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EDITORIAL

Odă ficatului, sau inimii,
sau rinichiului, sau…
Aceşti oameni minunaţi şi Bucureştiul nostru drag!

D e Andrei Bîrsan
w w w. o r a s u l . r o

Prin 1986, veneam acasă noaptea, era iarnă, era ger de crăpau pietrele, iar pe bulevardul
Timişoara era o maşină de intervenţie de la RATB, din aceea cu platformă deasupra. Doi
muncitori cu mâinile goale reparau liniile de troleibuz. Impresionant! Nimeni nu ştia de ei, dar
graţie lor, a doua zi, bucureştenii puteau să ajungă cu bine acolo unde vroiau; erau nişte eroi
anonimi.
Câţi dintre noi ne gândim să aducem un omagiu ficatului, inimii sau rinichiului, că ne ţin în viaţă,
că ne permit să fim nişte fiinţe minunate? Nimeni, şi este normal să fie aşa! Numai când începe
să ne doară câte ceva suntem conştienţi de aceste organe, aflăm că există şi că fără ele nu
se poate. Aşa şi cu oamenii minunaţi de care nu suntem conştienţi că există dar care au un rol
determinant în viaţa normală de zi cu zi şi fac cu modestie ca Bucureştiul să funcţioneze ca un
organism. Dacă apare o anomalie, imediat este simţită şi afectează întreg organismul, întreg
oraşul.
Asociaţia Bucureştiul meu drag a început o campanie de scoatere la lumina rampei a acestor
oameni minunaţi. Am început cu cei de la Apa Nova Bucureşti. Îi puteţi vedea în Galeria din
Galerie de la staţia de metrou Unirii 1.
Haideţi să-i cunoaştem şi să-i aclamăm pe aceşti eroi! Ei sunt vedetele adevărate ale
Bucureştiului.

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

Expoziția
Paris, mon amour
De Mirela Momanu
Coordonator expoziții Asociația
“Bucureștiul meu drag”

O expoziţie cu imagini care ne-au dus cu gândul la farmecul Parisului, cu arhitectura sa
specială, împletită din elemente vechi alături de clădiri moderne, cu atmosfera sa parcă
desprinsă din filmele vechi, cu simbolul etern al turnului Eiffel, simbol captat în nu mai puțin
de 17 lucrări din cele 50 finaliste.
De Paris te îndrăgostești la prima vedere, și așa au făcut-o toți participanții la această
expoziție, şi în mod special cei trei câștigători ai acestei expoziții-concurs, care au surprins
atmosfera și farmecul aparte al acestui oraș:
Locul I – Călin Andrei Stan
Locul II – Dan Mirică
Locul III – Daniel Alexandrescu
Multe lucrări au fost propuse, greu de ales finalistele, dar în final cele mai expresive lucrări
au fost alese de membrii juriului:
Anca Cernoschi - http://ancacernoschi.ro/
Stefan Tuchilă - http://ultimul-etaj.ro/
Andrei Bîrsan – www.orasul.ro
Într-o ambianța plăcută, La Café Verona din incinta librariei Cărturești, şansonetele cu
parfum franțuzesc au codimentat plăcut atmosfera adusă de lucrările expuse de:
Adina Felea • Adrian Pava • Alexandru Buduru • Alexandru Dinu-Șerban • Alexandru
Grigore • Anastasia Dumitrescu • Andreea-Livia-Ivanovici • Andrei Georgescu • Andrei
Moroşan • Andreia Bîrsan • Călin Andrei Stan • Camelia Stan • Crisanta Măciuceanu •
Cristian Martis • Cristian Simic • Cristian Ștefănescu • Cristina Bobe • Cristina Demian
• Daliana Pacuraru • Dan Glavan • Dan Mirica • Dan Moruzan • Daniel Alexandrescu •
Daniel Balteanu • Danut Chiriac • Dragos Bardac • Elena Constantin • Elisei Noata •
Eugen Calota • Florin Muraru • Ionut Hrenciuc • Julia Kretsch • Lucian Falnita • Marana
Pascovici • Maria-Livia-Chiorean • Marius Godoi • Mihai Radulescu • Mirela Dinu •
Natalia Iarmenco • Oana Unciuleanu • Ovidiu Ungureanu • Petru Schiopu • Rafael Ianoş
• Razvan Dragomirescu • Robert Reghina • Roberto Iosupescu • Ruxandra Nastase •
Simona Manolache • Sorin Stoicescu • Victor Ciurea • Vlad Patru • Vlad Vaivoda
Şi după o seară plăcută petrecută vizual în Parisul surprins de expozanţi, am plecat
încărcați de gânduri de vacanţă, visând și la alte orașe care urmează a fi descoperite
fotografic în viitor!
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 FOTO:
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1 - Andrei Bîrsan

2 - Andrei Bîrsan
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CRONICA

Foto Andrei Bîrsan

Excursie În banat

Foto Mihai Petre

Excursie Labirintul Bucureștiului
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TRECUT-AU ANII...
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Bd. Cantemir, anii ‘60, arhiva Muzeului Municipiului București

Universitate, anii ‘70, arhiva Muzeului Municipiului București

Bd. Cantemir, 2012, Fotograf Mihai Petre

Universitate, 2012, Fotograf Sergiu Sfetcu
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Bd. Suvorov, actual Eroilor anii ‘60, arhiva Muzeului Municipiului București

Sala Palatului, anii ‘60, arhiva Muzeului Municipiului București

Bd Suvorov, actual Eroilor, 2012, Fotograf Sorina Tache

Sala Palatului, 2012, Fotograf Teodor Nicolescu
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˘
CARTILE
, BUCURESTIULUI
,

Recomandate de
Filica Drăghici,
bibliotecar BCU

Hortensia MişuMasichievici, Ecaterina
Sima, Ileana Zamfirescu
... [et al.], Povestea caselor,
Editura Simetria, Bucureşti,
2000, 251 p.
Cartea este structurată în
trei părţi, al cărui criteriu
organizator este subiectiv.
Textele din prima parte,
Rădăcini, au în comun o
înţelegere a casei ca univers
în sine, ca loc binecuvântat
în care s-au desfăşurat
existenţele unor generaţii
întregi. Volumul este deschis
cu povestea doamnei
Hortensia Mişu-Masichievici, este un personaj care vine din
afară şi descoperă casa ca pe o lume închisă, cu rutina fericită
a vieţii de familie, cu personaje principale, întâmplări mărunte şi
o banalitate cotidiană.
Textele din partea a doua, Case şi oameni, vorbesc mai puţin
despre case şi mai mult despre oamenii care are au locuit sau
s-au perindat prin ele. Oameni importanţi, figuri celebre din
istoria României, sau anonimi pentru noi astăzi, dar cândva
personaje centrale în viaţa autorilor poveştilor din volum.
Partea a treia este plină de nostalgie. Măriuca Vulcănescu,
Ioana Fălcoianu, Irina Patrulius şi Christiane Bougaud scriu
despre acea “acasa” la care nu mai pot reveni şi care este
păstrată intact în amintirile lor.
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Ionel C.
Ioniţă, O
“Lună”
din istoria
Bucureştilor,
Centrul de
proiecte
culturale ale
Municipiului
Bucureşti,
Bucureşti,
1998, 96 p.
Lucrarea de faţă este o încercare de a readuce la viaţă o
pagină, plină de culoare, din istoria capitalei. Se doreşte
menţinerea în amintirea locuitorilor capitalei unul din
momentele majore ale activităţii celor care au condus destinele
Bucureştilor.
Manifestare de mare amploare “Luna Bucureştilor” a avut un
ecou favorabil înca de la prima ediţie, prin afluenţa de vizitatori
a fost o adevarată binefacere pentru comerţ şi industria
bucureşteană.
“Luna Bucureştilor” punea în circulaţie de fiecare dată cîte o
nouă mare lucrare edilitară. Acest eveniment este sistat brutal
în 1940 de evenimentele interne şi internaţionale şi dispare
total din memoria bucureştenilor.
În cuprinsul albumului sunt folosite imaginile aflate în colecţia
Muzeului de Istorie şi Artă a Municipiului Bucureşti.

