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Acum este cel mai bine!
În ultima vreme am auzit mai mult ca niciodată “Ce bine era înainte”.
Înainte de ce? De orice, pe vremea comuniștilor “Ceaușescu mi-a dat
casă” sau “înainte nu era șomaj”, sau “câștigam de nu aveam ce face
cu banii”. Alții și-au făcut o pasiune (de bon-ton) de a deplânge vremurile
interbelice, cu bunăstarea și viața de atunci, vremuri pe care nu le știu
decât din poze sau scrieri dar dă bine să nu-ți placă zilele noastre.
Dar zilele noastre ce au? Sunt singurele pe care le avem, pe care din
păcate le risipim cu regrete și bârfe, cu scuze și motive că acum nu-i
momentul, că nu se poate face nimic.
Și eu mai am din când în când nostalgia tinereții, cu anii de liceu sau de
facultate ... este ceva normal.
Mi-a plăcut în 2014, am amintiri frumoase care merită păstrate și spuse
peste ani. Am întâlnit oameni minunați și am redescoperit prieteni vechi
care îți aduc timp de calitate. Mă bucur că domnul arhitect Gheorghe
Leahu este prietenul Asociației Bucureștiul meu drag. Munca dumnealui,
atât ca arhitect cât și ca păstrător al memoriei vizuale a orașului prin
acuarelele făcute va dăinui în timp.
De Andrei Bîrsan
www.orasul.ro

2014 nu a fost numai lapte și miere, am avut ocazia să mi se confirme că
unii nu merită să facă parte din viața mea ... și nu mai fac parte!
Acum este cel mai bine!
Haideți să ne bucurăm de zilele actuale, haideți să facem aceste zile de
neuitat!
Andrei Bîrsan
Președinte Asociația Bucureștiul meu drag
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CRONICA ASOCIAȚIEI - EXCURSII

În vizită la BNR: 30 decembrie
2014: 30 de bucureșteni au vizitat
Muzeul BNR.

Iarna’n Delta Bucureștilor Am început anul cu o expediție în Delta
Bucureștilor, gerul ne-a ajutat să o descoperim altfel. Data: vineri 02 ianuarie
2015, Ora de întâlnire: 11.00, intrarea în Mall Sun Plaza (ca să nu înghețăm
până ne adunăm cu toții), stația de metrou Piața Sudului

 Foto Andrei Bîrsan

6 Bucureștiul meu drag

 Foto Șerban Vornicu
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Călător prin România:
Ghid de călătorii sentimentale.
La Radio România Internațional invitați de Mara Popa
Au participat: Andrei Bîrsan, Mihai Petre și Sabin Prodan.
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ARHIVA ASOCIAȚIEI

Bucureștiul
meu drag
Din excursii

ianuarie 2008
Nichie Liviu
Podul Beilicului - Calea Şerban Vodă

ianuarie 2009
Dana Vajea
Excursie Lacul Fundeni
ianuarie 2010
Ghinescu Ștefan
Excursie Șoseaua Viilor
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ianuarie 2011
Codrea Elena
Excursie Comunitățile Bucureștiului-Evreii
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ianuarie 2012
Borcea Dana
Excursie Foișorul de foc

ianuarie 2013
Plesca Viorel
Excursie Castelul Țepeș

ianuarie 2014
Ciprian Muntele
Excursie Iarna’n Delta Bucureștilor
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Toamna 2014 la AME Design
Marcel tipărește de fiecare data la un nivel super
expoziția „Bucureștiul în alb și negru“
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CARTILE BUCURESTIULUI

Dicţionar al arhitecturii
româneşti moderne

Proiect cultural dezvoltat de către Asociaţia
Bucureştiul meu drag, beneficiar al unei finanţări
din partea Uniunii Arhitecţilor din România, din
fondul Timbrul Arhitecţilor în anii 2012 şi 2014

(sec. XIX, XX, XXI)
16 Bucureștiul meu drag
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Dicţionar al arhitecturii româneşti moderne
(sec. XIX, XX, XXI)

Cele două volume din cadrul proiectului
cultural Dicţionar al arhitecturii
româneşti moderne (sec. XIX, XX, XXI)
răspund interesului crescut referitor la
descoperirea şi informarea publicului
interesat, cu privire la activitatea
profesională a arhitecţilor şi la
realizările reprezentative din arhitectura
românească. Obiectivul proiectului se
constituie în structurarea informaţiilor,
selecţia, centralizarea şi prelucrarea
informaţiilor documentare din arhiva
UAR, alte arhive şi colecţii particulare,
publicaţii de specialitate, de epocă
şi recente, furnizate direct de către
arhitecţi sau urmaşi ai acestora.
Proiectul se adresează atât
cercetătorilor, instituţiilor de învăţământ,
studenţilor din domeniul arhitecturii
sau domenii conexe, dar şi publicului
larg interesat de istoria arhitecturii,
administraţiilor locale, ministerelor de
resort, agenţilor economici interesaţi de
stabilirea contactelor profesionale.

Autori: Sidonia Teodorescu, Raluca
Niculae, Andrei Bîrsan (coordonator), Vasile
Ţelea

Autori: Sidonia Teodorescu, Raluca
Niculae, Gabriela Petrescu, Andrei Bîrsan
(coordonator), Vasile Ţelea

Colaboratori: Oana Marinache, Mariana
Croitoru, Gabriela Petrescu, Florin Leonte

ISBN: 978-973-0-18271-2

ISBN: 978-973-0-18270-5
Proiect beneficiar al unei finanţări din
partea Uniunii Arhitecţilor din România din
fondul Timbrul Arhitecţilor în anul 2012

Proiect beneficiar al unei finanţări din
partea Uniunii Arhitecţilor din România din
fondul Timbrul Arhitecţilor în anul 2014

Echipa proiectului s-a confruntat cu
diferite situaţii în raport cu expunerea
activităţii arhitecţilor în viaţă, astfel, unii
îşi publicaseră deja datele din CV pe
internet; alţii au oferit fişe special întocmite
pentru acest dicţionar, iar alţii au refuzat
să fie incluşi în el.

Dicționarele le puteți citi aici http://issuu.com/dictionaruar

Echipa Dicționarului
ing. Andrei Bîrsan
coordonator

arh. Sidonia Teodorescu arh. Raluca Niculae
cercetător
cercetător

arh. Vasile Țelea
cercetător

Informaţiile cuprinse în articolul referitor
la activitatea arhitectului reflectă
performanţele acestuia, cu rezerva
că, exceptând fişele primite direct
de la arhitecţi, datele culese nu pot
reprezenta cu exhaustivitate activitatea
arhitectului, ci oglindesc conţinutul
materialului documentar disponibil.

arh. Gabriela Petrescu
cercetător

Nu putem să nu remarcăm faptul că
un număr foarte mic de arhitecţi au
răspuns apelului repetat trimis de
Ordinul Arhitecţilor din România prin
email întregii baze de date.
Colectarea informaţiilor s-a desfăşurat
prin studiul arhivistic, documentarea în
cadrul bibliotecilor şi muzeelor, vizite
documentare pe teren, culegerea de
informaţii imagistice din documentaţie
şi in situ. Cu toate că intenţia echipei a
fost de a contacta personal cât mai mulţi
colegi arhitecţi, acest scop nu a fost în
totalitate atins (fie din cauza absenţei
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datelor de contact, fie din motive ce
ţin de durata strictă de desfăşurare a
proiectului etc.) în aceste cazuri echipa
recurgând la culegerea informaţiilor
existente în documentaţiile accesibile.
De asemeni, apelul făcut către diverse
institute de proiectări, pentru a ne
pune la dispoziţie date despre arhitecţii
care au lucrat în cadrul colectivelor de
proiectare, s-a soldat cu eşec, fie din
cauza desfiinţării/ privatizării multor
institute, fie arhivei inaccesibile.
În urma finalizării proiectului cultural,
preconizăm - ca rezultate aşteptate
- un interes crescut cu privire la
descoperirea profilurilor arhitecţilor, a
căror creaţie a rămas necercetată sau
incomplet analizată. Furnizarea datelor
cu privire la activitatea unor arhitecţi,
la programe arhitecturale sau stiluri
adoptate de fiecare arhitect în parte ar
putea servi la realizarea de parteneriate
importante în context naţional sau
internaţional. Utilitatea creării unei
baze de date rezidă în completarea
şi actualizarea documentaţiei actuale
destructurate şi incomplete, care poate
trece cu vederea nume importante în
arhitectura românească.
Prin publicarea volumelor în mediul
online, dorim ca demersul nostru să
fie făcut public, ca acest dicţionar să
poată fi accesibil tuturor, oferind oricui
posibilitatea de a contacta echipa
proiectului şi de a contribui la întocmirea
unei baze de date a arhitecţilor
şi arhitecturii din România (prin
completarea, întregirea şi îmbunătăţirea
materialului existent).
Având în vedere amploarea perioadei
istorice analizate, activitatea complexă
a breslei arhitecţilor şi accesul deseori
anevoios la informaţie, proiectul de
faţă nu poate fi considerat exhaustiv, ci
mai degrabă o lucrare cu final deschis,
într-o continuă desfăşurare.
În următoarea etapă, echipa proiectului
intenţionează să aplice aceeaşi
metodologie pentru cercetarea datelor
documentare aferente arhitecţilor
înregistrați alfabetic cu literele I-M.
Echipa proiectului cultural
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TRECUT-AU ANII...

Trecut-au anii

1989 Hanul Gabroveni, foto Andrei Bîrsan
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TRECUT-AU ANII

Calea Victoriei

Anii ‘10, arhiva Cezar Petre Buiumaci
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Anul 2014, fotograf Adrian Tache
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TRECUT-AU ANII

Bd. Nicolae Bălcescu

Anii ‘20, arhiva Cezar Petre Buiumaci
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Anul 2014, fotograf Vlad Eftenie
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Istorii păstrate în arhive

Spitalul Brâncovenesc
 Text: Narcis Ispas  Foto: Arhivele Naționale ale României
26 Bucureștiul meu drag

Clădirea Administraţiei Aşezămintelor Brâncoveneşti, Bd.
Maria (La Roumanie en images, MPA, Paris, 1919, f.34)
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Spitalul Brâncovenesc, deschis în 1838, făcea parte dintrun ansamblu (Biserica Domniţa Bălaşa, Azilul Domniţa
Bălaşa, anexele spitalului) care ocupa, în 1908, o
suprafaţă de peste două hectare şi jumătate în perimetrul
Calea Rahovei, cheiul Dâmboviţei şi Bd. Maria. Azi mai
vedem doar biserica înghesuită între blocuri; spitalul şi
anexele sale au fost demolate în 1984.

D e Narcis Ispas
arhivist, Arhivele Naționale
ale României

După şapte decenii de la înfiinţare, spitalul se bucura de
cea mai bună reputaţie în străinătate. În 1873, Gustav
Rasch vizitează spitalele Colţea şi Brâncovenesc pe
care le elogiază pentru ordine, curăţenie şi grijă faţă de
bolnavi, fiind de părere că multe oraşe mari germane ar
putea să le ia drept exemplu. Adelheid Bandau vizitând,
în 1882, instituţiile de binefacere ale capitalei constată că
bolnavii sunt primiţi fără a fi întrebaţi de starea materială,
naţionalitate sau confesiune. Interesată de istoricul
acestora află că ele au luat naştere datorită frumosului şi
cucernicului obicei al boierilor bogaţi de a-şi lăsa averea
unor astfel de fundaţii. Un ghid de călătorie, din 1914,
menţionează instituţiile de caritate din capitală, printre
care şi Spitalul Brâncovenesc, unde bolnavii sunt îngrijiţi
gratuit.

