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EDITORIAL

La mulți ani bucureșteni!
În luna septembrie este Ziua Bucureștiului. Anul acesta, de ziua lui, Bucureștiul a fost răsfățat ca
niciodată cu oameni ieșiți pe stradă care l-au colindat de la sud la nord de la est la vest, pe jos sau
cu bicicletele.
Nu sunt turiști (am vrea noi) sunt locuitorii lui care au ieșit în stradă pentru o lume mai bună, pentru
că ne-am săturat de găinăriile, mârlăniile și ciubucurile aleșilor, indiferent de culoare. Acum 22 ani
străzile Bucureștiului erau cutreierate de minerii veniți să schimbe guvernul acelor vremuri, și au
reușit, guvernul Petre Roman a fost dat jos. Acum este străbătut de tineri care vor să ﬁe ascultați și
luați în seamă.
Bucureștenii merită un oraș al lor, un oraș în care să se simtă ca acasă, un oraș curat, prietenos,
plăcut, plin de verdeață.
D e Andrei Bîrsan
w w w. o r a s u l . r o

Chiar dacă nu suntem un oraș turistic Bucureștiul este turistic pentru locuitorii lui, merită să îl
cunoaștem, să îl înțelegem și să îl respectăm.
Din fericire în ultima vreme avem mulți “ghizi” care ne dezvăluie Bucureștiul iar Oana Marinache este
unul de excepție, trebuie să-i ascultați poveștile orașului.
P.S. De obicei la ziua ta pe lângă că te distrezi și primești sau îți faci cadouri este și un moment de
bilanț, ce ar trebui să faci până la vârsta asta, ce ai facut și ce nu. Nu trebuie să ne amăgim, nu
suntem unde trebuie și nici nu vom ﬁ prea curând.
Vrem să credem că viitorul orașului este în mâinile noastre, așa să ﬁe!

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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În turul Nicolae P. Cerkez cu Oana Marinache la Arhivele Statului
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CRONICA

Expoziția “Trecut-au anii”
În perioada 18 septembrie – 06 octombrie 2013 te așteptăm la Muzeul „Municipiului București” pentru a vedea expoziţia foto “Trecut-au
anii...”. Cea de-a șasea ediţie va reprezenta o întâlnire cu anii 60-80 ai secolului XX bucureștean cu cel al anului 2013.
Fotograﬁile vechi provin din arhiva Muzeului „Municipiului București”, și Cezar Petre Buiumaci, pe când cele actuale sunt realizate de
membrii Asociaţiei “Bucureștiul meu drag”, coordonaţi ﬁind de curatorul expoziţiei, Andrei Bîrsan, Peședinte.
Sponsori: EPSON România, Dacora Print, Nikon România

F o t o : Viorel Pîrjan
Expun: Adrian Tache • Alex Dinu Serban • Andrei Birsan • Andrei Vocurek • Andreia Birsan • Cezar Petre Buiumaci • Cosmin Andrei • Crisanta Maciuceanu • Dan Moruzan • Dan Sendroiu • Daniela Bitanoiu • Eli Driu • Elisei Noata • Ileana Buruianu • Ion Pirvu • Lucia Spirea • Madalina
Macovei • Mihaela Motaianu • Mihai Petre • Mirela Momanu • Nick Costandache • Radu Iacob • Roberto Iosupescu • Serban Vornicu
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CRONICA

Expoziția La mulți ani București!
Cine este Orașul? Băcănia din colţ, mall-ul din Militari, Arcul de triumf, garnitura de metrou “Orhideea”? Și ele sunt dar în principal Orașul
suntem Noi, locuitorii lui, nu putem detașa orașul de locuitorii lui. S-au împlinit 554 de ani de la prima atestare documentară, nu contează
dacă este mult sau puţin, contează că avem ce sărbători și trebuie să o facem.
Am sărbătorit Ziua Bucureștiului și printr-o expoziţie de fotograﬁe la Magazinul Fotohobby str. Covaci 7, în Centrul vechi al Bucureștiului
Fotograﬁile sunt tipărite cu imprimanta Canon Selphy CP-900 și am avut ocazia să testăm aparatul foto Canon EOS 100D.
Organizatori: Asociatia Bucurestiul meu drag www.orasul.ro, Magazinul Fotohobby www.fotohobby.ro, Canon www.canon.ro
La vernisaj a fost testat aparatul foto Canon EOS 100D, http://goo.gl/WRc28D

Expun: Adrian Tache • Adriana Saraceanu • Andrei Berghes • Andrei Birsan • Andrei Bosoiu • Andrei Vocurek • Andreia Birsan • Bogdan
A-popei • Cezar Petre Buiumaci • Cornel Hlupina • Cosmin Andrei • Cosmin Tuduran • Crisanta Maciuceanu • Cristi Spiridon • Daniel
Mihai • Diana Chiriac • Elena Codrea • Eli Driu • Elisei Noata • Emanuel Patrascioiu • Geta Anghel • Grigore Ciprian • Ileana Buruianu •
Irina Cara • Livia Zaharia • Lucia Simion • Luiza Dumistracel • Madalina Macovei • Marana Pascovici • Mihaela Motaianu • Mihaela Stoica
• Mihai Petre • Mirela Momanu • Neculae Juncu • Nick Constandache • Nicu Buculei • Ochea Daniela • Panait Sorin • Raducanu Mihaela
• Roberto Iosupescu • Serban Vornicu • Sergiu Sfetcu • Sorina Tache • Viorel Pirjan • Viorel Plesca
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CRONICA

Excursie - Spre Chitila

Excursie - Sulina

31 august 2013

11-15 septembrie 2013

Foto Andrei Bîrsan

Foto Șerban Vornicu

Traseu:
halta Bucureștii Noi, str. Chitila triaj, drumul Săbăreni, calea Giulești, str. Perfecționării, str. Mânzului, str. Copșa mică, str. Lămâiului, str.
Atelierele noi, calea Giulești
Este un traseu pe lângă triajul Bucureștiului, cu multe case vechi și arhitectură speciﬁca căii ferate. O zonă cu locuri în care parcă ești la
țară, cu viță de vie și culturi de porumb, toate însoțite de sunetul trenurilor.
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TRECUT-AU ANII...

Trecut-au anii

Mormântul Eroului Necunoscut (1937)
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TRECUT-AU ANII

Bd. I. C. Brătianu

Anii ‘70, arhiva Muzeului Municipiului București - carte poștală
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Anul 2013, fotograf Adrian Tache
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TRECUT-AU ANII

Blocul Dunărea

Anii ‘80, arhiva Cezar Petre Buiumaci - carte poștală
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Anul 2013, fotograf Alexandru Dinu Șerban
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TRECUT-AU ANII

Bd I. C. Brătianu
aprilie 2002
F o t o : Andrei Bîrsan
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CARTILE
, BUCURESTIULUI
,

RELIGIE
Oana Marinache, Cristoﬁ
Cerchez, un vechiu
arhitect din București,
Editura ACS, București
2012, 225 p.
Cartea a aparut cu
prilejul împlinirii a 140
de ani de la nașterea
arhitectului și urmărește
să restabilească locul
binemeritat de Cristoﬁ
Cerchez în istoria
Bucureștiului și în istoria
arhitecturii românești.
Sunt expuse în această
lucrare desene din
caietele de schiţe ale lui
Cerchez, fotograﬁi de epocă cu câteva imobile de-ale sale,
fotograﬁi sau reproducerii ale unor monumente ce i-au servit
drept surse de inspiraţie.
Lucrări importante realizate de Cerchez au fost bombardate
în cel de-al Doilea Război Mondial, ﬁe dărâmate în urma
sistematizărilor din diferite zone ale Bucureștiului în anii ’80.
Pentru prima dată se încearcă readucerea lor în atenţia publică
prin intermediul planurilor de arhivă și a fotograﬁilor de epocă.

