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La mulți ani,
Bucureștiul nostru drag!
Fiecare sfârșit de an este un prilej de bilanț pentru anul ce se duce
și de făcut planuri și promisiuni pentru anul nou. Pe lângă obiectivele
SMART dedicate familie, carierei sau afacerii (ca să fiu puțin
corporatist) haideți ca în planurile noastre să includem un gând bun
și pentru orașul în care trăim, Bucureștiul nostru drag!
Putem să ne propunem să ne alăturăm unor cauze dedicate
dezvoltării durabile a orașului (salvarea spațiilor verzi de la betonare
sau păstrării unui monument istoric care ne definește), putem să
punem orașul în albumul de familie prin fotografii făcute cu el sau
pur și simplu să ne bucurăm de oraș acordându-i din timpul nostru,
străbătându-l de la un capăt la altul.
De Andrei Bîrsan

Haideți să facem ceva pentru oraș, are nevoie de noi și fiecare dintre
noi contează!

www.orasul.ro
La mulți ani și cât mai multe bucurii alături de cei dragi!
Andrei Bîrsan
Președinte Asociația Bucureștiul meu drag
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Blow-up
povestea unui detaliu

Tu ce detalii ai surprins azi?
Facem fotografii, surprindem momente pe stradă,
cunoaştem oameni prin intermediul obiectivului,
însă ne uităm cu atenţie la imaginile înregistrate
de aparatele noastre de fotografiat? Ce povești
am surprins fără să vrem, ce evenimente s-au
scris în memoria aparatului, fără ca măcar
protagoniştii lor să aibă habar? Şi există
posibilitatea să fi surprins ceva ce ne va schimba
viaţa?

sala Eforie, într-un eveniment organizat de
Asociaţia Bucureştiul meu drag, cu sprijinul
Arhivei Naţionale de Filme - Cinemateca Română,
Institutul Italian de Cultură din Bucureşti şi Nikon
România.

I-am rugat pe fotografii amatori sau profesionişti
să facă acest exerciţiu şi să extragă detaliile care
le atrag atenţia dintr-o imagine surprinsă de noi
în Piaţa Universităţii. Au selectat, au mărit, au
prelucrat, iar noi am tipărit rezultatul şi vrem să
vi-l arătăm şi vouă, într-o expoziţie inedită.

Parteneri:
- Asociaţia Bucureştiul meu drag www.orasul.ro

Vernisajul expoziţiei a avut loc vineri, 24
octombrie, de la ora 18, la Cinemateca Română,

Vă mulțumim domnule Mihai Fulger, director
Cinemateca Eforie!
Câteva cuvinte despre acest film ne-a spus
domnul Cristian Tudor Popescu.

- Arhiva Naţională de Filme - Cinemateca
Română, sala Eforie (Jean Georgescu) www.anfcinemateca.ro
- Institutul Italian de Cultură din Bucureşti http://
www.iicbucarest.esteri.it/IIC_Bucarest
- Nikon România www.nikonisti.ro

Nikon F

Nikon F a revoluţionat industria fotografică
pentru că a fost primul aparat foto care,
pe lângă faptul că a rezolvat problemele
considerate inerente unui SLR, a oferit
primul sistem complet de obiective şi
accesorii. În câţiva ani de la lansarea lui
Nikon F în 1959, erau deja disponibile
obiective cu distanţe focale între 6 şi 600
mm, vizoare diverse, ecrane de focalizare
interschimbabile şi toate accesoriile
necesare pentru orice tip de fotografie, de
la microfotografie la astrofotografie. Nikon
F oferea aşadar sistemul modular perfect
atât pentru profesionişti, cât şi pentru
fotografii amatori, dublat de mulţimea
obiectivelor, care a depăşit foarte repede
concurența în ceea ce priveşte numărul şi
diversitatea.
Construcţia lui Nikon F se baza pe cea
a rangefinderului Nikon SP. S-ar putea
spune că Nikon F este un Nikon SP cu
pentaprismă şi vizor reflex. Vizorul era
însă unul unic în acel moment, fiind primul
din lume care oferea acoperire de 100%
a cadrului.
6 Bucureștiul meu drag
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Blow-up filmul

Filmul are la bază povestea Funigei de
Julio Cortazar (în România a apărut la
Polirom în volumul “Manuscris găsit
într-un buzunar şi alte povestiri”).
Filmul regizat de Michelangelo Antonioni
în 1966 a câştigat marele premiu la
Canes în 1967. În film actorul foloseşte
un Nikon F.
Actorul principal David Hemmings a
murit în Bucureşti în decembrie 2003 în
vârstă de 62 ani.

Fotografii de Laurențiu Târcomnicu

8 Bucureștiul meu drag
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Blow-up,
expoziția

Fotografie făcută la rezoluţie
mare cu aparatul Nikon
D810, de către Mihai Petre
şi 45 de fotografii cu detalii
extrase de: Adrian Tache;
Alexandra Pască; Alexandru
Corneanu; Anca Tomoroga;
Andrei Bârsan; Andreia
Bârsan; Camelia Stan;
Claudia Balaban; Cosmin
Andrei; Cosmin Tuduran;
Crisanta Maciuceanu; Cristi
Moise; Cristian Munteanu;
Cristian Oeffner Oprea;
Cristin Dumitru; Cristina
Dumitru; Dan Șendroiu;
Dana Iordan; Daniel Mihai;
Delia Cozma; Ela Ionescu; Eli
Driu; Eliza Breajen; Gabriela
Almaciu; Gelu Coltău; Ileana
Partenie; Ionuţ Rusu; Jake
Stimpson; Lavinia Vişan;
Leonard Butuşină; Lucia
Simion; Mariana Popescu;
Marilena Ditrik; Mihaela
Mândru; Mihaela Moțăianu;
Mihai Petre; Mirela Momanu;
Nic Hanu; Nicu Buculei;
Radu Iacob; Renate Storch;
Roberto Iosupescu; Sabin
Prodan; Şerban Vornicu;
Viorel Pîrjan.

10 Bucureștiul meu drag
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 Fotografii de:
Adrian Tache
Alexandru Corneanu
Andrei Bîrsan
Nicu Buculei
Șerban Vornicu
Viorel Pîrjan
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CRONICA ASOCIAȚIEI - EXCURSII

 Foto Laurențiu Țârcomnicu

De Ziua Metroului: 08 noiembrie 2014: Anul acesta Metroul bucureștean împlineste 35 de ani. Traseu: - Depoul
Berceni (IMGB), - Stația Piața Unirii 2 - Pasajul de trecere între Unirii 1 și 2 - Stația Piața Victoriei - Pasajul de pe
Stația Victoriei.

14 Bucureștiul meu drag

 Foto Camelia Stan

Gaudeamus - 21
Sâmbătă 22 noiembrie 2014, Ediția a 21-a a Târgului de
carte Gaudeamus ne așteaptă cu o mulțime de cărți bune
și o atmosferă de excepție. Invitată de onoare anul acesta
este Federația Rusă.
www.gaudeamus.ro
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La mulți ani, Metroul nostru drag!

16 Bucureștiul meu drag
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La mulți ani,
Metroul nostru drag! expoziție foto
Vă invit să sărbătorim 35 de ani de la prima cursă a metroului bucureștean
printr-o expoziție de fotografie în stația Unirii 1.
Vernisajul: luni 17 noiembrie ora 18.30 pe peronul stației de metrou Unirii 1.
Fotografiile sunt realizate în excursiile Asociașiei Bucureștiul meu drag și pe
noua magistrală din Drumul Taberei.

Expun:
Adrian Tache; Anca Tomoroga; Andrei Bîrsan; Andreia Bîrsan; Bogdan
Șerban; Cătălin Dumitru; Crisanta Măciuceanu; Cristi Moise; Dan Moruzan;
Dan Șendroiu; Dana Popescu; Eli Driu; Florin Stanca; Gelu Coltau; Iulian
Vulcan; Laurențiu Țârcomnicu; Lucia Simion; Mazen Rifai; Melania Dima;
Mihai Petre; Mirela Momanu; Neculae Juncu; Nicu Buculei; Octavian Cucolea;
Ovidiu Lucaci; Radu Iacob; Sabin Prodan; Șerban Vornicu; Sorina Tache; Titel
Dragomir
La mulți ani Metroul nostru drag!
Andrei Bîrsan,
Președinte Asociația Bucureștiul meu drag
Parteneri media: www.phototeam.ro , www.modernism.ro , www.
comunitatefoto.ro , www.foto-magazin.ro , www.B356.ro, www.rri.ro , www.
photomagazine.ro , www.foto4all.ro , www.radioromaniacultural.ro , www.
tvcity.ro
Metrorex
Din noiembrie 1979 suntem în slujba calatorilor • Linii de metrou: 4 •
Lungimea rețelei: 69,25 km cale dublă • Număr depouri: 4 • Număr de stații:
51 • Distanța medie între două stații: 1,5 km • Lungimea unei stații: 135 – 175
m • Adâncimea medie a unei stații: 12 m • Ecartament: 1.432 mm • Sistem
Automat de Taxare cu cartela magnetică din 1995.
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 Fotografii de:
Andrei Bîrsan
Lucia Simion
Nicu Buculei
Șerban Vornicu
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ARHIVA ASOCIAȚIEI

Bucureștiul
meu drag
Din excursii

decembrie 2007
Alexandru Dinu Șerban
Excursie Pasajul Basarab
deembrie 2008
Cristin Dumitru
Excursie Pasajul Basarab

decembrie 2009
Bogdan A-Popei
Excursie Mănăstirea Chiajna
20 Bucureștiul meu drag
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decembrie 2010
Petru Șchiopu

decembrie 2012
Ionescu Răzvan Daniel

Excursie Pustnicu

Excursie 12.12.12

22 Bucureștiul meu drag

noiembrie 2011
Dragoș Vâlceanu

decembrie 2013
Vlad Petreanu

Excursie Arhitectură industrială

Excursie Cu ISO mare
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Ziua Fotografiei de stradă
Vă invităm să-i descoperiți pe cei mai buni fotografi de stradă din România!
Joi 30 octombrie 2014 de la ora 18.30 la Biblioteca Națională a României am avut vernisajul
și premierea câștigătorilor.
Organizatori:
- Asociația “Bucureștiul meu drag” www.orasul.ro
- Olympus România – premii www.olympus.ro
- HP – tipar www.hp.ro
- Biblioteca Națională a României – gazdă www.bibnat.ro
Premiile oferite de Olympus:
- Premiul 1 – Olympus E-M10+1442
- Premiul 2 – Olympus SH-1
- Premiul 3 – Olympus E-PM2
Premiul special: PhotoTeam - acordarea calității de membru nou al grupului
Tiparul expozitiei realizat de către HP Romania www.hp.ro cu HP Designjet Z3200 pe hârtie
specială și cerneluri dedicate de către specialiștii de la Grup Transilvae www.transilvae.ro
Juriul concursului de fotografie:
- Andrei Bîrsan
- Titel Dragomir
- Vlad Eftenie
- Cornel Hlupina
Curatorul expoziției: Mirela Momanu
Detalii: www.streetphotography.ro
Jurizarea:
450 fotografi, 1.259 fotografii
30 fotografi intrați în expoziție

24 Bucureștiul meu drag
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Premiul I
Elegant Run

Alexandra Ozana Mureșan
Cluj-Napoca

Olympus E-M10
26 Bucureștiul meu drag
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Premiul II
Untitled_#3

Andrei Iliescu
București

Olympus -SH-1
28 Bucureștiul meu drag
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Premiul III
Untitled

Laurian Ghinițoiu
Piatra Neamț

Olympus – E-PM2
30 Bucureștiul meu drag
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Premiul
PhotoTeam
Maniere

Patricia Hilbert
Baia Mare

Membru al grupului
32 Bucureștiul meu drag
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Vernisarea și jurizarea
Joi 30 octombrie 2014, Biblioteca Națională a României,
Fotografii de Eli Driu
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TRECUT-AU ANII...

Trecut-au anii

Anii `80 - Ora de Analiză matematică, foto Andrei Bîrsan

40 Bucureștiul meu drag
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TRECUT-AU ANII

Podul Mihai Vodă

Anii ‘10, arhiva Cezar Petre Buiumaci

42 Bucureștiul meu drag

Anul 2014, fotograf Sorina Tache
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TRECUT-AU ANII

Calea Victoriei

Anii ‘10, arhiva Cezar Petre Buiumaci

44 Bucureștiul meu drag

Anul 2014, fotograf Titel Dragomir
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CARTILE BUCURESTIULUI

Sidonia Teodorescu
Mari arhitecţi bucureşteni. Ion D. Berindey
cuvânt-înainte: Dan Berindei
ed. îngrijită de Silvia Colfescu
Colecţia: Planeta Bucureşti
Pagini: 272
Format: 16.5 x 23
An apariţie: 2014
ISBN: 978-973-645-642-8
http://edituravremea.ro/
Sidonia Teodorescu
lector dr. arh

Sâmbătă, 22 noiembrie 2014, a fost lansat
la Târgul de carte Gaudeamus, volumul Mari
arhitecţi bucureşteni. Ion D. Berindey, autor lector
dr. arh. Sidonia Teodorescu, de la Facultatea de
Arhitectură din cadrul Universităţiii Spiru Haret.
Despre lucrare, au vorbit acad. ist. Dan Berindei,
conf. dr. arh. Ruxandra Nemţeanu, prof. dr. arh.
Sorin Vasilescu şi Silvia Colfescu, directorul editurii
Vremea.
Fiu al arhitectului Dimitrie Berindey (1831-1884),
Ion D. Berindey (1871-1928) a absolvit Şcoala
de Arte Frumoase din Paris în decembrie 1897,
urmând în cei 30 de ani de carieră, să fie autorul
unui număr impresionant de clădiri impozante,
dintre care unele au devenit în timp adevărate
mărturii ale construirii trainice la începutul
secolului XX: în Bucureşti - Palatul Cantacuzino,
casa George Assan, Palatul Sindicatul Ziariştilor,
casa şi observatorul Vasile Urseanu, casa Toma
Stelian, Palatul Cantacuzino de la Floreşti,
hipodromul de la Băneasa, Palatul Culturii din Iaşi.
Numărul impresionant de lucrări ale arhitectului
Ion D. Berindey, documentele din arhive şi cele
peste 700 de desene păstrate la Muzeul Naţional
de Artă al României arată că biroul de arhitectură
condus de acesta era un birou modern şi foarte
bine organizat.

Berindey a avut lucrări foarte diverse, unele
nerealizate. Iată câteva tipuri de programe de
arhitectură abordate în cei 30 de ani de carieră:
locuinţă, observator astronomic, club, sediu de
bancă, clădiri administrative, hipodrom, sală de
spectacol, imobile de raport, azil pentru infirmi,
leagăn de copii, muzeu, biserică, fabrică, lucrări
funerare, pavilioane pentru Expoziţia din 1906,
fermă de vite, şcoală, garaje şi grajduri, la care
se adaugă activitatea sa de urbanist în Bucureşti
şi Craiova. Dintre cele peste 60 de lucrări
realizate, 29 sunt monumente istorice, ceea ce
demonstrează că arhitectura pe care a creat-o
se bucură şi astăzi de apreciere, situându-se
pe un loc de seamă în istoria arhitecturii
moderne din România. Dintre clădirile semnate
de Berindey, 6 monumente sunt de categoria A,
Palatul Cantacuzino din Bucureşti fiind inclus şi în
Lista patrimoniului european.
Opera lui Ion D. Berindey, unul dintre marile
talente ale arhitecturii noastre de început de
secol XX, nu a fost îndeajuns cunoscută şi
preţuită. Sperăm ca această carte, frescă a unei
vieţi şi opere de excepţie, să tragă un semnal de
alarmă asupra fragilităţii patrimoniului construit şi
nevoii de a-l proteja.
Cartea este rodul cercetărilor îndelungate în
arhive, biblioteci şi colecţii publice şi particulare,
fiind bogat ilustrată cu documente din Muzeul

Naţional de Artă al României, Arhivele Naţionale,
Primăria Municipiului Bucureşti, Fondul SaintGeorges al Bibliotecii Naţionale, Muzeul
Municipiului Bucureşti, Biblioteca Academiei
Române.
Membru al unei dinastii de arhitecţi, creator
al unor clădiri care s-au constituit în podoabe
ale oraşului, Ion D. Berindey a lăsat o operă a
cărei complexitate şi frumuseţe se cuveneau a fi
investigate.
Arhitectul şi-a găsit cronicarul în persoana tinerei
arhitecte Sidonia Teodorescu, care a dedicat
marelui înaintaş o monografie amplă.
Aşternut pe paginile acestui volum, rod al unor
cercetări asidue şi îndelungate în arhive, biblioteci
şi colecţii publice şi particulare, studiul aduce
date noi, necunoscute nu numai marelui public,
ci şi specialiştilor, privitoare la creaţia lui Ion D.
Berindey.
De la descoperirea paternităţii, anterior
necunoscute, a unor clădiri importante, la analiza
arhitecturală a monumentelor şi la prezentarea
structurată a biografiei arhitectului, această carte
conţine tot ceea ce este necesar unui iubitor al
arhitecturii şi al Bucureştilor pentru a înţelege
contribuţia lui Ion D. Berindey la dezvoltarea
arhitecturii în România şi la făurirea identităţii
Capitalei ei.