RELIGIE

D e Cosmin Andrei

Biserica
Sf. Ilie Gorgani
Hram: Sfântul prooroc Ilie Ctitorită: 1819
Str. Silfidelor nr. 5, sector 5

Robert Turcescu,
Bucureştiul- chinurile şi
facerea, Editura Maşina de
scris, Bucureşti, 2012, 236 p.
Bucureştiul a fost întotdeauna
un oraş reticent la schimbări.
Aproape fiecare mişcare
mai importantă de la 1866,
fie că vorbim de iluminatul
electic, trasare de bulevarde,
canalizare, concepţii
arhitectonice adaptate vremii,
a ridicat valuri de opoziţii şi
contestaţii.
Urbanismul
practicat de comunişti din
1950 nu a avut nicio legatură
cu “Micul Paris” şi ne-a
lăsat drept moştenire cea
mai hibridă dintre capitalele Europei de Est. În interiorul carţii
sunt trei capitolele intitulate Bucureştiul lui Pake, Bucureştiul
lui Dobrescu şi Bucureştiul lui Videanu care cuprind aspecte
importante din cele trei perioade. Evoluând de la un urbanism
aristocratic spre unul de masă, problemele şi sensibilităţile
sociale au crescut. Presa este veriga de legatură dintre primar
şi opinia publică.
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INTERVIU

Bucureştiul Feliciei Filip
“E cel al oamenilor frumoși”
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 INTERVIU DE MIRUNA BĂRDULETE
 FOTO: DAN MORUZAN ȘI MIHAI PETRE
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Când ați luat primul contact cu Bucureștiul?
Primul a fost pe vremea când eram elevă. Eu am făcut liceul de muzică la Pitești și contactul
prim a fost când Opereta din București a venit cu un spectacol la liceul nostru. Acesta a
fost, de fapt, și primul contact cu viitoarea mea carieră.
A venit Bucureștiul la dumneavoastră.
A venit, da. Dar eu sunt sigură că destinul unui om este trasat în momentul în care e născut.
Și ușor-ușor ajunge să-l calce. Indiferent ce vrei să faci, destinul are traiectoria lui foarte
clară. Spectacolul Operetei a fost, cred, un semnal pentru mine.
Un alt moment de întâlnire a fost când un proaspăt absolvent al Conservatorului din
București a venit ca profesor de canto la Pitești- așa am ajuns să aleg și această disciplină.
A fost o alegere care m-a chemat spre destinul meu.

Miruna Bărdulete

Apoi am venit în București la admiterea în Conservator și, de atunci, se pare că ușor-ușor
ne-am împrietenit. Trebuie să găsești frumosul în orice ipostază.
Și ați găsit repede frumosul în București? Sau aici e mai greu de găsit?
Știți cum e... este ca aceea imagine a paharului. Un pahar gol și un pahar plin. Eu îl aleg
pe cel plin și găsesc în Bucureștiul care este “de nelocuit”, “de netrăit”, “de neiubit”, unul
frumos, plin de iubire, de spiritualitate, istorie și de viitor.
În ce zonă ați locuit prima dată?
În timpul studenției am stat într-o casă, la o mătușă de-a mea, în Colentina, într-o zonă
veche a orașului, pe care acum n-o mai recunosc. Țin minte că, atunci, acolo cumpărau
case familii de țigani. Dar care s-au integrat foarte bine, iar tinerii din familiile de țigani ne
respectau foarte mult. Dacă ar fi îndrăznit cineva să se ia de noi, de mine sau de sora mea,
ar fi avut ocazia să-i “cunoască” pe acești tineri care aveau într-un fel grijă de siguranța
noastră. Am cântat și în corul bisericii din zonă, biserica Sf. Dumitru, tot în perioada
studenției. Acum stau în Cotroceni. Ies în multe seri la plimbare cu soțul meu în acest
minunat cartier și ne simtim ca într-o statiune de odihnă.
Prima impresie care v-a lăsat-o Capitala care a fost?

Dan Moruzan

Știu că, prima oară când am venit, ploua: era rece, cenușiu și, într-un fel, neprimitor. Asta a
fost prima impresie. Nu m-am simțit în largul meu.
Dar am ajuns în partea veche a orașului. Mi s-a părut majestoasa. Într-un fel m-a surprins
, m-a apăsat încărcătura acestor clădiri . Mi-am imaginat istoria și viața oamenilor de acolo,
cultura și civilizatia unei mari metropole.

“Cum poți să treci pe lângă Cișmigiu
și să nu realizezi cât de frumos e orașul?”
Dumneavoastră spuneți că iubiți orașul. Credeți că bucureștenii get-beget și-l iubesc
și ei?
Îl iubesc, cu siguranță că îl iubesc. În momentul acesta e timpul vitezei, al acestei situații
în care omul nu mai știe să trăiască. E mereu preocupat de câștig și realizare imediată și
viața trece cu evenimentele ei cele mai importante, cu splendoarea ei, pe lângă tine. Nu mai
capătă valoare de document, de tradiție.
Trăsătura asta e mai accentuată în Capitală?

Mihai Petre
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Cred că este proprie oricărui om, dar aici este cea mai accentuată. Se spune că Bucureștiul
este o capitală insuportabilă. Nu luăm în seama minunatele parcuri pe care le avem... cum
poți să treci pe lângă Cișmigiu, pe lângă Herăstrău, pe lângă Cotroceni, pe lângă Muzeul
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Satului și să nu realizezi cât de frumos e orașul și ce reprezintă
ca spiritualitate? Câte destine au trecut pe acolo și și-au lăsat
amprenta! Ce vibrație există în toate aceste locuri! Partea veche
a orașului e absolut superbă și fiecare clădire poartă o istorie...
de iubire, dacă vreți. Pentru mine... chiar mi-am făcut o listă cu
câteva clădiri pe care nu trebuie să le uit. Sunt destul de multe, de
fapt. Sunt multe, sunt frumoase, sunt pline de istorie și reprezintă
destinul și valoarea României și a fiecărui om în parte. Cum să nu
le prețuiești? Sunt atâtea și atâtea surprize plăcute la tot pasul.
Trebuie doar să-ți deschizi sufletul și mintea!
Și profită bucureștenii de aceste oportunități pe care le au?

“Știți că Bucureștiul frumos îl puteți
găsi și în cimitirul Bellu?”
N-ați fost tentată să lăsați Bucureștiul pentru unul dintre
aceste locuri în care ați cântat?
Sigur că da, dar n-am putut să fac acest pas. Pentru că, deși
mă simțeam foarte bine, mi-a lipsit mereu această legătură pe
care nu o vedem și mulți nu o prea bagă în seamă. Dar este
importantă. Acel fior ce se creează... acel fir magic ca cel dintre
mamă și copil, așa se întâmplă și aici. Mama este țara în care teai născut.

Da, profită. Important este cum se apropie de un lăcaș de cultură.
Dacă au intrat într-un muzeu, într-o expoziție, într-o sală de teatru
și spectacol, în ce măsură reușesc să facă acest lucru. Să fie nu
doar ceva accidental, ci periodic. Să-și facă din aceasta o bucurie
și un ritual.

