozitii
Asociația “Bucureștiul
meu drag”

Foto: Andrei Bîrsan

Foto: Gina Buliga

Foto: Nancy Vajaianu

Foto: Florena Vlagea

foto Mihai Petre
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Trecut-au anii...
București monografie 1985
Editura Sport-Turism

O clipă doar, o singură clipă
în perspectiva istoriei!
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Piața Romană, anii ‘60, arhiva Muzeului Municipiului București

Piața Universității, anii ‘70, arhiva Muzeului Municipiului București

Piața Romană 2012, fotograf Cristina Dumitru

Piața Universității 2012, fotograf Daniela Borcea
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Gara de Nord anii ‘70, arhiva Muzeului Municipiului București

Piața Universității, anii ‘60, arhiva Muzeului Municipiului București

Gara de Nord, 2012, fotograf Dan Pop

Piața Universității, 2012, fotograf Eli Driu
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Harta Bucureștiului
interbelic, zona de EST
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Cartile Bucurestiului
)

religie

,

,

Biserica Albă

Recomandate de Filica Drăghici, bibliotecar BCU

Felicia Waldmar, Anca Ciuciu,
Istorii şi imagini din Bucureştiul
evreiesc, Editura Noi Media
Print, Bucureşti, 2011, p.143.
Acest volum a apărut din dorinţa de
a prezenta cartierele evreieşti din
capitală, cu specificul lor (case care
îmbinau spaţiul comercial cu cel de
locuit) dar şi cu stilul lor de viaţă
(familia, relaţiile dintre vecini,
celebrarea sărbătorilor). Aceste
clădiri fac parte din patrimoniul
arhitectonic al oraşului şi sunt o dovadă vie a contribuţiei
evreilor la procesul de urbanizare şi modernizare în Bucureşti.
Prin structura sa cartea oferă o perspectiva largă, combinând
informaţia istorică cu imaginea ei literară, pozele de epocă şi
cele contemporane, pentru a atrage atât interesul specialiştilor
cât şi al cititorilor dornici de cunoaştere.
Cartea este o invitaţie la descoperire, o incitare, pentru ca în
urma răsfoirii ei, cititorul să plece singur în căutarea a ceea ce
a rămas din Bucureştiul evreiesc.

Florin Şinca, Istoria Poliţiei
Capitalei (sec. XVIII-1949),
RCR Editorial, Bucureşti, 2012,
p.601.
Lectura acestei lucrări oferă
cititorului o fereastră deschisă larg
spre procesele complexe ale devenirii
oraşului Bucureşti, având ca obiectiv
poliţia şi trecutul ei.
Cartea este scrisă cu vervă, talent
şi prezintă istoria instituţiei poliţiei
în sine, localurile succesive folosite,
uniformele, evoluţia problemelor de circulaţie, dar mai ales
oameni care au slujit poliţia şi şefii lor.
Este un volum scris de un poliţist pentru a-şi omagia
profesiunea şi activitatea ei şi a evoca cu înţelegere şi cu
dragoste lumea poliţiei.
22 “Bucureștiul meu drag” - februarie 2013

I. Genilie, A.
Pelimon, D.
Berindei, I.P.
Licherdopol,
Primii istoriografi
ai Bucureştilor: I.
Genilie, A. Pelimon,
D. Berindei, I.P.
Licherdopol, Editor
Ştiinţific, cuv.
înainte, glosare
Viorel Gh. Speteanu,
Fundaţia Culturală
Gheorghe Marin
Speteanu, Bucureşti, 2008, p. 520.
Cartea include prezentarea celor patru istoriografi
în ordine cronologică. Prima parte cuprinde
geografia lui Genilie, reprodusă integral. În a doua
parte este redată povestirea lui Pelimon, utilă
pentru cunoaşterea virtuţilor unui român. Stilul,
lexicul, structura frazei, ortografia sunt obiecte
de studiu pentru filologi, lingvisti, istorici.
Studiul lui Dimitrie Berindei consacrat Bucureştilor
este fără îndoială cel dintâi studiu ştiinţific
referitor la trecutul şi evoluţia oraşului. Subiectul
este tratat pe baza unei documentări istorice la
nivelul epocii realizării sale.
Pentru Berindei, “Bucureştiul e oraşul capriciului,
iar “labirintul străzilor” ar cere un fir mai lung
decât cel ce conduse paşii lui Thezeu în labirintul
Cretei.
Bucureştii lui Licherdopol este o lucrare ştiinţifică
de ordin general, împărţită în două mari părţi.
Prima descrie situarea geografică, relieful,
structura geologică, clima, flora şi fauna capitalei,
iar cea de-a doua se ocupă de aspectele istorice
ale vechiului şi noului Bucureşti.

Ana-Maria Neacșa

Hram: Sf. Nicolae, Sf. Prooroc
Ilie Tesviteanul, Sf. Mare Mucenic
Haralambie.

Ctitorie: Vechiul lăcaş exista încă
înainte de 1790, fiind cunoscut sub
numele biserica mahalalei Popei
Dârvaş. Ruinat de marele cutremur
din 1802, este renovat de clucerul
Nicolae Trăsnea în 1827.

Biserica suferă o reparaţie radicală
în anul 1873, păstrându-se în
această formă până astăzi.
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Facerea cărții
Câteva date despre mine
Sunt artist plastic, grafician, specializat
de ani de zile pe reconstituiri istorice.
Această specializare a muncii mele m-a
obligat (vorba-vine, fiindcă îmi face o mare
plăcere) să citesc foarte multă istorie,
să fac adevărate cercetări, conexiuni,
să merg pe teren să înțeleg realităţi, să
vizitez monumente şi muzee. Pot spune
cu mâna pe inimă, fără să greşesc, că sunt
un istoric fără diplomă. Mi-am făcut mâna
ilustrând, în urmă cu mai bine de 10 ani,
3 cărţi scrise de Neagu Djuvara, pentru
care m-am documentat singur. Ulterior,
am început să-mi public singur lucrările,
ilustraţii-reconstituiri de oraşe medievale,
costume, o mică afacere din care, un timp,
am supravieţuit. În timpul liber, am făcut
un blog de istorie, bogat şi frumos ilustrat,
care s-a bucurat de apreciere. În prezent,
nu mai postez atât de mult, deoarece,
devenind din ce in ce mai pedant cu ceea
ce scriu, nu îmi mai ajunge timpul.

l-am cunoscut pe dl. Emanuel Bădescu,
curatorul secţiei de fotografie din cadrul
Bibliotecii Academiei Române. Am devenit
un oaspete constant al dlui. Bădescu şi am
fost mereu fascinat de comorile fotografice
pe care le scotea din depozitul păstorit de
dânsul.
Dorind să îmi încerc norocul şi în
publicarea de carte, mai dificil de realizat
şi mai costisitoare, l-am cooptat în urma
cu puţini ani, pe dl Bădescu pentru
realizarea unei mape cu reproduceri ale
celor mai vechi şi mai frumoase panorame
bucureştene. Observasem că multe
fotografii aflate în colecțiile Bibliotecii
erau inedite, necunoscute, şi dacă mai
fuseseră publicate, acest lucru se făcuse
prost, fără respect pentru calitatea
reproducerii. În plus, multe din fotografiile
vechi ce mai fuseseră reproduse erau
greşit identificate sau aproape imposibil de
localizat, de către cititorul modern.

Radu Oltean

În 2006, am publicat o mare reconstituire a
centrului Bucureștilor la mijlocul veacului
al 19-lea, o epocă din care s-au păstrat
prea puţine urme până azi. Am scotocit
luni de zile după imagini vechi, prin muzee
şi arhive, citind cu atenţie descrieri de
epocă, stând cu lupa pe reproduceri
supradimensionate după planuri şi hărţi de
epocă. Apoi, precum un Creator divin, am
construit din tuş şi culoare, casă cu casă,
biserici, hanuri, livezi, garduri, geamuri,
coşuri de fum, cu minuție de chinez
bătrân. Ei bine, în urma acestei experienţe
“traumatizante”, m-am îndrăgostit
iremediabil de acest oraş (în care m-am
şi născut), dar pe care nu îl înţelesesem
până atunci cu atâta profunzime. În
acea perioadă de căutări şi cercetări
după Bucureștii din veacul al XIX-lea,
26 “Bucureștiul meu drag” - februarie 2013
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Carol Popp de Szathmari
Biblioteca Academiei posedă una dintre cele mai bogate
colecții de fotografii ale primilor fotografi bucureșteni.
Până în anii ai veacului al 19-lea, toţi aceştia au fost
străini. Carol Popp de Szathmari este cel mai faimos
dintre ei, deoarece a fost un artist complet şi complex,
pictor, cartograf, fotograf, heraldist, litograf şi a lăsat
o operă uriaşă şi diversă, extrem de valoroasă, privind
realităţile moldo-valahe ale celei de-a doua jumătăţi de
veac 19.
Szathmari a fost un mare artist documentarist. Adică,
sub impulsul romantismului, curentul caracteristic
pentru jumătatea secolului al XIX-lea, în care s-a
format, artistul s-a simţit atras, precum un jurnalist,
de documentarea realităţilor considerate neobişnuite
şi pitoreşti. El nu a fost un mare artist creator, însă
a înregistrat cu minuţie şi atenţie realităţile atât de
arhaice şi de neobişnuite (pentru un om venit din
Mitteleuropa) ale lumii moldo-valahe, aflate într-o
perioadă de trecere de la Evul Mediu, direct la
modernitatea occidentală.
Călător pasionat, un adevărat aventurier, Szathmari
a călătorit prin aproape toată Europa, ajungând până
în Orientul apropiat. S-a stabilit la Bucureşti înainte
de Revoluţia de la 1848, însă, cu siguranţă, vizitase
Bucureştii şi înainte. Capitala Valahiei i-a oferit o piaţă

din care putea trăi decent, ajungând în scurt timp
să lucreze pentru înalta boierime și pentru domn. De
atunci, a fost unicul artist al portretelor oficiale ale
lui Știrbei, Bibescu şi Cuza. La fel, a fost ani de zile
fotograful şi artistul oficial al lui Carol I. Pe Szathmari
l-a atras înregistrarea costumelor populare, a târgurilor
(Vâlcea de ex.), a monumentelor din vechile capitale
ale Ţării Româneşti, Curtea de Argeș, Târgoviște şi
Câmpulung, a mănăstirilor din Oltenia (Bistriţa, Horezu)
sau din jurul Bucureştilor, a porturilor de la Dunăre şi
a tot ceea ce considera pitoresc şi demn de a rămâne
păstrat pentru posteritate, prin imagini. Pentru
documentarea acestor realităţi, s-a folosit de schiţe în
acuarela, dar mai ales, de fotografie, o tehnică încă
foarte tânără pe pământurile Valahiei. Este greu de
imaginat efortul de a călători cu aparatul de fotografiat
greoi (practic o uriaşă cutie de lemn), cu un trepied
masiv, şi cu numeroase plăci de sticlă, sensibile nu numai
la lumina, ci mai ales la şocuri.
Astfel, având la dispoziție valoroasa colecție a BAR, dl.
Bădescu şi cu mine ne-am hotărât să facem o cartealbum dedicată lui Szathmari, concentrându-ne doar
pe o parte a operei sale: fotografiile sale legate de
Bucureşti, în special peisaje urbane, dar şi tipuri de
comercianţi stradali şi mici meseriaşi bucureșteni. Am
fost foarte atent la scanarea de calitate şi la prelucrare.
Datorita tehnicii digitale, am putut recupera imagini

fotografice fără contrast sau oxidate de lumină şi
de timp, imposibil de reprodus ca atare. Înainte de
apariţia tehnologiilor digitale de prelucrare a imaginilor,
jumătate din fotografiile reproduse ar fi fost imposibil
de folosit. De asemenea, am cerut să căutăm şi în
colecţia de clişee de sticlă, foarte rar accesată, pentru
a găsi eventuale fotografii inedite. Rezultatul a fost
extraordinar. Am găsit clişee complet necunoscute,
sparte şi prăfuite, pe care le-am putut recupera,
fotografiindu-le pe o cutie luminoasă şi transformândule apoi, în pozitiv. Am fost foarte încântat, deoarece
m-am simţit ca un arheolog care a descoperit nişte
artefacte valoroase, acolo unde nimeni nu se mai
aştepta să mai găsească ceva. În final, fotografiile
reproduse în premieră au fost destul de multe, cel puţin
15, cea ce nu e deloc puţin. Am acordat o deosebită
atenţie machetării, alăturând mai multor fotografii
detalii mult mărite, mai greu vizibile pe original. La
final, am ales o tipografie a cărei tehnologie să îmi
permită reproducerea cât mai bună a acestor fotografii.
Rezultatul a fost mulţumitor, lucrarea fiind apreciată
de public. O idee bună a fost şi traducerea în engleză
a textului, cartea fiind bilingvă şi astfel, accesibilă
străinilor.

Szathmari fotograful Bucureștilor
Fotografiile lui Szathmari sunt singurele fotografii
ale Capitalei din perioada 1856, de când apreciez că

provin primele imagini ale oraşului, şi până pe la 1870,
când mai apar şi alţi fotografi, precum Franz Dushek,
Moritz Baer, Andreas Reiser. Chiar şi aşa, fotografiile
lui Szathmari sunt deosebit de valoroase, deoarece
documentează o epocă de mari transformări, prea
puţin cunoscută azi. Fascinaţi de mai apropiata epocă
interbelică, bucureştenii au pierdut până şi amintirea
epocii când Dâmboviţa curgea meandrat, pe alt traseu
decât azi, cu malurile nămoloase. Atunci, multe locuinţe
erau încă acoperite cu şindrilă sau olane, trăsura nu
împărţea transportul cu automobilul, doamnele purtau
uriaşe rochii cu crinolină, tânărul Caragiale de abia îşi
scria “O noapte furtunoasă”, principele Carol, abia sosit
în Principate era încă supus al Porţii Otomane. Din acea
epocă, prea puține edificii au supraviețuit până la noi.
Câteva biserici, cel mult. Asta nu din cauza demolărilor
din epoca recentă, ci fiindcă acel Bucureşti a dispărut
încă dinainte de 1900, când locuitorii încercau din
răsputeri să schimbe statutul de “mare sat” cu unul de
Mic Paris (foarte mic, doar câteva străzi în centru). De
aceea, emoţia este mare când descoperi în fotografiile
lui Szathmari un Bucureşti abia ieşit de 2-3 decenii din
Evul Mediu şi nici atunci complet.
În prezent, cartea se găseşte în librăriile Cărtureşti,
Bastilia, Humanitas, la muzeele de Istorie ale României şi
Bucureştilor şi la două depozite de carte. La Compania de
Librării din Bucureşti, nu mi-au primit cărţi, zicându-mi
că nu fac afaceri cu editurile mici, cu care ar rula sume
mai mici 1.000 lei pe lună.

10 Mai pe Câmpul de la Filaret
La acel moment, la 10 Mai – ziua naţională - se serba proclamarea lui Carol
de Hohenzollern-Sigmaringen ca domn al Principatelor Unite (în 1866).
Nu întâmplător la aceeaşi dată, dar în 1881, Carol I era proclamat rege al
României. Fotografia este realizată, probabil, înainte de anul 1870.
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Negativ din sticlă

Negativul scanat
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Această fotografie făcută pe un suport neobişnuit şi pătată de vopsea, este mai veche decât cea din albumul Elena Cuza. Băile
domneşti (sau ale Mitropoliei) erau încă în picioare pe malul drept al Dâmboviţei (în stânga fotografiei). Palatul din faţă, cu gherete
pentru pază apare pe planul Borroczyn al Bucureştilor cu numele Ralli făcea parte în acel moment din Tribunal (Curtea Apelativă,
Judecătoreacă). Fotografie pe linoleum din perioada 1856-1858.