Recomandate de
Filica Drăghici,
bibliotecar BCU

Octavian-Dumitru Marinescu,
Mănăstirea Văcărești din
București, de la origini până
astăzi, , Editura Basilica a
Patriarhiei Române, București,
2012, 504 p.
Prin această lucrare autorul
dorește recuperarea istoriei
culturale și religioase a
Mănăstirii Văcărești, ctitorie
voievodală a domnitorului
Nicolae Mavrocordat.
Este realizată o analiză riguroasă
a Mănăstirii Văcăresti pe patru
planuri esenţiale: istoric, artistic,
administrativ și cultural.
Mănăstirea Văcărești este una din cele mai reprezentative
creaţii arhitecturale medievale din Ţara Românească,
monument de o valoare istorică și artistică excepţională.
Din păcate gloria sa a durat doar circa un secol și jumatate,
la mijlocul secolului al XIX-lea devine închisoare pentru
revoluţionarii de la 1848, iar în 1863 Alexandru Ioan Cuza o
deposedează de toată averea. Demersul autorului de a readuce
în actualitatea cercetărilor Mănăstirea Văcărești, demolată în
anul 1986 din ordin dictatorial, era unul necesar.
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D e Gabriela Mihăilă

Biserica
Basilescu
Hram: Nicolae și Sf. Ecaterina
Bd. Bucureștii noi nr. 166

Hilda Hencz, Bucureștiul
maghiar. Scurtă istorie a
maghiarilor din București
de la începuturi până
în prezent, Editura
Biblioteca Bucureștilor,
București, 2011, 276 p.
Autoarea și-a propus
să meargă pe urmele
ungurilor din București
de-a lungul unui mileniu.
Avem în acestă carte
cea mai completă istorie
de până acum despre
destinul diasporei
maghiare. Acest destin,
a fost descifrat prin
analiza unor documente,
memorii, autobograﬁi,
jurnale de călătorie și interviuri.
Maghiarii din București, cetăţeni străini pe aceste meleaguri
până la Primul Război Mondial, au ridicat, în ultimele două
secole, biserici și scoli și au înﬁinţat numeroase asociaţii. Au
văzut lumina tiparului peste 200 de titluri de periodice, sute
de cărţi și au fost create opere de artă intrate în patrimoniul
naţional românesc.
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Casa Cesianu
D e : Alex Iacob
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INTERIOARE BUCURESTENE

Aﬂată pe Calea Victoriei nr. 147, la intersecție cu B-dul Dacia, fostul Casino Victoria sau
Teatrul Constantin Tănase este trecut pe lista monumentelor istorice sub numele Casa
Cesianu - Fosta Legație Germană și datează de la sfârșitul secolului al XIX-lea. Clădirea intră
în posesia nemților, iar după recunoașterea independenței României, aici se deschide pe
data de 1 mai 1880 Legația Germană de la București, unde contele von Wesdehlen devine
primul ambasador al Germaniei în România.
După capitularea nemților din august 1944 Legația Germană a fost înconjurată de un pluton
de infanterie și de două tunuri antitanc, obligându-i pe nemți să iasă din clădire și să se
predea. Prințul Albrecht von Hohenzollern, maior în rezervă și unchi al Regelui Mihai I, a fost
atașat al Misiunii militare germane din România a povestit scena capitulării nemților aﬂați în
legație:
D e Alex Iacob
www.reptilianul.blogspot.ro

“Către amiaza zilei de 25 august am observat că două tunuri antitanc au fost puse în poziție
în fața intrării în sediul nostru si un pluton de infanterie se desfășurase în poziție de luptă. [...]
Când rușii au înconjurat Legația, Killinger (Manfred von Killinger - amabasadorul Germaniei
la București în timpul celui de-al doilea Război Mondial) a lichidat-o întâi pe secretara lui, cu
care se spunea că ar ﬁ avut legături intime, apoi s-a împușcat.”
Odată cu terminarea războiului, moare și actorul Constantin Tănase, iar clădirea este
transferată Teatrului Estrada, sub numele Teatrul de Revistă Constantin Tănase. După 1989
fostul teatru a devenit cazino, iar mai târziu sală de pariuri sportive. În urmă cu șapte ani
(2006), clădirea a fost preluată de Ambasada Germaniei care intenționează să mute aici
Institutul Goethe, însă vechea casă Cesianu este părăsită și astăzi.
Totuși mulți cunosc casa de pe Calea Victoriei 147 drept Casino Victoria, dar puțini știu că
aici a fost prima ambasadă germană într-o vreme atât de încărcată de istorie și evenimente.
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INTERVIU

Bucureștiul lui
Andrei Pandele
“Orice poate fi distrus”
Andrei Pandele a fost arhitect-șef adjunct al Bucureștiului,
ﬁind considerat totodată singurul fotograf care a îndrăznit să
documenteze sistematic epoca ceaușistă. Când vorbește despre
oraș, îi găsește nenumărate neajunsuri- principalele: că e administrat
de oameni care nu știu să-l administreze și care nu-l iubesc și că,
aici, orice poate ﬁ distrus, dacă vine un câștig din asta

INTERVIU DE MIRUNA BĂRDULETE
FOTO: DAN MORUZAN ȘI MIHAI PETRE
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De ce ați ales parcul Ion Voicu pentru interviu?
Parcul se cheamă Ioanid și a fost donat Bucureștiului de familia Ioanid, cu condiția
să nu-i schimbe numele. Dar s-a făcut un târg electoral, domnul Mădălin Voicu a
propus niște voturi în schimbul schimbării numelui parcului cu numele tatălui. Ce să
o dăm pe ocolite... Am văzut acte că a fost donat parcul cu numele de Ioanid. Dar
asta e un lucru minor față de alte prostii.

Miruna Bărdulete

Parcul în sine vă place?
Parcul în sine... arăta mult mai bine înainte de a ﬁ restructurat. Chestiile care au fost
foarte utile, gen copaci, au fost canalizate pe direcția ban clientelar. Cum și în ce fel
n-are rost să discutăm. Totuși, suntem într-un sfârșit de iulie cu cod portocaliu.
A trecut codul, a trecut.
A trecut... pot să vă spun că, copil ﬁind, mama prietenului meu cel mai bun era
șefa programului de la Meteorologie, prin anii 50. Și spunea că aveau așa puține
informații că de multe ori dădeau cu banul ca să stabilească ce-o să spună. S-au
mai schimbat lucrurile, dar și acum mai pare că dau cu banul.
Vă plăceau mai mult cum arătau înainte parcurile?
Nu neapărat. Vreau să spun că prefer să mă întâlnesc într-un parc. Dacă mergeți pe
Magheru, zona din fața McDonalds, sunt niște copaci. Dacă intrați de pe trotuarul
însorit la umbra copacilor acum sunt vreo 12 grade. Sunt orașe în care e interzis
să faci străzi fără copaci. Gândiți-vă că betonul și asfaltul absorb căldura, se încing
ca niște cuptoare și ne fac viața amară. Nici nu mai vorbim de calitatea proastă a
lucrărilor la case din București. Peste tot vedem anunțuri cu cade tencuiala.

Dan Moruzan

Au apărut speculatorii imobiliari în București. La început, erau ajutați inconștient de
oameni manipulați care li s-a spus că ce a făcut Ceaușescu era bine. Distrugerea
centrului Bucureștiului ca să-și facă mausoleu... asta a indus în gândirea oamenilor,
mai ales celor care nu erau născuți aici, că orice poate ﬁ distrus dacă vine un câștig.
Am avut în mână o hârtie prin care un director de bancă cerea demolarea mânăstirii
Stavropoleos, făcută de Mincu, ca să-și mărească arhiva. Vă asigur că, în unele țări
din Europa era băgat în balamuc direct. Noroc că banca a dat faliment și nu s-a pus
în practică. Dar speculă imobiliară vedem non stop și complicități.
Că veni vorba de mausoleu,de Casa Poporului, ați lucrat la un institut de
proiectare de pe șantierul acesteia.
Eu am fost detașat la institutul de proiectare și Casa Poporului era un cadou din
partea poporului român marelui conducător, cu ghilimele. Și, când faci cadou
cuiva, scoți eticheta cu prețul. Așa că se proiecta pe gratis, se executa pe gratis,
n-are importanță că gratisul ăla costa mai mult. Și am fost un an jumate detașat la
proiectare la Casa poporului.