Am întâlnit foarte mulți români foarte bine realizați în străinătate
și, în momentul în care au auzit o piesă românească sau Imnul
României, toată această fațadă a realizării s-a dărâmat și au țâșnit
din ochii lor lacrimi.

Spuneați de lista de clădiri pe care nu vreți să le uitați. Ne
dați câteva exemple?

Ați ajuns să cântați pe mari scene ale lumii. Credeți că a
contribuit faptul că ați studiat aici, în București, la această
traiectorie? Sau ați fi ajuns acolo și fără să treceți prin el?

Încep cu Universitatea de Muzică- la momentul în care am
cunoscut-o se numea Conservatorul “Ciprian Porumbescu”,
Ateneul, Sala Palatului, Muzeul de Artă, Palatul Regal, apoi aș
merge spre Opera Națională, Teatrul Național, Universitatea și
cartierul Lipscani, care acum arată cu totul altfel: și-a dat acel văl
cenușiu la o parte și a început să-și arate caratele. Cercul Militar,
iarăși, sau Cișmigiul.

Școala românească de canto este una dintre marile școli ale
lumii. A fi român, în profesia mea, reprezintă un titlu de noblețe.
Iar Bucureștiul este un nume de referință în acest sens. Eu m-am
născut în Slatina, primul pas a fost la Pitești, în Muntenia, pentru
ca apoi să vin în Capitală. Apoi au urmat ceilalți pași, mai departe.
V-ați pierdut repede accentul oltenesc când ați venit?

Cișmigiul este parcul dvs. preferat?
Cișmigiul mi-este mai apropiat. El înnobileaza o zonă dragă mie,
cuprinsa între piata Kogălniceanu , Opera Națională, somptuasa
biserica Elefterie si Cotroceniul, unde locuiesc. Să nu uit Palatul
Cotroceni... cu aceea splendidă biserică din incinta sa. Mai e
Grădina Botanică. Și unde să mai mergem... să mergem la Casa
cu Lei, care este o emblemă enesciană, să mai amintim de
Vila cu Clopoței, unde se desfășoară acele seri ale Sânzienelor.
Biblioteci, muzee, mânăstiri, bisericile... ce frumusețe! Arenele
Romane iarăși. Și ajungem cu această trecere la Opera Comică
pentru Copii (n.r.: unde Felicia Filip este director artistic) cu sala și
foaierele sale proaspat renovate ce păstreaza clinchetul de cristal
al exigenților săi spectatori
În orice caz, ce caut eu în București e micul Paris și îl găsești, încă
îl găsești. Mi-ar fi plăcut să trăiesc aici la sfârșitul secolului XIX și
să ajung la perioada interbelică. Am citit multe istorii din această
parte, istorii frumoase, istorii de dragoste... mi-ar fi plăcut.
Păreți tare legată de București. Vă considerați bucureșteancă
după atâția ani de locuit aici?
Nu știu dacă doar bucureșteancă, dar omul păstrează o legătură
dincolo de ce se poate explica între viața pe care o trăiește și
locul în care s-a născut. În cazul meu, locul se cheamă România.
Și mă simt într-adevăr legată, de fiecare dată când plec în
străinătate mă simt bine, caut să fac lucrurile pentru care sunt
acolo cât mai bine, dar întotdeauna am în mine faptul că sunt
româncă și că reprezint această parte a locului.
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Cred că m-am adaptat ușor dar, de fiecare dată când ajung
acasă, e o distracție pentru soțul meu când vede cum mă
transform imediat și folosesc perfectul simplu. Acasă în București
nu mi se întâmplă, numai în glumă o fac. Dar mă adaptez ușor în
locurile în care sunt și n-a fost o problemă. Este chiar o calitate
pentru un artist să aibă imediat o legătură în care ajunge.
Prima scenă din București pe care ați cântat mai țineți minte
care a fost?
M-ați pus în dificultate... pentru prima dată în București am
cântat la radio. A, nu! Am participat și înainte de a absolvi liceul
la concursuri și am ajuns la probe naționale, ținute aici. Așa am
cântat și la Sala Dalles, și la Conservator, dar chiar prima sala în
care am cântat nu mai știu care este.
Publicul bucureștean cum este? Diferit în vreun fel față de cel
oltean ori ardelean, de pildă?
Știți care sunt diferențele dintre public? Cel instruit sau cel
neinstruit, cel reținut sau cel exteriorizat. Altele nu. Și asta
depinde și de cei de pe scenă. Contează magnetismul, care
poate fi repede transmis publicului. Sau dacă sunt adulți sau
copii, cum sunt cei care vin la Opera Comică, care doresc să
învețe, să cunoască. Copiii sunt publicul cel mai greu de împăcat,
pentru că sunt plini de sinceritate. Citești în ochii copilului imediat
ce impresie i-a făcut, dacă i-a plăcut sau nu i-a plăcut. Dacă ai
cucerit copilul și vezi că s-a transpus, ești câștigător și la publicul
matur.
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E mai mare satisfacția când se ridică în picioare un
public format din copii?
Este. Eu, aici, la Opera Comică, înainte de spectacol,
încerc să le transmit ABC-ul în a deveni spectator. Sunt
momente în care le spun cum să aplaude, le explic de
ce sunt acolo, le spun să închidă telefoanele mobile, să
nu vorbească, ce vor vedea, ce se întâmplă. Și mi s-a
întâmplat odată că nu le-am spus ce înseamnă aceste
stand-up ovations, dar, la sfârșitul discursului, le-am spus
că ei sunt cel mai important public, că noi îi respectăm
și că îi iubim. În acel moment, s-a declanșat ceva în sală
că s-au ridicat toți în picioare. Și pe mine m-au îngropat în
aceea iubire a lor. M-am simțit cel mai fericit copil!
Cum credeți că e Capitala ca loc în care să-ți petreci
copilăria?
Important înveți copilul să vadă. Poți vedea Bucureștiul
prin fum sau prin lumina soarelui din parc. Îl poți vedea prin
muzica păsărilor, a ploii, sau prin zgomotul mașinilor ori al
oamenilor care vorbesc între ei țipând. Învață-l cum și ce să
privească.
N-a fost niciun moment în care să vă enerveze tare?
Sigur! Sigur că da! În trafic poți păți asemenea lucruri.
Când vezi că, lângă tine, oprește unul cu o mașină din
care se aud muzici date la maxim și se zguduie totul acolo.
Sau când, în fața ta, aruncă din mașină ceva... sau te mai
gratulează cu o expresie bine simțită, caci doar sunteti
colegi de trafic,nu?
Dar, per ansamblu, cum e Bucureștiul Feliciei Filip?
Bucureștiul meu este Bucureștiul oamenilor frumoși. Știți că
Bucureștiul frumos îl puteți găsi și în cimitirul Bellu? Și pe
stradă, și în parc... este Bucureștiul oamenilor frumoși, al
acelor oameni cărora le zâmbești și îți răspund prin zâmbet.
În Bucureștiul Feliciei Filip, e și bucurie și fericire, cum
exprimă sintagma asta singură.

32 Bucureștiul meu drag

Nr. 17 / Mai 2013 33

34 Bucureștiul meu drag

Nr. 17 / Mai 2013 35

Orologii
bucureștene

D e Alex Iacob

Timpul vechiului București a încetat să mai curgă. Vechile orologii care privesc întregul oraș de la înălțime sunt tăcute ori prea
încetinite de vreme. Și-au lepădat menirea devenind simboluri ale trecutului și martorele tăcute ale unor mari evenimente.