Dâmboviţa, vedere către podul de piatră de la Curtea Judecătorească, pod ce lega Uliţa Şelari cu Calea Craiovei (Calea Rahovei).
Szathmari a copiat in bună masură unghiurile de fotografiere ale austriacului Ludwig Angerer, mai ales cele făcute în apropierea
atelierului său din Hanul Verde. Fotografii facute în nordul oraşului, dincolo de linia Universitate-Sărindari sunt foarte rare sau poate ca
s-au pierdut. Fotografie de Ludwig Angerer.
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La origine, clădirea Universităţii, proiectată de arhitectul Alexandru Orăscu şi terminată în 1864, a fost numită Academia, după numele
fostei Academii domneşti din incinta mănăstirii Sf. Sava, pe temeliile căreia fusese construită. Iar în faţa ei, pe locul obţinut prin
demolarea mănăstirii Sf. Sava s-a amenajat o porţiune de bulevard lat, Bulevardul Academiei, lung doar cât ţinea noua clădire. Astfel
această porţiune, folosită încă din acea perioadă, ca loc de desfăşurare a parăzilor militare, va deveni nucleul diagonalei est-vest, prin
prelungirea, câţiva ani mai târziu, catre vest cu B-dul Elisabeta şi către est cu B-dul Carol, Pache Protopopescu etc. După rebotezarea
bulevardului, numele de uliţa Academiei va fi preluat de strada pe care o cunoştem azi, ce trece prin vestul Universităţii. În această
fotografie vedem lucrările la noul bulevard al Academiei.
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Vedere de pe Dealul Spirii către foişorul de pompieri al Agiei. Locul de unde a fost făcută
această excepţională fotografie nu am reuşit să îl identificăm. Clădirea din prim plan,
cu pridvor pe stâlpi de lemn, acoperită cu olane şi construită în pantă este deosebit de
interesantă şi ar merita un studiu istorico-arhitectonic.
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Piaţa Teatrului Naţional pe la 1876. Fotografia a fost făcută de la etajul
„Otelului” Otetelechano, locul
de peste
al Palatuluimeu
Telefoanelor.
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Dâmboviţa prin mahalaua Sf. Apostoli. Sacagii umplându-şi butoaiele.
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Panoramă către Mitropolie. Foto atribuită lui Carol Pop de Szathmari.
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Turnul Colţei văzut de lângă Palatul Suţu. Copie modernă după clişeul original de sticlă,
spart şi lipit. Această fotografie a fost realizată în aceeaşi zi, scurt timp (15 -20 minute)
după expunerea celei lipită în albumul dedicat lui Carol. Cele două fotografii se completează
reciproc, fiecare aducând detalii mai greu vizibile la cealaltă
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Câţi dintre voi aţi coborât pantele din Parcul Cişmigiu, pe la
“cetate”, sau aţi urcat pe “dealul” de la Grădina Botanică? Câţi dintre
voi aţi stat la coadă în trafic, pe “dealul” Academiei Militare, sau
aţi admirat panorama impresionantă de la hotelul Marriott înspre
Parcul Izvor şi Casa Poporului? Ştiaţi că aceste pante reprezintă de
fapt contactul dintre lunca Dâmboviţei, o formă negativă de relief, şi
terasele mai înalte ale râului bucureştean? Aţi urcat vreodată treptele
obositoare ale Parcului Carol până la Mausoleu? Surpriză, şi acela este
tot un versant al Dâmboviţei!

Oricât de greu ar părea de crezut,
Bucureştiul, un oraş de câmpie, se
desfăşoară de-a lungul unor forme bine
definite de relief. Cu excepţia Dealului
Mitropoliei (care este un horst), restul
pantelor din Bucureşti sunt rezultatul
eroziunii fluviale a celor două cursuri
principale de apă care îl traversează:
Colentina şi Dâmboviţa. Terasele celor
două cursuri de apă sunt foarte bine
definite, cu versanţi abrupţi şi destul
de restrânşi ca suprafaţă. Relieful
Bucureştiului se încadrează cu succes în
Câmpia tabulară a Vlăsiei, caracterizată
printr-un astfel de relief de lunci şi terase.

Andrei Bergheș
arhivadegeografie.
wordpress.com

versantul abrupt. Undeva prin anii’90, era
un loc public de plimbare, însă în prezent,
este înconjurat de un gard, iar porţile sunt
bine ferecate… Pe mijlocul Aleii Dealul
Mitropoliei, s-a amenajat un spaţiu verde,
întrerupt doar de noua statuie a Sfântului
Dimitrie cel Nou, ocrotitorul Bucureştilor.
Flancul sudic al aleii contrastează puternic
cu cel nordic, prin frumoasele case şi
curţi – şi acestea capodopere arhitecturale
– construite şi înşirate chiar pe pantele
sudice ale dealului. În vârf, se află
binecunoscuta Mitropolie, împreună cu
Palatul Patriarhal.

Colţurile ascunse din Piaţa
Unirii

Pe dealurile
Bucureştilor
De Andrei Bergheș
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Traseul are 8 kilometri (aproximativ 3-4
ore mers pe jos şi admirat) şi începe
din Piaţa Unirii. Pe flancul sud-vestic al
acesteia, ferită de aglomeratele locuri
“tradiţionale” de întâlnire a prietenilor
bucureşteni, tronează statuia fostului
prim-ministru Barbu Catargiu.
Chiar pe Dealul Mitropoliei vom pleca
acum, pentru a (re)vizita Catedrala
Patriarhală din Bucureşti, precum şi
bijuteriile arhitectonice din jurul ei, în
frunte cu Parlamentul vechi. Dealul este
flancat pe partea dreaptă (cum urcăm) de
un spaţiu verde privat, amenajat chiar pe
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Cu o altă ocazie, poate o să vă abateţi şi pe aleea
de coborâre spre strada 11 Iunie, care descrie
o serpentină interesantă, în totalitate cu pavaj
de piatră cubică – ceva mai rar în Bucureşti, în
ultima vreme. Dar acum, ne întoarcem la turnulmonument istoric pe lângă care am trecut în drumul
dinspre Piaţa Unirii. Acesta a fost construit pe buza
versantului, chiar unde începe panta. Printre casele
sus-amintite, deci pe partea dreaptă (sau flancul
nordic al aleii), întâlnim un pasaj de acces între
Mitropolie şi Strada Ienăchiţă Văcărescu.
Aleea în scări se strecoară printre casele înalte
ale cartierului Principatele Unite. Este un spaţiu
destul de plăcut vara, datorită faptului că lumina
pătrunde mai greu printre zidurile ca de fortăreaţă
ale clădirilor vechi. Îndrăznesc să “botez” această
zonă drept “cartierul Principatele Unite”, datorită
arterei omonime ce trece chiar prin centrul
unei zone extraordinare de case, zonă cuprinsă
între Şerban Vodă, Mărăşeşti, 11 Iunie şi Dealul
Mitropoliei.
Dacă urmăm spre est Strada Ienăchiţă Văcărescu,
ajungem la un alt lăcaş de cult cu valoare istorică:
Biserica Sfânta Ecaterina, cu părculeţul foarte
cochet amenajat în vecinătate. Una dintre aleile
ce traversează părculeţul pare, la prima vedere,
că se înfundă într-o zonă rezidenţială. Dar dacă
insistăm şi ne abatem spre sud, vom descoperi una
dintre cele mai frumoase parcelări de vile, probabil
de prin anii ’20, vilele fiind deosebite din punct de
vedere arhitectural. Foarte puţine sunt colţurile
de Bucureşti pe unde mai vedem aşa ceva. După
ce înconjurăm cvartalul, aleea ne scoate în strada
Principatele Unite, care, la rândul ei, se termină în
Calea Şerban Vodă, aripa veche. Puţin pe stânga,
spre nord, facem o deviere de 50 de metri, pentru
a vizita o altă construcţie monumentală. În 1860,
anul sfinţirii, Biserica Sfântul Spiridon Nou depăşea
un record care a rămas valabil până în zilele noastre
(în curând va fi depăşit): este cea mai mare biserica
din Bucureşti: 38 de metri înălţime şi 41 de metri
lungime. Pe atunci, arhitectul Xavier Villacrosse
a construit turlele în stil gotic, însă vremurile
ulterioare au decis ca acestea să fie modificate în
stil bizantin.

Podul Beilicului. Căminul Măturătorilor
Să ne continuăm plimbarea spre sud, pe Calea
Şerban Vodă. Aceasta este paralelă cu noul bulevard
Dimitrie Cantemir, flancat pe ambele părţi de
blocuri înalte, socialiste. Ce bine că traficul
principal s-a mutat de pe Şerban Vodă pe Dimitrie
Cantemir! Altfel, cine ştie ce s-ar fi întâmplat cu
suita de monumente istorice de aici?… Majoritatea
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caselor pe care le vom admira pe vechea arteră au
fost construite începând cu anul 1900. Însă Biserica
Sf. Spiridon, finalizată în anul 1860, nu este cea
mai veche construcţie de pe Şerban Vodă! În secolul
XIX, “uliţa” pe care ne aflăm a avut o importanţă
deosebită în trama stradală a Bucureştiului. Pe aici
venea , dinspre miazăzi, Domnul numit de Sultan
sau alţi oficiali ai turcilor, cu care Ţara Românească
a avut o legătura de vasalitate. Până în 1878, Calea
Şerban Vodă s-a numit Podul Beilicului, fiind artera
cea mai importantă de intrare în Bucureşti, dinspre
Giurgiu. Cea mai veche casa de târgoveţ pe care
o întâlnim aici datează tocmai din secolul XVIII!
Podul Beilicului ţinea din centru până la intersecţia
cu Strada Lânăriei, dincolo de care se transforma
în drum de ţară şi, după 200 de metri, se orienta
90 de grade la dreapta: ocolea mlaştina pe unde
s-a amenajat mai târziu Parcul Tineretului (Valea
Plângerii), urca versantul terasei Dâmboviţei şi ieşea
apoi, înspre Călugăreni şi Giurgiu.
Înainte de intersecţia cu Lânăriei, Calea Şerban
Vodă se întâlneşte, dinspre vest, cu o altă stradă,
ce are un nume curios: Strada Frigului. Înaintând
pe ea, ajungem în scurt timp la capătul dinspre
strada Candiano Popescu, unde întâlnim, pe partea
dreaptă, un alt monument istoric de arhitectură
industrială: Uzina Electrică Filaret. Oare să fi fost
vreo legătură între funcţionalitatea clădirii şi
toponimul destul de interesant al Străzii Frigului?
Cert este că aceasta a fost construită tot pe la
sfârşitul secolului XIX, pe vremea când arealul
industrial se afla la periferia oraşului.
Ajunşi pe strada Candiano Popescu, avem
privilegiul de a urca un nou “deal” din traseul
nostru. Astfel, la stânga, se porneşte serpentina
străzii, una dintre foarte puţinele din Bucureşti,
care urcă pe lângă Poliţia Furturi Auto – clădire
monument istoric. Ne aflăm din nou pe versantul
drept al luncii Dâmboviţei. Majoritatea străzilor
care urcă pe aceşti versanţi ai oraşului au fost
amenajate în linie dreaptă, foarte rare fiind acelea
ce “beneficiază” de construcţia de serpentine.
Clădirea curbată de pe partea stângă, care astăzi
funcţionează ca secţie de poliţie, este fostul Cămin
al Măturătorilor din Sectorul Albastru (una dintre
unităţile administrative interbelice şi antebelice ale
oraşului).
În capătul de sus al pantei pe care urcă Strada
Candiano Popescu, ieşim în marginea unei alte
parcelări de case interbelice, dominată de
vila Doctorului Ştefănescu, care “tronează” în
intersecţia cu strada Ştefan Simion. Imediat mai
în faţă, pe partea dreaptă, reîntâlnim un alt
monument istoric, pe care l-am cunoscut în primul
traseu al parcurilor, descris în Arhiva de Geografie:
Turnul lui Ţepeş – o reconstituire romantică a Cetăţii
Poenari, ordonată de Regele Carol I pentru Expoziţia
Universală care a avut loc în anul jubiliar 1906.
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Parcul Carol I. Strada Xenofon. Pe “vârful”
Bucureştiului
Strada Candiano Popescu avea, până nu demult, piatră
de râu în locul asfaltului monoton de astăzi. Oftăm
şi trecem mai departe, pentru a intra în Parcul Carol.
Acesta este amenajat atât pe terasă, pe versant, cât
şi în lunca Dâmboviţei, astfel încât, frumosul versant a
fost amenajat cu scări şi cu alei în serpentine. În locul
cel mai înalt al terasei, se află impunătorul Mausoleu,
ridicat în anul 1962, în cinstea eroilor comunişti.
Panorama spre Casa Poporului şi zona Izvor este
deosebită. În Parcul Carol, se găseşte, după părerea
mea, cel mai frumos loc de belvedere din Bucureşti.
Parcul mai ascunde şi alte surprize, între care una
aflată în zona joasă, pe flancul vestic al parcului:
Fântâna George Grigorie Cantacuzino, de dimensiuni
monumentale, construită în anul 1870, pe locul celei
vechi din secolul XVII. La ea, ajungem cel mai uşor dacă
urmăm, de la Mausoleu, aleea marginală ce coboară prin
vest, către sud, ocolind lacul.
Parcă e ceva mai impunătoare decât vecina ei, Fântâna
Zodiac, pe care o întâlnim în Piaţa Libertăţii, imediat ce
părăsim Parcul Carol. Ajunşi în acest scuar ce reuneşte
nu mai puţin de 5 străzi importante, trebuie sa ne
orientăm la stânga, spre sud-vest, pe Strada Constantin
Istrati. Aceasta ajunge direct la Gara Filaret, dar până
acolo, mai avem ceva de vizitat. Trebuie să ajungem,
ca nişte adevăraţi cuceritori, în cel mai înalt punct din
Bucureştiul central. Pe partea dreaptă, la numai 50 de
metri de la ieşirea din scuarul Libertăţii, întâlnim nişte
scări. Aleea de nici 2 metri lăţime urcă printre garduri
şi ziduri de case, mărginind curţi dispuse şi ele în relief.
Pe mijloc, în timpul iernii, ne putem ajuta de balustrada
veche care rezistă cu încăpăţânare în faţa hoţilor de
fier vechi, care au nenorocit oraşul. Este vorba despre
Strada Xenofon, cea mai frumoasă stradă în scări din
oraş, cunoscută mai ales prin unicitatea ei, în “marea”
de asfalturi şi aplatizări.
Străduţa pitorească ne scoate, printre pisicile ce păzesc
zona, într-un alt scuar. Suntem în vârful Dealului Şuter,
la 84 de metri altitudine deasupra nivelului Mării
Negre. Mai precis, ne aflam în punctul cel mai înalt al
Bucureştiului central! În mijlocul “intersecţiei”, între
Aleea Şuter şi strada Xenofon, se afla o statuetă a unui
harpist, iar în partea dreaptă, cum ieşim de pe scări,
răsare cel mai luxos hotel din oraş – Carol Park. Adolf
Şuter, un arhitect apropiat al regelui Carol I, a construit
în primul deceniu al secolului al-XX-lea acest palat,
în care funcţionează hotelul. De la el, s-au desprins
mai târziu atât toponimul palatului, cât şi al întregului
cartier de vile luxoase antebelice.
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În jurul primei gări din Bucureşti
Urmăm Aleea Şuter, încărcată de istorie în stânga
şi-n dreapta. Mai ales în dreapta. Dacă localnicii sunt
amabili şi ne lasă sa intrăm până în fundul curţilor şi
aşa deschise, vom putea admira o nouă panoramă spre
zona joasă a Bucureştiului, de deasupra zidului de sprijin
care mărgineşte strada Lămâiţei, ce coboară din Şuter
către Palatul Parlamentului. Aleea Şuter se termină în
Strada Costescu, pe care facem dreapta, apoi stânga
pe Lămâiţei şi ajungem pe Strada Fabrica de Chibrituri,
într-o altă zonă istorică industrială a Bucureştiului
interbelic. Numai un mic părculeţ ne desparte de cea
mai veche gară din oraş, de altfel prima, inaugurată
în anul 1869. Aici, ajungeau primele trenuri care au
circulat în Ţara Românească, pe relaţia Giurgiu –
Bucureşti Filaret. Astăzi, calea ferată a dispărut sub
buldozerele care au construit şoselele, dar Filaretul şi-a
păstrat rolul de nod de transport, fiind transformată în
autogară, poate cea mai importantă din Bucureşti.
Nu plecăm mai departe pe traseul în circuit, pentru ca
avem de făcut o deviere destul de interesantă, dusîntors. Cei 300 de metri vor merita din plin efortul,
mai ales ca nu mai avem cine ştie ce de urcat, suntem
în zona cea mai înaltă a oraşului. De la Gara Filaret,
traversăm din nou Strada Constantin Istrati şi ne
înscriem pe strada Cuţitul de Argint, pe lângă fosta
fabrică de maşini E. Wolff sau Hesper. În zona asta,
vom întâlni atât fabrici foarte vechi, cât şi străzi cu
nume de fabrici. Aici, a fost prima platformă industrială
a Bucureştiului. Imediat pe partea stângă a străzii
Cuţitul de Argint, ne întâmpină Biserica Bărbătescu
Nou, care a făcut parte din aceeaşi Expoziție Universală
din anul 1906, a regelui Carol I. A fost ridicată în stilul
arhitectural moldovenesc, fiind o replică a Bisericii
Sfântul Nicolae din Iaşi.
Vizavi de Biserica Bărbătescu Nou, cu intrare din
aceeaşi stradă, se află o parcelare interesantă de
formă triunghiulară, de vile cu două etaje şi mansardă,
probabil construite în perioada interbelică. Din curtea
interioară, se poate admira cel mai bine, dar cu multa
atenţie, din cauza populaţiei mai puţin prietenoase, ce
a pus stăpânire pe întregul complex arhitectural. Cel
mai probabil, aici au fost case muncitoreşti, amenajate
pentru platforma industrială din imediata vecinătate.