Silvia Colfescu, directorul editurii Vremea, lect. dr. arh. Sidonia Teodorescu, acad. ist. Dan Berindei,
prof. dr. arh. Sorin Vasilescu, conf dr. arh. Ruxandra Nemțeanu

Ion D. Berindey trata cu cea mai mare seriozitate
toate proiectele sale, indiferent de mărimea lor,
în creaţia sa, un rol important avându-l detaliile
de arhitectură – decoraţii exterioare şi interioare,
uneori arhitectul proiectând el însuşi mobilierul
clădirilor.
Cunoscut mai mult pentru locuinţele luxoase
proiectate şi pentru Palatul Administrativ din Iaşi,
46 Bucureștiul meu drag
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În apropierea haltei Titan Sud,
pe strada Tufănica, la nr. 5, se
află bisericuţa (aşa e numită în
prezentarea de pe site-ul parohiei!)
Sf. Nicolae-Malaxa. Casa modestă,
tip vagon, transformată în capelă,
este un lăcaş de cult improvizat
asemănător celor din afara
fortificaţiilor Parisului interbelic.
Imensul inel care alcătuia periferia
pariziană era locuit, pe atunci,
mai ales de muncitori adăpostiţi
în şiruri de căsuţe joase şi mizere
printre care zadarnic puteai căuta
turla vreunei biserici. Aici au fost
trimişi să lucreze cei mai devotaţi
preoţi care, în absenţa oricărui
confort, aveau de apărat idealul
evanghelic contra propagandei
comuniste. În multe cazuri slujba
se făcea într-o baracă având alături
un clopot atârnat de un suport, la
nivelul solului. Un astfel de clopot,
demn de o biserică şi cântărind
400 kg, îl găsim azi, la periferia
bucureşteană, în curtea capelei
amintite mai sus.

Istorii păstrate
în arhive

D e Narcis Ispas
arhivist, Arhivele Naționale
ale României

Nicolae Malaxa, carte poştală din arhiva „George
Potra”; imagine prelucrată şi publicată de Victor Potra
iunie1932 (Muzeul Arhivelor, A IV 32)

El a fost donat de către inginerul
Nicolae Malaxa credincioşilor
parohiei Sf. Nicolae-Malaxa,
înfiinţată în 1942 şi având drept
paroh pe preotul Ion Bârliba. Cu
numele celebrului industriaş au fost
botezate uzinele al căror fondator
a devenit în 1923, cartierul din
vecinătatea uzinelor, locuit mai
ales de muncitorii angajaţi aici, o
stradă din zonă, un spital gratuit
pentru angajaţii uzinelor, un cămincantină pentru personal. Cartierul
aparţinea comunei suburbane
Dudeşti-Cioplea iar în 1943 a trecut
la comuna suburbană Principele
Nicolae.

 Text: Narcis Ispas  Foto: Arhiva Națională
48 Bucureștiul meu drag
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După instaurarea regimului comunist una din
uzine şi cartierul din vecinătate au fost denumite
„23 August” iar numele donatorului a fost şters
de pe clopot. Locuitorii cartierului au ocolit cu
grijă vechile denumiri precum şi fapte sau date
referitoare la capelă atunci când, în iunie 1956,
au trimis următorul memoriu la Ministerul Cultelor:
Tovarăşe ministru,
Subsemnaţii cetăţeni ai Capitalei, locuitori
ai cartierului 23 August, toţi muncitori la
întreprinderea „23 August” şi la celelalte fabrici
şi uzine din împrejurimi, vă aducem la cunoştinţă
următoarea situaţie, rugîndu-vă să binevoiţi a ne
da sprijinul pentru rezolvarea ei în mod favorabil:
1. Din punct de vedere confesional noi
aparţinem, majoritatea, Bisericii Ortodoxe şi
suntem enoriaşii parohiei „23 August”. Deşi
suntem peste o mie de familii ortodoxe, noi nu
avem încă o biserică corespunzătoare nevoilor
noastre de cult. Parohia noastră dispune doar
de o mică capelă, situată pe str. Tufănica Nr.5,
închiriată de la un particular pe vremea cînd
cartierul nostru nu avea decît un mic număr de
familii. În această capelă nu încap decît 150
persoane cel mult, astfel că ceilalţi credincioşi,
mai ales la sărbătorile mari, sunt nevoiţi a sta
afară, în frig, în ploaie sau sub arşiţa soarelui. La
fel se întîmplă şi la cununii cînd vin oaspeţi mai
mulţi şi din alte părţi ale oraşului; în faţa lor ne
simţim cu totul jenaţi că nu avem şi noi o biserică
cum se cuvine.
2. Această capelă, pe lîngă faptul că este
neîncăpătoare şi fără cubajul necesar, este zidită
din paiantă şi cu pivniţă sub ea. Grinzile de lemn

ce susţin duşumeaua deasupra pivniţei s-au
şubrezit şi prezintă un pericol pentru lumea care
se adună în ea.
3. Un alt inconvenient este faptul că această
capelă se găseşte la marginea cartierului.
Din cauza distanţei şi din cauza lipsei de
pavaj, majoritatea credincioşilor sunt lipsiţi de
posibilitatea de lua parte la serviciile divine. Mai
ales bătrînii, neputincioşii, care îndeosebi au
nevoie de asistenţă religioasă, nu pot să o aibă
fiind capela departe.
4. Actuala capelă are doar o curte mică de 4
metri lăţime, şi e cu un zid la stradă iar la 10
metri se găseşte Întreprinderea 207 construcţii.
Sgomotele din stradă şi mai ales de la acestă
întreprindere, unde se lucrează tot timpul la
fier şi tablă, fac deseori imposibilă participarea
la slujbele religioase şi credincioşii sunt pur şi
simplu nevoiţi să plece acasă. Fiind curtea atît de
mică, vorbele şi sgomotele din curtea vecinilor,
emisiunile de la radio, stînjenesc în mare măsură
buna desfăşurare a slujbelor religioase.
Aceasta fiind situaţia noi enoriaşii din parohia „23
August” am hotărît să construim o biserică nouă,
corespunzătoare nevoilor noastre de cult. În
vederea construcţiei bisericii parohia are un teren
de 1500 metri, proprietatea sa, situat în mijlocul
cartierului, pe strada Nicolae Roşu, între străzile
Darabani şi Trandafir. Prin acest memoriu, noi
vă rugăm, tovarăşe ministru, să binevoiţi a lua în
consideraţie cele expuse mai sus şi să aprobaţi
construcţia bisericii noi în parohia „23 August”.
(ANR, fond Ministerul Cultelor şi Artelor-Direcţia
Studii, dos.150/1956, f. 155-156)
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Capela era situată la o distanţă apreciabilă
de alte biserici din zonă (Mărcuţa, Balta
Albă) şi în plus una din căile de acces
era blocată de o baltă aflată lângă
Întreprinderea „Solidaritatea”. Proprietarul
imobilului nu pretindea chirie pentru capelă
ci numai 17 lei pe lună pentru locuinţa
parohului din acelaşi imobil. Abia în 1975
parohia a obţinut aprobarea autorităţilor
pentru a cumpăra imobilul unde se afla
capela după ce, în urma demersurilor
preoţilor şi credincioşilor, nu s-a reuşit
eliberarea autorizaţiei de construire pentru
biserică. Cumpărarea acestui imobil, şi
implicit deschiderea posibilităţii ridicării pe
acest teren a unei noi clădiri, a însemnat
şi oferirea unui motiv de refuz din partea
autorităţilor pentru noua biserică din
centrul cartierului. Deşi iniţial dorinţa
locuitorilor cartierului a fost susţinută de
către episcopul vicar patriarhal Teoctist,
viitorul patriarh, precum şi de către o parte
din instituţiile statului, obstacolul decisiv
l-a constituit refuzul permanent al şefului
Departamentului Cultelor, Dumitru Dogaru,
aflat aproape două decenii la conducerea
instituţiei.
A fost întocmit proiectul noii biserici,
inspirat după o ctitorie brâncovenească,
de către arhitectul Pompiliu Ionescu,
s-au obţinut avize favorabile din partea
serviciilor edilitare, s-au cumpărat materiale
de construcţie şi s-au strâns bani de la
credincioşi. În iunie 1958, parohul Ion
Bârliba, riscând închisoarea, a pus piatra
de temelie a noii biserici care s-a ridicat un
metru deasupra solului; pe acestă fundaţie
a fost construită, după un proiect diferit, o
biserică abia în 2010.
Memoriile credincioşilor au rămas fără
rezultat. Unul din ele, din iulie 1972, era
însoţit şi de fotografiile reproduse în acest
articol (ANR, fond Ministerul Cultelor şi
Artelor, dos.155/1972).

Cora Pantelimon

Gara Titan Sud

Biserica nouă
Capela

Clopotul lui Malaxa din curtea imobilului din str. Tufănica nr. 5, 11 iulie 1972.

Credincioşii cartierului „23 August” în faţa capelei din str. Tufănica nr.5,
11 iulie1972.

La sfârşitul perioadei interbelice, la periferia
pariziană, unde erau şi Uzinele Renault,
bisericile au luat locul capelelor improvizate.
Azi, la periferia de est a Capitalei, lângă
uzinele părăsite, capela improvizată din
strada Tufănica nr.5, cu unele modificări
ale faţadei, slujeşte încă drept centru
al comunităţii ortodoxe din această
extremitate a cartierului.
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Imobilul din str. Tufănica nr. 5, 11 iulie 1972

Faţada capelei din str. Tufănica nr. 5, 11 iulie 1972.

Fundaţia noii biserici, str. Nicolae Roşu nr. 21, 11 iulie 1972

Capela din str. Tufănica nr. 5, noiembrie 2014

Biserica Adormirea Maicii Domnului-Malaxa, str. Nicolae Roşu
decembrie 2014
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Palatul domnitorului
Barbu Știrbey
 Text: dr. Narcis Dorin Ion, fotografii diferite arhive și colecții, Mihai Petre - 2014
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În aceeaşi perioadă cu construirea palatului Suţu, în
Bucureşti se ridica unul dintre edificiile emblematice ale
Căii Victoriei: palatul domnitorului Barbu Ştirbey. Edificiul
a fost construit de marele logofăt Barbu Ştirbey (17991869), devenit domnitor al Ţării Româneşti în perioada
iunie 1849 – octombrie 1853 şi septembrie 1854 – iunie
1856.

Te x t d e dr. Narcis Dorin Ion
Director General al
Muzeului Național Bran

F o t o g r a f i i Mihai Petre
www.orasul.ro

Palatul a fost zidit între anii 1833-1835, după planurile
arhitectului francez Michel Sanjouand , care a realizat
o clădire în stil neoclasic ce va deveni reşedinţă
domnească în perioada 1849-1856. Spre deosebire de
Costache Suţu, Barbu Ştirbey – care îşi făcuse studiile în
Franţa – a apelat la serviciile unui arhitect francez, primul
care a lucrat în Bucureşti la mijlocul veacului al XIX-lea
şi a cărui operă ni s-a păstrat. De altfel, în perioada
1835-1842, Michel Sanjouand a fost arhitect şef al
oraşului Bucureşti, ceea ce explică parţial şi opţiunea
domnitorului pentru arhitectul ce urma să-i clădească
reşedinţa urbană.
Construit în stil neoclasic, palatul are un plan în formă de
U întors spre grădină iar faţada principală este dominată
de corpul central puternic decroşat, dezvoltat pe trei
travee şi pe trei niveluri. Ca decoraţie exterioară se
remarcă ancadramentele ferestrelor, care sunt despărţite
prin pilaştri angajaţi ce susţin un antablament peste
care se află un atic cu baluştri. La nivelul primului etaj al
corpului central decroşat, ferestrele sunt delimitate prin
patru coloane ionice adosate faţadei şi au fiecare câte
un fronton. Domnitorul Barbu Ştirbey a mai construit
lângă palat o clădire impozantă cu coloane ce servea
corpului de gardă al palatului şi care a fost distrusă de
bombardamentele din 1944, fiind ulterior demolată.
În anul 1882 Alexandru B. Ştirbey (1837-1895), fiul
domnitorului, va găsi de cuviinţă să modifice palatul –
după proiectul arhitectului austriac Friedrich Hartman
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– precizând în cererea de autorizaţie către
Primăria Capitalei că „subsemnatul doreşte să
facă o reparaţie casei sale din Calea Victoriei
97. Reparaţia radicală se face numai prin
schimbarea faţadei către numita Calea Victoriei”.
Astfel, deasupra corpului central decroşat al
palatului a fost ridicat un al doilea etaj (a cărui
faţadă este decorată cu patru cariatide ce susţin
antablamentul etajului) şi, pe latura de nord-est,
a fost construit un turn cu două nivele, care a
stricat echilibrul arhitectonic al întregii clădiri. Elisei
Brătianu (1871-1957) – nepoata domnitorului –
casa astfel renovată îi apărea „tristă, imensă şi
părăsită”, iar faţada urâtă, deşi avusese „pretenţia
de a înfăţişa o vilă italiană”. George B. Ştirbey,
fiul domnitorului, fusese acuzat de familie că a
deteriorat faţadele palatului, deoarece – scria Elisa
Brătianu – „a pus să fie vopsită în roz şi verde
fistic. Nu se mai vedeau decât urmele acelor
vopseli, în mare parte cojite”.
Interioarele de epocă ale palatului erau bogat
decorate, reconstituirea acestora fiind posibilă
astăzi numai graţie fotografiilor de epocă (păstrate
cu grijă în albumele familiei Ştirbey din fototeca
Arhivelor Naţionale Istorice Centrale) şi amintirilor
Elisei Brătianu. O imagine a salonului mare al
palatului s-a păstrat într-o gravură a lui Charles
Doussault de la mijlocul secolului al XIX-lea,
descrisă astfel de Gheorghe Crutzescu: „Totul
este occidental în salonul cel mare, mobilier,
luminaţie, pendula deasupra căminului, toaletele
doamnelor şi fracurile domnilor, numai câţiva
boieri bătrâni îngiubeniţi şi un arnăut în fustanelă şi
turban mai amintesc de Orientul apropiat”. Peste
aproape un secol, evocatorul Podului Mogoşoaiei
de altădată, acelaşi Gheorghe Crutzescu, intra
„cu gravura lui Doussault în mână în salonul
cel mare al palatului. Nimic nu s-a schimbat de
atunci. Aceleaşi ornamente îşi desfăşoară volutele
deasupra uşilor, tavanul se îmbină cu pereţii cu
acelaşi chenar, căminul e cel de atunci, şi înaltele
şfeşnice de pe dânsul, şi grele policandre de
bronz aurit, aninate de lanţurile lor, şi frumosul
parchet, în pătrate mari din lemne felurite”.
„Sufrageria se afla la parter – îşi amintea Elisa
Brătianu – şi avea o decoraţiune care ni se
părea curioasă: pereţii erau vopsiţi în culoare
galbenă-portocalie şi aveau panouri cuprinzând
în medalioane roşii chipurile împăraţilor romani”.
Saloanele de primire ale palatului se aflau la
parterul clădirii şi nu erau deschise decât cu
prilejul balurilor sau recepţiilor organizate în
palat, până la 1877 Alexandru şi Maria Ştirbey
primind rar oaspeţi la Bucureşti. De altfel, în acea
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Domnitorul Barbu Stirbey
1799 - 1869
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perioadă, familia locuia mai mult la reşedinţa din
Buftea (construită în 1864), aici desfăşurânduse şi marile recepţii ale soţilor Ştirbey. “Veneam
foarte rar la Bucureşti – îşi amintea Elisa Ştirbey,
nu stăteam mult, pentru că nu ne simţeam deloc
bine. Ne era frig, totul ni se părea întunecat, eram
des bolnavă, ce mai, nu ne simţeam acasă”.
Domnitorul Barbu Ştirbey şi soţia sa, Elisabeta
Cantacuzino-Paşcanu, locuiau în două
apartamente separate, special amenajate în
palat. Apartamentul Doamnei era „încăpător,
dar cu desăvârşire lipsit de confort. Era luminat
cu lumânări şi lămpi cu ulei. Pe măsură ce se
întuneca, frica de întuneric cuprindea sufletele
noastre de copii. Odăi de baie nu existau şi nici
conducte de apă; căzile erau umplute cu apă
adusă cu găleţile. De mai multe ori pe zi, un
sacagiu căra apa din Herăstrău”. Fire evlavioasă,
Doamna Elisabeta Ştirbey amenajase în acest
apartament şi o bisericuţă-paraclis, „la care
conducea o sală lungă, îngustă, plină de mister
şi groază”. Apartamentul Domnitorului, situat în
altă aripă a palatului, “era închis şi inaccesibil”.
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Alexandru Ştirbey ocupa „în centrul casei un
birou mare, care fusese înainte sala de aşteptare,
zisă a aghiotanţilor. Alăturat acestui birou era
un cabinet de toaletă minuscul şi foarte rece”.
Cum palatul a fost şi reşedinţă domnească a lui
Vodă Ştirbey, în clădire a fost amenajată şi o Sală
a Tronului, decorată somptuos cu blazoanele
familiei şi păstrată cu pioşenie de urmaşii
domnitorului, în amintirea vremurilor glorioase
de odinioară. De asemenea, biblioteca palatului
era bine garnisită cu mii de cărţi, multe dintre ele
rarităţi bibliofile, predominant în limba franceză,
din care s-au cultivat câteva generaţii ale familiei
Ştirbey.
Situat în centrul oraşului, palatul Ştirbey era totuşi
înconjurat de un frumos parc, realizat la dorinţa
domnitorului după modelele peisagere apusene.
„Curtea – scria Elisa Brătianu – ni se părea foarte
mare; împrejmuită cu ziduri, avea două porţi
mari şi o gheretă pentru portar înspre strada
Banului, de-a lungul căreia, pe acea vreme, se
întindea proprietatea noastră. Pe partea dinspre
Calea Griviţei – pe atunci Târgoviştei – se afla aşa
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numitul Corp de Gardă, chiar pe locul unde se
desfăceau mai târziu produsele Ştirbey. Acesta
a fost distrus de bombardamentele angloamericane din 1944”.
Deşi – înainte de transformarea clădirii din 1882 –
totul avea o înfăţişare de casă în paragină, curtea
şi grădina palatului compensau din plin această
imagine dezolantă, mai ales primăvara, când
– îşi amintea aceeaşi Eliza Brătianu – „închisă
din toate părţile, răspândind miros de liliac şi
de salcâm, [grădina] era plină de micşunele.
Privighetorile cântau şi o broască ţestoasă
uriaşă păşea agale, iar deasupra capului se
auzea zbârnâitul zmeelor din vecini, ceva atât
de caracteristic Bucureştilor de atunci. (...) În
ceea ce mă priveşte, păstrez o amintire duioasă
unui taxus bătrân ale cărui crengi atârnau până
jos, oferind o excelentă ascunzătoare pentru a
citi poveşti. Şi tot în grădină se mai afla un lucru
curios, despre care nu pricepeam nimic: un
cadran solar şi, dincolo de el, o pergolă. O lume
întreagă de descoperit! Mi se pare că în această
grădină romantică, pe care două generaţii
successive au lăsat-o să se prăpădească, am
simţit pentru prima dată plăcerea de a trăi, acea
emoţie şi moleşeală care pun stăpânire pe noi
odată cu primele zile frumoase de primăvară”.
Ca elemente de mobilier urban pentru parc,
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Alexandru Ştirbey construise în grădina palatului
„un chioşc misterios, octogonal, cu geamuri
colorate”, în care copiilor nu li se permitea
accesul „din pricina podelelor putrede”. „Câţiva
ani mai târziu – îşi amintea Elisa Brătianu –
mezinii noştri, crezând că fac o plăcere tatei, pe
care îl auziseră spunând că chioşcul ar fi trebuit
dărâmat, au luat ei această iniţiativă şi, profitând
de absenţa guvernantei, s-au apucat ei în mod
foarte serios de această treabă, care, la vârsta
lor, li se părea o chestiune de utilitate publică
şi foarte profitabilă pentru buzunarul paternal.
Spre spaima guvernantei, s-a descoperit că sub
podeaua putredă se afla o pivniţă”.
Am redat pe larg acestă descriere de epocă a
grădinii palatului Ştirbey pentru că este prima
realizare notabilă de arhitectură peisageră
urbană, într-o epocă în care arhitectul peisager
vienez Karl Friedrich Wilhelm Meyer – chemat
să lucreze în Ţara Românească de domnitorul
Gheorghe Bibescu, fratele şi antecesorul la Tron
al lui Barbu Ştirbey – contura planurile Grădinii
Cişmigiu (1850-1854), ale Parcului Kisseleff sau
ale altor parcuri rezidenţiale private (la conacul
lui Barbu Catargiu din Maia (1850) ori conacul
Oteteleşanu de la Măgurele, lângă Bucureşti).
Este foarte probabil ca tot Meyer să fi realizat
şi planul parcului palatului Ştirbey, dată fiind

