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Se lasă seara
Miercuri 6 noiembrie, ora 17.01, undeva în Pipera, o fotografie
reprezentativă pentru stupul corporatist.
Arată stratificarea activitățiilor la ora 17.00, când în mod normal
se încheie activitatea: sus, cu perdelele trase, au mai rămas
câțiva oameni ce se pregătesc de plecare, la mijloc activitatea
este în toi, ecranele computerelor duduie de Exceluri și
PowerPointu-ri, jos pe stradă oamenii merg alene spre treburile
lor, unii se joacă pe telefonul mobil iar alții au ieșit la fumat.

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

Mi-e drag orașul populat, orașul viu, orașul ca un stup în care
fiecare completează întregul și îl fac să fie aşa cum e, mai bun
sau mai rău. Nu suntem conştienţi că aparţinem unei comunităţi,
cea a oraşului, pur şi simplu ne ducem visurile și speranțele cu
noi fără să vedem oraşul, îl ignorăm, din obişnuinţă, fără să-i
acordăm atenţie sau vreun gând.
Haideţi să găsim loc în gândurile nostre şi pentru Bucureştiul
nostru drag, să avem visuri şi speranţe cu un București mai
curat şi mai frumos, să îl respectăm şi ni-l facem prieten.
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CRONICA

Bucureștiul meu drag
lansarea almanahului 2013

A mai trecut un an din viața revistei Bucureștiul meu
drag, din primăvară, cu ajutorul echipei de la Geometry
Global (Mihaela Bourceanu și Răzvan Ludu), revista are
o nouă înfățisare.
Asociația Bucureștiul meu drag beneficiind de sprijinul
financiar al Ordinului Arhitecților din România a
sărbătorit 2 ani de exitență printr-un numărul aniversar
tipărit - un Almanah.
Miercuri, 04 decembrie 2013, a fost lansarea la Casa
Ion Mincu din str. Arthur Verona nr. 19. Gazdele,
membrii Asociației Bucureștiul meu drag, au făcut
cadou almanahul tipărit invitațiilor. Am stat la un pahar
de vorbă cu cei care au scris în revista de-a lungul
anului 2013.

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

PartenerI

Revista Bucureștiul meu drag este o publicație manifest
dedicată Bucureștiului, așa cum este el, cu bune și cu
rele, dedicată vieții de zi cu zi a orașului, a istoriei și a
locuitorilor lui.
Arhiva revistei http://www.orasul.ro/articles/view/
revista-bucurestiul-meu-drag.html
Parteneri:
- Ordinul Arhitecților din România
- Muzeul Municipiului București
- Asociația Istoria Artei
- Geometry Global
Andrei Bîrsan,
Președinte Asociația “Bucureștiul meu drag”

Fotografii de : Andrei Bîrsan, Andrei Vocurek, Roberto Iosupescu, Sidonia Teodorescu și Adrian Tache
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Alexandru Budișteanu

Lucian Boia

Silvia Colfescu

Redacția Bucureștiul meu drag: Oana Marinache, Andrei Bîrsan, Mihai Petre, Ileana Buruianu, Sidonia Teodorescu
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Lucian Baraitaru

Cezar Petre Buiumaci, Cristian Oprea, Vasile Bălan - Directorul Muzeului Pompierilor
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Lucian Boia, Sidonia Teodorescu
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Excursie
“Praga ‘68”

 Foto Mihai Ologeanu

Data: sâmbătă 14 decembrie 2013
Ora de întâlnire: 14.30
Loc de întâlnire: Stația de metrou Mihai
Bravu, ieșirea dinspre Dristor
Vom străbate o fostă zonă industrială spre
expoziția de la Anexa foto de pe Moșilor.
Traseu:
Str. Nucului
Str. Grădinarilor
Str. Foișorului
Str. Călugăreni
Str. Ion Minulescu
Str. Mircea Vodă
Str. Sfânta Vineri
Calea Moșilor
Anexa Foto expoziția JOSEF KOUDELKA
– Invazie 68 Praga
12 Bucureștiul meu drag

 Foto Adrian Tache

 Foto Viorel Pîrjan

 Foto Sorina Tache
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 Foto Mihai Petre

 Foto Alexandru Șuțiu

 Foto Șerban Vornicu

 Foto Andrei Bîrsan

 Foto Mihaela Stoian

 Foto Răzvan Iordache
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 Foto Angi Popelca

 Foto Cosmin Andrei

 Foto Leonard Butușină
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Excursie
“În țara nimănui”

O excursie de la Cetatea Corporatiștilor din Pipera prin Tei Toboc la
Plumbuita
Data: sâmbătă 28 decembrie 2013
Ora de întâlnire: 12.00
Loc de întâlnire: Stația de metrou Pipera
Vom strabate o zonă aparent a nimănui, în care ar încăpea încă o
Piperă, între șoseaua Fabrica de glucoză și șoseaua Petricani, vom
intra în cartierul Tei Toboc și vom ajunge în parcul Plumbuita.

 Foto Andrei Bîrsan

Excursie
“EST-ul extrem”

Începem anul cu o excursie pe platforma industrială Policolor,
mândria industriei chimice românești, aici existau fabricile
Policolor, Chimopar, Anticorozivul, Medicamente, liceul de
chimie.
Data: sâmbătă 18 ianuarie 2014, ora de întâlnire: 13.45
Loc de întâlnire: Stația de metrou Nicolae Teclu, afară, ieșirea
dinspre Anghel Saligny

 Foto Andrei Bîrsan
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Memorie vizuală a
oraşului

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

în anii ‘80 strada era locul de joacă pentru noi, copii de atunci. Fie
că ne jucăm cu mingea, leapşa, poarca sau de-a v-aţi ascunselea.
Maşina era cel mai de preţ lucru al romanului, o Dacie 1300 costa
cât un apartament cu 2 camere. Proprietarii le acopereau cu prelate
ca să le ferească de intemperii...

Centrul vechi polarizează viaţa de noapte din Bucureşti. Acum
câţiva ani erai întâmpinat de gunoaie şi dărâmături
18 Bucureștiul meu drag
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Spațialitate și profunzime

D e Vlad Eftenie
w w w. o r a s u l . r o
Punctul de stație valorifică perspectiva, ritmul, contrastul, alăturarea a două zone care definesc un
„afară” și un „înăuntru”.
Imaginea capătă astfel spațialitate, profunzime. Cei doi bicicliști umanizează spațiul abstract.
Tonurile de gri, liniile de demarcație – construcția după diagonala pozitivă, geometria implicită – sunt
ingrediente care structurează riguros lectura imaginii.

Cadrul, cu un punct de stație descendent, păstrează elemente morfologice esențiale într-o manieră
minimalistă. În jurul lor, printr-o compoziție riguroasă,mesajul anecdotic introduce paradoxul situației.
Într-un context definit prin cvasi-prezența zebrelor, grupul alege un traseu alternativ, contrazicând
complet situația dată. Delimitarea exactă a cadrului prin liniile albe ale zebrelor poate trimite spre
o barieră simbolică,personajele suportând captivitatea propriei imposibilități de a accede la reguli
prestabilite.
Planul conotativ îmbogățește astfel asocierea obiectivă a elementelor din cadru.
20 Bucureștiul meu drag

Imaginea introduce un punct de stație „subiectiv”, privitorul fiind introdus activ ca participant prezent.
Punctul de stație ales află o linie de demarcație verticală, în zona mediană a cadrului – sugerând o
diviziune în două părți egale, alăturând astfel două planuri distincte.
Contrastul, liniile oblice, diagonalele, ponderea echilibrată a zonelor închise și deschise sunt ingrediente
care structurează imaginea. Direcția de lectură se deplasează spre stânga, urmărind mișcarea naturală
și sincronă a personajelor. O imagine care se încarcă cu o stare emoțională ambiguă, contradictorie,
într-un moment dat al unui oraș viu, dinamic.
Nr. 24 / Ianuarie 2014 21

Emoție, mesaj, mister

D e Dan Moruzan
w w w. o r a s u l . r o
Toate fotografiile trebuie să conțină un MESAJ vizual. Acesta poate fi social, comic, descriptiv etc.
În schimb, dacă acest MESAJ este încâlcit și greu de deslușit, este ca și inexistent.

