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Din pasajul de la Universitate urcați scă-
rile către fântână, apoi mergeți un pic pe 

Strada Edgar Quinet, iar a doua ușă pe stân-
ga într-o clădire impunătoare și veche deschide 
universul Facultății de Litere, vizuina Iepurașului 
din Țara Minunilor. După ce ați intrat în holul fri-
guros, îndreptați-vă către Amfiteatrul Odobescu 
unde studenți și studente așteaptă, într-o ru-
moare mai mult feminină, să înceapă cursul. 

Pășește încet, intră în amfiteatru, ia loc la ca-
tedră și se lasă tăcerea. „Bună ziua. Numele 
meu este Antoaneta Tănăsescu și împreună 
vom studia Teoria literaturii.“ Prima întâlnire cu 
doamna T. a fost un act de magie – deși atât de 
micuță și de fragilă, luminează încăperea prin 
forța interioară, impune tăcerea cu delicatețe, 
vă pune pe gânduri cu fiecare cuvânt rostit.  

Doamna Antoaneta Tănăsescu, profesor la 
Facultatea de Litere, a ținut diferite cursuri – 
Personaj/e, Retorica negației, Capodopera și 
altele, în timpul cărora le-a deschis studenților 
ochii, urechile, mințile și inimile. Discursul 
doamnei T., cu tonalități variate, nuanțe schim-
bătoare și cuvinte alese cu grijă, aduce împre-
ună ca prin minune oameni, cărți sau idei din 
toată lumea și din toate timpurile – Platon și an-
droginul, Hamlet, regi și regine, Salvador Dali, 
Moarte la Veneția și Gustav Mahler, numărul de 
aur, Baudelaire și dandy, Coco Chanel și moda, 
The Beatles și flori în păr. Doamna T. a inițiat 
un demers cultural-artistic prin care i-a însoțit 
pe studenți într-o călătorie labirintică, i-a ajutat 

Antoaneta Tănăsescu, un model. 
Facultatea de Litere, aripa stângă
Gabriela Teodora Vătafu

Doamnele	Bucureștiului

Reabilitare_Patrimoniu Arhitectură Dezvoltare 
Ghidul RePAD
Loredana Brumă

Să ne imaginăm că am intrat într-o casă ve-
che, părăsită, cu fațadă scorojită și gea-

muri sparte, cu mobilă prăfuită și parchet 
scârțâind, cu scară instabilă și miros de muce-
gai. O „casă care plânge“. 

Ascunsă într-un colț, printre mormane de 
cărți uitate de lume, pânze de păianjen și mult, 
mult praf, găsim o agendă. Este un jurnal, cu 
notițe de studiu, cu impresii, referințe. Este 
un documentar. Îl luăm cu noi. Acasă, îl ci-
tim și începem să completăm studiul respec- 
tiv pe alocuri cu impresiile noastre, cu noi 
referințe și alte note. 

În cele din urmă, întâlnindu-ne cu un prie-
ten care tocmai a început să studieze acest 
subiect, îi facem un cadou foarte util: jurna-
lul descoperit de noi. Noi ne-am învățat deja 
lecția, acum e rândul lui. 

Lecția e despre patrimoniu, iar jurnalul se 
numește Ghidul RePAD. Reabilitare_Patrimo- 
niu Arhitectură Dezvoltare. 

Patrimoniul este o poveste care se desco-
peră pas cu pas. Îți trebuie răbdare  să citești 
până la capăt. Ai nevoie de tăria de a trece 
peste pasajele neplăcute și de perseverența 
de a da paginile mai departe, una câte una. 
Îți trebuie atenție constantă tocmai pentru 
a nu rata pasajul cheie și deschiderea pen-
tru neprevăzut. În cele din urmă, patrimoniul 

este o poveste despre progres, despre cum 
am ajuns aici și despre cum vrem să mergem 
mai departe.

Ghidul RePAD nu este o carte frumoa-
să. Este o experiență care ne învață cum să 
transmitem mai departe moștenirea noastră 
arhitecturală pe fondul unei crize economi-
ce globale, al unei extrem de importante cri-
ze sociale și al unei nevoi acute de soluții de 
dezvoltare prietenoase cu mediul.

Mai presus de toate, RePAD este o poves-
te despre oameni care înțeleg nevoia exis- 
tenței trecutului nostru arhitectural în viito- 
rul comunităților de mâine.

Carte și DVD, Ghidul RePAD este reali-
zat în format trilingv, română, engleză și fran-
ceză și prezintă de-a lungul celor peste 300 
de pagini informații despre observare urba-
nă, legislație, surse de finanțare, tehnici du-
rabile de reabilitare, modele de bună practică 
în arhitectura românească și referințe interna- 
ționale de programe implementate la nivel ur-
ban. DVD-ul anexat include șapte interviuri 
video cu șapte specialiști în domenii conexe 
patrimoniului arhitectural.