Mihai Petre
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Vă așteptați atunci să ﬁe așa contestată construcția?
Stați puțin, să ne înțelegem. Contestată... totu-i relativ. Dacă vin niște străini în
București și văd niște lucruri care le plac, rămân extaziați. La Casa Poporului rămân
șocați. N-aș spune că nu sunt unii cărora le place, dar eu am un prieten care a fost
inspector de calitate în construcții 27 de ani. Cum prinde un american, îl duce și îi
arată rebutul de aur și marmură. Tipii cu bun simț au întrebări de tipul: Dar arhitecți
n-ați avut? Erau în pușcărie? Ei nu erau în pușcărie, dar au stat complici, nici măcar
complici. Pe mine m-a dat în judecată Anca Petrescu (n.r. arhitecta șefă de la Casa
Nr. 21 / Septembrie 2013 35

Poporului) care spune că e singurul autor al Casei Poporului.
Dar ea era de fapt, nu Public Relations, ci Ceaușescu
relations. M-a dat în judecată că am scris de Casa Poporului
că a fost făcută pe gustul lui Ceaușescu, nu cum a vrut ea.
Mă rog... Și gardul e de un haz irezistibil. Să-i pui zid de cetate
în jur, la Adunarea Deputaților, n-are sens să păzești aleșii
poporului de popor.
O considerați o construcție urâtă?
Este o construcție total ieșită din scală. Are coridoare pe care
pot merge trei tancuri paralel, Bulevardul Dacia e mic față
de coridorul cel mai mare din Casa Poporului. Au aruncat cu
banii pe fereastră. Existau acte că au costat peste 1 miliard
de dolari doar materialele. A fost o propunere de la Rupert
Murdoch să o cumpere în ‘90 cu peste 1 miliard. Unele
persoane s-au opus. Unul dintre ele: nepotul mătușii Tamara.
Dacă magnatul presei mondiale cumpăra peștera asta
neﬁnisată, ar ﬁ făcut campanie de presă pe România să-și
elibereze banii și toți am ﬁ avut de câștigat.
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Dar de Catedrala Mântuirii Neamului ce credeți?
(oftează) V-am spus că-s arhitect de meserie, am avut vreo
șase conversații cu fostul Patriarh. Eu îi înțeleg. E complicată
povestea. Locul ei a fost schimbat de nșpe ori, acum are unul
care are niște calități. Când e hram, vin sute de mii de oameni.
În două zile și ceva polițiștii numărau c-au venit vreo 248.000.
Aveți idee câți oameni sunt la un meci internațional de cupe
europene? Cam o zecime din ăștia.
Era bucureștiul o sursă foto mai bună în perioada
comunistă?
(oftează) Eu am defectul că mi-a plăcut foarte mult Bucureștiul
așa cum era înainte. Eu sunt bucureștean. Toți bunicii sunt
născuți aici, străbunicii... părinții noștrii iubeau mai mult decât
noi Bucureștiul, bunicii noștrii îl adorau și îi înțelegeau și partea
de târg patriarhal, și de micul Paris și de modernism. Orașul
s-a dezvoltat mult mai coerent după venirea lui Carol, dar
meteahna românească e să-l mulțumești pe șefu și, dacă
șefu vrea ceva serios, se face. Așa că, în comunism, s-a făcut
exces de zel la distrus.
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M-ați întrebat de subiectele din Bucureștiul comunist. M-au
întrebat unii dacă îmi programam fotograﬁile. Dacă mi le
programam, mă prindeau sigur. Dar, pentru că nu mi-am
programat... Era așa de des, orice făceai. Lucrurile evoluaseră
atât încât normalitatea era înlocuită de aberație.

frumoase în Capitală. Sunt multe străzi care arată bine. Între
Piața Romană și Victoriei erau niște case splendide. Mie
personal îmi plac clădirile arhitectului Ștefan Dorin. Vizavi de
Operă, e o clădire mare de birouri care e impresionantă prin
cromatică.

Nici prin cap nu mi-a trecut să fac ceva împotriva
comunismului. În Polonia și Cehia, pe atunci, să te fotograﬁezi
la coadă era de bonton. În România, se dădeau șase ani
pentru așa ceva. Unitatea de vedere era clară. Bine, pe urmă
se ascundeau, nu avea voie să ﬁe coada pe Magheru sau
Dorobanți, trebuia să ﬁe mai în spate.

România a suferit niște transformări: ‘în 43, 90 și ceva la sută
din proprietăți erau particulare. În ‘89, 99 erau ale statului.
Și, după 89, noii conducători au făcut tot posibilul să nu
dea înapoi proprietățile particulare pentru care existau acte,
conform principiului că ce s-a luat rămâne luat. Sunt oameni
care și-au recuperat bunurile, prin forță, prin noroc, prin relații,
și le-au valoriﬁcat bine sau prost. Eu pot să vă spun de Șerban
Sturdza care și-a revendicat și a încercat să le valoriﬁce. Casa
Cărturești e a familiei, dar a făcut un parteneriat prin care acolo
se întâmplă niște lucruri interesante Așa că se plătește o chirie
și modiﬁcările se fac doar cu aprobarea lui.

