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Hai-Hui prin
Noaptea Albă ...
Hai-hui prin Noaptea Albă (a Galeriilor, a Muzelor, a Institutelor, a ...)
Îmi place Bucureştiul noaptea, iar dacă este după ploaie cu atât
mai mult. Capătă un farmec aparte iar de Nopţile Albe are şi
un freamăt ca niciodată, oamenii capătă o mişcare browniană,
umblă bezmetic, se ciocnesc, se adună în grupuleţe şi pornesc la
găsit locuri de vizitat, se schimbă impresii cu necunoscuți, se rup
barierele comunicării, cu toţii aparţinem oraşului şi avem acelaşi ţel:
să găsim „locul“.
Scopul nu este vizita clasică la muzeu sau galerie ci socializarea,
să vezi şi să fii văzut, să te opreşti la o cafea cu prieteni întâlniţi
întâmplător sau să rămâi la taclale pe un pervaz de fereastră veche.
D e Andrei Bîrsan

Nu staţi acasă în Nopţile Albe, oraşul va aşteaptă!

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

2 Bucureștiul meu drag

Nr. 29 / Iunie 2014 3

Bucureștiul meu drag
memoria vizuală a orașului
Sumar
3 Hai-Hui prin Noaptea Albă, Andrei Bîrsan
6 Cronica Bucureștiul meu drag

PARTENERI

27 Trecut-au anii...
32 Cărțile Bucureștiului, cu ideiurbane
30 Bucureștiul Irinei Margareta Nistor de Miruna Bardulete,
foto Mihai Petre si Dan Moruzan
40 Vechiu Senat de Emanuel Bădescu
56 Memoria Pieței Universității 1990 de Emanuel Pârvu
86 Porticuri din București de arh. Alexandru Panaitescu
118 Ochiul Magic de Andreea Vlăsceanu
128 Brâncuși la București de Cezar Petre Buiumaci
134 Observatorul Astronomic „Amiral Vasile Urseanu”
de Adrian Șonka
142 Biblioteca Muzeului Municipiului București de Daniela
Lupu
146 Jurnal bucureștean din “Epoca de aur” de arh Gh.Leahu
154 Biserica Spitalului Universitar de Urgență – de Petru
Șchiopu
156 Fotografi ABMD – Mirela Săvulescu
166 Memoria vizuală

Redactor Șef: Andrei Bîrsan
Redactori: Sidonia Teodorescu
Oana Marinache
Fotoreporter & editor foto: Mihai Petre
ISSN 2285 – 925X
ISSN-L 2248 – 3292

Consilier documentare: Emanuel Bădescu
Revista a fost realizată cu Adobe Creative Suite.
Revista Bucureștiul meu drag este editată de Asociația Bucureștiul meu drag ®
andrei.birsan@orasul.ro, www.orasul.ro, Telefon: 0743.076.255

Nici un material din această publicație online nu poate fi reprodus parțial, integral sau modificat fără permisiunea
anterioară explicită, prin acord scris cu revista BMD. Drepturile de autor asupra textelor și imaginilor din această
publicație aparțin autorilor lor. Răspunderea pentru conținutul materialelor publicate aparține semnatarilor articolelor
respective. ©2014 Asociația Bucureștiul meu drag
4 Bucureștiul meu drag

Nr. 29 / Iunie 2014 5

Trecut-au anii - Top 50
Dragă prietene al Bucureştiului,
Cu toţii avem acasă un album de fotografii cu
noi şi cu cei dragi. Din când în când îl răsfoim
şi ne aducem aminte cu nostalgie de anumite
momente din viaţa noastră. Asociaţia „Bucureştiul
meu drag” vă invită să răsfoim împreună expoziţia
„Trecut-au anii...” dedicată oraşului nostru,
o expoziţie cu cele mai bune 50 de fotografii
dintre cele 6 expoziţii “Trecut-au anii...” realizate
de asociaţie în perioada 2009 - 2013. Vom
redescoperi atmosfera Bucureştiului secolului
XX, al bunicilor, părinţilor sau copilăriei noastre,
comparată cu cea din secolul XXI.
Detalii: În perioada 16 iunie – 16 iulie 2014 te
aşteptam la Muzeul „Municipiului Bucureşti”
pentru a vedea expoziţia foto “Trecut-au anii...”.
Cea de-a şaptea ediţie va reprezenta un Top 50
dintre cele 290 de perechi de fotografii realizate
până acum.
Fotografiile vechi provin din arhiva Muzeului
„Municipiului Bucureşti” şi din arhiva lui Cezar
Petre Buiumaci, pe când cele actuale sunt
realizate de membrii Asociaţiei “Bucureştiul meu
drag”. Cât priveşte selecţia fotografiilor, aceasta a
fost realizată de Andrei Bîrsan şi Mihai Petre.
Vernisajul expoziţiei a avut loc luni, 16 iunie
2014, de la orele 18:30, în curtea Muzeului
„Municipiului Bucureşti”. Invitat de onoare domnul
Adrian Majuru, directorul Muzeului Municipiului
Bucureşti.
Ca şi în celelalte şase ediţii ale expoziţiei „Trecutau anii...”, fotografiile au fost tipărite cu tehnologie
Epson: cu imprimanta Epson SureColor SCS70610, folosind cerneală Epson UltraChrome™
GSX care păstrează acurateţea culorilor, cu
gradaţii fine de nuanţă..
Muzeul Municipiului Bucureşti
(www.muzeulbucurestiului.ro)

Expun: Alex Dinu Serban; Andrei Birsan; Andrei Vocurek; Andreia Birsan; Antonio Gherdan; Claudiu
Gilmeanu; Constanta Boroneant; Cornel Popescu; Cosmin Andrei; Crisanta Maciuceanu; Cristi Nyaguly;
Cristin Dumitru; Cristina Dumitru; Cristina Stoica; Dan Moruzan; Dan Pop; Dan Sendroiu; Dan Togea;
Daniel Vrabioiu; Dinu Lazar; Dorin Vasilescu; Dragos Plesuvescu; Eli Driu; Elisei Noata; Emil Popescu;
Florica Jianu; Gabriela Mihaila; Gabriela Pieleanu; Ion Pirvu; Ionel Ionel; Ionel Onofras; Julia Kretsch;
Lucia Spirea; Madalina Macovei; Mihaela Motaianu; Mihai Anescu; Mihai Anton; Mihai Petre; Mircea
Raducan; Mirela Momanu; Nina Mihaila; Oana Boncu; Patricia Tanasescu; Radu Iacob; Roberto
Iosupescu; Ruxandra Nastase; Serban Vornicu; Steluta Popescu; Teodor Nicolescu; Viorel Capruciu.
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La sfârşitul lunii iunie 1921, Consiliul Comunal
Bucureşti a aprobat propunerea primarului dr. Gh.
Gheorghian de înfiinţare a „Muzeului Comunal
Bucureşti”, la iniţiativa istoricului Nicolae Iorga.
Muzeul de Istorie Bucureşti a fost redeschis
în localul actual la 23 ianuarie 1959, în ajunul
centenarului Unirii Principatelor.
Personalităţi de seamă ale istoriografiei şi
cercetării ştiinţifice au onorat direcţia muzeului:
dr. George Severeanu, arheologul Dinu V. Rosetti,

prof. George Florescu, prof. Univ. Dr. Panait I.
Panait, dr. Vasile Boroneanț, dr. Ionel Ioniță şi
actualul director dr. Adrian Majuru.
Epson - www.epson.ro
“De Asociaţia “Bucureştiul meu drag” ne leagă
o prietenie mai veche născută din dorinţa de a
sprijini comunitatea fotografică din capitală şi de a
oferi bucureştenilor expoziţii de fotografie care să
îi inspire în dragostea şi respectul faţă de oraşul
în care trăiesc. Ne bucurăm că putem fi parteneri,
a şaptea oară, ai expoziţiei “Trecut-au anii...”,
ale cărei fotografii vor fi tipărite în colaborare
cu Media Tech Services SRL www.mtsprint.ro
folosind imprimantă de mari dimensiuni Epson
SureColor SC-S70610.”
Creator al celor mai cunoscute şi apreciate
imprimante destinate pasionaţilor de fotografie
şi fotografilor profesionişti, Epson oferă acestora
acces la cele mai recente tehnologii de procesare
a fotografiilor digitale; mai simplu spus, le oferă
acces la propria „cameră obscură” pentru
prelucrarea şi imprimarea imaginilor în formate
variate, de la 10x15 cm până la 64 de inci.
Imprimantele foto Epson care folosesc cerneală
UltraChrome™ au o rezoluţie de print de până la
5760 x 1440 dpi optimizată pe medii de tipărire
adecvate, rezultând imagini clare în culori naturale
şi gradaţii fine, păstrând un echilibru perfect al
nuanţelor de gri.
Partener în expoziţii ale unor muzee celebre
precum Luvru sau New Monaco, ori promotor al
talentului artistic de secol XXI prin programe ca
Digigraphie® (www.digigraphie.com), Epson se
plasează în categoria „uneltelor” de expresie cel
mai fidele intenţiilor artistului de oriunde.
Nikon este martorul transformării oraşului tău
www.nikonisti.ro.
Nikon este o companie japoneză din 1917,
specializată în producţia de echipamente foto.
Nikon este alături de Asociaţia Bucureştiul
Meu drag de peste 6 ani, timp în care am
suprins transformarea oraşului din toate zonele
Bucureştiului.
Multe dintre fotografiile realizate în secolul XX au
fost făcute cu Nikon şi multe din cele recente
sunt făcute de membrii Asociaţiei Bucureştiul
meu drag cu Nikon şi reflectă cu fidelitate detaliile
urbanistice.
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*Un dispozitiv inteligent cu Wi-Fi este necesar pentru partajarea imaginilor.

 Fotografii de:
Alexandru Dinu-Șerban
Dan Moruzan
Camelia Stan
Andrei Vocurek
Șerban Vornicu

SUNT CREATIVITATE CONECTATĂ

SUNT NIKON D5300. Sunt creativ până la ultimul pixel. Sunt cel
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care îţi partajează pozele cu toată lumea graţie funcţiilor Wi-Fi* şi GPS
încorporate. Astfel îi vei impresiona pe toţi cu fotografii noi pe care le vei
obţine uşor folosind monitorul meu cu unghi variabil. Vei primi aprecieri
pentru imaginile excelente pe care le vei înregistra cu senzorul meu de
imagine de 24,2 MP, 39 de puncte de focalizare şi un interval ISO
de până la 12.800. Sunt galeria ta online. nikonisti.ro
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Excursie de Noaptea
Albă a Galeriilor

Vineri este Noaptea alba a Galeriilor http://noapteagaleriilor.ro/2014/ro/Bucuresti/
- SPAM - Str. Cuţitul de argint Nr. 3
- Carol Factory Night (http://e-zeppelin.ro/carol-cultural-factory-night/) in Sala Compresoare si Sala
Galvanizare de la Hesper (luam si o pauza la bar)
- ANAID ART GALLERY, str. Slobozia, nr. 34
- Facultatea de Istorie
- Ciclop
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Data: vineri 23 mai 2014, Ora de intalnire: 19.45

 Foto Andrei Bîrsan
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 Foto Mircea Răducan

 Foto Raluca Morariu

 Foto Lixandru Cristian
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Octavian
 Foto
Nr. 29
/ IunieCucolea
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 Foto Mihai Petre

 Foto Dana Iordan

 Foto Iulian Vucan
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Foto
Sebastian
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Excursie itinerarii
brașovene

De Rusalii (07-09.06.2014) Cristina si Cristin Dumitru ne-au pregatit o excursie deosebita.
Am vizitat: Cetatea Rasnov, biserica fortificata Vulcan, biserica fortificata Ghimbav, Cetatea
Fagaras, valtorile de la Lisa, spectacol ecvestru la Herghelia de cai lipitani de la Sambata de Jos, ,
Lacul Sf. Ana, Cetatea Rupea, biserica fortificata Homorod, biserica fortificata Ungra
16 Bucureștiul meu drag
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StreetDelivery
Asociația Bucureștiul meu drag a colectat fotografii
la Street Delivey.