Proiectul este realizat în cadrul unei fi- 
nanțări prin „Timbrul Arhitecturii“ din partea 
Uniunii Arhitecților din România și al unei fi- 
nanțări pentru proiecte editoriale, 2013, secți- 

unea „Publicații culturale“, din partea AFCN. 
RePAD nu ar fi fost posibil fără sprijinul parte-
nerilor: Ordinul Arhitecților din România, Am- 
basada Franței în România, Institutul Francez 
București, Romania Green Building Council, 
Igloo, Arhitectura, Dincolo de fațade, DISC, 
Easy Engineering, Cărturești, Librăria Engle- 
ză Anthony Frost, Librăria Franceză Kyralina.

În prezent, ghidul este disponibil în librări-
ile partenere, putând fi achiziționat și online 
de pe site-ul www.re-pad.ro.

necondiționat, i-a îndrumat și i-a încurajat să 
scrie, să fie liberi.

Atitudinea regală, discreția, deosebirea eului 
privat de cel public, disprețul față de expunerea 
excesivă a vieții personale pe micul ecran și alte 
aspecte similare ale societății contemporane au 
determinat-o pe doamna Tănăsescu să scrie o 
carte cu titlul Unde sunt manierele de altădată?, 
din care redăm un fragment: „Zâmbetul e cel 
mai bun tovarăș al politeței. Grație lui devii sim-
patic, îndulcești respectul, te impui, devii chiar 
popular. Zâmbetul nu-i numai o încrețitură a bu-
zelor, ci și acea scânteie care luminează privi-
rea. Surâsul trebuie să fie discret și să nu se 
prelungească prea mult.“

Întrebată ce modele a urmat în viață, aceas-
tă doamnă deosebită a răspuns: „N-ar trebui 
să căutăm modele la televizor, în lumea cultu-
rală sau în altă parte, ci să le întâlnim la școală, 
când mergem la farmacie, aproape de noi.“

Doamna T. s-a întors în lumea îngerilor în 
luna decembrie, însă va rămâne un Model pen-
tru toți cei care au avut onoarea s-o întâlnească 
și pentru tinerii care își doresc să devină pro-
fesori. 

Foto: Mihai Ciobanu
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Umblă vorba că toată lumea se pricepe la 
politică și la fotbal. Mai auzi ce-a făcut unul 

sau altul pe la talk-show-uri, mai arunci un ochi 
la o știre, mai sâsâi printre dinți o înjurătură pe 
vreun forum online și îți vezi în continuare de 
treabă. În fond, ți-ai zis nițel oful pe unde ai pu-
tut, „ăia“ fac oricum tot ce știu și vor ei să facă. 
Tu mâine ai o chirie de plătit sau vreo factură la 
lumină și nu o vor face ei în locul tău. 

Democrația este plictisitoare atunci când 
funcționează, nu? Ne tot uităm cu jind la cele 
occidentale și ni se pare că nu vom ajunge aco-
lo niciodată. Rar se mai păruiește la ei cineva 
sau e prins cu mâna în sac, iar atunci când se 
întâmplă se lasă cu demisii în doi timpi și trei 
mișcări. Știu, noi suntem altfel, mai balcanici 
sau dâmbovițeni, și n-am început de prea mul-
tă vreme, dar chiar ne-ar mai trebui 50 de ani 
pentru schimbări? Întrebarea firească e cine și 
ce face, sau ar trebui să facă, pentru ca lucruri-
le să se schimbe? Numai atitudinile și acțiunile 
clasei politice ar trebui revizuite? Și dacă da, 
cum? Iar dacă nu, ce poate face cetățeanul din 
Dristor sau din Armenească, de unde să încea-
pă și cum?

Dintre multele locuri din care s-ar putea în-
cepe, unul ar fi să știm ce gândesc politici-
enii cu privire la multe din lucrurile care ne 
privesc. Asumat și responsabil. Știți ce cred 
reprezentanții PSD atunci când vine vorba de 
sistemul de impozitare, de exemplu? Sau cei 
din PNL cu privire la vârsta de pensionare? Dar 
cum crede PDL că ar trebui administrată relația 
dintre stat și biserici? Sau oricare alt partid 
când vine vorba de orice alegere și vot ce are 
un efect asupra felului în care ne desfășurăm 
activitățile zilnice? Care ar trebui să fie direcția 
pe care România să o urmeze în următorii 25 
de ani? Ori ce politici agricole sau energetice 
ne-ar trebui? Vrem mai multe femei în politică? 
Lista e lungă și poate fi completată de oricare 
dintre noi.