Pe blogul dumneavoastră, ați trecut la hobby-uri și
Bucureștiul. Cum adică?
Mie mi-a plăcut întotdeauna orașul meu. Eu am fost arhitectșef adjunct pe București vreo trei ani de zile. Bine, am plecat
îngrozit de acolo, o presiune insuportabilă. Dar am promovat
singurul și unicul plan general... în toate țările se cheamă plan
de dezvoltare, la noi e general, că-i tradus din rusă.
Vorbiți de Planul Urbanistic General.
Bineînțeles. Singurul care a trecut a fost când am fost acolo.
Bine, că de atunci a fost modiﬁcat de nu știu câte ori.
Ați spune că e unul bun pentru oraș?
Planul Urbanistic al Bucureștiului e un plan demagogic pentru
că întâi au scos niște legi și au obligat ca toate planurile
să respecte legile demagogice. Planurile de dezvoltare din
Olanda, Germania sau Anglia sunt obligate să aibă planșe între
500 și unu la 1000, adică să ﬁe pe o scală destul de mare cât
să se vadă ce prevederi sunt pe ce loc. Din cauza termenilor
din legile demagogice și din cauza datelor obligatorii de a
scoate planșele, al Bucureștiului a fost scos la 1 la 40 000.
Spuneați la un moment dat că felul în care s-au împărțit
sectoarele e absurd. De ce?
Bucureștiul era împărțit în raioane sub ocupație rusă. 8 raioane
care s-au transformat în șase sectoare la care tovarășul
personal a avut niște modiﬁcări. El era candidat în sectorul 3.
Tot Centrul Istoric e în 3. De ce, nu știu să vă zic. Sectorul 1
e mai mult ca dublu față de sectorul 2 și avea jumătate din
populația lui. Sectorul 2 are populație mai mare decât două
județe. Localitățile de 500 de persoane au jurisdicție proprie,
sectoarele cu 500 000 nu. N-aveau, acum au. Dar, ca și
localitățile din țară, își fac legislație unii împotriva altora. Eu mut
linia dincolo de el și el dincolo de mine și ne certăm pentru
prostia asta.
În Occident, șoseaua nu merge pe mijlocul satului, ci pe lângă.
La noi, șoselele-s pe ulița principală.
Fiind în Primăria Generală, am ajuns la ședințe de sectoare,
când se aprobau proiecte de urbanism. Și am fost surprins
să aud un consilier care zice: Eu nu sunt de acord cu legea
cutare, așa că votez contra. Nu poți să ﬁi de acord sau nu cu
o lege. Chiar dacă e absurdă.
Dar, ca arhitect, aveți clădiri preferate în Capitală?
Domne, depinde de dispoziție. Sunt foarte multe case
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Unii au primit și ce n-au avut, au primit aprobare să dărâme și
să facă case de 10 etaje.
Care sunt cele mai regretabile demolări din ultimii ani?
Cartierul Uranus. Demolarea făcută de tovarășul însuma mai
mult de o treime din Centrul Istoric și cred că avea vreo 7 km
pătrați. Dar ideea asta, că poți face orice dacă ai bani, dacă nu
iubești orașul.
Oamenii se simt dezrădăcinați, nu simt că aparțin. Una din
condiții e ca administrația locală să știe ce administrează.
Parisul e mai mare, dar are 24 de arondisemente. O condiție
ca administrația locală să știe ce administrează e să aibă sub
100.000 de locuitori în gestiune. E, prima planșă de PUG a
Bucureștiului era o propunere de împărțire logică a orașului, nu
obligatorie. Dar a dispărut că strica planurile unora.
Multe lucruri sunt absurde. Între sectoarele 5 și 4 a fost o
zonă... și eu am cunoscut 3-4 familii în care soțul și soția, deși
dorm în același pat, stau în sectoare diferite. În ﬁne, poate
acum n-o mai ﬁ așa, dar am avut acte în mână. Împărțirea
logică era o țintă, nu să se facă în mijlocul străzii.
Iarăși, nu trebuie încurajată circulația auto, trebuie circulație
publică, dar nu poate să nu existe. La Paris, e greu de găsit o
zonă în care să stai și să nu ai trei stații de metrou lângă. Eu
stau ultra central și, pe un kilometru jumate, nu am nicio stație.
Eram în Primărie și m-am luptat trei ani pentru zone pietonale
în Centrul Istoric. Și președintele comisiei de consilieri mi-a zis:
Cum adică, ești nebun? Mi-am luat mașină nouă ca să nu pot
să mă duc cu ea?
Un alt exemplu actual e Primarul, care e un impostor. Nu a
făcut nici stadionul, nici pasajul. A venit când erau aproape
gata, a făcut niște șmecherii și a tăiat panglici, și-a arogat
merite, a cheltuit bani pe prostii fără seamăn, se laudă că a
făcut cel mai lat pod din Europa, când asta e absolut stupid. E
de râs să faci stație pe pod și să lărgești în plus punând lifturi,
când puteau mașinile să meargă deasupra și tramvaiele pe
dedesubt. Atunci n-ar ﬁ avut rampele lungi, n-ar ﬁ deranjat.
Dar, cu toate relele din el, vă mai place Bucureștiul?
Bucureștiul e un oraș eteroclit. E un amestec. Dar mie mi-a
plăcut dintotdeauna.
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Bucureștiul neiubit
D e : Lucian Muntean
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D e Lucian Muntean
www.lucianmuntean.ro

Bucureștiul este un oraș al
contrastelor
Bucureștiul este un oraș al contrastelor. În acest an orașul
aniversează 553 de ani de atestare documentară. De-a lungul
timpului s-au construit palate și case boierești în mijlocul
mahalalelor. Apoi au apărut blocuri în cartierele de vile. Bisericile au
fost mascate de blocuri în perioada comunismului. După anii 90,
în spaţiile libere dintre blocuri s-au înălţat biserici; totul de-a valma,
fără un proiect riguros; fără estetică.
Pentru a ilustra aceste aspecte am fotograﬁat cu un aparat vechi
din 1937, Voigtlander Bessa 6/9 cm, folosind ﬁlme Ilford negative
alb-negru. Rezultatul o serie de cadre panoramice în care imaginea
apare și pe zona de perforaţie.
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Pictură murală
poloneză în Militari
Te x t : A g a t a K i e ł p i ń s k a
Foto: Wojciech Woźniak
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Foto: Alexandru Stancu

de la stânga la dreapta: Wojciech Woźniak, prof. Jacek Zdybel, Justyna Posiecz-Polkowska, Anna Taut.

Pictura murală
Nu toți le cunosc denumirea. Nu toți știu
cine este autorul lor sau cum sunt realizate.
Le observă însă oricine și niciodată nu
sunt privite cu indiferență. Ele dau culoare
peisajului urban și aduc un suﬂu artistic
străzii. Este vorba despre picturile murale,
adică despre picturile supradimensionale
realizate pe zidurile exterioare ale clădirilor.
Astfel de lucrări au fost realizate la Chișinău
și București mulțumită colaborării polonomoldovene și polono-române.
Picturile murale au o istorie destul de
îndelungată. Le putem găsi chiar și în
perioada paleolitică, pe stânci, sau pe
mormintele egiptene. Cuvântul „mural”
provine din limba spaniolă și semniﬁcă o
operă decorativă de pictură pe perete.
Această denumire a fost răspândită de
către artiștii spanioli în prima jumătate a
secolului al XX-lea. Important este faptul
că picturile murale nu trebuie confundate
cu arta grafﬁti. Spre deosebire de street
art-ul tradițional, lucrările murale au la
bază un proiect bine deﬁnit și necesită un
spațiu adaptat caracteristicilor picturii. De
asemenea, este indispensabilă obținerea
unei autorizații pentru executarea lucrării.
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Pictură murală în Militari
În colaborare cu Primăria Sectorului 6 a fost realizată, anul
acesta, o pictură murală și la București, în cartierul Militari.
Proiectul a fost conceput de prof. Jacek Zdybel de la Academia
de Arte Frumoase din Gdańsk, iar de execuție s-au ocupat, pe
lângă autorul acestuia, adepți ai Școlii de Pictură Murală din
Gdańsk: Justyna Posiecz-Polkowska, Anna Taut
și Wojciech Woźniak.
Pictura face referire la refugiul oferit polonezilor de către români
în timpul celui de-al Doilea Război Mondial. Coloristica picturii
se bazează pe culorile steagurilor naționale ale Poloniei și
României: un vaporaș din hârtie navighează pe oceanul tricolor,
lăsând o urmă alb-roșie. Pictura a fost realizată în contextul
aniversării în acest an a 20 de ani de la semnarea Tratatului cu
privire la relațiile prietenești și de cooperarea dintre Republica
Polonă și România și la istoria relațiilor polono-române.

Foto: Wojciech Woźniak
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Galeria Artei Monumentale
din cartierul Zaspa din Gdańsk

„2501”
de Jacopo Ceccarelli, executat în cadrul
Festivalului Monumental Art 2010,
foto Adam Korzeniewski/IKM
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„Fără nume”
de Ekta, executat în cadrul Festivalului
Monumental Art 2011, foto Artur Trzciński/IKM

„Fără nume”
de Emil Goś, Școala Muralului din Gdańsk,
Foto Dawid Sobijanek/IKM

Lucrare comună a studenților Școlii Muralului din
Gdańsk, foto Dawid Sobijanek/IKM

„M-city”
de Mariusz Waras, executat în cadrul Festivalul
Monumental Art 2009, foto A.Korzeniewski/IKM
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De la Piaţa Naţiunilor Unite
spre Unirea,
la plimbare
Te x t ș i f o t o :
V l a d E f t e n i e , l e c t o r d r. a r h . U A U I M

Calea Victoriei își anunţă un ﬁnal al traseului în Piaţa Naţiunilor Unite. Blocul turn care
marchează silueta orașului devine un capăt de perspectivă al bulevardului. Temperatura
scade aici în general cu cateva grade, podul putând oferi și el un bun loc de popas. Frontul
construit este marcat la nord de silueta masivă a clădirilor cu “coroană”, la vest de blocurile
gemene și la sud, traversând podul peste Dâmboviţa, de blocul turn. Perspectiva se
deschide liniar, de-a lungul cursului apei, spre vest și spre est unde zărim în capăt silueta
masivă și sumbră a magazinului Unirea.
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Mai mult pe acoperișuri decât pe jos, precum motanii, facem astăzi o
incursiune scurtă dar consistentă de la Piaţa Naţiunilor Unite și până pe
streașina magazinului Unirea. Am fost mereu fascinat de posibilitatea de
a privi acest oraș de sus. Faţă de forfota sau vidul aparent foarte atractive
prin contrast, accesul la înălţime îi dă călătorului și exploratorului o ușoară
senzaţie de odihnă, de ieșire din cotidian, aﬂând un moment de respiro.
Sunetul orașului este acum estompat, “omul păianjen” scrutează zarea într-un
popas spre următoarea aventură.
D e Vlad Eftenie, lector dr. arh. UAUIM
http://veftenie.blogspot.ro/

