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EDITORIAL

A venit vacanța ...
Vrem, nu vrem, teii ne stârnesc amintirile de liceeni, când vacanţa era așteptată cu nerăbdare.
Bucureștiul devenea febril, bucureștenii se pregăteau de vacanţă, se montau portbagaje
pe mașini, se căutau costumele de baie, saltelele pneumatice sau corturile. Se veriﬁcau
autoturismele: uleiul, apa, curelele de transmisie, bujiile; se făcea rost de piese de schimb…
Când eram mic, vara, se punea în geam hârtie albastră de împachetat manuale școlare, hârtie
care, în timp, se îngălbenea și devenea maronie... semn că proprietarii erau plecaţi la băi sau…
la mare.

D e Andrei Bîrsan

Se abandona orașul fără regrete, iar cei care rămâneau își găseau refugiul la ștranduri, la
Pustnicu sau Cernica. Grădinile de vară serveau bere rece și șpriţuri cu Borsec și la colţuri de
stradă puteai să bei un sifon sau un sirop.

w w w. o r a s u l . r o

Se deschideau grădinile de vară la cinematografe: Doina, Capitol, Gloria... Cine mai știe de ele?
Acum mă bucur că vine vacanţa mare și pentru că ajung mai repede la serviciu, metroul devine
din ce în ce mai gol, iar șoselele devin circulabile.
Cei care rămâneţi în oraș, nu pierdeţi speranţa, sigur veţi găsi ceva de făcut!

Merită să descoperim pentru noi toţi și pentru copiii noștri
farmecul locului, oamenii și tradiţiile care l-au
construit, care i-au deﬁnit spiritul și care într-un fel sau
altul interferează zilnic cu prezentul nostru.
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Excursie Strada Liniei
D e Elisei Noață
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Excursie Labirintul Bucureștiului
D e Andrei Bîrsan
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Ateneu anii ‘60, arhiva Muzeului Municipiului București

Bd Magheru anii ‘50, arhiva Muzeului Municipiului București

Ateneu, 2012, Fotograf Mihai Petre

Bd Magheru, 2009, Fotograf Gabriela Mihăilă
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Bd Magheru anii ‘60, arhiva Muzeului Municipiului București

Bd Magheru, 2009, Fotograf Cristin Dumitru
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Piața Victoriei, anii ‘60, arhiva Muzeului Municipiului București

Piața Victoriei, 2009, Fotograf Valentin Luminos
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Radeș, Corneliu.
Bucureștii în vâltoarea
Primului Război
Mondial, Editura Teora,
Bucuresti, 1993, 174 p.

D e Constanța Boroneanț

Cartea lui Corneliu
Radeș descrie exhaustiv
aspecte politice, militare,
sociale, culturale ale vieţii
capitalei României sub
ocupaţia din timpul primei
conﬂagraţii mondiale.
Ea completează fresca
acelei perioade nefaste
din istoria ţării: “ două
treimi din teritoriul
ocupat, ţara întreagă devastată și epuizată, populaţia decimată de
epidemii, pierderii ale armatei de oameni”.

Recomandate
de Filica Drăghici,
bibliotecar BCU

Petrilă, Dora; Martin
S. Martin, Spitalul
Fundeni, Editura
Humanitas, București,
2004, 631 p Editura
Simetria, București,
2000, 251 p.
Începuturile spitalului
sunt legate de numele
profesorului Voinea
Marinescu, chirurg și
ministrul al Sănătăţii,
în 1959 primește
aprobarea înﬁinţării
unui spital într-o
clădire deja existentă,
operă a celebrei
arhitecte Henriette Delavrancea. Spitalul era dedicat în special
medicinei de vârf. În anul 1974 s-a adăugat o nouă clădire.
În anii ‘80, la Fundeni au fost repartizate și serii de studenţi.
Spitalul s-a dezvoltat și s-a diversiﬁcat, oferind o gamă largă de
servicii pacienţilor și posibilităţi deosebite pentru procesul de
învăţământ, atât universitar, cât și postuniversitar. În deceniul
1980-1990 Spitalul Fundeni a reușit să își menţină un nivel
ridicat, din punct de vedere al asistenţei medicale, al proceselui
de învăţământ, precum și al ideilor și direcţiilor de cercetare în
medicina românească.
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Biserica
Sf. Nicolae Dintr-o zi

Diaconu,
Mircea. În
Bucureștii
de
odinioară
cu Mircea
Diaconu,
Editura
Paideia,
București,
1998, 64 p.
Autorul
îndeamnă cititorul la o mică călătorie printre casele, străzile,
parcurile, palatele, bisericile zguduite, dărâmate, tot ce-a mai
rămas din orașul de altădată. “Fiecare lucru îţi spune ceva, îţi
aminteste de cineva, o iubire, o împlinire, o durere. Imaginile ţi se
ﬁxează în minte, totul te emoţionează peste măsura și probabil
că te-ai apuca imediat să cureţi, să repari, să protejezi rănile
vechiului tău prieten, orașul vesel”.
Albumul cuprinde ilustraţii reproduse după “Bucureștii Vechi
- Documente iconograﬁce, autor Adrian C. Corbu 1936 și
Albumul General al Romaniei, autor Alex Antoniu 1904.

Hram: Sfântul Ierarh Nicolae de la Mira
Lichiei - Făcătorul de Minuni
Ctitorită: Doamna Marica, soţia lui
Constantin Brâncoveanu la 1702
Str. Academiei nr. 22, sector 1
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Ateneul cel
fotogenic
Text și foto Vlad Eftenie
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D e Vlad Eftenie
http://veftenie.blogspot.ro/

Probabil unul dintre cele mai fotogenice locuri ale orașului,
parcul și clădirea Ateneului marchează o ﬁlă din istoria care
conferă o amprentă speciﬁcă a spiritulului orașului. Proiectat
de arhitectul francez Albert Galeron la recomandarea lui
Charles Garnier, autorul Operei din Paris, construcţia începe
în 1884 și este inaugurată doi ani mai târziu și criticată pentru
faptul ca era amplasată prea departe de centru.
Trec pe acolo în ﬁecare zi. Acolo mă simt bine în București.
Nu trec mașini, peluza e verde, copacii, băncile, pavajul,
porumbeii, totul crează o ambianţă care imprimă calm. În
general lumea e “bună” aici, de toate vârstele, fără a ﬁ un loc
exclusivist. Vin la concert, au abonament sau cine știe ce
acţiune caritabilă se întâmplă câteodată. Sau pur și simplu
dorm pe o bancă. Toate vârstele au aici un loc de întâlnire.
Tocuri, parfumuri, chiar și sesiuni de fotograﬁere a nuntașilor
(da, câteodată îmi fac cu ochiul cu fotograﬁi entuziaști care
pun mirii să îmbrăţișeze coloanele).
O oază de liniște și de iesire din cotidian, privesc cu o aviditate
dependentă canelurile coloanelor care își proﬁlează tonalităţile
de un bej deschis pe un cer navigat de stoluri de porumbei.
Și ei au abonament la Ateneu. Trec pe acolo automat. În
nișa faţadei nordice stau mereu grupuri de tineri (nu i-aţi
observat?) la o tacla ferită. De jur-împrejur se răspândește
o aromă pariziană, mici ateliere de croitorie, magazinele cu
vin franţuzesc sau bistrouri cochete aduc ecouri de “é” cu
accent. De la magazinul din spate îmi iau vara îngheţată.
Cea mai bună. Se mănâncă rapid pe trepte. Povești de
dragoste, întâlniri de business, fotbal în curte, omagii, familia
regală, orchestre, studenţi la conservator, blănuri care emană
naftalină, ecouri, speranțe.
Eu și tu. Ateneul ne este martor tacut dar atât de deschis.
Mereu acolo, nu dezamăgește niciodată. Ne vedem la Ateneu,
pe seară? Eu trec pe acolo și mâine pe la prânz.
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INTERVIU