Pe bulevardul Magheru se află Biserica Italiană realizată de
arhitectii Mario Stoppa și Giuseppe Tirabosch după modelul
Bisericii Santa Maria delle Grazzie din Milano, construită în stil
vechi lombard.
Biserica din București a fost construită cu scopul de a recrea
atmosfera tipică a bisericilor italiene. În perioada comunistă, din
1952 până în 1968, biserica fost închisă. Ea a fost deschisă până
în 1989 doar pentru demnitarii italieni pentru care se oficiau slujbe
de cinci ori pe an. După 1989, biserica a fost declarată parohie
teritorială și a fost deschisă publicului.
Pe turnul clopotniței veghează un ceas fără limbi, decorat cu
elemente astronomice. În centrul lui se află soarele și este
singului orologiu din București pe care se găsesc de jur împrejur
deopotrivă cifrele romane de la unu la doisprezece, precum și
orele după-amiezii inscripționate cu numere arabe.

Tot din seria monumentelor de cult cu ceasuri se află și Biserica
Luterană, de același rit cu Biserica Neagră din Brașov. Aici se află
mormântul lui William, Prințul Albaniei, nepotul Reginei Elisabeta
a României. Merită menționat că din când în când, biserica
găzduiește concerte de orgă și vioară.
Pe Calea Victoriei descoperim câteva clădiri cu orologii diferite.
Prima oprire este Palatul Monopolurilor de Stat, construit de
arhitectul Duiliu Marcu între 1934 și 1941 pentru a fi sediul
Administraţiei Autonome a Monopolurilor de Stat. A fost cunoscut
şi ca Regia Monopolurilor sau Casa Autonomă a Monopolurilor.
În perioada comunistă se numea Palatul Comitetului de Stat al
Planificării, iar după 1990 a fost rebotezat drept palatul Ministerului
Industriilor. Astăzi, în corpurile anexe funcţionează Domeniul
Economic al Ministerului Economiei şi Finanţelor, clădirea propriuzisă fiind în proces de reabilitare de câțiva ani.
O a doua clădire de pe Calea Victoriei care poartă orologiu este
Bibliotecă Centrală Universitară, fosta Fundație Regală Carol I.
În urma recentei renovări, ceasul a fost schimbat cu unul elvețian.
Deși în funcțiune, ceasul întârzie să arate ora exactă.
Un alt ceas situat pe clădirea Adriatica seamănă puțin cu cel de
pe Palatul Monopolurilor de Stat.
Și nu în ultimul rând, Palatul Casei de Depuneri, Consemnațiuni
și Economie. Piatra de temelie a Palatului CEC a fost pusă în 8
iulie 1897, în prezența Regelui Carol I al României și a Reginei
Elisabeta. A fost realizat după planurile arhitectului francez Paul
Gottereau, cu elemente specifice din arhitectura franceză de la
sfârșitul secolului XIX. Putem spune că orologiul său a măsurat
cel puțin un secol plin de însemnătate, întrucât construcția Palatul
CEC a fost terminată în anul 1900.
Pe Splaiul Independenței se află Palatul de Justiție, construit
între anii 1890 și 1895 după planurile arhitecților Albert Ballu și
Ion Mincu. Orologiul palatului este flancat de două statui care
reprezintă Forța și Justiția.
Palatul Băncii Naționale de pe strada Lipscani are și el un ceas,
ce-i drept, puțin mai timid. Este ascuns de formele arhitecturale și
păzit de două statui.
Bineînțeles, majoritatea acestor orologii nu mai funcționează,
însă, deși au rămas doar niște elemente decorative, ele amintesc
de perioade diferite ale actualului oraș în care graba își spune
cuvântul.
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F o t o Antonio Cioarek

Matilda cea cu
mâinile-n șolduri

D e Mugur Kreiss
www.mkdesign.ro

Dacă treci de Piața Universității, mergând spre Unirea, imediat
după Spitalul Colțea se face o stradă la stânga. Acolo te așteaptă
ea, Matilda. Nu este vreo doamnă cochetă și nici vreo fată venită
dintr-un târg de provincie, ci o mahalagioaică. Dar nu orice fel de
mahalagioaică, ci una tare simpatică. Tocmai a venit de la piață,
are sacoșele pline și, ajunsă pe strada ei, lasă greutățile jos, pe
trotuar, își pune mâinile în șolduri și privește puțin înapoi. Nu mai
e alta ca mine, aici pe stradă! Domnul Colțea ce e mai semeț,
că în rest... hehe... Și trecătorii se opresc și ei să o admire, în
timp ce ea își aranjează pălărioara cu pene pe cap. Matilda chiar
are dreptate, nu mai e alta la fel pe acolo: are sânii mari, obrajii
bucălați și, deși e ușor corpolentă, este bine făcută, ca un model
rubensian care plesnește de sănătate!

decât dimineața, atunci când deschide ferestrele să aerisească.
În rest, parcă dispare. Își strânge părul într-un coc, se îmbracă
numai în gri și merge grăbită spre Poștă, unde stă toată ziulica în
spatele ghișeului.

Uite-așa, cu mâinile-n șolduri, au apucat vremurile s-o
încremenească pe Matilda, înfiptă într-un Y de străzi, capăt de
perspectivă dinspre bulevard, amintind și ea de viața de altădată
a orașului. Parcă îți imaginezi cum la parter este un atelier de
croitorie bărbătească. Croitorul, cu șorț negru, iese ținând creta în
mână să mai viseze puțin, cu privirea la cerul albastru, după care
intră brusc înapoi, grăbit să termine de croit stofele clienților.

I se face cuiva milă și de Matilda, cea cu mâinile-n șolduri?

Ei, timpul a trecut si Matilda a îmbătrânit. Ridurile îi brăzdează
pereții vechi, balustradele din fier forjat ruginesc, locatarii de
altădată nu mai locuiesc acolo, pe fereastra de sus, larg deschisă,
se aude cearta... Cât mai rezistă biata Matilda? Cât mai e până
când va fi forțată să plece sau, pur și simplu, se va lăsa să cadă
de atâta întristare? Mai e vreo șansă? Poate că da, pentru că
domnului Colțea, mai bătrân decât ea, uite, i s-a făcut tratament
de reîntinerire. Ce bine arată domnul Colțea!

Tot la parter este și un magazin de umbrele. Vânzătorul se
uită și el la cerul cel albastru, dar el nu visează decât ploaie,
altfel cum i s-ar cumpăra umbrelele?
Toți locatarii se cunosc între ei. Cei de la etajul 1 - care
au copilași ce iși poartă uniformele de școală, hainele și
ghetuțele unii de la alții la nesfârșit, și doar cel mare are
fericirea de a avea lucruri noi - se salută cu cele două
bătrânele, surori, văduve de când lumea, și le aduc în
fiecare dimineață laptele și pâinea de la prăvăliile aflate mai
încolo, pe stradă.
Însă cu toții se uită dimineața în sus, la fereastra de sub
sfinxul flancat de două personaje, unde apare frumoasa
străzii: o fată cu ochi negri și păr lung și roșu. Este
spectacolul pe care îl așteaptă și locatarii, și băieții din
cartier, care îi cumpără garofițe de la florăreasa din colțul
străzii, care stă cu țigara-n colțul gurii, fără să înțeleagă
mare lucru. Si ce ar trebui să-și bată capul, atâta timp cât
florile se vând?... În fond, frumoasa nu e atât de frumoasă
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Matilda a intrat în tratament
de întinerire.
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Tia Peltz - Linie și
Culoare

D e Adriana Cristina
Mazilu
Muzeograf Muzeul
Naţional Cotroceni

Tia Peltz (n. 30 ianuarie 1923, București - d. 5 martie 1999, București) graficiană, pictoriță și scriitoare, fiica scriitorului și
ziaristului Isac Peltz