Cea mai bună alternativă pentru a parcurge vizual culoarul urban spre Unirea o reprezintă accesarea terasei unuia
dintre blocurile gemene. Daca avem prieteni în zonă e perfect. De aici avem o vedere panoramică care din punct de
vedere fotograﬁc este mult mai darnică și ne ajută să înţelegem mai bine conﬁguraţia zonei. Priveliștea este ameţitoare și
cuprindem zarea cu bucuria celui care poate vedea mai mult. Perspectiva nocturnă este și ea impresionantă de aici.
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Înapoi pe pământ, traﬁcul este intens, aici ﬁind una dintre cele mai aglomerate intersecţii ale orasului, singura perpectivă
fără bruiaj deschizându-se spre vest.
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Loc având vocaţia pieţei, fosta hală Mare
a fost construită în 1872 după un model
fraţuzesc, zona suferind în timp transformări
majore. Hala a fost demolată apoi din motive
de sistematizare, in zona ﬁind construit apoi
viitorul magazin Unirea (mai multe detalii la
http://www.bucurestiivechisinoi.ro/2010/12/
hala-unirii/).

Ne îndreptăm spre Piaţa Unirii pe malul Dâmboviţei. O clădire marcantă de pe acest traseu este cea a Palatului de Justiţie. Pe mine
prezenţa ei mă obsedează fotograﬁc, ca și Ateneul. Pare o mărturie din altă lume și din alte vremuri, aici (și ce frumos mai povestește!).
Atât de aproape și totuși o simt mereu inaccesibilă. O fotograﬁez probabil mereu când trec pe aici în încercarea de a înţelege această
dilemă. Nu am ajuns încă la niciun răspuns, continui să pozez și devin martorul trecerii timpului.
Stăm împreună fără să ne vorbim. O admir. Contruită între 1890 și 1895 dupa planurile arhitectului Albert Ballu, arhitectura Palatului se
subordoneaza stilului romantic care înglobează elemente ale neo-renașterii franceze. Faţada principală este orientată spre nord, ceea ce o
face diﬁcil de fotograﬁat în timpul zilei, în contra lumină. Exista momente dimineaţa sau înaintea apusului, foarte scurte însa, in timpul verii,
atunci când faţada poate primi lumină directă. Un punct optim de staţie este amplasat în dreptul intersecţiei Splaiului cu strada Șelari care
coboară din centrul vechi. Trec pe aici mereu și mai fac o poză. Și încă una.
60 Bucureștiul meu drag

Nr. 21 / Septembrie 2013 61

Traversăm podul și continuăm traseul pe latura vestică a perimetrului Pieţei Unirii. Aici imaginea este dezordonată, traﬁcul pietonal intens.
O oarecare senzatie de haos își face simţită prezenţa dar asta nu trebuie sa ne determine sa evităm zona, ci din contră, sa ne aventurăm în
necunoscut în căutarea unor subiecte expresive. Urcăm din nou și iată că din iarnă se face primăvară. Și când te gândești ca pe dedesubt
trec și Dâmboviţa, și metroul, mulţi oameni.

Putem iniţia o incursiune pe terasa centrului comercial Unirea pentru a avea o privire panoramică
asupra întregii pieţe dintr-un unghi darnic.
Intersecţia cu Bulevardul Unirii poate stârni o reacţie de copleșire atunci când perspectiva frontală
revelează în sfârsit volumul masiv al Casei Poporului, astăzi Palatul Parlamentului. Fântânile au fost
realizate ân anii ’80, odată cu tăierea bulevardului Victoria Socialismului, mai lat cu 2 metri decat
celebrul bulevard parizian Champs-Élysées dar aﬂat la diametrul opus ca populare pietonală.
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Pentru a epuiza prizele de imagine optime privim spre fântâni,
zoom-ăm spre Palatul Parlamentului, descoperim apoi Splaiul
și Piaţa Naţiunilor Unite în zare – locul din care am început
incursiunea. Ia uite, asta a fost acum cateva zeci de minute sau
au trecut ani? Cât să ﬁ trecut de atunci?
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Trecerea timpului și pendularea pe streșini ne poate da acum
impresia ca ţinem orașul în palme, imaginea de ansamblu
oferindu-ne o mai bună înţelegere a sa, a spiritului acestor locuri.
Si mai sunt multe aﬂat.
Pe data viitoare!
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Turist în orașul meu
Te x t ș i f o t o : Crisanta Măciuceanu

68 Bucureștiul meu drag

Nr. 21 / Septembrie 2013 69

Casă vagon în stil Mic Paris
caracteristică Bucureștiului de la sfârșitul sec XIX.

D e Crisanta Măciuceanu
www.orasul.ro

Turist în orașul meu
Aţi privit vreodată clădirile pe lângă care treceţi în ﬁecare zi ?
Suntem obișnuiţi să ﬁm turiști în timpul vacanţelor și să
admirăm cu entuziasm, interes și curiozitate clădirile și
monumentele pe lângă care mergem și care ﬁecare ne
dezvăluie o fărâmă de istorie și o poveste.
Dar câţi dintre noi ne-am gândit ca am putea face același
lucru aici, în orașul nostru, descoperind lucruri minunate
dincolo de banalul și de rutina de ﬁecare zi? Câţi am încercat
să rupem monotonia traseelor alergăturii zilnice și să ridicăm
ochii de la nivelul trotuarului, pentru a privi cu atenţie clădirile
din jur ?
Asta am început să fac cu puţin timp în urmă și, fără să
exagerez, am avut o revelaţie.
Vă invit sa mă urmaţi într-o călătorie prin Bucureștiul mai
puţin apreciat de cei mai mulţi dintre locuitorii săi. În bagaj,
un singur articol indispensabil - imaginaţia, care să ne ajute
să privim dincolo de starea nefavorabilă în care se aﬂă cele
mai multe clădiri.