Bucureștiul
chirurgului
Ioan Lascăr
“Un loc bun de crescut copiii”

INTERVIU DE MIRUNA BĂRDULETE
FOTO: DAN MORUZAN ȘI MIHAI PETRE
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Dumneavoastră ați venit în Capitală odată cu înscrierea în facultate. Cât de mult s-a
schimbat orașul între timp?
Da... asta se întâmpla prin 1965, era un oraș liniștit, mașinile circulau când și când... nici nu se
poate compara cu Bucureștiul anului 2013. Era și multă verdeață. Viața de student în perioada
aceea era una destul de interesantă. E cu totul și cu totul alt oraș acum. E o aglomerare, cu un
alt ritm de viață, cu conexiuni internaționale, cu o mulțime de evenimente care se desfășoară la
nivel înalt. În 50 de ani, orașul s-a transformat radical.
În rău?
Nu, nici pomeneală. În sensul calității vieții și al dezvoltării civilizaționale, e pozitiv.

Miruna Bărdulete

Iașiul era mai aproape de dvs. Cum de nu v-ați dus acolo la facultate?
Din considerente pur subiective. Ca să ajungi la Iași, din orașul meu (n.r. Comănești), trebuia
să schimbi trenul. Până la București aveam tren direct iar, pe vremea aceea, circulația pe calea
ferată era mai rapidă decât astăzi. Exista un automotor care nu avea decât două sau trei opriri
până în București și, în două ore jumate, ajungeai. Sigur că prima opțiunea era Iașiul pentru toți
cei din Moldova, dar n-am avut niciodată o atracție deosebită pentru el. Vizitasem orașul Iași
cu câțiva ani înainte, cu părinții mei, dar și Bucureștiul și, evident, comparându-le, nu am ezitat
să vin să îmi încerc norocul la facultate aici.
Când ați vizitat prima dată Capitala?
Probabil că eram elev în clasele primare, aveam vreo 10 ani. M-a impresionat în mod deosebit.
Îmi amintesc că tatăl meu a gândit un traseu special. Am luat un taxi... circulația era absolut
inexistentă pe la sfârșitul anilor 50. Circulație 0. Și am luat un taxi pe un traseu până la Arcul de
Triumf. Mi s-a ﬁxat bine în memoria Arcul de Triumf la vârsta aceea. Apoi Palatul Regal mi l-a
mai arătat, Calea Victoriei... principalele repere urbanistice.
Aveți un loc preferat aici?
Locul meu preferat din București... n-aș spune că am unul în mod deosebit. Preferat, din
punctul de vedere al concentrării activității, e spitalul, pe urmă zona de domiciliu, partea
de nord a Bucureștiului- care e aerisită, e mai verde, e mai pentru relaxare. Și felul cum a
evoluat zona aceasta, până la un punct, a fost favorabilă. În ultimii ani s-a deteriorat aspectul
urbanistic. E o concentrare prea mare de clădiri, prea multe nivele pentru zona aceea și trebuie
să rămână un loc de respiro pentru bucureșteni. Apar clădiri cu șase nivele, cu opt nivele,
străzi pe care nu încap nici două mașini dacă circulă din sensuri diferite. Probleme legate de
dezvoltarea orașului.

Dan Moruzan

În afară de aceea concentrare de clădiri, ce vă mai deranjează la Bucureștiul actual?
Traﬁcul. Circulația e afectată de faptul că nu a fost o gândire strategică pentru arterele
principale ale orașului. E sufocat de prea multe mașini, fără îndoială. Doar un proiect grandios
ar putea să schimbe radical felul în care se circulă.
Inﬂuențează traﬁcul activitatea spitalului? Ajung ambulanțele mai târziu din cauza lui?
Ambulanțele au privilegiul că, atunci când își folosesc sirena, au cale liberă. Fără îndoială,
reprezintă excepția de la traﬁcul din București.
Sistemul de învățământ medical de București s-a schimbat în bine sau în rău?
În toate domeniile s-au făcut schimbări importante. Cea mai mare diferență e legată de nivelul
de adresabilitate a tinerei generații către învățământul medical. Pe vremea mea, profesiunea
medicală era una dorită. Când am dat admiterea, era acolo o concurență îngrozitoare. Cea
mai mare concurență era atunci la Facultatea de Medicină. După 90, situația s-a schimbat
semniﬁcativ. Au fost ani în care numărul de locuri era egal cu numărul de candidați. Anul
trecut însă, a fost pentru prima oară când s-a înregistrat o concurență mai serioasă. Au fost
4-5 candidați pe loc, a fost o surpriză plăcută. Dar cred că și aici e o explicație mai simplă. În
spațiul european, profesiunea de medic este foarte căutată. Și tinerii probabil gândesc că o
carieră medicală îi plasează sigur în spațiul european. Și, într-adevăr, în țările europene există o
foame de medici pregătiți, care pot ﬁ puși la treabă fără niciun fel de investiție. Noi nu avem o
motivație consistentă ca să îi convingem pe doctorii tineri să nu mai plece.