Case muncitoreşti din secolul al XIX-lea
Revenim în părculeţul din faţa Gării Filaret, pentru
a continua incursiunea pe platforma industrială,
situata pe dealul Filaret. Ne înscriem pe Strada
Fabrica de Chibrituri şi depăşim Monetăria Statului,
situată pe partea dreaptă. Strada pe care ne aflam
se intersectează cu Şoseaua Viilor, dincolo de care,
continuă sub denumirea de Spătarul Preda. Pe noi,

ne interesează numai porţiunea până în Şoseaua
Viilor. Imediat înainte de intersecţie, pe partea
stângă (sud), zărim câteva căsuţe fără etaj, ornate
frumos cu decoraţiuni specifice epocii de dinainte
de anul 1900. Ca să ne continuăm traseul, - ar
trebui să cotim la dreapta, pe Viilor. Totuşi, pentru
a cunoaşte mai detaliat această parcelare, ne vom
abate câţiva metri la stânga, pentru a intra pe
Strada Învoirii, o stradă în formă de “U”, cu ambele
capete în Şoseaua Viilor.
Parcelarea de la intersecţia Şoselei Viilor cu străzile
Învoirii şi Fabrica de Chibrituri a fost utilizată în
perioada interbelică, tot ca zonă rezidenţială pentru
muncitorii de pe platforma industrială. În anul 1938,
aici locuiau angajaţii fabricii de ulei “Phenix”.
Întreaga parcelare este declarată monument istoric,
iar casele se păstrează într-o condiţie acceptabilă,
cu excepţia unor culori mai puţin potrivite ce apar
din loc în loc.
Revenind la traseu, continuăm pe Şoseaua Viilor
spre nord, până la intersecţia cu Calea Rahovei,
cunoscută şi ca Piaţa Chirigiu. Chirigiii erau cei
care transportau cu căruţele oameni sau mărfuri,
contra unei sume de bani, practic o versiune mai
veche a taxiurilor. Ştim deja că în secolul XIX, aici,
era marginea oraşului, cu Piaţa de Flori – actuala
George Coşbuc – prin spatele căreia vom trece
imediat. De la Piaţa Chirigiu, ne vom înscrie pe o
altă arteră veche de secole, din Bucureşti: Podul
Calicilor – denumit mai târziu Calea Rahovei.

Podul Calicilor
Traversăm Bulevardul George Coşbuc şi ne înscriem
pe Calea Rahovei, spre est. Atenţie! Tot Calea
Rahovei se numeşte şi şoseaua pe care circulă
tramvaiul 32 spre Liberty Center şi cartierul de
blocuri Rahova! Linia de tramvai, împreună cu
“grosul” traficului, continuă pe Bd. George Coşbuc
şi ajunge la Piaţa Unirii. Este un alt caz (fericit)
de deviere a traficului de pe o arteră veche,
încărcată de istorie, pe una nouă, cum este George
Coşbuc – Regina Maria. Am întâlnit acest caz şi la
Calea Şerban Vodă/ Bulevardul Dimitrie Cantemir,
diferenţa fiind cea temporală.
Noi vom urma sectorul vechi al Căii Rahovei –
Podul Calicilor, aşa cum se numea acum 200 de
ani. Vom ajunge până la Curtea Veche din Centrul
Istoric, pentru că tocmai de acolo începea! Primele
construcţii care ies în evidenţă – aici, în “Dealul
Uranus” – sunt cele două bijuterii ale arhitecturii
industriale de la sfârşitul secolului XIX: Vama
Bucureşti Antrepozite şi Fabrica de Bere Bragadiru,
parţial renovată, parţial abandonată.
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Ne aflăm, de altfel, pe terenurile familiei Bragadiru,
una dintre primele familii de industriaşi din domeniul
industriei uşoare. Suntem în aripa nordică a celei mai
vechi platforme industriale din Bucureşti, cuprinsă
între Uranus şi Parcul Carol. Numele de Uranus dat
întregului cartier de case muncitoreşti şi fabrici provine
de la strada omonimă, care se intersectează cu Calea
Rahovei chiar în dreptul Fabricii de Bere. Dacă părăsim
Calea Rahovei numai câteva minute şi mergem 100 de
metri pe Strada Uranus, pe partea stângă, vom putea
admira gardul din cărămidă al Vămii Antrepozite. Însă la
dreapta, printre căsuţele vechiului cartier muncitoresc,
ne intrigă deschiderea unei străduţe înguste, printre
ultimele din oraş, cu pavaj din piatră cubică, al cărei
toponim ne aminteşte din nou că suntem într-o fostă
zonă industrială: Strada Săpunari.

Bragadiru vs. Ceauşescu
Urmând această străduţă desprinsă dintr-un Bucureşti
demult apus, reîntâlnim Calea Rahovei, într-o intersecţie
de formă triunghiulară, cu o mică fântână în mijlocul
ei. Aici, peisajul apocaliptic care ni se deschide în faţă
ne șochează puţin. Înspre sud, blocurile industriale,
fantomatice, de pe terenul Familiei Bragadiru zac
în paragină, conferind zonei un aspect de război. În
spatele nostru, rămân căsuţele, nici ele într-o stare
prea fericită. În faţă, spre nord, în continuarea Căii
Rahovei, zărim o clădire imensă, neterminată, care
contribuie la peisajul de război, menţionat mai sus.
Este clădirea socialistă a Academiei Române, sau casa
Elenei Ceauşescu, amplasată “vizavi” de Casa Poporului,
pe Dealul Uranus. De fapt este vorba despre un

amplasament situat pe versant, pentru că deja începem
să coborâm spre lunca Dâmboviţei. Această construcţie
megalomană parca îi declară într-adevăr “război” unei
altei clădiri de pe Calea Rahovei, clădrire situată vizavi,
cu un istoric de peste 115 ani: Palatul Bragadiru.
Dumitru Marinescu-Bragadiru este omul căruia trebuie
să-i mulţumim pentru a doua fabrică de bere din
Bucureştiul secolului al XIX-lea, dar şi pentru această
minunăţie, căreia i se conferea în anul 1895, rolul de
spaţiu de recreere, sală de teatru, concerte, popicărie,
magazine etc.. Zona Fabricii Bragadiru, prin acest
complex, era menită să concureze Grădina de Vară
“Eliseul Luther”, aflată lângă prima fabrică de bere din
Bucureşti, Griviţa. Astfel, în oraş, se împământenise
tradiţia ca lângă orice fabrica de bere să existe şi un
local, evident, pentru degustare. Astăzi, din Palatul
Bragadiru, se mai foloseşte doar Sala Colosseum, pe
post de “ballroom”, pentru evenimente speciale, motiv
pentru care a şi fost restaurată atât de frumos.
După Palatul Bragadiru, Calea Rahovei descrie o
serpentină curioasă şi coboară la Bulevardul Libertăţii,
unde, aparent, se “închide”, din cauza blocurilor
albe de peste drum. Ori, eu vă spuneam mai sus
că Podul Calicilor începea tocmai la Curtea Veche,
lângă Piaţa Unirii. Pentru a oferi o explicaţie cât mai
completă, trebuie să începem prin a menţiona că
această serpentină a Căii Rahovei, pe care tocmai am
coborât, nici măcar nu este traseul iniţial al arterei!
Pentru construcţia clădirii megalomane a Academiei
Române, arhitecţii oraşului din anii ’80 au dispus
modificarea vechiului traseu, care mergea drept în jos,
şi amenajarea acestei variante ocolitoare. Pe locul ei,

în anul 1980, încă se mai aflau străduţe înguste, dispuse
în pantă, ca Arionoaia, Meteorilor, Ecoului, Minotaurilor,
Lăzureanu şi altele. Căutaţi pe internet un plan de oraş
din perioada aceea şi veți avea o mare surpriză: nimic nu
mai este la fel ca atunci. Şi asta datorită sistematizării
petrecute în centrul oraşului, despre care, probabil aţi
citit ceva mai multe, dacă nu cumva aţi trăit o bucăţică
din vremea aceea.

Regăsirea Podului Calicilor
Calea Rahovei, cu această denumire, ia sfârşit aici, în
Bulevardul Libertăţii. Dar Podul Calicilor continuă. “Pe
unde continuă?” veţi întreba. Răspunsul este simplu: prin
spatele blocurilor… Traversăm noul bulevard socialist
pe la trecerea de pietoni adiacentă scuarului Regina
Maria. Ne menţinem pe trotuarul de nord al Bulevardului
Regina Maria şi imediat, după 50 de metri, observăm pe
partea stângă, Intrarea Tismana. Este accesul în spatele
blocurilor, din care vom avea onoarea să reintrăm pe
aliniamentul fostei Căi a Rahovei vechi, de data asta,
sub o altă denumire: Strada George Georgescu.
Casele vechi, antebelice, ne confirmă din plin faptul
că ne aflăm pe o fostă arteră deosebit de importantă
a Bucureştilor de altădată. Mai mult decât atât, pe
partea dreaptă, la intersecţia cu strada 11 Iunie (partea
necirculată de tramvai), întâlnim o nouă mărturie
a vitalităţii de pe Calea Rahovei: clădirea Primăriei
Sectorului Albastru, una din fostele centre edilitare,
echivalente cu primăriile de sector de astăzi. Primăria
Sectorului Albastru datează din vremea în care oraşul
era organizat în patru mari diviziuni administrative, cu
denumirea de “sector”: Galben (zona de nord), Negru
(zona estică), Albastru (zona sudică) şi Verde (zona de
vest).

ne readuce pe traseul Podului Calicilor, iată – întrerupt
de două ori, pentru a face loc noilor artere “gândite”
de regimul comunist. Si ca să recunoaştem cât mai uşor
vechiul traseu, de data asta, nu mai trebuie sa căutăm
o stradă, ci o… alee de parc. Este vorba despre aleea
centrală a Parcului Tribunalului, un toponim acordat pe
bună dreptate, pentru că, aici, ne aflăm chiar în spatele
impunătoarei clădiri a Palatului Justiţiei, pe care o
tot admirăm din aglomeraţia Splaiului Independenţei.
Urmând această alee, ieşim în Strada Sfinţii Apostoli,
pe care o urmăm până la Splaiul Independenţei. Şi
aici, suntem tot pe fostul Pod al Calicilor. Pe partea
dreaptă, încă un monument istoric ne încântă privirile
şi ne îndeamnă la o scurtă odihnă, după cei 8 kilometri
parcurşi prin oraş: Biserica Domniţa Bălaşa.
Ascunsă, ca de obicei, în spatele blocurilor, departe de
ochiul “ager” al dictatorului comunist, Biserica Domnita
Bălaşa este o altă mărturie a Bucureştilor lui Carol I,
fiind construită cu numai 10 ani înaintea Palatul Justiţiei
(1885 / 1895), în stil neoromânesc.
Vizavi de tribunal, dincolo de Dâmboviţa, observăm
“bariera” de la intrarea în Centrul Istoric, celebra zona
pietonală unde s-au amenajat terase cu preţuri dintre
cele mai “alese”. Dacă ne uităm cu atenţie, observăm
că Strada Sfinţii Apostoli este “continuată” imaginar
cu strada Şelari. Primul sector al Podului Calicilor se
suprapune peste cei 50 de metri ai Străzii Şelari, dintre
barieră şi intersecţia cu Strada Franceză. AICI începea
de fapt Podul Calicilor, iar legătura peste Dâmboviţa se
făcea pe un pod, care astăzi, a dispărut, în favoarea
amenajărilor de la Piaţa Unirii.

Înaintând pe strada George Georgescu, constatăm că,
în drumul nostru spre Curtea Veche, mai stă încă un
obstacol important: Bulevardul Unirii, un “canion”
împrejmuit de blocuri socialiste moderne, pe care îl
vom traversa cu ajutorul gangurilor ce s-au amenajat în
corpurile de clădire, aproximativ pe aceeaşi direcţie cu
fosta Cale a Rahovei. Astfel, când ajungem în spatele
blocurilor, nu trebuie să le ocolim pe de-a-ntregul,
ci doar să folosim unul dintre gangurile de pe partea
stângă, poate chiar pe acela din dreptul Colegiului Mihai
Eminescu. La câteva sute de metri, în spatele liceului
şi mascată bine de blocuri, se află Mănăstirea Antim,
pe care o puteţi vizita şi despre care vom vorbi întrun material viitor. Ajungem în marele Bulevard Unirii,
sau Victoria Socialismului, aşa cum se numea în anul
inaugurării lui, 1987. Vom găsi spre dreapta, o trecere
de pietoni, apoi, pe partea nordică, încă un gang, care
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Cum am ajuns la...
De Emanuel Pătrășcioiu
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Fortul 10 Leurdeni
Încă o zi friguroasă de iarnă cu troiene de
zăpadă însufleţite de suflarea violentă a lui
Gerar. Frigul năprasnic nu ne-a împiedicat, pe
mine şi pe bunul meu prieten Antonio Duică,
să plecăm într-o nouă incursiune plină de
neprevăzut, ca întotdeauna, prin împrejurimile
Bucureştiului. Destinaţia noastră este uriaşul fort
10 - Leurdeni, din localitatea Popeşti Leordeni,
o fostă mândrie a armatei române, fort de tip
3, fără reduit. El face parte din seria celor 18
forturi şi baterii, proiectate la ordinul regelui
Carol I, de generalul Henri Alexis Brialmont, o
somitate în domeniul arhitecturilor militare.
Forturile au fost ridicate în scopul apărării
”cetăţii” Bucureşti (fostă Bucuresci) de atacurile
inamice.