colaborarea fructuoasă pe care acesta a avut-o
cu domnitorul şi faptul că anii 1850-1852 au fost
decisivi în crearea Grădinii Cişmigiu.
Alături de palat, în partea dreaptă a lotului de
teren, cu faţada spre curte şi spre Calea Victoriei,
domnitorul Barbu Ştirbey a construit Corpul
de Gardă, clădire necesară bunei funcţionări a
unei reşedinţe domneşti. Corpul de Gardă – a
cărui imagine s-a păstrat, din păcate, numai în
imaginile de epocă – avea înfăţişarea neoclasică,
faţada fiind tratată ca un templu antic cu un
portic ale cărui coloane susţineau un amplu
fronton. În anul 1881, odată cu lucrările de
modificare a palatului, Alexandru Ştirbey a
dorit să realizeze unele reparaţii la Corpul de
Gardă, pe care îl descria astfel: „casele ce le
am [au] faţada mică pe Calea Victoriei şi faţada
cealaltă, de patru ori mai lungă, în curte. Casele
formează trei corpuri de clădire, având fiecare
o învelitoare independentă. Clădirea este de
piatră şi cărămidă, învelită cu fier, foarte solidă
şi sănătoasă”. Pus în faţa refuzului autorităţilor
pentru executarea unor reparaţii ample,
Alexandru Ştirbey se va mulţumi cu schimbarea
„lemnăriei uşilor şi ferestrelor … şi a repara
tencuiala pe alocurea”.
În timpul administrării palatului de către următorul
proprietar, Barbu Al. Ştirbey, clădirea Corpului

de Gardă va primi o destinaţie de-a dreptul …
utilitară: magazin de desfacere a produselor
moşiilor şi fabricilor Ştirbey (vinuri şi conserve).
Pentru a putea depozita butoaiele cu vin, Barbu
Al. Ştirbey construieşte, în perioada interbelică,
pivniţe ample pe două niveluri, amplasate în zona
dependinţelor (str. General Budişteanu), legate
de pivniţele vechi ale palatului printr-o galerie
subterană. Alături, Barbu Al. Ştirbey construieşte
două corpuri de clădire, în stil românesc, servind
drept sediu pentru “Administraţia centrală a
moşiilor şi fabricilor Ştirbey”.
Ca şi palatul Suţu, palatul Ştirbey s-a remarcat
în epocă prin balurile pe care Domnitorul Barbu
Ştirbey şi urmaşii săi le-au organizat aici. Un prim
bal – a cărui imagine s-a păstrat într-o gravură a
francezului Charles Doussault – a fost organizat
în palat de marele ban Barbu Ştirbey, la 22
iunie 1843, în cinstea prinţului Albert al Prusiei.
În timpul ocupaţiei ruse, domnitorul Barbu
Ştirbey este nevoit să se exileze la Viena pentru
aproape un an (octombrie 1853 – septembrie
1854), palatul său devenind reşedinţa cneazului
Mihail Dmitrievici Gorceakov, comandantului
şef al trupelor ruse din Principate. Din această
perioadă s-a păstrat în amintirea contemporanilor
vizita pe care faimoasa Rose Pompon – o regină
a cancanului în epocă, căsătorită în secret cu
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beizadea Iancu Ghika –, a făcut-o la palatul Ştirbey, în
ziua de 21 aprilie 1854, fiind primită de feldmareşalul
Gorceakov.
Scena a fost consemnată pentru viitorime de Gheorghe
Crutzescu în minunata sa carte Podul Mogoşoaei: „După
ce vorbesc îndelung de toate, de Paris şi de Petersburg,
feldmareşalul vrea s-o vază pe Rose dansând; dânsa
începe să fredoneze, face un pas, doi, îşi ridică uşor
fustele, dansul se înteţeşte, se scoală şi mareşalul,
încearcă câţiva paşi nesiguri, apoi mai repede, din ce în
ce mai repede, se lasă pe vine, saltă în aer şi se încinge
un dans nemaipomenit şi nebun, ceva între căzăcească
şi cancan, care la sfârşit îi aruncă pe dansatori, istoviţi,
unul în braţele altuia… Un mic supeu în doi e servit în
bibliotecă. Târziu, înspre zi, Rose Pompon părăseşte
palatul, printr-o scară ascunsă. Sub scară, în grădină
creşte un liliac, tocmai în floare. Mareşalul îi încarcă braţele
cu ramurile parfumate. După mulţi ani, la Paris, Rose
Pompon, deschizând o carte, găseşte într-însa o floare
uscată de liliac şi o panglicuţă pe care sta scris: «fleur
de lilas, cueillie le 21 avril dans le jardin du Palais Ştirbey,
occupé par le Maréchal P. Grand jour de bonheur»”.
Tot la palatul său din Bucureşti, domnitorul Barbu Ştirbey,
revenit pe Tronul Ţării Româneşti, a primit – la 5 octombrie
1854 – onorurile unui detaşament austriac condus de
generalulul austriac Jahann Alexander Baptist von Coronini
(1794-1888), comandant al trupelor de ocupaţie din
Principate. Momentul a fost imortalizat într-un tablou de
familie, păstrat în conacul Ştirbey-Blome din Câmpina şi
ajuns apoi în posesia lui Eddy Boxshall, căsătorit cu una
dintre nepoatele domnitorului.
Scena este astfel descrisă de acelaşi Gheorghe
Crutzescu: „O companie de infanterie austriacă închină
drapelul înaintea Domnitorului înconjurat de miniştrii săi şi
de Mitropolitul ţării, pe când fetele sale – Elena Larisch,
Alina Ştirbey, Fenareta Ghica-Deleni şi Elisa Plagino –
privesc de pe pragul uşii. În faţa Corpului de Gardă e
aliniată o companie românească, cu steag şi muzică;
dinaintea ei, Doamna Safta, în caretă de gală cu şase
cai, cu arnăutul la spate, priveşte ceremonia. Un pluton
de lăncieri tocmai intră în curtea Palatului, în cap cu
Comandantul oştirii, iar o familie de ţărani la stânga, de
burghezi la dreapta, şi-au adus şi copiii, să vadă şi ei”.
După decesul domnitorului Barbu Ştirbey la Nisa, în
1869, palatul din Calea Victoriei a fost moştenit de fiul
său Alexandru, care – împreună cu soţia sa, Maria GhicaComăneşti – vor fi gazdele multor baluri, organizate
îi special după anul 1877. „Balul Ştirbey – îşi amintea
Constantin Argetoianu – era cel mai select al sezonului.
Invitaţi puţini şi «tries sur le volet». Cei poftiţi erau clasaţi
în ierarhia socială. (…) Reuşita unui bal era în funcţiune
de calitatea supeului şi de valoarea obiectelor ce se
distribuiau la cotillion. Supeul balului Ştirbey era cotat ca
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cel mai bun; obiectele de cotilion erau «de gust»,
dar mai puţin numeroase şi de valoare mai mică
ca la Suţu”.
Din anul 1895 până în 1946, proprietari ai
palatului au fost Barbu Al. Ştirbey (1872 -1946) şi
soţia sa, Nadèje Bibescu (1876-1956). Aceasta
din urmă are nefericirea să trăiască teribilul
moment al naţionalizării palatului, în 1948, când
urmaşii familiei Ştirbey sunt evacuaţi din clădire
iar piesele de patrimoniu (mobilier, tablouri, cărţi)
sunt risipite aiurea. Ca în cazul tuturor caselor şi
reşedinţelor confiscate, nici palatul Ştirbey din
Bucureşti nu a scăpat devastărilor patronate de
noul regim politic.
Distrugerile sunt consemnate de arhitectul
Duiliu Marcu, membru al Direcţiei Generale a
Monumentelor Istorice, într-un raport detaliat:
dispariţia decoraţiilor în stuc ale tavanelor,
înlocuirea parsoselii din marmură albă şi neagră
tip tablă de şah – din vestibul de la intrare – cu
un mozaic obişnuit; distrugerea ancadramentelor
uşilor saloanelor de la parterul palatului. Mai
grav, din salonul principal al palatului au fost
distruse şemineul, oglinda, decoraţia policromă a
plafonului, lambriurile de pe pereţi. Nici coloanele
ionice ale holului de la etajul palatului nu au
scăpat noilor „indicaţii” estetico-decorative ale
comuniştilor, fiind vopsite în alb, distrugându-se
astfel decoraţia policromă originară. Concluzia
arhitectului Duiliu Marcu era limpede: „Astfel,
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caracterul decorativ foarte precis în stil Empire
şi Biedermayer al acestei vechi locuinţe, care
reprezenta un document arhitectural preţios, a
dispărut cu desăvârşire”.
Abia în anul 1954 palatul Ştirbey primeşte o
destinaţie adecvată unei asemenea clădiri, care
era monument istoric: sediu al Muzeul de Artă
Populară, aici fiind expuse piesele provenind
din colecţiile fostului „Muzeu de la Şosea”:
ţesături, scoarţe, covoare, costume populare,
sculpturi în lemn, ceramică. Pentru amenajarea
acestui muzeu, în 1954 palatului i s-au adus
unele modificări ale spaţiilor interioare, cu acea
ocazie fiind distruse decoraţiile în stil Empire care
împodobeau pereţii unora dintre saloane. Muzeul
de Artă Populară a fiinţat în palatul Ştirbey până
în anul 1978, când este unit cu Muzeul Satului,
care preia colecţiilor în depozitele sale. La 22
august 1985, în palat este inaugurat Muzeul
Ceramicii şi sticlei, care nu are nici el o existenţă
prea lungă, fiind închis în 1989, deoarece
clădirea impunea realizarea urgentă a unor lucrări
de restaurare şi consolidare. După anul 2000,
palatul Ştirbey a fost retrocedat proprietarilor de
drept (urmaşii lui Barbu Al. Ştirbey: succesorii
familiilor Ştirbey, Costinescu, Boxshall şi Flondor),
care au vândut clădirea şi terenul aferent. Din
păcate, palatul Știrbey – devenit proprietate
privată – așteaptă încă o restaurare care să-i
redea frumusețea de odinioară.
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Curtea Palatului Știrbey
Stirbey în octombrie 2014

Până se va hotărî ce se va face cu palatul și parcul lui puteți bea o bere la terasa din parc.
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Pasajul Villacrosse
 Text: Emanuel Bădescu  Foto: Arhive, Anda Stăncescu, Diana Halmaghi și Allkimik

Panoramă compusă din 6 plăci de sticlă
realizate prin tehnica ambrotipiei și care prezintă
o vedere pe deasupra pasajului MaccaVillacrosse dinspre Calea Victoriei spre BNR
adică din mansarda Allkimik Fotohub
http://www.allkimik.ro/
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De Emanel Bădescu
Biblioteca Academiei Române,
Cabinetul de Stampe

Foto Anda Stăncescu
student UAUIM

Foto Diana Halmaghi
student UAUIM

Istoria locului
Nu sunt multe locuri in Bucureşti cu o istorie atât de
bogată ca Pasajul Villacrosse. Prin 1655, în urma unor
vânzări succesive, proprietară a locului ajunge bogata
mânăstire Mihai-Vodă. Din pricina învecinării cu domeniul
contelui Constantin Bălăceanu, care îşi pierduse capul
înfruntându-l cu caste austriacă pe Vodă Brâncoveanu,
egumenul vinde locul vel armaşului Bunea Grădişteanu,
omul Puterii, cu dare de mână şi strângător de moşii, cum
dovedeşte un document din anul 1696. Câţiva zeci de ani
mai târziu, stăpân va fi marele vornic Scarlat Câmpineanu
care, pe la începutul secolului al XIX-lea, zideşte acolo un
han pentru „muşterii înstăriți“. După moartea vornicului,
hanul va fi condus cu mână de fier de vorniceasa
Luxandra, mama marelui revoluționar Ion Câmpineanu. La
moartea ei, petrecută în 1829, fetele moştenesc casele
părinteşti, situate - cu aproximație - pe actuala stradă
Eugeniu Carada, hanul revenindu-i lui Ioan, care îl va vinde
în 1832 dragomanului Petrache Serafim (tălmaci de limbă
rusă pe lângă împăratul Napoleon în campania din Rusia)
şi fratelui acestuia, doctorul Ion Serafim, absolvent în anul
1815 al Facultății de Medicină din Paris.
Nu a fost o vânzare obişnuită. Iată şi de ce: Ion
Câmpineanu, boier cu vederi liberale şi membru fondator
al Societății Filarmonice, dorea să transforme „hanul
părintesc“ într-un „Palat Filarmonic“ cu bibliotecă, săli de
conferințe şi o sală de teatru în vederea găzduirii Teatrului
Național. Să se observe că proiectul său prefigura în detaliu
Ateneul Român, înființat, ca multe alte instituții ce vizau
emanciparea românilor, abia peste trei decenii, când ruşii
îşi pierduseră calitatea de „putere protectoare“ în urma
Războiului Crimeii. Or, aflându-se în plin proces cu ţarul
Nicolae I pentru moştenirea posesiunilor cantemireşti
din Bugeac, Câmpineanu era rău văzut de baronul
Ruckmann, consulul Rusiei în Principate. Singura şansă
pentru concretizarea proiectului era să nu mai figureze
ca proprietar, însă fără înstrăinarea absolută a hanului.
Pentru a înşela vigilenta ruşilor, înstrăinarea a fost făcută
sub formă de licitație, de fapt de pseudolicitație, întrucât
cumpărătorul era un apropiat al său inițiat în secretele
Societății Filarmonice. Frații Serafim au reprezentat acest
tip de cumpărător special. „Buni patrioți“, dată fiind şi
originea lor aromână, ei au cerut Cârmuirii, în ianuarie
1834, să zidească un teatru, motivând „că unul din
mijloacele care haractirisesc un neam şi îndulcesc moralul
său este teatrul“.
Nu cunosc răspunsul autoritătilor, însă îl intuiesc ca fiind
negativ, bănuind şi o reacție ostilă la interpretarea „în cerc
restrâns“ a piesei „Fanatismul“ de Voltaire, în 29 august
acelaşi an. Sprijinită pe succesul acestui precedent (hanul
este răscumpărat în aprilie 1836), Societatea Filarmonică
publică următorul anunț: „Soțietatea întreprinzătoare a
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Strada Eugeniu Carada. Foto Alfons Ebner
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zidirii Teatrului Național, după înştiințarea ce a
dat în anul trecut, săvârşind cumpărarea locului
dumisale dragomanului Serafim ce se numeşte
Hanul Câmpineanului pentru 5.500 galbeni,
se găteşte acum pentru închipuirea unui plan
de teatru“. Traseul, dacă reuşea, ar fi readus
„hanul“ sub direcția lui Câmpineanu, ca şef al
„Soțietății“. În realitate, vânzarea nu avusese
Ioc: se tatonase vigilența lui Ruckmann, care,
ignorând articolul V al Regulamentului Organic,
se opunea din răsputeri „formării unui Teatru
Național“. Tot ceea ce a reuşit Societatea
a fost cumpărarea a doi munți din județul
Buzău „de la polcovnicul Ion Câmpineanu“.
Scopul? O comisie a „întreprinzătorilor zidirii
Teatrul Național şi anume polcovnicul Iancu
Câmpineanu, Comisul Iancu Manu, paharnicul
Ioan Roset, comisul Petrache Poenaru şi Ioan
Iliad“ va încheia cu Petrache Serafim ceea ce în
negustorie se numea „troc“. În schimbul celor
doi munți, dragomanul ceda “întreprinzătorilor“
locul „ce se chiamă Hanul Câmpineanului de pe
Podul Mogoşoaiei împotriva caselor răposatului
baron Meitani“.
Deşi s-au întocmit toate zapisele necesare,
ruşii, care pricepuseră subtilitatea afacerii, nu
au permis acest schimb. Teama de „luminile
teatrului“ şi, mai ales, ura lor față de Ion
Câmpineanu, omul din umbră, îşi spuseseră
cuvântul.
Teatrul Național va fi construit 15 ani mai târziu,
după numeroase intervenții la Vodă, tot sub
ocupația rusă, tot în locul unui han, Hanul
Filaret, şi tot pe Podul Mogoşoaiei, dar nu de