Mihai Petre
32 Bucureștiul meu drag

Dumneavoastră le-ați recomanda să rămână aici?
Evident că recomandarea ar ﬁ aceasta. Dar ar mai ﬁ necesară o schimbare a sistemului de
sănătate, trebuie ca medicii să ﬁe motivați pentru o carieră în România. Fluxul acesta de
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plecări al medicilor din România nu este controlabil, nu putem
obliga pe nimeni să revină la locul de muncă din România.
Oamenii, conform tendinței de a accesa un nivel de trai superior,
își îndreaptă pașii acolo unde cred că aspirațiile lor ar putea ﬁ
împlinite.
Cum ar putea ﬁ explicată scăderea numărului de candidați la
admiterea la Medicină, față de când ați dat dvs. examenul?
Profesiunea de medic era o profesiune respectată atunci și
medicul avea o poziție onorabilă în societate. Între timp, poziția
medicului s-a deteriorat semniﬁcativ. Medicii au devenit vinovatul
de serviciu pentru diverse abateri de la conduita normala, iar
excepțiile ajung să capete putere de exemplu. Uneori și media
greșește făcând, din niște excepții rătăcite în lumea medicală,
exemple răsunătoare. Care afectează nefavorabil imaginea
medicilor. A contribuit și asta la decredibilizarea profesiei de
medic. Iar tinerii își îndreaptă atenția către zone mai confortabile.
Șpaga din spitale e și ea o excepție?
Sigur că da. Mi se pare absolut inacceptabil să impui sau să
condiționezi actul medical. Prin natura profesiunii, care se
desfășoară sub jurământ, condiționatul serviciului e incompatibil
cu calitatea de medic. Se exclud reciproc. Le circumscriem în
perimetrul rarelor excepții, evident, nu putam face din ele cazuri
care să caracterizeze lumea medicală.
Din păcate, cei care au foarte mult de lucru nu prea pot reacționa.
E și cam greu să te bați cu media, însă, în lumea noastră
medicală, aceste cazuri sunt foarte repede izolate și plasate
acolo unde le este locul. Avem organismele noastre de evaluare a
abaterilor profesionale, iar sancțiunile, care sunt date de Colegiul
Medicilor, au arătat că atitudinea noastră nu e echivocă când ne
lovim de astfel de cazuri. Dar repet, aceste cazuri sunt excepții
și n-ar trebui să ﬁe transformate în epitete lipite pe ﬁrmamentul
profesiunii noastre.
Referitor la domeniul dvs. aplicat strict pe București,
apelează mai mult bucureștenii la chirurgia estetică?
Eu practic specialitatea de aproape patru decenii și, în lista mea
de așteptare pentru intervenții de chirurgie estetică, chiar înainte
de 89, erau numeroase persoane. Era o listă destul de lungă,
întinsă pe multe luni, uneori până la un an. Exista o adresabilitate
și pentru tipurile acestea de intervenții. Evident că, după 90
și, mai ales, după 2000, interesul pentru acestea a crescut
exponențial, dar nu doar în România. Și a fost condiționată și de
progresele tehnologice.
Care e cea mai dorită intervenție?
La ora actuală, nu doar în România, adresabilitatea maximă e
în zona mamoplastiilor, a intervențiilor de remodelare a regiunii
mamare: sâni mici care trebuie făcuți mari, cei mari micșorati, cei
căzuți ridicați etc. Pe locul al doilea sunt cele din regiunea facială
și, apoi, cele de remodelare corporală.
Pe soția tot aici ați cunoscut-o?
Da. Am cunoscut-o încă din studenție. N-aș putea să spun că-mi
amintesc unde, dar suntem căsătoriți de aproape 42 de ani. Soția
este tot medic, tot chirurg, chirug ginecolog și am avut amândoi
meserii consuptive, care te obligă să te dedici în totalitate. De
dimineață și până seara ești în priză.
Dumneavoastră și soția sunteți medici- ﬁul dvs. s-a făcut
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pictor. N-ați fost tentați să îl îndemnați către o meserie mai
sigură?
Da... el este artist plastic, ca să zic așa. Face pictură, sculptură,
face și ﬁlm. E chiar un artist remarcabil, cu un nume bine
cunoscut, mai ales în străinătate, dar și în țară. A avut o expoziție
caliﬁcată drept grandioasă la Dubai, acum o să aibă și la Londra
și apoi iarăși în Emirate. Desfășoară o activitate foarte întinsă.
Câteodată e mai ocupat decât mine. Ceea ce mă face puțin
invidios (râde).
Aș ﬁ dorit să ﬁe medic, pentru că l-aș ﬁ putut ajuta mai mult. În
profesiunea medicală, sunt și aspecte care se transmit pe calea
procesului ghidat, dar și aspecte care se “fură”, ca să zic așa. Dar
a avut această înclinație, chiar din momentul în care a putut să
țină ceva în mână: a avut mereu un creion și o foaie de hârtie în
față.
Însă a cochetat și cu ideea de a face Medicină. Chiar a ﬁnalizat
primii trei ani de Medicină, care sunt cei fundamentali în pregătirea
medicală. Și îi sunt de real folos în domeniul artistic. Anatomia
artistică este un domeniu care se studiază în facultățile de arte
frumoase în toate domeniile.
N-ați încercat deloc să-l convingeți să continue cu medicina?
Sigur. Au fost repetate tentative de genul acesta, dar nu ne-am
impus punctul nostru de vedere. Decizia i-a aparținut lui și cred că
trebuie să aparțină ﬁecărui tânăr.
E bun Bucureștiul ca loc de crescut copii?
Sigur că da. E un loc din România în care ai acces la tot ce
înseamnă mijloace de educație la nivelul cel mai înalt. Dacă ai
timp și dispoziție, nu e nicio limită de a aborda orice palier al
științelor, al artelor. Este locul ideal, aș spune eu, în care poți
beneﬁcia de modelare profesională, de informare, de educație
complexă și așa mai departe.
N-ați fost tentat niciodată să plecați de aici?
Au fost astfel de perioade. Dar, în acele perioade în care mă
băteau asemenea gânduri nu puteam gândi să plecăm din țară.
Am avut oferte și după ce am avut posibilitatea să circulăm, dar
nu m-am gândit prea tare la asta. Am considerat că locul meu
este aici.
Ați fost printre primii care au fondat clinici private în
România. Cât de greu a fost?
Sigur, am fost printre începători, probabil a fost printre primele,
dacă nu chiar prima unitate cu paturi în România. Îmi amintesc
că, atunci când a fost necesar să completez documentele pentru
a deschide oﬁcial activitatea, la nivelul Ministerului Sănătății, nu
exista niciun fel de element de referință.
Evident că activitatea privată este un palier care reclamă exigențe
suplimentare. Rețeaua sanitară de stat se desfășoară conform
unor standarde recunoscute, istorice, însă activitatea privată vine
ca un element cu totul și cu totul nou, care trebui să se axeze
pe un palier superior de activitate. Activitățile medicale trebuie să
motiveze pacientul pentru a acoperi niște costuri suplimentare. Și
costurile trebuie motivate de calitatea serviciilor.
Au mai multă încredere pacienții într-o clinică privată decât
într-un spital de stat?
Aici sunt nuanțe psihologice. E greu de stabilit, ar trebui făcut
un studiu pentru a acorda un răspuns corect la întrebarea
dumneavoastră. Dar, în domeniul privat, relația medic-pacient
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trebuie să funcționeze mult mai bine, trebuie ca medicul să acorde
deplină încredere pacientului.
Cât de mult diferă viața într-un spital de urgență de cea pe care o
vedem prin ﬁlmele americane?
E același tip de activitate. Și vă spun asta în cunoștință de cauză:
am fost în SUA la începutul anilor 90 și am vizitat o mulțime de unități
spitalicești de același calibru. Și pot să vă spun că nu sunt diferențe
notabile, aceleași principii guvernează activitatea în unitățile de tipul
acesta. Spitalele de urgență au un anume ritm de viață, de conexiune
medic-pacient, un anume timp de rezolvare. Totul se desfășoară uneori
sub presiunea timpului, iar deciziile trebuiesc luate repede. Evident, este
o școală. Medicina de urgență impune accente speciale, nu poți să stai
să cântărești câteva zile un pacient. Deciziile trebuie luate instantaneu.
Cea mai grea operație pe care ați făcut-o care a fost?
Am efectuat peste 40.000 de intervenții chirurgicale, de la cele mai
simple la cele mai complexe. Aici, în Spitalul de Urgență, s-a operat
prima schimbare de sex, tumoarea gigantă, caz unic pe planetă, omulpasăre, cazurile mediatizate de Discovery Channel. Discovery a fost de
două ori pentru intervenții chirurgicale în România, și ambele dăți în sala
mea de operații.
Care au fost reacțiile din partea colegilor când ați decis să faceți
prima operație de schimbare de sex din țară?
Întotdeauna, când intenționezi să depășești o limită, sunt diﬁcultăți
generate de faptul că unii percep într-un sens, alții în alt sens abordarea
acestei probleme. Sigur, destul de mulți încearcă să te descurajeze.
Dacă reușești să depășești aceste bariere, poți să faci treabă bună.
V-a luat mult timp să vă hotărâți s-o faceți?
N-a fost foarte simplu, au fost și aspecte de ordin psihologic de luat
în seamă, și religios. În scopul unei decizii ﬁnale, l-am consultat și pe
taică-meu. El a fost preot, Dumnezeu să-l odihnească, dar unul cu o
minte foarte deschisă. Am considerat că e necesar să mă sfătuiesc și
cu el. Am făcut o deplasare la Comănești ca să vorbesc cu el. Și mi-a
spus că, dacă lucrul ăsta e posibil din punctul de vedere al tehnicilor
chirurgicale, dacă omul ăsta se consideră împlinit și mulțumit după
efectuarea unei astfel de intervenții, înseamnă că e un lucru bun. Tatăl
meu a fost un aliat și discuția cu el a fost decisivă.
Per ansamblu, cum e Bucureștiul lui Ioan Lascăr?
Bucureștiul meu e destul de scurt (râde). Adică, de acasă până la
Spitalul de Urgență, la Facultatea de Medicină la Colegiul Medicilor,
câteva obiective pe care trebuie să le parcurg obligatoriu pe parcursul
unei luni. Din păcate, ajung mult mai rar decât mi-aș dori la un spectacol
de teatru, pentru că programul meu se termină prea târziu, pe la opt
jumate- nouă. Am invitații de la prieteni-actori, la tot felul de evenimente.
Dar, din păcate, nu reușesc să onorez decât 10% dintre ele. Partea
această cu timpul e deﬁcitară și nu văd nici pe viitor că s-ar putea
schimba.
Spuneți asta zâmbind.
Sigur. Nu pot să spun că cineva mă silește să am ritmul ăsta. Eu încep
ziua de lucru la ora 7, la clinica privată, la 8 sunt la spital și, mai târziu,
la clinica privată, la 14-15, fără pauză de masa, masa este seara târziu.
Până la ora 21, ăsta e programul cotidian. Pe care, din păcate, nu am
posibilitatea să-l modiﬁc drastic. Prima parte a sâmbătei e dedicată tot
activității speciﬁve. Dar, uneori, în weekend mai reușesc să mai evadez.