Omagierea celor 90 de ani de la naşterea artistei
Tia Peltz a fost celebrată prin expoziţia Tia PeltzLinie şi Culoare, la Muzeul Naţional Cotroceni, al
cărei vernisaj a avut loc la 17 aprilie 2013. Prin
acest eveniment se doreşte a aduce în atenţia
publicului iubitor de artă un crâmpei din universul
unei pictoriţe şi graficiene cu suflet evreiesc şi
talent remarcabil.
Punerea în valoare a o parte din creaţia Tiei
Peltz s-a realizat cu sprijinul: Biblioteca Central
Universitară „Carol I”, Muzeul Naţional de Artă al
României, Muzeul Naţional de Istorie a României,
Muzeul Municipiului Bucureşti, Muzeul de Artă
Constanţa, Institutul de Cercetări Eco Muzeale
Tulcea- Muzeul de Artă „Casa Avramide”,
Comunitatea Evreiască din România), dar şi de cel
al colecţionarilor.
Tia Peltz- Linie şi Culoare vrea să exprime
personalitatea dublă a artistei, după cum afirmă
o bună prietenă de-a sa, a omului volubil, vesel –
mască în spatele căreia sufletul artistului tremură
şi plânge, dar şi o recunoaştere a talentului său,
despre care ea însăşi spunea, într-un articol din
revista Formula As, că: Talentul ăsta al meu de a
picta a însemnat un mare noroc. Norocul că am
putut să pun pe pânză tot ce gândesc şi ce simt...
Că toate bucuriile şi durerile mele le-am putut
scoate din mine. Că le-am putut fixa pe pânză...
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Parcurile bucureştene sunt greu de comparat între ele. Fiecare
reprezintă altceva din punct de vedere al valorii istorice, al
patrimoniului şi al elementelor artistice şi peisagistice. Parc, în
adevăratul sens al cuvântului, este acela care are minim 20 de
hectare.

Unghiuri de vedere
Te x t ș i f o t o : Mădălina Macovei & Mihai Petre
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Parcul Alexandru Ioan Cuza, sau IOR, aşa cum l-au denumit locuitorii
din zonă după numele “Intreprinderii Optica Română” aflată în
apropiere, a fost amenajat prin anii ’70. De fapt, el este format din
două parcuri despărţite de bulevardul Liviu Rebreanu: unul plin de
tineri rebeli ce se plimbă cu rolele şi bicicletele, iar celălalt cu locuitori
trecuţi de vârsta a doua, care ies la “o tablă” în parc cu prietenii, îşi
plimbă nepoţii sau pe tovarăşii lor patrupezi.
Din păcate, parcul este în prezent supra-solicitat şi aflat sub riscul
unor presiuni de supra-amenajare, de cele mai multe ori improprii, iar
peisajul se dezvăluie diferit fiecărui privitor. (I.B.)
F o t o :Nr.Ileana
17 / MaiBuruianu
2013 57

Mădălina Macovei

Despre parcuri aş putea scrie o întreagă
revistă. Mi se par cea mai frumoasă parte
a oricărui oraş – fără clădiri, maşini,
zgomot, agitaţie, grabă. Altfel spus: multă
natură, linişte, tihnă, timp liber, veselie,
oameni.
Parcurile sunt locul unde nimeni nu te
bagă în seamă, nimeni nu te judecă şi
nu te deranjează. În parcuri fiecare este
în lumea lui, cu gândurile lui, cu prietenii
şi familia lui. În parc, fiecare îşi creează
un mic univers, un univers în care alţii
nu intră, nu pentru că nu ar fi primiţi, ci
pentru că sunt preocupaţi de propriul
univers. Parcurile sunt cea mai rapidă
metodă de relaxare atunci când nu poţi
ajunge în staţiunile preferate, în special
când ieşi de la serviciu la ora şase seara
şi ştii că trebuie să te întorci acolo, fix, a
doua zi.
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Mihai Petre

Prima dată, când am luat la pas parcul
IOR, a fost toamna trecută, în 2012.
Departe de zona în care locuiesc,
aflat într-un cartier de blocuri, locul
nu prezenta prea mare interes. Am
descoperit, însă, un parc surprinzător de
curat şi îngrijit în care, din păcate, natura
este înlocuită încet de beton şi asfalt, în
numele comodităţii.
Este trist, să vezi cum iarba este
înlocuită cu alei asfaltate şi locuri special
amenajate pentru grătare dar, dacă
oamenii sunt de acord, nimeni nu poate
sta în calea “progresului”. Până la urmă,
în aceste vremuri în care confortul
bucureşteanului este lăsat pe ultimul loc,
ne bucurăm că există un plămân verde în
cartierul Balta Albă.
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F o t o : Mihai Petre
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La pas

cu şi prin Bucureştiul meu drag,
pe urmele parfumului Interbelic
Din centrul larg al oraşului alergăm iute prin fața ASE-ului, mânaţi
de grijă bilei ce tot stă să cadă. Respirăm şi poposim pe strada
Eminescu.
Chiar dacă edilii au cam uitat-o, firesc zic, având un sens unic
de atâţia ani, chiar dacă praful, peturile şi buruienile dintre ruine
explică decăderea economică şi socială a locatarilor, chiar dacă
grozăviile “arhitecturale” ce se ascund după autorizaţiile de
construcţii mistificate sufocă locul, chiar dacă duminică dis de
dimineaţă toată lumea îşi bea cafeaua prin mall-uri, viaţa străzii
mai există. Mai pulsează. Subcutanat.
Politicile urbane ocolesc cu osârdie nu numai stradă, ci și zona.
Mai trec pentru un vot prăpădit asfaltatorii şi borduriștii. Mai
pontează un huruit de drujbă spânzurată prin copaci.
Până şi titlul de glorie de “am casă în centru” este desuet şi
înapoia vremii. Cum e să locuieşti într-un conac recondiţionat
boboc şi să îţi doarmă un aurolac la poartă, sub noul tău Q7?
Orgoliile investiţionale, şi alea puţine, îşi spun cuvântul adânc în
contraste. Stil neoromânesc cu termopane, gard din fier forjat cu
folii de policarbonat, că doar au de protejat un spaţiu privat, stil
modern împănat cu cutii de aer condiţionate… ombilical.
Capodoperele ascunse sub mucegaiuri coşcovite aşteaptă
răbdătoare minunata tavă cu jăratec. S-o înfulece, să se scuture
de putregai şi să strălucească în salba de istorii şi povești a
oraşului. Poate că filantropia nu se va mai lasă mult aşteptată
şi gospodarii vor pune mână de la mână să cumpere de-o
scliviseală, de-o zugrăveala şi să îşi coloreze viaţă şi strada lor.
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D e Viorel Pleșca

Iniţiativele private altoite cu frunze de brand ar putea aduce, în
afară fotografilor documentarişti şi nişte turişti curioşi într-ale
istoriei urbei, sau să miroasă parfumul de viaţă al unui Bucureşti…
uitat. Deocamdată nici măcar oamenii fără de casă ce dorm prin
cotloane nu mai pasionează pe nimeni. Deoarece cam put.
Şi cum primarii şi “arhitectorii-șefi” ştiu să întoarcă degrabă nasul
către alte variante imobiliare, nu ne rămâne decât să aşteptăm ca
localnici becisnici şi puturoşi să devină investitori. Speranţa moare
ultima… şi n-o să ne apucăm de-o crimă tocmai la lumina zilei, în
plin centru al Bucureştiului.
Locatarii se opun cu îndărătnicie acestui statut şi nici nu le
pasă de o posibilă moştenire ce o pot lăsa urmaşilor direcţi
sau concitadinilor lor. Comunismul, care ne-a învăţat lenea şi
nepăsarea faţă de proprietatea comună, ne mușcă încă de sub
streaşinile prăbuşite într-o rână. Aceşti “proprietari” faliţi la cap, nu
înţeleg că o găleată cu mortar şi una cu vopsea pot face mai mult
decât un fard şi un rimel aplicate pe o damă de consum.
Iar când vor înţelege… îmi e teamă că va fi prea târziu.
Vestea bună este că soarele doritelor primăveri străluceşte pe
stema’alaualor, dar ca să îl vază mai trebuie să stea şi ei pe
acasă.
Poate că aşa o să-l şi VADĂ! Printre firele răzleţe din bidinea.
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DE SUS