Situatia locului viitoarelor pasaje Macca și
Villacrosse la jumătatea secolului al XIX-lea.
Plan Borroczyn
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Societatea Filarmonică, obligată de țar să se
autodizolve. Din banii adunați cu atâta trudă,
luminații boieri s-au gândit să-i înalțe o statuie
generalului Kiseleff - care locuia peste drum,
în casa Meitani - pe terenul viran ce despărțea
Hanurile Câmpineanu şi Filipescu. Era un gest
disperat de câştigare a bunăvoinței ocupantului.
Dar inutil. Kiseleff a respins oferta, rugând ca din
aceşti bani - până nu de mult destinați zidirii unui
Teatru Național, - să se realizeze „o fântână, un
pod, o şosea sau orice altă lucrare folositoare“!
Precum vedem, înălțarea unui teatru nu era ceva
util... Dorința i s-a respectat şi o parte din sumă
a fost înghițită de construirea Uzinei de Apă
de la Mihai Vodă şi de conductele subterane,
cealaltă parte de amenajarea „Aleii celei mari“,
rebotezată Şoseaua Kiseleff, la care a lucrat
până în august 1852 Karl Wilhelm Mayer,
creatorul Grădinii Cişmigiu.
Xavier Villacrosse și Mihalache Macca
După moartea dragomanului Serafim, în 1846,
văduva acestuia, Maria, a dăruit jumătate din
han - aproape ruinat de cutremurul din 1838
- unui ginere, arhitectul Xavier Villacrosse, iar
cealaltă jumătate, altui ginere, căsătorit cu
Anastasia, blănarul de lux Mihalache Macca.
Villacrosse, catalan cu studii de specialitate
la Paris, se căsătorise la 17 februarie 1843
cu Polixenia Serafim, care i-a adus „ca zestre
1.000 de galbeni, mobile, argintării şi haine în
valoare de 500 galbeni şi prăvălia ce am clădit,
cu două caturi, pă locul ce moştenesc numit
al Câmpineanului, după Podul Mogoşoaiei,

Pozitia pasajului în Planul 1911.

unde a fost cafenea, ce am de moştenire de
la răposat frate-miu doftorul Ioan Serafim“,
cum specifica în actul dotal părintele ei.
Villacrosse avea drept avere doar renumele de
„arhitecton“ şef al Capitalei. Ridicase în 1842
întâia primărie a Capitalei - Sfatul Orăşenesc
- dispărută în incendiul din 23 martie 1847 şi
luptase în 1836, alături de predecesorul său
Hariton, pentru înălțarea Teatrului Naţional „pe
locul Câmpineanului“, deci în favoarea viitorului
socru. În 1840 chiar întocmise un proiect
apreciat de Vodă Bibescu, dar respins de ruşi
din motivele arătate mai-sus. Referitor la acest
proiect, regretatul Mihai Ispir observa: „Planşele
întocmite de Villacrosse conțin multe stângăcii,
dar concepția sa (în comparatie cu a lui Iacob
Melic, n.n.) apare mai realistă, mai suplă, mai
bine acomodată posibilitătilor mediului ale cărui
aşteptări era chemat să le îndeplinească“.
Aşadar, în anul căsătoriei cu fiica dragomanului,
Xavier Villacrosse era „o personalitate marcantă“
a Bucureştilor şi un om de încredere al socrului
său. Renumele său va atrage spre Hanul
Câmpineanului (devenit în timpul epidemiei de
holeră din 1848 Hanul Villacrosse) o clientelă
subțire.
Prăvălia mentionată în actul dotal fusese
închiriată tipografului şi litografului Friedrich
Walbaum, care, în scurtă vreme, va deveni
„tipograful Curții“. În acelaşi han, dar în partea
dinspre Hanul Castrişoaiei (existent şi astăzi),
anticarul M. Boititi ocupa în anul 1846 o
prăvălie, cum rezultă din acest anunt: „M.Boititi
are cinstea de a da în cunoştință înaltei

nobilimi şi cinstitului public că a adus felurimi
de giuvaericale şi lucruri de aur de la Viena şi
Paris pentru cavaleri şi dame, precum şi feluri
de obiecte de rococo şi, fiindcă nu va zăbovi
aci multă vreme, are cinstea a se recomanda
la prăvălia sa ce este pe Podul Mogoşoaiei, în
casele domnului Macca, împotriva de casele lui
Baron Meitani“. În 1849 trage la han doctorul
Fabini, un om de suflet, care specifica în anunțul
său că „Săracii, în orice zi, vor găsi ajutorințe
până la 5 ceasuri după prânz la locuința sa, fără
plată“. În iulie 1852 un oaspete ilustru a onorat
cu prezența sa Hanul Câmpineanu-Villacrosse:
Leon Lalanne, inginerul francez adus cu multă
cheltuială de „luminații boieri“ pentru a introduce
în Tara Românească Sistemul Metric zecimal.
Era epoca în care hanul de lux se transforma
în hotel, operație extrem de costisitoare, după
cum reiese din documente. Când nu au mai
ajuns banii împrumutați de la zarafi, Villacrosse
s-a asociat cu un anticar slovac, I. Wilczek,
care a reuşit în 1854 să preia hotelul, pe care
l-a rebotezat Stadt Pesth. Un an mai târziu,
arhitectul murea sărac şi de „inimă rea“ în casa
sa din dosul Grădinii Cişmigiu, astăzi colțul
răsăritean făcut de strada Spiru Haret cu strada
Ştirbei Vodă. În locul binemeritatului necrolog,
gazetele au publicat doar această înştiintare
sinistră: „Generalicescul Consulat al Franței
pofteşte pe creditorii răposatului Xavier Vilagros,
fostul arhitect al statului, de a se arăta la acest
consulat cu documentele lor de creanță, spre
a face cuviincioasa punere la cale pentru
despăgubirea lor“...

Pasajul în zilele noastre - Bing maps
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Din fericire, viața a mers înainte. Wilczek, inspirat, a construit în
cafeneaua hotelului o scenă, pe care se produceau seară de seară
dansatoare de can-can şi cupletiste. În plus, în fiecare sâmbătă
aveau Ioc vestitele „baluri de societate“, organizate într-o sală
lungă şi joasă, amenajată aproximativ la întretăierea celor două
pasaje (Macca şi Villacrosse). Iată o amuzantă descriere datorată
lui N.T. Orăşanu: „În fundul hanului lui Vilacros, la Stadt Pesth,
sunt balurile lui Vilcek. Cele mai frumoase, cele mai vesele sunt
cele care au Ioc o dată pe săptămână sub numele de „O du
lieber Augustin“. Aici se îngrămădesc junele modiste venite să
uite întristata viață de toate zilele, aici negustorii înstăriți de pe
Podul Mogoşoaiei, aici junii care, după moda pariziană, preferă
amorurile cusătoreselor de tot felul şi pierd ziua trecând în birje
pe la magazinele unde micile grizete cu părul bălai (majoritatea
harghitene, n.n.) cos la bonete, pălării, rochii sau fac flori, vând
panglici, mănuşi etc. Ici vezi o damicelă simţibilă care primeşte
amoral propus de un june cu condiţia de a nu o vedea decât o
oră pe zi şi de a nu o controla de întrebuinţarea celuilalt timp...
Înspre zi s-a dansat can-canul sub numele modest de horă şi l-au
dansat mai ales pompierii, mai abitir ca la Mabile sau Closerie
des Lilas“. Distracţiile au durat vreo trei decenii, foarte profitabile
pentru Wilczek şi urmaşii lui. Cum rezultă din presa vremii, între anii
1882-1887 s-au întreprins lucrări de anvergură conform planurilor
arhitectului Felix Xenopol, fratele marelui istoric şi cu studii de
specialitate la Berlin. Hotelului, care avusese până atunci nouă
camere, i s-a dublat capacitatea.
Pasajele Villacrosse şi Macca
Mărginite de fostele hanuri Castrişoaiei şi Filipescu, ce a devenit
între timp Palatul Dacia, s-au construit pasajele Villacrosse
şi Macca în formă de potcoavă, cu o ieşire în actuala stradă
Carada, numită Pasajul Băncii. Asemănarea cu „pasajele“ din
Paris şi din Milano este izbitoare, diferă numai proporţiile, impactul
comercial fiind la fel de puternic. Numărul mare de prăvălii,
majoritatea cafenele şi magazine de bijuterii, a făcut din aceste
locuri, mai ales după acoperirea lor cu sticlă, prin 1891, când a
avut loc inaugurarea oficială, o veritabilă, însă costisitoare, inimă
a Bucureştilor. Undeva, la etaj, a funcţionat chiar şi un templu
masonic, vizitat în anul 1886 de regele Oskar al II-lea în calitatea sa
de Mare Maestru al Marii Loji suedeze. Uşa Templului, precum şi
decoraţiile simbolice, mai există...

Intrarea din strada Strada Eugeniu Carada.
Intrarea din Calea Victoriei

Noul secol XX va aduce şi noi proprietari ai pasajelor: Maican,
Bolintineanu, Gorjan, Ioanide, Creditul Iaşi, Bursa, care şi-a avut la
Villacrosse primul sediu din Capitală etc. După 1950, în bătrânele
prăvălii din Pasajul Bijuteria, cum s-au numit în anii ruso-comunişti
pasajele înfrăţite, au fost expuse lucruri de Consignaţie, cam până
în anul 1979, când întregul complex a fost supus renovării.
De câţiva ani, trecutul - evident, „în haine noi“ - încearcă să reînvie
gloria de altădată. În loc de încheiere o remarcă: pasajul (folosesc
singularul pentru plural) s-ar cuveni să fie reparat şi reacoperit cu
sticlă, plouă şi ninge în el ca „afară“. Iar Blocul Casei de Pensii
a BNR, supranumit Rosenthal, impunătorul edificiu ridicat după
planurile arhitectului Radu Dudescu, face din intrarea în Pasajul
Macca o intrare în infern.
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Muzeul
„Victor Babeș”
 Text: Ioana Agiu  Foto: Cristian Oprea
80 Bucureștiul meu drag

Nr. 33 / Noiembrie-Decembrie 2014 81

MUZEELE BUCUREȘTIULUI

De Muzeograf Ioana Agiu

În zona Dorobanți pe strada Andrei Mureșanu,
la nr 14A, o casă cochetă, construită în stilul
eclectic propriu anilor ‘20 ai veacului trecut,
găzduiește Muzeul Memorial Victor Babeș. Edificat
între anii 1928-1929 de către fiul marelui savant,
Mircea Babeș, el însuși un distins diplomat cu
ştate de serviciu la reprezentanțele României
de la Varșovia, Ottawa și Moscova, imobilul
adăpostește toate obiectele de care era înconjurat
Victor Babeș în apartamentul său de la institutul
care îi poartă numele și în care savantul a locuit
din 1887 până la moartea sa, în anul 1926. Mircea
Babeș a apelat la serviciile arhitecților Eugon
Folgel și Robert Mellinger in vederea construiri
casei, planul fiind aprobat de catre arhitectul Jean
Mellun. Edificiul este compus din subsol, parter,
etaj și mansardă fiind construit din căramidă.
Intrarea principală se află pe lateralul imobilului,
construcția încadrandu-se armonios din punct de
vedere arhitectural cu restul caselor din zonă.
În 1955 Mircea Babeș, sfătuit de către profesorul
C.I. Parhon, unul dintre studenții tatălui său,
donează parterul casei statului român în vederea
construirii unui muzeu memorial pe care tot el îl
va conduce până la moartea sa, în anul 1968.
În iulie 1986, soția lui Mircea, Sofia Babeș, lasă
prin testament Primăriei Capitalei și etajul casei,
care devine astfel integral păstrătoarea memoriei
marelui savant.

Muzeul Memorial Victor Babeș
Str. Andrei Mureșanu nr 14A,
Program miercuri - duminică 09.00-17.00.

Mircea Babeș, organizatorul inițial al muzeului,
a avut grijă nu doar de memoria tatălui său, ci și
de cea a bunicului său, Vincențiu Babeș (18211907), lider al mișcării de emancipare națională
a românilor din Transilvania și Banat, avocat,
deputat în repetate rânduri în Parlamentul de
la Budapesta, membru fondator al Academiei
Române, ce a scris mult și a corespondat intens
cu alte personalități implicate în lupta națională a
românilor de peste Carpaţi. Muzeul Babeș posedă
o parte din această corespondență, în special
cu membrii familiei Mocioni, prieteni și parteneri
politici ai lui Vincențiu Babeș.
Dintre cei nouă copii ai lui Vincențiu, nu doar
Victor a cunoscut luminile succesului, ci și
fratele său, Aurel Babeș, un strălucit chimist,
dar mai cu seamă fiul acestuia, Aurel A. Babeș,
inventatorul testului de cancer de col uterin, mult
mai bine cunoscut sub numele de testul BabeșPapanicolau.
Tot cu ajutorul documentelor (diplome, certificate
de absolvire, manuscrise, fotografii), sunt
prezentate și etapele de formare ale tânărului
Victor Babeș, în școlile de la Lugoj, Budapesta
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și Viena, specializările de la Berlin și Munchen,
stagiul petrecut la Paris în preajma marelui
savant Louis Pasteur. La loc de cinste se
află primul tratat de bacteriologie din lume
,,Les bactéries et leur role dans l’anatomie
et l’histologie pathologiques des maladies
infectieuses” datând din anul 1885, scris de
Victor Babeș împreună cu chimistul francez
Andre-Victor Cornil. Lucrarea celor doi reprezintă
o sinteză a descoperirilor făcute până atunci în
domeniul bacteriologiei, fiind scrisă în cea mai
mare parte de către savantul român care avea și
cunoștințele necesare în domeniu. În anul 1892,
Victor Babeș devine membru al Academiei de
Medicină de la Paris, iar un an mai tarziu este
ales membru al Academiei Române, unde este
coleg cu tatăl său, Vincențiu. Cărțile, articolele,
tratatele, corespondența etc. aflate în patrimoniul
muzeului Babeș surprind o deosebită și
neobosită activitate științifică întinsă pe durata a
mai bine de patru decenii și care cuprinde peste
1300 de lucrări publicate. Diplomele, medaliile și
decorațiile, la loc de cinste aflându-se „Legiunea
de Onoare”, primite de marele savant de-a lungul
vieții, stau de-asemenea mărturie a recunoașterii
de către contemporani a valorii și importanței
operei sale. Babeș a demonstrat în activitatea
sa o mare rigoare metodologică, o vastă
deschidere a spiritului către variate și neexplorate
arii ale medicinii, situându-se printre clasicii
morfopatologiei, virusologiei, bacteriologiei,
parazitologiei, imunologiei și epidemiologiei.
Atmosfera muzeului este întregită și de obiectele
care definesc valențele mai puțin cunoscute ale
omului Babeș. Masivul birou de mahon precum
și spectaculoasa bibliotecă supraînălțată cu
un triptic de oglinzi sunt realizate după schițele
savantului, primul într-un atelier de tâmplărie din
Munchen a doua la București. Masa de bronz
și porțelan de Sevres, tablourile aparținând
Școlii Italiene din veacul al XVIII-lea, porțelanurile
de Saxa, Galle-urile, candelabru de Murano,
tapiseriile, covoarele, argintăria etc. configurează
atmosfera unei case ce denotă bunul gust și
simțul artistic al savantului. De mare valoare
artistică sunt tabloul semnat de către marele
pictor rus Ivan Aivazovski (1817-1900) precum
și bustul realizat de către unul dintre discipolii lui
Auguste Rodin, Alfred Boucher (1850-1934).
Muzeul Babeș este un loc în care vizitatorii se
pot întâlni nu doar cu amintirile legate de viața
și activitatea prestigiosului om de știință, ci și
cu atmosfera familială și spiritul în care au fost
concepute marile sale descoperiri.
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Muzeul Municipiului Bucureşti
Cronica verii
 Text: Cezar Petre Buiumaci  Foto: Cristian Oprea și Cezar Petre Buiumaci
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De Cezar Petre Buiumaci
Coordonator Serviciul Relaţii Publice,
Marketing şi Proiecte Culturale

Continuând tradiţia manifestărilor dedicate oraşului,
Muzeul Municipiului Bucureşti a adus anul acesta
şi elemente noi în activităţile desfăşurate precum
reprezentaţii teatrale sau conferinţele ce au avut ca
principal element în tematica abordată Bucureştiul,
analizat din perspective diferite, de la arhitectură la
antropologie, de la evoluţia spaţiului locuit la primii
fotografi ai urbei, de la felul în care trăiau oamenii
în oraş la aspecte legate de activitatea unor servicii
de spionaj.
Au continuat tradiţionalele recitaluri de muzică
clasică organizare de Fundaţia ACCUMM, care
au fost completate de reprezentaţii teatrale în
parteneriat cu Asociaţia Hestugma şi teatrul
UnTeatru.