36 Bucureștiul meu drag

Nr. 18 / Iunie 2013 37

38 Bucureștiul meu drag

Nr. 18 / Iunie 2013 39

Arhitecții
Bucureștiului
Arghir Culina
1883-1972
Te x t M i h a e l a L Ă C R A R U ș i R ă z v a n L Ă C R A R U
F o t o C ă t ă l i n S ĂT M Ă R E A N , R ă z v a n L Ă C R A R U

13. Hotel Ambasador
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ARHITECTII BUCURESTIULUI

Arghir CULINA este imaginea unei evoluţii stilistice
a primei jumătăţi a secolului 20 într-o Românie
care încuraja și răsplătea creativitatea, oamenii de
afaceri și antreprenorii.

De Mihaela LĂCRARU

De Răzvan LĂCRARU

F o t o C ă t ă l i n S ĂT M Ă R E A N
42 Bucureștiul meu drag

Arhitectul CULINA este o poveste de succes cu un ﬁnal amar,
cauzat de schimbarea atmosferei politice de după cel de-al Doilea
Război Mondial. Regimul politic de după Martie 1945 l-a retras din
viaţa profesională, pentru ca, mai târziu, să îi sechestreze toate
proprietăţile arhitectului, și să încerce (destul de eﬁcient) să îl șteargă
din memoria culturală a Bucureștiului și a României. Din acest
ultim motiv datele biograﬁce sunt, din păcate, destul de puţine sau
deduse.
Născut pe 15 Iulie 1883 în Hrupiște, Grámos, în partea de Nord-Est
a Greciei, aromânul Arghir CULINA se mută, probabil, cu familia în
București devreme în cursul vieţii sale. Cert este că urmează cursurile
Școlii Superioare de Arhitectură din București, obţinând diploma de
arhitect în 1909. Literatura de specialitate menţionează în treacăt
colaborarea lui Arghir CULINA cu Paul GOTTEREAU (1843-19??) și
Albert GALLERON (1846-19??), informaţie greu de demonstrat însă,
având în vedere că GALERON a plecat din România deﬁnitiv când
CULINA avea aproximativ 17 ani. O informaţie sigură este că în timpul
studenţiei lui Arghir CULINA arhitectul Eracle LĂZĂRESCU (18681937) era titularul cursului de ‘salubritate, higienă și instalaţii’, curs pe
care îl preda începând cu 1904. La fel de clar este că LĂZĂRESCU
și CULINA semnează câteva proiecte împreună în prima jumătate a
anilor 1910’. De asemenea, având în vedere prenumele arhitectului
LĂZĂRESCU și colaborarea acestuia cu arhitectul Gheorghe
SIMOTTA, probabil că și acesta era de origine aromână, trăsătură
care a funcţionat, probabil, ca liant pentru relaţia dintre student și
profesor.
Mediul de provenienţă al lui Arghir CULINA i-a înlesnit acestuia o
serie de comenzi de arhitectură, una dintre primele astfel de comenzi
ﬁind în 1912 hotelul Palace, actualmente Cișmigiu cu un proiect de
structură semnat de inginerul aromân Nicolae Nacu PISSIOTA, văr
cu arhitectul, și deţinătorul hotelului. O altă sursă de comenzi a fost
o aparentă relaţie cu Societatea de Asigurări Dacia România, pentru
care proiectează în perioada 1928-1934 trei imobile de locuinţe
de dimensiuni medii și mari. Situaţia ﬁnanciară a arhitectului se
îmbunătăţește rapid, înlesnindu-i acestuia și o carieră de dezvoltator
imobiliar, proiectând pentru sine blocul din Hristo Botev 3 și Hotelul
Ambasador.

19. Vila Emil Prager

În 1942 arhitectul este numit membru al Ordinului ‘Steaua României’ în
grad de Oﬁţer de către regele Mihai I, acordându-i-se astfel cea mai înaltă
distincţie a Statului Român. Începând cu Iunie 1945 Arghir CULINA, în
vârstă de 62 de ani, nu mai face parte din cadrele Corpului Arhitecţilor și
se pensionează din funcţia de arhitect inspector general clasa I din cadrul
Ministerului Comunicaţiilor și Lucrărilor Publice. După o scurtă tentativă de a
mai porni o afacere – Danubia Motor în perioada Mai 1946 - Ianuarie 1947 –
CULINA renunţă la orice activitate, ﬁind obligat, probabil, de regim. În 1950,
prin decretul din 19 Aprilie, îi sunt conﬁscate / naţionalizate locuinţa din
strada Cristian Radu 3 și imobilele aﬂate la adresele Hristo Botev 3, Magheru
10 și Suvenir 2. Continuă să locuiască totuși la aceeași adresă (Cristian
Radu 3), probabil cu chirie. În 1958, în cartea de telefon mai ﬁgurează două
persoane la aceeași adresă: Sideri CULINA și Florica CULINA. Am reușit să
luăm legătura cu un strănepot al lui CULINA, care i-a urmat în meseria de
arhitect, domnul Ștefan BIANCO. De la dânsul și familia dânsului am aﬂat că
Arghir CULINA a fost și închis pentru posedare de aur în anii 1959-1960.