Aşezămintele Brâncoveneşti erau patronate
de Mitropolit iar conducerea lor cădea în
sarcina a doi epitropi. Timp de două decenii
fondatoarea, Safta Brâncoveanu (1776-1857),
născută Balş, venită din Iaşi, a supravegheat
funcţionarea fundaţiei pentru care a alcătuit
primul regulament, valabil pentru un spital
cu o singură secţie de 60 de paturi. În 1877,
ţinând cont de creşterea numărului de secţii şi
a numărului de paturi, s-a revizuit regulamentul
de funcţionare de către o comisie de medici din
care făceau parte printre alţii: Panait Iatropol,
Nicolae Kalinderu, Iacob Felix. Regulamentul a
fost apoi actualizat în 1889 şi 1908.
Spitalul reconstruit din temelii, având subsol,
parter şi două etaje şi înzestrat cu instalaţii
tehnice perfecţionate a fost redeschis în toamna
anului 1906. Recepţia lucrărilor la noul spital, în
valoare de peste 900 000 lei, s-a făcut în martie
1908; tot atunci s-a recepţionat noua clădire a
administraţiei în urma lucrărilor de transformare
a vechii aripi a spitalului; aici s-au amenajat un

izolator pentru boli infecţioase, o farmacie şi
locuinţe pentru personal. S-a construit o uzină
centrală pentru iluminat şi încălzire; pentru sala
de operaţii s-a prevăzut un circuit de siguranţă
alimentat de la acumulatori.
Alimentarea cu apă (rece, caldă, distilată) se
făcea din reţeaua urbană pentru încăperile de
la parter şi din două rezervoare aflate în pod,
alimentate de pompe, pentru încăperile de la
etaje.
Spitalul putea găzdui cel mult 250 de bolnavi în
cele trei secţii: interne, chirurgie, ginecologie. În
1908 s-au internat 2347 de bolnavi iar media
perioadei de spitalizare a fost de 20 de zile.
Bolnavul era înregistrat apoi îmbăiat şi îmbrăcat
cu efectele spitalului după care era repartizat
la salon. Un ascensor transporta hainele şi
rufăria bolnavului la dezinfectare unde erau
trecute prin etuvă şi apoi depozitate până la
ieşirea bolnavului din spital. Saloanele şi sala de
operaţii beneficiau de aer condiţionat preparat
în instalaţii succesive de filtrare, încălzire şi

Spitalul Brâncovenesc construit în perioada 1904-1906 după planurile ing. Cesare Fantoli (Oana Marinache)
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Antet 1860
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Aparate gimnastică

Grilaj
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umezire. Pentru tratamente de recuperare exista
o cameră a aparatelor dotată cu aparate de
gimnastică şi instalaţii electrice cu trei tipuri de
curenţi pentru fizioterapie. Secţia de chirurgie
avea sală de pansamente, băi pentru arşi,
aparat cu raze X. Pentru bolnavii imobilizaţi
la pat existau cărucioare pentru transport cu
tot cu pat. Pentru relaxare bolnavii beneficiau
de o bibliotecă şi cinematograf amenajat în
amfiteatru unde aveau loc proiecţii o dată pe
săptămână, timp de o oră. Alimentaţia bolnavilor
era, conform primului regulament, la latitudinea
medicului. Regulamentul din 1877 introducea
o dietă compusă din trei supe, 600 grame
pâine sau mămăligă, 350 grame carne, 300
grame legume verzi/ 150 grame legume uscate/
100 grame orez, la care se puteau prescrie
suplimente: un ou, 150 grame brânză, 300
grame fructe, 300 grame vin, 300 grame cafea
cu lapte. Regulamentul din1889 introducea

următoarele porţii zilnice: 250 grame lapte, 250
grame vin, 2 franzele, 2 ouă, 2 chiftele, un sfert
de pui fript, 180 grame carne gătită, 200 grame
legume verzi, 75 grame legume uscate, 250
grame cafea cu lapte.
Bucătăria era echipată cu marmite cu aburi şi
încălzitor cu aer pentru farfurii.
În toate regulamentele sunt prevăzute norme
de disciplină pentru bolnavi: se vor spăla şi
pieptăna în fiecare dimineaţă; nu vor fuma
în saloane iar convalescenţii vor putea fuma
în grădina spitalului numai cu permisiunea
medicului; nu vor cânta sau striga pentru a nu
întrerupe somnul altor bolnavi; vor putea primi
vizitatori de două ori pe săptămână; nu vor juca
în salon cărţi, domino sau alte jocuri; nu vor
putea primi din afară alimente şi băuturi.
Sarcinile administrative, printre care şi
aprovizionarea cu alimente de calitate, revenea
inspectorului general, funcţie îndeplinită, în

1908, de către inginerul Grigore N. Greceanu
(1872-1927).

10 000 lei pentru ameliorarea condiţiilor de
igienă din spital.

Personalul medical format din medici de secţie,
secundari interni şi externi se recruta prin
concurs. Medicii interni asigurau serviciul de
gardă timp de 24 de ore. Personalul auxiliar
al corpului medical era format din infirmiere
pregătite timp de doi ani în şcoala spitalului,
organizată pe principiul şcolilor similare din
Anglia, Germania şi Franţa.

Obiceiul pomului de Crăciun și decorarea
artistică şi-a făcut loc cu greu în casele
românilor. Practicat timp de decenii de către
familia regală, el a fost adoptat în ciuda
apărătorilor tradiţiilor strămoşeşti pentru care
pomul împodobit îşi avea rostul în fruntea alaiului
mortuar al vreunui flăcău sau al vreunei fete
mari. Aceiaşi apărători ai tradiţiilor au primit critic
şi desfăşurarea concertelor de Crăciun în biserici
care, în opinia lor, deveneau astfel simple săli
de întruniri publice. După ce pomul de Crăciun
a fost acceptat în şcoli, prezenţa acestuia în
alte locuri, de exemplu într-un spital, nu a mai
reprezentat o problemă.

Dimitrie B. Ştirbey (1841-1913), cel mai mic fiu
al domnitorului Barbu Ştirbei, a devenit epitrop
în 1895, în urma decesului epitropului Alexandru
B. Ştirbei, fratele său, şi a îndeplinit această
funcţie până la moarte. În 1903, el a donat
Schiţa aleilor grădinii (dosar 3/1894)

Planul de situaţie al Aşezămintelor Brâcoveneşti din 1908 (dosar 99/1909)
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Aşezămintele Brâncoveneşti la
mijlocul secolului al XIX-lea (Planul
Ambrosiu, Biblioteca Academiei
Române)

Ghidul străzilor 1982

Proces Verbal
Astăzi, 24 Decembrie, ora 4 p.m., anul 1908,
În urma dispoziţiunei Epitropiei de a se
face pom de Crăciun bolnavilor din spitalul
Brâncovenesc; la orele 4 p.m., în sala
amfiteatrului fiind adunaţi bolnavii ce au putut
părăsi patul, şi în presenţa Domnului Inspector
General Greceanu, care a prezidat serbarea,
s-a aprins lumânările pomului de Crăciun,
frumos împodobit de către grădinarul Epitropiei,
fiind de faţă peste o sută bolnavi şi personalul
spitalicesc,
În urma alocuţiunei de circumstanţă a Dlui
Inspector General Greceanu, corul bisericei
Domniţa Bălaşa intonează cântările religioase
pentru naşterea Mântuitorului, se fotografiază
amfiteatrul cu publicul şi pomul de Crăciun,
dupe care apoi se distribue bolnavilor câte
un obiect desemnat în catalogul ţinut adhoc, iar personalului de serviciu gratificaţii,
adăugându-se supraveghetoarelor şi elevelor
îngrijitoare de bolnavi, câte un suvenir,
dăruit de către Prinţul D. Ştirbey, Epitropul
Aşezămintelor Brâncoveneşti. Cu această
ocaziune, constatând bucuria şi mulţumirea
bolnavilor cum şi a personalului pentru amintirea
primului pom de Crăciun inaugurat în spitalul
Brâncovenesc, am încheiat acest proces verbal,
care se va păstra în arhiva Administraţiei,
semnându-se de cei prezenţi.
I. Stibal, grădinar şef al Aşezămintelor,
s-a ocupat de achiziţionarea pomului şi a

Pe aici erau Așezămintele
Brâncovenești, Bing Maps 2012
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podoabelor pentru pom care au costat 60
lei. Pe timpul cât a funcţionat pe acest post,
îngrijind grădina cu o suprafaţă de aproape
două hectare, ajutat de cinci lucrători, a avut
cel puţin doi concurenţi importanţi care au fost
refuzaţi de către epitropi: grădinarul Wilhelm
Slanski din Viena şi arhitectul peisagist Edouard
Redont (1862-1942), autorul amenajării Parcului
Carol, în 1906.
Fotograful evenimentului a fost I. Voinescu,
angajat în iulie 1908, în urma demisiei lui
Oswald Fink, responsabilul laboratorului de
radiografie şi fotografie începând din 1902.
Darurile de Crăciun, împărţite bolnavilor, au fost
achiziţionate de la „Grands Magasins Generaux
de Bucarest”, Calea Moşilor nr.1, colţ cu piaţa
Sf. Anton: 5 perechi şoşoni bărbăteşti şi 9
perechi şoşoni pentru dame, toate în valoare
de 126 lei şi de la Luca P. Niculescu, furnizor al
curţii regale, Calea Moşilor nr.16: 36 broboade,
20 flanele, 44 bucăţi pichet, o bucată şifon, o
duzină şaluri, 24 bucăţi bobine, 10 portofele,
31 perechi mănuşi bărbăteşti, 6 perechi mănuşi
pentru dame, toate în valoare de 468 lei.
Arhiva Aşezămintelor, din perioada 1840-1947,
se păstrează la Arhivele Naţionale ale României,
fond Epitropia Aşezămintelor Brâncoveneşti şi
poate fi cercetată la sala de studiu. Informaţiile
din prezentul articol au fost preluate din
următoarele dosare: 13/1893, 73/1903,
5/1908, 38/1908, 53/1908, 99/1909.

Bolnavii şi personalul medical la serbarea Crăciunului în amfiteatrul Spitalului Brâncovenesc, 24 decembrie 1908 (dosar 53/1908)
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Târgul Moșilor
 Text: Lelia Zamani, fotografii arhiva Muzeului Municipiului București
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Secolului XVIII
Când a luat naştere Târgul Moşilor, nimeni n-o mai
ştie! Cert este că el apare în documente destul
de târziu, spre sfârşitul secolului al XVIII-lea, fiind
legat de străvechiul obicei de a se pomeni morţii în
sâmbăta dinaintea Rusaliilor.

D e Lelia Zamani
Șef Secția Patrimoniu - Istorie,
Muzeul Municipiului București

Podul Târgului de Afară
Târgul Moşilor se ţinea pe locul fostului Târg de
Afară - pe care dezvoltarea oraşului l-a tot obligat
la mutări consecutive - şi al halelor de la Oborul
de astăzi, iar drumul până acolo era cunoscut sub
numele de Podul Târgului de Afară. Acesta era un
drum comercial, foarte frecventat, concentrând
uneori acolo întreaga viaţă a capitalei, în special
în zilele de Obor, în zilele Târgului Moşilor şi în
zilele Târgului Pantelimonului, când domnitorul şi
toţi boierii mergeau cu alai mare, fie la chioşcul
domnesc de la Moşi, fie la mănăstirea Ghiculeştilor,
la Pantelimon.
Datorită importanţei sale, drumul era acoperit cu
bârne din lemn. Acestea, însă, trebuiau schimbate
din cinci în cinci ani deoarece se deteriorau foarte
repede, lăsând loc noroaielor şi băltoacelor, cărora
pietonii şi trăsurile de atunci trebuiau să le facă
faţă şi zi şi noapte. Odată cu apusul soarelui,
trăsurile cu cei dinlăuntrul lor dispuneau de ajutorul
masalagiilor, nişte personaje pitoreşti, îndeobşte
ţigani, care alergau în faţa atelajelor făcând
lumină într-un mod destul de original, cu ajutorul
masalalelor, niște prăjini care aveau în vârf cârpe
îmbibate în smoală și care se transformau în torțe,
odată aprinse.
Mai mult decât celelalte “poduri” ale Bucureştilor
(adică drumuri numite aşa datorită podinilor folosite