Fotograf Cristian Oprea
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Seria de evenimente din vara lui 2014 a început
de Noaptea Muzeelor din 17 mai, în cadrul
căreia cei peste 10.000 de vizitatorii au fost
întâmpinaţi la Palatul Suţu cu o expoziţie care
a prezentat viaţa bucureşteană pe parcursul
secolului trecut, cu piesa „Căldură mare”
de I.L.Caragiale adaptată de trupa teatrului
UnTeatru, de un concert de jazz susţinut de
Bucharest Jazz Orchestra, de un recital de pian
Simona Burneci, seară încheiată de conferinţa
„O noapte din viaţa ta la 1900” susţinută de
dl. director Adrian Majuru, în cadrul căreia
violoncelistul Adrian Naidin susţinut scurte
recitaluri. Noaptea a fost completată de proiecţii
de lumini în acorduri muzicale pe clădire şi în
curtea Palatului.
La Palatul Voievodal Curtea Veche au fost
organizate tururi ghidate de artiştii teatrului
UnTeatru care i-au condus pe vizitatori pe
un „Itinerarium”, ce a fost apoi urmat de
performingul jazz-istului Cătălin Milea la saxofon.
La programul nopţii muzeelor au participat
şi Muzeul Theodor Aman şi Observatorul
Astronomic „Vasile Urseanu”, unde Adrian
Şonka i-a ghidat pe vizitatori prin Univers.
Expoziţiile organizate această vară la Palatul
Suţu au fost:
Willy Römer „Viaţa cotidiană la Berlin 19191933” vernisată la 10 iunie 2014, organizată
împreună cu Institutul Goethe, şi care a putut fi

vizitată timp de o lună.
Următoarea expoziţie a fost „Contemplu, deci
foto-exist”, vernisată la 17 iunie 2014, organizată
de Clubul de Artă Fotografică al Medicilor din
România – ARFOMED, ce a fost accesibilă timp
de două săptămâni.
Prima ediţie din anul 2014 a expoziţiei „Trecut’au
anii” organizată între 16 iunie – 16 iulie de
Asociaţia „Bucureştiul Meu Drag” în colaborare
cu Cezar Petre Buiumaci, a fost o expoziţie cu
cele mai bune 50 de fotografii dintre cele şase
ediţii realizate de asociaţie în perioada 2009
– 2013 şi în cadrul căreia au expus: Alex Dinu
Şerban, Andrei Bîrsan, Andrei Vocurek, Andreia
Bîrsan, Antonio Gherdan, Claudiu Gîlmeanu,
Constanţa Boroneanț, Cornel Popescu,
Cosmin Andrei, Crisanta Măciuceanu, Cristi
Nyaguly, Cristin Dumitru, Cristina Dumitru,
Cristina Stoica, Dan Moruzan, Dan Pop, Dan
Șendroiu, Dan Togea, Daniel Vrăbioiu, Dinu
Lazăr, Dorin Vasilescu, Dragoș Pleșuvescu, Eli
Driu, Elisei Noață, Emil Popescu, Florica Jianu,
Gabriela Mihăilă, Gabriela Pieleanu, Ion Pîrvu,
Ionel Ionel, Ionel Onofraș, Julia Kretsch, Lucia
Spirea, Mădălina Macovei, Mihaela Moțăianu,
Mihai Anescu, Mihai Anton, Mihai Petre, Mircea
Răducan, Mirela Momanu, Nina Mihăilă, Oana
Boncu, Patricia Tănăsescu, Radu Iacob,
Roberto Iosupescu, Ruxandra Năstase, Șerban
Vornicu, Steluța Popescu, Teodor Nicolescu,
Viorel Capruciu.
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Palatul Suţu a găzduit expoziţia „Constantin
Isachie, un pictor al mondenităţii bucureştene
1888-1967” ce a avut loc între 03 iulie – 28
septembrie, în cadrul căreia au fost expuse picturi
care se află în patrimoniul Muzeului Naţional de
Artă al României, Muzeului de Istorie şi Artă al
Municipiului Bucureşti, Muzeului Naţional Peleş
şi în alte muzee din ţară (Muzeul de Arta Piatra
Neamţ, Muzeul Municipiului Câmpulung, Muzeul
de Artă Târgoviște), în alte instituţii şi în mai multe
colecţii particulare.
La 8 iulie a avut loc vernisajul Salonului „Poveşti
din Bucureşti în Benzi Desenate” ce s-a încheiat
la 10 august, în cadrul căruia a avut loc Şcoala de
Vară de la Palatul Suţu, unde au activat voluntarii
Asociaţiei Istoria Artei: Oana Marinache, Alina
Havreliuc şi Andrei Răzvan Voinea cu atelierele
de Istoria artei pentru copii şi atelierele de bandă
desenată ale lui Mihai Grăjdeanu şi Vladi, lansarea
albumului de comics semnat Octav Ungureanu:
„Zobb, un extraterestru în Bucureşti”, prezentarea
albumelor „Dacia preistorică ilustrată” şi
„Ciutanul” ale lui Mihai Grăjdeanu.
La 14 august a avut loc vernisajul expoziţiei
„Primăria Oraşului Bucureşti 1864 - 1944
Serviciul Tehnic”, organizata de doamna Cezara
Mucenic în colaborare cu Arhivele Naţionale
ale României - Direcţia Arhive Naţionale Istorice
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Centrale Centrale, Arhivele Naţionale ale
României – Direcţia Municipiului Bucureşti și
Arhiva Primăriei Municipiului Bucureşti.
În cadrul celei de-a doua expoziţie „Trecut-au
anii” din 2014, fotografii Asociaţiei „Bucureştiul
Meu Drag” au explicat prin imagini cum arată
oraşul astăzi faţă de perioada interbelică
ilustrată de cărţile poştale din colecţia Cezar
Petre Buiumaci. Expoziţia a fost vernisată la
12 septembrie şi se află în prezent pe gardul
Palatului Suţu. În cadrul ei expun: Adrian Tache,
Andrei Bîrsan, Andreia Bîrsan, Cezar Petre
Buiumaci, Ciprian Muntele, Claudiu Popescu,
Cornel Hlupina, Corneliu Tănasă, Crisanta
Măciuceanu, Cristin Dumitru, Cristina Dumitru,
Dan Moruzan, Dan Pop, Dan Șendroiu, Daniel
Mihai, Eduard Guțescu, Eli Driu, Ileana Partenie,
Livia Zaharia, Mihaela Moțăianu, Mihai Petre,
Mirela Momanu, Nicu Buculei, Octavian Cucolea,
Roberto Iosupescu, Sabin Prodan, Şerban
Vornicu, Sorina Tache, Titel Dragomir, Vlad
Eftenie.
Expoziţia „Bucureşti un portret <Novecento>”,
vernisată la 17 septembrie, cu participarea
academicianului Constantin Bălăceanu Stolnici,
a reprezentat povestea unui secol din 555 de
aniversări, fiind o călătorie prin secolul XX ce şi-a
propus să arate, în linii generale, câteva modificări

de comportament, mod de viaţă, preocupări,
chiar tipul de locuire şi ambientare interioară.
În cadrul vernisajului a fost lansat şi albumul
expoziţiei semnat de Adrian Majuru şi Ana Iacob.
Stagiunea muzicală
Stagiunea muzicală „Iosif Sava” ogranizată
de Fundaţia ACCUMM la Palatul Suţu a avut
următoarele recitaluri: 7 mai – Recital de pian cu
Maria Diana Petrache şi Andrei Petrache, 14 mai
- „De dónde venis, Amore?” cu Cătălina Antal,
Martiniana Antonie, Amaia Arrieta Vargas, Iuliana
Dima, Eliza Lassel, Oana Neagoe, Andreea
Panu, Amelia Stoicescu, Ana Tîrsu, si Cristina
Vasilache, 21 mai –„4, 3, 2...2, 3, 4” cu Ionuţ
Roşca, Cristian Buciumaş, Manuela Ghiţă şi
Iulian Niţică, 24 mai – „300 de ani de la naşterea
lui Carl Phillip Emanuel Bach” cu Hajo Wienroth,
Mihai Chiga si Fernanda Romila, 26 mai – „Serata
muzicală Genesis”, 28 mai - „Cu fagotul prin
istoria lumii: cu Vlad Dănilă, Vlad Maier, Alexandru
Duda, Cristian Crăciun, Manuela Ghiţă, Sorin
Paraleu, Iulian Niţică, Mihai Boboiescu şi Orban
Godri, 4 iunie – Recital Costin Soare, 11 iunie
– „recital de pian” cu Mădălina Dănilă, Adriana
Dumitru şi Oana Sterie, 18 iunie – „Recital de
pian Variaţiuni romantice (Ana Maria Biaciu-Popa)
şi lansare de carte „Între lumi” (Lucia Patachi),

25 iunie – „Melodie şi Culoare” cu Abel-Edison
Corban şi Irina Rădulescu, 2 iulie – „Serata
muzicală Genesis”, 9 iulie - „Recital de pian” cu
Ana Nedelcu, 16 iulie – „Închiderea stagiunii <Iosif
Sava> 2013-2014” cu soprana Anda Pop şi
basul Marcel Roşca.
Conferinţe de joi
Seria de conferinţe de joi de la Palatul Suţu a
continuat în luna mai cu „Ambianţa prințesei
Nadeja Ştirbey” cu Oana Marinache, „Oraşul
stratificat” cu Cristian Radu, „Diacurs asupra
metodei” cu Sebastian Grama şi „Comunitatea
armenească din Bucureşti de la segregare la
zestrea culturală” cu Viorel Mionel, în iunie cu
„Bucureştiul arhitectului Cristofi P. Cerchez” cu
Oana Marinache, „Militantismul pro şi contra
patrimoniului. Bazat pe ce informaţii?” cu
Adrian Crăciunescu, „Retorica adulterului” cu
Sebastian Grama şi „Fotografi bucureşteni I”
cu Emanuel Bădescu, în iulie cu „România fără
anestezie” cu Octavian Buda, „Afacerea Tănase”
cu Liviu Tofan, „Clădiri mai puţin cunoscute
din creaţia arhitectului Ion D. Berindey” cu
Sidonia Teodorescu şi „Spioni care au trecut
prin Bucureşti” cu George Damian. În luna
august au fost organizate conferinţele: „Carol
Popp de Szathmári - Viaţa şi opera I” cu
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Emanuel Bădescu, „O evoluţie involutivă a Pieţei
Universităţii” cu Adrian Crăciunescu, „Demolarea
Bucureştiului” cu Andrei Popescu şi „Ce este un
lider?” cu Adrian Majuru, iar în luna septembrie:
„Carol Popp de Szathmári - Viaţa şi opera II”
cu Emanuel Bădescu, „Povestiri despre Calea
Victoriei” cu Constantin Bălăceanu Stolnici,
„Memoria culturală a exilului românesc” cu dr.
Mihai Neagu Basarab şi „Cartiere ceferiste în
Bucureşti” cu Andrei Răzvan Voinea.
Lansările de carte au numărat, pe lângă cele
menţionate mai sus, titluri „Opera Română
deceniul opt: 1991-2001” a autoarei Anca
Florea, „Oraşul sacrificat - Al Doilea Război
Mondial la Ploieşti” autor Lucian Vasile sau
„Pardon, 80!!!” a maestrului Mircea Albulescu cu
ocazia împlinirii venerabilei vârste.
Teatru
Reprezentaţiile teatrale au debutat cu „Discurs
asupra metodei” de şi cu Sebastian Grama de la
Asociaţia Culturală „Hestugma” şi au continuat
cu deschiderea stagiunii de toamnă în parteneriat
cu teatrul UnTeatru cu piesa „Căldură? Mare?”
schiţe de I.L. Caragiale în cadrul festivalului
Bucharest Comedy Week, fiind programate
piesele: „Vreau să fiu actriță” de Robert Mauro,
Regia /Cu: Anca Sigartău, „Moscova - Petuski”
de Venedikt Erofeev , regia Theo Herghelegiu,
cu Richard Bovnoczki, „Ce zile frumoase” de
Samuel Beckett, regia Sânziana Stoican, cu
Sabrina Iașchevici (și participarea lui Ionuț Vișan),
„Amalia respiră adânc” de Alina Nelega, regia
Mariana Cămărășan, cu Cristina Casian, „Poezia
Visului” versuri de Emil Botta, un spectacol de
Miriam Răducanu, cu Lari Giorgescu.
La Palatul Voievodal Curtea Veche a avut loc
în luna august expoziţia „Ofrandă Sfinţilor
Brâncoveni” a artistei Miruna Budușteanu. Iar în
cadrul programului de vară trupa de reenactment
„Societas Milites Getae” au oferit reprezentaţii de
lupte medievale.
Muzeul Theodor Aman a găzduit în această
vară expoziţia „Vindecări miraculoase”, în
cadrul căreia au fost expuse, cu caracter
permanent, 15 lucrări semnate de Theodor
Aman. Evenimentul l-a avut ca invitat special
pe Excelenţa Sa domnul Matei I. Hofmann,
ambasadorul Germaniei la Budapesta, care
a sprijinit restaurarea şi punerea în valoare a
portretului doamnei Fălcoianu. În data de 25
septembrie a avut loc la Muzeul Theodor Aman
recitalul susţinut de viloncelistul Adrian Naidin.
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Strada
General Christian Tell
 Text: Aurel Ionescu  Foto: Ileana Ionescu
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General Christian Tell
Fragment din al doilea volum al cărţii „Străzi din
Bucureşti şi numele lor – Nume de militari şi eroi” de
Aurel Ionescu, apărut la Editura Vremea în 2014.
Istoricul de arteră
1856: pe Planul Jung găsim uliţa Pieţii, între uliţa
Kirilof, acum, bd. Dacia, şi uliţa Grădişteanu, acum str.
Piaţa Amzei.
1871 – 1912: în acest interval strada a purtat numele
Luminei.

D e Aurel Ionescu

1912: strada primeşte numele General Fălcoianu
pentru o scurtă perioadă: 26 iunie – 17 iulie 1912. De
la această ultimă dată devine str. General Christian
Tell, păstrându-şi numele şi traseul până în prezent.
wikipedia

1923: apare fundătura Christian Tell, devenită din
1954 intrarea cu acelaşi nume.

Informaţii biografice
Christian Tell, 12 ianuarie 1808, Braşov – 12
februarie 1884, Bucureşti, general şi om politic
român.