Arghir Culina – arhitect

În 1972, conform familiei și a listelor ‘Asociaţiei Cremaţioniste Amurg’
arhitectul este incinerat în București la Crematoriul Cenușa. După o viaţă
de creaţie și reușite, regimul politic a izbutit să șteargă o mare parte din
existenţa arhitectului. Au rămas încă moștenire o parte din clădirile sale, ca
urmare a dispariţiei Hotelurilor Splendid și Splendid Parc și a Ministerului
Economiei și probabil a altora pe care încă nu le-am identiﬁcat.
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20. Vilă
05. Hotel Opera

14. Vila Mincu
08. Hotel Muntenia
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Arghir CULINA rămâne un reper pentru arhitectura românească, demonstrând că
tradiţia și modernitatea pot coexista în creaţia contemporană. În decursul anului trecut,
împreună cu Ordiunl Arhitecţilor din România – Filiala Teritorială București, am întocmit un
traseu arhitectural dedicat operei arhitectului Arghir CULINA pentru a conserva amintirea
acestuia. Pliante cu acest traseu au fost distribuite gratuit în muzee, librării, săli de
concerte și universităţi, iar materialul poate ﬁ în continuare accesat pe internet, la adresa
ArghirCULINA.blogspot.com.
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17. Garaj Auto (fost Mihăescu)

02. Căminul studenţilor mediciniști

03. Casa Funcţionarilor Societăţii
de Asigurare Dacia România
06. Hotel Cișmigiu

07. Hotel Capitol
03. Imobilul Societăţii Generale de
Asigurare Dacia România
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10. Hotel Negoiu (Stănescu)

48 Bucureștiul meu drag

09. Hotel Union

16. Monumentul Haralambie Botescu

04. Monumentul Avântul Ţării
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F o t o Antonio Cioarek

Oglindiri care
salvează situația

D e Mugur Kreiss
www.mkdesign.ro

Îmi plac blocurile din sticlă. Atât cât se poate... Înţelegeţi
despre ce vorbesc: clădirile acelea mai înalte sau mai scunde,
cu pereți cortină din sticlă, care apar peste tot în ultima vreme.
Unele sunt frumoase și, puse unde trebuie, dar mai ales lângă
ce trebuie, arată excelent sau măcar bine. Cele mai mari
probleme le am cu acelea dintre ele care sunt construite în
vecinătatea unor clădiri importante, vechi, istorice chiar. Unele
alăturări sunt de-a dreptul dureroase. Văzându-le, îmi amintesc
ce am învățat în școala de arhitectură despre grija față de
vecinătăți. Și sigur că nu doar mie mi s-a șoptit acest lucru, în
secret, ci unor generații de studenți care astăzi sunt arhitecți.
Inutil acel curs! Fiecare cldădire de acest gen pare a ﬁ făcută
exact contrar acestui lucru, cât mai mare și cât mai altfel decât
cele dimprejur, strivindu-le ﬁzic și stilistic.
De fapt, ca peste tot, cine dă mai tare din coate, ăla ajunge
mai în față. “Vecinii “sunt ultimii care contează. Și cele mai
urâte exemple le-am găsit, din păcate, în București, că mi-e
mai la îndemână. E drept, nici n-am stat să “vânez “aceste

clădiri, că nu mi-am propus asta. Dar, dacă trec pe lângă vreuna
și am aparatul de foto la mine, o fotograﬁez, măcar așa, ca să pot
prinde poza cu o piuneză în panoul meu imaginar de “așa nu “!
Dar, pe măsură ce au trecut anii și s-au înmulțit cuburile din sticlă,
am încercat să găsesc și o latură bună a problemei, ca să nu mă
amărăsc non-stop. Și am găsit-o de ceva vreme, iar explicația
m-a făcut să privesc aceste clădiri cu alți ochi: ele sunt oglinzi
în care se reﬂect casele frumoase dimprejur, copacii sau cerul.
Astfel, blocurile din sticlă ajung aproape să dispară, acoperite
de imaginile care se reﬂect în ele. Și, uite-așa, nu mă mai
încrunt când trec pe lângă clădirea CEC-ului și o văd strivită de
imensitatea de alături, ci mă bucur, văzând-o dublată. Merg mai
departe și mă uit cum magazinul Victoria sau biserica de vizavi se
cercetează cu oarecare cochetărie în aceeași oglindă. La fel se
întâmplă și cu hotelul de pe Cale Victoriei. Corpul de sticlă - aﬂat
în spatele “citatului “architectural care marchează intrarea și care
reproduce intrarea vechiului Teatru Național ce a existat cândva
acolo – dispare și el, chiar dacă nu este deloc urât. O altă clădire,
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cea a Continentalului, albă și delicată, înconjurată în ﬁecare zi de
alt cer, apare în “oglinda “de vizavi.
V-am împărtășit toate acestea, cu gândul că poate vă ajută și pe
voi să treceți mai ușor peste senzația de disconfort pe care ți-o
dă un paralelipiped din sticlă, rece și amenințător.
Însă nu e nimic de făcut cu acele clădiri din sticlă făcute fără
pic de talent, în care nici măcar nu se reﬂect nimic frumos –
oglinzi inutile, în care nimeni nu vrea să se privească. Trist, dar
adevărat... Trist pentru ele, clădirile, dar și pentru noi, călătorii.
Nu există orașul perfect, însă, prin alte colțuri din lume, am sesizat
o intenție pentru a ajunge la perfecțiune, de a îmbina totul astfel
încât să se evite stridențele de orice fel. Ne vom molipsi și noi de
această intenție -măcar de o bucățică din ea -, până când nu va ﬁ
prea târziu și “oglinzile “nu vor mai avea ce să reﬂecte?
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Hotelul Continental, alb și delicat, înconjurat în ﬁecare zi
de alt cer, apare în “oglinda” de vizavi, hotelul Novotel.
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Bucureștii
în ﬁlatelie
De Cezar Petre Buiumaci

Coliţa ce amintește de
proclamarea Regatului României
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Una dintre entităţile care se ocupă frumos de urbe este
Romﬁlatelia. Bucureștii sunt reprezentaţi în frumoase serii de
timbre, de o calitate superioară și cu un design atragător.
Deși încă de la începutul secolului trecut au fost tipărite timbre
ce ilustrau un eveniment local, voi prezenta în continuare o
parte din emisiunile postdecembriste

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

Coliţa dedicată aniversării a 110 ani de la punerea pietrei de temelie a Palatului C.E.C.

Coliţa dedicată împlinirii a 110 ani de la inaugurarea Fundaţiei Universitare Carol I, astăzi Biblioteca Centrală Universitară.