18 Bucureștiul meu drag

 Foto: Mihai Petre
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Noaptea Studiourilor Foto
și a Institutelor Culturale
La ArtPhotoStudio, Piata C.A. Rosetti 3, sc A, ap. 24
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ARHIVA ASOCIAȚIEI

Bucureștiul
meu drag
Din excursii

iunie 2008
Marius Grozea
Excursie Muzeul Militar

iunie 2009
Dan Șendroiu
Excursie „Cartierul
Cotroceni - Grădina
Botanică“

iunie 2010
Dragoș Vodă
Excursie Nuntă’n cartier
22 Bucureștiul meu drag
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iunie 2011
Marcel Eremia

iunie 2013
Andrei Pandele

Excursie Inaugurare pasajul Basarab

Excursie Feroviară
iunie 2012
Titel Dragomir
Excursie Bookfest

iunie 2014
Monica Secui
Excursie Noaptea Studiourilor
Foto și al Institutelor Culturale
24 Bucureștiul meu drag
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TRECUT-AU ANII...

Trecut-au anii

2000 - Lipscanii, foto Andrei Bîrsan

26 Bucureștiul meu drag
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TRECUT-AU ANII

Blocul Turn

Anii
‘70, arhiva
28 Bucureștiul
meuCezar
drag Petre Buiumaci

Anul 2012, fotograf Mihaela Moțăianu
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TRECUT-AU ANII

La Ateneu

Anii ‘70, arhiva Cezar Petre Buiumaci

30 Bucureștiul meu drag

Anul 2013, fotograf Mădălina Macovei
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CARTILE BUCURESTIULUI

Recomandate de
IdeiUrbane.ro

Emil Prager: un model - autor
Nicolae Şt. Noica
editura Vremea, Bucureşti, 2010
După prea multă vreme vă recomand o nouă carte care are legătură cu
Bucureştiul. Azi vă sugerez să citiţi cartea Emil Prager: un model a domnului
Nicolae Noica. Emil Prager a fost unul dintre cei mai cunoscuţi ingineri
constructori români, iar cartea prezintă într-un mod destul de interesant
lucrările sale, însoţite de imagini de epocă, desene tehnice şi explicaţii ale
autorului. Celelalte părţi ale cărţii sunt reprezentate de păreri personale ale
unor personalităţi ale României despre Emil Prager şi gândurile acestuia
despre personalităţiile cu care a colaborat. Una dintre cele mai interesante
secţiuni este cea cu însemnările autobiografice
“Desigur că şi pentru tinerii familişti ai acestor vremuri a fost dificil, criza de
locuinţe, lipsa de materiale şi alte greutăţi inerente epocii de după război
au pus probleme care au influenţat şi activitatea în serviciile publice şi m-au
obligat şi pe mine a căuta o directivă nouă în activitatea mea de mai târziu,
aşa încât am părăsit locul de funcţionar, deşi dobândit cu mari sacrificii
şi muncă deosebită. În 1921, am creat în consecinţă un birou tehnic
independent de proiectare şi conducere a lucrărilor de construcţii cu caracter
industrial, civil şi mai ales cu folosirea intensivă a betonului armat…”
32 Bucureștiul meu drag
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Bucureştiul
Irinei Margareta Nistor
„Nu ştim să ne iubim oraşul“
 Interviu de Miruna Bărdulete
 Fotografii de Mihai Petre și Dan Moruzan
34 Bucureștiul meu drag
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Irina Margareta Nistor spune că, de curând, şi-a
redescoperit oraşul. Vorbeşte cu drag despre el şi cu
mâhnire despre faptul că nu e suficient de iubit încât să
i se facă un film pe măsură. Spune imediat care sunt
lucrurile care o deranjează la Capitală, dar aminteşte că
adăposteşte locul din care n-ar pleca niciodată: casa ei
din cartierul Vatra Luminoasă.
Vă întreb mai întâi de casa în care suntem. Am înțeles că locuiți din
copilărie aici.
De când m-am născut, da. E anterioară nașterii mele. E o casă care a
fost făcută în 1939, în același an cu „Pe Aripile Vântului“ și „Vrăjitorul din
Oz“. Casa e făcută de două arhitecte, de bunicii mei din partea mamei,
bunicul, bunica şi străbunicul. Când au făcut-o ei, pe aici se termina orașul.
Puțin mai încolo era Bariera Vergului. Pe atunci, nu era prea bine să fii la
marginea orașului, între timp suntem relativ central.

Miruna Bărdulete

Ca stil, e o vilă florentină, dar pe interior e ca cele englezești. Sus sunt trei
dormitoare, iar jos e o sufragerie și un salonaș, în care suntem noi. Era
construită strict pentru o familie cu un copil. Ei, pe parcurs am stat mai
mulţi. Pe vremea comuniștilor ne-au mai băgat și niște chiriași, bineînțeles.
Am avut mare noroc că nu ne-au naționalizat-o și nici nu ne-au luat-o de
tot. Am avut mare noroc şi că a crăpat Nea’ Nicu, că în șase luni ar fi fost
o parcare aici.
Am văzut că aveţi pus un semn că nu e de vânzare...
Da, pentru că, la un moment dat, sunau non-stop să mă întrebe dacă e de
vânzare, pentru că s-au vândut multe case de jur- împrejur și tenta așa...
mă rog, arată mai altfel decât alelalte, e îmbrăcată în viță, ce mie mi-e
foarte drag, chiar dacă asta mai enervează pe vecini.
Atunci am mers la Roşia Montană și acolo aveau anunțul ăsta „Această
proprietate NU este de vânzare“. Și am zis: Ce bine mi-ar prinde mie, iar
eu au zis: Nu-i nimic, vă dăm noi unul. Partea nostimă e că, în România,
cu cititul mai încet și mulți nu văd „NU-ul“ și sună crezând că e de vânzare.
Mai e un anunț pe ușă care scrie că această proprietate e păzită de pisici.
Nu e decât una, dar folosim pluralul că are multiple personalități.

Dan Moruzan

Dar aveți și-un câine periculos.
Da, e o cățelușă pe care o cheamă Haca și este o cățelușă care a fost
abondonată și am recuperat-o dintr-un parc.
Zona în care locuiţi (n.r. Vatra Luminoasă) cât de mult s-a schimbat
din copilărie?
Destul de mult, mă amuză că, în continuare, eu visez așa cum era când
eram copil. Era un cinema, firește, era cinema Munca. Îmi povesteau ai mei
că, la început, chiar între spectacole, era și un fel de moment de-ăsta, ca
de revistă, și erau niște actori care stăteau în spatele casei noastre.

Mihai Petre

S-a schimbat în sensul că s-a construit foarte mult, s-au înălțat foarte
multe. Nu erau blocurile de vizavi, asta a fost nebunia lui Nea’ Nicu. Noi
am scăpat. E adevărat că, vizavi, nu erau case la fel de multe ca aici,
frumoase, erau și multe case mai mici, dar au fost câteva bune fărâmate.
36 Bucureștiul meu drag
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Spuneați de cinematograful de lângă. Credeți
că a avut o influență asupra carierei alese
ulterior?
Nu mergeam foarte des la el, mergeam numai
să vedem în reluare filmul, că la premieră
mergeam la Sala Palatului. Aici mergeam când
voiam să vedem a doua oară un film. Dar
pentru mine conotează cu ceva destul de
straniu, cu filmele de groază.
Bucureştiul cum e prezentat în filmele
româneşti?
Cred că e foarte puțin prezentat, cel mai bine
prezentat e cimitirul Bellu. E adevărat, el e
ca un muzeu în sine și se pretează la așa
ceva, dar, în afară de filmele documentare și
documentarul remarcabil al lui Radu Gabrea,
despre Bucureștiul de la începutul secolului
trecut, foarte puțin am văzut să fie prezentat cu
dragoste și să fie suficient de sentimental și de
exact.
A avut și el o lungă perioadă în care nu apărea
prin filme, în afară de nelipsitele blocuri,
interiorele astea care seamănă toate între
ele. Unde se stă veșnic prin bucătărie și se
mănâncă, și se deschide o conservă, și nu se
pune în farfurie, se pune într-o farfurie în care
pui și felul doi, se soarbe ciorba, se mușcă din
pâine... în toate filmele românești se muşcă din
pâine. Toate lucrurile care nu se fac.
Credeți că, în viitorul apropiat, o să aibă un
film care să-l omagieze? Cum are Parisul, de
pildă?
Nu, și cred că ar fi păcat, pentru că nu e chiar
Paris, dar sigur că ar fi fost binevenită și o
poveste cu Bucureștiul, că sunt suficiente locuri.
Nu a fost îndeajuns exploatat Eliade, acolo
poți oricând să găsești ceva- și spectaculos, și
original, și pentru străini, și pentru toată lumea.
Sunt clădiri pe care le știm și nu sunt folosite
în filme. Sunt aceleași clădiri care apar în toate
filmele. Sigur, de când ne-am șmecherit și costă
și să respiri pe stradă, zic că „Mamă, câți bani
mi-or lua să filmez acolo!“.
Credeți că e suficient de iubit orașul, încât să
i se facă un film?
Nu, nu cred că e destul de iubit, dar, în general,
cred că, la capitolul ăsta, stăm destul de prost.
Nu cred că știm să iubim suficient. Dacă mă
raportez exclusiv la scenarii, ne dăm seama că
nu știm să ne iubim suficient orașul.
38 Bucureștiul meu drag

De ce?
Pentru că e o chestie de cum ești învățat și
nimeni nu se gândește că, în momentul în care
nu ești învățat să iubești, n-ai să fi iubit mai
târziu. Așa și cu orașul. Nici orașul nu te iubeşte,
dacă tu nu-l iubești.
Ce nu vă place la oraș?
Nu îmi place Casa Poporului și o să continui
să-i spun așa, mi se pare un kitsch absolut, mai
îngrozitor la exterior decât la interior. Și mi se
pare că n-are ce căuta în orașul ăsta. Probabil
o să spun același lucru și despre Catedrala aia,
speram că n-o să o apuc.
Şi în afară de Casa Poporului?
Casa Scânteii, am ceva cu Casele. În afara de
casa mea... îmi place Casa cu Lei, la nebunie,
Casa Enescu, dar Casa Scânteii... chiar erau
niște proiecte după Revoluție, s-o acopere. A
rămas bine-mersi acolo, plus că, fiind solidă,
probabil niciun război n-o s-o dea jos.
Referitor la casa dumneavoastră, nu v-aţi
gândit niciodată să vă mutaţi?
Nu, niciodată, întotodeauna am fost disperată
să rămân aici. Şi ne tot uitam pe planurile astea,
când apăreau, să fim siguri că o să rămână
casa. Nu mi-aş dori să mă mut din casa mea.
Chiar de curând, a fost o emisiune la francezi şi
era cineva extrem de longeviv, care trăise 100
de ani în aceeaşi casă. Nu cred că o să trăiesc
100 de ani, dar aş vrea să rămân în casa asta.
Când aud pe cineva care spune că se mută,
mi se pare foarte complicat. Nici măcar să
emigrez nu m-ar tenta. Am încercat să mi-o fac
de aşa natură încât să mă simt foarte bine aici,
să fie altfel. Plus că eu sunt ceea ce se cheamă
agorafobă. La orice cinematograf, sau teatru,
sau concert aş merge, vreau să stau la capăt
de rând, pe principiul că nu sunt claustrofobă, ci
agorafobă, nu suport foarte multă lume. Într-un
bloc, pentru mine, ar fi cel mai mare blestem. Nu
funcţionez bine cu oamenii. În mod suprinzător,
m-aş simţi foarte bine dacă nu ar trebui să ies
din casă.
Dar sunteţi foarte sociabilă.
E o aparenţă, doar o aparenţă, oamenii vin spre
mine, nu mă duc eu spre ei. Sunt o persoană
timidă şi nu.
Nici din ţară nu aţi vrut să plecaţi?
Ba da, am avut chiar şi actele depuse, dar într-o