Bing Maps

Studii la Şcoala de la Sf. Sava cu Gheorghe
Lazăr, apoi cu Ion Heliade Rădulescu. Căpitan
de panduri, a participat la războiul ruso-turc
din 1828-1829. A intrat în armată în 1830, ca
sublocotenent, urcând până la gradul de maior
în 1841 şi comandant al batalionului 1 cazat,
înainte de 1848, în garnizoana din Giurgiu.
A făcut parte din Societatea Filarmonică (18371838) şi a fost unul dintre fondatorii societăţii
secrete Frăţia (1843) împreună cu Ion Ghica şi
Nicolae Bălcescu.
Personalitate centrală a Revoluţiei de la 1848.
Susţinător şi semnatar al Proclamaţiei de la
Islaz împreună cu Ion Heliade Rădulescu şi
Ştefan Golescu. Ministru de război în guvernul
provizoriu, la 20 iunie 1848, şi şef al armatei
regulate, cu grad de general, s-a ocupat de
înzestrarea armatei şi de organizarea Gărzii
Naţionale. Membru al locotenenţei domneşti (23
iulie 1848) împreună cu Nicolae Golescu şi Ion
Heliade Rădulescu.
După înfrângerea Revoluţiei, a fost în exil la
Paris şi apoi în insula Chios până în iulie 1857,
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când a revenit în ţară. Sprijinitor al Unirii, a făcut
parte din Adunarea ad-hoc. După 1859 a fost
numit în Comisia Centrală de la Focşani, a fost
ministru al cultelor şi instrucţiunii (1862-1863)
şi a sprijinit lovitura de stat a domnitorului A. I.
Cuza din 2 mai 1864.
Deputat în Adunarea Constituantă din 1866. De
mai multe ori deputat şi ministru în guvernele
conduse de Lascăr Catargiu (1871-1876).
A fost primar al Bucureştiului (12 noiembrie
1870 – 10 decembrie 1870). Principalul
eveniment al acestei scurte perioade a fost
revărsarea Dâmboviţei în zona Izvor de la
sfârşitul lui noiembrie 1870, în urma căruia
Consiliul Comunal a luat măsuri de ajutorare a
sinistraţilor.
A încetat din viaţă la 12 februarie 1884 în casa
sa din str. Luminii nr. 13.
Dintre aprecierile elogioase apărute în presa
vremii, vom reţine un fragment din ziarul
„Timpul”: „(…) el a fost în viaţa publică un model
de virtuţi civice (…) un caracter în toată puterea
cuvântului. El nu pleca fruntea sa mândră
nici înaintea puterei, nici înaintea banului.”
(BAR, Secţia Manuscrise, Arhiva Christian
Tell, I, imprimat 1, apud Anastasie Iordache,
Constantin Vlăduţ, Christian Tell, Craiova, 1976,
Editura Scrisul Românesc, p. 149.)
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Casă pe
General Christian Tell
 Text și foto: Livia Zaharia
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Pe strada Christian Tell, undeva în apropierea Pieţii
Romane, se împlineşte un an de la unele evenimente pe
care majoritatea nu şi le amintesc. Mă refer la demolarea
unor clădiri, case chiar, importante pentru locuitorii zonei
şi a celor care se mai aflau în trecere pe acolo. Oficial
ocupau adresele Str. Christian Tell nr 16 şi 18, prima fiind
cunoscută şi sub numele de vila doctorului Patzelt- arh.
Oscar Beniş.
Astfel o analiză succintă a elementelor existente ne
confirmă câteva date: construcţia de la nr. 16 este foarte
probabil din jurul anului 1890, ea regăsindu-se în planul
cadastral de la 1911, dar şi în hărţile Institului geografic al
Armatei din 1895. În materie de stil se regăsesc puternice
influenţe neoclasice, dar prin lipsa unei purităţi absolute a
lui şi luînd în considerare perioada şi regiunea clădirii poate
fi definit ca eclectic. În ceea ce priveşte nr.18, aceasta
este o adăugire ulterioară.
D e Livia Zaharia

plan 1911 Casa Patzer
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Povestea actuală a celor două imobile implică un PUZ,
plan urbanistic zonal, aprobat din 2009, prin care se
doreşte ridicarea unui aparthotel pe loturile Tell 16,
16 bis şi 18. Practic este o funcţiune care s-ar potrivi
locului din ziua de azi. Ceea ce merită contestat este
abordarea folosită-demolarea integrală a locuinţei de la
nr 18 şi păstrarea, dacă se poate numi aşa, a unei faţade
moarte. De asemenea, dacă indicii urbanistici propuşi
vor fi respectaţi, noua clădire ar trebui să fie un P+5 cu o
suprafaţă ocupată la sol de 60% din teren. Până vom afla
rezultatul tot ce a rămas din casa de pe Christian Tell sunt
câţiva pereţi mai mult de decor.
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Din suflet, pentru
cartierul meu!
 Text: Camelia Jimborean  Foto: Mihai Petre, Eli Driu
108 Bucureștiul meu drag
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„Fericit, ori nefericit, omul are nevoie
de alt om, căci nu trăieşte decât pe
jumătate când trăieşte doar pentru el”
(Jacques Delille)

Pornind de la cuvintele lui Jacques Delille care pledează
în poemul său pentru apropierea între oameni şi pentru
altruism, elevii Liceului Tehnologic „Sf. Antim Ivireanu“ au
hotărât să se implice activ în viaţa comunităţii locale şi să
desfăşoare în colaborare cu elevii altor şcoli din Bucureşti,
o serie de activităţi de cunoaştere, informare, igienizare şi
de voluntariat în beneficiul locuitorilor din cartierul „Drumul
Taberei“.
Aflat la prima ediţie, proiectul a implicat un număr de
250 elevi din şcolile-partenere (Şcoala Gimnazială Nr.
24, Şcoala Gimnazială Nr.142, Şcoala Gimnazială Nr.
279, Şcoala de hipoacuzici Nr.2 „Sfânta Maria”, Liceul
Tehnologic Nr. 3) şi 22 cadre didactice, sub coordonarea
prof. Jimborean Camelia, Liceul Tehnologic „Sf. Antim
Ivireanu“, Bucureşti. Primăria sectorului 6 a asigurat
locaţia (Clubul Copiilor sector 6) pentru organizarea
expoziţiei de fotografii ce au surprins aspecte din viaţa
locuitorilor cartierului „Drumul Taberei”, iar Asociaţia
„Bucureştiul meu drag” a susţinut proiectul, asigurând
prezenţa la activităţi a unor persoane abilitate (arhitecţi,
istorici, fotografi) și a organizat expoziţia foto la finalul
proiectului.
Scopul proiectului a fost acela de a contribui la educarea
elevilor în spiritul toleranţei, al implicării şi responsabilizării
lor la nivelul comunităţii locale.

D e Camelia Jimborean

Continuitatea/sustenabilitatea proiectului a fost posibilă
prin activităţi menite să disemineze rezultatele înregistrate
pe tot parcursul derulării proiectului, dar şi la finalul
acestuia.
Astfel de acţiuni au reprezentat posibile exemple de
bune practici care pot fi replicate şi în alte unităţi şcolare,
respectiv şi de către alte comunităţi.
Cea de-a doua ediţie a Proiectului municipal ,,DIN
SUFLET, PENTRU CARTIERUL MEU!” urmează să se
deruleze pe parcursul anului şcolar 2014 – 2015, cu
câteva modificări privind formula de parteneriat şi setul de
activităţi propuse.
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betonarea parcului IOR, dar caută alt loc
pentru construirea sălii...

GURA FACEBOOK

Salvați Parcul IOR
 Foto: Anca Cernat

• Las că-i bine că s-a ţinut eventul.. să bage
la cap dacă îi mai vin idei din astea. Bravo
oameni, aţi reuşit să îl opriţi!
• Da, s-a anulat, e comunicat oficial de câteva
zile și pe site-ul primăriei
• Bine că au renunţat, nici eu nu aş fi agreat

Comentarii Facebook
• Primăria a hotărât în Consiliu construirea unei
săli multifuncţionale pe 3.000 de mp pe spaţiu
verde pe locul dealului din zona aleea Rotundă.
• Bravooo oameni buni!
• Am înţeles că Negoiță a anulat proiectul.
• Ce veste bună ar fi!
• A declarat Negoiță ieri nu ştiu pe ce canal că
s-a anulat proiectul
• http://www.evz.ro/negoita-renunta-labetonarea-parcului... Negoiță renunță la

• ATENŢIE, iarăşi, ca să nu fim naivi: un astfel
de proiect se aprobă printr-o hotărâre de
consiliu şi se renunţa la el tot printr-o hotărâre
de consiliu. Aşa că, până nu apare o altă
hotărâre a Consiliului Primăriei sector 3 de
renunţare la proiect, nu fiţi naivi să-l credeţi pe
Negoiță, indiferent ce declară el.
• Doar nu e cu capu:))).. Neh, a pierdut
alegerile, va renunţa cu siguranţă! Vocea
poporului
• Nu ştiu ce să-ţi spun. Eu sunt mai realistă,
aşa, de felul meu, şi aştept şedinţa de vineri a
consiliului. E la ora 12, la Liceul Matei Basarab

(acolo ţin ei şedinţele) şi dacă puteţi participa,
ar fi foarte bine. Să simtă în continuare
presiunea cetăţenilor din sectorul 3.
• Şi nu numai din sectorul 3, eu stau în
sectorul 1, însă nici eu nu sunt de acord cu
transformarea parcurilor, locurilor verzi (şi aşa
destul de puţine) în terenul pt clădiri. Şi la noi
în sector a fost o problemă cu parcul Bordei,
unde era un scandal cu mafia imobiliară...
Unul din criteriile pt care am acordat votul
meu atunci a fost punctul de vedere al
candidaţilor asupra acelei probleme
• Aşa este, problema este în tot oraşul. Şi
nu încetez să mă mir că, în alte capitale
europene, spaţiul verde este din plin şi este
respectat, iar oamenii au de toate, şi locuinţe
şi săli de spectacol şi stadioane etc. Numai la
noi nu se poate.
• Exact, dacă se vrea, soluţii se găsesc pt
toate...

De Anca Cernat

Salvați Parcul IOR.

Sâmbătă 22 noiembrie 2014 s-a
organizat un protest în parcul IOR
împotriva deciziei Primăriei de a construi
o sală multifuncţională pe o suprafaţă
de 3 ha din parc, respectiv pe locul
dealului.
Dealul din apropiere de stradă Rotundă
este cunoscut ca „Movila“, legenda
locului spune că pământul provine de la
excavaţiile făcute pentru metrou.
La protest s-a format un lanţ uman
care a înconjurat Movila, în gestul
simbolic de a o proteja. În urma
protestelor locuitorilor din sectorul 3,
primarul Negoita a anunţat că renunţă
la realizarea acestui proiect pe această
locaţie, căutând o alta în sector.
112 Bucureștiul meu drag
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Jurnal bucureștean
din “Epoca de aur”
Text și meu
acuarele:
114 
Bucureștiul
drag

arh. Gheorghe Leahu
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Institutul Medico-Legal „Mina Minovici“, primul institut de medicină legală din
lume (1898), intersecția străzii Căuzași cu Splaiul Unirii, demolat in 1985

„niciodată, în nicio țară din lume, nu s-a
dărâmat în timp de pace, din dispoziția unui
singur om, o asemenea întindere de oraș.”
mesajul arhitecților adresat românilor, 24.12.89.

4.11.85
D e arh. Ghorghe Leahu

A fost la Sala Dalles, timp de o lună, expoziția de
pictură și sculptură „20 de ani de la Congresul al IXlea”, cu portretele lor în toate ipostazele. De câte ori
am trecut cu troleibuzul sau cu autobuzul, absolut în
fiecare zi și la orice oră sălile erau goale… nici țipenie
de om… nu interesa pe nimeni.
Timp de 3 zile – 2, 3 și 4 nov. – s-a deschis la Dalles
expoziția de flori de toamnă, ediția 1985. Mii și mii de
oameni stăteau la o coadă pe patru rânduri, care o
cotea pe lângă „Societé Génerale”, pe Batiștei. Alte
sute, înșirate în șir indian, parcurgeau cu încântare
standurile horticultorilor de la Codlea, Pitești, Rm.
Vâlcea, Horticola „1 Mai” etc. Cât e de semnificativă
dorința noastră de frumos, cât de spontan și direct
și-a arătat populația Bucureștiului opțiunea între cele
două expoziții, una cu sălile goale… dictate, alta a
frumosului, luată cu asalt de oameni de toate vârstele.

25.12.85

M-am închis aproape toată ziua în birou, ca să nu
deranjez oamenii care, după datină, au adus fiecare
câte ceva de acasă, să sărbătorească într-un fel
Crăciunul. Încropim și-n secretariat o masă cu cârnați
de casă, sarmale de 2 feluri, șorici – delicatesa mesei,
cozonac, timp de 20 de minute retrăim atmosfera și
farmecul sărbătorilor Crăciunului, când eram copii
și trăiau părinții noștri, când Crăciunul însemna
sărbătoare în toate casele, însemna colinde și datini,
însemna belșug pe mese.

Extrase din jurnalul arhitectului
Gheorghe Leahu „Arhitect în
„Epoca de aur“ cu ilustrații din
albumul „Bucureștiul dispărut“
de arhitect Gheorghe Leahu.
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Deși e Crăciunul, azi la 6 dimineața, pe întuneric
beznă, mi-am lăsat mașina la coadă la benzină. Apoi
am stat la rând la lămâi, se dădea câte 1 kg. Apoi la
coadă la brânză telemea de 42 lei kg. N-am mai văzut
așa ceva cred că de șase luni, cel puțin! Venit acasă
cu asemenea daruri, Vivi m-a sărutat și a mâncat toate
firimiturile de telemea din punga de plastic în care
fusese ambalată.
Dan nu e acasă în vacanța asta. N-am făcut brad,
n-am avut când să stau la coadă și la brad.

Astăzi e Crăciunul. În casă avem 14 gr. C, toată
ziua n-am avut apă caldă. Seara am încălzit o
oală cu apă, ca să ne spălăm înainte de a ne
înveli în așternuturile curate pe care Vivi le-a
schimbat, conform datinei, și în aceste zile de
sărbătoare.
Sărbătoarea o păstrăm în sufletele noastre de
români, dar e nespus de tristă în acest an, ca
niciodată de când mă știu.

4.11.86

S-a afișat un anunț la intrarea în bloc că trebuie
plătită contribuția bănească a cetățenilor în baza
Legii nr.1, care prevede ca fiecare persoană
aptă de muncă din familie să lucreze la măturat
străzile, la curățat de noroi șanțurile, la săpat
gropi pentru plantații sau pentru șanțuri, la săpat
spațiile verzi etc. și să se plătească 200-300
lei de persoană annual, 750 lei pentru familia
noastră. Munca este prevăzută a se efectua
timp de 6 zile de fiecare persoană, în caz de
neefectuare se va percepe o taxa de 120 lei/zi.
Dintr-o dată s-a declanșat un zel de comicotragic de gospodărit. Au ieșit o groază de
locatari să sape spațiile verzi minuscule din jurul
blocului ca să li se scadă 1-2 zile de muncă, să
nu mai plătească bani. În mod absurd, ilogic,
inutil; niciodată nicăieri n-am văzut ca cineva să
sape spațiile verzi la început de noiembrie când
așteptăm să cadă zăpada.
Ei bine, era o forfotă pe toate spațiile cum n-am
văzut nici primăvara. Cum toate s-au întors
la noi cu susu-n jos, nici aspectul amintit nu
trebuie să ne mire.
Azi, absolut întâmplător, am nimerit la o coadă
care abia se forma, la unt. Se dădea un…
pachet de unt de persoană. Nici n-am apucat
să mă așez bine, eram primul, și în zece minute
erau 10, apoi 20, 30, 50… stăteau cuminți fără
să crâcnească pentru a-și primi radioși, fericiți,
extaziați pachetul de unt (care, de fapt, nu e unt,
ci 50% soia) să-l ducă copiilor și familiei.
Am auzit o glumă: Hala Unirii, prevăzută pentru
demolare, nu se va mai demola. De ce? Ca să
se amenajeze în ea Muzeul Cărnii…

30.12.86

Directorul Iulia Badea al ICRAL Berceni mi-a
relatat întâmplător la o întâlnire cu el că
mănăstirea Văcărești a fost demolată printre
altele cu o macara de 120 tone cu ghiulea. Am
trecut pe acolo: din toată mândra mănăstire n-a
mai rămas azi decât un mușuroi de ziduri, acolo

unde era biserica, restul a fost ras de pe fața
pământului. Pe latura din fund, după demolarea
completă a Palatului – Casei Domnești și a
Stăreției a mai rămas doar porticul pe 2 etaje cu
arcade, cel restaurat prin 1973-1975.