Privilegiul de a surprinde într-o fotografie EMOȚIA unui moment reprezintă șansa unei imagini
câștigătoare! Să căutăm așadar să surprindem emoții!
22 Bucureștiul meu drag

MISTERUL într-o fotografie de stradă cel mai ușor se construiește prin omisiune. Acest ingredient
poate fi scânteia imaginației.
Nr. 24 / Ianuarie 2014 23

TRECUT-AU ANII...

Trecut-au anii

Ianuarie 2004, statuia Răscoala din 1907 este demontată, va fi mutată în Pantelimon, în fundal se
construiește primăria sectorului 2, foto Andrei Bîrsan

24 Bucureștiul meu drag
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trecut-au anii

Calea Victoriei

Anii ‘60, arhiva Cezar Petre Buiumaci

26 Bucureștiul meu drag

Anul 2013, fotograf Dan Moruzan

Nr. 24 / Ianuarie 2014 27

trecut-au anii

Piața Revoluției

Anii ‘80, arhiva Cezar Petre Buiumaci

28 Bucureștiul meu drag

Anul 2013, fotograf Daniela Bitănoiu
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RELIGIE

Biserica
Silvestru
Hram: Adormirea Maicii Domnului

D e Florica Jianu

Ctitorită în 1743 de jupân Pârvu și jupâneasa Stanca
Strada Silvestru nr 36, sector 2

30 Bucureștiul meu drag
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Bucureştiul
Maiei Morgenstern
Un oraș cu potențial
 Interviu de Miruna Bărdulete
 Fotografii de Mihai Petre și Dan Moruzan
Maia Morgenstern crede că țara ta e cea în care
te simți bine- iar ea se simte bine aici. Iubește
orașul care o enervează de atâtea ori pentru că îl
asociază mai mult cu amintirile frumoase, pe care
i le-a dat decât cu haosul și agitația cu care o
deranjează zilnic.

34 Bucureștiul meu drag
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Cum era zona în care aţi copilărit?
Eu am crescut pe strada Occidentului, lângă Piaţa Matache.
Copilăria mea n-a fost prea veselă, deşi cu toţii ne amintim de
familie, de părinţi. Amintirile mele în legătură cu zona aia sunt
tulburi şi traversate de sentimente contradictorii. Când eram
foarte mică, în faţa casei în care locuiam exista o grădină cu
mulţi pomi, o livadă. Legat de ea, mi-aduc aminte felul în care
se tăiau pomii... zgomotul. Zgomotul era îngrozitor. S-au tăiat
foarte mulţi pomi ca să se înalţe o clădire.
Mă rog, casa în care am crescut a fost înghesuită, izolată între
clădiri şi amintirea copilăriei mele e marcată de zgomotul acela.
Cred că nu înţelegeam multe, dar aveam impresia că ceva se
rupea, devenea parcelat, se limita.

Miruna Bărdulete

Despre recenta demolare a halei de acolo ce părere aveți?
Aici lucrurile sunt sensibile şi e o discuţie foarte serioasă care
implică mulţi termeni... acum, nu ştiu.... Şi în Roma, la Fori
Imperiali... toată zona aceea fost demolată într-o perioadă şi
acum ne bucurăm cu toţii de bulevarde largi şi-aşa mai departe.
Fiecare cu amintirile sale şi cu felul în care aruncă trecutul la
gunoi. Ce e de păstrat, cum păstrăm, pentru ce sacrificăm,
care e scopul. E o discuţie foarte lungă, nu putem rămâne nici
pe loc, într-adevăr.
Ce locuri din Capitală ați vrea să rămână așa cum sunt?
Clădirea Universitatii. Sunt multe clădiri vechi, frumoase, care
ar merita restaurate, foarte multe clădiri de pe Ana Ipătescu
ce pică, pe care le văd ruinându-se. Lângă clădirea ASE,
chiar se află un fel de mini-conac, o clădire ce devine ruină
pe zi ce trece. Vă aflaţi în clădirea Teatrului Evreiesc, o clădire
ce ar trebui să intre cât mai repede în restaurare, e păcat, se
prăbuşesc zidurile peste noi. Sunt moşteniri ale trecutului, locuri
încărcate de istorie. Ar fi pur şi simplu păcat să piară.
Dar de zona Centrului Istoric, de care sunt încântați mai toți
turiștii, ce credeți?
Acum ce ar trebui să spunem... orice turist pe care-l întâlnesc
mă întreabă unde e palatul lui Ceauşescu. Mie mi se ridică părul
în cap, dar asta e situaţia. E.... (oftează)... o reacţie viscerală.

Dan Moruzan

Mihai Petre

Ce locuri nu vă plac de aici?
Eu iubesc Bucureştiul, dar da, sunt multe lucruri şi locuri
care mă întristează, care nu-mi plac. Ce e de făcut... e de
supravieţuit aşa. Şi nu numai în Bucureşti.
Există vreun loc de care aţi spune că nu se găseşte
nicăieri?
Oraşul însuşi, felul complicat, eclectic, în care e. Nu ştiu dacă
nu e de găsit altundeva, dar mie mi-e foarte drag să mă plimb la
şosea, mi-e foarte drag mie. E de găsit, poate oricine să vină să
demonstreze că sunt alei care nu-s asemănătoare.
Mie mi-e foarte drag Parcul Herăstrău, Cişmigiul. Sunt locuri
pe care le iubesc, încărcate de amintiri, felul în care tatăl meu,
36 Bucureștiul meu drag
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părinţii mei mă determinau să învăţ geografia
şi istoria oraşului, în timp ce ne plimbăm, în
timp ce descopeream teatrul de păpuşi din
Herăstrău...
În Herăstrău aţi fost prima data la teatru?
Sigur, cred că am primele mele amintiri de acolo,
aveam doi ani, trei ani. Erau spectacole cu
Elefănţelul, cu teatrul de păpuşi, Punguţa cu doi
bani...
Credeţi c-a avut vreo influenţă oraşul, în
faptul că v-aţi ales profesia asta?
Asta n-aş putea spune neapărat. Dar exista
un fel de recompensă când eram mică. Dacă
lucrurile mergeau bine la şcoală, existau piese
de teatru la care părinţii mă duceau. Dacă nu,
nu. Venea interdicţia.
Asta era pedeapsa, să nu mergeţi la teatru?
Asta era pedeapsa supremă.
Când v-aţi dat seama că teatru vreţi să
faceţi?
Destul de târziu. Şi ţin minte că nu am avut curaj
să mărturisc că asta vreau să fac. Tata a fost cel
care a spus: “Tu vrei să te faci actriţă, dar n-ai
curaj să mărturiseşti. Ia-te în serios, ia lucrurile în
serios şi vezi cum faci”.
Cum şi-a dat seama?
Era tatăl meu şi mă cunoştea, vedea, era clar
probabil pentru un părinte cu câtă pasiune
urmăream spectacolele de teatru, cu câtă
pasiune citeam teatru, ascultam teatru
radiofonic. Şi care era suferinţa când nu se
întâmpla lucrul acesta.
Spuneaţi de plimbările prin Capitală, se
plimbă la fel de mult bucureştenii şi azi?
Da, cred că da. Poate altele sunt locurile, poate
s-au format în timp, au venit locuri noi, dar da.
În perioada liceului, exista un loc de întâlnire
al adolescenţilor?
A, da! Parcul Icoanei, Grădina Ioanid.
Dar în perioada studenţiei?
În perioada studenţiei se lucra foarte mult, vreme
de plimbat în perioada studenţiei n-am prea
avut. Pentru că voiai să joci, să înveţi, să faci
proiecte.
Cum sunt studenţii acum, comparativ cu
38 Bucureștiul meu drag