Bing Maps
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ca pavaj), Podul Târgului de Afară aduna o mulţime
de lume şi mai bună şi mai rea, şi cu treabă, dar
şi gură cască. Locuiau acolo mulţi boieri de vază,
dar şi lume sărmană, iar cârciumile, una lângă
alta, se ţineau lanţ şi erau întotdeauna pline de
cheflii. Tocmai de aceea, domnitorul, ori demnitarii
oraşului, când voiau să aducă ceva la cunoştinţa
bucureştenilor, referitor la obşte, puneau să strige
şi să bată toba, întâi pe Podul Târgului de Afară.
Şi tot aici erau aduşi şi cei certaţi cu legea, ca
pildă pentru faptele lor. La capul acestui pod erau
spânzuraţi condamnaţii la moarte, după ce, fie
călare pe măgar, cu faţa spre coadă măgarului şi
cu sentinţa legată de gât, fie într-un car tras de boi,
îl treceau pe-ntreg Podul Târgului de Afară.
Pomenirea morţilor
Chiar dacă la început „Moşii” n-au fost decât o
sărbătoare de pomenire a morţilor, cu timpul el s-a
suprapus Târgului din Afară, căruia a făcut să i se
uite numele, păstrându-i însă nealterat specificul de
târg cu mulţimea de oameni, de mărfuri şi vite, ce-şi
găseau aici locul în perioadele dinainte stabilite.
În timpul scurtei sale domnii, Nicolae Mavrogheni
a poruncit să se construiască în acest târg un
chioşc frumos împodobit, unde venea să afle cum
merge târgul, dar mai cu seamă dacă oamenii
erau mulţumiţi sau nu cu ispravnicii şi zapciii
care îi ocârmuiau. Atunci când pleca spre târg,
alaiul domnesc era impunător. În frunte mergea
mitropolitul, urmat de boierii îmbrăcaţi în haine
scumpe şi iatagane la brâu. Domnul ţării mai
împodobit decât toţi îşi făcea şi el apariţia urmat
îndeaproape de trupa seimenilor şi a pandurilor,
aceştia din urmă în port oltenesc, cu puşca cu
cremene pe umăr. Nu lipseau nici muzicanţii turci.
Execuții
Străvechiul obicei al executării condamnaţilor la
moarte, legat de Târgul din Afară, l-a păstrat şi
Târgul Moşilor, zilele predilecte execuţiilor fiind cele
în care era adunată lume mai multă. Se pare că cel
care a abolit acest gen de practici a fost domnitorul
Grigore Ghica (1822-1828). Tot el a fost cel care,
pentru a impulsiona şi mai mult comerţul în târg, a
hotărât ca, în fiecare an, de joia Moşilor, când era
ziua propriu-zisă de târg, să fie prezent cu tot alaiul
domnesc. Cu timpul, joia Moşilor a devenit ziua
oficială de inaugurare a târgului, zi la care participa
şi domnitorul. Obiceiul s-a perpetuat şi în timpul
regalităţii, regele fiind nelipsit, alături de miniştrii săi,
în această zi solemnă.
Intrat în tradiţia bucureştenilor şi în obişnuinţa
negustorilor şi producătorilor, Târgul Moşilor,
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s-au mai degrabă Moşii, cum îi spuneau scurt
atât bucureştenii cât şi provincialii, şi-a continuat
existenţa şi în primele decenii ale secolului al XX-lea.
La Moși
Deschis în fiecare an în a doua parte a lunii mai,
târgul, ţinea oficial o lună. Neoficial însă, rămânea
deschis vreme mai îndelungată.
Şi ce putea face bucureşteanul în zilele lungi şi
călduroase ale verii decât să se ducă singur sau
cu familia la Moşi?! Şi sursele contemporane
evenimentelor povestesc epopeea celor care păşeau
în perimetrul magic.
Tramvaiul 16, care avea în faţă un carton mare pe
care scria cu litere roşii „La Moşi”, erau mijlocul de
transport ideal pentru bucureşteanul de condiţie
medie, la fel de bine ca şi pentru provincialul venit în
Bucureşti special să cumpere te miri ce, dar mai ales
să vadă „comediile”.
De cum intra pe poartă, noul venit, era întâmpinat
de un vârtej de lume alergând încolo şi-ncoace
pe tot întinsul târgului, curioasă, veselă şi mai ales
dornică de a cumpăra şi a se distra. La intrare
erau aşezate pe amândouă părţile, prăvălii cu turtă
dulce şi răcoritoare. Apoi începeau roţile norocului,
panoramele, micile ateliere de fotografii, tarabele şi
magazinele de tot felul, dar şi restaurantele.
Roata norocului având toate numerele câştigătoare,
oriunde s-ar fi oprit, îmbia amatorii s-o încerce, iar
cei care se încumetau, primeau fie o solniţă, fie un
pahar pentru ţuică sau o răzătoare de hrean, precum
şi multe alte asemenea obiecte fără mare valoare,
dar prezentate ca adevărate ispite. O vreme, doar
jumătate din numerele înscrise erau câştigătoare şi
de obicei tocmai pe acestea roata le ocolea. Astfel,
interesul pentru roată a început să se diminueze,
motiv pentru care proprietarii, speriaţi, au făcut toate
numerele câştigătoare, dar adevaratul câștig tot ei îl
dobândeau.
Fotografii „la minut” nu mai pridideau să-şi satisfacă
diversa clientelă, chiar dacă nu tocmai într-un
minut. Perechile de curând căsătorite, de la mahala,
se îmbrăcau în hainele de la nuntă şi luându-şi
amândouă perechile de socri, veneau negreşit la
Moşi, unde primul lucru pe care-l făceau era să se
aşeze în faţa aparatului de fotografiat, zâmbind timid
sau dimpotrivă cu o seriozitate studiată, după caz.
Apoi erau panoramele: spectacole de bâlci
cu scamatorii, acrobaţii, expoziţii de animale
exotice, unde nelipsită era femeia cu barbă şi
mai ales Marioara şi Vasilache, cele două păpuşi,
uneori destul de vulgare, dar care făceau deliciul
spectatorilor.
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Urmau Zidul Morţii, un butoi uriaş în care îşi făcea
numărul un motociclist, conducând în mare viteză,
spre admiraţia şi spaima privitorilor. Urmau apoi
micile tramvaie electrice, care puteau fi conduse de
oricine, fără teamă de accident, precum şi Gâdilici o platformă mare şi rotundă cu bănci pe ea, care se
învârtea fără noimă creând o senzaţie de ameţeală.
Bucuria copiilor o constituiau Căluşeii, mici cai din
lemn pe care copii încălecau cu sprijinul părinţilor
rotindu-se în chiote de plăcere, până ameţeau.
Dar la Moşi, toţi erau copii. Peste tot, în faţa unei
panorame sau învârtind Roata norocului, oameni în
toată firea îşi pierdeau sobrietatea dintotdeauna şi
reveneau la vârsta inocenţei, râzând din toată inima
şi bucurându-se de orice fleac. Apoi, cu braţele
încărcate de nimicuri şi cu familia după ei, obosiţi de
câte văzuseră, intrau în câte un restaurant să bea o
bere, iar celor mici să le cumpere turtă dulce.
Dar Moşii nu însemnau numai distracţie. Mărfuri
diverse şi abundente îşi aşteptau cumpărătorii.
Jucării, doniţe, oale, străchini, albii, grâu, porumb,
ceară, rogojini, lumânări, turtă dulce, haine,
încălţăminte, bijuterii (dar nu din cele originale),
limonadă, bragă, până şi cruci mari de piatră sau de
lemn, câte şi mai câte alte lucruri se vindeau şi se
cumpărau în Târg.
Tot aici se legau prietenii, se puneau la cale logodne
şi nunţi, se încheiau tranzacţii profitabile, toate prilej
de veselie şi de joc în acordurile strunelor lăutăreşti.
Un loc important îl avea şi „căluşul”, vechi şi original
joc românesc realizat de călușari în aceste zile.
Prin 1924 Târgul Moşilor a fost transformat în
expoziţie anuală, existând tendinţa de a-l transforma
într-un adevărat târg de mostre, după modelul celor
din apusul Europei. Mai târziu, prin 1935, locul
acestuia, ca importanță, a fost luat de Piaţa Bibescu
Vodă.
Calea Moşilor
Astăzi, Calea Moşilor, fostul Pod al Târgului de Afară,
complet transformat în bulevard, are câte două
benzi de circulaţie, pe fiecare sens, și este străjuit
de blocuri înalte, cu diferite magazine, restaurante,
cafenele, bănci și chiar instituții, amplasate la parter.
Mulţi bucureşteni îl străbat pentru a ajunge, fie la
Piaţa şi Halele Obor, aflate pe locul Târgului Moşilor
cel de odinioară, fie pentru a-şi face cumpărăturile
de la unul din marile magazine bucureştene: Bucur
Obor. Doar o mică parte a Căii Moşilor a rămas,
de nevoie, fidelă vechii imagini din trecut, îngustă
şi mărginită de vechi case, precum şi de Hanul
Solacolu, monument istoric, aflat acum în agonie.
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Metamorfoza Caselor
Racoviţă-Meitani
 Text: Emanuel Bădescu  Foto: Arhive, Livia Zaharia

Casele Racoviţă
Pe bătrânul drum ce lega Curtea Domnească
de Târgovişte şi de Braşov, denumit mai
târziu, după podirea cu bârne de lemn, Podul
Mogoşoaiei, între colţul făcut spre vest de
Dâmboviţa şi mănăstirea Sărindar, au existat
cândva casele Racoviţă. Pluralul nu reprezintă în
cazul lor doar casa stăpânului şi dependinţele,
ci două sau chiar trei case, dacă o adăugăm
şi pe cea a lui Damaris, având şi paraclis, cum
ne informează Pappasoglu. Separarea lor este
dificilă dacă nu le localizăm. Astfel, discutând
despre casa pe locul căreia se află astăzi

Poliţia capitalei, vom observa, odată cu Nicolae
Stoicescu, un aspect neglijat până acum, că
Dumitraşco Racoviţă, tânăr de doar 18 ani,
a intrat în posesia ei la 5 martie 1758 şi că o
moştenise de la bunica sa Ilinca, fiica spătarului
Mihai Cantacuzino. Aceasta va fi „casa Meitani”.
Cealaltă casă, în locul căreia se găseşte astăzi
Magazinul Victoria, are o istorie mai complicată.
În veacul al XVIII-lea, după fărâmiţarea enormei
proprietăţi cantacuzine, ele au aparţinut lui
Nicolae Damaris, de la care au ajuns prin
moştenire în posesia vornicului Ioniţă Damaris,
fiul său, care - fiind strâmtorat financiar - le-a

J. Freywald. Casa Meitani (1866)
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vândut paharnicului Ioan Hagi Mosco. De la acesta a
cumpărat-o la 24 iunie 1796 banul Dumitraşco Racoviţă.
Din acest moment istoria lor – comună până la un punct
- este mai lesne de urmărit. Zdruncinate de cumplitul
cutremur din 1802, au avut de suferit tot în acelaşi an şi
de pe urma unui incendiu. Reparate, au căzut iarăşi pradă
focului şi cutremurului în ziua de 28 august 1804. Referitor
la acest episod G.D. Florescu a publicat o notă sugestivă
din arhiva generalului Năsturel: „Duminică la 8 ceasuri
din zi s-au aprins târgul de la spiţeria din Şelari de la Rod
spiţerul şi au ars tot târgul până la 9 ceasuri din noapte
şi s-au mai potolit dând Dumnezeu şi o ploaie. Iar după
arsura târgului, tot într-această lună, în 30, s-au aprins în
deal, la vii, o sumă de clăi de fân. Care după focul ce au
ars, la luna lui septembrie 8, s-au cutremurat pământul joi
noaptea spre vineri, la 10 ceasuri şi jumătate”.
De Emanel Bădescu
Biblioteca Academiei Române,
Cabinetul de Stampe

Războiul Ruso-Turc
Războiul declarat de ruşi Imperiului Otoman sub pretextul
eliberării creştinilor oprimaţi şi care va conduce la
pierderea ţinutului dintre Prut şi Nistru de către Moldova, îl
va aduce în aceste case, în postură de stăpân temporar,
în jurul datei de 10 mai 1808 pe generalul Miloradovici.
Acest tâlhar spilcuit a pus să se renoveze întreaga
proprietate Racoviţă, gândind că o va stăpâni în veci.
Miza pe faptul că „turcofilul” Dumitraşco Racoviţă fugise
la Braşov în ziua de 11 decembrie 1806, la scurt timp
după înfrângerea otomanilor la Fierbinţi. Se cuvine o
precizare: încă din septembrie 1807 ruşii începuseră să se
considere deja autarhi ai celor două voievodate româneşti
unite sub sceptrul lui Constantin Ipsilanti, feldmareşalul
Prozorowski înfiinţând tot în acele case „Comitetul Poliţiei”,
un soi de Ohrana ce trebuia să înlocuiască Agia. Deşi
în momentul înfiinţării, românilor li se spusese că acest
„Comitet” are doar sarcina unui recensământ al clădirilor
bucureştene pentru cartiruirea soldaţilor ruşi, foarte curând
s-a suprapus peste activitatea Agiei, anulându-i forţa şi
rostul. Chiar în acel an nefast, vel aga Grigore Băleanu
îl informa într-un protest pe generalul maior Engelhardt,
staţionat la Giurgiu, că instituţia pe care o conducea a
rămas „numai o numire neînsufleţită”! Bineînţeles, protestul
oficialului valah a fost ignorat… Miloradovici a locuit
acolo până către sfârşitul toamnei anului 1808, după
ce a trebuit să repare din nou, dar în grabă, superficial,
casele ce fuseseră mistuite de un incendiu, în ziua de
17 decembrie ele găzduind un alt invadator, pe generalul
Kuşmikov. Nici acesta nu a stat mai mult, contraofensiva
otomană va duce la ocuparea lor - sigur în 12 februarie
1809 – de către Galefar Efendi şi Reiz Efendi. Toate aceste
evenimente şi imposibilitatea de a avea un control chiar şi
minimal asupra averii, au afectat grav sănătatea marelui
ban, care, în septembrie 1810, a încetat din viaţă, fiind
înmormântat la Şcheii Braşovului.
Finalizarea războiului prin Pacea din 12 mai 1812, regizată
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în favoarea invadatorilor ruşi de Manuk Bey,
proprietar a ajuns Constantin Racoviţă. Avariate
grav, nu au putut fi locuite. Când în ziua de 20
ianuarie 1821 a trecut alaiul de înmormântare
a lui Vodă Alexandru Suţu, printre purtătorii
sicriului numărându-se şi doi membri ai familiei
Racoviţă, Constantin Damaris şi Dimitrie,
mulţimea a trebuit să oprească „la poarta
caselor răposatului ban Racoviţă, cele arse”:
era prima răscruce de la Casele lui Dumitrache
Ghika prefăcute de Ion Gheorghe Caragea în
Curte Domnească. Aşadar, în 1821 casele erau
„arse”. Proprietarul, care, după ce a vândut
mare parte din moşiile moştenite lui Bellu, abia a
reuşit să o repare pe cea „din povârniş”, vecină
cu mânăstirea Sf. Ioan ce Mare şi cu hanurile
Zlătari şi Filipescu, a fost nevoit să vândă la
25 aprilie 1825 casa mai nordică, vecină cu
hanurile Câmpineanu şi Castrişoaiei, aceluiaşi
mare logofăt Ştefan Bellu. De la acesta va intra
în posesia bancherului George Meitani „înainte
de anul1852” şi „după Adrianopole”, probabil în
1830. Acest bancher, împreună cu fratele său
Ştefan, au iniţiat prin 1810 prima instituţie de
tip bancar din Ţara Românească numită „Casa
Meitani”. Fraţii, înaintea războiului ruso-otoman
din 1828-1829, s-au despărţit, Ştefan, care a
rămas cu banca, dând faliment în preajma anului
1835, când s-a stins din viaţă.
Cinstita Agie
Revenind la „casa Racoviţă”, pentru o cât
mai exactă localizare, adăugăm precizarea
comandirului de roată Costache Racoviţă
extrasă dintr-o plângere: „Casele mele
dimpotriva Zlătarilor”, deci exact unde s-a
construit Librăria Socec, reamenajată ca
Galeriile Lafayette, ulterior Magazinul Universal
Victoria.. La rândul său, preocupat de problema
localizării pentru evitarea confuziilor, Vasile
Daşchevici arată că „Din cuprinsul zapisului
de reînchiriere intervenit între Marea Dvornicie
a Trebilor din Lăuntru şi căpitanul Racoviţă,
rezultă că imobilul închiriat pe seama cinstitei
Agii era situat pe Podul Mogoşoaiei, având odăi
deasupra, grădină şi pivniţă, ce se întindea până
pe locul unde se află astăzi Casa Anticarilor şi
unde pe atunci curgea Gârla Dâmboviţei. În faţă,
spre Podul Mogoşoaiei, erau diferite prăvălii
închiriate la neguţătorii ce nu mai găseau loc pe
uliţele Lipscanilor şi Işlicarilor”. Această clădire
va fi închiriată în anul 1831, pentru suma de
3.200 lei pe an, Agiei şi Tribunalului Poliţienesc,
mare agă fiind căminarul Iancu Filipescu. Până