Emanuel Pătrășcioiu
www.facebook.com/
joe.crypt

Ajungem în piaţa Sudului încărcaţi cu tot ce ne este de trebuinţă pentru
această explorare. Scopul este găsirea microbuzului, care urmează să ne
lase chiar la şoseaua de centură. Un domn foarte amabil ne lămureşte
de îndată şi noi ne urcăm bucuroşi în microbuz. Am scăpat de aşteptare
şi de gerul pătrunzător! Totuşi, nu ne puteam relaxa suficient de mult,
pentru că atenţia trebuie să ne fie îndreptată spre locul unde vom coborî.
Şi, iată, suntem “aruncaţi” în mod prietenesc de şofer chiar la centura
Bucureştiului. Simţul de orientare ne-a jucat feste şi de data aceasta, în
primă instanţă depăşind obiectivul propus.
Ne întoarcem hotărâți înapoi, amândoi fiind convinşi că în locul acela
trebuia să fie ceea ce căutam. Ajungem pe un drum de ţară, desprins
parcă din altă lume. O problemă, de fapt mai multe, ne-au apărut pe
neaşteptate în cale. O haită de vreo şapte câini deranjaţi de prezenţa
noastră, lătrînd într-un mod cu totul neospitalier.
Un paznic nedumerit întrebă :”Unde mergeţi, domnule?” iar noi, foarte
nevinovaţi, îi răspundem: ”Vrem să vedem fortul!”. Răspunsul acestuia
ne cutremură. ”Dacă treceţi de cei 400 de câini, fortul e prima alee la
stânga, ascuns de vegetaţie”. Când auzim lătratul celor 400 de ”prieteni”
ai omului, motivaţia ne mai scade puţin. Începem să înaintăm, spunându-ne
în modul cât mai românesc cu putinţă “Nu-i băgăm în seamă!”.
Trecem pe lângă adăpostul câinilor în pas cât mai alert şi ne tragem
câteva secunde sufletul. Prietenul meu îşi aprinde o ţigară în timp ce
eu analizez împrejurimile. Întorc capul spre dreapta şi zăresc intrarea
colosalului fort. Bucuros, îi atrag atenţia şi lui. Inconvenientul este,
însă, zăpada care ne ajunge până la genunchi şi care avea să ne facă
ceva probleme după aceea. Cu picioarele amorţite de zăpada intrată în
bocanci, reuşim să intrăm în imensa construcţie militară. Cine este dornic
de o experienţă unică, cu siguranţă va fi mulţumit de fortul Leurdeni - o
bijuterie a arhitecturii militare.
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Spitalul de Dermatologie Scarlat Longhin
Astăzi revenim cu un nou obiectiv interesant din Bucureşti – spitalul
Scarlat Longhin, care până mai ieri strălucea alături de unul dintre
cele mai frumoase licee bucureştene, liceul Gheorghe Şincai. Da,
aţi ghicit, ne aflăm în zona Tineretului, o zonă înţesată cu obiective
extrem de interesant de explorat!
Lângă liceu zărim, eu şi colegul meu de explorare, Spitalul de
Dermatologie Scarlat Longhin. Construcţia acestuia ne atrage
atenţia într-un mod plăcut. Nu cu mult timp în urmă acest spital era
funcţional ; acum este doar o ruină care atrage curioşii, “colectorii”
de fier vechi şi pasionaţii de fotografie urbană. În cea din urmă
categorie subscrie şi subsemnatul.
Reticenţi, ne apropiem uşor de intrarea acestuia. Cu doar câteva
minute înainte de a intra, zărim câţiva indivizi dotaţi cu unelte
destinate colectării de fier vechi. Ne facem curaj unul altuia şi ne
apropiem de uşa centrală. Nu îi mai vedem, dar îi auzim, ceea ce
este mai mult decât suficient. Începem să fotografiem interiorul cu
mare teamă şi băgare de seamă, nu de alta dar puteam fi deposedaţi
de “arma“ noastră cea mai importantă, şi anume aparatul de
fotografiat.
Prietenul meu îmi face un semn discret să ne îndreptăm spre latura
vestică a clădirii. Nesiguri, păşim pe bolovanii îngheţaţi şi acoperiţi
de zăpadă. Coborârea este mult mai grea decât urcarea! Reuşim
să urcăm la primul nivel al clădirii. Imaginea dezolantă a fostelor
camere ce găzduiau altădată pacienţii îşi pune din nou amprenta pe
gândurile mele. Măreţia formei trecute se converteşte într-un ecou.
Picăturile de apă însoţesc declicul aparatelor noastre de fotografiat,
iar întrebările urmează paşii noştri grăbiţi ce părăsesc localul
fascinantei clădiri.
Norii guvernează cerul deasupra cupolei principale, dar eu tot mai
sper ca lumina să revină peste ceea ce stralucea odată. Noi lumini
tresar din nesupusa noapte bucureşteană, iar noi lăsăm în urmă
spitalul Scarlat Longhin, o enigmă uitată şi un moment de amintire
pentru proximii vizitatori.
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Domeniul Mogoşoaia

Casa de pe lac

Nu cu mult timp în urmă, înaintea sărbătorilor de iarnă, am decis să revin pe domeniul Mogoşoaia, unul dintre acele
locuri feerice care bucură “ochiul” aparatului de fotografiat şi, nu în ultimul rând, viziunile fotografului. Spun asta
pentru că, indiferent de anotimp, din acest loc muzele nu pleacă.

După o săptămână presărată cu tot felul de activităţi dintre cele mai variate, nimic nu poate fi mai relaxant decât o
mică incursiune fotografică. Am ales, de această dată, parcul Herăstrău, o emblemă a parcurilor bucureştene, un loc
mereu nou, mereu forfotind de viaţă şi pregătită întotdeauna să ne dezvăluie ceva inedit.

Mi-am început incursiunea veghind la momentele ce aveau să fie închise în nemurirea fotografiei. În drum spre palat,
ascunsă de copaci bătrâni, reîntâlnesc capela lui Nicolae Bibescu, impresionantă construcţie funerară care atrage priviri
şi foarte multe întrebări.

Dinspre pod zăresc ceaţa, ce pare că nu îşi va stinge fiinţa prea curând. Vreme bacoviană! În dreapta, se zăreşte o
căsuţă părăsită având alături veşmântul îngheţat al lacului. Bucureştiul lacustru, atât de frumos, ne lasă uneori să-i
ghicim farmecul ascuns.
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Poligonul de la Bateria 9 -10, îmbrăcat cu frumuseţea naturii
După o absenţă îndelungată, un bun prieten comun, al meu şi al lui Antonio, şi-a făcut apariţia în urbea noastră. Ca
doi bucureşteni “veritabili” ce suntem, l-am invitat la o şedinţă foto, la Bateria 9-10 aşa, mai pe nepusă masă, cum se
spune. Accesul la acest amplasament extrem de cunoscut în lumea exploratorilor urbani se face relativ uşor, dinspre
autostrada Soarelui, existând chiar şi un drum în pantă care duce până în apropierea intrării.
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Vremea bună a fost de partea noastră, aşa că am pornit la pas, neavând niciunul dintre noi permis auto, pe un drum
lung de vreo 3 km de-a lungul autostrăzii, cu plecare de la staţia de metrou Anghel Saligny. Ajunşi la destinaţie am
admirat măreţia naturii ce inundase cu frumuseţe întreaga Baterie şi poligonul militar, îmbrăcând totul în vegetaţie şi
culoare. Cuvântul naturii vorbeşte către bucureştean şi îl invită la un eventual moment de relaxare!
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Casa de pe chei
(Casa Pompiliu Eliade)
De Silvia Colfescu

Una dintre cele mai nedreptăţite case bucureştene. Mai
dăinuieşte încă în Splaiul Independenţei 74 / Str. B.P. Haşdeu (fostă
Apolon-nou) 3. Una dintre cele mai deosebite, de asemenea. Cu o
arhitectură mai rar întâlnită în Bucureşti, un melanj fericit de Art
Nouveau cu sugestii romantice de factură wagneriană, casa arăta la
momentul construirii ei, în 1907, ca un mic castel fantezist, oarecum
bavarez, împodobit cu reliefuri cu frunze şi flori. Imaginea ei s-a
păstrat şi circulă azi pe un CD, pe care şi l-au procurat toţi iubitorii
Bucureştilor.

Ca şi acum, ca oricând, şi în 1907 aspectul unei case
reflecta nu numai ştiinţa şi talentul arhitectului, ci şi
gustul (sau uneori lipsa de gust) a comanditarului ei.
Acum mai bine de 1800 de ani, cărturarul latin
Terentianus Maurus a scris o frază care, deseori
trunchiată, se citează şi în zilele noastre. Incorect.
Întreagă, şi tradusă corect, s-ar putea aplica nu numai
cărţilor, ci şi caselor. Pro captu lectoris habent sua
fata libelli, spune latinul (care, dacă ne gândim la
numele lui, poate că nici nu era latin). Adică, funcţie de
capacitatea de înţelegere a cititorilor, cărţile au destinul
lor. Funcţie de discernământ, aş zice.
Aşa şi casele. Funcţie de discernământul constructorilor
– dar nu mai puţin de cel al locatarilor, casele au
destinul lor.

Dacă ne luăm după acest dicton
Dacă ne luăm după acest dicton, casa de pe chei şi-a
început existenţa sub o zodie fericită. Se poate spune că
bazele destinului ei au fost puse de oameni cu capacităţi
de înţelegere: a legilor armoniei şi frumosului, a legilor
convieţuirii în societate, a necesităţii adevărate.
Arhitectul casei, austriacul Henry baron de Susskind,
ginerele generalului Petre Vasiliu Năsturel, este autorul
unor construcţii de ţinută, între care chiar clădirea de
vizavi, de pe celălalt colţ al Splaiului Independenţei cu
strada B.P. Hajdeu, Institutul de Fiziologie şi Morfologie
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(azi Facultatea de Ştiinţe). Antreprenorul L. Schindl a
construit multe case boiereşti în centrul Bucureştilor.
Comanditarul, Pompiliu Eliade (1869-1914), a fost
istoric literar, profesor universitar, deputat, membru
corespondent al Academiei. La vremea construirii
casei, era director al Teatrului Naţional. Avea o familie
frumoasă, o soţie distinsă, al cărei singur defect vizibil
consta într-o cocoaşă, şi doi copii care, din fericire, nu
moşteniseră îndoielnica podoabă.
Directorul Teatrului era bun prieten şi discipol al
lui B.P. Hajdeu, ale cărui preocupări esoterice sunt
binecunoscute. Hajdeu a murit chiar în anul construirii
casei; după moartea sa, Eliade a intervenit pentru ca
strada Apolon nou, la a cărei intersecţie cu Splaiul
se construia casa lui, să poarte numele scriitorului,
pe care-l păstrează şi astăzi. Înainte de a se muta la
cele veşnice, scriitorul i-a desenat prietenului său
o schiţă pentru viitoarea lui casă. Totul pentru ca
destinul acestei case să fie unul benefic: un hol central,
octogonal, ocupând ambele niveluri ale casei; planul în
cruce, orientat spre punctele cardinale; cele 4 camere
dispuse după criterii şi cifre esoterice. Casa aduce
de altfel, într-o măsură, cu castelul Iuliei Hajdeu din
Câmpina.
Pentru a-şi putea construi casa, Pompiliu Eliade a
împrumutat o sumă importantă de la Creditul Urban.
Din păcate, a murit înainte de a putea înapoia întreaga
sumă.
februarie 2013 - “Bucureștiul meu drag” 65

Zodia fericită
Zodia fericită a casei a intrat în colaps, odată cu
moartea proprietarului. Doamna Eliade s-a mutat
împreună cu cei doi copii la Paris. Casa a intrat în
patrimoniul Creditului Urban, în contul datoriilor
neplătite. N-a cumpărat-o nimeni. Un timp, banca a
închiriat-o; a funcţionat aici un cămin de studenţi. Casa
n-a rezistat din cale-afară de bine nesăbuinţelor lor
tinereşti.
Prin anii ’30, Creditul Urban a hotărât să vândă casa
întrucâtva deteriorată. S-a organizat o licitaţie, la care
nu s-a prezentat decât un singur participant.
Pentru casă se anunţau vremuri mai bune.

Noul proprietar
Noul proprietar, Anton Rădulescu, era magistrat, director
juridic al Băncii Româneşti. S-a mutat în casă împreună
cu familia.
A tras un planşeu între etaje, împărţind în două holul
octogonal şi casa.
A rezervat un apartament ca zestre pentru fiica lui,
Teodorina, care s-a măritat curând cu Grigore Ioan,
un tânăr ziarist de viitor, fiul jurnalistului Olimp Ioan,
membru al echipei de jurnalişti care îl seconda pe
Nicolae Titulescu la Geneva. Dinspre partea unei bunici
era nepot al Oteteleşanilor. Dinspre partea bunicului,
familia Ioan era urmaşa maiorului Ioan, erou al
Războiului de Independenţă.
Tinerii s-au mutat la etaj, iar la parter au rămas părinţii
împreună cu fiul, Mircea Rădulescu, jurist şi funcţionar
ministerial.

Se părea că, în sfârşit, casa urma să aibă parte de lungi
ani de existenţă fericită.
Aşa a şi fost. Până prin 1946.

După scoaterea
După scoaterea cu forţa a României din robia capitalistă,
mase mari de oameni ai muncii, în frunte cu leneşii
de la sate, au fost eliberaţi de neplăcuta necesitate
a muncii grele pe ogoare şi poftiţi în Bucureşti. Aici
lumina şiroia când răsuceai un buton, apa curgea dintr-o
ţeavă în perete, iar dinspre raionul de partid curgeau
laptele şi mierea. Pentru toţi aceşti membri valoroşi
ai societăţii era nevoie de locuinţe. De unde să le iei,
dacă nu de la paraziţii foşti capitalişti, care se lăfăiau
nemeritat în casele lor? Aşa s-a făcut că Grigore Ioan s-a
restrâns cu nevasta şi copilul într-o cameră la etaj, iar
socrii şi cumnatul s-au mulţumit, la parter, cu o cameră
şi un vestibul. Restul încăperilor a fost alocat câtorva
merituoşi: un tovarăş maior cu activităţi diversificate,
tovarăşul activist Ion, la care veneau adeseori rudele de
la ţară şi trăgeau căruţa în curte, ba chiar şi un tovarăş
judecător, care tăia şi spânzura la Înalta Curte.

Viaţa în comun
Viaţa în comun nu era lipsită de farmec. Cum holul octogonal
era prea esoteric pentru a fi locuit, în el îşi ţineau cu toţii
murăturile. A rămas legendară seara când bătrânul magistrat
Rădulescu l-a prins pe tovarăşul activist Ion însuşindu-şi fără
drept borcanul de gogonele al proprietarilor.
-Ei, sunt ale mele! a protestat cu un perimat simţ al dreptăţii
fostul om al legii, acum duşman de clasă şi pensionar.

Castelul Iuliei Hajdeu, Câmpina
(imagine Wikipedia)
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-Sunt ale poporului! a răspuns cu superbie reprezentantul noilor autorităţi, administrându-i
protestatarului un ghiont ştiinţific aplicat.
Din nefericire pentru tovarăş, bătrânul domn avea un nepot care era boxer amator; puţin mai
târziu în acea seară, pe când activistul abia se aşezase să-şi digere murăturile câştigate cu
trudă, boxerul s-a prezentat şi i-a ars pe îndelete o mamă de bătaie. Nu se ştie prin ce miracol
au scăpat vinovaţii de previzibilele urmări.

Printre aventuri măreţe
Printre aventuri măreţe de acelaşi calibru, anii au trecut. Grigore Ioan, şcolit în copilărie la
Paris, apoi la Liceul Sf. Sava, apoi la Universitate, apoi redactor la diverse ziare, apoi pilot de
bombardier pe frontul de Est, îşi câştiga acum pâinea ca mecanic pe şantiere. Prin anii ’70,
socrii lui au murit. Fiul lor s-a însurat târziu, n-a avut noroc şi, în cele din urmă, s-a sinucis.
Rămaşi moştenitori, Teodorina şi Grigore Ioan au fost siliţi de lege să vândă apartamentul de
sus: cetăţenii Republicii nu aveau dreptul legal să deţină două apartamente.
Peste ani, fiul lor deveni inginer, se însură şi avu o fetiţă.
Peste alţi câţiva ani, casa de pe chei deveni strâmtă şi incomodă pentru o familie atât de
numeroasă.
Iar la începutul anilor 2000, zgomotul circulaţiei de pe chei deveni infernal.