atunci? Dumneavoastră sunteţi şi profesoară
la Hyperion.
Nu fac diferenţe. Se vede că vor mult, se
preocupă, se implică- şi în producţie, şi
la decoruri, şi la recuzită, şi în proiectele
independente ce se nasc.
Au mai puţine oportunităţi decât aţi avut
dumneavoastră?
Sunt foarte mulţi absolvenţi acum, foarte, foarte
mulţi. Locurile în teatru sunt limitate, locurile în
care îşi pot exercita meseria.
Există şi îngrijorarea asta: ce o să se întâmple
mâine, unde mă voi angaja. Dacă mă voi angaja.
A te implica într-un proiect independent nu-ţi
dă siguranţa zilei de mâine imediat. Mulţi ajung
să facă profesiuni sau ramuri ale unor alte
profesiuni la care nu au visat neapărat. Asta e o
suferinţă.
Erau mai puţine locuri în facultate atunci?
Patru pentru fete, patru pentru băieţi.
Era mai bine aşa, oferea mai multă certudine
la absolvire?
Certudinea în profesia asta nu ţi-o dă nimeni,
există doar pasiunea şi dorinţa şi şansa şi felul
în care ţi-o valorifici. Şi dorinţa de a o lua de la
capăt. Certitudine nu există.
Aţi avut vreun moment în care să spuneţi că
nu mai vreţi să faceţi teatru?
Da, Dar despre asta nu vreau să vorbesc.
Dar oraşul v-a enervat?
Sigur, de foarte multe ori. Aşa cum ne enervează
pe fiecare dintre noi, cu aglomeraţia, cu agitaţia,
cu haosul, lipsa de organizare, nepăsarea,
dar, în acelaşi timp, repet, e locul meu. Iubesc
locul ăsta. Iubesc acest oraş. Te face să te mai
întrebi câteodată ce faci tu pentru desfăşurarea
lucrurilor.
În timpul călătoriilor din străinătate, nu v-aţi
gândit să vă stabiliţi acolo?
Au existat şi astfel de momente, de disperare,
dar apoi îţi pui întrebarea pentru ce te-ai duce
altundeva. Din comoditate, acolo e mai bine?
Până la urmă, Ubi bene, Ibi patria (Unde-i bine,
acolo e patria).
Un actor poate să transmită emoţiile în
acelaşi fel şi-ntr-o limbă străină?
Da. Eu cred că da.
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Dar publicul e diferit? Cel bucureşten de
oricare altul?
Fiecare zonă, fiecare ţară, fiecare loc are publicul
său. Chiar şi în Bucureşti există segmente de
public, există zone de interes. Există spectacole,
valorile diferă, dar zâmbetul şi lacrima sunt
universale, deşi modalităţile de expresie pot fi
diferite. Teatrul este o modalitate de transmitere
a emoţiilor, dar emoţiiile sunt aceleaşi.

simţit, nu numai discriminarea pe motive etnice,
dar din mai multe puncte de vedere. Ştiu că
există prejudecăţi, că există un mod clişeistic
de a gândi. Dar nu vreau să mă închid într-un
ghetou, vreau să deschid larg porţile teatrului
nostru, să prezint unicitatea teatrului evreiesc
în Bucureşti: cu ce are frumos, demn, plin de
energie. Şi să mă deschid către publicul larg, nu
să mă închid.

A existat vreo criză a teatrului, în Bucureşti,
în ceea ce priveşte publicul care să vină la
spectacole?
A existat, dar nu va fi problemă atâta timp cât
vom avea producţii interesante şi ne vom face
cunoscuţi, vom veni să aratăm, să explicăm, să
trâmbiţăm ce am făcut. Să se vadă la ce invităm
publicul nostru.

Per ansamblu, cum e Bucureştiul Maiei
Morgenstern?
Agitat, complicat, dornic de nou. Sigur, putem
cita şi din Camil Petrescu, are multe lucruri de
pus la punct, multe deficienţe, multe rămâneri în
urmă, mai sunt multe de făcut. Chiar de luat de
la capăt.

Interesul bucureştean e îndreptat spre
comedie sau spre dramă?
Există un public doritor de comedie, momente
în care ai nevoie de comedii, dar şi momente
pentru spectacole grave, cu un filon tragic ce
se adresează conştiinţei noastre. Există public
pentru orice.
V-aţi simţit vreodată discriminată aici din
cauza originii evreieşti?
Au existat momente de discriminare, în care am

40 Bucureștiul meu drag

Care credeţi că e cauza rămânerii în urmă?
Pentru că-i multă treabă de făcut, ca-n orice
oraş, ca-n orice metropolă. Schimbările dese,
poate lipsa de comunicare.
Dar mergem spre bine?
Ooo.. nu, nu! (râde) E greu de spus şi poţi face o
evaluare, un bilanţ, numai după ce ţi se promite,
după ce îţi propui. Ca să ajungă la un punct
terminus, trebuie să treacă timpul. Peste noapte
nu se pot împlini lucrurile.

Nr. 24 / Ianuarie 2014 41

Proiectele lui Marsillon în București
La începutul anului 1844 este adus la București
inginerul Jean Baptiste Marsillon pentru a demara
un vast proiect de canalizare și distribuire a apei
în capitală. Primele planuri identificate în arhive
datează chiar din 1844 și le prezentăm aici
pentru prima dată (A.N.R., fond Planuri, dosar
348). Lucrări ample încep în București cu prilejul
amenajării grădinilor publice de la Cișmigiu și
Șosea.
În mai 1846 încep lucrările de construcție a Casei
Apelor, amplasată în zona în care astăzi se află
Palatul Vamei Poștelor, inițiativa aparținându-i
domnitorului Gheorghe Bibescu (1842-1848)
și fratelui său, Barbu D. Știrbey, vornicul
Departamentului Trebilor din Năuntru la acea dată.
Instalațiile, mașinile cu abur care pompau apa din
Dâmbovița până la Șosea și proiectul canalizării și
al fântânilor i-au aparținut toate inginerului francez.

Proiectele lui
Marsillon în București
 Text: Oana Marinache
 Foto: Cristian Gache

În 21 septembrie 1847 se organizează ziua
serbării funcționării a 20 de fântâni sau a „slobozirii
cișmelelor” cum apare în documentele de epocă.
Pentru serbările organizate cu această ocazie sunt
desemnați maiorul baron R. Borroczyn, inginierul
idrotect J. Marsillon și Karl Maier, directorul
grădinilor publice pentru facerea unui pavilion la
capătul grădinii Kiseleff și repararea și luminarea
unui alt pavilion existent în centrul Grădinii publice
Kiseleff, suma cheltuită fiind de 21.140 lei.
Antreprenorul noului pavilion a fost Pitarul Dimitrie
Iconomu. Pentru toate lucrările este consultat și X.
Villacros, arhitectul orașului. Franz Haferl tapiserul
se ocupă de alegerea steagurilor, perdelelor și
decorațiunilor. (A.N.R., fond Vornicia din Năuntru,
dosar 51/1847)