atunci Agia fusese găzduită de casa lui Păun
Işlicarul de la intersecţia Podului Târgului de
Afară cu Uliţa Văcăreşti. Se pare că proprietarul
a avut mari probleme cu încasarea chiriei. În
1834, sătul de atâtea plângeri nerezolvate,
a decis să reintre în posesia casei sale. Un
document arată că „La 19 martie s-au deşertat
casele ce căpitanul Costache Racoviţă le-a
avut închiriate cinstitei Agii”. Inspecţia lor l-a
înspăimântat pe căpitan, a doua zi înaintând
Agiei o altă plângere: „Am cinstea a face
cunoscut pentru casele mele de aici, pe care
le-am avut închiriate cinstitei Agii. Fiindcă ieri
s-au deşertat casele şi pentru că se află stricate
şi pline de gunoi, mă rog cinstitei Agii ca după
coprinderea contractului ce am, să binevoiască
a face cuviincioasa punere la cale ca să pot
şi eu a mă muta întrînsele”. Cum birocraţia
era şi atunci în floare, Agia cere Marii Dvornicii
(Ministerul de Interne) să poruncească Cinstitei
Dvornicii a Politiei (Primăria) „să orânduiască
carele trebuincioase pentru ridicarea acelui
gunoi, iar pentru meremetul caselor rămâne
la chibzuirea şi punerea la cale a cinstitei Mari
Dvornicii”. Numărul de depeşe între cele două
instituţii a fost apreciabil, în cele din urmă
căpitanul reuşind să se mute în casele sale,
iar Agia să încheie unui contract pe trei ani cu
proprietarul casei noi de la poalele Dealului
Mitropoliei, Constantin Fălcoianu. În locul
caselor Racoviţă va fi construit înainte de anul
1906 primul sediu al Librăriei Socec, ce va
coborî spre vest de-a lungul fostului Bazar
de Manchester(astăzi prelungire Lipscani).
Câţiva ani mai târziu, clădirea va fi mărită şi
supraetajată, ca în 1929 imobilul Socec (Palatul
Librăriei Socec) să fie transformat în Galeriile
Lafayette (firma funcţionase la parterul Hotelului
de France) şi apoi, fără modificări, în Magazinul
Victoria.
Pavel Kiseleff
Pe de altă parte, din 1830, în casa mai mare şi
vecină cu Hanul Câmpineanu, locuia - ocupând
întregul etaj - generalul conte Pavel Kiseleff,
preşedintele plenipotenţiar al Divanurilor
Moldovei şi Ţării Româneşti. Atunci sau în
răstimpul dintre anii 1828-1829, casa suferise
reparaţii capitale, executate după planurile
arhitectului austriac Julius Freywald, autorul
casei Hagi Moscu, viitoarea Primărie a Capitalei
şi, după toate probabilităţile, al somptuosului
parter, în care generalul oferea societăţii înalte
baluri strălucitoare, la unul din ele cunoscând-o
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Poitevin-Skeletti.Plan de elevatie (1913)
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Harta Borroczyn 1852. Fragment
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Vedere spre Galeriile Lafayette 1915
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Calea Victoriei, foto Mihai Anton 2009
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Palatul Librăriei Socec 1920
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Magazinul Victoria 2015
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pe Ruxandra Băleanu, de care s-a îndrăgostit
fulgerător. Plecarea generalului Kiseleff a însemnat
reîntoarcerea lui Meitani, care a locuit acolo
până la moarte. Urmaşii au vândut clădirea în
1852 Ministerului de Război, în ea funcţionând şi
„Colegiul Milităresc”, care a fost mutat în 1867 în
mai vechiul local al Agiei de pe Podul de Pământ
(de la Mihai Vodă), precum şi Consiliul de Război,
Statul Major al Geniului şi Comandamentul
Diviziei.
După expirarea celei de a doua prelungiri a
contractului cu Fălcoianu, Agia s-a mutat în 1839
la Mihai Vodă, unde a funcţionat până în anul
1865, când s-a mutat în casele colonelului Ioan
Voinescu I, în spatele bisericii Sf. Ilie-Gorgani de la
Belvedere. Localul s-a dovedit neîncăpător. La 11
august prefectul Poliţiei Radu D. Rosetti a propus
Ministerului de Interne un schimb: „Ministerul de
Resbel să se mute în casele Bărcănescului, iar
localul ocupat astăzi de acel minister să se dea
pe seama Poliţiei”. Exact peste un an, Ion Ghika,
ministru ad interim de resbel, a acceptat. Articolul
1 al Jurnalului Consiliului de Miniştri nr.1/12
octombrie 1866, reprodus de istoricul Florin N.
Şinca în lucrarea „Din istoria Poliţiei Române”, vol.
I, menţionează: „Poliţia dimpreună cu Pompierii
şi Gendarmii se va muta în actualul local al
Ministerului de resbel, care va trece în locul fostei
Şcoale Militare”.Totuşi au mai rămas până în anul
1871 Statul Major al Geniului, Consiliul de Război
şi Comandamentul Diviziei. Din acel an, în urma
insistenţelor lui R. D. Rosetti şi ale lui Vasile Hiottu,
respectivele instituţii s-au mutat în alte locaţii,
fosta casă Meitani revenind în totalitate Poliţiei. Un
raport din 1889 al ministrului de interne Gheorghe
Manu arată că: „Localul ocupat de Prefectura
Poliţiei din Capitală a devenit aproape o ruină” şi
că s-a alocat pentru reparaţii suma de 40 000 lei.
Pe timpul reparaţiilor, ce au durat până în aprilie
1890, o parte din birouri au fost cazate în Grand
Hotel de France şi altă parte în casele maiorului
Mişa Anastasievici din vecinătatea Băncii
Naţionale.
Palatul Poliției
În 1927, în timpul ministeriatului lui Octavian
Goga, clădirea lui Freywald, fără a fi distrusă
decât parţial, a suferit modificări ce au făcut-o
de nerecunoscut. În anul 1935 va avea loc încă
o intervenţie, mult mai amplă. „Mistuind” vechea
clădire, din primăvară până în toamnă (sfârşitul
lunii octombrie) a apărut palatul pe care îl vedem
şi astăzi, finalizat - din cauza costurilor ridicate –
abia în 1937.
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Prefectura Poliției în 1927

Înglobarea vechiii clădiri în noul palat al Poliției 1935
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Colecția de artă
Ligia și Pompiliu Macovei
 Text: dr. Marian Constantin  Foto: Cristian Oprea
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MUZEELE BUCUREȘTIULUI

De dr. Marian Constantin
Șef Secție Artă
Muzeul Municipiului București

Colecția de artă Ligia și Pompiliu Macovei
Strada 11 iunie nr. 36-38
Program miercuri - duminică 09.00-17.00.

Bing Maps

La numerele 36-38, pe strada 11 iunie, în
mijlocul unei grădini generoase, se află un
impozant imobil în stil eclectic de început de
secol XX ce adăpostește Colecția de artă Ligia
și Pompiliu Macovei – decizia Consiliului Local
al Municipiului București din 1992 consfințind
intenția donatorilor.
Pompiliu Macovei s-a născut la 13 mai 1911
în Buzău și a trăit până în 2 mai 2008. A fost
diplomat (1939) al Institutului de Arhitectură Ion
Mincu din București. În 1940 organizează sub
egida Ministerului Propagandei o expoziție de
artă populară românească cu predominanță din
Transilvania de Nord, cedată în urma Dictatului
de la Viena – expoziție itinerantă prin Germania,
Austria, Italia și Elveția. Câștigă premiul I și
premiul II la concursul pentru proiectarea
aerogării Băneasa în 1947. În calitate de arhitect
șef al orașului București (1952) conduce planul
de sistematizare al orașului, urmând ca în anul
următor să coordoneze lucrările efectuate în
vederea desfășurării Festivalului Mondial al
Tineretului. În anul 1956, obține titlul de profesor
la Institutul de Arhitectură Ion Mincu, a fost apoi
consilier la Legația română din Paris (1959), șef
al misiunii diplomatice la Roma (1961), ministru
adjunct al Ministerului Afacerilor Externe (1963),
președinte al Comitetului de Stat pentru Cultură
și Artă (1965), iar între anii 1971-1977 a fost
ambasador la UNESCO.
Personalitatea omului de cultură Pompiliu
Macovei a fost evidențiată într-un justificat
laudatio de către Dan Hăulică cu ocazia
discursului rostit la vernisajul Colecției ce a
avut loc în data de 31 octombrie, 2002. Era
consemnat aportul hotărâtor al Ministrului
Culturii la organizarea, în București, a primului

colocviu internațional închinat creației lui
Constantin Brâncuși; la amplasarea statuii lui
Eminescu – opera sculptorului Gh. Anghel, în
mijlocul Bucureștului, în fața Ateneului Român; la
instalarea grandioasei tapiserii a lui Ion Nicodim
în Palatul Națiunilor Unite din New York; la
prezența pe simezele Bienalei Tineretului de la
Paris a operei lui Viorel Mărginean – izbândă
apreciată de însuși Ministrul Culturii din Franța,
nimeni altul decât André Malreaux; la organizarea
la București a unei expoziții Henry Moore.
Ligia Macovei (n. Tomescu, 18 iulie, 1916,
București – m. 21 februarie, 1998), frecventează
cursurile secției de Artă Decorativă la Academia
de Belle-Arte București între 1934-1939. Se
căsătorește cu arhitectul Pompiliu Macovei în
anul 1939. Începe colaborarea cu desene și
ilustrații la principalele ziare și reviste culturale
ale epocii – 1944. Ilustrează poemul Noaptea
nopților fără dragoste de Robert Desnos. În 1950
începe lucrul la ilustrarea poemelor eminesciene,
preocupare de o viață ce va constitui punctul de
referință în opera sa. Este numită conferențiar la
Institutul de Arte Plastice Nicolae Grigorescu. În
1951 este Laureată a Premiului de Stat, pentru
ca un an mai târziu să fie aleasă deputat în
Marea Adunare Națională. În 1954 i se conferă
titlul de Artist Emerit al R.S.R. Ligia Macovei a
fost Comisar al Pavilionului românesc la cea
de-a XXIX-a Bienală de la Veneția, iar între 1958
– 1960 delegat permanent al României pe lângă
UNESCO. În 1970 a primit medalia de argint
pentru ilustrațiile la volumul Poezii de Tudor
Arghezi, iar în 1985 Premiul UAP pentru întrega
sa activitate.
În cadrul colecției se regăsesc piese rare de
mobilier reprezentative pentru stilurile europene,
începând din Renaștere și până la Biedermeier,
ambient întregit de frumoase obiecte de artă
decorativă din sticlă, ceramică, metal și textile.
Alături de lucrările Ligiei Macovei sunt expuse
tablouri aparținând unor clasici ai picturii
românești de la Ion Andreescu, Theodor Pallady,
Gheorghe Petrașcu, Lucian Grigorescu, Dumitru
Ghiață, Iosif Iser, Marcel Iancu, Ion Țuculescu,
Max Hermann Maxy pâna la contemporani – Alin
Gheorghiu, Wanda Sachelarie Vladimirescu.
Tot cu ocazia vernisajului Colecției, același Dan
Hăulică întregește demersul donatorilor: ... A
ști să pui împreună lucruri din epoci diferite, a
domina disparatul, este semnul, într-adevăr, al
unei colecții care evită pedanteria dar care ne
așează în față, mereu, elementele unei educații
estetice suple și mobile.
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Înscrieri pentru programele educaţionale

De-a arhitectura
anul şcolar 2015-2016

În perioada 1 ianuarie 2015 - 1 martie 2015 se fac
înscrierile claselor şi ale arhitecţilor pentru programele
educaţionale „De-a arhitectura în oraşul meu” şi „De-a
arhitectura mini” pe www.de-a-arhitectura.ro/inscrieri

În septembrie 2014 programa curriculei
programului educaţional „De-a arhitectura
în oraşul meu” a fost avizată de MEN (Ordin
nr 4422 din 28.08.2014) putând fi predată
în orice şcoală din Romania ca materie
opţională pentru învăţământul primar,
clasele III-IV. Această recunoaştere vine
după doi ani de implementare a curriculei,
în acest al treilea an şcolar fiind predată în
16 oraşe şi 5 comune din România, în 100
de clase, sub îndrumarea a 120 de arhitecţi
voluntari, ajungând la peste 2500 de copii
de clasele a III-a şi a IV-a.
Pentru ca învăţătorii care îşi doresc să
facă acest opţional să poată beneficia
de ajutorul unui arhitect voluntar, care să
predea acestă nouă materie împreună cu ei,
să primească gratuit materialele didactice
şi să participe gratuit la “cursul de formare
al îndrumătorilor de-a arhitectura”, am creat
acest sistem de înscrieri.

De arh. Corina Croitoru

În 2015-2016, vom putea susţine, prin
partenerii şi sponsorii noştrii, 120 de clase
pentru programul „De-a arhitectura în oraşul
meu” şi 20 de clase pentru programul
„De-a arhitectura mini”.