O nouă vânzare
O nouă vânzare a transferat casa în mâinile unei societăţi comerciale turceşti, iar pe vechii
locatari într-o vilişoară cu aspect ieftin, pe o străduţă din cartierul Griviţa. E totuşi o locuinţă
cu curte, iar strada e foarte liniştită.
Noii proprietari turci, pe care tradiţiile comune turco-române nu i-au dotat probabil cu
capacitatea de a aprecia estetica romantică a casei de pe chei, au căutat pentru ea o destinaţie
mai practică. Şi ce poate fi mai practic decât s-o dărâmi şi să o înlocuieşti cu un bloc?
Dar Bucureşti e un oraş complicat, o cetate a speranţelor risipite şi a surprizelor adeseori
neplăcute. Nici până azi blocul n-a apărut. Casa e încă la locul ei.

Acum are alţi locatari
Acum are alţi locatari. Dezmoşteniţii sorţii au simţit că aici e rost de un acoperiş şi au invadat
casa goală. Din nefericire nu numai pentru casă, ci şi pentru ei, sunt oameni care nu ştiu cum se
locuieşte civilizat într-o casă. Şi nici nu-i interesează. Singurul lucru care-i interesează e să nu
le cadă tavanul în cap. De aceea l-au proptit artistic cu nişte stâlpi.
Ultima oară când am fost să fac fotografii la „locuinţa” lor, am vorbit cu un june oacheş şi plin
de bunăvoinţă. Mi-a spus că poliţia ştie că locuiesc aici clandestin şi că îi tolerează. Când l-am
întrebat dacă ştie cine e proprietarul casei, mi-a făcut complice cu ochiul, m-a dus la uşa de
intrare şi mi-a arătat plăcuţa de bronz pe care era gravat numele fostului proprietar Grigore
Ioan. Din familia Ioan. Apoi a scos cartea de identitate şi mi-a arătat cu mândrie numele lui de
familie: Gligore.
-Vedeţi că e acelaşi nume? Proprietară e mătuşă-mea.
Am plecat zâmbind. Ca zăpada care acoperă rănile oraşului, zâmbetul acesta lipsit de căldură
ascundea o imensă şi ireparabilă deznădejde.
Foto: Viorel Pleșca
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O casă uitată
De Oana Marinache

Anul trecut ne-am amintit de
arhitectul Ion Mincu (1852-1912) dintr-o
dublă perspectivă, cea a aniversării a 160
de ani de la nașterea sa și a comemorării
a 100 de ani de la trecerea sa în neființă.
Merită amintită o casă bucureșteană,
uitată astăzi, aflată pe Str. I.L.Caragiale
nr. 12.
Oana Marinache

Casa colonelului Alexandru Robescu
Proprietarul, Alexandru Robescu (1844-1909), i-a solicitat în 1889 (A.N.D.M.B.
fond P.M.B. Tehnic, dosarele 19/1889 și 42/1889) lui Ion Mincu o construcție în
stil florentin. Ea s-a aflat pe str. Rotari nr. 6. Fațadele proiectate ne apar sobre,
ferestrele fiind încadrate de coloane și antablament clasice, făcliile inițiale fiind
înlocuite cu vase decorative.
Din planurile de arhivă reiese dispunerea interioară a casei: la nivelul subsolului
erau depozitele pentru cărbuni, legume, pivnița de vinuri și camera de servitor.
Casa avea un parter înalt, la care se ajunge pe 6 trepte, iar intrarea poziționată
lateral, dinspre curte, dădea într-un amplu vestibul. În spatele vestibului se afla
și o scară principală, în spirală, iar în partea dreaptă, poziționate spre fațada
de la stradă, cu ample deschideri, erau 2 spații de primire, salonul cel mare și
un salonaș. Sufrageria se prelungea cu o terasă spre grădină, iar spre interiorspate erau concepute spațiile de serviciu ce se deschideau printr-un geamlâc
spre curtea interioară. La etaj, un mare dormitor cu salonaș ocupa cea mai mare
suprafață, restul camerelor fiind destinate copiilor și bonei.
Casa se află astăzi pe str. I.L.Caragiale la nr. 12, fiind în proprietatea Institutului
de Diabet ”I.Pavel”. Pe faţada ei este amintit doar mareşalul Constantin Prezan,
ce a primit-o cadou de la Ferdinand I şi a locuit-o între 1925 - 1943. Ar fi de
dorit să i se realizeze istoricul și să fie inclusă pe Lista monumentelor istorice.

Cronologia caselor bucureștene
1884-1886 refacerea casei I. Lahovary
1887 restaurarea Casei Vernescu împreună cu antreprenorul Iosef Piantini
1887-1889 restaurarea Casei Monteoru
1888 construcția casei Manolescu-Vitzu
1889 construcția caselor A. Robescu și Ștefan Vlădoianu
1890 construirea dependințelor Casei Vernescu
1890, 1900 proiecte de reparații ale casei Mincu, antreprenor Iosef Piantini
1906-1907 construcția casei N. Petrașcu

Sursa: A.N.D.M.B, fond P.M.B. tehnic
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Unghiuri de vedere
Text și foto:
Crisanta Măciuceanu
Alexandru Dinu-Șerban

O dimineaţă şi doi fotografi: Crisanta Măciuceanu şi Alexandru
Dinu-Şerban, două puncte de vedere ce compun imaginea
Bucureştiului văzută de pe terasa Hotelului Cişmigiu. Un
Bucureşti al contrastelor, vechi şi nou, culori şi forme
amestecate; o cromoterapie de iarnă în lumina lui februarie.
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Crisanta
Măciuceanu
Un oraş este o pagină de istorie
scrisă în fiinţa noastră, a celor care
îl locuiesc sau doar îl vizitează.
Purtăm în suflet imaginile locurilor
din fiecare colţ al lumii sau al ţării
prin care am trecut.
Bucureştiul este un mozaic de
lumini şi umbre, de zgomot şi
linişte. Arată altfel, de fiecare
dată, asemenea sufletului
trecătorului; este când vesel, când
melancolic, când “zdrenţuit”, când
elegant.
Chiar dacă despre istoria oraşului
s-a scris mult, fiecare are propria
carte de istorie a sufletului.
Nu se poate să treci zilnic prin
anumite locuri şi să nu retrăieşti
sentimente, imagini apuse: primul
drum cu bicicleta, prima zi de
şcoală a copilului, prima piesă de
teatru, prima dezamăgire, primul
tren, prima ploaie...
Locul este însufleţit de oameni, de
priviri zilnice, de trăiri cotidiene
în care descoperim noi detalii ale
existenţei oraşului.
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Alexandru
Dinu-Șerban
Ce înseamnă Bucureştiul pentru
mine?
Bucureştiul înseamnă atmosferă,
circulaţie haotică, oameni veniţi
din te miri ce colţ al ţării sau
bucureşteni “neaoşi”. Este un oraş
de 24 de ore, un oraş non-stop,
un oraş energic. Poate enervează,
stresează, dar nu plictiseşte.
Frumuseţea Bucureştiului nu s-a
retras, aşa cum, poate, suntem
înclinaţi să credem, în fotografiile
vechi şi în zâmbetul amintirilor;
frumuseţea lui există, dar trebuie
redescoperită. Oamenii trebuie
să se întoarcă spre frumosul din
sufletele lor.
În fotografie mă atrage peisajul în
mod deosebit şi Cişmigiul rămâne
locul meu de suflet din Bucureşti.
Pentru mine, fotografia e a doua
natură. Îmi place să fotografiez
strada si oamenii ei, dar mai ales
arhitectura Bucureştiului care îşi
dezvăluie farmecul păstrat din
trecut la fiecare pas.
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Foto: Alexandru Dinu-Șerban
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Foto: Crisanta Măciuceanu
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Revitalizarea
peisajului urban
De Mara Victoria Bogoescu

Foto: Andrei Bîrsan
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de-a lungul vechilor șine de cale ferată, în timp ce
parcursul pietonal va conecta bulevardele adiacente cu
parcul linear printr-un sistem verde.

UPGRADE Continuity and Change 2011 | Concurs internaţional
+7,14% VERDE
TRANSFORMAREA CĂII FERATE INDUSTRIALE BUCUREȘTI-VEST,
ÎNTR-UN PARC LINEAR
REVITALIZAREA PEISAJULUI URBAN

Mara Victoria Bogoescu
arhitect
marabogoescu@gmail.com

DE LA O INFRASTRUCTURĂ ABANDONATĂ LA UN PARC LINEAR PRIN
RECONVERSIA PLATFORMELOR INDUSTRIALE ȘI REVITALIZAREA
LOCUINȚELOR COLECTIVE DE TIP COMUNIST

Proiectul ridică o problemă vitală condiției urbane a
orașelor est-europene: reconversia infrastructurilor și
platformelor industriale abandonate în zone verzi care
să acționeze ca generator de revitalizare a întregului
oraș. Emscher Park Ruhrgebiet, Germania şi High Line
New York sunt doar două exemple de astfel de proiecte
strategice, deja puse în aplicare în Europa și SUA, cu
rezultate remarcabile.
În cazul de față vorbim de transformarea a 4,7 km de
cale ferată industrială abandonată, aflată în zona de
vest a Bucureștiului, într-un parc linear care va uni
zona centrală a orașului cu prima centură de circulație,
care va servi potențialului reprezentat de cele 125,7 HA
de platforme industriale convertibile în viitor în spații
hibride publice și/sau private.
Mai presus de beneficiile imediate aduse de o astfel
de intervenție (conectarea centrului orașului cu
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zona periferică prin intermediul unui coridor verde)
principalul rol al parcului linear este de fapt acela de a
aduce în această zonă o serie de activități de recreere și
loisir inexistente azi și vitale calității vieții și dezvoltării
durabile a orașului.

Parcul de distracții și parcul sportiv sunt cele două
PARCURI TEMATICE care vor încheia întregul parcurs și
vor atrage atât locuitorii orașului cât și populația din
zonele adiacente Bucureștiului, devenind astfel unul
dintre cei mai activi poli de atracție al capitalei.
LANDMARK-urile vor constitui imaginea Bucureștiului
- Capitală Europeană, valorificând imaginea urbană
și vor crea un mediu propice dezvoltării ulterioare
a unor funcțiunilor de business pentru companiile
multinaționale și pentru companii reprezentative locale.
Cele 4 GRĂDINI vor simboliza modele tipuri arhetipale
de spații de întâlnire (artă, piaţă, teatru, sport).
Cred că un asemenea demers se poate contitui într-un
prim pas spre o abordare contemporană a resurselor
urbane ale Bucureștiului, conectându-l la rețeaua
europeană și incluzând capitala în concertul continental
al metropolelor secolului 21.

Noul parc poate valorifica ARTEFACTELE INDUSTRIALE
aflate de-a lungul parcursului printr-o serie de SPAȚII
EVENIMENT conectate printr-un coridor verde,
acompaniat de paviloane tematice, piste de biciclete,
parcursuri pietonale și un MONORAIL care să asigure
transportul rapid al întregului parcurs.
INTERVEȚIA va cuprinde o suită complexă de programe
urbane: 1 PARC LINEAR + 2 PARCURI TEMATICE + 3
LANDMARK-uri + 4 GRĂDINI.
PARCUL LINEAR va acționa ca un generator de peisaje
urbane prin intermediul fâșiilor programatice verzi și al
pavilioanelor tematice. Pista de biciclete se va desfășura
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Foto: Andrei Bîrsan

92 “Bucureștiul meu drag” - februarie 2013

februarie 2013 - “Bucureștiul meu drag” 93

Foto: Andrei Bîrsan
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Palatul Cotroceni
la 120 de ani

Palatul Cotroceni la 120 de ani.
Arhitectură şi Istorie - 22 mai - 30
iunie

120 de ani de la începerea construcţiei
Palatului Cotroceni (1893), pe fundaţiile
fostelor case domneşti, palat devenit
reşedinţa familiei princiare Ferdinand şi
Maria.
Vor fi expuse planuri arhitecturale de epocă,
realizate de arhitecţii Palatului Cotroceni
de-a lungul timpului, alături de planuri
arhitecturale şi variante ale unor proiecte de
decoraţii interioare din perioada restaurării
(1977-1988). În expoziţie vor mai figura
fotografii şi cărţi postale de epocă, cărţi,
documente, obiecte care aduc în prim plan
personalităţile, evenimentele politice şi
culturale legate de istoria palatului.

România interbelică în
fotografiile lui Iosif Berman - 19
septembrie - 27 octombrie.

Expoziţia va fi vernisată cu ocazia Zilei
Europene a Patrimoniului - Personalitatea
lui Iosif Berman este una recunoscută pe plan
naţional şi internaţional, el fiind reporter
fotograf, urmându-i lui Carol Popp de
Szathmari, dar la un cu totul alt nivel.
A fost fotograf al Casei Regale a României şi
în acelaşi timp a participat şi la campaniile
monografice organizate de profesorul şi
sociologul Dimitrie Gusti. În multe din
fotografiile lui Berman apar imagini ale
Bucureştiului interbelic, instantanee
ale diverselor străzi, oameni, clădiri azi
dispărute, până la mahalalele ce prezentau o
lume aparte, ruptă de cea „a Centrului“.

Şerban Cantacuzino - o domnie
între tradiţie şi inovaţie - 325 de
ani de la tipărirea Bibliei.

9 octombrie Este un bun prilej de a
evoca personalitatea domnitorului Şerban
Cantacuzino, care s-a impus în politica
internă şi externă a ţării, aducând stabilitate
şi un suflu nou în evoluţia civilizaţiei
româneşti, prin legăturile sale de familie şi
asimilarea elementelor culturii europene.

Concerte de Paşte şi de Crăciun

Muzeul organizează tradiţionalele Concerte
de Paşte şi de Crăciun, încă de când s-a
deschis în 1992. În cadrul lor vor concerta

Foto
Mihail
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atât nume mari ale scenei concertistice şi
lirice româneşti şi internaţionale, cât şi tineri
în curs de afirmare pe scena muzicală a ţării.

„Noaptea Muzeelor”

Muzeul Naţional Cotroceni va participa şi în
acest an la programul european „Noaptea
Muzeelor”, iniţiat de Ministerul Culturii din
Franţa.

Expoziţie Stela Vesa, 7 - 30
martie

Expoziţia care este un omagiu adus femeii,
cu portrete pline de culoare şi eleganţă, cu o
artă ce aminteşte de Matisse şi Picasso.

Tia Peltz - linie şi culoare, 10
aprilie - 1 iunie 2013

Expoziţia organizată cu prilejul împlinirii a
90 de ani de la naşterea artistei, îşi propune
să aducă în atenţia publicului iubitor de artă,
un crâmpei din universul unei pictoriţe şi
graficiene cu un suflet şi talent remarcabil,
şi să-i redea locul ce i se cuvine în galeria
exponenţilor artei româneşti.

Ştefan Luchian - pictorul
anemonelor, 6 iunie - 31 august

Expoziţia aduce în atenţia pulbicului
bucureştean opera nemuritoare a unui
clasic al picturii româneşi, la realizarea ei
contribuind prestigioase instituţii muzeale din
Bucureşti şi din ţară.

Salonul Naţional de Artă
Decorativă, ediţia a XIV-a, 6
noiembrie 2013 - 1 februarie
2014.

Muzeul National Cotroceni este singurul
muzeu care organizează o asemenea
manifestare la nivel naţional, principalul
obiectiv fiind acela de a promova arta
contemporană românească şi de a valorifica
potenţialul creator al artiştilor din România.
Vor fi expuse lucrări din toate tehnicile
artei decorative: tapiserie, imprimeuri
textile, sticlă, ceramică, metal şi tehnici
netradiţionale.