Sky Tower - Barbu Văcărescu - pasaj Pipera - lac Floreasca

Fotografii aeriene
D e Mihai Dragu
www.FotografieAeriana.Eu

Fotografii aeriene urbane din București realizate din drone de FAE
- lider în servicii cu drone în România.
Zborurile se efectuează cu drone ultraușoare construite cu
tehnologii de avangardă. Dronele sunt operate de la sol prin
radiocomandă. Siguranța pentru public și grija față de mediu este
preocoparea noastră continuă, de aceea folosim tehnologii ultraușoare, cu masa în zbor sub 980 grame, cu propulsie electrică.
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Statui mai puțin
cunoscute

D e Maria Alexa

Doctorul Haralambie Botescu
Cu toate că zona Buzești, parte a vechiului București s-a aflat în mijlocul a numeroase
dezbateri și a constituit subiectul principal al unor ateliere și mese rotunde, datorită
controversatei sale sistematizări, foarte puțini bucureșteni au acordat atenție monumentului
plasat într-un scuar din faţa halelor pieţii Matache Măcelaru, la intersecţia străzii Popa Tatu cu
strada Berzei. Sunt și mai puțin dintre cei care cunosc date despre personajul reprezentat sau
despre sculptor.
F o t o Petru Șchiopu

E monumentul doctorului Haralambie Botescu, executat de
sculptorul Dumitru Măţăoanu așezat pe un soclu proiectat de
arhitectul Arghir Culina, bustul de bronz fiind turnat în atelierele
Rascanu. Monumentul a fost realizat prin subscripție publică
și este un omagiu adus unuia din fondatorii sistemului sanitar
românesc. Un bust identic, executat de același sculptor și turnat
în aceleași ateliere se află la Govora, omagiu pentru cel care a
organizat băile.
Bustul, amplasat pe un soclu împodobit cu toiagul lui Asclepios
peste care se încolăceşte un şarpe (simbolul medicinei şi
farmaciei), reprezintă un bărbat a cărui înfăţişare şi îmbrăcaminte
aparţin veacului trecut. Simbolurile soclului, mai mult decât
inscripţia laconică, îl ajută pe trecător să înţeleagă că este
vorba de un doctor. Din păcate nici bunul doctor Botescu, nici
sculptorul Dumitru V. Măţăoanu, autorul monumentului înălţat
în 1923, nu au fost reţinuţi de memoria colectivităţii. Mai corecţi
decât unii contemporani, cei care s-au ocupat de înălţarea
bustului, nu au uitat să menţioneze nici numele sculptorului, nici
pe cel al arhitectului sau al atelierului unde s-a efectuat turnarea.
Inscripţia de pe soclul statuii H. Botescu, doctor în medicină,
1874-1917 deşi laconică, este mai potrivită decât multe altele.
Trecătorul află care sunt meritele celui pe care posteritatea nu ar
trebui să îl uite. Lucru remarcabil, deși Haralambie Botescu a fost
şi un cunoscut om politic. Primar adjunct al capitalei, membru
marcant al partidului liberal, cei care l-au omagiat au ținut să
amintească profesia sa. Spre deosebire de alţi oameni de ştiinţa
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intraţi în politică, cel mai ilustrativ exemplu fiind cel al lui Spiru
Haret, în cazul său a fost reţinută pentru a fi impusă memoriei
colective calitatea de om de ştiinţă. Activitatea doctorului
Haralambie Botescu a fost neobosită, acesta remarcându-se
prin înfiinţarea unuei reţele de dispensare, a cabinetelor medicale
şcolare şi reorganizarea serviciului de Salvare. Alături de doctorul
Nicolae Minovici a organizat azilul de noapte şi cantine pentru
săraci. Este printre primii care a înţeles importanţa educației
sanitare la nivel de masă. Moartea sa prematură se datorează
activităţii medicale neobosite, doctorul Botescu a murit de tifos, în
timpul primului război mondial în timp ce era inspector al armatei
pentru bolile contagioase.
Amplasarea bustului său în micul scuar din faţa pieţii Matache
Măcelaru se datorează faptului că Haralambie Botescu a locuit
în apropiere, la intersecţia străzii Berzei cu Calea Griviţei. Piața și
strada din apropiere au primit de asemenea numele său. Casa sa
este evocată de Constantin C. Giurescu în Amintiri, text preluat
și de Victoria Dragu-Dimitriu în cartea sa. Potrivit mărturisirilor
distinsului istoric, dr. Botescu a fost medicul de casă și bun
prieten cu familia Giurescu care locuia într-o zonă învecinată.
Bustul a fost deteriorat de bombardamentele din timpul celui
de al doilea război mondial și restaurat. A avut însă norocul să
scape vigilenței comuniste din anii 50, probabil datorită faptului
că inscripţia de pe soclu făcea referiri la activitatea sa de doctor și
nu a fost înlăturat. În anul 2008 a fost din nou restaurat, o atenţie
deosebită acordându-se soclului destul de deteriorat.
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Lucrările de sistematizare din zona Berzei- Buzești- Știrbei- Vodă ar
putea duce la dispariţia pieţei care îi poartă numele, fiindcă mai multe
imobile de pe acesată stradă urmează să fie demolate Este greu să
ne imaginăm cum va arăta chipul din alt veac al doctorului proiectat
pe clădirile de sticlă și metal care urmează să fie ridicate pe marginile
noii artere de circulație. Cel puţin deocamdată, bustul fostului primar
nu pare ameninţat. În toamna anului 2012 bustul său, restaurat prin
grija Primăriei sectorului I, se afla încă la locul său, privind senin agitația
șantierului din jur.
Autorul lucrării, Dumitru Măţăoanu (1888-1929) – sculptor de
inspiraţie academistă a împodobit Bucureştiul cu multe statui şi
probabil de aceea este menţionat de G. Oprescu în cartea sa despre
sculptura românească. La Muzeul de Artă din Ploieşti se află expuse
două proiecte de monumente ecvestre inedite ale Regilor Carol I şi
Ferdinand. Un amănut pitoresc este faptul că atelierul său care se afla
lângă şcoală şi biserica Sfinţii Voievozii era la o distanţă de câţiva paşi
de monumentul dedicat harnicului doctor Botescu. Foarte la modă
în preajma Primului Război Mondial, artistul nu a reușit să rămână în
memoria vizuală a orașului.
Nici doctorul Botescu, nici sculptorul nu sunt azi personaje cunoscute
bucureştenilor. Toponimele zonei se amestecă cu istoria recentă şi
conduc uneori la concluzii greşite, mărturii ale modului în care tradiţia
orală poate modifica istoria reală şi influenţa memoria colectivă. Foarte
puţini sunt cei care ştiu că intersecţia străzilor în care se găseşte
scuarul, are în centru statuia se numeşte Haralambie Botescu. În
mentalul bucureştean, întreaga zonă stă sub semnul moral şi toponimic
al lui Matache Măcelaru, fără ca cineva să se întrebe cine a fost acesta.
Nu sunt puțin cei care atribuie monumentul, în ciuda inscripției și a
elementelor simbolice ce decorează soclul, mai cunoscutului Matache
Măcelaru.
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Stema Municipiului Bucureşti
HOTĂRÂRE NUMĂR: 76 DIN 26/07/93
- privind stema Municipiului Bucureşti
EMITENT : PRIMĂRIA GENERALĂ A CAPITALEI