D e Oana Marinache
asociatiaistoriaartei.
blogspot.ro

Prezența inginerului francez în spațiul capitalei
românești se încheie în septembrie 1848, lucrările
publice fiind coordonate ulterior de co-naționalul
său, inginerul mecanic Gilbert.
Proiectul „Arhiva de arhitectură 1830-1860” a fost
initiat în februarie 2013 de Asociația Istoria Artei și
presupune valorificarea unui fond de documente,
planuri, schițe ale unor personalități străine și
române din domeniul arhitecturii și ingineriei.
Cercetător: istoric de artă Oana Marinache
Fotograf: Cristian Gache
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Cu bicicleta
prin București
 Text & foto: Andrei Vocurek
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Toamna. O plimbare prin Bucureşti. Cartiere. Drumul Taberei. Lucrări. Clădiri
vechi. Perioada interbelică. Străzi frumoase. Atmosfera liniştită. Cotroceni.
Foşnet de frunze uscate prin parcuri. Alei, copaci. Locuri. O bicicletă
galbenă. La plimbare pe biciclete, pe străzile din Bucureşti, la sfârşit de
săptămână, o plimbare de relaxare, uşoară, aşa cum vrei, în doi sau alături
de prieteni.
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Plimbarea cu bicicleta prin Bucureşti începe
din Piaţa Universităţii, ocolind prin zona Dacia
- Plevnei, până în cartierul Drumul Taberei,
revenind prin cartierul Cotroceni tot în Piaţa
Universităţii, în Parcul Colțea, după aproximativ
20 de kilometri de pedalare uşoară, cu multe
locuri de văzut. Dacă ai propria bicicleta e
foarte bine, iar dacă nu ai bicicletă poţi închiria
una de la centrele de închirieri de biciclete din
oraş. Bicicleta trebuie să fie în stare bună de
funcţionare, cu frâne reglate şi cauciucurile
umflate corespunzător. Ca biciclist în oraş
trebuie să ai mare atenţie în trafic şi să respecţi
regulile de circulaţie pe drumurile publice.
De la Piaţa Universităţii, din parcul TNB,
de la Teatrul Naţional Bucureşti şi Hotel
Intercontinental, se merge pe Bulevardul
Nicolae Bălcescu şi Bulevardul General
Gheorghe Magheru până la Piaţa Romană. Din
Piaţa Romană se continuă pe Bulevardul Dacia.

D e Andrei Vocurek
trasee-cu-bicicleta.
kerucov.ro

Pe Bulevardul Dacia, la intersecţia cu Strada
Henri Coandă, pe partea stângă, este Muzeul
Naţional al Literaturii Romane, iar lângă muzeu
este Parcul Ion I.C. Brătianu. O grădină
cochetă. O alee ascunsă care duce spre
un timp trecut. Perioada interbelică. Bănci.
Copaci. Linişte. Ziduri vechi. Degradare.
La intersecţia Bulevardului Dacia cu un alt
bulevard cunoscut din Bucureşti, Calea
Victoriei, pot fi văzute sediul Academiei
Române şi vechea clădire a Teatrului de Revistă
Constantin Tănase (ulterior, Casino Victoria).
Mai departe, după Calea Grivitei, Strada Berzei
şi Bulevardul Dinicu Golescu, pe Strada Mircea
Vulcănescu, se trece pe lângă Muzeul Naţional
Militar Regele Ferdinand I, un loc care merită
vizitat, ca o lecţie de istorie. Apoi, de pe Calea
Plevnei, se virează pe Calea Ştirbei Vodă, pe
lângă Casa Radio, spre Bulevardul Eroilor.
Pe lângă Universitatea Naţională de Apărare
Carol I, pe Strada Doctor Dumitru Bagdasar,
se urcă spre Şoseaua Panduri, iar la intersecţia
cu Bulevardul Geniului, din Piaţa Danny Huwe,
pe Drumul Taberei, se intră în cartierul Drumul
Taberei. Făcând abstracţie de şantierul şi
lucrările pentru metrou, se trece prin tunelul
format de blocuri pe lângă zonele comerciale
Complex Orizont şi Complex Favorit. Pieţe.
Cinema Favorit. Şoseaua Drumul Taberei se
termină la Tricodava, la intersecţia cu Strada
Braşov şi continuă cu Bulevardul 1 Mai. Parcul
Drumul Taberei (Parcul Moghioroş), un loc
de relaxare pentru locuitorii din zonă, este,
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de asemenea, într-o etapă de reamenajare
peisagistică. Şantier.

cunoscut ca Parcul Ilie Pintilie, după numele unui
fost lider comunist.

Pe Bulevardul 1 Mai, apoi pe Strada Constantin
Marinescu şi Drumul Sării, se ajunge în Piaţa
Danny Huwe şi se continuă pe Şoseaua
Panduri, urmând coborârea pe Strada Prof.
Dr. Francisc Iosif Rainer spre Piaţa Eroilor.
În Cartierul Cotroceni se intră prin Parcul
Romniceanu. Zonă liniştită. Case vechi.
Arhitectură interbelică. Frunze uscate. Colorate.
Toamna. Mergând pe Strada Doctor Petre
Herescu şi Strada Sfântul Elefterie se ajunge
în Piaţa Operei. Biserica Sf. Elefterie şi Opera
Romană.

Muzeul Naţional Militar Regele Ferdinand I se
află pe Strada Mircea Vulcănescu nr. 125-127
din anul 1985, într-o clădire care a fost cazarma
Regimentului de Infanterie IV Ilfov Nr. 21 şi,
ulterior, sediul Comandamentului trupelor de
grăniceri. Primul Muzeu Militar Naţional din
Bucureşti a fost înfiinţat pe 18 decembrie 1923
printr-un decret semnat de regele Ferdinand
I al României şi funcţiona în Palatul Artelor, o
clădire din Parcul Carol I şi alte două anexe
din apropiere. Pe 9 mai 1957, muzeul a fost
redeschis cu numele de Muzeul Militar Central
în clădire de pe Bulevardul Nicolae Bălcescu,
apoi a fost mutat în clădirea fostei Şcoli de
Infanterie şi Cavalerie de pe Strada Izvor. Din
anul 1990 s-a revenit la titulatura de Muzeul
Militar Naţional. Muzeul Naţional Militar Regele
Ferdinand I.

Din Piaţa Operei, pe Bulevardul Mihail
Kogălniceanu, trecând prin Piaţa Mihail
Kogălniceanu şi pe lângă Colegiul Naţional
Gheorghe Lazăr şi Grădina Cişmigiu, apoi pe
Bulevardul Regina Elisabeta, trecând pe lângă
Piaţa Drapelului din faţa Cercului Militar Naţional,
traseul se încheie în Piaţa Universităţii, în Parcul
Colțea.
Parcul Ion I.C. Brătianu se află pe Bulevardul
Dacia, în imediata apropiere a unui muzeu,
Muzeul Literaturii Române. Este un parc mic,
ascuns în zona dintre Calea Victoriei şi Piaţa
Romană, o grădină cochetă care poartă numele
unui cunoscut lider liberal, Ion I.C. Brătianu
(Ionel Brătianu). În perioada comunistă, locul era

Parcul Romniceanu se afla în Cartierul
Cotroceni, lângă Universitatea Naţională
de Apărare Carol I. Este un parc îngust şi
lung, amenajat pe un teren în pantă, locul
fiind cunoscut în trecut ca “la ţăcălie”. Mihail
Romniceanu (1891-1960) a studiat la Pariş
şi a fost licenţiat în drept, avocat, profesor la
Facultatea de Drept din Bucureşti şi politician.
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смена
 Text și foto: Elena Maior
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Preambul
Dantele, dantele. Clădirea circului e învăluită de minunatele ei
dantele. Întregul parc îi vede fațada continuă marcată de umbra
ondulată. Arhitecții ar fi fascinați. Trecătorii, în schimb, se plimbă
indiferenți.
După-amiaza unei sâmbete în care a nins bine
Mi-am zis să merg „să fac poze la circ”. Încercam să fotografiez
tot zumzetul, toată răcoarea, derdelușul agitat, tot ce însemnă
bucurie şi tot mirosul de zăpadă. Şi cumva, nu știu de ce,
încercam să prind şi circul, măcar undeva pe fundal. Mă încurca
teribil. Copiii își găseau să se dea undeva unde era cel mai bun
loc de săniuș, oamenii de zăpadă se nimereau oricât de departe,
privind către ce găseau mai interesant, iar copacii așteptau
primăvara fix în fața circului. Şi după ei nu găseai nimic atrăgător
în afară de preferatele mele: dantelele tăcute. Câteva plante
deprimate erau puse la fereastră, în spatele unor afișe uitate de la
spectacole vechi.
[Mi-am scos carnețelul din geantă şi mi-am notat gândurile:] “ce
am descoperit eu despre circ făcându-i poze: că nu poți pune
distracția într-o clădire şi să fii spectator la ea; parcul din jur
ocrotește mult mai bine bucuria, distracția sau statul împreună.
Iar în el rămâne spectator, doar fotograful care privește cu
obiectiv performant țurțurul de pe o crenguță”
Copii, mămici, bătrâni, căței trec pe aici şi nu dau doi bani, până
la urmă, pe umbra ondulată care mie mi-a luat ochii. Iese bine în
poze, însă de fiecare dată când am încercat să leg viața parcului
de imaginea circului, nu reușesc. De fapt nu se leagă, pur şi
simplu.
Am plecat şi eu
Au plecat copii, tineri, părinți, bunici. După ce toată însuflețirea
părăsește parcul, imaginea circului rămâne în urmă. Rămâne
goală, artificială, lipsită de viață, dar plină de dantele.
D e Elena Maior
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Memoria vizuală
 Foto: Arhiva Nicolae Șt. Noica
Reconstruirea Hotelului Luvru 1912
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Memoria vizuală
 Foto: Mihai Petre
 Text: Lelia Zamani