„De-a arhitectura
în oraşul meu”

„De-a arhitectura în oraşul meu” se
adresează elevilor din clasele a III-a şi a
IV-a. Curricula pune la lucru creativitatea
elevilor, spiritul lor critic, îi face mai atenţi
la ce se întâmplă în oraşul lor şi îi ajută să
68 Bucureștiul meu drag
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descopere lumea fascinantă a arhitecturii.
Localitatea în care ei trăiesc este materialul
didactic de referinţă. Programul are un suport
de curs, o programă, un caiet al elevului şi
materiale didactice vizuale. Cursul a fost
conceput pe structura: observ- analizezconstruiesc - prezint. Prima parte a demersului
educaţional urmăreşte achiziţionarea de
informaţii prin experinţa directă a elevilor:
expediţii în oraş, experiment, joc şi prezentări
vizuale, iar cea de-a doua este aplicaţia
practică a celor învăţate anterior, elevii lucrând
împreună la un proiect comun.

„De-a arhitectura mini”

„De-a arhitectura mini” se adresează
copiilor din clasele I-a şi a II-a şi doreşte să-i
încurajeze pe micii şcolari să-şi construiască
lumi fantastice şi personale, pe măsura
imaginaţiei lor, pornind de la o poveste, lecţiile
fiind în mare parte ateliere hands-on. Curricula
este conceput pe metoda „learning by doing”
şi se concentrează pe caracteristica cea mai
importantă a vârstei de 7-9 ani: imaginaţia.
Prin acest curs mai punem o caramidă la
consolidarea personalităţii, a încrederii în sine
a copiilor, dar şi a creativităţii individuale şi
colective.
Fiecare an şcolar se finalizează, la disciplina
educaţie de arhitectură şi mediu construit,
cu o expoziţie de-a arhitectura cu proiectele
elevilor.
Condiţiile pentru a vă număra printre clasele
unde Programele se desfăşoară gratuit, sunt:
• clasa este la o şcoală de stat;
• învăţătorul este titular la clasă;
• învăţătorul participă “cursurile de formare a
îndrumătorilor de-a arhitectura” din septembrie
2015, în vederea familiarizării cu materia şi
formării unei echipe arhitect-învăţător;
• învătătorul motivează de ce îşi doreşte acest
curs.
Clasele din învăţământul de stat care doresc
sa facă acest curs, dar care nu se înscriu în
cele 120 clase cu implementare gratuită, nu
vor putea beneficia de ajutorul unui arhitect
voluntar prin Asociatia De-a Arhitectura, cursul
fiind predat exclusiv de către cadrul didactic,
ajutat de ghidul îndrumătorului disponibil
gratuit pe site-ul www.de-a-arhitectura.ro. De
asemenea pot achiziţiona Caietul elevului, al
cărui preţ este de 15lei/buc.
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Pentru clasele din învăţământul privat costul
unui program educaţional este de 4500lei/an
şcolar/clasă, în care beneficiază de un arhitect
îndrumător cu experienţă, materiale didactice
şi de bricolaj, suport educaţional.
Invităm cadrele didactice să îşi înscrie clasa pe
site-ul Asociatiei De-a Arhitectura, accesând
acest link: http://www.de-a-arhitectura.ro/arhi/
formular_profesori.php, precum şi pe arhitecţii
care doresc să se implice voluntar în procesul
de educare al copiilor, la: http://www.de-aarhitectura.ro/arhi/formular_arhitecti.php
Ca partener al Asociaţiei De-a Arhitectura,
Goodyear susţine deja de doi ani proiectul,
facilitând desfăşurarea expediţiilor copiilor şi
crescând siguranţa în trafic. ”Pentru Goodyear,
proiectul De-a Arhitectura reprezintă mai mult
decât un parteneriat. Parte a programului
nostru mai extins, ”Goodyear pentru Siguranţa
celor Mici”, program dedicat creșterii
siguranței în traficul rutier în rândul copiilor
şcolari şi preşcolari, parteneriatul pentru
susţinerea proiectului De-a Arhitectura ne-a
oferit posibilitatea de a contribui activ la
creşterea siguranţei rutiere într-o manieră mai
puţin obişnuită, dar perfect potrivită pentru o
educaţie civică cât mai completă şi integrată
în rândul celor mici”, a precizat Raluca Boţan,
Marketing Manager CEE la Goodyear Dunlop.
”Susţinem cu toată convingerea acest proiect
şi în anul şcolar 2014-2015 și suntem extrem
de încântaţi de faptul că acest proiect este
într-o creştere continuuă, din ce în ce mai mulţi
elevi intrând ca parte în proiect în fiecare an”, a
mai precizat aceasta.
„Este important ca gustul pentru construcţiile
frumoase să fie cultivat încă din clasele
primare, de aceea YTONG a fost chiar de la
prima ediție alături de De-a arhitectura. Prin
acest proiect dezvoltăm împreună și investim
în educarea copiilor, pentru ca cei mici să
înțeleagă importanța construcțiilor de calitate
și a mediului construit corect”, a declarat
Georgiana Stanciu, Marketing Specialist Xella
RO. “Anul acesta, la cea de-a treia editie,
YTONG susține dezvoltarea proiectului
“De-a arhitectura povestită” în șase orașe din
toată țara și campania „Creștem împreună
orașul Constanța“. Dorim ca prin educația
de arhitectură să contribuim la dezvoltarea
personală a copiilor din toată țara, care vor
ști ce înseamnă mediul construit de calitate în
orașul lor”, a adăugat ea.

Mulţumiri

Mulţumiri pentru susţinerea implementării
programului în anul şcolar 2014-2015:
- Uniunea Arhitecţilor din România
- Goodyear alături de care „Creştem
împreună siguranţa în trafic a copiilor”
- Ytong alături de care „Creştem împreună
oraşul Constanţa”
- Sponsorilor implicaţi în Expoziţia „Case
Ciripite” ediţia I: CA Immo, Coldwell Banker,
Clinica Maria, Crama Atelier, Dedeman,
Delta Glass, Raluca Antonescu PR &
Consulting, Richter, Siniat, The Park, Valrom
şi Velux.

„De-a arhitectura”

„De-a arhitectura” este o asociaţie care
își propune dezvoltarea și promovarea
educației de arhitectură şi mediu construit
pentru copii, în vederea conştientizării şi a
cunoaşterii valorilor arhitecturii.
În 2011, cu sprijinul Filialei Teritoriale
Bucureşti a Ordinului Arhitecţilor din
România şi cu finaţarea Ordinului Arhitecţilor
din România, arhitecţii fondatori ai asociaţiei
au dezvoltat programul cultural „de-a
arhitectura” - deschiderea şcolarilor către
arhitectură şi mediu construit. În cadrul
acestui program cultural s-a elaborat, cu
sprijinul Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţele
Educaţiei din Universitatea Bucureşti,
curricula opţională „de-a arhitecturaeducaţie pentru arhitectură şi mediu
construit” pentru clasa a III-a şi a IV-a.
Din 2014 Uniunea Arhitecților din România
susţine şi finaţează, prin taxa de Timbru
de Arhitectură, programul de pregătire a
îndrumătorilor arhitecţi care vor preda cursul
„de-a arhitectura” în şcoli alături de cadrele
didactice.
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Bucureștiul
văzut prin Ochii tăi
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Bucureștiul văzut prin Ochii tăi este
astăzi albumul oficial de promovare
al capitalei.
MEMENTO
Descoperă în albumul Bucureștiul văzut prin Ochii tăi un oraș și o istorie, zile, locuri, dar
mai ales oameni și o experiență fascinantă prilejuită de prima ediție a concursului de
fotografie Ochiul Magic – București 2014, concurs organizat în premieră națională de către
Administrația Monumentelor și Patrimoniului Turistic sub patronajul Primăriei Municipiului
București.
Concursul a consemnat o reuşită informatică absolută, grație unui sistem informatic de
stocare și gestionare a imaginilor, sistem produs al școlii românești de cibernetică.
1.715 de fotografi amatori și profesioniști s-au înscris în concurs transmițând peste 3.000
de fotografii. Comisia de Jurizare alcătuită din 25 de membrii a fost prezidată de domnul
Academician Răzvan Theodorescu.
www.ochiul-magic.ro și www.magiceye.com.ro

Sorin Oprescu
Primarul General al Capitalei
Prin acest album al fotografilor,
Bucureștiului i-a fost oferit cel mai
frumos premiu: premiul recunoștinței
eleganței, prestigiului, tradiției, istoriei și
culturii sale.
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Traian Radu Negrei
Director Administraţia Monumentelor
şi Patrimoniului Turistic
Ochiul Magic a reprezentat acțiunea prin
care am dat de-o parte rolul de a spune
noi, ca instituție, cum este sau cum nu
este Bucureștiul și am vrut să ascultăm
și să vedem imaginea Bucureștiului așa
cum este ea percepută de locuitorii și de
vizitatorii săi.

Răzvan Teodorescu
Academician, Profesor Universitar
Superb! Aţi dovedit, stimaţi concurenţi,
că vă iubiţi oraşul. Este un oraş frumos,
este un oraş al tradiţiei, este un oraş
european şi vă felicit pe toţi cei care aţi
participat la acest concurs.

Andreea Vlăsceanu
Coordonator concurs Ochiul magic,
Administraţia Monumentelor şi
Patrimoniului Turistic
Bucureștiul văzut prin ochii tăi reprezintă
primul Album al fotografiilor prin care
se oglindesc mesajele povestirilor,
conferințelor, dezbaterilor care au așezat
Bucureștiul, de-a lungul timpului, pe
podiumul obiectivelor turistice ale lumii.

Eugen Negrea
Președinte Asociația Artiștilor
Fotografi din România

Andrei Bîrsan
Președinte Asociația Bucureștiul
meu drag

Inedită a fost postura de a juriza o parte
din uriașul număr de lucrări primite
pentru acest tentant demers artistic.
Drept este că niciodată în țara noastră
fotografia nu a beneficiat de atâtea
resurse umane și logistice dar mai ales
de un asemenea concept inovator
concretizat până în cel mai mic detaliu.

Așa cum noi avem o memorie vizuală a
familiei și Bucureștiul trebuie să aibă una
făcută de locuitorii lui

foto www.facebook.com/photoworkshop.ro
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Strada
Ecaterina Teodoroiu
 Text: Aurel Ionescu  Foto: Mihaela și Andrei Bîrsan

76 Bucureștiul meu drag

Nr. 34 / Ianuarie 2015 77

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
În Bucureşti sunt trei artere care îi poartă numele: str.
Eroina de la Jiu în sectorul 6, str. Ecaterina Teodoroiu şi
intr. Ecaterina Teodoroiu, ambele în sectorul 1.
a) str. Eroina de la Jiu are acest nume din 1941.

D e Aurel Ionescu

wikipedia

b) str. Ecaterina Teodoroiu
1871: pe Planul Pappasoglu se află figurate str. Himerei,
între str. Occidentului şi str. Sf. Voievozi, şi str. Tunsului,
între str. Sf. Voievozi şi str. Semicercului (sau Siminarului).
1919: str. Tunsului devine str. Ecaterina Teodoroiu.

Informaţii biografice

1920: str. sublocotenent Ecaterina Teodoroiu (fostă
Tunsului şi Himerei), între str. Occidentului şi str.
Semicercului.

Ecaterina Teodoroiu, eroină naţională (14
ianuarie 1894, Vădeni, acum, Târgu Jiu, jud.
Gorj – 22 august/4 septembrie 1917, Muncelu,
jud. Vrancea). Pe numele ei adevărat Cătălina
Toderoiu, a fost al treilea din cei opt copii ai unei
familii de ţărani din comuna Vădeni, de lângă
Târgu Jiu.

c) intr. Ecaterina Teodoroiu
1871: pe Planul Pappasoglu găsim intrarea Osiris.
1882: Osiris, suburbia Sf. Voievozi, culoarea Verde.
1914: fundătura Osiris, din str. Tunsului.
1958: fundătura Osiris devine intr. Ecaterina Teodoroiu A.
1969: intr. Ecaterina Teodoroiu.