Ştefania Ciubotaru
Muzeograf
Muzeul Naţional Cotroceni
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Aspecte din istoria
Teatrului Naţional
De Cezar Petre Buiumaci
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Cezar Petre Buiumaci
http://orasulluibucur.blogspot.ro

La începutul secolului al XIX-lea se deschidea prima sală de teatru din
Bucureşti organizată sub îndemnul domniţei Ralu, ce a înfiinţat teatrul de la
„Cişmeaua Roşie”, pe Podul Mogoşoaiei. Societatea Filarmonică, înfiinţată în
1833, îşi propunea promovarea „culturii limbii româneşti şi înaintarea literaturii,
întinderea muzicii vocale şi instrumentale din Principat şi spre aceasta formarea
unui Teatru Naţional”. În 1836 Societatea Filarmonică a cumpărat Hanul
Câmpinencii pentru ridicarea edificiului. Locul fiind însă prea mic pentru a se
construi pe el un teatru monumental, va fi aleasă locaţia fostului han Filaret şi,
după multe tărăgănări, va începe în 1848 construcţia Teatrului Naţional, lucrare
finalizată la sfârşitul anului 1852 (George Potra, Din Bucureştii de ieri, vol. I, Editura
Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1990, p. 523 – 536). Aici îşi va desfaşura
activitatea instituţia până în vara anului 1944.

În urma Actului de la 23 August 1944, când România
trecea de partea Naţiunilor Unite, în zilele 24 – 26
august, capitala a fost ţinta bombardamentelor
aeriene germane, bombardamente de represalii ce au
pricinuit mai multe pagube decât făcuseră în cinci luni
bombardamentele anglo-americane. Aviaţia germană
a vizat în principal Palatul Regal, însă au fost lovite
din plin casa Bucholtz şi avariată biserica Cretzulescu,
în apropiere au fost lovite Ministerul Armatei, Opera,
biserica Brezoianu, Casa Meitani, hotelul Princiar, de
pe bulevardul Elisabeta, Teatrul Naţional din Calea
Victoriei, Ateneul, hotelul şi restaurantul Continental.
Studiourile radiodifuziunii din str. G-ral Berthelot, de
asemenea (Nicoleta Ionescu-Gură, Bombardamentele
anglo-americane şi germane asupra Bucureştiului
din anul 1944 în „Bucureşti, materiale de istorie şi
muzeografie”, nr.13, Bucureşti, 1999, p. 163 – 167).
După ce a fost distrusă clădirea din Calea Victoriei,
teatrul a continuat să funcţioneze în sălile Comedia,
Studio din Piaţa Amzei, sălile de festivităţi ale liceelor
Sfântul Sava şi Matei Basarab, Cercul Militar, iar
după o perioadă îşi va desfăşura activitatea doar în
sălile Comedia şi Studio (http://www.tnb.ro/index.
php?page=istoric-tnb).
Cu toate că noua conducere nu a dorit să refacă clădirea
din Calea Victoriei, lipsa unei clădiri proprii Teatrului
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Naţional i-a preocupat pe conducătorii comunişti ai
României atât de mult încât au făcut demersuri repetate
la Moscova pentru a trimite specialişti în construcţia de
edificii de cultură. Această acţiune ne este dezvăluită
de o notă dată la 22 martie 1950, semnată Clujincescu,
înregistrată la Biroul Politic al C.C. al P.M.R. şi transmisă
către cunoştinţă în anul 1950 lui Iosif Chişinevski:
„În legatură cu tehnicienii sovietici pentru construcţia
Teatrului Naţional din Bucureşti, şi anume: Un arhitect
specialist în construcţia de teatre, un inginer specialist
în construcţia de scene, un inginer specialist în
probleme de acustică şi un inginer electrician”, s-au
făcut diferite intervenţii începând din anul 1948.

Piața Teatrului Național

Ultima intervenţie a fost făcută prin intermediul
Ministerului Afacerilor Externe la începutul lunii August
1949. La 18 August 1949 Ministerului Afacerilor Externe
a primit o notă din partea Ambasadei U.R.S.S. din
R.P.R., prin care se făcea cunoscut că Guvernul Sovietic
va trimite în scurtă vreme aceşti specialişti împreună cu
cei ceruţi pentru fizicultură şi sport.
Problema specialiştilor pentru Teatrul Naţional a figurat
şi în lista pe care a înaintat-o delegaţia economică
română condusă de tov. Bîrladeanu, cu prilejul
tratativelor pentru încheerea noului acord economic cu
U.R.S.S.
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După audienţa pe care am avut-o la tov. Lebedev,
preşedintele Comitetului pentru Artă al U.R.S.S., în
cadrul căreia am ridicat din nou această problemă
împreună cu celelalte privind ajutorul în cadre pentru
Ministerul Artelor, am fost întrebat prin Ambasada
R.P.R. la Moscova, la ce dată ar fi oportun să sosească
specialiştii care pot fi trimişi imediat, adică cei pentru
operă şi balet şi un arhitect şi un inginer constructor
pentru Teatrul Naţional. Am propus data de 1 Februarie.
Cei trei specialişti au sosit la 30 Ianuarie pentru operă
şi balet. Cu prilejul ultimei audienţe pe care am avut-o
la tov. Bespalov, vicepreşedinte al Comitetului pentru
Artă al U.R.S.S., am ridicat din nou problema lor şi am
primit asigurări că nu vor întârzia.” (ANIC, CC al PCR,
secţia Cancelarie, Dosar Nr. 165 / 1950, f. 62)
Nota este continuată de o alta, scrisă de mână, în care
se precizează că:
„La data de 18 August 1949 ministerul nostru a primit
de la ambasada noastră din Moscova o adresă (No. 345)
prin care comunica răspunsul ministerului Afacerilor
Externe al U.R.S.S. la cererile noastre repetate şi
anume că Guvernul U.R.S.S. a decis să trimeată în R.P.R.
specialiştii ceruţi de noi: 3 ingineri pentru construirea
teatrului naţional precum şi specialişti pentru
construirea studiourilor de cinematografie. Nota verbală
prin care ministerul a cerut această aprobare, trimisă
ambasadei U.R.S.S. la Bucureşti au data de Mai 1949 şi
revine la notele trimise anterior adică la 19 Ianuarie
1949 şi alte 2 la 31 Ianuarie şi 5 Martie.” (Ibidem)
O dată cu decesul lui I.V.Stalin, în 1953, şi promovarea
de către Nikita Hrusciov a unei politici de destindere în
lagărul socialist, conducerea P.M.R. a promovat treptat
o poziţie proprie în ceea ce priveşte politica internă dar
şi externă. Formulele pe care liderii comunişti români
le-au folosit în iniţiativa de distanţare faţă de Moscova
au fost neamestecul în treburile interne şi respectarea
suveranităţii naţionale. Acţiunile conducerii de la
Bucureşti au dus la retragerea trupelor Armatei Roşii şi
a consilierilor sovietici, următorii paşi fiind opoziţia faţă
de structurile suprastatale ale C.A.E.R. şi ale Tratatului
de la Varşovia, eliminarea elementelor fidele Moscovei şi
promovarea unui comunism naţional, continuând cu aşa
numita „Declaraţie de independenţă din 1964”.

modificarea edificiului atât la exterior cât şi la interior,
proces ce a adus clădirea Teatrului în stadiul în care o
ştim astăzi (http://www.tnb.ro/index.php?page=istorictnb).
În 2007 a fost iniţiat un proiect cuprinzând expertize şi
studii în vederea reabilitării clădirii Teatrului Naţional.
În martie 2011 au început lucrările de reabilitare, ce
au în prima etapă menirea de a înlătura structura din
beton de aproximativ 150 tone adaugăte în 1983 şi care
se sprijinea pe zidurile vechi afectând structura de
rezistenţă. Teatrul de Operetă „Ion Dacian”, Centrul
Naţional al Dansului cât şi depozitul Muzeului Naţional
de Artă Contemporană care funcţionau aici vor fi
relocate. Deşi teatrul se află în plină reconstrucţie, se
dau reprezentaţii în toate sălile, urmând ca odată cu
înaintarea lucrărilor să existe cel puţin o sală care va
funcţiona. Durata lucrărilor este estimată la 28 de luni,
la finalul cărora va disparea Sala Amfiteatru, dar vor fi
amenajate alte trei săli, dintre care una în aer liber pe
terasa căldirii, Sala Studio revenind, din administrarea
Teatrului de Operetă, Teatrului Naţional. Parterul
teatrului va deveni un spaţiu multifuncţional, foaierele
vor fi deschise de dimineaţa până seara, ocupate de
cafenele, librării şi alte spaţii culturale. Primetrul dintre
TNB şi Hotelul Intercontinental, în care în prezent
funcţionează o parcare, va fi transformat în parc.

Locul pe care se va construi noul Teatru Național

Pe locul lăsat viran de Teatrul Naţional a fost construit
Hotelul Novotel, inaugurat în 2007 şi a cărui intrare a
fost realizată după modelul intrării Teatrului Naţional.

Astfel că Teatrul Naţional a fost ridicat între 1964 –
1973 după planurile arhitecţilor Horia Maicu, Romeo
Belea şi Nicolae Cucu, iar de structura de rezistenţă s-a
ocupat inginerul Alexandru Cişmigiu. În 1978 s-a hotărât
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Teatrul Naţional aşa cum arăta el iniţial în
1973. Se pare că tocmai datorită formei sale de
„pălărie” a intrat în procesul de „remodelare”

Teatrul Naţional aşa cum arăta după refacerea sa
din anii ’80
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I. D. Berindei,

arhitectul magnificelor
decoraţiuni
De Elena Olariu
Foto Crisanta Măciuceanu
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Timp de aproape 100 de ani, I. D.
Berindei (1871-1928) a fost un arhitect
aproape uitat în România. Subapreciat
de istoriografia comunistă, considerat
retrograd şi decadent, arhitectul
emblematic al aristocraţiei şi marii burgezii
române din perioada regalităţii îşi ia
astăzi o binemeritată revanşă. El este, în
acest moment, intens promovat de tânăra
generaţie de arhitecţi şi istorici români,
generaţie care se străduieşte să ofere o
nouă perspectivă asupra creaţiei sale.

Elena Olariu
Doctor în istorie

Opera arhitectului I.D. Berindei reflectă magistral epoca de maximă dezvoltare şi
strălucire a României moderne, corespunzătoare perioadei finale a domniei regelui
Carol I (1866-1914) şi a domniei regelui Ferdinand (1914-1927).
Berindei este exponentul eclectismului din secolul al XIX-lea, prelungit până în ajunul
Primului Război Mondial, curent artistic care pune accent pe asocierea inedită şi
spectaculoasă a unor stiluri artistice foarte diverse.
În sofisticata sa artă eclectică, Berindei a pornit de la forme clasice dar a reînviat şi
exuberanţa formelor barocului târziu sau a rococoului, adăugând elemente moderne
din Art Nouveau. Acest fapt îi marchează identitatea artistică, chiar dacă proiectează
şi clădiri importante în care preia elemente din stilul gotic, romantic sau construieşte
edificii în stil neoromânesc.
Posedând un talent artistic nativ, educat la Paris, la celebra École Nationale de
Beaux-Arts, Berindei a reuşit să-şi însuşească rapid arta totală a construcţiei,
tehnicile desenului, ale sculpturii şi ale artelor decorative. Dorind să-şi exploateze
toate aceste abilităţi s-a regăsit în stilurile care valorificau la maxim ormamentul,
proiectând cu dezinvoltură ample compoziţii decorative pentru interioarele dar şi
pentru exterioarele edificiilor sale.
Încercând să creeze o compoziţie arhitecturală unitară, I. D. Berindei a acordat o
atenţie obsesivă fiecărui detaliu, inclusiv feroneriei cu care a decorat ferestrele,
balcoanele sau intrările principale. Copertinele din sticlă cu structuri metalice
şi ornamentica porţilor sale au adus un plus de valoare, fără precedent, în arta
modernă a metalelor din România.
Poarta şi gardul palatelor au rol decisiv în demarcarea spaţială a creaţiei
arhitecturale dar reprezintă şi o emblemă stilistică, o marcă personală,
spectaculoasă, de neconfundat, a arhitectului I. D. Berindei.

108 Cantacuzino,
“Bucureștiul meuarhitect
drag” - februarie
Palatul
Ion D.2013
Berindei.
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Palatul proiectat pentru Gh. (George)
Gr. Cantacuzino (astăzi Muzeul Naţional George
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Enescu) reprezintă una dintre construcţiile cele mai
elaborate ale arhitectului român. Este proiectat întrun stil grandios şi cu o oarecare solemnitate, căruia
arhitectul îi adaugă elemente din baroc şi rococo,
oferindu-i graţie dar şi fineţe artistică. Aduce, de
asemenea, creaţia sa arhitecturală în actualitate prin
adăugarea unor accente moderne de Art Nouveau,
chiar dacă secolul al XVIII-lea francez a fost perioada
istorică cea mai iubită de arhitectul român. Iubită, mai
ales, pentru că se caracterizează printr-o dezvoltare
explozivă a artelor decorative, tip de artă pentru care
I. D. Berindei a avut o predilecţie înnăscută.
Pe lângă faţadele impozante ale clădirii, poarta de
metal decorată cu motive geometrice şi vegetale
sinuoase atrage toate privirile. Splendida dantelărie de
metal atinge perfecţiunea, în forme şi armonii clasice
şi baroc. Poarta palatului Cantacuzino este una dintre
cele mai frumoase creaţii de acest gen din Bucureşti.
Pe partea superioară a porţii a fost aşezată stema
familiei Cantacuzino. Afişarea însemnelor heraldice
pe o poartă a fost şi a rămas un atribut princiar sau
regal, la fel ca şi faţadele clădirilor decorate cu statui.
Ornamentica sofisticată a porţii, faptul că a fost creată
special pentru acest palat, vorbeşte despre ascendenţa
nobiliară şi bogăţia proprietarului reşedinţei, care-şi
permite să plătească un astfel de model exclusivist.
Pe de altă parte, interesul arhitectului pentru toate
detaliile decorative ale porţii, pentru mulţi profani
lipsite de importanţă, izvorăşte şi din educaţia
excepţională pe care I. D. Berindei a dobândit-o la
Paris. Elev al celebrului arhitect francez Charles
Girault (1851-1932), Berindei nu se dezminte nici
de această dată, preluând dragostea pentru arta
decorativă în metal de la profesorul său.
Charles Girault este creatorul spectaculosului
Petit Palais din Paris şi a proiectat pentru intrarea
respectivei clădiri cele mai admirate porţi din grilaj
metalic ale anului 1900. Apreciat pentru talentul său,
Girault este invitat în Belgia de regele Leopold al IIlea iar la Bruxelles proiectează monumentalul Muzeul
Regal al Africii Centrale şi Arcul de Triumf.
Girault este profesorul care a avut cea mai mare
influenţă asupra arhitectului român, amândoi
fiind admiratori ai artei romane de tip imperial,
ai clasicismului şi ai barocului târziu, arhitectura
promovată de aceştia putând deveni cadrul perfect
pentru orice regat european modern.

Influenţa exercitată de Girault asupra creaţiilor lui
Berindei este vizibilă şi în cazul palatului Cantacuzino,
unde iniţial arhitectul român a conceput pentru
decoraţia faţadei principale a clădirii, grupuri statuare
asemănătoare cu cele de la Petit Palais din Paris.
Ulterior, grupurile statuare de la intrarea principală au
fost înlocuite cu doi lei.