22.11.87

Au fost duse machetele la sală pentru Lipscani.
De asemnea și planșele la 1/50 cu desfășurările
fațadelor pe care le-am lucrat personal timp
de peste 30-35 de ore efective mai ales dupăamiaza și noaptea târziu. Dimineața sunt hăituit.
Jugurică m-a întrebat de ce am scris pe
planșă: „CENTRUL ISTORIC AL MUNICIPIULUI
BUCUREȘTI”? Că el și cu Focșa, cu Olteanu,
Necșoiu și Iordache au scos titlul ăsta de pe
planșă. De ce? Am senzația că deliberat îi
prezintă minimalizate, micșorate ca pe banalități
toate problemele delicate ale orașului,... ca să
nu supere!!!!
Bisericile sunt prezentate pe machete nu la
înălțimea reală, ci înalte de 2-3mm, ca și cum ar
avea 1-2m înălțime reală. Acum, cu Lipscanii,
din slugărnicie, pentru că acum o lună s-a
supărat întrebând ce zonă-i asta Curtea Veche?
Nu există nici o Curte Veche, acum după ce el
a negat noțiunea de Curte Veche, slugile s-au
grăbit să șteargă de pe macheta Lipscanilor și
alte notații.
În primul rând în loc de ZONA CURTEA VECHE
– LIPSCANI, ca să nu se mai supere el, am
fost obligat să schimb titlul machetei în ZONA
COMERCIALĂ LIPSCANI.
Apoi mi s-a recomandat personal de către
Jugurică să scot denumirile de Hanul Gabroveni,
Hanul Roșu și Visteria Apelor, denumiri
consacrate în istoria Bucureștilor care iar ar
putea să-l irite!?! În sfârșit slugile și-au pus
întrebarea acolo la sala plenarelor, unde erau
afișate planșele la 1/50 cu fațadele Lipscanilor.
De ce să atragem atenția că e CENTRUL
ISTORIC AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI?
Mai bine să rămână planșa fără titlu, vezi bine
ar putea atrage atenția asupra valorii zonei și
asupra răspunderilor pe care le-ar avea aceleași
slugi în caz că el ar hotărî să demoleze zona.
Intenționat am pus acest titlu ca să atrag atenția
că nu-i vorba de o stradă oarecare, ci e vorba
de cea mai veche uliță a orașului din zona
arheologică a centrului istoric al Bucureștiului,
decretat astfel prin HCM. „Aprobarea” machetei
s-a amânat, n-a fost sâmbătă, aștept înfrigurat
în continuare. S-a prezentat, n-a spus nimic,
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iar a amânat-o... să i se prezinte totul!! Totul,
ce? Societatea românească vorbește despre
cele întâmplate la Brașov. Într-adevăr muncitorii
de la „Steagul Roșu” au manifestat cu miile
împotriva tiraniei și mizeriei, cântând „Deșteaptăte române” și cerând „Pâine!”, „Jos Dictatura!”.
Oficial, nimic.
Vivi-mi relatează că ieri 21 noiembrie 1987
colega ei, Anca, trecând prin pasajul de la
Stația Unirii 2 Metrou a văzut zeci de afișe mici
cât niște etichete care chemau populația săși manifeste pe 29 noiembrie opoziția în fața
dictaturii și mizeriei. Anca zice că a încremenit
văzându-le.
Azi sute de milițieni erau înșirați pe toate străzile
centrale, dublați de alte sute de civili, așa-zișii
„băieți”, forțe ale securității. Se apropie oare
ceva? Să avem răbdare, poate nu e mult să se
instaureze și la noi în România democrația, în
care într-adevăr poporul să-și făurească o viață
liberă, demnă și civilizată.

3.11.88

Nu se găsește nicăieri, de trei luni de zile, pastă
de dinți și cremă de ras și deodorant. Am
întrebat de zeci de ori la tot felul de magazine,
cosmetice, tutungerii, au dispărut total de pe
piața bucureșteană. Explicația? Simplă. S-a
încheiat un contract, două-trei cu cine știe ce
țări și din cauza priorității absolute a exportului în
dauna oricărei cerințe firești a populației, nu se
găsesc aceste produse nicăieri.
Vivi a rugat niște colegi care au avut o deplasare
la Bistrița-Năsăud și au adus două paste de dinți
și o cremă de ras... Suntem, în sfărșit, întăriți...
cosmetic.
[…]
Lucrez într-un institut de sacrificii, de muncă
forțată dirijată direct de „cel mai strălucit arhitect”
al tuturor timpurilor. Institutul „Proiect-București”
a devenit o unealtă de încercare, de tatonare
a părerilor și capriciilor personale ale „marelui
geniu”. Se lucrează fără întrerupere într-o
tensiune dementă, cu modificări permanente,
cu realizarea într-un termen de necrezut a
tuturor dorințelor „divine”. Nu se ține seamă
de timpul de gândire, de timpul necesar de
execuție. S-au adus forțe uriașe în Capitală,
se cheltuiesc miliarde de lei pentru înfăptuirea
unui neîntrerupt șir de aberații ce încalcă legile
compoziției urbanistice, legile proporțiilor
urbane, ale arhitecturii contemporane. Cu
sacrificii ale poporului apare din ce în ce mai clar
118 Bucureștiul meu drag

monstruosul nou centru: corp străin ce întoarce
spatele orașului existent, nelegat cu arterele
majore ale orașului, centru ce va fi străbătut
numai de mașinile negre ale celor rupți de popor.
Nici o piață ca lumea, nici o punere în valoare
corectă a unor unicate, totul așezat fără gust,
cazon, la întâmplare, neinteresant, anost. Cât
privește arhitectura de detaliu, ea se constituie
ca o expresie a vulgarității, a prostului gust,
a parvenitismului. Detalii încărcate din toate
stilurile, platoșă de zorzoane, coloane, arcade,
profile, pilaștri, așa cum au fost îndrumați
direct cei mai buni arhitecți ai institutului într-o
dezlănțuire de prostituție profesională fără replică
în fața demenței personale a comanditarului.
[…]

25.11.89

Congresul al XIV-lea s-a desfășurat în condiții
dramatice pentru noi, românii, în timp ce toate
țările socialiste, una după alta, rup zăgazurile
autocrației, ale dogmatismului, ale umilirii
libertăților omului, la noi ritualul s-a desfășurat
după un scenariu de dictatură și teroare, de
intimidare cu tot arsenalul polițienesc posibil.
Întâi au fost vizitele prin țară și prin București,
arătându-se grija față de aprovizionare cu tot
felul de produse pe care nu le-am mai văzut
de 2-3 ani: schweitzer, cașcaval, carne de vită
sau mânzat, salamuri, mezeluri felurite, fructe și
zarzavaturi pe alese, unele deturnate cu lădițe cu
tot de la export. S-au raționalizat toate produsele
alimentare căutate de om: ouăle, carnea, untul,
brânza, mezelurile se dau la cozi interminabile pe
bază de buletin, conform unor tabele întocmite
de către consiliile populare. Tot felul de anomalii
apărute odată cu raționalizarea: unele cartiere
suprasufocate de cumpărători ce stau câte 4-5
ore pe zi pentru fiecare produs ( + separat cozile
la rația de ulei și zahăr), altele suprasaturate cu
marfă, mai ales pe traseul regal și în cartierele
ștabilor, ale nomenclaturii comuniste.
În prag de congres, în ultimele 2-3 zile s-au
înlocuit profilele comerciale de la zeci de
magazine centrale. Astfel Mausi, colega
mea arondată la noile magazine alimentare
transformate peste noapte (în mod real s-a lucrat
și noaptea la ele) a luat cartofi de la „Publicom”,
brânză de la „Confecții” – Carlton, iar mezeluri de
la „Auto-Moto-Velo”.

Demolări în cartierul Uranus, anii ‘80, foto Andrei Bîrsan

După ce s-a terminat cu aruncatul cu praf în
ochii proștilor și s-a adus marfă alimentară fără
nicio restricție (element propagandistic forte),
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La atmosfera dinaintea „realegerii” a răspuns cu
o formidabilă forță polițienească mobilizată să ne
păzească ca într-un uriaș lagăr sau într-o uriașă
închisoare, să nu spună nimeni decât ce a vrut El.

proștii – cu burțile, frigiderele și congelatoarele pline
s-au calmat.
A început faza a doua de organizare a Congresului:
gărzi patriotice, milițieni, securiști cu miile, patrulând
câte 3-5 în toate cartierele.

22.12.89

Apoi au fost selectați delegații pe toate criteriile
posibile, ca să fie oameni „de încredere”. Nimeni, nici
unul din cei 3.300 de delegați nu și-a trădat stăpânul,
toți și-au trădat poporul.

Cea mai frumoasă zi din viață. Plec la slujbă, dar
vedem cum valuri de oameni trec pe Dorobanți
spre Piața Romană. Vedem cum mulțimea nu se
mai oprește, trec sute și mii de oameni. Noi primim
dispoziție în institut pe linie de partid să stăm pe
loc. Suntem revoltați, poporul nostru își joacă cartea
libertății, iar noi stăm?

În timp ce avea loc ședința de „realegere” – în tot
perimetrul central, dube ale armatei cu motoarele
în funcțiune erau pregătite să înghită „demostranții”
în caz că s-ar fi întâmplat și la noi ce-a fost în
Cehoslovacia, RDG sau Bulgaria.

Începe agitația în secția noastră. Mariana Iorgulescu,
Dan Gelelețu se agită tot mai tare, fac lozinci VREM
LIBERTATE, JOS DICTATORUL.

Personal am văzut cinci asemenea dube (nu ale miliției,
că băteau la ochi) lângă hotel București, respectiv pe
strada Nuferilor, aproape de catedrala Sf. Iosif.

Ne adunăm în curte strigând: veniți cu noi! VENIȚI CU
NOI! Poarta e încuiată. Eu sunt șef de secție și intru
în joc cu toți răzvrătiții. Ne înfierbântăm, în piață poate
românii mor, iar noi stăm pe loc? În sfârșit, dăm la
o parte poarta și o pornim cca. 150 de persoane:
Șchiopu, Filip Constantinescu, Ghircoiaș, Agent,
Gelelețu, Căciulă, Mariana Iorgulescu, Nădrag, Poli,
Casandra, Beldiman tot mai mulți, tot mai mulți. În
Piața Romană ni se asociază Ion Caramitru și două
coloane, una vine din Ana Ipătescu, alta dinspre
hotelul Dorobanți. Urlăm fără încetare lozinci. Lumea
ne aclamă din balcoane pe tot traseul.

În toate cartierele orașului „discret” au fost postate
camioane ale armatei cu câte 40-50 de ostași
pregătiți eventual să oprească „demonstranții”.
Străzile centrale pustii de oameni, în schimb sute
de polițiști pretutindeni. În asemenea organizare
strategică și de luptă, folosind securitatea, miliția,
armata și gărzile – succesul realegerii libere a fost
asigurat! Trăiască libertatea!!
În plus, în spatele magazinului „Eva” erau pregătite
pentru orice eventualitate și tunuri cu apă, să
răcească entuziasmul eventualilor demonstranți.

Dictatorul a căzut. OLE, OLE, OLE – CEAUȘESCU
NU MAI E!

Continuă avalanșa de știri privind democratizarea
țărilor socialiste. Căderea completă a conducerii
Partidului Socialist Unit al Germaniei Democratice,
mitinguri uriașe în Cehoslovacia, la noi mici știri de
câteva rânduri, minimalizând până la ridicol chiar și
întâlnirea de la Malta a lui Bush și Gorbaciov, trecută
practic în totală lipsă de atenție.

La „Eva” ne postăm și îngenunchem în fața a două
tancuri cu câte 4-5 ostași înarmați ce le călăresc.
Tensiunea și extazul e nebunesc. Oricând am putea fi
rași de pe fața pământului.
Plec acasă pe jos, o iau pe Vivi și îl iau și pe Dan și
ne petrecem ziua sfântă a libertății prin Piața c.c.
– Republicii, apoi prin Calea Victoriei cu mulțimile
înfierbântate de Victorie. Ajungem cu mulțimea uriașă
în Piața Aviatorilor, apoi pe Bd. Primăverii la una din
locuințele lui devastate.

Pretutindeni studenții în RFG, Cehoslovacia, mai
înainte în Ungaria, Polonia, Bulgaria au avut un rol
important. La noi, ca o „măsură” de exprimare „liberă”
și „nedirijată” a opiniei studenților privind liberalizarea
vieții publice, a libertăților cetățenești au fost forțate
toate centrele universitare să trimită telegrame
entuziaste de adeziune totală față de politica și
„realegerea” Lui.

22 decembrie a fost ziua cea mai entuziasmantă a
poporului nostru, după 25 de ani de teroare și 45 de
ani de comunism.
Seara, Piața Republicii și Universității sunt iar înțesate
cu zeci de mii de tineri. S-a tras în ei. Răpăielile
gloanțelor ne străfulgeră sufletele.

La nemulțumirea maselor a răspuns prompt cu „grija”
din piețe și magazine, cu suplimentarea rației de ulei
cu 150g și a celei de zahăr cu 250g.

Dupa 22 decembrie capitala este sub teroare, va
învinge revoluția sau cei devotați dictatorului? Apar
(fără să fie prins niciunul) teroriștii-ochitori de elită,
lunetiști care nimeresc fără greș în tiroidă sau în inimă
în „luptele cu teroriștii”. Se incendiază câteva clădiri
din preajma sediului CC al PCR.

La presupusele mișcări ale studenților a răspuns
prompt cu majorarea burselor studenților și elevilor cu
10% - cu 10%, adică + 30 lei, adică = 3 kg de mere,
iar pentru fiii de țărani și muncitori, burse indiferent de
veniturile părinților.
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Casa Mariei Mihăescu, „Mița biciclista“ - prima femeie din București care a folosit velocipedul-bicicleta (în stânga Biserica Amzei)
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Inaugurarea
Teatrului Național
 Text & foto: Vlad Eftenie
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D e Vlad Eftenie
Lector dr. arh. la Universitatea
de Arhitectură „Ion Mincu“

http://veftenie.blogspot.ro/

Inaugurarea Teatrului Național
Pe data de 10 noiembrie 2014,
a avut loc deschiderea oficială a
clădirii TNB, după mai bine de
4 ani de lucrări de reabilitare.
Ion Caramitru, directorul TNB,
a povestit într-o atmosferă
degajată, epopeea restaurării
clădirii. A fost urmat de arhitectul
Romeo Belea, autorul proiectului.
Acesta a trecut în revistă
diversele etape de transformare,
impactul lor şi detalii tehnice ale
reabilitării. Vizitatorii au putut
vedea foyerele, sala mare şi
terasa edificiului.
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Bucureştiul
celor cinci simţuri
 Text și foto: Ileana Partenie
130 Bucureștiul meu drag
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Fanny Chartres
Bucureştiul celor cinci simţuri
O mini-serie cu poveşti despre Bucureşti.

Despre asaltul continuu şi constant asupra
simţurilor. Despre străzi, case, muzică şi zgomote,
stări, bucurii şi tristeţi, trecut şi prezent, despre
contraste. Despre mult, puţin, frumos, urât, bun,
rău, tare, încet şi despre aiuritoarele combinaţii
cotidiene. Despre oameni foarte diferiţi care au
totuşi, toţi, ceva în comun şi anume o atracţie
dincolo de cuvinte pentru un “ceva” ce face
Bucureştiul unic... într-un fel aparte.

D e Ileana Partenie
http://ileanapartenie.wordpress.com/

Cea de-a doua poveste este scrisă de Fanny
Chartres.
Fanny s-a născut în Franța. Îi place să spună că
s-a născut într-o carte, așa cum unii zic că s-au
născut într-o floare. Nimeni nu îndrăznește să-i
contrazică.
Trăiește și lucrează în București unde este
profesoară-bibliotecară la liceul francez „Anna de
Noailles“ în timpul zilei și traducătoare în timpul
nopților și al vacanțelor.
Traducere din franceză: Luminița Alexandrescu,
Ileana Partenie