Fresca Ateneului
“Reforma agrară”
Scena din frescă are ca temă reforma agrară din
anul 1864, în urma căreia multe dintre familiile
țărănești au fost împroprietărite cu pământ arabil,
sub domnia lui Alexandru Ioan Cuza.
Domnitorul Alexandru Ioan Cuza (1820 -1873)
apare înfățișat în uniformă de dorobanți călări,
mare ținută, cu mantie și capul descoperit. În mâna
stângă ține un pergament pe care îl înmânează
unui țăran îngenunchiat în fața lui.
În spatele țăranului se vede o femeie cu maramă
privind spre document, alături de o fată, amândouă
în straie populare, înconjurate de alți săteni.
În dreapta domnitorului (stânga imaginii), plan puțin
mai îndepărtat, se află pictat Mihail Kogălniceanu
(1817-1873), om politic, avocat și publicist, devenit
prim ministru în octombrie 1863, și bun prieten și
sfătuitor al lui Cuza.
În plan apropiat se văd două fete, care
simbolizează cele două principate, Moldova și
Țara Românească, îmbrăcate în costume populare
specifice celor două teritorii, care deapănă
împreună același fir, semn al unui destin devenit
comun.
În stânga, se vede biserica patriarhiei române
(cu cele patru turle), clopotnița și, în dreapta este
paraclisul.
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Memoria vizuală
“Inundația din 1864”

 Litografie: Theodor Aman
 Text: Lelia Zamani
Una dintre cele mai mari și mai pustiitoare revărsări
ale Dâmboviței s-a înregistrat în București, în anul
1864. Cumplita inundație a fost imortalizată într-o
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lucrare a lui Theodor Aman. Aceasta îl înfăţişează pe
domnitorul Al. I. Cuza împreună cu doctorul Carol
Davila, și un alt personaj din anturajul lor, înaintând

cu greu, pe cai, pe una din străzile pline de apă din
Mahalaua Tabacilor, actuala zonă metrou Timpuri
noi, pentru a vedea amploarea potopului. Bărbaţi şi

femei cu copii în braţe se văd strigând după ajutor
de la ferestrele şi de pe acoperişurile caselor. În plan
îndepărtat se vede Biserica Sf. Apostol Tabaci.
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Unghiuri de vedere
 Text și foto: Livia Zaharia și Corneliu Munteanu

Foto: Ileana Buruianu
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Cartierul Tei-Toboc - case îngrămădite, mai mari sau mai mici, fără curent
electric, fără gaze, străzi desfundate care, atunci când plouă, se transformă
într-o mare de noroi... multă sărăcie, multă ignoranţă, dar şi zâmbete curate
pe chipuri de copii, veselie acolo unde ar trebui să fie numai tristeţe. Poate
că asta este cheia vieţii până la urmă: bucuria de a trăi fiecare clipă aşa cum
e, bună sau rea. (I.B.)
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Livia Zaharia
Un loc pestriţ
Unde, ar spune unii, nu prea ai ce
să vezi -o zonă uitată de lume ca
o enclavă. De fapt excursia are ca
prim reper un loc al naturii impropriu
amenajat de oameni unde te poţi bucura
de o zi cu soare din puţinele pe care
săptămânile de vacanţă le-au adus şi
anume partea vestică a pepinierei
Tei-Toboc prin preajma străzii Petricani
şi a şoselei Fabrica de Glucoză .
După ce treci codri de ciulini şi calea
tramvaiului există momente când te
opreşti şi observi că de fapt locul nu e
al nimănui, e al tuturor celor din zonă
de fapt, care l-au întreţinut cum s-au
priceput mai bine, însă doar pe parcela
proprie. Se vede cum la orizont apar
blocurile care găzduiesc oamenii ce se
bucură de priveliştea pe care teoretic o
gasesc în lacuri. Este şi graniţa dintre
zona nimănui şi zona tuturor-parcul
propriu-zis cunoscut sub numele de
Plumbuita.
Ajunşi în apropierea Mânăstirii cu acelaşi
nume parcurgem un drum sinous spre
„civilizaţie”. De fapt nu s-a schimbat
locul, ci lumea se ghidează după alte
reguli urbane. Totuşi precum o dioramă
regăsim pescarul- de această dată
urbanizat dar urmându-şi încă ocupaţia.
Concluzia? Este fascinant să observi
cum se poate, în mai puţin de trei ore
de mers, în cadrul aceluiaş oraş, a trece
de la o arie periferică verde, naturală
la construcţii dese, compacte şi pe
înălţime dezvoltate, de la o zonă pustie
la una plină de oameni şi maşini.
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Corneliu Munteanu
Un loc uitat de timp
Cartierul Tei-Toboc este de fapt o
“peninsulă“ de formă aproximativ
triunghiulară, încojurată pe toate trei
laturile de apele lacului Plumbuita,
la cinci minute de Şos. Colentina.
De intrat am intrat ca de obicei, prin
Şos. Petricani. Primele case sunt
arătoase, vile cu un etaj ale unora
mai înstăriți, ce au dorit o casă pe
malul lacului. Mai departe însă,
vedem adevărata față a “cartierului“
– străzi desfundate, case încropite
din te miri ce, deși majoritatea
au “termopane“, lume amărâtă,
gunoaie şi mizerie. Cel mai grav este
lipsa canalizării, apa menajeră se
aruncă direct în stradă, scurgânduse la vale în lungul străzii prin canale
săpate în fața casei.
Populația este prietenoasă, copiii
cer să li se facă poze, apoi se uită
mirați la ecranul aparatului, fericiți că
au fost pentru o secundă “vedete“.
Ieşirea se face, ca de obicei,
printr-un maidan cu gunoaie. Poteca
lunecă alături de gardurile înalte
ce delimitează domeniul Mânăstirii
Plumbuita. Legătura “peninsulei“ cu
Parcul Plumbuita se face cu un pod
curbat, similar cu cel din Herăstrău,
căruia i-au dispărut balustradele,
ca şi orice element metalic. Şi asta
e totul, cartier bucureştean cu
aspect de mahala de la începutul
sec. 20. Numai prezenţa antenelor
“de satelit“ şi a “termopanelor“ ne
arată că de fapt suntem la un secol
distantă.
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F o t o : Corneliu Munteanu
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F o t o : Corneliu Munteanu
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F o t o : Corneliu Munteanu
Nr. 24 / Ianuarie 2014 95

Parcelarea
Zablovschi - Mihail Cornea
 Text: Andrei Răzvan Voinea
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Aportul Societății Comunale pentru Locuințe
Ieftine la dezvoltarea Bucureștiului:
Parcelarea Zablovschi – Mihail Cornea (1912)
Începutul construirii locuințelor tip în București
Creșterii standardului de locuire în centrul Bucureștiului la
începutul secolului al XX-lea nu îi corespunde și o dezvoltare
simultană a periferiei, rămasă până la jumătatea secolului
al XX-lea un spațiu al locuințelor improvizate și al străzilor
cufundate în noroi, lipsit de condițiile elementare de igienă
precum canalizare, electricitate sau rețea de apă potabilă.