La intrarea României în război în vara lui
1916, Cătălina a îngrijit răniţii fiind cercetaşă
în serviciile Crucii Roşii. Venind în contact cu
viaţa de militar, a dorit să rămână pe front şi să

lupte efectiv. După moartea în luptă a fratelui ei
Nicolae, a reuşit să fie primită voluntară în locul
acestuia, în acelaşi pluton. În numai câteva
zile, faptele ei de arme în luptele de pe valea
Gilortului au fost uluitoare. Îşi salvează camarazii
dintr-o încercuire, cade prizonieră şi evadează
omorându-şi santinela, apoi este rănită la
piciorul drept. Refuză internarea şi continuă să
lupte în prima linie.
La 6/19 noiembrie 1916 este rănită grav la
ambele picioare şi la un umăr şi este evacuată.
În perioada în care a stat în spital la Iaşi a

Bing Maps
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păstrat arma lângă pat şi a îngrijit, la rândul ei, alţi
soldaţi răniţi. Un memoriu întocmit de ea la 14
februarie 1917 este semnat cu numele Ecaterina
Teodoroiu. După ieşirea din spital i se atribuie gradul
de sublocotenent şi primeşte „Virtutea Militară” de
război clasa a II-a, medalia fiindu-i înmânată de
însuşi regele Ferdinand. În primăvara lui 1917 a
primit comanda unui pluton şi a continuat pregătirea
militară. Este perioada în care renumele ei se întinde,
depăşeşte limitele regimentului din care făcea parte
şi apare aura de legendă. Stăruinţa fetei de la ţară
care nu voia să lupte decât în linia întâi şi nu accepta
nicio scutire permisă de gradul de ofiţer, făcând pe
jos marşurile cele mai grele, alături de „soldaţii ei” i-a
impresionat pe comandanţii ei, cât şi opinia publică.
Încercările de a o readuce la Crucea Roşie au rămas
fără rezultat. „Nu mă lăsaţi să lupt, mă împuşc!” sunt
cuvintele cu care a răspuns generalului Broşteanu,
comandantul diviziei 11.
La 20 august/2 septembrie 1917, unitatea din care
făcea parte a fost chemată să intre în bătălia de la
Varniţa şi Muncelu. După numai două zile avea să
dea jertfa supremă. S-a ridicat în picioare pe parapet
pentru a-şi chema ostaşii la atac. A fost de ajuns
ca o mitralieră germană să o răpună. Cei cărora le
insuflase credinţa absolută în victorie au mai auzit-o
spunând: „Înainte băieţi, nu vă lăsaţi, sunteţi cu mine!”
A fost înmormântată în comuna Fitioneşti, judeţul
Vrancea, în apropierea locului unde a căzut. După
război, la 9 iunie 1921, rămăşiţele ei pământeşti
au fost aduse la Târgu Jiu şi depuse într-o criptă
betonată, în centrul oraşului, deasupra căreia a fost
ridicat, în 1935-1936, un monument din marmură
(autoare: Miliţa Petraşcu), cu scene în basorelief din
viaţa Ecaterinei.
Amintirea ei este cinstită în multe locuri din ţară.
Casa din Vădeni, în care s-a născut, a devenit
din 1940 casa memorială „Ecaterina Teodoroiu”.
Liceul de Fete din Târgu Jiu (acum Colegiu Naţional)
îi poartă numele din 1937. Statui ale „Eroinei de
la Jiu” se află în mai multe oraşe din ţară. Opere
literare, muzicale şi un film s-au inspirat din viaţa şi
personalitatea ei.
Spune Constantin Kiriţescu în „Istoria războiului
pentru întregirea României“ „Copila plaiurilor Jiului
(…) a însemnat cu viaţa ei scurtă o dâră luminoasă
pe cărările întunecate ale calvarului războiului nostru
(…) Ea a reînviat înălţătoarele legende ale Ioanei
d’Arc şi ale Fetei de la Cozia, ne-a lăsat amintirea
unei minuni neînţelese şi ne-a umplut inima de
farmec, de mândrie şi de credinţă în vigoarea
sufletului poporului român.”
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GURA NET-ULUI

Ruşine naţională:
o latrină în locul unde s-a
înfăptuit Mica Unire
 Text: Vlad Petreanu, www.petreanu.ro  Foto Andrei Bîrsan 2009
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GURA NET-ULUI

De Vlad Petreanu
www.petreanu.ro

Proclamarea Unirii. Tablou pictat de Theodor Aman şi
aflat la Muzeul Naţional de Istorie a României.
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24 ianuarie va fi zi liberă – zi de sărbătoare
naţională
Începând de anul acesta, ziua de 24 ianuarie va fi zi
liberă – zi de sărbătoare naţională, potrivit deciziei
Parlamentului, pentru marcarea Unirii Principatelor
Române. În noaptea de 23 spre 24 ianuarie 1859,
Adunarea Electivă a Ţării Româneşti s-a reunit
la Hotelul Concordia din Bucureşti pentru a vota
domnitorul ţării. Cu o săptămână înainte (5/17
ianuarie), la Iaşi fusese ales domnitor liderul unionist
al Partidei Naţionale, Alexandru Ioan Cuza, iar acum,
în Bucureşti, devenise posibilă unirea de facto a
Principatelor prin desemnarea aceluiaşi Cuza drept
domnitor al Munteniei. Momentul a stârnit o mare
emoţie pe străzile oraşului şi o mulţime uriaşă s-a
strâns în faţa clădirii unde se dezbătea alegerea. Unul
dintre tribuni nota că “poporul era gata să năvălească
în Cameră și să o silească a proclama ales (şi în Ţara
Românească – n.m.) pe alesul Moldovei”. În cele din
urmă, în unanimitate, Adunarea l-a votat pe Alexandru
Ioan Cuza şi astfel s-a realizat practic Mica Unire.
Ceva-ceva din agitaţia momentului transpare din
pictura lui Theodor Aman.
După 155 de ani, mii de români se vor strânge şi anul
acesta în noaptea dintre 23 spre 24 ianuarie în jurul
fostului Hotel Concordia din Centrul Vechi, unde vor
sărbători din nou până-n zori – dar nu Mica Unire, ci
orice altceva, pentru că nici nu vor şti de fapt ce se află
în clădirea care agonizează tăcut în cartierul distracţiei
nesfârşite din Bucureşti, clădire oarbă şi întunecată pe
lângă care vor trece veseli, mutându-se dintr-un club
într-altul, de la un chef la altul.

Hotelul Concordia
Azi, fostul Hotel Concordia de pe str. Smârdan,
unde s-a născut prima Românie, este o ruină
mizerabilă. Se vede treaba că această naţiune,
lipsită oricum de un trecut mare, nu poate
avea grijă nici măcar de puţinele vestigii istorice
cu valoare care i-au rămas. Istoria noastră e
strălucitoare în discurs şi meschină în fapt –
haznaua de pe Smârdan 39 o dovedeşte încă o
dată. Alţii fac uriaş mai mult din infinit mai puţin
– de fapt, din nimic, la drept vorbind. Exemplu:
pe la jumătatea secolului trecut, statul american a
cumpărat clădirile din Philadelphia care fuseseră
construite pe terenul pe care se aflase în urmă cu
aproape 200 de ani (!) casa unuia dintre Părinţii
Fondatori, Benjamin Franklin. Casa “Primului
American”, cum mai este supranumit Franklin,
fusese demolată la scurt timp după moartea
sa, aşa că guvernul SUA n-a cumpărat, de fapt,
decât o idee, un loc cu valoare simbolică, unde
a făcut “Casa fantomă”, proiectată de arhitectul
postmodernist Robert Venturi pe locul vechii
proprietăţi a lui Benjamin Franklin. Iar sub structura
simbolică a fost construit un muzeu interactiv
conceput să încânte şi să ofere o experienţă de
neuitat americanilor care-l vizitează – şi vă confirm
că e un loc pe care-l ţii minte, dovadă şi această
referire la el.
Ca atare, noi, în Bucureşti, avem chiar ceva mai
mult decât americanii – avem măcar clădirea
unde a apărut, practic, “primul român” modern,
Alexandru Ioan Cuza, pentru că la 24 ianuarie 1859
s-a născut România, chiar dacă ceva mai mică,
la început şi chiar dacă, formal, ea a fost numită
“Principatele Unite” până în 1862, când numele a
fost adoptat formal. Dacă întrebi Primăria Capitalei,
ţi se răspunde că fostul Hotel Concordia are o
situaţie complicată (cum altfel? totul e complicat
pentru Primăria Generală a d-lui Oprescu) şi că “se
fac eforturi”. Proprietarul clădirii, o firmă italiană, nu
întreprinde nimic pentru restaurarea ei iar primarul
general nu se dă nici el de ceasul morţii pentru
renovarea ruşinii din mijlocul oraşului. Ce-ar fi
de făcut? Poate o ofertă de cumpărare în cadrul
unui proiect coerent de recuperare şi valorizare a
trecutului acestei ţări. Cred că s-ar putea obţine
inclusiv finanţare europeană pentru asta (am văzut
peste tot prin Europa centre istorice refăcute cu
bani europeni). Sau poate o expropriere în interes
public. În fond Primăria Generală e o instituţie
foarte puternică, ce poate beneficia de sprijin
legislativ în Parlament, dacă îl cere.

Hai să dăm mână
cu mână să salvăm
Hotelul Concordia
Petiţia pentru salvarea Hotelului Concordia
Eu vă rog pe voi, cititorii blogului meu, să
semnaţi o petiţie pentru salvarea Hotelului
Concordia, dacă tot aţi ajuns până aici cu
lectura. Cred că nu merităm, totuşi, ruşinea de
a avea o latrină publică în locul unde s-a făcut
Mica Unire. Un grup de iniţiativă condus de
acad. prof. univ. dr. Răzvan Theodorescu va
invoca semnăturile noastre atunci când va cere
municipalităţii să intervină.
http://www.petitieonline.com/recuperarea_
istoric_a_hotelului_concordia
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Comentarii
- Ca o ironie a sorții, în primul an în care
parlamentul a hotărât ca ziua Micii Uniri să fie
nelucrătoare, aceasta cade într-o sâmbătă.
- Mda. :( Nu suntem mai mult decât merităm,
nu merităm mai mult decât suntem. Iubesc
ţara asta, dar poporul nu merită prea multă
consideraţie. Am semnat petiţia.
- “țara asta” fiind…ce ?
- “Ţara asta” fiind munţii, dealurile, câmpiile şi
marea. Fiind oamenii de cultură, de ştiinţă şi
adevăraţii oameni de stat.
Iubesc “ţara asta” care-l are pe Emil Racoviţă,
pe Traian Vuia, Henri Coandă, Victor Babeş,
Iorga şi alţii.
Nu iubesc “ţara asta” care-l are pe Ion Iliescu,
pe Marean Vanghelie, pe Chiuariu, Florin Salam,
Guţă şi alte erori…
Nu am consideraţie faţă de poporul care nu ştie
să muncească dar ştie să se plângă, nu simt că
am nimic în comun cu poporul ăsta care nu ia
nimic în serios, mă întristează poporul ăsta care
nesocoteşte trecutul părinţilor şi-şi bate joc de
viitorul copiilor lui. Cam asta… :(
- Ah, e cumva același Răzvan Theodorescu,
fost ministru al (in)Culturii, cel care s-a
compromis definitiv prin susținerea „proiectului
cianurii”, avocatul RMGC?
(Am semnat, oricum, petiția :) )
- În esență, inițiativa dl. Teodorescu e foarte
bună și ar trebui clonată pentru atâtea “ruine”
cu valoare istorică uriață și care sunt ignorate
de ani de zile. Stau însă și mă întreb de ce nu
a facut nimic când a fost Ministrul Culturii sau
măcar când colegii din PSD erau la putere?
- E o întrebare legitimă şi asta, deşi a fost
ministru cu mulţi ani în urmă.
- Nu cunosc conjuncturile foarte bine, dar
părerea mea e că nu poți să faci tot ce ți-ai
propus sau tot ce-ți dorești într-o perioadă
limitată de timp. Dacă o persoană ajunge
ministru al culturii, asta nu înseamnă că rezolvă
toate problemele „culturii” în timpul mandatului.
- inutil să pomenești de fonduri europene
în primăria personală a lu’ oprescu. nu le
iese șpaga la fondurile astea. doamne, câte
lucruri s-ar putea face din fonduri europene în
bucurești!

administreze decent Bucureștiul și voi vă
așteptati să se ocupe de lucruri simbolice.
- Fix o petiție e soluția, desigur.
- Câte probleme știți voi că s-au rezolvat în
România în urma unor petiții? Exact.
- Până acum probabil niciuna.
- Într-o zi va exista însa un prim precedent.
- Nu cred că își imaginează cineva că Oprescu
va cădea pe spate când va vedea petiția, dar
măcar va trata subiectul cu mai multă atenție.
- Am semnat în mod vizibil petiția. Sper să
reintre în domeniul statului clădirea. Ați remarcat
desigur că am scris “să reintre”, deoarece a
fost în patrimoniul statului, la DAFI, cred. Aș dori
cu ardoare să aflăm cine a vîndut-o! Cred că a
fost un plan diabolic, după ce a fost devastată
de „locatari“, decenii la rând, a fost vândută
și lăsată să cadă singură pentru a se construi
ceva „măreț”. Ultima dată când am fost acolo
a fost prin 2004, când lucram la Electrica și am
fost într- un raid cu Poliția la hoții de curent.
Clădirea era într-o stare jalnică, scara era
aproape dărâmată, plafoanele, la fel. Ce să mai
zic de canalizare care era înfundată și deversa
în subsol. „Locatarii” nu mai plăteau chirie
nimănui, de ani de zile. Ar fi vrut, dar nu mai
aveau cui! Sunt absolut sigur că s-a urmărit ca
acest monument să “pice” și să se construiasca
alt ceva în loc. Și asta cu complicitatea statului
Român, Poliție, Primăria Capitalei etc.
- Faptul că locul în care s-a votat unirea dintre
Moldova şi Muntenia e o hazna demonstrează
ce părere au moldovenii şi muntenii în primul
rând despre unire şi în al doilea rând unii despre
alţii.
- Semnat. :)
- Semnat și trimis și la alții. Mă gândesc
că dacă în locul lui Oprescu am fi avut un
Oprenheimer la primărie tot centrul vechi ar fi
arătat altfel, inclusiv Hotelul Concordia.
- altă petiție online?
- Un bun prilej pentru a vorbi despre un subiect.
- Oprescu însuși este un subiect…
Interminabil, din păcate.