oarecare inconştienţă. Bine, până în ‘90 visam mereu cum ar
fi. Cred, că la un moment dat, am plecat în Polonia şi se trecea
prin Ungaria şi mă gândeam cum ar fi să fug din trenul ăla,
era prin ‘88. Una e să te gândeşti şi alta e să faci nişte lucruri
foarte practice. Iar, după aia, în ‘90, am avut actele depuse
la Paris, să rămân acolo. Acum îmi dau seama că nu cred că
m-aş fi adaptat. Le-am depus şi a fost... se ştie povestea, a
fost un marş în Bucureşti, l-am văzut pe CNN, era un marş
al tăcerii pentru Marian Munteanu. Şi am zis: E un popor
minunat, eu mă întorc acasă. Au fost momente în care am
descoperit contrariul, dar au fost şi momente în care mi-a venit
să spun... mă bucur că m-am întors acasă.
Când vă enervează Bucureştiul?
Când se blochează circulaţia, când zăpada nu e strânsă când
trebuie. Până când se face primăvară, se face jeg... atunci mă
deranjează. Aş vrea să fie foarte curat şi nu îmi place când
sunt străzile pline, eu stând aproape de stadion... aud cum se
urlă, se înjură, se aruncă cu sticle, asta nu îmi place. Atunci aş
vrea să fie ca în „Vrăjitorul de Oz“, să-mi iau casa şi să mă mut
până trece.
Dacă aţi putea, unde aţi muta-o? În ce oraş?
Într-un oraş... în Noua Zeelandă, în Auckland. Acolo mi-a
plăcut foarte tare.
Ce vă place la Bucureşti?
Îmi place Bucureştiul interbelic şi aş fi vrut să trăiesc atunci, îmi
place la nebunie Ateneul. Am făcut un tur foarte frumos, sunt
nişte tineri care fac un tur de oraş pe jos, „Cu bastonul prin
Bucureşti“ se cheamă şi merg de la Ateneu până la Tribunal.
Şi e plăcut, pentru că altfel nu am timp să fac treaba asta. Am
făcut de curând un tur de oraş şi cu autobuzul turistic, am zis
că nu se poate, am fost în toate ţările cu autobuzul turistic,
trebuie să-l fac şi pe ăsta. Eram cu o prietenă de la Londra şi
a fost nostim pentru că îţi dă să asculţi, dar există un decalaj
teribil. Spune că pe dreapta aveţi Muzeul Antipa şi tu eşti încă
la Arcul... nu, dacă ai fi la Arcul de Triumf ar fi bine, eşti la Casa
Scânteii.
Când am fost studentă, am fost ghid şi mi-ar fi făcut plăcere
să completez ce se spunea acolo. Mi-am dat seama că duc
lipsa chestia ăsteia, pentru că eu ştiu mult mai multe, ştiu
poveşti despre diverse case, ce s-a întâmplat acolo. Mi-ar fi
plăcut să fie mai profund turul, pentru că, atunci când ne-am
întors şi am ajuns la Observatorul Astronic, care între timp e
închis şi în paragină, nu l-am mai văzut printre copaci.
Dar cred că m-aş învârti mai ales în zona cu parcurile, asta
mi-a plăcut teribil. Mi-am adus aminte din copilărie; noi n-am
avut maşină niciodată, mergeam la Herăstrău pe jos, în fiecare
an, când apăreau trandafirii. Când i-am văzut din maşina asta,
cât de frumos se vedeau... şi frontispiciul de la Casa Filmului,
Cinema Studio, m-am gândit că mi-am descoperit oraşul. Deaia mi s-a părut frumos că aţi venit chiar după ce l-am văzut.
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Vechiul Senat
 Text: istoric Emanuel Bădescu
 Foto: arhiva Cabinetul de stampe, Academia Română, Emanuel Bădescu și Sabin Prodan
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Ședință parlamentară în anii ‘60 ai xecolului XIX.
Litografie de K. Danielis,
datată
1860.
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La un kilometru de Piaţa Unirii, pe Calea Şerban Vodă, o
clădire istorică trage să moară. „Graţie” ignoranţei crase şi
a mafiei imobiliare nu este un caz aparte, ci unul special,
clădirea la care mă refer adăpostind vreme de câţiva ani
primul Senat al României, instituţie determinantă pentru
existenţa şi funcţionalitatea unui regim democratic!

D e Emanuel Bădescu
Istoric, Cabinetul de stampe
al Bibliotecii Academiei
Române

Istoria acestei case ar trebui să fie scrisă abia după un
studiu arheologic, fiindcă, urmărind harta lui Borroczyn,
vom observa doar conturul, nu şi clădirea, însă, cam un
metru de la sol, „conturul” este format din cărămizi subţiri,
ce pot fi de la începutul secolului al XIX-lea sau dinainte.
Locul în 1846 îi aparţinea lui Mustakov, probabil acel
Ivancea Mustakov care deţinea hanul din dreptul bisericii
Sf. Anton ce va fi distrus de incendiul din 1847. Pare că
acest ofiţer al armatei ţariste cu nume bulgăresc, venit după
1830, intenţiona să se stabilească în Bucureşti, dar după
distrugerea hanului, principala sursă de venit, a renunţat
la idee, şi-a vândut rând pe rând proprietăţile şi a părăsit
oraşul la izbucnirea războiului Crimeii.
Proprietar a ajuns un negustor de peşte, căruia i se spunea
„Sperie-Peşte”, suficient de bogat pentru a călători până în
Ţara Sfântă. El a ridicat pe vechea temelie o casă mai mult
triunghiulară decât rombică, cu un cat şi subsol, având pe
două laturi, cele dinspre Podul Beilicului şi al unei uliţe ce
nu şi-a schimbat traseul până astăzi, câte şapte ferestre la
parter şi alte şapte la subsol. Colţul la stradă avea o singură
fereastră mare, la parter. Intrarea se făcea prin curte, de-o
parte şi de alta a scării fiind câte două ferestre la parter şi
două la subsol. Interiorul, în care am intrat deseori, locuind
cândva la doi paşi, era spaţios, cu un parter rombic şi
un subsol labirintic. Pe alocuri se mai păstrau capitelurile
originale şi câţiva stâlpi de fontă ornamentaţi.
Această clădire a fost cumpărată de stat sau luată cu
chirie, nu am reuşit să-i aflu statutul, după aşa zisa
lovitură de stat din 2 mai 1864, când s-a făcut de fapt
nu un pas spre dictatura lui Cuza, ci un mare pas către
stabilitatea sistemului democratic prin constituirea unui
Corp Ponderator numit ulterior Senat. Că aşa a fost o
demonstrează adoptarea lui după împlinirea celor şapte
ani de domnie ai lui Alexandru Ioan I şi înlocuirea cu prinţul
Carol de Hohenzollern-Sigmaringen: dacă Senatul nu ar fi
fost dorit, s-ar fi renunţat la el odată cu noua Constituţie din
1866…
Lovitura de la 2 mai a fost mai mult de ochii lumii, ca
Puterile Garante să nu realizeze pasul făcut de Principate
către un nou statut în Europa, mă refer îndeosebi
la „Statutul desvoltător al Convenţiei de la Paris”,
instituţionalizarea Senatului fiind un apendice. Aprobarea
acestuia de către marile puteri a condus la imposibilitatea
intervenţiei armatelor celor trei imperii înconjurătoare după
11 februarie 1866: românii aveau acum dreptul de a hotărî
prin plebiscit politica internă! Frumoasă lovitură le-au dat
marii paşoptişti.
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Domnitorul Alexandru Ioan Cuza,
fotografie de Carol Popp de Szathmary
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La prima şedinţă, ce a avut loc în 6 decembrie
1864 în casa de pa Podul Beilicului, al cărui
parter a fost amenajat în formă de amfiteatru,
au participat 73 de persoane, primii senatori
din istoria României. În această clădire au
păşit Cuza Vodă, Carol I, Kogălniceanu,
fraţii Brătianu, fraţii Goleşti etc., majoritatea
constructorilor României moderne.
Totuşi, fiind prea îndepărtată – conform
dimensiunilor de atunci ale Capitalei – şi
devenită neîncăpătoare după mărirea numărului
senatorilor în 1866, s-a renunţat la ea după
inaugurarea Palatului Universităţii în 1869, în
care a fost amenajată special pentru şedinţele
Senatului o sală de la parter, pe colţul cu
strada Academiei. Acolo a funcţionat până în
decembrie 1920, când teroristul comunist Max
Goldstein a făcut să explodeze două bombe cu
ceas.
Senatul a căpătat o altă sală, peste drum de
Cişmigiu şi de Ministerul Lucrărilor Publice, unde
a funcţionat până la desfiinţarea sa de către
dictatura bolşevică la 13 iulie 1946, decretul

regal fiind superfluu, Regele, ca de altfel întreaga
populaţie, aflându-se la discreţia Armatei Roşii:
teroarea roşie a început cu procesul intentat
mareşalului Antonescu în 1945 şi s-a încheiat cu
eliberarea deţinuţilor politici în 1964.
La 10 februarie 1948 „Strada Senatului” va
deveni „Strada Valerian Prescurea”, nume
păstrat cu sfinţenie până astăzi. Urmele trebuie
şterse, nu-i aşa? Oricât am încercat să aflu
destinul clădirii vechiului Senat după 1869 şi în
timpurile democraţiei, nu am găsit nimic.
În anii sistemului comunist acolo au funcţionat
un atelier de argintărie şi apoi o secţie de
stanţare a Cooperativei Metalica pe lângă care
treceam zilnic. Chiar dacă statul îi decăzuse şi
maşinile îi şubrezeau rezistenţa, bătrâna casă
trăia, respira, avea un aer cât de cât îngrijit.
În anii aceştia de harababură postceauşişti a
fost lăsată să moară, ca multe alte clădiri de-un
leat cu ea. Ceea ce mă surprinde este lipsa de
respect faţă de propria istorie a „noului Senat”.
Să nu se considere urmaşul instituţiei fondată
de Cuza Vodă?
Microsoft Bing Maps

Google Street view
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Memoria Pieței
Universității 1990
 Fotografii și text: Emanuel Pârvu
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Piaţa Universităţii, Bucureşti, România. Aici a avut loc
primul exerciţiu de democraţie. Total. Grandios. Când a
început, se împlineau aproape patru luni de la “revoluţia”
din Decembrie 1989, pe care eu o voi numi întotdeauna
astfel, de la sacrificiul suprem al celor 1500 de romani,
pentru libertate, pentru democraţie.

D e Emanuel Pârvu
www.facebook.com/
fotobazaar.emanuelparvu

Ceea ce s-a numit “fenomenul Pieţei Universităţii”, locul
însuşi devenind simbol al libertăţii, a demonstrat din plin
că existau motive de temere. În special tinerii, dar nu
numai ei, au dovedit că însuşirea atribuită romanilor (de
un comunist experimentat, devenit “dizident”) de “stupid
people” nu avea legătură cu realitatea. Romanii au intuit
foarte devreme pericolul neo-comunismului şi au încercat
să-l stopeze... paşnic. Urmarea? Alte noi sacrificii, la care
s-a adăugat un mare minus pentru toţi romanii: îngroşarea
şi răspândirea unei imagini de “brute” a unei întregi pături
sociale nevinovate, manipulate şi atrase iresponsabil într-o
luptă fără sens, intra-romaneasca.
Atunci, după nici patru luni de la revoluţie, România se
afla încă la răscruce. Era important să păstrăm ceea ce
părea că obţinusem, căderea comunismului şi libertatea şi
să pornim serios şi responsabil pe drumul democraţiei, o
democraţie reală, într-o competiţie corectă, reală, politica,
economică, socială şi culturală. Spre o nouă societate,
curată, în adevăr, cu valori, cu principii...
Un prim exerciţiu de democraţie frumos, curat şi o primă
reacţie brutală, care a lăsat urme adânci în memoria
romanilor dar şi a străinilor care au avut motiv, pentru a
doua oară într-un interval scurt, să ne caracterizeze drept
un popor barbar, brutal, înapoiat.
Chiar şi cu reprimarea crudă a manifestanţilor, momentul,
aprilie-iunie 1990 şi locul evenimentelor, Piaţa Universităţii
supranumită atunci şi “Km 0” sau “Prima zonă liberă de
comunism din România”, rămân repere memorabile pe
care istoria acestui neam le va reţine. Imaginile alăturate ne
vor ajuta să nu uităm.
Dacă există o legătură între ceea ce am sperat şi am
crezut atunci despre viitorul nostru şi ceea ce trăim astăzi,
putem vedea şi analiza fiecare, acum, după aproape un
sfert de secol.
Bucureşti, iunie 2014
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Porticuri din Bucureşti
 Text: Alexandru Panaitescu
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 Foto: Mihai Petre
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D e arh. Alexandru Panaitescu

Surse bibliografice şi ale
ilustraţiilor: Mariana Celac,
Octavian Carabela, Marius MarcuLapadat Bucureşti, arhitectură
şi modernitate, un ghid adnotat,
Editura Simetria şi Arcub, 2005;
Alexandru Panaitescu, De la Casa
Scânteii la Casa Poporului. Patru
decenii de arhitectură în Bucureşti
1945-1989, Editura Simetria,
2012; revista Arhitectura.
Credite foto: Alexandru
Panaitescu, Rodica Panaitescu,
Cristina Bazar, Andrei Bîrsan,
Mihai Petre și Sabin Prodan.