D e Andrei Răzvan Voinea
http://atelier.liternet.ro/
arhivarubricii/136/De-locuitsi-povestit.html

Pentru a îmbunătăți această situație, Primăria demarează la
începutul anilor 1900 un program de construire a locuințelor
ieftine pentru clasele sociale defavorizate, prin care dorește
să ridice standardele de locuire. În acest sens, Consiliul
Comunal construiește în anul 1909 11 locuințe sociale
pe strada Lânăriei, sub supravegherea arhitectului Ernest
Doneaud, grupate fie câte două, fie câte patru, în care se
mută 28 de familii. Construirea lor a reprezentat mai degrabă
un experiment în vederea calculării prețului minim al unei
locuințe și o încercare de găsire a celei mai bune variante
administrative pentru continuarea reformei.
După acest succes, în 1910 ia ființă Societatea Comunală
pentru Locuințe Ieftine – București care timp de trei decenii
cumpără numeroase terenuri în special la periferia de
atunci a orașului pe care le parcelează, construind locuințe
vândute ulterior în rate solicitanților. În decembrie 1910,
Societatea organizează un concurs „în scopul întocmirii a
patru proiecte, pentru construirea în București de locuințe
ieftine și sănătoase, destinate lucrătorilor și funcționarilor
mici” , cele patru tipuri (A, B, C și D) încadrându-se în prețul
maxim de 8,000 lei. Concursul este câștigat de echipa

arhitectului Ion D. Trajanescu, iar Societatea
pentru Locuințe Ieftine achiziționează planurile
și demarează execuția lor. În anul 1911,
Societatea parcelează două terenuri pe care
execută diferite tipurile de locuințe: primul este
pe strada Clucerului, unde întâlnim tipul C,
prima casă din parcelare fiind și casa în care
se mută arhitectul Trajanescu, iar cel de-al
doilea pe strada Lupească, (mai precis pe
strada paralelă, astăzi strada Sergent Nuțu
Ion) unde sunt proiectate aproximativ 30 de
imobile, tipurile A și B. Arhitectul Trajanescu va
fi cunoscut ulterior în special datorită construirii
Catedralei Mitropolitane de la Timișoara, dar și
a Bisericii Belvedere din Grant.
Parcelarea Zablovschi și diversificarea
tipurilor de locuințe
După Parcelările Clucerului și Lupească, în
1912 Societatea cumpără și parcelează un
nou teren la marginea de nord a orașului, în
apropierea câmpului Pleșoianu, pe străzile
Mihail Cornea (astăzi Gala Galaction) și ing.
Zablovschi. Parcelarea Zablovschi este datată
de Cincinat Sfințescu în anul 1911, referinduse probabil la momentul în care terenul a fost
achiziționat și parcelat. Lotizarea se afla la
Parcelarea Clucerului

Locuințe sociale pe strada Lânăriei, http://www.muzeuldefotografie.ro/2008/10/o-panorama-a-bucurestiului/

Parcelarea Lupeasca

98 Bucureștiul meu drag

Nr. 24 / Ianuarie 2014 99

acea dată în sectorul I, ocolul IV. Conform lui Sfințescu,
terenul era împărțit în 132 loturi, suprafața fiecărui lot
fiind de 240 m.p., cu o fațadă de 9m și adâncimea
medie de 24m. Numele străzii provine de la reputatul
avocat și poet asociat cercului Junimea, decedat în
1901 în București, iar numele a fost schimbat ulterior,
o placă memorială indicând faptul pe această stradă a
trăit celebrul preot și scriitor Gala Galaction, decedat în
1961. Nu se cunosc deocamdată date despre inginerul
Zablovschi. Construirea caselor tip a început probabil în
1912, însă nu a fost încheiată tot atunci.
Deși informațiile din arhive nu ne lămuresc pe deplin,
suntem îndreptățiți să credem că Societatea nu
a fost pe deplin mulțumită de cele patru tipuri de
proiecte și probabil a organizat un nou concurs pentru
diversificarea construcțiilor, concurs câștigat de
arhitectul D Mohor. Acesta propune două noi tipuri (E
și F), precum și reproiectarea tipurilor A și B, care vor fi
construite în parcelarea Zablovshi. Tipul E și în special
tipul F reprezintă o apropiere de stilul românesc, prin
adoptarea unor elemente tradiționale (motive florale),
dublate de coloane, copertine sau de foișoare.

Casa capitanului Bucur, arh. D. Mohor

Casa proiectată de D. Mohor

Cu toate acestea, tipurile proiectate de cei doi
arhitecți au suferit retușuri, în funcție de necesitățile
proprietarilor. Pe de o parte, unele imobile au fost
construite încă de atunci cu mici diferențe precum
renunțarea la dispunerea simetrică a ferestrelor sau
a ușilor: astfel unele locuințe au intrarea în față, unele
pe lateral, locul ușii fiind luat de ferestre. Pe de altă
parte, mult mai radicale sunt schimbările ulterioare, în
special cele de după 1989, când multe dintre case au
fost dărâmate, pe locul lor construindu-se imobile care
depășesc limita de înălțime.
Astfel, observăm în parcelare tipul A, modificat de D.
Mohor, precum casa de la numerele 3-5 de pe strada
Gala Galaction. În arhive găsim cererea de construire,
depusă de căpitanul D. Bucur în octombrie 1921,
împreună cu planul întocmit și semnat de D-l D. Mohor
de profesiune Arhitect. Pe parcela imediat următoare,
informațiile din arhivă ne spun că dna Elena Pavelescu
cere autorizarea construirii unei clădiri tot în anul 1921
(la nr.9), cu “parter, un hol, trei camere, o cămară și un
closet, la etaj, un hol, două camere și o baie cu closet.
Primăria constată ulterior că această clădire “s-a
început în cursul lunii iulie 1921 și s-a terminat în mai
1922.” Chiar dacă nu avem un plan atașat autorizației,
observăm că era vorba de era tipul C, legată de casa
de la nr.7. Casa dnei Pavelescu a fost modificată
ulterior, adăugându-i-se un etaj și o mansardă.
La numerele 11 – 13 (atunci 17-19) găsim o casă
asemănătoare celei construite de căpitanul Bucur, tipul
A modificat. Casa de la nr. 11 primește autorizația tot
în 1921, fiind înaintată de Societatea Comunală pentru
Locuințe Ieftine. Între timp, aceasta a fost drastic
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Tipul C, proiectat de I.D. Trajanescu

Tipul E, arhitect D. Mohor

Intervenții recente in parcelare

Tipul E,
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schimbată, parterului fiindu-i adăugate alte două
etaje. În schimb, casa de la numărul 13 a rămas
neschimbată.

Casele erau acoperite cu eternit sau cu țiglă,
iluminarea străzilor se făceau cu gaz, iar ulterior,
Societatea va construi și o grădiniță.

Tipurile E și F, proiectate de Dimitrie Mohor
erau mai încăpătoare, având „parter și etaj,
cu câte 3 încăperi și hall la parter și etaj, plus
baie, pe un perimetru al construcției închizând
circa 62mp” , așa cum ne asigură Cincinat
Sfințescu. Concluzionăm că solicitanții aveau
familii numeroase, dar și posibilități de achitare
a prețului locuinței peste veniturile celor care
cereau case tip A sau B. Observăm că toate
casele sunt retrase de la stradă cu aproximativ
3m, iar o serie de detalii ne indică și alte
aspecte ale locuirii în acea perioadă, precum
abonamentul la serviciul de salubrizare sau la
radio, dar și modul de încălzire al acestor case
ce se făcea inițial cu lemne, ulterior cu motorină.