- Adică… Primăria nu este în stare să
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Proiectul theNow
În timpul facultăţii, am descoperit cât de drag îmi este
Bucureştiul, un oraş aflat într-o continuă transformare.
Treptat, am început să strâng material foto şi hărţi de
epocă, în special descoperite în mediul online.
În ultimii ani am tot simţit nevoia să desluşesc fiecare
detaliu al fotografiilor din Bucureşti, din comunism
şi perioada antebelică, în special. Astfel se năşteau
diverse discuţii aprinse cu prietenii, în care comparaţiile
între imaginile vechi şi cele din prezent erau inevitabile.
Acest lucru m-a condus spre o idee mai practică, prin
care să descoperim singuri anumite aspecte istorice,
de arhitectură şi urbanism. De îndată ce am aflat de
existenţa unor metode interactive, grafice, de expunere
a comparaţiilor, am început să pun bazele unui proiect
online de „călătorit în timp”, prin iunie 2014. L-am
denumit simplu, în engleză, theNow, ca un joc de
cuvinte (then & now – atunci şi acum, dar şi the now –
prezentul, înţeles ca momentul fiecărei epoci, în parte).
Proiectul „theNow - Trecutul la timpul prezent“ are
scopul de a-i face pe vizitatori să conştientizeze singuri
transformările din cadrul aşezărilor umane. Metodele
interactive (glisare şi transparenţă) , funcţionale şi
pe suport mobil, au la bază o suprapunere cât mai
fidelă a celor două imagini comparate, uşurând astfel
observarea diferenţelor. Imaginile prezentate aici, în
articol, nu pot fi comparate cu metodele amintite mai
sus, dar vă invit să le parcurgeţi, pe lângă multe altele,
la adresa menţionată mai sus, sau scanând codul QR
aflat pe poze.

D e Costin Gheorghe
Născut în 1987, Ploieşti
Locuiesc, în prezent, în Bucureşti
Arhitect, absolvent al UAUIM Bucureşti
Fotograf pasionat (fotografiez din 2009,
blog: costingxg.blogspot.ro)
Proiectul theNow:
costingxg-thenow.blogspot.ro

În ceea ce mă priveşte, satisfacţia este maximă atunci
când reuşesc să găsesc unghiul din care a fost realizată
fotografia originală şi este chiar un sentiment plăcut să
te gândeşti că stai, pentru câteva secunde, în acelaşi
loc cu omul care a documentat istoria în imagini.
Încerc ca proiectul theNow să fie cât mai obiectiv,
prezentând transfigurările arhitectural-spaţiale analizate,
ca un semnal de alarmă sau lăudând reuşitele de
conservare a moştenirii oraşului.
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Unul din cadrele mele preferate cu Bucureştiul; cartierul
Cotroceni a suferit şi el, în timp, schimbări: vegetaţia s-a
dezvoltat, uneori excesiv; de asemenea, au apărut alte clădiri
intercalate celor existente la acea vreme; în dreapta imaginii
vechi, cap de perspectivă, se poate observa o curbă în urcare, a
străzii Dr. Lister, un segment care este dispărut, în prezent (sau
mai degrabă îngrădit).
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Biblioteca Centrală Universitară, grav afectată de incendiul cauzat
în timpul Revoluţiei din ‘89, a intrat, între 1990-2006, într-un
amplu proces de refacere. Aşadar, s-a făcut curat în zonă, aşa
cum o poate sugera şi comparaţia.
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Moda s-a schimbat, tramvaiele s-au schimbat... imobilul de pe
Bd. I. C. Brătianu (fost Bd. 1848) a „primit” o nouă mansardă, iar
mobilierul urban, în prezent, pare că sufocă spaţiul public...
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Garajul Ciclop, în anii ’20, când a fost ridicat, era o clădire masivă,
la Bd. Magheru (Bd. Tache Ionescu, atunci), însă, un deceniu mai
târziu, urma să fie integrat în frontul construit, pe care, în mare, îl
cunoaştem şi astăzi...
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Bombardamentele din 1944 au afectat, în mod semnificativ, o
parte din clădirile zonei Academiei (Universităţii). Hotelul Union
a fost refăcut, în locul caselor de lângă acesta, s-a construit o
extindere, ca o plombă în ţesutul urban.
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Una dintre cele mai radicale comparaţii, paralela între perspectiva
din ’79 şi cea din 2014 asupra Dealului Arsenalului. Relieful a
fost nivelat, ras, ca să facă loc Casei Republicii. Odată cu dealul,
un întreg cartier aparte, complex, a dispărut. (imaginea face
parte dintr-un set de fotografii, comparate cât mai sugestiv cu
prezentul).
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Intersecţia de la Universitate, iarna, în vreme de Război Mondial...
În prezent, circulaţia pietonală a fost uşurată prin pasaje, însă
sufocarea publicitară, specifică capitalismului românesc, creează
noi obstacole.
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Jurnal bucureștean
din “Epoca de aur”
Text și meu
acuarele:
104 
Bucureștiul
drag

arh. Gheorghe Leahu

Primăria Sectorului 1 (fosta Primărie de Verde - 1936), din bd. Banu Manta,
arh. N. Georgescu și G. Cristinel
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„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.

17.01.86

Suntem anunțați, pe la ora 12, că trebuie să rămân
la institut până la ora 20, se discută planul 1987,
sarcini legate de construcția noului centru.

D e arh. Ghorghe Leahu

Mă reped până la Expresul de la parterul hotelului
Dorobanți, care e la doi pași. trec prin linia de
autoservire, iau un ciolan cu varză și o plăcintă,
plătesc și caut un loc la masă. Găsesc, îmi cer
voie, mă așez la masă, normal, dându-mi pălăria
jos de pe cap încă de la intrarea în local. Vecinul
meu mănâncă cu căciula pe cap. Mă uit prin sală:
stupoare! Jumătate din cei cam o sută de bărbați
așezați la mese stau cu căciulile pe cap. Localul e
modern, dar oamenii sunt de o proastă educație
înspăimântătoare. Vecinul meu nu folosește cuțitul,
rupe din carne, ducând furculița la gură și trăgând
din ea ca din praștie.
Semnificativ? Nesemnificativ? Domnește peste tot
în procent dominant mitocănia, proasta educație.
E regretabil, se face foarte multă educație și
învățământ politic, dar buna creștere și civilizația
nu se predau deloc azi în România. Ce să mai
vorbim de uitatul cod al manierelor??

22.01.87

Frigul năprasnic din atelierele de proiectare de
la slujbă continuă. De curiozitate am pus un
termometru cu magnet lipit de caloriferul din
biroul meu. Arăta +11 grade C: o apă leșinată
cât să nu înghețe țevile, atât trece prin instalație.
În cameră +8 grade C. Când e frigul mai în
toi între 12 și 14, când pătrund în oase cele
patru ore de stat în temperatura de pivniță, de
magazie (și nu de spațiu de lucru), se oprește
și lumina. Nu este curent, nu poți să folosești
mașinile de calculat, calculatoarele, xerox-ul,
heliograful, toată tehnica „de vârf” se blochează.
Caloriferul e „cald” cu cele +11 grade C timp
de o oră dimineața, apoi îngheață și el odată cu
camera și oamenii din ea. Trăim în „epoca de
aur”, „cea mai luminoasă epocă a României”.
Peste două zile este 24 ianuarie, sărbătoarea
Unirii principatelor. Când eram mic se aprindeau
toate becurile pe fațada luminată a primăriei
din Chișinău. Era sărbătoare, zi liberă. Acum
evenimentul Unirii este complet eclipsat de
aniversarea din 26 ianuarie, ziua lui. Permanent,
fără excepție, tot timpul anului, fără explicație,
toate programele de TV radio sunt o continuă
osanală, fără limită.
Anul acesta primarul și municipalitatea au avut
o idee grozavă, pe măsura inteligenței și a
slugărniciei fără margini pe care o manifestă cu
toții din vârfurile primăriei: să-i facă în dar de

26 ianuarie un pod, nu vă mirați, un pod: podul
Eroilor, nu un pod oarecare. Deci celui mai mare
Erou al națiunii în dar un pod al Eroilor. Afară
sunt -7, -10 grade C, muncitorii de la podul
respectiv se calcă pe bombeuri de mulți ce
sunt. Se toarnă betoane la această temperatură
polară, se acoperă totul cu rogojini și prelate,
e o viermuială de muncitori și de mașini negre,
nemaipomenită. Bunăvoința șefului se câștigă
greu, dar nimic nu e prea mult în fața unor minți
limitate, de lingăi care nefiind buni de o meserie,
de o activitate oarecare, s-au făcut activiști,
au ajuns în posturi înalte și acum își plătesc
simbriile grase inventând tot felul de aiureli:
să-i dea un dar „eroului” un pod! ! Asemenea
întâmplări nu întâlnești nici în basmele românilor,
nici în poveștile pentru copii, numai tovarășul
Olteanu – primarul nostru a putut avea așa idee
colosală pe măsura destinatarului.

25.01.88

Ieri am lucrat. Cea de a treia duminică de lucru
din ianuarie, deci practic din 4 ianuarie „nici o
zi liberă”, fără întrerupere. În ce țară mai există
lipsă de respect față de personalitatea umană?
Suntem în pragul sărbătoririi a 70 de ani ai
celui mai... Ca întotdeauna în pragul „marilor”
sărbători „se bagă” marfă la Alimentara. Am
plecat și eu ieri de la ora 6,30 prin Piața Amzei
să dau lovitura! M-am ales cu 1,5 kg de brânză
Dorna, cu o pungă de 2 kg de mălai (n-am mai

18.01.86

La ora 12,30 suntem anunțați de la tov. primar
general al Capitalei că mâine, duminică 19.01.86,
lucrăm.

Cheiul Dâmboviței spre Grozăvești, anii ‘80, foto Andrei Bîrsan

De aproape doi ani n-am avut sâmbătă liberă.
În decembrie am mai lucrat o duminică fără
acoperire în codul muncii, fără recuperare legală.
În noiembrie și decembrie am făcut 5 gărzi, de la
16,30 la 20, la institut, tot așa, fără recuperare.
Oare mai există Codul Muncii în România?
De la Congresul XII s-a stabilit trecerea la
săptămâna de muncă redusă. Toate țările
socialiste au sâmbăta liberă în fiecare săptămână,
de 12-18 ani. Noi nu.

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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Mâine, duminică, lucrăm și avem la noi la institut,
63% femei cu copii, care stau la cozi, iar duminica
abia o așteaptă să mai gătească și să spele.
De fapt, toți avem nevoie de duminică liberă, de
8 ore de lucru pentru care „s-au jertfit eroii clasei
muncitoare”, care au luptat pentru democrație și
viață demnă!
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luat mălai în România de poate jumătate de an!) și în
sfârșit... cu o cutie de chibrituri, de care m-am rugat la
tutungerie cât am putut de frumos. Poate de trei luni
nu se găsesc în România chibrituri!!! Am plecat apoi la
slujbă, am lucrat de la 8 la 13 și venind acasă, familia a
fost fericită că imediat ne-am ospătat cu mămăligă cu
brânză, nu mai mâncaserăm cea mai săracă hrană a
românului, mămăligă, de luni întregi.
În timp ce scriu jurnalul, el vorbește decorat cu steaua
de Erou al Republicii la mitingul de la Sala Palatului.
S-au adus iar inepuizabile laude, osanale cum cred că
nu primeau decât satrapii și faraonii. Vorbește numai de
fericirea, progresul și bunăstarea poporului. Iată că am
realizat și bunăstarea familiei mele cu mălaiul și cutia de
chibrituri aduse acasă... de ziua lui.

19.01.89

Magazinul „Unirea” pe care l-am proiectat în 1975 după
cele mai valoroase exemple de profil din lume, cu o
claritate a orientării cumpărătorilor, cu o dimensiune
optimă ca desfășurare în plan, cu o amplasare
corespunzătoare a scărilor rulante, a depozitelor
de marfă, a sălilor de vânzare, încât să rezulte o
interferență nederanjantă între funcțiuni, cu fațade
moderne, la nivel contemporan, magazinul „Unirea” –
proiectul vieții mele, a fost ucis! Mutilat, acoperit cu o
fațadă hidoasă, amplificat ca o caracatiță, a devenit
dintr-un etalon de comerț, un monstru... așa cum a vrut
el, susținut și încurajat de corul specialiștilor: primarul,
Necșoiu, „colegii mei de breslă” Focșa și Jugurică și
alții. După ce a fost la fel de desfigurat Teatrul Național,
acum a fost pocită „Unirea”. Arhitectul cel mai mare își
continuă opera...
Astăzi, când mă îndreptam spre stația de metrou
Victoriei, plecând de la slujbă spre casă, o mare de
praf sau ceață sau fum închidea orizontul în toată
Piața Victoriei. Când m-am apropiat, m-am dumirit...
se dărâmau criminal, cu ură, cu cele mai distrugătoare
mijloace tehnice, cele două case boierești, vile cu
turnuri și foișoare situate în vârful de intersectare a Căii
Victoriei cu Bd. Ana Ipătescu. Două palate splendide,
solide, făcând parte organic din arhitectura de valoare
unică a Bd. Ana Ipătescu se dărâmau, se demolau,
pentru a se face loc indicației lui: în locul lor, un bloc
cu 9-14 etaje, uriaș, hidos, nelegat de specificul zonei,
trântit cu brutalitate, cu aroganță de stăpâni absoluți și
de despoți în acest punct al orașului.
Când am coborât în stația de metrou, praful înecăcios
era gros până la sufocare, la fiecare cădere a zidurilor
de sus, trâmba de praf pătrundea ca o suflare de balaur
inundând tunelul metroului. Călătorii, așteptând metroul,
țineau batiste la gură și la nas... sus era prăpădul, jos
efectul.
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Despre URBOTECA
Text: Oana
Pavăl,
110 
Bucureștiul
meu drag

Vera Marin
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D e arh. Oana Pavăl