Micul Paris al Balcanilor
Bucureștiul, un oraș cu o istorie zbuciumată și tumultoasă, a
fost de atâtea ori în trecutul lui invadat de armatele otomane,
rusești si austriece, devastat, jefuit, incendiat, sau a căzut
pradă cutremurelor și focului, molimelor și inundaţiilor
distrugătoare încât poate ﬁ asemuit cu o pasăre Phoenix a
orașelor.
Până prin a doua jumătate a secolului al XIX-lea era o
capitală orientală în care mai existau bisericile și câteva case
boierești, care se înălţau trufaș în centrul istoric.
Marele incendiu din 23 martie1847, în timpul căruia sunt
distruse 2000 de case, n-a putut ﬁ stins timp de câteva
săptămâni și a mistuit zona Curţii Vechi de lângă Hanul
lui Manuc, precum și numeroase case de pe malul stâng
al Dâmboviţei, întinzându-se spre Colţea, zona Sf. Vineri,
până în Calea Călărași. Se face astfel loc pentru ridicarea
de noi ediﬁcii, acesta putând ﬁ considerat momentul „0” al
arhitecturii vechi.
Naţiunea română și conștiinţa naţională încep să se aﬁrme
o dată cu revoluţia din 1848, care a fost parte a revoluţiei
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europene, iar privilegiile speciale ale Rusiei și Turciei în Principatele
Dunărene au fost transferate către grupul Marilor Puteri în urma
Războiului Crimeii (1853-1856).
Unirea Principatelor la 24 ianuarie 1859 prin alegerea lui Alexandru
Ioan Cuza sporește inﬂuenţa occidentului, iar în 1866 liberalii și
conservatorii îl aduc în ţară pe prinţul Carol de Hohenzollern.
România începe exportul masiv de grâne care aduce bani și
prosperitate.
Carol I și Războiul de Independenţă au fost un impuls pentru
clasele sociale și politice de a se apropia tot mai mult de cultura
vestică. Boierimea română, ai cărei membri își făcuseră studiile în
occident, revine în ţară cu mult bun gust și cultură. Sunt aduși de
peste hotare, meșteri francezi, italieni. Mari arhitecţi, francezi în
special, s-au stabilit și au creat în București.
Pe fondul bunăstării economice Bucureștiul capătă o înfăţișare
tot mai apropiată de cea a capitalelor din Europa apuseană, motiv
pentru care orașul ajunge să ﬁe supranumit „micul Paris”. S-a
construit mult, s-a clădit cu bun gust și durabil și au fost înălţate
ediﬁcii impozante. Explicaţia - echipa formată din antreprenor,
comanditar și arhitect, toţi cultivaţi și evoluaţi, a gândit și a creat
la unison, dovedind înţelegerea actului arhitectural și ducându-l la
ﬁnal cu măiestrie.
Această arhitectură cuceritoare, ce încerca să reproducă forme
neo-baroce, neo-rococo și neo-gotice pe construcţii indigene,
aduce orașului o personalitate aparte, care nu mai este regăsită în
nici un alt colţ al globului și care caracterizează identitatea capitalei
noastre.
Bucureștiul are un farmec aparte datorită concentrării caselor
pitorești în stil Mic Paris, pe care le întâlnim curent în multe zone,
centrale astăzi, aﬂate la periferie odinioară.
Micile locuinţe construite la cumpăna dintre sec. XIX și XX
au o formă dreptunghiular-alungită, popular numite „vagon”,
sau pătrăţoasă. Formele caselor au fost dictate de formele
suprafeţelor de teren. Astfel, casele „vagon” construite pe parcele
înguste de pământ cu deschidere mică la stradă prezintă o
faţadă scurtă, de obicei până la limita trotuarului. Accesul se face
prin curtea laterală, ușa ﬁind plasată de obicei la mijlocul laturii
lungi. Camerele sunt în șir una după alta, iar un hol despărţitor le
conferea intimitate.
Casele pătrate sunt o imitaţie a Casei Aman de lângă Palatul
Regal, clădire in stil pompeian de mult bun gust.
Colţul acestor case poate ﬁ ascuţit, rotunjit sau teșit. Vom
remarca prezenta panourilor ﬂorale, de cele mai multe ori purtând
monograma proprietarului și anul construirii.

Putem admira îmbinarea dintre elemente aparţinând stilurilor istoriciste franceze, precum
pedimentele ferestrelor și coloanele de la colţ și cele de la intrare, cu elemente ornamentale de
origine otomană, cum sunt discurile ﬂorale de la friza. Atât coloanele, cât și pilaștrii (coloanele
îngropate incluse în faţadă) au câte un mic mascaron.
Observăm și intrarea vitrată a casei, care deasupra are înscrise, într-un pediment ﬂoral,
monograma proprietarului și anul ridicării construcţiei.
Acoperișul este și el o mică bijuterie, cu turnul ascuţit de deasupra intrării și cu lucarnele de o
formă asemănătoare.
Nr. 21 / Septembrie 2013 71

72 Bucureștiul meu drag

Nr. 21 / Septembrie 2013 73

Mini glosar:
- mascaroni - ornament arhitectural
care reprezintă o ﬁgură sau o mască
fantastică ori grotescă, de om sau
de animal, folosit la împodobirea
capitelurilor, a cornișelor, etc.;
- friză - ornament în formă de bandă
orizontală aplicat pe cornișă, de obicei
împodobită cu picturi, basoreliefuri,
caneluri etc.;
- copertină - element de construcţie
care acoperă de obicei o intrare.
- fronton - ornament de arhitectură,
triunghiular, semicircular sau de alte
forme poziţionat deasupra intrării
principale a unui ediﬁciu;
- pediment - fronton triunghiular
care încadrează în partea superioară
portalul;
- lucarnă - fereastră mică, amenajată
în acoperișul cu pantă mare al unei
construcţii, în scopul luminării și
aerisirii podului sau a încăperilor aﬂate
la nivelul podului;
- cornișă - partea de sus a pereţilor
unei clădiri, de obicei decorativă, care
susţine acoperișul;
- acant - un fel de scaiete meridional
(acanthus mollis) cu frunze frumoase,
care au fost imitate ca ornament la
capitelurile columnelor corintiene.
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Mineriada ‘91
F o t o : Dinu Lazăr
24 septembrie, minerii din Valea Jiului intră în grevă generală.
25 septembrie minerii conduși de Miron Cozma ajung în București și
cer demisia lui Petre Roman. După atacuri asupra clădirii Guvernului
minerii se îndreaptă spre Televiziunea Română și Piața Universității
și fac vizită la Palatul Cotroceni pentru a discuta cu președintele Ion
Iliescu condițiile în care se vor retrage. Miron Cozma îi cere demiterea
premierului în schimbul liniștii din capitală.
26 septembrie minerii atacă clădirea Guvernului și cer demiterea
Guvernului. La ora 12.00, Alexandru Bârlădeanu, președintele
Senatului, a anunțat la televiziune demiterea Guvernului Roman.
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Traseul urban

Legenda:
1. Casa Ioana Știrbey - Radu
Rosetti, str. M. Moxa nr. 5
1908-1909
Constructori: ing. Cesare Fantoli
și arh. F. Hoeﬂich

Nicolae Ghika-Budești

2. Casa Adina Știrbey, Str.
Sevastopol nr. 26,
1914-1916
1931 împrejmuire zid arh. A.
Culina

(1869-1943)

3. Casele familiei arh. N.GhikaBudești, Str. Sevastopol nr.
8-10, 1909
4.Muzeul Național (MȚR), Șos.
Kiseleff nr. 3
1912-1941
5. Casa ing. Panaitescu, Str.
Paris nr. 30
1922

D e Oana Marinache
http://asociatiaistoriaartei.blogspot.ro/
http://nicolaeghikabudesti.blogspot.ro/
Nicolae Ghika-Budești a fost ﬁul lui Eugen Ghika-Budești (1843 –
1919), mare proprietar de moșii și pictor și al Elenei Cantacuzino.
Pictorul Theodor Pallady era nepotul ei de soră, iar arhitectul G.
M. Cantacuzino, îi era nepot de frate.
Arhitectul a fost căsătorit din 1901 cu Madeleine Landrieu, cu
care a avut doi ﬁi, pe arh. Ion-Eugen (1902-1991) și pe geologul
Ștefan (1904-1959).
Educație și carieră
1877-1881 Cursurile primare în Lausanne, Elveția
1881-1884 Cursurile liceale le urmează la Școala Monge din Paris
1889-1893 Cursurile Școlii de Șosele și Poduri din București
1893-1901 Cursurile de arhitectură la Școala națională superioară
de arte frumoase din Paris; atelierul profesorului Victor Laloux
(1850-1937)
1905-1906 Arhitect în cadrul Ministerului Cultelor si Instrucțiunii
Publice
1906-1943 Arhitect și șef al Serviciului Tehnic al Comisiei
Monumentelor Istorice
1910 -1938 Profesor al Școlii de Arhitectură
1930 Membru de onoare al Academiei Române
1932-1935 Președintele Societății ArhitecțilorDiplomați din
România
Nicolae Ghika-Budești este exemplul, prin excelență, al
arhitectului-restaurator de monumente istorice și al profesorului
care și-a dedicat viața pregătirii celor tineri. În cadrul Comisiei
Monumentelor Istorice a întreprins o activitate neobosită pe
șantiere, coordonând și evaluând lucrări, întocmind rapoarte și
96 Bucureștiul meu drag