Blocul Vechiul București
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Colița Vechiul București
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Coliţa seriei de mai sus, în care este
reprezentat Palatul Artelor, ulterior Muzeul
Militar.
Clădirea nu mai există, pe locul ei se aﬂă
astăzi mausoleul liderilor comuniști

Blocul seriei dedicată centenarului
Expoziţiei Generale din 1906 ce s-a
desfășurat în Parcul Carol, special
construit și amenajat pentru acest
eveniment

În 2009 s-au sărbătorit 550 ani de la prima atestare
documentară a Bucureștilor.
60 Bucureștiul meu drag
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Coliţa dedicată aniversarii a 130 de ani de la
construirea Băncii Naţionale a României
Coliţa seriei de mai sus reprezentând
Catedrala Patriarhală
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Aeroportul Otopeni
F o t o : Dragoș Stoica
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D e Dragoș Stoica

Istoria aeroportului Internaţional “Henri Coandă”
Otopeni începe în timpul celui de-Al Doilea
Război Mondial, când funcţionează ca bază
aeriană pentru Al Treilea Reich.
De-a lungul timpului, cel mai important aeroport
al României suferă transformări succesive,
începând cu modernizarea pistei lungă de
3.500 de metri și continuând, în 1969, cu
crearea unui foaier pentru celebrităţi, cu ocazia
vizitei președintelui SUA, Richard Nixon. Apoi,
în 1986, urmează inaugurarea celei de a doua
piste și extinderea aeroportului în doua etape:
1994 – 1998 și 1999 – 2007. A treia etapă
de modernizare începe în anul 2009 vizând
creșterea capacităţii totale de procesare a
pasagerilor la peste 6 milioane de pasageri
pe an și inaugurarea, de asemenea, în 2012 a
noului Terminal Plecări.
Proiectul construirii Terminalului 2 de pasageri
a fost elaborat în cadrul Programului Strategic
de Dezvoltare, urmând ca acesta să ﬁe ﬁnalizat
până la sfârșitul anului 2022. El va ﬁ constituit
din patru module, ﬁecare cu o capacitate de 5
milioane de pasageri pe an.
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Povestea
SkirtBike 2013
Te x t ș i F o t o : A n c a P a i u
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D e Anca Paiu

Un eveniment cu oameni frumoși!
Într-un oraș în care predomină griul, sute de domnișoare
au ales și anul acesta să-l coloreze prin apariția lor plină de
energie și zâmbete pe două roți. Nuanțele de gri ale orașului
au fost accentuate și mai tare de ploaia densă ce răcorea
ﬁecare stradă a Bucureștiului, însă doamnele și domnișoarele
nu s-au lăsat intimidate de picăturile de ploaie ce se înmulțeau
de la minut la minut și au pedalat într-o manieră chic, 9 km.
Fetele s-au pregătit pentru acest eveniment, ﬁecare avea coșul
bicicletei încărcat ﬁe cu ﬂori, prăjiturele sau cireșe. Bicicletele
erau ca și scoase din cutie, aranjate, dichisite și împodobite, la
fel ca și posesoarele lor fashion.
Zâmbetele biciclistelor au fost molipsitoare în traﬁc. Pietonii
și șoferii s-au transformat în spectatori veritabili pentru
câteva clipe, cu toții admirau parada biciclistelor chic, păreau
fermecați de frumusețea și veselia lor.
Pe lângă culoarea adusă orașului, fetele au legat prietenii ce
au dus la crearea unei adevărate comunități pline de oameni
frumoși.

Ne vedem la ediția de toamnă SkirtBike, cu multe zâmbete și
voie bună!
Cu drag,
SkirtPhotographer-a voastră!
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Unghiuri de vedere
Te x t ș i f o t o : Elena Codrea și Cristian Spiridon

Locul copilăriei mele, zona cuprinsă între străzile Doicești și
Fildeșului este o oază de verdeață între două rânduri de blocuri
tip, discrete și cochete, cu un etaj, blocuri rusești construite prin
1954 -1955, cu garsoniere și doar câteva apartamente cu 2
camere. A fost un loc care m-a atras și m-a fascinat întotdeauna,
un loc al nimănui și al tuturor. Pe atunci nu-mi dădeam seama de
asta; mi se părea ﬁresc să ﬁe așa. Acum, însă, înţeleg ce bogăţie
este acolo - un parc în mijlocul orașului.
Iniţial zona a fost complet deschisă și se putea parcurge, de
la un capăt la celălalt, pe toată lungimea celor două străzi ce
o mărgineau. Așa cum era, ea favoriza legătura între vecini
căci, vrând-nevrând, îi știai pe toţi cei din jur. Era o cu totul altă
atmosferă faţă de viaţa trăită într-un bloc cu 10 etaje, unde de
abia îţi știi vecinii direcţi de sus, de jos și din lateral.
Acum, multe zone sunt blocate de construcţii mai mult sau
mai puţin improvizate și doar puţine locuri mai permit accesul.
Vegetaţia a îmbrăcat totul, astfel încât cu greu se mai zăresc
blocurile. Deși confortul este relativ scăzut (o garsonieră are
aproximativ 16 mp, încălzită cu o sobă de teracotă cu gaze,
o baie cu un cazan-boiler, fără cadă sau cabină de duș, și o
bucătărie mică, fără apă caldă) există un model de bloc care
mi-a plăcut în mod deosebit, cu toate intrările dând într-o terasă
deschisă comună, care la rândul ei dădea exact în această curte
interioară, dacă o pot numi așa. Era o plăcere să stai acolo, cu
toată verdeaţa din jur. Nu vă imaginaţi ce era când înﬂoreau teii!
M-am bucurat să revăd acest loc la început de vară, când totul
este foarte verde. Sper ca fotograﬁile să vă facă curioși să o
vedeţi! (Roberto Iosupescu)

F o t o : Roberto Iosupescu
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Elena Codrea

Partea veche a orașului mă atrage cu
străduţe și grădini pline de farmec ce
așteaptă să ﬁe descoperite. Intri în altă
lume, viaţa are alt ritm, timpul nu mai
contează. Fiecare casă are personalitatea
ei și ascunde între ziduri povești
nebănuite.
Imaginile ne dezvăluie două străzi
retrase și liniștite, Doicești și Fildeșului,
înconjurate de verdeaţă, căsuţe cu
arcade și etaj, grădini de vară pline de
ﬂori. Se poate servi masa direct în curte,
la umbră, ferit de zgomotul și tumultul
orașului.
Frumuseţea și ineditul locurilor se
intersectează cu amintiri dragi mie, cu
vacanţe petrecute la bunici și parfum de
copilărie.
În această lume paralelă reușesc să
evadez din monotonia și uniformitatea
blocurilor gri sau, mai nou, prea colorate.
Orașul se dezvoltă în continuare, însă,
nu într-un ritm unitar. Culorile tari rup
echilibrul și așa destul de fragil. “Mai puţin
înseamnă întotdeauna mai mult”.
Din anul 2010 am început să cutreier
orașul împreună cu Asociaţia “Bucureștiul
meu drag”. Este o plăcere să descoperi
ce a fost odată Micul Paris!
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Cristi Spiridon