D e arh. Vera Marin
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În lunile noiembrie și decembrie ale anului ce tocmai
a trecut, în șase zile de sâmbătă, în diferite zone
ale Bucureștiului, au putut fi observați niște oameni
îmbrăcați în pelerine galbene, ce mișunau pe lângă o
camionetă galbenă și eape care scrie URBOTECA. Sub
pelerinele galbene, tineri. Nimic surprinzător, mai ales
în perioada campaniei electorale, fiind deseori întrebați
de la ce partid sunt. Nu erau de-ai nimănui și nu cereau
decât câteva minute de la trecătorii dispuși să stea puțin
de vorbă. Acești tineri sunt majoritatea studenți urbaniști,
peisagiști și arhitecți, de la Universitatea de Arhitectură
și Urbanism „Ion Mincu”. Au ieșit ca voluntari să dea și
să primească informații despre planificare și proiectare
urbană, percepții și speranțe despre oraș. Camioneta
galbenă URBOTECA este un pavilion mobil interactiv.
Numele de URBOTECA este folosit ca interfață a
proiectului PIPE:LINE - Promovarea unor Instrumente de
Participare prin E-media: Local, Integrat, Nou, Eficient,
finanţat prin granturile SEE (http://eeagrants.org/), în
cadrul Fondului ONG în România (http://fondong.fdsc.
ro/).
Asociațiile implicate în acest proiect, ATU - Asociația
pentru Tranziție Urbană (http://www.atu.org.ro/), Odaia
Creativă (http://www.odaiacreativa.ro/) și Poiana lui
Iocan (http://www.poianaluiiocan.org/) și-au propus să
aducă urbanismul mai aproape de locuitorii Bucureștiului
printr-un proces interactiv într-un cadru prietenos
de discuție în online și în spațiul public al orașului:
deschiderea pavilionului, instalarea mobilierului urban și
expunerea posterelor realizate, și în curând și lansarea
platformei www.urboteca.ro. Prin acest demers sunt

explicate diverse noțiuni legate de oraș,
urbanism, dezvoltare urbană, politici
publice, legislație, etc. Iar modul de
interacțiune se dorește o formă de a
redobândi spațiul public și de a îi reda
componenta esențială, aceea de spațiu
pentru dialog.
În ieșirile de până acum, voluntarii
URBOTECII au făcut chestionare, au
oferit explicații, au cerut păreri, au explicat
cetățenilor ce își propune acest proiect, și
au arătat faptul că cel mai important actor
în oraș este comunitatea. S-a constatat
oricum că oamenii încep să fie mai
curajoși, să se implice mai mult de la an
la an, și să își dorească să cunoască mai
multe despre orașul lor și să contribuie
la un mai bine general. Deși vremea
nu a fost mereu prietenoasă, cetățenii
au fost, și deoarece s-a constatat că
există o mare deschidere spre dialog,
URBOTECA va ieși din nou în martieaprilie, în apropiere de Piața Obor, Piața
Crângași și Parcul Moghioroș, cu și alte
instrumente de comunicare și joacă pe
care să le testeze, și studenți voluntari din
mai multe domenii disciplinare (sociologie,
antropologie, economie, științe
administrative, geografie, etc.). Chemarea
la voluntariat va fi postată pe pagina de
facebok și pe platform proiectului.
Mesele și băncuțele, posterele, flyerele, pelerinele galbene, și mașina mare
și galbenă, au reușit să atragă atenția
și să aducă oameni în jurul lor. Sceptici
sau curioși, deschiși sau refractari, dacă
au oferit totuși câteva secunde să se
apropie și să întrebe ce se întâmplă acolo,
de cele mai multe ori, au stat apoi și
pentru cele 5-10 minute de discuție pe
întrebările chestionarului care se găsește
și online, pe site-ul www.urboteca.ro. Au
oferit și puncte de vedere referitoare la
intervențiile care au loc prin cartiere, la
relația comunității cu administrația locală,
la ce se dorește de la București, sfaturi
despre unde să mai meargă URBOTECA
și cu cine să mai vorbească, date de
contact și promisiuni de implicare. Deci se
poate! Spațiul public online și offline este
unul pentru dialog iar URBOTECA există
pentru a facilita comunicarea despre oraș
prin diverse mijloace.
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Fotografi ABMD

Cum ai început să fotografiezi?
Prima oară am realizat că îmi place fotografia în timpul
liceului, când am participat la un concurs organizat de
cercul de geografie, la care am şi câştigat un premiu,
subiectul fiind Monumentul Eroilor de pe Caraiman. Ştim
cu toţii ce însemna fotografia la nivel de 2001, filme
scumpe (optam pentru ISO 200 chiar şi pentru exterior)
şi developări de 10x15, pentru că atât îmi permiteam ca
licean. Primul album foto cu aparat digital l-am expus pe
reţelele de socializare abia în anul 1 de facultate, când am
fost întâia dată în practică la Orşova, tema fiind relieful.
În acelaşi an am urmat un alt cerc, acela de fotografie
geografică, în care un profesor devotat meseriei ne-a
învăţat regulile de bază. Mult mai târziu, undeva prin timpul
masteratului, mi-am dat seama cât de interesant e oraşul
în care locuiesc de 20 de ani şi că studiile mele individuale
se pot concentra şi mai aproape de casă. Aşa am început
să studiez forturile, lacurile, tunelele, casele părăsite şi
altele.
Ce tip de fotografie îţi place?
Sunt „adeptul” fotografiei de tip peisaj şi recunosc că
îmi iese cel mai bine, în comparaţie cu alte tipuri de
compoziţie. Am avut şi ceva încercări de portret, dar
reacţiile privitorilor nu sunt demne de descris aici :))) În
general fotografiez în spaţiile în care eu mă simt cel mai
bine, adică în natură, fie pe munte (mai frecvent), fie la
mare, fie în orice unitate de relief... Articolul „Pe dealurile
Bucureştilor”, care ştiu că a apărut şi în revistă, este poate
o încercare de „adaptare” a pasiunii mele pentru formele
de relief la oraşul în care locuiesc, pentru a demonstra că
şi la Bucureşti avem dealuri, chiar dacă suntem în mijlocul
câmpiei; bineînţeles, cu adăugarea obiectivelor culturale,
monumentelor istorice de arhitectură. Pe de altă parte, în
fotografiile mele veţi vedea întotdeauna realitatea, aşa cum
e percepută de ochiul uman. Singurele retuşuri pe care
le-am făcut vreodată la poze au avut scopul de a restabili
raportul cu realitatea, în cazul unor setări inadecvate ale
aparatului. Ah, să nu uit, îmi place să fotografiez norii...

Andrei Ionel
Bergheș
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Cum ai aflat de Asociaţia Bucureştiul meu drag?
Un prieten foarte bun m-a chemat într-o zi toridă de vară
la o „tură foto” în albia Lacului Văcăreşti, un loc pe care
îl cunoşteam foarte puţin la ora aia (tocmai am consultat
arhiva de pe www.oraşul.ro şi am identificat data –
20 iunie 2009). O vreme a mai frecventat şi el activităţile
Asociaţiei, după care bag seama că s-a cam retras, se
ştie el cine e, aşadar îl poftesc să-şi reia locul de onoare
între fotografii BMD :) Numai eu ştiu cât am regretat că nu
am aflat de Asociaţie măcar cu un an înainte, când s-au
organizat excursii în Ferentari, în Istanbul şi tot aşa...
Ce te atrage să participi la acţiunile asociaţiei?
Bineînţeles, mă atrage interacţionarea cu acei oameni
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cu care am în comun două interese: oraşul şi
fotografia. La prima excursie am avut un şoc, în
sensul pozitiv bineînţeles, să aflu cam câţi oameni
se pot strânge la o astfel de acţiune. Iar pe vremea
aceea, dacă nu chiar şi în prezent, în conştiinţa
generală a bucureşteanului existau două categorii
de indivizi periculoşi: bicicliştii şi fotografii. Eu am
avut „ghinionul” de a le practica pe amândouă în
acelaşi timp.
Ce activităţi ale asociaţiei îţi plac cel mai mult?
Cel mai mult îmi plac excursiile în Bucureşti. Este
logic că nu depind de aceste evenimente pentru
a-mi cunoaşte oraşul şi nu tratez Asociaţia BMD
ca pe o agenţie de turism. Mă plimb de unul
singur prin Bucureşti încă de prin clasa a 5-a,
dar experienţa de a urma un traseu bine pus la
punct alături de oameni de la care am o grămadă
de lucruri de învăţat merită din plin. Se adaugă,
bineînţeles, accesul la anumite obiective în care
poţi să intri numai într-un astfel de cadru organizat.
Nu o să uit niciodată când am intrat în moscheea
de la Crângaşi, când am ajuns pe terasa Casei
Presei sau pur şi simplu am dat peste o nuntă în
Giuleşti si ne-am apucat să facem poze cu mirii
şi invitaţii, fără niciun fel de protest din partea
nimănui. Sunt amintiri frumoase.
Ce loc din Bucureşti îţi place cel mai mult?
Păi, ca orice bucureştean cu „ştate” vechi în
domeniu, locul pe care îl ador cel mai mult din
Bucureşti este şi cel cu cea mai deosebită valoare
sentimentală, Parcul Carol I, în care am petrecut
momente importante din timpul liceului. Nu trebuie
să vă aşteptaţi la poze spectaculoase, artistice,
sau alte minuni din partea mea care să reflecte
pasiunea pentru Parcul Carol. Este pur şi simplu
locul în care vin ca să uit de cotidian şi să mă
relaxez, eventual să asist la câte o schimbare
tradiţională de gardă militară.
Ce îţi place în București?
În prezent, aspectul pe care îl admir cel mai mult
este evoluţia infrastructurii oraşului şi salut pe
această cale iniţiativele din partea celor mai recenţi
primari ai capitalei. În ciuda multitudinii de proteste
rău intenţionate care au avut loc, mărturisesc că
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sunt un foarte mare fan al Pasajului Basarab, al
Străpungerii Buzeşti-Berzei, al eliberării străzii Matei
Basarab – care se zice că ar fi fost visul împlinit al
nu-ştiu-cui... Oraşul evoluează în mod firesc, aşa
cum a făcut-o şi până acum. Astfel de demolări, ca
pe Buzeşti-Berzei, au avut loc şi în 1888, când s-a
renunţat la Turnul Colţei în favoarea lărgirii actualului
bulevard. Ştiu că demolarea caselor vechi nu e o
soluţie la dificultăţile de trafic din Bucureşti, dar
proiectele deja începute trebuie obligatoriu duse la
bun sfârşit.
Ce nu îţi place în Bucureşti?
Cel mai mare minus este, în viziunea mea, slaba
calitate a spaţiilor destinate pietonilor. Aş putea
adăuga şi lipsa de civism din partea şoferilor, care
întâi îşi cumpără maşini, apoi se mai gândesc şi
la eventualitatea unui loc de parcare. Din păcate,
bucureştenii parchează pe trotuar sau pe marginea
drumului, îngreunând atât traficul rutier-pietonal,
cât şi munca utilajelor de deszăpezire (că tot e
iarnă). Am experimentat recent, în centrul capitalei,
o situaţie pe care am mai întâlnit-o numai la forturile
de la Şoseaua de Centură: canalele de scurgere
erau astupate cu zăpadă şi gheaţă, iar apa care
se topea din cauza unui val de căldură stagna
pe carosabil, formând literalmente un lac care
ocupa întregul carosabil. Numai pietonii cu cizme
de cauciuc au trecut cu succes de acele porţiuni,
restul alegându-se cu o baie bună la picioare... Mai
există un aspect care mă dezgustă în Bucureşti, de
data asta în timpul verii: întregul oraş este o latrină
publică! Iar mirosurile, întărite de căldură, sunt
pe măsură. Bucureştenii au nevoi fiziologice, au
animale de companie, au secreţii nazale destul de
consistente, iar efectele sunt vizibile în tot oraşul.
Defineşte Bucureştiul în câteva cuvinte
Este cea mai grea cerinţă... Nu te poţi numi
bucureştean dacă nu ai mâncat cel puţin o dată
shaorma, nu ai trecut pe roşu, nu ai făcut blatul pe
RATB sau nu ai vizitat cel puţin o terasă din centrul
istoric. Este o junglă în curs de antropizare, din
care nu lipsesc însă părţile frumoase, acelea care
ne fac să nu mai putem trăi fără acest oraş, practic
este un „rău necesar” care ne place din ce în ce
mai mult, pe zi ce trece.
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Memoria vizuală

Andrei Bîrsan
www.orasul.ro

Munții văzuți din Pipera.
Decembrie 2014, marcarea
munților de către Cosmin
Andrei
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Titel Dragomir
www.orasul.ro

Testare placă
Lipscani, în apropiere
este un magazin cu
echipamente sportive iar
unul dintre băieți a profitat
de ocazie să testeze o
placă.
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Daniel Alexandru
https://www.facebook.
com/dalexandru14

Revelion 2015
Cadrul a fost realizat de
pe unul din blocurile ce
păzesc Piața Victoriei
alături de Eduard
Guțescu și Radu
Grozescu. Un final de
an marcat de fotografie
și încheiat în aceeași
notă alături de oameni
deosebiți pe un frig
năpraznic.
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Mihai Andrieș
https://www.facebook.
com/mihai.andries.357

Delta Bucureștilor
Prima excursie din 2015
cu Bucureștiul meu drag.
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Mirela Momanu
www.orasul.ro

Fără pantaloni.
Pentru prima dată în
România, 11 ianuarie
2015
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