Reşedinţa Alexandru Florescu (fost sediu
al Institutului Goethe) a fost realizată pentru o altă
importantă personalitate a vremii. Familia Florescu
avea o veche origine boierească fiind pomenită la loc
de cinste în arhondologia vechilor familii cu ranguri din
Muntenia.
Poarta micului palat este decorată lateral cu două
coloane antice stilizate, realizate din metal, iar în
zona superioară a porţii a fost montată o stemă de tip
heraldic. Motivele geometrice din ornamentica porţii
alternează cu motive vegetale, într-o structură stilistică
clasicizantă, stilistică regăsită şi în modul în care a
arhitectul a conceput faţadele.

Reşedinţa George Assan

La reşedinţa George G. Assan

(astăzi Casa
Oamenilor de Ştiinţă), mascaronii care decorează casa,
pe faţada dinspre stradă, sunt zâmbitori, amintind de
statuile din perioada arhaică a Greciei antice.
Ghirlandele de pe exterioriul casei cuprind trandafiri,
floarea simbol a senzualităţii. Arhitectul a proiectat
o casă veselă, solară, primitoare, exuberantă prin
decoraţiile sale abundente atât pe exterior cât şi în
interiorul clădirii. O casă care pare permanent deschisă
oricărui vizitator.
Pentru ornamentica extraordinarelor porţi ale clădirii
preia influenţe din stilul Ludovic al XVI-lea, stil care
marchează perioada neoclasicismul francez. Decoraţia
cu motive vegetale este foarte naturalist redată, aşa
cum este cazul ramurilor de stejar împletite peste
ramuri de măslin. De asemenea, este preluat motivul
panglicii, cele două ramuri care decorează mijlocul
porţii sunt legate printr-o fundă specifică acestui stil.
Pe lângă florile montate ca nişte rozete pe decoraţiile
marginale, arhitectul a creat câteva zeci de motive
geometrice, diferite între ele.
Alternând linia dreaptă cu cea rotunjită sau curbă,
într-o compoziţie complexă, Berindei reuşeşte, pornind
de la stiluri clasice, să se îndrepte spre o modernitate
subtilă dar bine conturată şi tipică multor altor creaţii
ale sale.

Reşedinţa George Assan

Reşedinţa George Assan
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Dacă grilaje şi porţi foarte bine
întreţinute poţi găsi în marile capitale
europene, stârnind exclamaţii de
uimire din partea turiştilor, în ţara
noastră sunt tratate cu dispreţ şi
indiferenţă, existând doar cazuri
izolate în care sunt puse cu adevărat în
valoare. Şi nu este vorba doar de cazul
reşedinţelor create de I.D. Berindei.
Cu această ocazie merită amintite
alte două valoroase piese de feronerie
create pentru accesul în Ministerul
Agriculturii, clădire proiectată de
arhitectul Louis Blanc şi în Palatul
Bursei (sediul Bibliotecii Naţionale a
României), edificiu creat de Ştefan
Burcuş. Atât Ştefan Burcuş cât şi Louis
Blanc (văr prin alianţă şi prieten cu
I.D. Berindei) au absolvit cu succes
prestigioasa École Nationale de
Beaux-Arts, fiind şi ei promotorii unui
stil academist, care susţinea teza
reîntoarcerii arhitecturii spre idealul
de artă absolută şi completă care
să înglobeze în structura ei pictura,
sculptura dar şi artele decorative.
Ornamentica luxuriantă a faţadelor,
piesele decorative din metal (adeseori
de o excepţională valoare) ale clădirilor
eclectice din Bucureşti, oferă tuturor
o viziune modernizată a marilor
stiluri artistice europene (clasicismul
greco-roman, Renaşterea, barocul,
rococoul, goticul). Este un spectacol
pe care orice arhitect îl oferă gratuit
trecătorului ca într-un uriaş muzeu,
spectacol pe care trebuie să învăţăm
să-l preţuim la reala sa valoare. Dacă
ne dorim cu adevărat ca Micul Paris
eclectic, din estul Europei, să poată
supravieţui.
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Reşedinţa Alexandru Florescu
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Piața romană nr. 9
Alex Iacob
www.reptilianul.blogspot.ro

„E destul de mică camera mea
Dar încap toți prietenii mei în ea
Stau în picioare se așează pe jos
În rest sunt cuminți și vorbesc frumos.
Așa că vino sus dacă plouă
(Alexandru Andrieș - Piața Romană numărul 9)
Piața Romană nr. 9.”
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Unul dintre locurile mele favorite este blocul de la Piața
Romană nr. 9, cel cu reclama Coca-Cola. Am urcat aici
prima dată în urma cu vreo trei ani. Eram cu prietenii și
puneam la cale una dintre primele explorări urbane. Se
pare că de atunci s-au schimbat multe. Unele blocuri au
fost renovate și nostalgicele reclame au fost înlocuite.

O referință este reclama de dinainte de ’89 la emailuri
de calitate superioară - Inol, Durol, Ideal, care a
supraviețuit până acum câțiva ani. Un lucru bun este că
de această dată am avut căldură de la o centrala și am
suportat lejer vântul rece, ba chiar am așteptat să se
întunece ca să vedem și noi conurile luminoase de pe
Magheru, pe care unii le-au asemănat cu niște îngeri.
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Juan Carlos Vidal
Directorul Institutului Cervantes din București
Interviu de Gabriela Ristea
Foto Crisanta Măciuceanu și Mihai Petre

“Îmi place să spun că nu eu merg
într-un loc sau altul, ci locul
acela mă cheamă la el.”
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V-ați început mandatul de director al Institutului Cervantes din
București în 2009. Acela a fost primul dvs. contact cu orașul sau îl
cunoșteați deja?

Gabriela Ristea

Dl. Juan Carlos Vidal: Atunci am venit pentru prima dată în România. Îmi place să spun că
nu eu merg într-un loc sau altul, ci locul acela mă cheamă. Și recunosc că a fost o surpriză
să descopăr un oraș care, pe de o parte cred că a avut un farmec aparte în trecut și, pe
de altă parte, acum este atât de agitat, nu-i așa? O combinație, într-un fel, magică. Am
fost foarte bucuros să-mi petrec primele zile bătând orașul la pas, în încercarea de a
căuta puncte de referință și de a face comparații. Pot spune că mi-a plăcut cu adevărat
Bucureștiul și m-am simțit foarte bine aici de la bun început.

În ultimii 20 de ani ați condus mai multe
Institute Cervantes, în diverse metropole
din Europa și SUA, precum Varșovia, Tel
Aviv, Moscova și Chicago. Acum sunteți în
București. Cât de ușor sau cât de dificil
este pentru un străin să se adapteze vieții
din orașe atât de diferite?
J.C.V.: Când trăiești de atâția ani în străinătate, îți
creezi în cele din urmă propriul stil de viață, indiferent
de locul în care te afli. Mie nu-mi lipsește nimic în
București; tot ce aveam în alte părți am și aici. Mai
mult decât atât, viața este mai comodă aici, fiindcă
orașul este mai mic, poți ajunge pe jos în multe locuri,
iarna este mult mai blândă decât la Moscova și poate
chiar și decât la Varșovia și Chicago; cred că doar la
Tel Aviv e mai cald. Iar stilul meu de viață a rămas
același. Într-un oraș care are deja un standard de viață
occidental, cum este Bucureștiul, cine spune că duce
lipsă de ceva, înseamnă că nu a ieșit niciodată în lume,
după părerea mea. Și apoi orașele diferă, dar, în fond,
oamenii au aceleași dorințe peste tot, nu?

Aveți un loc preferat în București?
J.C.V.: Este o stradă care pentru mine are un farmec
aparte, fiindcă poți savura parfumul Bucureștiului de
odinioară, iar apoi, la jumătatea drumului, arhitectura
devine mult mai sărăcăcioasă, specifică perioadei
comuniste; e vorba de Dumbrava Roșie. Cred că orașele
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precum acesta, care au suferit distrugeri serioase, dintrun motiv sau altul - din cauza unor cutremure, a unor
“seisme” la nivel politic – au avantajul că îți permit
să ți le imaginezi, în sensul că le poți “reconstrui”
oarecum în funcție de propria ta conștiință, de
imaginație. Iar Bucureștiul este unul din orașele unde
poți face asta. Nu se poate spune același lucru, din
fericire pentru Budapesta, despre Budapesta. Budapesta
nu a fost distrusă în al II-lea Război Mondial, ceea ce te
obligă să cunoști orașul într-un anume fel. În București,
în schimb, cred că poți da frâu liber imaginației mult
mai ușor, ceea ce este un lucru bun.

Dacă ați putea schimba ceva în orașul
nostru, cu ce ați începe?
J.C.V.: Ce aș schimba? Nu aș schimba nimic, aș adăuga.
Cred că aș adăuga mult mai multe locuri de parcare,
subterane, pentru a ne putea deplasa mai ușor.

Conduceți o instituție care, an de an,
organizează o bogată paletă de activități
culturale. Cum răspunde publicul român
acestei oferte?
J.C.V.: Se implică foarte mult. Participă în număr
mare, mult mai mare decât în alte părți și, mai presus
de toate, este un public cult, care știe să aprecieze,
are bun gust. Un public avizat, ceea ce este important.
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Aceasta este una din marile surprize pe care le
are un străin, când vede că publicul de aici are
realmente o legătură solidă cu arta și este la
curent cu tot ce se întâmplă în afara țării, ceea ce
este foarte bine.

La începutul veacului al XX-lea,
Bucureștiul era numit “Micul Paris”,
atât datorită clădirilor de inspirație
franceză, cât și grație freamătului
său cultural. Cum caracterizați oferta
culturală a Capitalei în prezent?
J.C.V.: Este o ofertă culturală alcătuită, în mare
parte, din produse locale – acestea sunt cele care
mă interesează – cu un înalt nivel calitativ. Iar
ceea ce vine din afară este un pic surprinzător,
nu? Vreau să spun că e vorba, într-un fel, de o
trecere în revistă a anilor 60 sau 70; cântăreții din
acea perioadă, despre care ai zice că aparțin mai
mult acelor vremuri, deși în realitate nu este așa,
fiindcă sunt prezenți și pe scenele din Barcelona
sau Madrid, dar nu cu aceeași capacitate de a
atrage publicul ca în București.
Aici, orașul pare axat pe muzica ușoară a anilor 60
și 70, când cântăreții respectivi atingeau apogeul
carierei. Este un amănunt curios și deosebit de
plăcut, deopotrivă.

că, în loc să le concentram într-o lună, le vom
intercala cu celelalte activități ale Institutului
de pe parcursul acestui an. Festivalul în sine
nu prezintă flamenco-ul tradițional, clasic, ci se
axează mai ales pe moștenirea lăsată de flamenco
în creația culturală spaniolă, din punct de vedere
istoric; este, totodată, o îmbinare a tradiției cu
avangarda. Acest festival a pus în lumină prezența
spaniolă de aici, fiindcă a fost reprezentată cam
toată lumea (firmele spaniole care au sponsorizat,
Ambasada, Institutul Cervantes).

Institutul Cervantes s-a mutat de
curând în casă nouă, pe Bulevardul
Regina Elisabeta, într-o clădire simbol a Bucureștiului interbelic.
Cum vă simțiți în acest loc încărcat de
istorie?
J.C.V.: Aș spune că precum clădirea: întineriți.
Consider că este important că această clădire
a redevenit un punct de atracție al orașului,
datorită unei firme spaniole, Hercesa. A fost o idee
bună să fie transformată într-un loc de cultură
și recreere, recuperându-se, totodată, nume de
rezonanță: restaurante celebre precum Gambrinus,
Hotelul Cișmigiu, care a fost restaurat. Este vorba
de recuperarea trecutului, de care orașul avea
nevoie și care poate servi drept exemplu, pentru a
readuce în circuit și alte construcții.

Festivalul de Flamenco a devenit deja
o constantă în programul cultural
anual al Institutului Cervantes din
București. Cărui fapt credeți că i se
datorează succesul său în creștere,
într-un oraș în care rar s-au organizat,
până acum, astfel de spectacole?

Știm că iubiți Brașovul. Cu siguranță
ați avut ocazia, în ultimii ani, să
vizitați și alte zone din țară. Daca ar fi
să recomandați turiștilor străini un loc
din România pe care nu trebuie să-l
rateze, care ar fi acesta?

J.C.V.: Ei bine, anul acesta Festivalul de Flamenco
se confruntă cu o mică problemă, fiindcă au avut
loc schimbări în Radio-televiziunea Română și
nu a mai fost timp suficient pentru a vorbi cu
ei despre sponsorul media; în plus, dorim să
consolidăm grupul de sponsori din rândul firmelor.
Acest lucru nu înseamnă, însă, că nu vor mai fi
spectacole de flamenco. Le vom organiza, numai

J.C.V.: România are un avantaj: există nuclee
urbane situate lângă peisaje superbe. Brașovul
este un exemplu excepțional, fiind un oraș de
munte; la fel și Sinaia. Acum, orașul care îmi place
în mod deosebit este Clujul. Păstrează încă aerul
unei capitale de provincie de imperiu și este,
totodată, un nucleu cultural și istoric deosebit de
important.
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Sunt mulți spanioli în București?
Obișnuiți să vă întâlniți pentru a vedea
împreună un meci de fotbal, spre
exemplu?
J.C.V.: Eu nu prea obișnuiesc să ies în grup. Știu
că sunt spanioli aici, pentru că mă întâlnesc cu
ei, mai ieșim la masă, am și câțiva prieteni, dar
în general nu prea particip la întâlnirile de grup.
Puținul timp liber pe care îl am mi-l dedic mie.

Se știe că românii și spaniolii s-au
înțeles întotdeauna foarte bine.
Cum sunt românii din punctul
dumneavoastră de vedere?
J.C.V.: Ne asemănăm destul de mult, cu bune și
cu rele, nu-i așa? Marea surpriză este să descoperi
o mentalitate latină în estul Europei Centrale. O
insulă. România este o insulă cu totul ieșită din
comun. Peisajul de aici îmi amintește mult de cel
din Spania, de la începutul anilor 70, la care se
adaugă toate inovațiile tehnologice ale prezentului
- Internetul, etc. -, ceea ce face traiul plăcut,
confortabil, fiindcă poți avea acces la informație
foarte rapid.

Vă place gastronomia locală? Aveți un
fel de mâncare sau un vin preferat?
J.C.V.: Da, sigur. Îmi plac vinurile albe, mai cu
seamă cele dunărene, Riesling-urile românești.
Și preparatele grele, din carne, dar încerc să mă
abțin pe cât posibil – iar aici nu mă refer doar la
preparatele românești, ci și la cele asturiene – din
zona din nordul Spaniei unde m-am născut. Îmi
plac mult supele, spre exemplu. Și nu am gustat
încă sarmalele.

această generație din perioada interbelică. L-aș
menționa mai cu seamă pe Max Blecher – trebuie
să spun că se conturează o nouă dimensiune a
literaturii universale, pornind de la el. Și ceilalți
mă interesează foarte mult: Cărtărescu, scriitorii
generației interbelice au o literatură deosebit de
valoroasă. Am citit multe lucrări ale lui Cioran.
Din fericire pentru mine, nu am crezut ce spunea
el, dar este un mare scriitor și un gânditor
foarte interesant. Urmează o tradiție europeană
germanică, în principiu, dar limbajul său are
expresivitatea și claritatea specifice exprimării
franceze. Și Camil Petrescu mi se pare un scriitor
foarte interesant; la fel și romanul Hortensiei
Papadat – Bengescu, “Concert din muzică de Bach”.
Încerc să citesc toate lucrările traduse în spaniolă,
iar traducătorii sunt în mare parte oameni care
au legătură cu Institutul Cervantes din București,
precum fostul director Joaquín Garrigós și unii
profesori de aici.

Anul acesta are loc o nouă ediție a
Festivalului George Enescu. Știind că
sunteți un iubitor al muzicii clasice,
probabil că ați asistat la edițiile
anterioare. Cum apreciați acest
festival?
J.C.V.: Cred că este un eveniment foarte
important pe agenda muzicală europeană. Mie
mi-a oferit prilejul de a revedea în concert soliști
și orchestre care veneau la Chicago, așa că a fost o
bucurie să-i ascult pe unii dintre ei și aici. Cred că
Enescu merita acest festival. Cine vrea să cunoască
România, să asculte cele două părți ale Rapsodiei
Române, pentru că spun totul.