Cu dragoste despre cartierul experiment
Cățelu... Am ales o după-amiază
liniștită, compania plăcută a prietenilor și
împreună am uitat de agitația cotidiană
și de mersul grăbit prin București, am
pășit în acest cartier bucureștean despre
care mulți nici nu știu că există. Agitația
orașului s-a transformat brusc în liniște,
betonul și asfaltul au devenit verdeață,
iar oamenii s-au dovedit a ﬁ încântați de
vizita noastră.
Prima vizită în acest ansamblu a fost prin
septembrie 2010 și recunosc că mi-am
schimbat părerea despre noțiunea de
a locui în București, atunci am aﬂat de
existența acestui cartier de locuințe tip
“container”.
Care este adevărata față a Bucureștiului?
Putem deﬁni acest oraș raportându-ne la
casele vechi cu o arhitectură deosebită
sau la cartierele muncitorești unde
betonul este peste tot. Consider că cea
mai bună caracteristică a Bucureștiului o
reprezintă schimbarea continuă în care
se aﬂă, nu te lasă să te obișnuiești prea
mult cu o imagine, nu îți dă voie să te
plictisești.
În imaginile ce urmează voi încerca să vă
prezint viața din acest cartier așa cum am
văzut-o eu și sper să îl vizitați și voi.
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Eseu
bucureștean
Muzeul Național de Istorie
Nimeni nu știe cand începe o poveste, ci iși dă seama de ea
abia când se aﬂă în mijlocul ei, în tumultul acțiunii, înconjurat de
zgomote, dezorientat, venindu-i în minte frânturi ale unor amintiri
bizare. Timpul e neobosit, ce s-a întamplat acum o secundă deja
a devenit istorie. Nimic nu începe de la zero, suntem cu toții prinși
într-un joc al consecințelor faptelor noastre și a celor din jurul
nostru, de aceea nu pot spune clar cum a inceput povestea mea,
poate ca s-a petrecut demult, sau poate că acum un minut. Însă,
pentru a mă revanșa în privința incipitului înseamna că trebuie să
avem un trubadur care sa prezinte cadrul. Frigul și zapada i-au
cam inghețat corzile lăutei, însă corzile vocale îi sunt încă bine
încălzite, așa că povestea poate să înceapă.
E liniște... doar vântul se mai aude cum joacă de-a v-ați
ascunselea printre copaci, făcându-i să tresară … abia ce
ațipiseră. O nălucă trece pe stradă, luminile nereușind să îi
contureze forma. Aceeași prezență își strecoară umbra prin
încăperile reci, printre vitrine, în fața lui deschizându-se comorile
trecutului. Luminile își încep propriul joc al ielelor, luând in horă
toate visele oamenilor adormiți. Dimineață, se aud fremete pe
străzi. Un lucru e cert, tezaurul istoric a dispărut și odată cu el
și liniștea locuitorilor de pe strada Poștei care se simt goliți de
propriul trecut. Priviri intense, iscoditoare, ale celor mari, căutături
nedumerite, infantile, ale celor mici, care nu înțeleg gravitatea
faptului.
Umbrele amenințătoare ale locuitorilor strigă după istoria furată,
însă mărește și mai mult doza de mister. Cine ar ﬁ putut ﬁ în stare
de așa ceva? Toată lumea devine suspectă, iar umbrele nu fac
decât ceea ce știu ele să facă… tac.
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D e Laura Mihalache

Un mic nor de fum rămâne în urma mașini parcate în fața
ceasornicariei, facându-i pe cei din jur își întoarcă capetele către
noul venit. Timpul … nici nu știi când trece, și nici nu îți dai seama
că a trecut… ”Cred că am ajuns unde trebuia.” Se aude vocea
detectivului ce îi raspunde prin telefon superiorului său. Investigări
peste investigări, amprente, priviri din diferite unghiuri, interogări,
reușesc să contureze portretul suspectului și detectivul reușește
să îi ia urma. Unii o numesc, și acum, copilăresc ”întâlnirea celor
doi vechi rivali: câinele și pisica”.
Urmează urmărirea, nu ca în ﬁlme pentru că nu e ﬁlm, însă ﬁind o
poveste putem spune ”ca în poveste”. Fugarul e prins în fuga lui
și pus să își recunoască faptele și să înapoieze trecutul pentru ca
istoria să își urmeze din nou cursul ﬁresc al ei. Lumina nu îi mai e
aliat de data asta, iar fața i se dezvăluie în bătaia ei, mai clară ca
niciodată.
Detectivul își dezvăluie și el fața și își primește ovațiile, aprecierile
meritate. Noi povești, unele poate mai interesante, poate mai
inventive, însă având mereu un sâmbure de adevăr au loc în
jurul nostru, precum reﬂexia care, deși o imagine falsă pentru că
obiectul nu e acolo, nu e posibilă dacă obiectul reﬂectat nu ar
exista.
Laura Mihalache - este studentă UAUIM, absolventă a cursului
“Fotografia ca instrument de cunoaștere în arhitectură” susținut
de lect. dr. arh. Vlad Eftenie
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București
portretul unui oraș
D e Paula Craioveanu
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În ultimii ani am adunat sute de fotograﬁi care pot constitui o istorie
subiectivă a arhitecturii Bucureștiului prin ceea ce a rămas încă în
situ din arhitectura secolelor XIX și XX. Fotograﬁez pentru a păstra
ceva din arhitectura pe cale de dispariţie, dar și pentru a captura
frumuseţea formei.
Fotograﬁile alătură și compară elemente de arhitectură – fereastra
de inﬂuenţa neoclasica, fereastră în stil neoromânesc, fereastra
Art Nouveau, dar și porţi, feronerii, cupole, basoreliefuri, elemente
decorative – expresii arhitecturale ale unor stiluri și ale unor epoci,
care sunt în mare măsură azi, subestimate.
Foto și text
Paula Craioveanu
www.paulacraioveanu.com

Paula Craioveanu este arhitect dar şi doctor în
arte vizuale, ceea ce o face să privească oraşul
atât din perspectiva arhitectului, cu o anumită
rigoare, dar şi din cea a artistului care filtrează
informaţia prin sensibilitatea sa.
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Folosirea elementelor decorative, a ancadramentelor, frontoanelor, a
sculpturilor pe faţadă, apare ca ﬁind la momentul iniţial al construcţiei
un scop în sine, un proces conștient de elaborare estetică, înainte de
apariţia arhitecturii funcţionale, lipsită de ornamente.
Faţadele unor clădiri monumentale sau case particulare, aparţinând
unor stiluri diferite – neoclasic, neoromânesc, eclectic, art nouveau,
art deco – văzute în detaliu sau în ansamblu, sunt ﬁxate în imagini
care stârnesc interes dar au și rolul de a identiﬁca și înregistra parte
din patrimoniul arhitectural românesc din sec al XIX-lea și al XX-lea.
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Poarta Palatului de Justiţie, construcţie
monumentală și severă în stil neorenaștere,
opera arhitectului francez A. Ballu din 1895.

Fereastra unei case Art Nouveau, construită în
anii `20, arhitect D. Maimarolu.

Fereastră în stilul Renașterii italiene, a unei
case construite între anii 1880-1890.

Fereastra cu arc trilobat, arhitect Ioan N.
Socolescu, în casa istoricului Bucureștiului,
Ionescu Gion, din jurul anului 1890.

Fereastra casei Mița biciclista, în stil
neobaroc cu elemente Art Nouveau, arhitect
N.C.Mihăescu, 1910.