Dragă București,
După mai bine de șase ani petrecuți lângă tine,
a venit timpul să-ți scriu această scrisoare
care-ți va parveni de-a lungul unei străzi, lângă
un chioșc cu flori sau vânzător de covrigi.
Am să-i dau drumul de la balconul meu, iar
epistola pe care ți-o adresez va fi purtată de
vânt pentru a se opri în brațele tale mari și
dezarticulate, atunci când vei fi dispus s-o
citești.
Să începem cu începutul și cu prezentările
pentru că nu s-ar cuveni să nu mă prezint ție, în
timp ce eu am impresia că te cunosc aproape
în profunzime.
Tu care m-ai primit de câțiva ani, nici măcar nu
știi cine sunt, de unde vin, ce fac și de ce am
decis să fac o aterizare forțată mai degrabă la
tine decât în altă parte.
Uite: sunt o tânără care a aterizat din întâmplare
pe o planetă numită București. Născută într-o
țară pe care o numim Franța, mă simt astăzi
mai degrabă româncă decât franțuzoaică și
sunt văzută de compatrioții mei ca o nebună
cu tendințe sinucigașe iar de către români,
ca o extraterestră. De ambele părți, stârnesc
stupefacție, toți crezând că nu voi rămâne mult
timp în București, că țara drepturilor omului și
a clișeelor îmi va lipsi atât de mult, încât voi lua
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avionul pentru a mă întoarce. Ei bine, nu !!! Sunt
aproape șapte ani de când trăiesc aici și nu
sunt gata de plecare, de șase luni am cartea de
rezidența (era cât pe-aici să scriu, de rezistență)
cu care mă mândresc. Intenționez de asemenea
să solicit cetățenia română!!!
Scuză-mă București, degetele aleargă febrile
pe tastatură și pe semnele de exclamație.
Dar câteodată mi-e destul, câteodată mă doare
sufletul când aud ceea ce se spune despre
tine, când citesc articole sau văd reportaje care
reduc fără încetare România la problemele
care din păcate, au ajuns s-o definească în
străinătate. În timp ce Franța este țara vinului,
România este țara bacșișurilor; în timp ce
Franța este țara luminilor, România este o țară
percepută ca cenușie; în timp ce Parisul este
orașul de vizitat, tu ești orașul prin care trebuie
să treci fără a te opri…
Și totuși, am debarcat chiar la tine pe un întâi
septembrie, pentru a mă ocupa de cărți și
de literatura franceză. Două luni după aceea,
decisesem că literatura română era mai
interesantă ca aceea a țării mele, suscitând
stupefacția și spaima concetățenilor mei.
Înțelesesem de asemenea, că oamenii de aici
erau mai interesanți, dar nu îndrăzneam s-o
spun ca să nu-i ofensez pe ceilalți.
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Bucureștiule, tu ai dat sens vieții mele și
viață simțurilor mele.
Când ajungi într-o țară necunoscută, vederea
este primul simț solicitat. Trebuie să recunosc
că în primele zile care au urmat acelui întâi
septembrie, am văzut de toate pentru toți.
Bucureștiule, în aceste prime săptămâni, ai
făcut cu adevărat totul pentru a mă dezgusta:
te îmbrăcaseși cu hainele de bloc cenușiu
purtând fularele tale în culori stridente, lăudând
mărci de telefon sau băuturi gazoase, necoafat,
cu firele electrice atârnând deasupra nasului
oamenilor, obrajii tăi de beton etalau mândri
bulinele roșii, anunțând că în caz de seism,
te-ai prăbuși ca un castel de cărți de joc,
îngropându-ți locatarii sub dărâmăturile tale.
Am fost dezgustată? Speriată? Năucită în fața
acestui spectacol? Deloc. Dimpotrivă, credemă București. În primele săptămâni mi-am tocit
pingelele pe pavajul tău deteriorat și am văzut
culori pe care nici măcar tu, nu le bănuiai: știi
că în spatele fularelor tale publicitare atât de
țipătoare, există viață și oameni?
Cunosc câțiva și de prima dată când le-am
întâlnit privirea, am înțeles imediat că trebuie
să rămân printre ei, am văzut o promisiune,
am văzut un adevăr abrupt, o invitație să fiu
eu însămi, fără artificii, ceva m-a ademenit să
mă las scăldată de lumina oamenilor și să mă
desprind de aparențe, lăsându-le deoparte, pe
marginea bulevardului Champs-Élysées.
Ai idee ce bine îți vin cablurile electrice? Unele
dintre ele iți dau un aer șarmant și boem,
făcându-mă să mă gândesc la perciunii lui
Louis de Funès din Rabbi Jacob, iar altele
formează adevărate opere de artă împletinduse cu stâlpii pe care te sprijini. Și apoi, bulinele
acelea roșii pe care le porți pe obrajii tăi mari,
te umanizează, dându-ți o adolescența târzie, o
ușoară rozacee care nu vrea să treacă, dar care
s-ar duce imediat ce ai accepta să o tratezi…
Ochii îmi sunt perfect obișnuiți cu pestrița
ta insolență și astăzi cred chiar că și eu am
devenit un pic ca tine – un obiect neidentificabil
vizual.
Dragă București, datorită ție, urechile
mele au dreptul la o antologie sonoră
permanentă:
balansul tramvaiului 5 în care mă simt legănată,
apoi dintr-o dată bruscată, sau bruscată și
apoi dintr-o dată, legănată (cam ca în viață),
vatmanul tramvaiului devenind pentru moment
134 Bucureștiul meu drag
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Dumnezeul pasagerilor, putând decide să
treacă ușor și cu prudență peste nenumăratele
gropi de pe linie, sau dimpotrivă, să avanseze
fără delicatețe, dând călătorilor aspectul de
marionete dezarticulate.
Bucurestiule drag, îți mulțumesc pentru cum
îmi vorbești: direct, mergând la esențial, fără
a te formaliza. Ești o școală a vieții și-ți ascult
cuminte lecțiile chiar dacă uneori acestea sunt
un pic cam grele.
Foarte repede, urechilor mele le-a plăcut
româna ta, « ș »-urile și « ț »-urile tale, « ă »-urile
și « î »-urile tale mi-au ritmat primii pași pe
care i-am facut pe aleile tale, «iță »-urile și « ică
»-urile mi-au dat ușurința și siguranța care-mi
lipseau, iar unele dintre cuvintele tale pe care
încerc chiar și astăzi să le pronunț corect, miau provocat mie și altora, memorabile crize
de râs nebun: « mahala », « bâlbâî », « hartă ».
Cât privește cuvântul « undeva », este cel pe
care-l prefer din limba ta, mult mai poetic decât
prozaicul nostru « quelque part »...
Când ies și mă prinzi în brațe, suflul tău cald
sau rece îmi atinge obrajii, îmi colorează
pielea, simțind și reacționând la respirația
ta. Mă culcușesc în briza ta și invăluită de
cablurile tale, urc în marele tău manej.
Cu fiecare tur, mai câștig un bilet pentru
următorul și astfel avansez în imensa agitație a
orașului. În trecere, mai capăt câteodată câteva
zgârieturi sau vânătăi, nimic grav, mă vindec
repede, iar semnele pe care mi le lași pe piele,
îmi amintesc că exist. Câteodată, seara, în
parcul circului, când nu cred că mai este cineva
în afara mea, mă așez pe pământ, la cațiva pași
de nuferi, îmi trec degetele prin iarbă și te simt
sub ele. Îți aud chiar sângele fierbând și inima
bătându-ți.
Vara, când mă întorc acasă, nările mi se umplu
de parfumul teilor, parfum care din primăvară,
este pretutindeni pe aleile grădinilor tale și
mă face să te iubesc și mai mult. În aceeași
perioadă, acești tei trebuie să-și împartă
teritoriul cu micii care împânzesc masiv
curțile și terasele, oferind în afara mirosului lor
incomparabil, un fum gros care se amestecă
cu albastrul-roșiatic al cerului tău din serile de
vară.
E o culoare pe care încerc și eu s-o imortalizez
în fotografie, dar aparatul mi-e incapabil să
retranscrie spectacolul pe care mi-l oferi
în fiecare seară. Cu nasul lipit de fereastra
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sufrageriei, te fixez cu privirea și descopăr de
fiecare dată o nouă poveste.
La capitolul mirosuri, teii și micii au un
concurent de marcă în persoana galbenelor
tale taxiuri, a căror delicate dezodorizante vine
să vă gâdile nările de la 25 m distanță și vă
îmbibă hainele pentru toată ziua, permițându-vă
să economisiți la bugetul cosmetice. Stațiile de
taxi fiind adeseori în vecinătatea florăreselor, ar
fi posibil ca, dacă am fi lipsiți de simțul vizual,
să ne înșelăm ușor și să cerem un taxi florăresei
și un buchet de crizanteme, șoferului de taxi…
În bucătăriile tale, am dreptul la savori
foarte diferite de cele ale Bretagnei mele.
Simplul covrig cumpărat dimineața nu are
sigur, nimic de invidiat croissantului nostru, unt
pur, iar forma și varietatea aromelor lui sunt
apreciate de papilele mele gustative cărora
le place gustul lucrurilor simple. Păhărelul cu
țuică vine să vă încălzească exact atunci când
trebuie și vă aduce un somn fără vis și nici
coșmar. Iar zacusca și mămăliga sunt la fel de
reconfortante ca o dulce amintire de familie.
Dar ceea ce dă savoare tuturor acestor feluri
de mâncare este mai ales locul în care vă sunt
servite și oamenii cu care le împărțiți.
Bucureștiule, tu ai un așa gust al
ospitalității!
Cafenelele și restaurantele tale nu seamănă a
case, ele SUNT case. Mă simt bine în aceste
case în toate anotimpurile: vara – grădinile
sau curțile în care cresc legumele și fructele
pe care le pot gusta, iarna – în camere de
locuit reamenajate în săli de restaurant, în care
felurile de mâncare trec precum viața. Oamenii
se adună aici pur și simplu pentru a împărtăși
momente simple, în jurul unor feluri de mâncare
simple, înconjurați de pisici a căror prezență
vizuală, olfactivă, tactilă și sonoră mă liniștește
ca și contemplarea mării.
Dragă București, este timpul să închei această
lungă scrisoare pe care ți-o adresez ție, care
dai un rost simțurilor mele; promit să mă
îngrijesc de ele, să le cultiv și să le împlinesc
pentru că a simți este în definitiv, a iubi.
Fanny Chartres

Nr. 33 / Noiembrie-Decembrie 2014 137

Un București despre
oameni și sentimente
 Text Irina Botnari Foto: Ionuț Dobre
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Raluca Medeşan - moderator; Andrei Bîrsan – Preşedinte
Asociaţia “Bucureştiul meu drag”; Alexandru Budișteanu –
arhitect-şef al capitalei între 1977-1983; Maria Duda – arhitect
diplomat Accademia di Architettura di Mendrisio, lector
universitar; Edmond D. Niculușcă – Președinte A.R.C.E.N –
Asociația Română pentru Cultură, Educație și Normalitate.
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Într-o seară de brumar, Bucharest Greeters a adunat la șezătoare
distinși maeștri ai vorbelor care au delectat domni și domnițe
cu istorii despre chipurile prin care istoria, arhitectura, cultura
și arta pot fi promotorii turismului în București. Tocmeala a
fost să descoperim cum farmecul Micului Paris și a poveștilor
Bucureștiului interbelic pot deveni un brand atractiv pentru turiști,
dar mai ales pentru locuitorii capitalei. Ne dorim ca oamenii să își
amintească emoția și experiența orașului prin prisma legendelor
urbane, pentru că Bucureștii sunt despre trăiri și sentimente.
Catastiful legendelor și amintirilor a fost semnat de Andrei
Bîrsan – Preşedinte Asociaţia “Bucureştiul meu drag”; Alexandru
Budișteanu – arhitect-şef al capitalei între 1977-1983; Edmond
D. Niculușcă – Președinte A.R.C.E.N – Asociația Română pentru
Cultură, Educație și Normalitate; Maria Duda – arhitect diplomat
Accademia di Architettura di Mendrisio, lector universitar; iar
cronicarul serii a fost Raluca Medeşan.

D e Irina Botnari
Co-fondator Bucharest Greeters
www.bucharestgreeters.ro

Dacă Alexandru Budișteanu ne-a spus povești cu tâlc de pe
vremea odiosului conducător, Edmond D. Niculușcă ne-a
amintit de Bucureștiul marilor literari, iar Maria Duda ne-a plimbat
imaginația prin Piața Revoluției de la începuturi până azi, Andrei
Bîrsan a lansat provocarea serii pentru cei prezenți – i-a întrebat
pe fiecare ce îi place în acest oraș, un loc de suflet sau o amintire
dragă. Astfel am tras concluzia că oamenii și sentimentele sunt
cele care fac un oraș frumos, care îi creează personalitatea, îi
definesc stilul și îi dau vibrația unei urbe efervescente.
Dintre pildele reprezentative ale discuției inițiate de Andrei Bîrsan
avem 3 bucureșteni adoptați de capitală, care ne spun ce
înseamnă pentru ei visul bucureștean: Ionuț, Andreea și Mădălina.
Toate aceste sentimente și emoții fac din al nostru București un
oraș pe care merită să-l iubești și prețuiești. Ar mai fi fost multe de
zis și povestit, dar despre asta într-un episod viitor.
Bucharest Greeters este un mod alternativ de a descoperi
orașul, o inițiativă plină de entuziasm prin care greeterii le
prezintă turiștilor orașul așa cum îl cunoaștem fiecare dintre noi,
arătându-le locurile cele mai interesante, dar și cartierele mai puțin
cunoscute, cultura națională, culinară și tradițiile românilor, în
funcție de preferințele lor.
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Ionuț

din Bușteni când a venit pentru prima
prima oară la București a fost lovit de
agorafobie. S-a cam speriat când a
văzut toată populația Bușteniului la
metrou. Prea mulți i s-au părut atunci,
prea mulți i se par și acum, dar s-a
mai obișnuit. Avea impresia că este
un turist pierdut printre betoanele
marelui oraș și că toată lumea e
răutăcioasă și nimeni nu e dispus să
îl ajute sau să îl îndrume. Dar, ușor
–ușor a început să-i placă, iar astăzi
unul dintre locurile lui de suflet este
parcul IOR.

Andreea

a părăsit frumoasa Timisoară pentru
sclipirea Bucureștiului. S-a mutat
cu serviciul, i-a plăcut, iar acum ne
povestește că: “Prima mea impresie
e un pic haioasă ca să spun așa.
Când am ajuns la București, am ieșit
din gară și primul autobuz pe care
l-am văzut avea un număr de 3 cifre
și începea cu patru, patru trei ceva.
Ăla a fost momentul în care am avut
un șoc pentru că în Timișoara aveam
autobuze până la 30.”
Andreei îi place foarte tare
Bucureștiul, în general i se pare că-i
tare carismatic ca oraș. Și-a dat
seama în timp că Bucureștiul este
un oraș pe care îl îndrăgești mai mult
când îți este povestit și când îi înțelegi
un pic locurile și istoria: „După ceva
vreme, am aflat plimbându-mă pe
Calea Victoriei despre primele locuințe
colective și istoria lor, despre Palatul
Telefoanelor și multe altele. Ce mi-ar
plăcea în plus la București ca să-l
îndrăgesc și mai mult decât îl iubesc
acum, cred că ar fi mai multe spații
publice care să fie mai largi și oamenii
să petreacă mai mult timp acolo.”

Mădălina

din Vălenii de munte, a venit chiar
de la țară și pentru ea Bucureștiul a
fost o mare nebunie, care nu i-a prea
plăcut, dar apoi a descoperit ceva
fantastic: “Simt o energie foarte bună
aici, pe care nu o întâlnesc nicăieri în
altă parte a țării și îmi place mult să
trăiesc viața de aici cu vibrația care se
simte în București. Îmi place să merg
să descopăr locuri noi. Tot timpul
ai ceva de văzut, de făcut, de aflat.
Îmi place Bucureștiul, pur și simplu.
Eu am fost la un moment dat foarte
dezamăgită că nu îmi iubesc orașul,
iar acum încet - încet descopăr tot
mai multe și sunt foarte mândră că
locuiesc în București!”

Nr. 33 / Noiembrie-Decembrie 2014 141

Fotografi ABMD

Cum ai început să fotografiezi?
Am început în vara anului 2011. Plecasem prin intermediul programului Work
& Travel în SUA, la Niagara Falls, serveam îngheţată şi băuturi calde turiştilor.
Din primii bani câştigaţi mi-am cumpărat un Canon 400D. Acolo am avut
şi timp să învăţ, de multe ori după ce îmi terminam programul de lucru mă
plimbam pe la cascadă şi făceam fotografii turiştilor, îmbrăcat în uniforma de
lucru.
Ce tip de fotografie îţi place?
Iniţial îmi plăcea să fotografiez mai mult arhitectură, apoi am trecut la portret,
dar fotografia de stradă a urcat destul de repede în topul preferinţelor mele.
Din când în când mai cochetez şi cu fotografia de produs.
Cum ai aflat de Asociaţia Bucureştiul meu drag?
N-aş putea spune exact cum am aflat. Ori prin intermediul facebookului, ori de
la Cornel Petrescu, ori ambele.
Ce te atrage să participi la acţiunile asociaţiei?
Faptul că niciodată nu ştiu la ce să mă aştept, mergem în alte locuri, dar şi
pentru că în general suntem aceiaşi oameni. E o mică comunitate şi îmi place.
Ce activităţi ale asociaţiei îţi plac cel mai mult?
La început au fost “photowalkurile”, ulterior a început să îmi placă şi felul în
care diferite evenimente/perioade/concursuri/plimbări se concretizează în
expoziţii.
Ce loc din Bucureşti îţi place cel mai mult?
Greu de zis. Sunt încă tentat să menţionez un club sau chiar mai multe, dar,
fotografic vorbind, aş zice centrul istoric, dimineaţa, când nu este prea multă
lume.
Ce îţi place în Bucureşti?
Venind dintr-un orăşel mic în care nu se întâmplă mai nimic, apreciez lucrurile
pe care nu le aveam acasă. Îmi plac spaţiile deschise, parcurile, bulevardele
lungi, Piaţa Universităţii. Îmi place că Bucureştiul este viu.
Ce nu îţi place în Bucureşti?
M-am obişnuit atât cu “frumosul”, cât şi cu “urâtul” în Bucureşti. De multe ori
mi se pare surprinzător cât de multe pot oferi ambele, şi nu doar din punct de
vedere fotografic.
Defineşte Bucureştiul în câteva cuvinte
Oraș-colaj, oraș-viu.

Sabin Prodan
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F o t o : Livia Zaharia
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F o t o : Cornel Petrescu
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F o t o : Livia Zaharia
Nr. 33 / Noiembrie-Decembrie 2014 155

MEMORIA VIZUALĂ

Memoria vizuală

Andrei Bîrsan
www.orasul.ro

Acum 25 de ani, revoluția în
Politehnica București
Vrem restructurare nu
cârpeală!
156 Bucureștiul meu drag

Nr. 33 / Noiembrie-Decembrie 2014 157

MEMORIA VIZUALĂ

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

Inaugurarea Teatrului
Național
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Crina Photography
https://www.
facebook.com/
CrinaPhotography

Stranietate
Stadionul este luminat
noaptea cu lumină
specială pentru
întreținerea gazonului.
Fotografie din cartierul
Titan de la etajul 8.
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Dragoș Asaftei
www.dragosasaftei.ro

Klaus Iohannis
președinte
A fost prima oară
când am fotografiat un
protest atât de mare.
Nu reușeam să estimez
câți oameni sunt, asta
până când am ajuns pe
Bulevardul Magheru și
m-am urcat pe un stâlp
care delimita șoseaua
de trotuar. Am rămas
surprins să văd că erau
oameni până la Piața
Romană. Ba chiar
mai mulți. Mulțimea
se întindea deja pe
tot bulevardul de la
Intercontinental până în
Romană. Atunci mi-am
dat seama de amploarea
protestului și de numărul
mare de oameni care
s-au alăturat acestuia.
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Lucian Pârvulescu
www.facebook.com/
lucian.parvulescu.92

Ziua României 2014
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Eduard Guțescu
www.facebook.com/
edyholdem

București în straie
de sărbătoare!
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