În a doua jumătate a anilor ’50 s-au realizat numeroase
imobile dorite ca reprezentative care urmăreau mobilarea
locurilor slab construite sau încă neconstruite aflate în
zona centrală a Bucureştiului. Interesul s-a concentrat
mai ales pe completarea fronturilor de pe bulevardele
Magheru, Bălcescu şi I. C. Brătianu (atunci B-dul 1948),
între Piaţa Romană şi Piaţa Unirii, a celor din Piaţa
Naţiunile Unite (atunci Piaţa Operetei), în piaţa şi pe
bulevardul Mihail Kogălniceanu sau pe B-dul Elisabeta
(atunci B-dul 6 Martie), de la Piaţa Operei până la
Calea Victoriei, cât şi accidental în unele zone imediat
învecinate cu aceste artere principale. Intervenţiile, având
un caracter puncual, finalizau tacit inţiative urbanistice
din perioda antebelică, când s-au configurat principalele
axe ale oraşului, pe direcţia est-vest şi nord-sud. La
acestea s-a adăugat o operaţiune de proporţii mai mari
constând din edificarea între anii 1958-1960 a Sălii
Palatului şi ansamblului de blocuri care o înconjoară.
Momentul realizării acestor construcţii a coincis cu cel
de renunţare din raţiuni politice la arhitectura realist
socialistă care fusese impusă la începutul deceniului
al şaselea sub presiunea sovietică. În climatul politic
nesigur de la sfârşitul anilor ’50, când abandonarea
dogmelor staliniste nu constituia încă o certitudine,
schimbările se vor produce însă cu prudenţă inclusiv în
arhitectură. Astfel expresia plastico-volumetrică a multor
clădiri realizate până în jurul anului 1958, mai ales în zona
ultracentrală a Bucureştiului, se mai caracterizează încă
prin reflexe pseudomonumentale agreate de culturnicii
realist socialişti, cum ar fi accentuarea parterului cu
placaje din piatră sau imitaţii de apareiaje executate din
similipiatră, de cornişe reduse la simple console, care
au pierdut însă decoraţia clasică. Corpul principal al
etajelor era marcat sobru de alternanţa plin/gol, zonele
pline predominând, iar ferestrele erau dezvoltate pe
verticală, soluţie considerată proprie realismului socialist.
De regulă, ultimul etaj era mai retras şi pus uneori în
evidenţă de ritmul unor pilaştri sau chiar de o colonadă
mimată din cadre drepte. Astfel s-a obţinut o arhitectură
de compromis, care evita să fie acuzată pe de o parte
că nu respectă monumentalitatea cerută de realismul
socialist, chiar dacă de fapt era numai greoaie, iar pe
de altă parte, că nu are elemente noi şi mai simple de
expresie. Astăzi, aceste rezolvări ar putea fi apreciate
ca forme de tranziţie ezitantă prin care se încerca o
distanţare prudentă de arhitectura stalinistă.
În paralel, totuşi, numeroşi arhitecţi vor încerca din ce în
ce mai mult să găsească expresii arhitecturale în forme
tranşant funcţionalist-moderne, pe care tacit le doreau
consonante cu realizările internaţionale din acel moment,
profitând din ce în ce mai curajos de noile orientări
politice ale puterii comuniste. Din raţiuni economice,
rezolvările raţionaliste, în primul rând pentru construcţiile
de locuit, au fost cerute explicit de către factorii de
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putere mai ales în plenarele CC al PMR din
noiembrie 1958 şi decembrie 1959. În Bucureşti
răspunsul tranşant la noua comandă politică va
fi ilustrat mai ales de arhitectura blocurilor din
jurul Sălii Palatului, care va fi definitorie pentru
construcţiile de locuit care se vor ridica în anii
’60, atât în Bucureşti, cât şi în ţară.
Cele două tendinţe sunt reflectate cu claritate
în modul de abordare a arhitecturii multor
blocuri de locuit din centrul oraşului realizate la
sfârşitul anilor ’50. Ele nu urmăreau, în primul
rând, rezolvarea cererii de locuinţe, ci mai ales
realizarea de clădiri reprezentative. Funcţional
însă, noile blocuri au cuprins fără excepţie
apartamente cu suprafeţe foarte mici, în bună
parte cu două camere şi care erau conformate
la nivelul locuinţelor sociale, dar au beneficiat de
materiale de calitate şi au fost executate foarte
bine.
În contextul temei articolului de faţă, trebuie
precizat, că la multe dintre blocurile realizate
la finele anilor ’50, începutul anilor’60, în zona
centrală din Bucureşti se remarcă tendinţa
de accentuare a parterului cu portice spre
care se deschid spaţii comerciale, reflectând
o preocupare constantă de îmbunătăţire a
spaţiului public, mai ales în sensul de a conferi
acestuia un caracter monumental.
Anterior, la sfârşitul secolului al XIX-lea sau în
primele decenii ale secolulului al XX-lea, folosirea
porticelor în arhitectura bucureşteană a fost
accidentală, de regulă acestea fiind prevăzute
pentru a spori importanţa faţadelor principale,
respectiv pentru a marca intrările oficiale în unele
edificii publice. De exemplu este cazul porticului
în stil ionic colosal care precede intrarea
în Ateneul Român (1886-1895, arh. Albert
Galleron) sau impozantele coloane în stil toscan,
adosate unor pile dreptunghilare, delimitând
un portic generos, care îmbracă aproape în
totalitate faţada Muzeului Naţional de Istorie
a României din Calea Victoriei, până în 1972
Palatul Poştei Centrale (1900, arh. Alexandru
Săvulescu).
Şi din perioada anilor ’30 exemplele sunt
puţine. Menţionăm micul, dar foarte bine
conformatul portic de la parterul imobilului care
adăposteşte Centrul Naţional al Cinematografiei,
fostul Minister al Propagandei, în perioada
comunistă sediul CC al UTC (1936, arh. Octav
Doicescu) din Str. Dem. Dobrescu sau porticul
cu spaţii comerciale de la imobilul fost Casa
de Pensii a Funcţionarilor BNR (1938, arh.

Radu Dudescu, Ion Davidescu) din Calea
Victoriei, aflat în imediata vecinătate a Pasajului
Villacrosse-Macca (construcţie din păcate
astăzi abandonată şi în curs de degradare).
Aproximativ în acelaşi timp se realizează în
proximitatea Palatului Regal imobilul Kretzulescu
(1936, arh. G. M. Cantacuzino, Duiliu Marcu,
Horia Theodoru), dispus perpendicular pe
Calea Victoriei şi al cărui parter cuprinde spaţii
comerciale cu vitrinele deschise spre un portic
amplu, format dintr-o suită de arce în plin cintru,
pe care se proiectează Biserica Kretzulescu,
compunând una din cele mai inspirate imagini
urbane din Bucureşti. Pentru aceiaşi perioadă
ar mai fi de semnalat porticul, tot cu funcţiune
comercială, de la parterul blocului din Str. Ştirbei
Vodă, colţ cu Str. Luigi Cazzavillan (1941, arh.
Octav Doicescu).
La începutul anilor ’50, în momentul de
impunere brutală a arhitecturii staliniste, pentru
realizarea unei aşa zise „arhitecturii socialiste în
conţinut şi naţionale în formă”, parterul Casei
Scânteii (1948-1955, arh. Horia Maicu, Nicolae
Bădescu, Marcel Locar, Mircea Alifanti ş.a.)
este marcat pe faţada principală de un portic
impunător, fără o funcţiune precisă, care se
dorea o reflectare a arhitecturii tradiţionale
româneşti inserată, nu fără abilitate, într-un
context general care respecta canoanele
arhitecturii sovietice a construcţiilor înalte
din acel moment, ilustrată de Universitatea
Lomonosov din Moscova sau Palatul Culturii din
Varşovia.
Acelaşi interes pentru folosirea porticelor ca unul
din mijloacelor care pot conferii monumentalitate
unui spaţiu public se regaseşte şi în majoritatea
soluţiilor propuse în concursurile organizate de
Uniunea Arhitecţilor pentru sistematizarea Pieţei
Cercului Militar Naţional (1954) sau pentru Piaţa
Universităţii (1956).
Tendinţa prevederii la parterul blocurilor de
portice, spre care se deschid spaţii comerciale,
se va materializa însă la multe din construcţiile
realizate mai ales la sfârşitul anilor ’50, începutul
anilor ’60, care, aşa cum s-a arătat şi mai
sus, vor completa, cu intenţii reprezentative,
fronturile axelor nord-sud şi est-vest ale zonei
ultracentrale ale oraşului, cum sunt cazurile
menţionate în continuare.
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Blocul Kretzulescu

1936, arh. G. M. Cantacuzino, Duiliu Marcu, Horia Theodoru.
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Casa Scânteii

1948-1955, arh. Horia Maicu, Nicolae Bădescu, Marcel Locar,
Mircea Alifanti ş.a.
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Concursul pentru Piaţa Cercului Militar Central
1954, premiul III arh. I. Giurgea, S. Niculescu, M. Nicolau
94 Bucureștiul meu drag
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Concursul pentru Piaţa Universităţii
1956, premiul I ex aequo arh. Titu Elian, Constantin Frumuzache,
Aron Solari Grimberg, Pompiliu Macovei, Aurel Teodorescu
96 Bucureștiul meu drag
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Imobilele de pe partea estică a străzii Academiei, în
porţiunea dinspre Piaţa Universităţii
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Blocul fost Romarta Copiilor

1959, arh. Constantin Moşinschi, Dan Slavici. Calea Victoriei, între B-dul Elisabeta şi Str. Edgar Quinet,
vizavi de Cercul Militar Naţional. În acest caz este de remarcat porticul de pe faţada dinspre Calea
Victoriei dezvoltat monumental pe două niveluri.
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Blocul aflat pe colţul nord vestic al Pieţei Naţiunile Unite, Calea Victoriei colţ
cu Splaiul Independenţei.
1959, arh. Constantin Moşinschi.
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Blocul turn zis Gioconda

1959, arh. Constantin Moşinschi. Aflat pe latura sudică a Pieţei Naţiunile Unite. Configuraţia variată a
parterului construcţiei, inclusiv a poricului dezvoltat pe unu sau două niveluri, a preluat în plan forma
existentă a fundaţiilor executate la începutul secolului al XX-lea pentru Palatul Senatului (arh. Dimitrie
Maimarolu). Pe fundaţiile abandonate ale Palatului Senatului a funcţionat un timp într-o construcţie
provizorie cinematograful Gioconda, de unde s-a păstrat numele locului.
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Blocul din Piaţa Romană
1959, arh. Sofia Ungureanu.
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Blocul din str. Beldiman, colţ cu b-dul Elisabeta

1959, arh. Cristina Neagu, Dan Ioanovici. Astăzi porticul iniţial este
închis pentru extinderea spaţiului comercial al unui fast-food.
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Blocurile din str. Ion Câmpineanu, vizavi de Sala Palatului

1960, arh. Tiberiu Niga, George Filipeanu, Leon Garcia, Anton Mosisescu, coordonatorul proiectului
pentru întreaga zonă arh. Horia Maicu. De la Blocul Turn până strada Știrbei Vodă porticul formează o
promenadă comercială acoperită pe latura vestică a spaţiului din jurul Sălii Palatului.
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B-dul Brătianu colţ cu str. Doamnei
1959, arh. Marcel Hornstein, Dan Ignătescu.
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Blocurilor foste Eva şi ONT din B-dul Magheru
1961, arh. Mircea Dima.
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Corpul nou al Şcolii
de Arhitectură din
str. Academiei