În concluzie, parcelarea Zablovschi marchează
două momente importante ale evoluției
urbanistice a Bucureștiului în prima jumătate a
secolului al XX-lea. În primul rând, reprezintă
o încercare a modernizare a periferiei prin
construirea de locuințe igienice și ieftine. În al
doilea rând, parcelarea reprezintă începerea
colaborării Societății pentru Locuințe Ieftine cu
arhitectul Dimitrie Mohor și proiectarea unor
locuințe în stil românesc, ce vor fi executate
și în Dorobanți, cu numeroase variațiuni. În
ciuda acestor aspecte, parcelarea nu se află pe
lista monumentelor istorice, iar lipsa acesteia
ușurează demolarea parțială sau definitivă a
caselor.
Acoperiș de eternit

Tipul F, arhitect D. Mohor, fotografie din perioada intebelică
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“Spațiu și materialitate”

Cei 400 de elevi din București care se joacă de-arhitectura și
urbanismul în anul școlar 2013-2014, experimentează acum
Caietul 2 al cursului “De-a arhitectura în orașul meu”, și anume
capitolul despre “Spațiu si materialitate”. Obiectivul acestui capitol
este cunoaşterea „alfabetului” arhitectural al mediului construit ce
îi va ajuta pe copii să simtă valoarea oricărui spaţiu sau clădire din
localitatea lor sau dintr-un oraș vizitat pentru prima oară.
Elevii de la școlile gimnaziale numărul 51 și 139 (alături de cei de
la școala gimnaziala 129, liceul greco-catolic Timotei Cipariu”,
liceul Miguel de Cervantes, liceul teoretic Jean Monnet, școala
gimnaziala Sf. Silvestru, școala primară Step by Step, școala
germană Hermann Oberth si școala Montessori București) au
analizat Bucureștiul din punct de vedere al spațiului, formelor,
materialelor, luminilor și umbrelor. Caietul începe cu o expediţie
în jurul școlii, urmată de trei lecţii în clasă despre spaţiul urban şi
limbajul arhitecturii şi o lecţie de atelier.
Provocarea expediţiei este să înveţe să privească mediul construit
cu alţi ochi, să îl perceapă cu toate simţurile. Micii cercetaşi în
ale mediului construit vor fi împărţiţi în 3 echipe, înarmată fiecare
cu o oglindă, o eşarfă şi o cretă. Datele adunate de echipe vor fi
dezbătute pe rând în orele următoare. Vor exersa fiecare noţiune
printr-un joc, unul presupune modelaj, altul desen, altul ghicitori
şi discuţii libere. Lecţiile vor fi completate de un set de imagini
adecvate subiectului şi explicaţii.
Ca temă de cercetat, pentru acasă, li s-a cerut copiilor să se
gândească de ce “suferă” zona analizată, căci așa cum un doctor
pune un diagnostic după ce consultă (analizează) un pacient, aşa
putem diagnostica şi noi orașul după ce a fost studiat.

“De-a arhitectura
în orașul meu”

De-a arhitectura
www.de-a-arhitectura.ro
http://www.facebook.com/
DeAArhitectura
office@de-a-arhitectura.ro
„De-a arhitectura” este o
asociaţie care își propune
dezvoltarea și promovarea
educației de arhitectură
și mediu construit, prin
predarea în școli de stat
și private a cursurilor de
arhitectură pentru copii.
Asociaţia a fost creată de
arhitecţi români: Mina Sava,
Vera Marin, Eliza Yokina,
Corina Croitoru, Claudia
Pamfil și Miruna Grigorescu.
Partenerul principal al
cursului “De-a arhitectura
în orașul meu” pentru anul
școlar 2013-2014 este
Holcim România, care
de mulți ani se implică
în proiecte educaționale
din România ca parte a
angajamentului său pentru
Dezvoltare Durabilă. Alături
de Holcim Romania și
arhitecții Adriana Comănici,
Iuliana Brătășanu, Cătălin
Șandru, Oana Popescu,
Monica Popescu, Oana
Sorina Paval, Mihaela
Tomescu, Ioana Rizea,
Monica Sabău, Consuela
Dumitru, Claudia Bingol,
Iulia Pătru si Diana Galoș și
studenții arhitecți Mădălina
Bold, Andreea Lupu și Lucian
Călugărescu

 Text și foto De-a arhitectura
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“E rece și miroase a rece”

“Stâlpul acesta este cel mai bun”

“Spre deosebire de prima expediție, a doua s-a desfășurat în luna
decembrie, însă vremea rece nu ne-a împiedicat să ieșim afară. Ne-am
echipat bine, cu haine groase plus cele trei instrumente obligatorii cu
care am explorat mediul construit: oglinzi, cretă și eșarfe/fulare.

“Odată cu sarcinile, grupele deja existente de copii au primit noi nume:
“Studioșii”, “Colorații” și “Cercetătorii”. Îmbrăcați bine, ca pentru o zi
friguroasă de decembrie, echipați cu foi, creioane, fișe de expediție și
nelipsitele aparate foto am pornit încercând să urmărim pe hartă drumul
parcurs și să marcăm clădirile care ni se par interesante.

Iată și relatarea studentei arhitect “Mădălina Bold care a însoțit copiii de la
școala 139, clasa a IV-a E, alături de învățătoarea Georgeta Dumitru:

Iată relatarea de la școala 51, clasa a IV-a A, învățător Ileana
Ștefănescu, arhitect în misiune Ioana Rizea:

a r h . Ioana Rizea

Cu ajutorul oglinzii am observat spațiul și formele descoperite în funcție
de mișcarea corpului, din același punct, la unghiuri de 90 de grade.
„Suntem înconjurați de case pe toate părțile”, se auzeau elevii. Creta
ne-a fost folositoare pentru marcarea umbrelor. Elevii au explicat,
completându-se reciproc, cum umbrele își modifică atât intensitatea
cât și poziția sau forma. Știau aceste lucruri, însă acest exercițiu i-a
ajutat să le înțeleagă mai bine. “Peste jumătate de oră conturul pe care
l-am desenat nu va mai fi bun”, spunea un elev. Împreună, elevii au ales
o casă pe care au desenat-o, descoperindu-i elementele umbrite și
marcându-le prin hașuri. Au descoperit si că lumina înfluențează tot ce
ține de mediul construit. Un elev a spus că textura materialului de pe
fațadă arată altfel în zona umbrită. Iată, scopul exercițiului a fost atins!
Fularul unei eleve ne-a ajutat pentru următorul exercițiu. Elevii au fost
legați la ochi și conduși către diferite tipuri de materiale pe care le-am
găsit pe traseul expediției. Astfel, având ochii acoperiți, au descris
materialele atingându-le cu mâinile și mirosindu-le. “E rece și miroase
a rece”, era primul răspuns. Ceilalți elevi puneau întrebări ajutătoare
pentru ca descrierea să fie cât mai exactă.
Un trecător ne-a întrebam dacă poate participa și el la ora de
arhitectură. Se pare că era un elev de liceu…”

Prima echipă a avut cele mai dificile sarcini, străduța aleasă cuprinde
case foarte diferite, dar care nu respectă neaparat “regulile” arhitecturii de
bună calitate. Chiar și așa, copiii au reușit să găsească exemple și mi-au
demonstrat că au înțeles diferența dintre ritm și repetiție și au identificat
cu ușurință toate casele simetrice întâlnite pe drum. Am “votat” cea mai
interesantă și frumoasă fațadă, ne-am așezat cuminți pe trotuarul din fața
ei și am început să desenăm.
student arh.
Mădălina Bold

Bucuroși că soarele s-a hotărât să apară, copiii din echipa “Coloraților”
au străbătut rapid strada și au ales obiectul a carui umbră o vor desena
și urmari pe parcursul orei. “Stâlpul acesta este cel mai bun, lasă umbra
cea mai clară!” Au desenat rapid urma lăsată pe asfalt apoi au pornit în
cautarea caselor cu umbre interesante, fără a uita să revină, din 10 în 10
minute, să observe și să redeseneze noua umbră. La final, s-au strâns toți,
impresionați și zâmbăreți, în jurul desenului. “Cât de rapid a fost Soarele! În
mai puțin de o oră ne-a mișcat umbra cu un pas de uriaș!”
“Cercetătorii” au descoperit nenumărate lucruri noi legate de materialele
care alcătuiesc lumea înconjurătoare și abia așteaptă să le spună și
celorlalți cât de rece este și ce miros are metalul, ce greu e să deosebești,
cu ochii închiși, tencuiala casei de asfaltul trotuarului și în cate moduri este
utilizat lemnul în arhitectură. “Căsuța omulețului meu va arăta exact la fel:
din lemn, cu ferestre mari și cu o curte mare și verde în jur!”
Cu mânuțe și năsucuri înghețate, ne întoarcem în clasă zâmbitori: după o
așa expediție, suntem siguri că vor urma doar cursuri interesante.:)“
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Salonul
fotografului român
ediția 2014

Salonul fotografului român este deschis tuturor fotografilor
amatori și profesioniști. Este organizat de firma AME design
și se desfășoară în cadrul Festivalului ”Săptămâna Fotografiei
în România”, sub patronajul Asociației Artiștilor Fotografi din
România. Vernisajul (17 ianuarie 2014, ora 18) și expoziția se
vor desfășura în sala de expoziție Constantin Brâncuși din
Palatul Parlamentului
Scopul acestui eveniment este de a reflecta cât mai fidel
activitatea fotografică a fotografilor români. Prin ”fotograf
român” se înțelege persoana de cetățenie română (nu este
obligatoriu ca domiciliul stabil să fie în România) și care
realizează fotografii, indiferent că execută această activitate ca
amator sau ca profesionist.