Coordonator proiect ”5 trasee culturale de arhitectură bucureșteană”: istoric de artă Oana Marinache. Design graﬁc
hartă: Cristian Gache, Proiect inițiat de Asociația Istoria Artei și co-ﬁnanțat de Ordinul Arhitecților din România

6. Casa M. Ghika-Budești, Str.
Londra colț cu Berna
1922

1

7. Casa Varlam, Str. Vasile
Alecsandri nr. 6

4

8. Biserica greco-catolică, Str.
Polonă nr. 50
1909
antreprenori, C. Cora și Bossy

devize. Mai mult decât atât, a pus bazele științiﬁce ale activității
de conservare-restaurare de monumente istorice în țara noastră.
În plus, experiența acumulată pe teren și cercetarea directă, l-au
condus către aﬂarea unele răspunsuri în ceea ce priveau sursele
de inﬂuență ale arhitecturii muntenești.
Toate acestea au contribuit la elaborarea vastei lucrări dedicate
„Evoluției arhitecturii în Muntenia și Oltenia” și a unor prelegeri
susținute în țară și peste hotare. Arhitectul și-a dedicat o bună
parte din carieră extinderii Universității și realizării Muzeului de
Artă Națională. Numărul caselor proiectate de el în București este
relativ mic, ﬁind făcute mai ales pentru propria familie și pentru cei
apropiați, membrii ai familiei Știrbey.
Stilul Ghika-Budești este inconfundabil și poartă o puternică
amprentă moldovenească: cărămida aparentă, discurile ceramice
smălțuite, ancadramentele neogotice. Nelipsite sunt și turnulfoișor de inspirație mănăstirească, arcul-potcoavă, decorația cu
„dinți de ﬁerăstrău”, frânghia răsucită și motivele geometrice.
În mod special, arculpotcoavă este particularizat, prezentând o
acoladă în partea superioară. Cromatica fațadelor construcțiilor
sale combină nuanțele de roșu-cărămiziu cu verdele ceramicii
decorative și nuanțele deschise ale tencuielii în similipiatră. În
concluzie, putem observa o sinteză a elementelor arhitecturii
muntenești și moldovenești care au condus la un stil propriu
Ghika-Budești.

7

2

5

8

3

6

Căutările sale în ceea ce priveau motivele bizantine și populare ale
artei românești s-au concretizat și în câteva exemple de decorație
interioară, proiectând și mobilier.
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Unghiuri de vedere
Te x t ș i f o t o :
Diana Chiriac și Bogdan A-Popei

Triajul Bucureștiului este o permanentă sursă de inedit, o lume aparte
cu obiceiurile și tabieturile ei.

F o t o : Andrei Bîrsan
98 Bucureștiul meu drag
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Diana Chiriac

Miroase a toamna... deși încă e cald
ceva în aer nu lasa nici o îndoială asupra
faptului că vara e pe trecute... Ne
îndreptăm în șir de-a lungul căii ferate
dinspre Haltă Bucureștii Noi spre Chitila...
Peisajul e altul... nimic nu trădează faptul
că ne aﬂăm la doar câţiva km de centrul
capitalei.
Străduţele seamănă mai mult a uliţe, iar
imaginea de periferie și vecinătatea căii
ferate dau un aer dezolant peisajului, dar
privind curţile cu rufe întinse la uscat,
meri încărcaţi de fructe, cu bolţile de vie
în care strugurii sunt deja pârguiţi, cu
diversele păsări de curte alergând libere,
gândul mă duce acasă, la părinţi, la
copilărie.
E sâmbătă după-amiaza și oamenii ne
privesc miraţi, nici nu mă surprinde..
suntem un grup destul de mare și toţi cu
aparate foto performante...” Au venit să
ne fotograﬁeze aici la noi în Zambia” aud
o doamnă glumind... Nu e foarte departe
de adevăr dacă este să vorbim despre
semnele de sărăcie și mizerie pe care leam întâlnit pe drum...

Bogdan A-Popei

A fost prima dată când am mers pe acele
străzi de la marginea Bucureștiului. Am
trecut prin zone care păreau rămase în
urma unui război și cu siguranţă acele
clădiri au avut războiul lor.
Cei mai norocoși dormeau într-o casă,
alţii prin acele clădiri distruse, Cu toate
acestea am fost surprins plăcut, că acei
oameni încă mai păstrau o tentă a bunului
simţ speciﬁcă oamenilor simpli.
Am văzut și ceva inedit: un punct electric
aﬂat chiar în intersecţia unor străzi de
acolo. Am fost uimit să văd sperietori
de ciori, efectuate din păpuși, care ar
înspăimânta mai mult oamenii și o linie de
tramvai care se termină la mijlocul unei
străzi.
Spre ﬁnalul excursiei am ravazut acel triaj
al Bucureștiului, care mă fascinează de
ﬁecare dată. Acele linii care se întretaie
îmi dau senzaţia inﬁnitului și a faptului că
orice este posibil

Suntem asaltaţi de un grup de copii... ne
roagă să le facem fotograﬁi alergând în
jurul nostru gălăgioși și entuziasmaţi... noi
ne bucurăm de așa sursa de inspiraţie
apărută din senin...
La un colţ de stradă un alt domn fumează
tolănit într-un scaun de plastic de pe
trotuar, un altul câteva case mai încolo ne
zâmbește, se bucura să-l fotograﬁem...
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Da.. e clar.. aici, departe de forfotă
orașului, timpul pare să-și mai ﬁ încetinit
goană nebună de zi cu zi... doar trecerea
la intervale mai lungi sau mai scurte a
câte unui tren tulbura amorţeala și aduce
realitatea mai aproape... așa cum e ea
mai bună sau mai rea, mai colorată sau
mai gri.
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F o t o : Bogdan A-Popei
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F o t o : Diana Chiriac
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F o t o : Bogdan A-Popei
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BUCURESTIUL VAZUT DE STRAINI

Thomas Leuthard
w w w. t h o m a s l e u t h a r d . c o m
Numele meu este Thomas Leuthard și sunt un fotograf de stradă din Elveția. Am
început să fac fotograﬁe de stradă acum 5 ani când am fost la olimpiada de la
Beijing. A durat o vreme după acel eveniment până să realizez că fotograﬁa de
stradă a devenit cea mai mare pasiunea din viața mea de până acum. În ultimii
ani am început să călătoresc mult în timpul liber cu scopul de a vedea alte orașe
și de a cunoaște oameni noi.
În mai 2013 am făcut o excursie în București. Nu aveam așteptări și nici nu
mai fusesem până atunci în România. Singului lucru românesc din viața mea
este mașina mea Dacia Logan care merge foarte bine. Motivul pentru care am
ales Bucureștiul este destul de simplu. Era un oraș în care nu mai fusesem
până atunci și exista un zbor care să mă ducă din Zurich direct acolo. Am stat
patru nopți într-un apartament situat central. Pentru mine orașul era interesant
întrucât erau multe lucruri diverse de fotograﬁat. Niciodată nu mă uit la atracțiile
pentru turiști, dar merg întotdeauna în gară, în centrul vechi și în zonele unde aș
putea întâlni oameni interesanți. Am fotograﬁat la stadion unde am întâlnit doi
bărbați boxând în mijlocul rândurilor, în stația de tramvai de la Obor unde m-am
adăpostit de ploaie am făcut poza celor doi din spatele geamului. De asemenea,
am făcut poze la metrou deși era interzis.
Cea mai bună parte a fost când am întâlnit mulți fotograﬁ care mi-au arătat zona
și mi-au explicat puțin despre cultură și istorie. Era acolo un fotograf care m-a
recunoscut mergând pe stradă. Numele lui e Titel Dragomir și am petrecut dupăamiaza fotograﬁind împreună. Localnicii erau foarte prietenoși deși unii oameni
erau puțin suspicioși în legătură cu aparatul de fotograﬁat și de ce le făceam
poze. Dar acest lucru este normal într-un asemenea oraș unde istoria nu a
permis oamenilor să se mai încreadă în cineva.