1970, arh. Elena Voinescu,
George Filipeanu.
Reprezintă ultimul exemplu
notabil de prevedere a
porticurilor la parterul unui
imobil reprezentativ realizat
înainte de 1989.
Chiar dacă în 2012
închiderea parţială a
porticului a fost comentată
contradictoriu, astăzi este
de semnalat totuşi punerea
inspirată în valoare a părţii
rămase deschise obţinută
prin îngrijita amenajare a
spaţiului existent până în str.
Academiei, astfel că locul a
devenit un punct de întâlnire
preferat al studenţilor de la
Arhitectură, dar nu numai.
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Tu descoperi Bucureştiul!, noi te descoperim pe tine!
Acest concurs al fotografiilor Ochiul Magic – Bucureşti
2014 a reprezentat acțiunea gândită, construită și
realizată pentru fiecare dintre locuitorii, turiştii şi iubitorii
Bucureştiului, fiind menită a da frâu liber libertății de
exprimare prin intermediul valorilor, patrimoniului,
artelor frumoase, oamenilor, istoriei, sentimentelor și
întâmplărilor frumoase trăite și, mai ales, prin intermediul
identității culturale citadine, specifice capitalei noastre.
Bucureștiul avea și are nevoie de această iniţiativă prin
care să-i fie puse în lumină tradiția, arhitectura, dinamica,
ospitalitatea, oportunitățile pe care le oferă la tot pasul:
parcuri, spectacole susținute în instituțile de cultură
și în aer liber, birouri și locuri de muncă, industria și
infrastructura și multe alte obiective care fac din acest
oraș o capitală râvnită de oamneii frumoși, talentați,
puternici și dornici să-i ofere, zi de zi, un plus de valoare.
Bucureştiul este un oraş cultural, istoria şi particularităţile
sale ne dovedesc acest lucru pas cu pas şi ceas de
ceas. Iar, de acum înainte, vom avea toate aceste cuvinte
exprimate, pe hartie, prin fotografie. Nu-i suficient să
vedem fără să observăm, cum nu-i suficient să luăm fără
să primim. Ceea ce poate oferi astăzi capitala noastră
este ceea ce fiecare dintre noi are puterea, voința și
dibăcia de a surprinde în lumina obiectivelor noastre.

D e Andreea Vlăsceanu
Coordonator Concurs
Compartiment cooperare
evenimente culturale
Administrația Monumentelor și
Patrimoniului Turistic

Instantaneele surprinse de fiecare participant al
concursului OCHIUL MAGIC au dat viață cuvintelor prin
care cu toții am fi încercat să spunem povestea orașului
nostru.
Prin acest concurs de fotografie Bucureștiului i-a
fost oferit cel mai mare premiu: premiul recunoștinței
eleganței, prestigiului, tradiției, istoriei și culturii sale.
Ochiul Magic este şi va rămâne primul festival-concurs
de fotografie în care principalul concurent este
Bucureștiul.

Ochiul Magic
Tu descoperi Bucureştiul!
Noi te descoperim pe tine!
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Locul I
Alexandru George
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Locul II
Cosmin Ionescu
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Locul III
Constanța Melania Logofătu
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Arta brâncuşiană constituie una din sursele ideilor
esenţiale pe care se clădeşte civilizaţia vizuală a
secolului al XX-lea. Sunt arhicunoscute lucrările prin
care Brâncuşi a intrat în galeria universală, precum
Coloana infinitului, Poarta sărutului, Masa tăcerii,
Sărutul, Pogany, Curăţenia pământului sau Păsări în
văzduh.
Singura lucrare a lui Constantin Brâncuşi care se
află în spaţiul public bucureștean este bustul lui
Carol Davila din curtea Spitalului Militar Central.
Acesta a primit comanda pentru realizarea bustului în
1903, pe când avea 27 de ani. Plata a fost stabilită
în două tranşe, iar la predarea lucrării s-a lovit de
împotrivirile celor care o comandaseră şi care îi
cereau sculptorului să modifice chipul, reproşându-i
totodată lipsa decoraţiilor de pe pieptul generalului
doctor Carol Davila. În faţa acestor cerinţe Brâncuşi
renunţă la tranşa a doua a plăţii şi pleacă către Paris
pe jos, cu opriri la Budapesta, Viena sau Munchen.
Ajuns la Paris se înscrie în 1905 la Ecole des BeauxArte, iar un an mai târziu lucrarea cu care participa
la expoziţia şcolii va fi aşezată într-un loc central al
acesteia, stârnind senzaţie şi aducându-i totodată
o bursă a Ministerului Cultelor şi Instrucţiunii de la
Bucureşti. Brâncuşi refuză să rămână în atelierul lui
Rodin, afirmând că „la umbra marilor stejari nu pot
creşte alţi copaci”. Acesta a fost momentul de la
care biografia lui Brâncuşi se va confunda cu aceea
a propriei opere (Dan Grigorescu, Brâncuşi, Editura
Meridiane, 1980).

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

În Bucureşti regăsim astăzi mai multe busturi ale
marelui sculptor dar şi lucrări inspirate din creaţiile
sale.

Brâncuşi la Bucureşti
 Text și foto: Cezar Petre Buiumaci
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În 2013, în sectorul 3 al Bucureştilor, la intersecţia bulevardelor
Nicolae Grigorescu cu Constantin Brâncuşi a fost amplasat bustul
sculptorului, opera a lui Grigorie Minea (n.1939).
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Singura lucrare a lui Constantin Brâncuşi din București care se află în spaţiul public este bustul lui
Carol Davila din curtea Spitalului Militar Central, realizarea bustului în 1903, pe când avea 27 de ani.
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Astfel că, în parcul din Piaţa Dorobanţi, astăzi
purtând numele artistului, în locul Lupei Capitoline a
fost amplasat bustul lui Brâncuşi executat de Miliţa
Petraşcu (1892-1976). Maestră în arta portretului, Miliţa
Petraşcu este considerată cea mai înzestrată femeiesculptor a României în secolul al XX-lea, a fost elevă
a lui Brâncuşi, în al cărui atelier din Paris a început să
lucreze în 1919. Sculpturi ale Militei Petraşcu se găsesc
răspândite prin ţară: Monumentul Eroilor Regimentului
13 Artilerie de la Constanţa, Mausoleul Ecaterina
Teodoroiu de la Târgu Jiu, bustul lui Alexandru
Odobescu din cadrul rotondei scriitorilor din Cişmigiu,
bustul lui Constantin I. Nottara, precum şi cele ale lui
Octavian Goga, Mihai Sadoveanu sau Tudor Vianu de
la Muzeul Literaturii Române, dar şi multe alte lucrări
sunt expuse la Muzeul Zambaccian sau la Muzeul de
Artă din Tulcea.

În Parcul Herăstrău, pe partea dreptă a aleii principale
se află monumentul ridicat de Ion Irimescu (19032005) ce a fost amplasat aici în 1967. Irimescu a
urmat între 1924 -1928 cursurile Academiei de Artă
din Bucureşti, unde i-a avut profesori pe Dimitrie
Paciurea şi Oscar Han. În 1930 obţine si pleacă la
Paris cu o bursă, unde se înscrie la Académie de la
Grande Chaumière. În 1940 este numit profesor la
Academia de Belle Arte din Iaşi, apoi în 1940 la Cluj,
pentru ca din 1966 să devină profesor de sculptură
la Institutul de Arte Plastice din Bucureşti. Statuia
lui Dimitrie Cantemir, realizată de Irimescu se află la
Biblioteca Ambrosiana din Milano, între statuile lui
Dante şi Shakespeare. Bustul lui Nicolae Iorga din
curtea Institutului de Istorie din Bulevardul Aviatorilor
este tot opera lui Ion Irimescu.
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În cadrul ansamblului „Grădina valorilor
româneşti” din parcul „Lumea copiilor”
regăsim între reprezentări şi pe cea a lui
Brâncuşi, întregul ansamblu fiind inaugurat în
2010.
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În cartierul ANL Constantin Brâncuşi din
sectorul 6 regăsim în cadul unui ansamblu
compus din două coloane sculptate şi
un bust al lui Brâncuşi realizat de Doru
Drăguşin (n.1954) şi amplasat aici în 2010
cu sprijinul primarului de atunci, Cristian
Poteraş. Drăguşin este autorul bustului lui
Mihai Eminescu din curtea sediului PSD din
Bulevardul Kiseleff și al statuilor lui Nicolae
Titulescu de la Berna şi din faţa O.N.U. din
Geneva.

Coloana infinitului de la Târgu Jiu are o copie
în curtea Politehnicii din Bucureşti.

Inspirat, probabil, din opera marelui sculptor,
Eugen Ciucă (1913 - 2005) a ridicat, în 1973,
în Parcul Herăstrău o coloană cu aspect
totemic. Eugen Ciucă a urmat cursurile
Academiei de Arte Frumoase din Bucureşti
(1942-1946). În perioada 1958-1960 a fost
director al secţiei „Artă Monumentală” a
Uniunii Artiştilor Plastici. În 1968 părăseşte
România şi se stabileşte în Statele Unite,
unde primeşte cetăţenie în 1975. Este
considerat iniţiatorul teoriei despre cea
de-a patra dimensiuni a artei („primele trei
dimensiuni sunt pur plastice şi formale, cea
de-a patra este conceptuală, intelectuală”).
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Observatorul
Astronomic „Amiral
Vasile Urseanu”
 Text: Adrian Șonka  Foto: Cristian Oprea
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a amiralului – de păstrarea memoriei acestei
deosebite realizări.

MUZEELE BUCUREȘTIULUI
Observatorul Astronomic „Amiral Vasile Urseanu”
este primul Observator Astronomic din România.
Deschiderea sa pentru public, în anul 1910, a
fost precedată de înființarea în 1907 a Societății
Astronomice Române „Flammarion” – veritabilă
instituție fondatoare, la întemeierea căreia un rol
determinant l-a avut Victor Anestin, cel care a pus și
bazele revistei de specialitate Orion (a 13-a revistă
astronomică din lume).

D e Adrian Șonka
Coordonatorul Observatorului
Astronomic „Amiral Vasile Urseanu”

Observatorul Astronomic
„Amiral Vasile Urseanu”
Bd. Lascăr Catargiu, nr.21, sect. 1
Program de vizitare de miercuri până
duminică, în intervalul orar 14.00-18.00,
observații nocturne miercuri - duminică
de când se întunecă în intervalul 19-22,
numai dacă este senin
www.astro-urseanu.ro
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La începutul anului 1908, în consens cu prevederile
statutare, amiralul Vasile Urseanu, devenit președinte
al societății, a demarat din resurse proprii lucrările
de edificare ale observatorului pe vechiul bulevard al
Colței. Darea sa în deplină folosință în 1910, a fost
posibilă ca urmare a unei dotări de excepție: o lunetă
de 150 mm diametru și distanță focală de 2,7 m, cea
mai performantă din țară la acea vreme.
La începuturile observatorului astronomic, alături
de amiralul Urseanu au mai activat Victor Anestin,
Rosetti-Bălănescu, membri ai Societății Astronomice
Franceze. Printre abonații de marcă ai revistei Orion
se numărau în epocă scriitorii Duiliu Zamfirescu și
Mihail Sadoveanu, doctorii Cantacuzino și Minovici,
arhitectul Berindey sau profesorul Otescu. Un sprijin
important în popularizarea astronomiei l-a oferit Spiru
Haret care, în calitate de ministru al Instrucțiunii
Publice, a dispus abonarea școlilor secundare la
revistă.
Izbucnirea primului război mondial şi moartea lui
Anestin au dus la încetarea activităţii astronomice.
După moartea amiralului Urseanu (1926), luneta
a fost demontată şi depozitată în subsolul clădirii.
În anul 1933, Jeanne Urseanu, văduva amiralului,
a donat clădirea municipalității orașului București,
condiționând donația – conform dorinței testamentare

Concomitent cu Observatorul Astronomic, între anii
1933 și 1949 în acest spațiu a funcţionat Pinacoteca
Municipiului București.
Din anul 1950 activitatea astronomică a fost reluată
sub cupola „Observatorului Astronomic Popular”,
condus de atunci de astronomi precum Matei
Alexescu, Călin Popovici, Ioan Corvin Sângeorzan şi
Harald Alexandrescu.
O primă expoziție astronomică, bazată exclusiv pe
fotografii și desene originale, rezultate din observațiile
proprii, a fost organizată încă din 1952 într-una din
sălile de la primul etaj. Ea a fost mai târziu completată
prin expunerea unor piese rezultate din activități
practice.
În 1966 s-a construit și instalat telescopul newtoncassegrain de 450 mm diametru (cel mai mare din
țară în acel moment).
În anul 1966 s-a realizat cea mai complexă expoziție
astronomică din țară. Tematica inițiată de Matei
Alexescu, a fost transpusă expozițional de către
prof. Gh. Ivancenco, de la Institutul de Arte Plastice
și arhitectul N. Corradino, şef de lucrări la Institutul
de Arhitectură. O splendidă frescă al secco a fost
realizată de Gh. Ivancenco, pe plafoanele unor săli
de expoziție, cuprinzând reprezentarea mitologică a
constelațiilor, inclusiv stelele principale ale acestora.
Expoziția a funcționat până în anii 1980, fiind
îmbogățită pe parcurs.