Sunteți pasionat de literatură și,
în plus, cunoașteți foarte bine
literatura română. Ce scriitori de
la noi se numără printre preferații
dumneavoastră?

Vă mulțumim foarte mult pentru
amabilitatea de a ne acorda acest
interviu. Ce gânduri transmiteți, la
final, cititorilor revistei “Bucureștiul
meu drag”?

J.C.V.: Eu am citit literatura română tradusă.
Am citit clasicii secolului al XX-lea: lucrări ale
lui Eliade, Mihail Sebastian, Max Blecher, toată

J.C.V.: Îi așteptăm pe la noi. Suntem o instituție
care îi primește cu brațele deschise pe toți
bucureștenii și pe turiști.
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Blestemele
Mănăstirii Chiajna...
De Antonio Duica
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De la prima vedere, mănăstirea Chiajna impresionează cu
veghea ei solitară peste un câmp plin de buruieni şi praf, uitată de
vreme. Parcă ai vrea să îi auzi graiul, însă, solitarul străjer este prea
bătrân şi tăcut pentru a mai spune ceva; el ne îndeamnă, parcă, la
meditaţie. Singurele glasuri auzite sunt cele ale ciorilor şi, poate,
lătratul stingher al vreunui câine. Aceia dintre noi care sunt fascinaţi
de istorie, de dorinţa descoperirii, dar mai ales cei atraşi de mister,
legende şi blesteme, se pot considera fericiţii candidaţi într-o astfel de
incursiune mistică.

Aşezarea “blestemată”
La marginea Bucureştiului, pe malul nordic al
Dâmboviței, la limita cartierului Giuleşti-Sârbi, se află
unul dintre monumentele istorice cele mai încărcate
de mister şi legende, parte din ele trezind fiori doar
la gândul că ar putea fi adevărate. Ruinele mănăstirii
Chiajna se află în imediata vecinătate a două cimitire şi
a unei gropi de gunoi, care vara paralizează cu mirosul
ei tot cartierul, aducându-i renumele de „aşezare
blestemată”. Dar oare să fie acesta singurul motiv?...
Renumele nefast s-a compus mai ales din zvonuri,
superstiţii, dar şi din întâmplări sinistre petrecute în
acest loc.

Istoricul lăcaşului

...îşi găsesc în sfârşit liniştea
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Construcţia mănăstirii Chiajna, începe în timpul
domniei lui Alexandru Vodă Ipsilanti fiind finalizată
în timpul domnitorului fanariot Nicolae Mavrogheni.
Ea este ridicată în stil neoclasic, impresionantă prin
dimensiunile sale neobişnuite la acea vreme: 43 metri
lungime, 17 metri înălțime şi ziduri groase de până la
2 metri. Trebuia să fie unul dintre cele mai importante
lăcașuri de cult românești ale vremii, însă nu s-a
întâmplat așa... Preoţii nu au slujit niciodată în ea,
fiind bombardată de către turci chiar înainte de sfințire.
Aceștia, crezând că acolo ar fi mai degrabă o cetate,
au încearcat să o distrugă, astfel că toate actele ei
au ars în întregime. Cu toatea acestea, construcția a

Antonio Duica

rămas în picioare şi a rezistat până la cutremurul din
1977 când turla a cedat, prăbuşindu-se. În ultimii zeci
de ani degradarea s-a accelereat din cauza căii ferate
Bucureşti-Craiova aflată la doar 20 de metri depărtare,
a curselor aeriene la joasă altitudine ce au culoarul de
zbor chiar deasupra mănăstirii, dar şi a alpiniştilor ce
fac uneori exerciţii de escaladă pe aceste ziduri sau a
sutelor de ciori ce şi-au găsit refugiul aici.

Cumplita ciumă
Sursele vremii ne spun că mănăstirea a fost părăsită
din cauza nimicitoarei ciume care a omorât pe capete,
chiar în timpul domniei ctitorului ei. Mai târziu, chiar
mitropolitul Țării Românești, Cozma Popescu, moare în
biserică şi lăcașul este abandonat vremii, deteriorării şi
prădătorilor de fier vechi „împământeniţi” în zonă.

O posibilă salvare
În jurul anilor ’40 cererea episcopului Antim Nica de
a restaura acest lăcaş de cult se soldează cu refuzul
autorităţilor române şi abia în anul 2008 este reluată viața
monahală, mănăstirea având hramul „Sfântul Ioan Iacob
Hozevitul”. Ea va fi clasată în lista monumentelor istorice
în 2010, iar din aprilie 2011 ruinele sunt revendicate de
Biserica Ortodoxă Română intenţionându-se restaurarea
ei. Primul pas este deja făcut prin delimitarea terenului
mănăstirii.
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Clopotul blestemat, mărturisiri contradictorii
şi inscripţii stranii
Clopotul mănăstirii ce a fost dat jos, de teama de a nu
fi reperată uşor şi atacată de otomani, însă apar apoi
declaraţiile contradictorii, ce ne spun că ar fi fost aruncat
în apa Dâmboviţei sau că o familie a dezgropat clopotul
ascuns în timpul luptelor, pentru ca apoi să-l vîndă şi să
se îmbogăţească. Până şi cele câteva inscripţii găsite pe
pereţi par stranii la Chiajna, una din ele aflată chiar la
intrare fiind o săgeată scrijelită ce indică un mesaj scris
cu vopsea albă „Lumea copiilor”. De asemenea pe unul din
ziduri, de sub tencuială, a apărut un chip misterios ce se
aseamănă fie unui înger, fie unei domnițe sau chiar Sfinxului
din Bucegi.

Întâmplări sinistre
Printre singurele întâmplări petrecute în apropierea
mănăstirii ca fiind reale, denumite chiar de către
criminaliştii din Poliţie drept „blestemul mănăstirii
Chiajna”, este cea petrecută în primăvara lui 1967, când
este descoperit cadavrul unui elev îmbrăcat în uniforma
şcolară bleumarin, având în buzunarul hainei un bilet
de tren pentru clasa a II-a emis de staţia CFR Titu. După
autopsie, a reieşit că moartea a fost violentă prin lovirea
capului de un corp dur, „probabil nişte pereţi”, după
spusele comisarului criminalist Traian Tandin. Victima a
fost identificată ca fiind Chiriţă Dumitru, fiul unui muncitor
din Dâmboviţa. Investigaţiile spun că băiatul obişnuia
să fure atât de la vecini, cât şi de la şcoală, fiind apoi
exmatriculat. Atunci el se decide să vină la Bucureşti, este
aşteptat la gară de cineva, în buzunarul hainei găsindui-se şi două bilete de peron, persoana care l-a aşteptat
fiind principalul suspect. Întâmplarea face ca, în scurt
timp, criminalul să se folosească de buletinul victimei cu
scopul de a se angaja, poliţiştii reuşind astfel să elucideze
cazul. O altă crimă mediatizată petrecută în apropiere,
ce a şocat la acea vreme, a fost triplul asasinat din 2006,
când elveţianul Jean Pierre Francois Sgueglia şi-a omorât
din gelozie fosta iubită, pe mama acesteia şi pe fostul ei
soţ. „Şi-a cumpărat un pistol marca Glock 19 din Geneva,
ulterior a împrumutat un BMW de la un prieten şi s-a întors
în Bucureşti, cu gândul să o ucidă pe soţia sa. Mai mult, şi-a
cumpărat chiar o hartă, să găsească locuinţa din apropierea
mănăstirii”, apare în declaraţia comisarului şef Christian
Ciocan.
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fotografi abmd

Cum ai început să fotografiezi?

Sincer să fiu, nu ştiu să-ţi răspund la intrebarea
asta şi de fapt, mi-e şi puţin frică de termenul ăsta
– „fotografie” – prefer poza sau imaginea, atunci
când e musai să vorbesc pe-un ton mai serios.
Cred că a venit aşa, treptat, poate odată cu
muntele sau cu oamenii – străini mie - pe care am
simţit că trebuie să-i pozez, prima oară când am
ajuns la festival, la Sighişoara ( să fi fost şi asta
când eram prin clasa a opta, parcă) dar am cam
aşteptat până în facultate pentru a mă lega de
pozat.
Trebuie să-i mulţumesc lui Mihai, un fost coleg
de-al meu, pentru că datorită lui am inceput să mă
gândesc serios la pozat, la partea tehnică a actului
ăsta. Mi-a trecut însă, dee, fizica, bat-o vina, mi-a
fost aproape ani buni la rând şi cred că m-a ajutat
să înţeleg repejor cu ce se mănâncă treaba asta şi
să discern între „mărimile” fundamentale şi cele
derivate.
Nu-mi place însă, deloc, faptul că acum nu găsesc
timpul, nu sunt dispus să depun efortul pentru a
mă apropia de subiecte şi a fi serios şi sincer faţă
de ele şi cred că asta contează foarte mult.

Ce tip de fotografie îți place?

Îmi place fotografia documentară, imaginile alea
care arată ce se întâmplă in jurul nostru.
Poate că ne arată detalii pe care le trecem cu
vederea sau scene simple pe care, din reflex, le
ignorăm dar care privite cu atenţie, relevă lumea
asta a noastră într-alt fel dar poate ne arată şi
ceea ce nu putem vedea, ceea ce e dincolo de
ziduri, graniţe şi alte oprelişti pe care noi, ca
societate, ni le-am creat.

Cum ai aflat de Asociația Bucureștiul
meu drag?

Cosmin Andrei
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Nu mai ţin minte cum am aflat dar ştiu că am
urmărit excursiile iniţiate de Andrei pentru ceva
vreme şi-apoi, într-o zi de sâmbată, am urcat
scările unei anume staţii de metrou, m-am trezit
în mijlocul unui grup de oameni care purtau cu
ei aparate foto, m-am uitat după Andrei, pe
care-l ştiam doar din poze, m-am dus la el şi l-am
întrebat dacă mă primeşte şi pe mine în excursie.
Asta se întâmpla în vara lui 2008 şi-n ziua aceea,
am ascultat poveşti spuse de imamul geamiei din
Pieptănari şi-am facut poze în cimitirul Bellu,
luându-ne uşor la harţă cu înalte feţe bisercieşti
care se plimbau cu maşina prin cimitir dar erau
deranjate de nişte oameni care veniseră să ia
câteva imagini – cu aprobare, desigur pentru că peatunci, fotografiatul acolo, era interzis.

Ce te atrage să participi la
acțiunile asociației?

Din păcate, în ultima vreme, nu am
mai apucat să ajung la multe dintre
acţiuni şi-ţi spun, ai de unde alege –
se întâmplă multe zilele astea.
Să răspund, totusi - eu am fost atras
de curiozitatea asta, în primul rând,
vizuală, faţă de Bucureşti, pe care o
împărtăşim.

Ce activități ale asociației
îți plac cel mai mult?
Păi, nu-i clar? Mie-mi plac
excursiile!

Cosmin Andrei
zilele.blogspot.com

Ce îți place în București?

Ce să fac, să-ţi zic de oameni ? Da, îmi plac mult.
Am tot auzit vorbindu-se de bucureşteni adevăraţi
şi provinciali veniţi la capitală dar pe mine nu
mă interesează deloc asta, eu văd destui oameni
frumoşi care se întâlnesc, se cunosc şi fac lucruri
bune împreună, lucruri ce-i fac şi pe alţii la fel de
frumoşi.
Hai c-am dat-o în sentimentalisme, mai bine îţi
spun şi nişte locuri din oraşul ăsta pentru că-s
multe cele care-mi plac.
Eu zic să cauţi intr-o amiază târzie de vară, o
grădină, pe undeva prin zona Armenească, unde,
printre tufe verzi, vei putea bea un ceai bun şi
dacă-i iarnă, tot pe-acolo, prin zonă, să cauţi o
casă mare, cu mansardă unde poţi bea un lapte
cald cu miere şi te poţi arunca la tot felul de jocuri
de societate sau să te plimbi seara pe straduţele
din Cotroceni sau să-ţi iei răgazul să vezi cum
reflexiile ultimelor raze de soare se joaca pe calea
Victoriei, si se duc spre centrul vechi sau să vezi
cum apune soarele pe lacul Morii sau să alergi in
jurul lacului Herăstrău sau să mănănci pe-o bancă
din parcul Ioanid sau din Icoanei, o felie de stuf
luată de la o patiserie libaneză din apropiere sau …

Ce nu îți place în București?
E un oraş mare şi fiind aşa, îşi validează toate
aspectele, detaliile, le face să pară interesante şi
te invită să le încerci, să ţi le doreşti, fie chiar şi
doar pentru o secundă. Poate fi copleşitor uneori.

Defineşte Bucureştiul în câteva
cuvinte

Nu pot, înainte să-l definesc trebuie să-l înţeleg şi
înainte de asta, trebuie, în primul rând, să facem
cunoştinţă aşa cum se cuvine.
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Piaţa Unirii

argentic

anii ‘80
Foto: Andrei Bîrsan
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Castelul Țepeș

mozaic

Foto: Radu Neagu
Castelul Tepeș din Parcul Carol construit în 1906 cu ocazia
expoziției jubiliare “40 de ani de domnie a lui Carol I”
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Cașin

mozaic

Foto: Aurel Rapa
Însă iată, ca şiraguri de călugări în sobor.
Vezi ceva negrind în zare: ciorile pe şes cobor
Şi de spinul chip al iernei, vesel croncănind, s-agaţă...
Mult mai drag mi-e viul negru decât albul fără viaţă!
de Bogdan Petriceicu Haşdeu
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Biserica Italiană
Foto: Cristian Radu

Biserica Italiană, proprietate a statului italian, situată pe bulevardul Nicolae Bălcescu ( fost I. C.
Brătianu ) a fost victima modernizării rapide a oraşului. În anul 1925, în dreapta ei apare clădirea
Palatului Societăţii “Acţiunea Economică a României” afectată de cutremurul din 1977, iar în stânga
se ridică in 1935 un imobil de raport în stil modernist cu influenţe art-deco. Bordarea lăcaşului de cult
a continuat în 1940, când în spate a fost construit un bloc masiv umplându-se, astfel, până la refuz
parcelele din jurul bisericii. Iată, încă o mărturie că interesele imobiliare nu au vârstă!
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CET Grozăveşti

mozaic

Foto: Petre Mărgineanu

CET Grozăveşti, începută ca uzină hidraulică, ridicată în cursul anilor 1880, folosindu-se o cadere mică
de apă de 7 metri a Dâmboviţei. După proiectul de dezvoltare al inginerului Elie Radu şi mai apoi al lui
Dimitrie Leonida, uzina a ajuns cea mai mare uzină termoelectrică din ţară.
Această uzină a constituit o şcoală pentru energeticienii români, care s-au afirmat atât în ţară, cât şi pe
diferite meridiane ale pământului.
Mahalaua Carămidarilor de odinioară este astăzi integrată în peisajul modern al oraşului, unde s-au
dezvoltat campusul universitar al Politehnicii din Bucureşti, Grădina Botanică, clădiri de interes public şi
blocuri de locuinţe.
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Ramuri de
măslin
Foto: Dragoș Stoica

170 Mesagerii
“Bucureștiul
meu
- februarie
2013
păcii
la drag”
Comitetul
Olimpic
și Sportiv Român
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La Matache
Foto: Iulian Iosub
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Moara Assan - 2013
Foto: Mihai Petre
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Baraj de blocuri
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Foto: Dinu Lazăr
Calea Moșilor - 2008
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Parcul
Moghioroș
Foto: Diana Crețu

O dimineață în care ceața neașteptată m-a smuls din pat și
m-a aruncat direct în parc.
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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 simpli, 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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