D e Marcel Eremia
www.4000dpi.ro/blog

De-a lungul timpului au existat voci care au criticat sau chiar
au negat existența fotografiei românești de calitate înainte
de 1989. Dorim ca acest eveniment să infirme aceste idei,
invitând în mod special fotografi care au susținut o activitate
puternică înainte de Revoluție, a căror participare la expoziție
cu fotografiile selectate va fi martoră în acest sens.
Există de asemenea voci care critică fotografii mai tineri
care nu au trecut prin experiența fotografiei analogice (cu
peliculă fotosensibilă), sărind direct la folosirea camerelor
foto digitale. Însă chiar și în această situație, există foarte
mulți fotografi care au fotografii de foarte bună calitate. Și
acești fotografi sunt invitați să participe la acest eveniment,
să-și demonstreze abilitățile artistice care nu au nimic de a
face cu tehnica de realizare a imaginilor, fie analogică (cu
post procesare în laborator) fie digitală (cu postprocesare pe
calculator).

Felicitări Marcel, ai reușit ca
prima dată după Revoluție să
aduni fotografi foarte diverși
și să faci o expoziție așa cum
trebuie din toate punctele de
vedere.
Să ne vedem cu bine la ediția
din 2015!

Acest eveniment își propune să fie o punte de legătură între
generații, între diverse genuri ale fotografiei (natură, jurnalism,
portret, urbană, de eveniment, conceptuală etc, etc), între
stiluri, abordări și tehnici diferite de fotografiere, elementul
comun fiind de fapt faptul că toți autorii imaginilor sunt
fotografi români.
Program de vizitare: luni-vineri, 9.30-17.00 până în 31 ianuarie

Andrei
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Fotografi ABMD

Cum ai început să fotografiezi?
Avându-l ca prim profesor şi iniţiator pe domnul Dinu Lazăr la Academia de
Artă.
Ce tip de fotografie îți place?
Portret, peisaj, eveniment
Cum ai aflat de Asociația Bucureșţiul meu drag?
De la prieteni fotografi în 2009.
Ce te atrage să participi la acțiunile asociației?
Formula relaxată a întâlnirilor şi sentimentul plăcut cu care rămân de fiecare
dată după o acţiune de grup
Ce activități ale asociației îți plac cel mai mult?
Excursiile prin cartierele mărginaşe, mai puţin cunoscute.
Ce loc din Bucuresti îți place cel mai mult?
Cele pe care urmează să le descopăr
Ce îți place în București?
Diversitatea
Ce nu îți place în București?
Când văd oameni locuind în condiţii nedemne de un Bucureşti european.
Când văd caldiri care pun în pericol trecătorii. Nepăsarea şi efectele ei. Poate
ar trebui şi noi, cei din grupul oraşul.ro să iniţiem o rubrică pe sit -îmi pasă şi să arătăm prin imaginile noastre ceva-ul pe care am vrea să-l vedem altfel
în oraşul nostru. Poate în felul ăsta sensibilizam mai multă lume cu putere de
decizie.
Defineşte Bucureşţiul în câteva cuvinte
Un oraş plin de surprize şi contraste pe care încă îl descopăr
http://ninamihaila.wordpress.com/
http://www.facebook.com/pages/Nina-Mihaila/513110918708509?ref=hl

Nina Mihăilă
http://ninamihaila.wordpress.com/
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Album cu fotografii din excursia “Estul extrem”
http://www.orasul.ro/excursiifoto/view/est-ul-extrem.html
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F o t o : Nina Mihăilă
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DE SUS

Parcul Carol - Masoleul

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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Memoria vizuală a orașului

Hala Matache
februarie 2012
 Foto: Mihai Petre

Hala Matache, monument istoric construit în 1899, împreună cu Hala Traian erau singurele hale
comercială de secol XIX care mai există în Bucureşti, demolată în 25 martie 2013.
Construcţia iniţială era alcătuită dintr-o structură din oţel nituit acoperită cu sticla şi lemn. În 1941 au
fost zidiţi pereţii de cărămidă, arcadele şi basorelieful peste vechea structura.
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Bucurestiul
fotogenic
,

Vlad Eftenie
http://veftenie.blogspot.ro/

Ultima zi înainte de
vacanță
Universitatea de
Arhitectură și Urbanism
Ion Mincu.
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Bucurestiul
fotogenic
,

Daniel Vrăbioiu
http://daniel.vrabioiu.ro

Micile bucurii ale vieții
de corporatist.
Vedere din turnul ING
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Bucurestiul
fotogenic
,

Eli Driu
www.orasul.ro

15 ianuarie 2014, la 3
zile după inaugaurarea
tronsonului Buzesti-Berzei
din noul bulevard Uranus,
pentru construcția căruia
au fost darâmate o
serie de clădiri vechi cu
valoare de patrimoniu.
Nu cunosc vechimea și
autorul textului mural, dar
mi-a atras atenția prin
mesajul pozitiv și usor
ironic scris pe un zid ce
poartă încă amprenta
vremurile trecute, dar
care în curând vor căpăta
o nouă față în ciuda
opoziției celor care au
militat pentru conservarea
zonei.
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Bucurestiul
fotogenic
,

Cornel Petrescu
www.orasul.ro

Îmi place să fotografiez
ceea ce simt - Oamenii
participă la o acțiune de
protest comemorativă cu
ocazia împlinirii a 24 de
ani de la Revoluția din 89’
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Bucurestiul
fotogenic
,

Alberto Groșescu
www.orasul.ro

Sala de lectură a
Facultății de Litere din
cadrul Universității din
București - Un loc special
care surprinde pe oricine
pășește aici pentru prima
dată prin grandoarea și
liniștea apăsătoare a celor
86 de ani de existență
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Bucurestiul
fotogenic
,

Andrei Bîrsan
www.orasul.ro

Viitoarea Operetă, în
dreapta biserica Bucur
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Bucurestiul
fotogenic
,

Bogdan Fundali
www.fundali.ro

Tăcerea nopții
Strada Nicolae Golescu,
în spatele Ateneului.
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Bucurestiul
fotogenic
,

Ileana Partenie
www.orasul.ro

Undeva, pe Popa Tatu
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Bucurestiul
fotogenic
,

Radu Pătrașcu
http://
radupatrascuphotography.
weebly.com/

Zi de sâmbătă, în
ianuarie. Universitatea
este luată cu asalt
de furia zăpezii abia
aşternută prin Bucureşti,
în prima zi de iarnă
autentică. Singuratatea
se instalează pe străzile
oraşului, în timp ce
viscolul îşi face de
cap. Câţiva trecători
stingheri se împotrivesc
naturii; trebuie, nu au
de ales, seara este din
ce în ce mai rece şi mai
neprietenoasă iar orice
pas este o mică victorie.

158 Bucureștiul meu drag

Nr. 24 / Ianuarie 2014 159

160 Bucureștiul meu drag