Amiralul Vasile Urseanu
1848-1926

Din anul 2008 publicul poate face observații
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astronomice printr-un telescop performant,
computerizat, cu oglinda de 30 cm în diametru.
Dotarea actuală a observatorului constă și în două
lunete, care sunt folosite în fiecare seară senină,
precum și a unui telescop pentru observarea
erupțiilor solare.
Activitatea Observatorului este axată atât pe
popularizarea astronomiei, oferind tuturor celor
interesaţi posibilitatea urmăririi prin lunete a
spectacolului bolții cerești, cât și pe efectuarea
de observaţii şi cercetări astronomice. În acest fel
publicul vizitator poate participa la diverse prelegeri
tematice, conferinţe şi simulări tip planetarium, dar şi
la contemplarea nemijlocită a aştrilor şi a fenomenelor
cereşti.
Una din activitățile de bază este cursul de astronomie
pentru începători, suținut de personalul de
specialitate în colaborare cu membri ai Astroclubului
București, curs susținut pentru prima dată în cursul
anilor 60. An de an, zeci de pasionați de astronomie
învață noțiuni despre Univers și despre efectuarea
observațiilor astronomice.
Pentru public s-a conceput o prezentare care are
loc în fiecare seară de sâmbătă, începând din luna
iunie a anului 2009, care îi poartă pe participanți de
pe Pământ până la marginea Universului. Proiecția
constă într-o călătorie printre corpurile cerești
descoperite până în momentul actual.
Observatorul Astronomic se ocupă și cu efectuarea
de observații astronomice cu caracter științific.
Între 1950 și 1968 s-a observat în fiecare zi senină
Soarele, obținându-se curba de variație a activității
sale. S-au realizat prin observații proprii hărți ale
planetelor Mercur, Marte și Jupiter și s-au observat
pentru prima oară în lume furtuni de praf pe planeta
Marte (în 1956 și 2005). În prezent se observă
asteroizii potențial periculoși pentru Pământ, ale
căror orbite sunt îmbunătățite folosindu-se și
observațiile noastre. Jupiter, Saturn, cometele și
stelele sunt obiecte accesibile instrumentelor noastre,
observațiile făcute la noi fiind puse la dispoziția
diverselor observatoare care se ocupă cu prelucrarea
observaţiilor astronomice.
Observatorul Astronomic „Amiral Vasile Urseanu”
din București, este o instituție muzeală destinată
popularizării astronomiei, subunitate a Muzeului
Municipiului București. Prin dotările și facilitățile sale,
ca o fereastră deschisă spre cer, el oferă tuturor
celor interesați posibilitatea urmăririi prin lunetă a
spectacolului bolții cerești.
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Asociația Bucureștiul meu drag în vizită la
Observator, iulie 2009
foto: Alexandru Dinu Șerban, Gabriela Mihăilă, Alexandru Mihalache,
Dragoș Pleșuvescu, Șerban Vornicu
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Biblioteca Muzeului Municipiului Bucureşti deţine
un preţios fond de patrimoniu constituit din:
manuscrise (sec. XVIII-XIX), carte străină veche
(1560-1800), carte românească veche (16481830), carte cu valoare bibliofilă (1800-1900) şi
periodice vechi româneşti (sec. XIX).

Biblioteca Muzeului
Municipiului Bucureşti
 Text: Daniela Lupu  Foto: Cezar Petre Buiumaci
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Structura tematică a fondului oglindeşte strategia
iniţială de constituire şi dezvoltare a bibliotecii,
formulată încă de la înfiinţarea muzeului, de a
colecta lucrări cu valoare documentară pentru
evoluţia istorică, urbanistică şi culturală a
Bucureştiului. Cuprinde scrieri cu referinţe la
istoria românilor şi la istoria oraşului din secolele
XVI-XIX, relatări ale călătorilor străini în Ţările
Române din secolele XVIII-XIX şi cărţi imprimate
la Bucureşti în epoca medievală şi modernă.
Acestora li s-au adaugat lucrări cu conţinut
ştiinţific (istorie, filozofie, istoria artei, istoria
religiilor, istoria comerţului, istoria medicinii),
juridic şi beletristic, biografii, dicţionare. Cărţile
au fost publicate în ţară (predomină Bucureştiul)
sau în diferite oraşe ale Europei, în special în
centrele cu vechi tradiţii editoriale din Occident
(Veneţia, Frankfurt, Amsterdam, Haga, Paris). Ca
structură lingvistică, majoritară este limba română
urmată de cea franceză şi germană. Numeroase
exemplare conţin însemnări şi ex-librisuri, care ne
furnizează informaţii despre posesorii anteriori,
precum şi diferite impresii şi comentarii asupra
evenimentelor epocii. Fondul cuprinde şi cărţi care
au făcut parte din bibliotecile unor personalităţi:
Nicolae Bălcescu, Al. Papiu-Ilarian, Constantin C.
Brătianu, Gheorghe Tătărescu, dr. G. Severeanu.

D e dr. Daniela Lupu
Muzeograf Muzeul
Municipiului București

Cartea veche străină tipărită
în secolul al XVI-lea

Vom prezenta în cele ce urmează cele mai vechi
publicaţii ale fondului, respectiv cărţile imprimate
în Europa occidentală în secolul al XVI-lea, scrise
în limbile latină şi italiană. Biblioteca deţine patru
ediţii, două publicate la Veneţia (1560, 1564) şi
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alte două la Frankfurt (1596). Ele îndeplinesc
mai multe criterii de bibliofilie (vechime, raritate,
ilustraţii realizate de desenatori şi gravori
cunoscuţi, calitatea de primă ediţie sau ediţie
îmbunătăţită) şi pot fi încadrate în categoria
tipăriturilor daco-romanica, reprezentând izvoare
narative şi iconografice pentru istoria românilor
din secolul al XVI-lea. Pe de altă parte, cele
patru ediţii sunt legate tematic, deoarece conţin
referinţe la istoria Imperiului Otoman aflat în
secolul al XVI-lea în perioada sa de maximă
expansiune.
Din secolul al XVI-lea, odată cu apropierea
turcilor de centrul Europei prin campaniile din
timpul lui Soliman Magnificul (1495-1566, sultan
din 1520) se scriu şi se publică numeroase
cărţi care tratează istoria Imperiului Otoman şi
expansiunea acestuia în teritoriile creştinilor (în
1521 turcii ocupă Belgradul, în 1522 cuceresc
insula Rhodos, în 1529 este asediată Viena, în
1541 se organizează Paşalâcul de la Buda).
Dincolo de motivul imediat, al pericolului iminent
reprezentat de barbarul turc, aceste scrieri,
multe bogat ilustrate cu portrete şi planşe,
satisfăceau curiozitatea justificată a europenilor
pentru misterioasa civilizaţie otomană.
Numeroasele reeditări, uneori la scurtă vreme
de la apariţia primei ediţii, sunt un indicator al
succesului de piaţă de care se bucurau. Ele
tratau vieţile sultanilor, ceremonialul şi obiceiurile
cotidiene din Serai, religia musulmană, dar
vorbeau şi de intrigile din harem, de marii viziri
şi de cadânele creştine ajunse sultane favorite,
care vor fi mamele sultanilor ce îi vor succceda
lui Soliman Magnificul. Ruteanca Alexandra
(Roxelana) va deveni Hürrem, soţia lui Soliman
Magnificul. Veneţiana Cecilia Baffo-Venier
(1525-1587), fiica guvernatorului insulei Paros,
Nicolo Venier va ajunge favorita lui Selim al II-lea
(1524-1574, sultan din 1566) cu numele NurBanu. Aceasta va fi mama lui Murad al III-lea
(1546-1595, sultan din 1574).
Mai mult sau mai puţin documentate la faţa
locului, aceste scrieri şi portrete realizate de
cunoscuţi gravori ai timpului au stat la originea
imaginii turcului în imaginarul occidental
medieval. În esenţă, ele erau tentative de face
explicabilă şi comprehensibilă alteritatea. Cu
alte cuvinte, ne dezvăluie efortul occidentalilor
de a înţelege „cum poate cineva să fie turc” (din
aceleaşi raţiuni care îl vor face două sute de ani
mai târziu pe Montesquieu să se întrebe „cum
poate cineva să fie persan”).
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Francesco Sansovino
(1521-1583), Del l’Historia
universale del l’ origine et
imperio de Turchi
Cea mai veche dintre cărţile noastre vechi este
lucrarea lui Francesco Sansovino (1521-1583),
Del l’Historia universale del l’ origine et imperio
de Turchi - Despre istoria universală (adică)
despre originea şi puterea turcilor, prima ediţie
tipărită la Veneţia în 1560 (fig. 1). Urmează,
în ordinea vechimii, ediţia a treia adăugită
imprimată în 1564 tot la Veneţia (fig. 2).
Florentin de origine, Francesco Sansovino a fost
trimis de tatăl său, Jacobo Tatti da Sansovino,
cunoscut sculptor şi arhitect al vremii să studieze
dreptul la Padova şi Bologna. Dar pasiunea
pentru istorie şi literatură îl fac să-şi abandoneze
curând profesia de avocat pentru a se dedica
Muzelor şi Veneţiei, oraş pe care îl adoră şi în
care se va stabili pentru totdeauna. Povestea
vieţii şi operei lui Francesco a fost scrisă de el
însuşi în 1579 sub forma unei scrisori adresată
unui prieten şi publicată postum în tratatul său
Del Secretario (despre arta de a scrie scrisori),
ediţia din 1584.
Autor a 87 de lucrări apărute în mai multe ediţii,
Sansovino este unul din scriitorii importanţi ai
Cinquecento veneţian. A scris versuri şi proză,
a făcut critică literară, semnalând scrierile lui
Dante şi Boccacio, a tradus în limba italiană
cărţi de istorie pentru uzul celor mai puţin
învăţaţi, care nu puteau să citească originalele
latineşti şi greceşti. Va deveni cunoscut mai
ales prin scrierile sale de popularizare a istoriei
Italiei, a istoriei Veneţiei în special (Venetia città
nobilissima et singolare descritta in XIV libri,
1581). În acest oraş, în care artele şi literele
Renaşterii erau în plină expansiune, Sansovino îşi
va înfiinţa propria tipografie „al segno della Luna”
(trimitere la semiluna din marca sa tipografică).
Veneţian prin adopţie şi prin convingere,
Francesco nu putea să se sustragă exoticei
influenţe turceşti care se strecurase insidios
în secolul al XVI-lea în toate compartimentele
vieţii oraşului: în cuvinte, în vestimentaţie, în
alimentaţie, în stilul de decorare a locuinţelor.
Asimilând şi difuzând informaţii despre
civilizaţia otomană, veneţienii au fost la rândul
lor influenţaţi de ea, rezultând acea Venezia
ottomana de care vorbeşte Marie Viallon
(în „Epirotica chronica Ioannina”, 42 (2008),