APĂRUT ÎN: M.O. AL MUN. BUCUREŞTI NR: 76 DIN 26/07/93
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
HOTĂRÂRE
privind stema Municipiului Bucureşti
Având în vedere Nota Direcţiei Juridice, Legislaţie Contencios, prin care se propune însuşirea de către Consiliul local al Municipiului
Bucureşti a stemei oraşului;
În conformitate cu prevederile art.10 din Legea nr. 102/1992 privind stema ţării şi sigiliul statului şi Hotărârea Guvernului nr. 64/1993 privind
metodologia de elaborare, reproducere şi folosire a stemelor judeţelor, municipiilor, oraşelor şi comunelor;
În temeiul art. 29 din Legea nr. 69/1991 privind administraţia publică locală;
Consiliul local al municipiului Bucureşti,
Hotărăşte:
Art.1- Se însuseşte propunerea de stema a municipiului Bucureşti,
potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 1.
Art.2- Descrierea stemei şi semnificaţiei elementelor heraldice
sunt prezentate în anexa nr. 2.
Art.3- Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta
hotărâre.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
BELU DIMITRIE
Anexa 2
DESCRIEREA STEMEI MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
ŞI SEMNIFICAŢIA ELEMENTELOR HERALDICE COMPONENTE
În prezentarea noii steme a municipiului Bucureşti s-a pornit
de la stema stabilită in 1921 de către Comisia consultativă de
heraldică, al cărei preşedinte a fost cunoscutul istoric Dimitrie
Onciu.
Elementele heraldice însemnate (Sf.Dumitru, Acvila cruciată,
Coroana murală, Acvila aflată deasupra Coroanei murale,
Deviza: Patria şi Dreptul meu) sunt elemente care îşi au o deplină
justificare şi care vorbesc în coduri plastice de istoria aşezării şi
rolul ei în devenirea istorică.
1. Descrierea stemei municipiului Bucureşti:
Într-un scut roşu este înfăţişat Sfântul Dumitru aureolat şi în
poziţie pedestră, purtând vestimentaţia specifică legiunilor române
şi atributele unui sfânt militar: suliţa şi crucea.
Scutul este plasat pe pieptul unei acvile de aur, care poartă o
cruce în cioc şi o coroană deschisă desupra capului.
Ciocul şi ghearele acvilei au culoare roşie, purtând ăn ghiară
dreapta o sabie de argint cu mâner de aur, iar în cea stângă un
sceptru în aceeaşi cromatică.
În partea inferioară a scutului este prezentată o eşarfă tricoloră pe
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care stă scrisă deviza: “PATRIA ŞI DREPTUL MEU”.
Întreaga reprezentare este plasată într-un scut albastru; deasupra
se află o coroana murală de argint, formată din 7 turnuri crenelate.
Deasupra coroanei murale se gaseşte o acvila cruciată, în zbor
deschis.
2. Semnificaţia elementelor heraldice componente:
- Sfîntul Dumitru, patronul oraşului Bucureşti.
- Acvila cruciată este însemnul cel mai important al statului roman.
Acvila îşi are sorgintea şi simbolistica română şi face referire la
originea latină a poporului nostru şi la continuitatea sa. Crucea
purtată în cioc atestă că răspândirea creştinismului în Dacia s-a
făcut şi prin intermediul coloniştilor români, fenomen produs în
mod natural şi nu printr-un act de autoritatea al puterii centrale.
- Coroana deschisă, purtată de acvilă, este coroana lui Mircea
cel Bătrân nume ilustru legat de istoria Bucureştilor şi în vremea
căruia oraşul a devenit Capitala de tranziţie a Ţării Româneşti.
- Sabia din ghiara dreaptă a acvilei evocă necontenita lupta de
apărare, iar Sceptrul din partea stângă simbolizează suveranitatea
naţiunii române.
- Deviza : PATRIA ŞI DREPTUL MEU, înscrisă pe eşarfa tricoloră,
este utilizată din a doua jumătate a secolului trecut ca semn al
legăturii fireşti dintre libertatea individuală şi statutul politic al ţării.
- Panglica tricoloră subliniază rolul pe care l-a avut tricolorul în
cadrul evenimentelor din luna Decembrie 1989 şi statutul acestui
centru urban în cadrul dezvoltării spiritualităţii româneşti.
- Coroana murală, semn al centrelor urbane, simbolizează locul
pe care oraşul îl ocupa în ierarhia administrativă a ţării. Cele 7
creneluri semnfică statutul de municipiu al Bucureştilor;
- Acvila cruciată în zbor deschis, plasată deasupra întregii
compoziţii, arată că oraşul a fost încă din epoca feudală “Cetate
de scaun”.
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Parcul Sticlăriei
D e Andrei Bergheș
Fostul Parc al Sticlăriei (Sticlărie / Sticlarilor) este un caz deja clasic în peisajul Bucureştilor, în care
un teren aproape imposibil de utilizat în scopuri imobiliare este transformat în spaţiu verde. Parcul
Sticlarilor a fost amenajat în interiorul fostei exploatări de nisip (siliciu) care a aprovizionat în trecut
fabrica de sticlă din imediata apropiere – Sticerom sau Stiteh. Exploatarea a fost declarată închisă
atunci când săpăturile (de aproximativ 10 metri adâncime) au ajuns la pânza freatică. Aducerea la zi a
primului strat acvifer s-a concretizat mai apoi in micul lac semi-antropic din partea centrală a parcului,
care înconjoară şi misterioasa insulă.
Dacă la nivelul anului 2008, podul de acces pe insulă era dotat cu frumoasele balustrade roşii, astăzi
accesul se prezintă anost şi chiar periculos, constând dintr-o simplă punte de beton. Tot pe calea
fierului vechi au mers şi cele câteva băncuţe din poiana aflată în vestul parcului.
Singurul contact al Parcului Sticlarilor cu restul domeniului public – latura estică de la Strada Ion
Şahighian – este definit de un gard simplu din grilaj metalic, care ne trimite cu gândul mai degrabă la
o proprietate privată decât la un parc public. De altfel, până prin 2010, la intrarea secundară dinspre
nord (printre clădirile Grădiniţei 189 “Malaxa”), “răsărea” tradiţionalul panou de intrare în parc, specific
Sectorului 2.
Împrejurimile Parcului Sticlarilor se constituie în cea mai mare parte din spaţii industriale (între care unul
abandonat – chiar fabrica de sticlă), în timp ce pe partea nord-estică avem Spitalul Malaxa, ai cărui
pacienţi obişnuiau odată să se recreeze în această oază intimă de verdeaţă. Aceasta practic nu mai
aparţine nimănui, având poteci discrete în loc de alei, stuf pe malul lacului, câteva poieniţe, dar şi un
adăpost improvizat de oamenii străzii, mai ferit.
Localnicii spun că la malul lacului, în dreptul scării abrupte de acces dinspre Şoseaua Vergului, ar
exista un izvor cu apă termală. Acest loc, “demascat” de aburii care se formează iarna sau când e mai
frig, ar fi folosit chiar de persoanele fără adăpost care se spală în apa care ar fi ceva mai caldă decât
restul lacului. În mod inexplicabil, Parcul Sticlarilor a fost total ocolit de campania de reabilitare din
ultimii ani a spaţiilor verzi din Sectorul 2 al capitalei.
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Cum ai început să fotografiezi?