Thomas Leuthard
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FOTOGRAFI ABMD

Cum ai început să fotograﬁezi?
Îndrăgesc fotograﬁa cam de pe la 14 ani, folosind un aparat Orizont de fabricaţie
românească - IOR.
Mult mai târziu, după terminarea studiilor, laboratorul din institutul în care lucrăm, avea în
dotare tehnică foto pe care am învăţat să o folosesc, citind cărţile tehnice ale acestora...
studiind în școala radiologia, eram deja familiarizat cu procesul foto din camera obscură
- din acest punct de vedere mi-a fost ceva mai ușor, însă m-am hotărât să urmez un
curs de artă și tehnica fotograﬁcă la Scoala populară de artă, pe care am și absolvit-o...
mi-am dorit să am propria mea cameră foto și am cumpărat un Praktica TTL cu care
am realizat primele fotograﬁi, valoroase. - La meciul- ﬁnală de tenis de Cupă Davis
România - SUA.
Ce tip de fotograﬁe iți place?
Apreciez și cochetez mai toate genurile, în mod special însă îmi doresc redarea expresiei
omului relaxat, animat, enigmatic. - Surprinderea unei expresii cât mai naturale...
mărturisesc că este cam diﬁcil de realizat o fotograﬁe DESPRE oameni, mai ușor este
să faci fotograﬁa UNOR oameni... un Portret al unui bărbat, femeie, copil, sau chiar
animal trebuie să îl descrie: pe lângă trăsăturile sale ﬁzice, interesantă este redarea
caracterului... importantă mi se pare și relaţia pe care eu, fotograful o am cu modelul.
Sunt interesat de asemeni de fotograﬁa de eveniment, unde de exemplu la spectacolele
teatrale, ale străzii chiar pot ﬁ surprinse stările și caracterele oamenilor
Ar mai ﬁ și interesul meu pentru portretul orașului - fotograﬁa urbană.
Cum ai aﬂat de Asociația Bucureșţiul meu drag?
Foarte simplu, așa cum au aﬂat mai toţi, navigând pe Net
Ce te atrage să participi la acțiunile asociației?
În primul rând sunt locurile, multe în care nu reușești să pătrunzi de unul singur, din
teamă lipsei de siguranţă... apoi este atmosfera care este creată de oamenii care au
hobby fotograﬁa, întotdeauna sunt nerăbdător să se anunţe o nouă întâlnire, și pentru
că de cele mai multe ori se termină la un pahar de bere.
Ce activități ale asociației îți plac cel mai mult?
Bineînteles că excursiile, ﬁe ele de o zi pe trasee și prin locuri cunoscute sau mai puţin
cunoscute din București, ﬁ cele organizate de Cristina prin ţară cu autocarul sau cele cu
trenul său avionul prin alte ţări... participările la difertele workshopuri gen Photogenica...
și nu în ultimul rând organizarea de expoziţii de grup cu diferite teme de prin locurile
bântuite, și cele cu tradiţie și de succes, cunoscute de toată lumea: Trecut-au anii,
Bucureștiul în alb și negru sau Ger în arșiţa verii.
Aceste activităţi m-au ajutat să-mi fac mulţi prieteni, de la care sincer am învăţat multe,
oameni cu care de multe ori mă întâlnesc și în alte ocazii.
Ce loc din Bucureșţi îți place cel mai mult?,
Suava și neîmblânzita apă a Dâmboviţei, cum spune doamna Lelia Zamani
Ce îți place în București?
Bucureștiul este un oraș al contrastelor... ce îmi place în București?... poate zonele
arhitecturale, mai noi, mai vechi, atmosfera străzii, organizarea târgurilor cu diferite
ocazii, multe din parcurile capitalei și nu în ultimul rând, dar mai ales Bucureștiul și
sărbătorile sale

Nick Costandache
http://www.ﬂickr.com/photos/titeldragomir/with/9380610018/
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Ce nu îți place în București?
Hm... Multe
Lipsa de respect faţă de istorie, faţă de regulile urbanistice, amplasarea noilor clădiri
absolut la întâmplare... traﬁcul și mai ales lipsa de civilizaţie, șmecherii șoselelor, sau cei
care se cred șmecheri, neputinţa celor puși să vegheze la toate cele multe
Deﬁnește Bucurestiul în câteva cuvinte
Bucureștiul meu drag...
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Cu Nikon Coolpix A
prin București

D e Dan Moruzan
www.phototeam.ro

Fotograﬁa de stradă, din punct de vedere strict
tehnic, înseamnă un aparat cât mai mic (să ﬁi cât mai
„invizibil”), obiectiv normal sau grandangular (să simți
„mirosul străzii” privind imaginea rezultată) și un AF
suﬁcient de rapid (să nu pierzi „momentul decisiv”).
Restul ține de fotograf.
M-am bucurat să pot încerca noul Nikon Coolpix A.
A-ul cred că vine de la atuuri: obiectiv ﬁx de 28mm,
AF rapid, dimensiuni reduse, zgomot declanșator ca
și inexistent, senzor APS-C. M-am simțit ca un turist
prin București cu aparatul drept companion.
Dacă are vre-un defect acest mic aparat, acela este
prețul.
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BUCURESTIUL FOTOGENIC

www.facebook.com/Dragos.Stoica.Photographer

Dragoș Stoica

Concert Roger Waters, august 2013
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Cristian Băluță
www.orasul.ro

Proteste Roșia Montană
O protestatară stând jos pe bulevardul
Regina Elisabeta, ziua 6
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Daniel Mihai
http://dan-mihai.blogspot.com/

Apus de soare și traﬁcul de
vineri seara, în București, bd.
Iuliu Maniu
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Emanule Pătrăscioiu
www.orasul.ro

Construcţiile cu gloriete, oriunde le-am
întâlni aduc un plus de stil și eleganță.
Bucureștiul se “mândrește” și el cu
astfel de construcţii. În Piaţa Naţiunile
Unite întâlnim două astfel de turnuri:
blocul Fonciara și blocul Adriatică.
De la balconul celui dintâi am reușit
să surprind, și mai ales să cuprind
părţi importante ale orașului. În prim
plan putem observa turnul Adriatica și
Tribunalul București.
160 Bucureștiul meu drag
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Tiberiu Mihail Cimpoeru
www.facebook.com/tiberiu.mihail
http://tibrian.casajurnalistului.ro/

Îngerii păzitori ai parlamentarilor,
păsările care-și duc zborul deasupra
Casei Republicii, salută lanțul uman de
la ﬁrul ierbii.
162 Bucureștiul meu drag
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Alberto Groșescu
http://servicii-foto.com/

Seri de ﬁlosoﬁe și literatură antică
Joi, 5 septembrie, ora 19.00, la
Casa Mincu de pe str. Arthur Verona,
dedicăm primul eveniment lui Platon.
prelegere susținută de Mihnea
Buruianu
164 Bucureștiul meu drag
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Mihai Petre
www.orasul.ro

În vizită la Europa fm cu
Canon EOS 100D
ISO 3200, f 5,6; 1/60,
166 Bucureștiul meu drag
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Andrei Gîndac
www.andreigindac.com

Fotograﬁa a fost facută în timpul
spectacolului de opera și balet
“Dracula”, jucat de Vortice Dance
Company, din Portugalia.
A fost un spectacol minunat, cu o
atmosferă pe măsură. Starea pe care
mi-a dat-o acest spectacol cred că
este evidenta și în fotograﬁile pe care
le-am facut în acea seara. Cel putin
asa cred.
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Nancy Vâjâianu
www.orasul.ro

Magheru pe ploaie
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Vlad Petreanu
www.petreanu.ro

România-Ungaria 3-0
a marcat Marica în minutul 2, Pintilii în
minutul 31, Tănase în minutul 88
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ARGENTIC

Ani de liceu
Integrale în anii ‘80
F o t o Andrei Bîrsan
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