p. 41-60). De altfel relaţiile veneto-turceşti aveau
o îndelungată tradiţie de schimburi economice şi
comerciale începute încă din secolul al XIV-lea.
Graţie legăturilor speciale pe care Serenissima
Republica le-a avut cu Înalta Poartă, veneţienii au fost
printre primii occidentali care au avut acces direct
la informaţii despre Curtea şi personalităţile lumii
otomane. Ca o consecinţă, în secolul al XVI-lea s-a
conturat un curent literar, definit de Paolo Preto drept
turcesc (Venezia e i Turchi, Firenze, Sansoni, 1975).
Este vorba de un grup de scriitori veneţieni de formaţii
diverse (negustori, diplomaţi, călători, moralişti, istorici),
printre care se numără şi Francesco Sansovino, care
scriu despre lumea otomană, încercând să explice
publicului larg viaţa, obiceiurile şi religia musulmană.
Chiar dacă publicarea acestor scrieri se face sub atenta
supraveghere a Inchiziţiei, Veneţia este, comparativ
cu alte centre tipografice, mult mai tolerantă. Nu
întâmplător, primul Coran tipărit în limba arabă, cu
caractere arabe, a fost publicat la Veneţia în 15371538, de Alessandro Paganini.
După cum însuşi autorul mărturiseşte, Del l’Historia
universale del l’ origine et imperio de Turchi nu este o
lucrare originală, ci o „raccolta” – adică o culegere de
texte referitoare la organizarea militară, religia, legile,
obiceiurile (alimentaţia, vestimentaţia, igiena) turcilor
„atât în timp de pace, cât şi în timp de război”.
În carte găsim referinţe la expansiunea turcilor în
Peninsula Balcanică în secolele XIV-XV şi la operaţiunile
militare de supunere a Ţării Româneşti din timpul lui
Soliman Magnificul: „Mai trăiesc încă şi acum unii care
îşi reamintesc cucerirea Constantinopolului şi „regatele”
Greciei, Albaniei, Valachiei şi al Serbiei, pe care turcii
o numesc acum Bosna, care au fost transformate în
provincii” (f. 71verso). „Şi Soliman, pentru că din nou
luase Valachia, a propus să se înfiinţeze mai multe
(sangeacuri), care fiind în Europa vor da ascultare
begler-begului Greciei” (f. 96 recto).

F. Sansovino, Del l’Historia universale del l’ origine et imperio de
Turchi, Veneţia, 1560
F. Sansovino, Del l’Historia universale del l’ origine et imperio de
Turchi, Veneţia, 1564

În ediţia din 1564, Sansovino a adăugat două texte
ale scriitorilor: Antonio Menavino - despre viaţa şi legile
turcilor şi Andrea Cambini - despre originea turcilor.
Scrierea lui Cambini: Libro della origine de Turchi et
imperio delli Ottomani a fost folosit ca izvor narativ
pentru domnia lui Ştefan cel Mare.
În aceeaşi serie „turchesca” Sansovino a mai publicat
în 1573, la Veneţia: Gl’ annali turcheschi overo vite de’
principi della casa othomana ne quali si descrivono
di tempo in tempo tutte le guerre fatte dalla natione
de’ Turchi in diverse provincie del mondo iar în 1582,
Informatione della militia turchesca. Ambele lucrări
cuprind şi pasaje referitoare la luptele românilor cu turcii.
Historia lui Sansovino a stârnit interesul cititorilor, astfel
încât a fost retipărită de şapte ori între 1565 şi 1654.
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Jurnal bucureștean
din “Epoca de aur”
Text și meu
acuarele:
146 
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arh. Gheorghe Leahu
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Hala Unirii din piața Unirii, anii ‘80

3.06.86

D e arh. Gheorghe Leahu

Din cauza accidentului de la Cernobîl ne-am schimbat
atitudinea față de alimente. De pe piață lipsește de
peste o lună cu desăvârșire orice produs lactat – lapte,
brânză, unt, iaurt, cașcaval. S-au terminat cartofii vechi,
au apărut cartofi noi, dar sunt cozi imense la piață, la
țărani, timp de așteptare minimum 30 de minute. La fel
e pentru varză, la fel pentru cireșe, mult mai rău pentru
căpșuni sau pentru mere din recolta de anul trecut.
E rău că la aprozar se aduc mărfuri de calitate mai
proastă sau numai câte 2-3 produse, așa că dacă vrei
să iei varză stai 30 de minute la varză, apoi alte 30 de
minute, la cartofi, altele la cireșe și punând la socoteală
că și pâinea se dă tot numai la coadă, idem salamul
de vară sau slănina, idem ouăle, te apucă nebunia cu
atâtea cozi și asta zilnic sau cel puțin o dată la două
zile. Am trecut seara (după ce am făcut o vizită la un
prieten internat la spitalul Fundeni) prin Piața Obor. Cozi
uriașe la fiecare țăran.
La câteva cozi se terminaseră cartofii noi, oamenii se
certau, reproșând celui din față că s-a lăcomit la 3 kg!!!
Alții scormoneau pe tejgheaua plină de pământ cartofii
cât nucile, ca să poată încropi un ultim kg de cartofi
noi, după ce stătuseră la coadă și taman în fața lor nu
rămăseseră decât resturile. Lumea s-a înrăit de sărăcie,
sunt toți brutali, puși pe harță, nemulțumiți. Viața nu
ne oferă bucurii de nici un fel. Doar natura e mereu
splendidă, dar n-avem când să ne bucurăm de ea.
În timp ce toți trăim în mizerie, din țară se trimit
telegrame de adulație, de satisfacție pentru ultimele
discursuri și cuvântări magistrale. În același timp, fiul
Nicu e în China în fruntea unei delegații a tineretului,
iar Ilie, generalul locotenent, în fruntea altei delegații
în Coreea. N-au treabă cu noi, poporul. Ce e al
lor e pus de-o parte. Au tot ce își pot dori nababii,
miliardarii, moșierii, capitaliștii, „exploatatorii” cei mai
bogați ai lumii... și asta în socialism și în democrație, în
„societatea egalității depline a tuturor membrilor ei”.

25.06.87

Extrase din jurnalul arhitectului
Gheorghe Leahu „Arhitect în
„Epoca de aur“ cu ilustrații din
albumul „Bucureștiul dispărut“
de arhitect Gheorghe Leahu.
148 Bucureștiul meu drag

Sâmbătă 20 iunie 1987 a fost rasă de pe fața
pământului și biserica Sf. Vineri, situată în inima târgului
vechi al Bucureștiului. El nu mai dă socoteală nimănui
pentru toate crimele la adresa culturii și a credinței
neamului românesc pe care le decide fără să se
consulte cu nimeni, fără să-i pese de opinia înăbușită
a atâtor oameni iubitori ai țării, ai culturii și ai civilizației
românești. La Văcărești, unde a distrus cu premeditare
una din cele mai formidabile opere de artă ale
arhitecturii României, motivând că vrea să construiască
acolo un nou Tribunal, de câteva zile s-a răzgândit. A
fost acolo cu suita lui de slugi și a zis ca Marele Ștefan
când zidea mănăstirile „E un loc bun aici”. Să facem

aici sala de 12.000 de locuri, adică la Văcărești.
Acum când a dărâmat într-o singură zi și o
noapte biserica Sf. Vineri a înconjurat locul
cu milițieni, cu un cordon din metru în metru.
Lumea căsca gura în afara acestui cordon
al represiunii, lipsită de orice opinie. Suntem
paralizați de atâtea forțe polițienești și de
securitate care ne pândesc de pretutindeni
vizibil și invizibil.
Mi-e sufletul întunecat de atâta mizerie cât
înghițim în viața de toate zilele.
E oribilă osanaua fără de limită și rușine ce se
revarsă zilnic pe toate canalele la adresa geniului
celor DOI.
Pe măsură ce trăim mai greu, mai umiliți, mai
îndepărtați de aspirațiile la civilizație, pe aceeași
măsură în sens invers ni se arată cât de bine
trăim în această epocă strălucită, nemaivăzută.
Trăim toți din amintiri, din ce bine era acum 10
ani, dar ce și mai bine era înainte de a se cocoța
la cârma țării odioasa familie.

posteritatea le va evalua la adevărata și crunta
lor hidoșenie.
Dan a obținut diploma de arhitect cu nota 10.
Am fost și sunt mândru de el, mi-a preluat
meseria, i-aș dori să prindă vremuri în care
aripile creației profesionale să nu mai fie mânjite
în noroiul atâtor indicații aberante care au
particularizat tot ce facem noi încât ne-am
rupt de cultura și arhitectura contemporană
valoroasă a lumii.
Am fost trei zile la o consfătuire pe teme de
finisaj, la Iași, împreună cu minunatul om și
specialist Gabriela Pop (director tehnic la IPB).
Orașul m-a reîncântat din nou, dar m-a înfricoșat
și aici aspectul transformării totale a vechiului
oraș.
S-a dat indicația ca Iașul să aibă în medie
blocuri cu 6,5 etaje pe întreaga lui suprafață.
Consecința? Toate cartierele vechi care au mai
rămas cu casele lor joase înecate în vegetație
vor fi rase de pe fața pământului.

Viața noastră este o continuă hăituială, lipsită de
bucurii, nu mai avem aspirații, am fost înșelați,
am fost și suntem mințiți cu nerușinare zilnic și
pe toate coordonatele vieții.

Am vazut și două sate-oraș: Podul Iloaiei și
Târgu-Frumos, prototipuri ale sistematizării
localităților. În locul ulițelor sau străzilor pitorești,
al caselor cufundate în livezi și arbori seculari,
cu grădinițe de flori și cu loturi îngrijit cultivate
cu zarzavaturi, în locul lor cazărmi de blocuri
P+4 înconjurate de mari maidane. Transformare
brutală, înțelegere falsă a aspirațiilor omului,
tinzând să devină regulă generală pentru
întreaga țară.

23.06.88

26.06.89

Inculți, neisprăviți, nepregătiți în a conduce în
mod absolut o țară binecuvântată altă dată de
Dumnezeu, ne-au adus la un stadiu de sărăcie,
la o mizerie și la o înapoiere a condiției de om
cum n-am gândit niciodată că vom ajunge.

Când m-am îndreptat azi spre stația de metrou
Piața Victoriei în drum spre casă, nori de praf
de moloz și o concentrare de utilaje ca la asediu
dărâmau alte două case-vilă splendide de pe
Bd. Ana Ipătescu. Zeci de curioși încremeniți
pe trotuarul celălalt, „admirând” măiestria
demolatorilor.
Cele mai perene monumente în conștiința
bucureștenilor sunt pulverizate și distruse cu
cruzime de năvălitori, din ordinul și indicațiile
sale personale. Ca un balaur nesățios așteaptă
săptămână de săptămână să i se prezinte zeci
de machete și planșe pe care tot săptămânal
le blagoslovește cu „harul” incompetenței sale,
al lipsee de cultură, al urii față de înaintași, al
ambiției de a-și lăsa pretutindeni propriile-i urme
pe ruinele și distrugerea unor valori incalculabile,
de neînlocuit vreodată.
Conștiința mea e umilită asistând la atâtea crime
la adresa culturii și istoriei noastre, pe care doar