In albumul Bucuresti - Portretul unui oras, am reunit
cateva sute de fotograﬁi, care analizeaza diferite momente
din istoria arhitecturii orasului. Dintre acestea, aici sunt
prezentate cateva mostre de arhitectura istorica, care
coexista in spatiul estetic al Bucurestiului.
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DE SUS

Piața Universității

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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FOTOGRAFI ABMD

Cum ai început să fotograﬁezi?
Călătoresc mult, văd locuri minunate, surprind momente deosebite și
oameni frumoși. Am simţit nevoia să le imortalizez pentru a putea retrăi
senzaţii și a le împărtăși și altora. Am început în joacă, cu telefonul mobil,
mi-au fost apreciate fotograﬁile (prima mea fotograﬁe reușită a fost a unui
urs de plus abandonat pe o pubelă, resemnat, consumat...), aș putea
spune compoziţiile, pentru că nu putem compara calitativ un telefon cu o
cameră foto, nu? Apoi mi-am dorit mai mult, apropiaţii au dorit să vadă prin
ochii mei lumea înconjurătoare.
Ce tip de fotograﬁe îți place?
Nu pot spune că îmi place un anumit tip de fotograﬁe, mă las ghidat de
împrejurări. Aș putea spune că fotograﬁa de stradă am experimentat-o cel
mai mult, ţinând cont și de activităţile Asociaţiei Bucureștiul meu drag, dar
mai am multe de învăţat. Îmi place fotograﬁa care spune o poveste, care
îţi provoacă imaginaţia, care îţi transmite o stare, prin care vezi mai mult
decât o imagine.
Cum ai aﬂat de Asociația Bucureșţiul meu drag?
Am văzut într-o zi un grup, cu camerele de gât, colindând străzile, am fost
curios, i-am întrebat de unde sunt și mi-au spus că sunt de la Asociaţia
Bucureștiul meu drag, am mers acasă și am căutat pe internet. Mi s-a
părut foarte interesant, fotograﬁile celor din grup m-au impresionat și
mi-am dorit să particip, am mers la următoare întâlnire și de atunci cei din
grup mi-au devenit ca o familie.
Ce te atrage să participi la acțiunile asociației?
Faptul că faci parte dintr-un grup care îţi împărtășește pasiunea, cu care
poţi discuta despre fotograﬁe și de la ai cărui membri poţi învăţa multe
lucruri... a face parte dintr-un plural îţi dă o anumită siguranţă și e în același
timp o provocare și un mod de a te autodepăși. Am învăţat foarte multe
lucruri, și despre fotograﬁe și despre mine chiar.
Ce activități ale asociației îți plac cel mai mult?
Îmi plac excursiile, temele lor, locurile propuse. Sunt locuri a căror existenţă
nici nu o bănuiam sau în care nu aș ﬁ avut acces pe cont propriu. Apoi
mai sunt și expoziţiile, la care am participat și eu. Și să nu uităm revistă... o
iniţiativă lăudabilă!
Ce loc din București îți place cel mai mult?
Un singur loc??? Greu de spus... îmi place bulevardul Kiseleff pentru
casele lui frumoase, îmi place Cismigiul, îmi place Centrul Vechi, cimitirul
Bellu, Grădina Botanică... dar cred că cel mai mult îmi place zona P-ța
Spaniei - Grădina Icoanei, cu străduţele cochete și case frumoase...
Ce iți place în București?
Agitaţia, intensitatea cu care se trăiește, faptul că te acaparează, că da
dependenţă. E un loc încărcat, un loc în care cu siguranţă găsești un
subiect de fotograﬁat, e un oraș al contrastelor, un oraș cenușiu dar și
colorat în același timp, un oraș egal dar și cu sclipiri geniale, cu clădiri
uniforme dar și cu arhitecturi deosebite. Îmi place ploaia în București (nu și
cum se conduce în timpul acesta).

Radu Neagu
https://www.facebook.com/radu.neagu.7
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Ce nu îți place în București?
Ce nu îmi place... că e denigrat, că sunt foarte mulţi care spun că nu ai
ce vedea, că nu se ridică la înălţimea unei capitale europene, că nu are o
istorie impresionantă... îmi displace că permite, prin mizeria expusă, să i
se pună aceste etichete, îmi displace complacerea asta în “las-o mă, că
merge așa”.
Deﬁnește Bucurestiul în câteva cuvinte
Pentru mine Bucureștiul a devenit acasă, m-a adoptat și eu îl iubesc
necondiţionat. A devenit Bucureștiul meu drag.
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ALBUMUL CU AMINTIRI

D e Dragoș Vâlceanu
www.digitalit.ro

Magazinul bunicului meu
Magazinul era pe bulevardul Pieptănari iar
bunică-miu e cel din ușa îmbrăcat în halat
alb.
În război a avut 96 de schije în el când
s-a întors, a fost invalid, nu mai putea
mergea.
Magazinul l-au închis comuniștii...
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ARGENTIC

Practică studențească
ILF Militari - 1985
F o t o Andrei Bîrsan

La începutul anului studențesc făceam o săptămână de
practica la ILF Militari (Intreprinderea de Legume Fructe),
aproape de actula Cora de la Lujerului.
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MOZAIC

Noaptea Galeriilor
Atelierul de plotare
F o t o Andrei Bîrsan
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MOZAIC

Noaptea literaturii europene
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MOZAIC

Parcarea Ciclop
Episodul 3 | Expoziţie colectivă de artă contemporană
F o t o Mirela Daniela Dinu

Expoziția din parcarea Ciclop mi s-a părut că merge
mână în mână cu Bucureștiul de azi.
Parcarea și mai apoi orașul în sine strigă după creații
non-conformiste, îndeamnă la eliberarea spiritului creativ
din noi toți, artiști și public consumator de artă.
Expoziția mi-a conﬁrmat faptul că multiple feluri de
exprimare prin artă pot conviețui împreună sub același
acoperiș și se pot adresa împreună unui public variat.
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MOZAIC

Piața Victoriei
F o t o Andy Loghin

La expunere mare, Piața Victoriei nu mai
pare așa de haotică. Aglomerația de la
ora 6 după-amiaza se transformă în râuri
de lumină.
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MOZAIC

Streetdelivery 2013
F o t o Nicu Buculei

Street Delivery găzduiește o mulțime de ateliere de creație,
atât pentru cei mici cât și pentru cei mari, oricine își poate
dezlanțui artistul dinăuntru și să se simtă bine în același timp.
Anul acesta, atelierul în care copii pictau sacoșe era unul dintre
primul lucru care mi-a atras atenția când am intrat pe stradă.
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MOZAIC

Locul mecanizat #82
F o t o Ileana Buruianu

Francezul Bernard Lagneau, călătorind prin lume alături de
mecanismele sale din carton, a ajuns și la București, unde a
dat viaţă spaţiului cu numărul 82 din peripulul său, spaţiu oferit
de Sun Plaza Shoping Center.
Totul a plecat de la electromotorul destinat să pună în mișcare
mecanismul care cu ﬁecare zi a devenit tot mai complicat,
cucerind pas cu pas întreaga clădire.
Opera lui Bernard Lagneau s-a dezvoltat până în ultima zi a
expoziţiei, când un amalgam de cilindri, benzi de transmisie,
discuri si tuburi, toate din carton, au format un ingenios
mecanism funcţional.
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MOZAIC

Vreme capricioasă
F o t o Vlad Eftenie
2 iunie 2013
Furtuna revine în București cu nori amenințători
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MOZAIC

La absolvirea
Facultății de Psihologie
F o t o Andreia Bîrsan
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Reclame la metrou
F o t o Andrei Bîrsan
iunie 2011
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Moara Assan - 2008
F o t o Dinu Lazăr
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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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