FOTOGRAFI ABMD

Iniţial m-am chinuit cu un Liubitel care nu făcea corect punerea la punct. Îmi dorisem de la început
să fac fotografii “artistice”, după ce un bun prieten de pe atunci, coleg de facultate, îmi arătase
câteva reviste şi cărţi de fotografie. Am schimbat aparatul şi la doi ani după aceea am devenit
membru al Asociaţiei Artiştilor Fotografi, a cărei biblioteca de cărţi, reviste, colecţii de fotografii şi
fotografi pe care i-am cunoscut m-au ajutat foarte mult.
Ce tip de fotografie îţi place?
Am început prin a fotografia oameni pe stradă, fiind cel mai la îndemână loc în care puteam face
acest lucru. Dar nici acum nu se poate spune că sunt un fotograf de stradă, încă nu am ajuns să
văd cum vede unul de gen. Chiar dacă la început fotografiam doar cu normalul şi grandangularul
cadrele mele erau foarte strânse, apropiate de subiect, fără să spună prea multe despre context.
Cum ai aflat de Asociația Bucureșţiul meu drag?
În 2010 un prieten fotograf era intrigat de persoana lui Andrei Bîrsan. Cât sau ce câştiga el din
aceste excursii prin Bucureşti? Cum să se poată fotografia într-un grup atât de numeros? Am citit
pe www.orasul.ro informaţiile despre traseul propus şi mi-am zis că merită. Încă fotografiam pe
film.
Ce te atrage să participi la acțiunile asociației?
În mod sigur faptul că principalul lor ingredient este fotografia, iar dacă fotografiezi foarte rar
prezenţa atâtor alţi fotografi în jur te ajută să scapi de trac în fata subiectului.
Ce activităţi ale asociaţiei îţi plac cel mai mult?
Excursiile foto, deşi nu reuşesc să particip la prea multe dintre ele. Sunt ocazii de a fotografia
în locuri în care altfel nu aş fi ajuns, pentru că mi-e lene să mă documentez. Sunt de asemenea
ocazii de a mai afla câte una, alta, noutăţi tehnice ori de a reîntâlni oameni de care nu poţi să nu te
ataşezi după atâta timp petrecut împreună pe stradă.
Ce loc din Bucureşti îţi place cel mai mult?
De la început mi-a plăcut Cismigiul. Văzusem filmul “Blow Up” şi multă vreme am fost influenţat
de starea din acele scene. Parcul mi se părea mult mai mare decât era în realitate, un loc al cărui
mister încă mai aştepta să fie surprins. Anul trecut am revenit în parc pentru a fotografia, după mai
bine de douăzeci de ani. Faptul că era acoperit de zăpadă m-a ajutat să-mi amintesc imensitatea
pe care i-o atribuiam.
Ce îţi place în Bucureşti?
Casele vechi, restaurate, mă bucură cel mai mult. Chiar dacă unele sunt greu accesibile pentru că
au devenit sedii de firme. Sunt nişte valori salvate pentru patrimoniul arhitectural al acestui oraş.
Ce nu îţi place în Bucureşti?
Starea de degradare, încurajată de diverse interese, în care au ajuns atâtea alte imobile
naţionalizate, mult mai puţin norocoase. Şi tupeul incurabil al celor care le locuiesc ori le distrug
încet, sistematic.
Defineşte Bucureştiul în câteva cuvinte

Cornel Hlupina
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Am locuit în Bucureşti 15 ani, de la vârsta admiterii la facultate. Apoi m-am mutat într-o comună
învecinată. Mi-e greu să-l mai definesc, el reprezintă acum pentru mine destinaţia “în oraş”,
unde ajung cu treburi bine precizate şi unde aproape de fiecare dată remarc falsa preocupare a
administraţiei locale pentru acest spaţiu public care le-a fost dat în grijă.
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ARGENTIC

Națiunile unite, 1982 F o t o Andrei Bîrsan
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D e Andy Loghin
www.fb.com/photoandy
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MOZAIC

Monaco Tower
F o t o Emanuel Pătrăscioiu

Bucureștiul văzut de pe Monaco Towers
Aparatul de fotografiat este un ochi, iar noi îl învățăm ce să vadă. Pentru a
surprinde detaliile despre orașul în care locuiesc, am decis să nu fiu un amănunt,
căci fiind un punct într-un tablou (orașul București) nu puteam emite prea multe
aserțiuni cu privire la el.
Remarcasem cu mult timp în urmă în zona Apărătorii Patriei doi titani care

Înălțimea acestor “vietăți metalice uriașe” este de 80 metri, o înălțime numai bună
pentru a redescoperi ce este sau nu, estetic în București. Distanța ne făcea să
apreciem, ochiul ne făcea să înțelegem. Nu puteam conștientiza până atunci
faptul că facem parte din ceva frumos, din ceva ireal (în mintea mea înrămam
Bucureștiul, pentru că știam sigur că vreau să-l păstrez astfel). Arta rămâne un
semn de întrebare pentru faptul că dă multe răspunsuri, mi-am zis.

domneau nestingheriți peste forfota bucureșteană.
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MOZAIC

Universitate
F o t o Vlad Eftenie

O imagine descriptivă a șantierului pentru parcarea subterană de la Universitate;
realizată în 2011 din clădirea adiacentă străzii Academiei, punctul de stație oferă o
perspectivă ofertantă asupra sitului Pieței Universității; se pot observa ruinele unui
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strat străvechi al orașului, strat ignorat și îndepărtat fără păstrarea vreunei urme;
probabil dacă acesta rămânea vizibil, protejat, valoarea locului era net superioară
imaginii aride a dalei de beton care “îmbogățește”astăzi imaginea locului.

Nr. 17 / Mai 2013 131

MOZAIC

Buzeștii anului 2010
F o t o Andrei Bîrsan
Prin de viață Buzeștii au fost printre ultimele stăzi din
București cu mici meșteșugari. Din păcate a fost...
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MOZAIC
F o t o Alex Reptilianul
Picturi murale aflate într-o clădire industrială părăsită a
fostei fabrici Bragadiru
www.reptilianul.blogspot.ro
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MOZAIC

Ziua cărții
F o t o Dan Moruzan
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MOZAIC

Cașin
F o t o Dragoș Stoica
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MOZAIC

Lipscani 2008
F o t o Dinu Lazăr
140 Bucureștiul meu drag

Nr. 17 / Mai 2013 141

MOZAIC

Semimaraton
F o t o Ileana Buruianu

Pe 19 mai 2013 a avut loc la Bucureşti o nouă ediţie a
concursului de alergare „Semimaratonul Internaţional
Bucureşti–Petrom”. Organizatori au fost: Petrom şi
Asociaţia Bucharest Running Club, în colaborare cu
Primaria București, Ministerului Tineretului şi Sportului,
Comitetul Olimpic și Sportiv Român şi Federația
Română de Atletism, competiția fiind acreditată
internațional şi înscrisă în lista oficială a maratoanelor
lumii. La această ediţie s-au înscris peste 5000
de participanţi din 40 de ţări, printre alergători
numărându-se nume importante ale atletismului
internaţional.
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MOZAIC

Fulgere peste fulgere
F o t o Luchian Comsa
www.luchiancomsa.ro
București 22.05.2013
F13 / Expunere 120 sec
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MOZAIC

Casa căzută
pe Strada Blănari


FOTO: MIHAI PETRE
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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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