Ne-am trezit subit, în ziarele de luni 19 iunie, cu
mitinguri ținute în toată țara pentru a protesta
„cu indignare” în fața provocării fasciste,
anticomuniste, antiromânești ale ungurilor, ale
Ungariei, cu prilejul reînhumării fostului secretar
al partidului, Imre Nagy, executat în urma
„contrarevoluției” din Ungaria din 1956. La mari
întreprinderi din Capitală, în județele limitrofe
graniței cu Ungaria, în Cluj, Satu Mare etc. au
fost convocați duminică 18 iunie 1989 mii de
oameni care nici n-au auzit, probabil, ce a fost în
Ungaria și au trebuit să accepte trimiterea unor
telegrame de protest și indignare comandate
de sus pe tema dată. În realitate, se pare că n-a
fost decât o înmormântare (de data aceasta cu
toate onorurile) a unei personalități ungare și
a altor trei sau patru foști lideri ai partidului, la
care au participat cca 300.000 de cetățeni care
n-au manifestat în nici un fel împotriva României.
Cert e că s-a bătut 2-3 zile toba indignării, ca
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apoi totul să se stingă. Peste două săptămâni,
conducerile tuturor partidelor comuniste frățești
vor fi oaspeți ai României. Gafa s-a comis,
relațiile cu Ungaria, deja precare, din cauza
politicii lui, au mai fost încă o dată subțiate
deliberat dintr-o inițiativă unică, specializată în
gafe diplomatice.
Toate ziarele sunt pline de telegrame ale
comunelor, ale C.A.P.-urilor, ale județelor în
care se anunță realizarea unor recolte record
de orz: 8.000 – 8.500 kg orz/ha, la Institutul
de Cercetări pentru Cereale Fundulea 9.800
kg/ha, iar recordul recordurilor, cea mai mare
producție atinsă vreodată la orz în România
din toate timpurile, ghiciți unde s-a realizat?
La Scornicești, 11.500 kg/ha, cu 1.700 kg/ha
mai mult decât toți savanții și cercetătorii de la
Fundulea!!!
Nu există în presa mapamondului din toate
timpurile ca zile întregi marile cotidiene, presa,
radioul, TV să acorde spații atât de vaste
acestui eveniment ce trece neobservat în toate
țările lumii, adică... strângerea firească, anuală,
normală, a recoltei.
Pe 23 iunie s-au sărbătorit 40 de ani de la
înființarea organizațiilor de pionieri. Mare miting
la stadionul „23 august”, mii de copii care timp
de 2 saptămâni au întrerupt școala pentru
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repetiții. De la un capăt la altul, tot colosalul
spectacol n-a fost decât o adulație uriașă și o
osana ridicată lui și ei. Nimic distractiv, nimic la
scara copilăriei, nimic gingaș și pur, ci numai
ovații. Copii de 3-4 ani puși să spună lozinci
revoluționare, mii de copii făcând și refăcând
caleidoscopic mișcări de gimnastică seci,
militărești, cazone, fără pic de delicatețe și de
specific al vârstei. Pe acest fundal, în tribuna din
fața cele oficiale zeci de tablouri modificate, din
cartoane colorate, cu același conținut: adulația
fără limită.
Fetița lui Ovidiu Figaro a fost selectată să le
dea flori „preaiubiților”. De marți, împreună cu
alți copii, 20 la număr, a fost închisă în școalainternat unde li s-au dat tuturor fericiților aleși,
timp de patru zile, crenvurști subțiri ca degetul,
șuncă de Praga și Pepsi la discreție. Meniu
bogat, bună dispoziție la discreție, astfel că
„tinerii copii” erau în formă maximă, au întins,
sătui și zâmbind, florile recunoștinței pentru
copilăria fericită pe care-o trăiesc. (Nu există
crenvurști și șuncă de Praga poate de 15-20
de ani nicăieri, în nici un magazin din rețeaua
comercială. Numai din rețeaua fermelor de
partid se distribuie permanent astfel de bunătăți
pentru copiii copiilor celor aleși!!)

Calea Rahovei în spatele spitalului Brâncovenesc - anii ‘80
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Digitizarea inventarelor fondurilor
Primăriei Municipiului București
(General, Tehnic, Alinieri, Secretariat)

http://asociatiaistoriaartei.blogspot.ro/2013/11/digitizarea-inventarelor-fondului-pmb.html
Mai multe detalii la asociatiaistoriaartei@gmail.com

Un proiect initiat de:
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Parteneri:
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Biserica Spitalului
Universitar de Urgență
Adresa: Splaiul Independenței Nr. 169
Hramul: Adormirea Maicii Domnului
Ridicată prin strădania preotului Marian Sava
Sfintiță: noiembrie 2002

D e Petru Șchiopu
www.orasul.ro
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Fotografi ABMD

Cum ai început să fotografiezi?
Am început să fotografiez pe la începutul
lui 2010. Atinsesem un moment critic în
viața mea și simțeam nevoia să fac ceva
care să mă relaxeze. Aș fi vrut, poate, să
spun că vream să mă exprim și nu aveam
altă cale la îndemână, dar nu ar fi fost
adevărat și nici nu sunt de acord cu tipul
acesta de explicație. Ar fi fost o descriere
superficială a stării pe care am avut-o în
momentul în care mi-am dat seama că am
în casă un aparat foto. Pentru exprimare
aveam scrisul și desenul, chiar dacă erau
hobby-uri pe care le închisesem într-un
sertar prăfuit. Aveam nevoie de ceva nou
ca să ajung la o stare de bine, la o nouă
liniște sufletească. Nu pot să zic că mi-am
atins scopul fiindcă fotografia mi-a deschis
noi căi pline de întrebări, de dubii și de
stări vecine cu psihoza dar ori de câte ori
am aparatul foto în mână mă simt a fi eu.
De fapt, dacă aș fi chiar și în iad și aș avea
aparatul foto cu mine cred că m-aș simți
bine.
Ce tip de fotografie îți place?
Îmi place să fotografiez mâncarea. De
la un simplu cățel de usturoi și până la
stilul fusion, tot ce înseamnă bucătărie și
mâncare mă atrage și se întâmplă adesea
să petrec ore în șir potrivind o frunză de
mentă pe o farfurie.
Cum ai aflat de Asociația Bucureștiul
meu drag?
Atotputernicul Google... căutam, tot în
2010, niște informații despre conacele
din jurul Bucureștiului și am ajuns la www.
orașul.ro. Aceasta descoperire a fost
cumva punctul de început al relației cu
fotografia.

Mirela Săvulescu
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Ce te atrage să participi la acțiunile
asociației?
Consider că toate activitățile asociației
dau plus valoare orașului, de la simplele
drumeții prin oraș și până la expozițiile
cu fotografii realizate în București. De
asemenea, în timp, s-a format un nucleu,
cu oameni care îmi sunt dragi și care au
o pasiune comună indiferent de felul de a
fi sau de ocupațiile pe care le au. Fiecare
activitate a asociației e un semn că putem
„sfinți“ locul.

Ce activități ale asociației îți plac cel
mai mult?
Îmi plac foarte mult plimbările prin oraș.
Am descoperit tot soiul de colțișoare
absolut magice în București în aceste
excursii.
Ce loc din București îți place cel mai
mult?
Îmi place foarte mult Muzeul de Artă Veche
Apuseană, aflat lângă gara Băneasa. Mă
încântă și aspectul și povestea muzeului.
Dacă aș putea alege un loc în care să mă
mut, ei bine, această vilă ar fi în top trei.
Ce îți place în București?
E greu de crezut dar îmi place zgomotul.
Nu e cel mai vioi oraș în care am fost dar,
din punctul meu de vedere, este singurul
oraș din țara noastră care își merită
denumirea. De asemenea mă bucură
faptul că pot alege oricând între teatru,
cinema, plimbare în parc, piscină, muzeu
dacă vreau să ies din casă și să uit de
grijile cotidiene. Venind din provincie nu aș
putea să renunț niciodată la aceste mici
plăceri pe care le oferă capitala.
Ce nu îți place în București?
Sunt puține lucrurile care nu îmi plac în
București, dincolo de infrastructura greoaie
și de oamenii pe care, uneori, îmi vine să
îi eviscerez cu o lingură de lemn, nu mă
pot plânge de orașul ăsta. E drept, mi-ar
fi plăcut să fie mai curat (dar asta depinde
de oameni), să existe și mai multe activități
din care să pot alege (tot de oameni
depinde), să fie un pic mai verde ...
Defineşte Bucureştiul în câteva cuvinte
Bucureștiul este suma discrepanțelor
dintre ceea ce am visat ca provincial în
prag de maturitate și realitatea cumva gri a
unui oraș în care nimeni nu are răbdare cu
nimic sau pentru nimic.
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F o t o : Livia Zaharia
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Primăria
Municipiului București

istoricul de artă drd. Oana Marinache

D e s i g n : w w w. l o g o t y p e . r o

vă prezintă conferința

Reședințele pariziene
ale familiei Bibescu
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Centrul Cultural Palatele Brâncovenești F o t o : Cornel Petrescu
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28 iunie, de la ora 17:00
Sala Scoarțelor de la etaj
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F o t o : Livia Zaharia
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Memoria vizuală

Andrei Bîrsan
www.orasul.ro

Magazinul București - 2000
Magazinul București încă
mai era deschis. În stânga
se observă dughena cu
eletronice iar deasupra ei
reclama la fast-food-ul Sherif.
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Eli Driu
www.orasul.ro

Gata școala!
Fotografia de grup de la
festivitatea de absolvire
a Facultății de Psihologie
și Științele Educației a
Universității din București.
Fotografie de grup de
pe treptele Facultății de
Drept.
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Cătălin Samoilă
www.orasul.ro

Dragon Boat în
Bucureşti
Dragon Boat este un
sport de echipă cu
originea în China. Cursele
de Dragon Boat pentru
Corporate Games se
desfăşoară pe distanţe
de 1.000 m, 500 m şi
250 m.
În fiecare barcă sunt 10
vâslaşi, un toboşar şi un
cârmaci. Tricourile trebuie
să fie acelaşi model iar,
echipele pot avea 12-19
participanţi, masculin şi
feminin.
Câştigătorii din
concursurile desfăşurate
pe lacul Floreasca şi
Herăstrău, în weekendul
13-15 iunie 2014,
pot participa la World
Corporate Games
organizate în Liverpool.
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Cătălin Samoilă
www.orasul.ro

The Dream Engine
Compania britanică The
Dream Engine (creată în
1995) a venit cu ideea
inovatoare de a produce
spectacole având ca
scenă spaţii deschise,
neconvenţionale.
Heliosphere este un
spectacol ce se înscrie
în această viziune.
Combinaţia între
acrobaţie şi dans la
înălţime cu ajutorul unui
balon umplut cu heliu ce
creează iluzia zborului
s-a dovedit a fi un
succes de-a lungul anilor,
spectacolul fiind jucat
începând din 1998, în
peste 57 de țări.
Muzica şi interacţiunea
cu spectatorii face ca în
timpul relativ scurt, de
circa 15 minute, să ofere
clipe de adevărată magie.
Aşa a fost şi reprezentaţia
din Bucureşti, în cadrul
Festivalului Internaţional
de Teatru de Stradă
„B-Fit in the street!“.
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Eli Driu
www.orasul.ro

The Water Show
Hologramă stema
Municipiului Bucureşti,
30 mai 2014, Piaţa Unirii,
Bucureşti
Mii de spectatori au
ignorat ploaia şi ora târzie
din noapte şi au fost
prezenţi la spectacolul
„The Water Show“
susţinut de Compania
Aquatique Show
Internaţional din Franţa
în cadrul Festivalului
Internaţional de Teatru
de Stradă Bucureştii.
Publicul a fost încântat
de fântânile muzicale, de
imagini proiectate pe un
ecran compus în totalitate
din apă, de diverse
jocuri de apă şi lumini,
de artificii şi fundalul
sonor care a acompaniat
show-ul. Spectacolul
s-a încheiat cu imaginea
stemei Municipiului
Bucureşti.
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Sabin Prodan
www.orasul.ro

Ve vreme!
Mă îndreptam înspre
Street Delivery şi ştiam
că va ploua. Am auzit o
ştire cum că „a plouat
în 10 minute cât într-o
săptămână“ după care
am văzut norii. Am
renunţat la ideea de a
merge pe jos până pe
str. Arthur Verona şi am
hotărât să trag câteva
cadre până începe ploaia
şi apoi să iau metroul.
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Alexandru Farca
http://lumeamare.ro/
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Ve vreme!
Se întâmpla vineri 13 iunie 2014. Știam că se anunțaseră ploi, cerul deja se vopsise într-un gri
mohorât. Încă o oprire și apoi spre casă, gândeam eu. M-am uitat în sus și am văzut deasupra
blocurilor un fragment de apocalipsă. Un cordon de nori se învolbura, se răsucea, se rostogolea
ca într-un dans al ielelor; ciudate fenomene ale naturii avem ocazia să vedem în ultima vreme. Din
păcate nu aveam camera cu mine, dar cum se spune, cel mai bun aparat foto este cel pe care îl ai la
îndemână. Așa că am scos telefonul și, înainte ca cerul să plângă și să arunce cu gheață, am surprins
cordonul de nori în dansul lor amenințător.
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Luchian Comșa
www.luchiancomsa.ro

Dr Taberei, un viitor
Auchan.
Am „pândit“ acel
curcubeu. Nu a durat
mai mult de 5 minute
și am avut de ales între
un obiectiv wide și
fisheye 10.5 și am ales
fisheye-ul pentru unghiul
de cuprindere dar și
cum pune în evidență
macaralele specifice
Bucureștiului.
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