Să spunem că vrem să începem de aici. Cum 
facem? O variantă ar fi să vizitezi site-urile par-
tidelor, unde găsești strategii, principii, viziuni, 
bilanțuri. Alta e să aștepți campaniile electorale 
și să vezi la ce se înhamă fiecare candidat că 
va face dacă va fi ales, după care pui ștampila. 
Sau nu. După vot, aștepți să vezi ce iese, iar 
dacă nu „iese“ nu-i mai dai votul la următoarea 
campanie. Pare simplu, la îndemână, eficient, 
democratic. Cu o singură mențiune, importantă 
însă: la noi nu prea se întâmplă.

Declarațiile politicienilor cu privire la o mul-
titudine de proiecte sunt disipate și oscilează. 
Uneori de la o zi la alta. Se vorbește în nume 

propriu, pe multe voci și în foarte multe locuri. 
Dezbaterile se mută, de cele mai multe ori, în 
studiouri de televiziune, pe forumurile redacțiilor, 
pe Facebook sau la o bere, iar cei din Parlament 
votează după „cum le dictează conștiința“. Asta 
în cazul în care se fac dezbateri, fie și de acest 
tip. Cu puțin noroc, putem fi scutiți și de aceste 
eforturi. Neîncrederea dintre „tabere“ și hăul 
dintre „noi“ și „ei“ fac ca și minimul dialog care 
există să fie isteric, parțial și slab administrat, cu 
prea puține pârghii de sancțiune. 

De aici a pornit și ideea proiectului România 
Publică. ARDOR (Asociația Română de Dez- 
bateri, Oratorie și Retorică) împreună cu MRC 
(Median Research Centre) și GRASP (Socie- 
tatea Globală a Tinerilor Profesioniști Români) 
și-au pus fiecare experiența în comun și au cre-
at o platformă de dezbateri care să aducă mai 
aproape vaga noțiune de interes public și să în-
cerce să încadreze partidele într-o formulă de 
evaluare structurată și ușor de urmărit pe ter-
men mediu/lung. Așadar, politicieni, experți și 
cetățeni care să dezbată, cu argumente pro 

și contra, după niște reguli simple și transparen-
te, subiectele propuse. Bonus: aparate de vot 
electronic și niscaiva cercetări sociologice. 

În noiembrie a avut loc prima dezbatere, într-un 
amfiteatru din Universitatea București. Dilema 
era dacă „România ar trebui să exploateze ga-
zele de șist?“. Aproximativ o sută de cetățeni 
în sală, cea mai mare parte bucureșteni invitați 
aleatoriu de prin toate cartierele și din medii cât 
mai diverse, dar și oameni interesați de subiect 

Când cei din Dristor sau de la 
Armenească chiar fac politică
Maria Antică, România Publică

care s-au înscris prin intermediul site-ului 
www.romaniapublica.ro. Moderatorul dezbaterii 
a fost Laurențiu Colintineanu, jurnalist RFI, iar 
alături de el au răspuns invitației PNL, Partidul 
Verde și Noua Republică. Reprezentantul PDL 
a absentat, deși confirmase prezența, restul nu 
au răspuns. Experții și observatorii au încercat 
să convingă publicul de beneficiile sau riscurile 
unui astfel de demers, cu nuanțe și argumente 
dintre cele mai diverse. Redau aici numai rezul-
tatele voturilor: înainte de începerea dezbaterii 
cei din sală au votat 31% pro, 53% se opuneau, 
iar 16% erau indeciși; la final 26% au mai fost 
pro, 66% se opuneau, iar numărul indecișilor a 
scăzut la 8%. 

În decembrie a avut loc cea de-a doua dez-
batere și am vrut să vedem dacă „Cetățenii 
ar trebui să poată declanșa în circumscripție 
proceduri de demitere a parlamentarilor?“. În 
același format, la începutul dezbaterii 93% din 
public a fost de acord să existe o astfel de pro-
cedură, 4% au fost contra și 3% au fost indeciși. 
La final, însă, numai 74% mai erau pro, 18% 
contra și 8% indeciși.

Reacțiile din sală, intervențiile cetățenilor, dis- 
cursurile argumentate ale politicienilor și ple-
doariile echilibrate și informate ale experților au 
confirmat că un astfel de demers, deși nu întot-
deauna ușor de administrat cu un public atât de 
divers și opinii divergente, poate pune umărul la 
resetarea relației dintre aleși și alegători printr-o 
formulă de dialog direct și așezat, în care dăm 
mai tare ideile și mai încet zgomotul. Nu rezolvă 
toate problemele țării și cu siguranță nu e sin-
gura inițiativă care încearcă să propună soluții. 
Până ajunge democrația noastră să fie plictisi-
toare, vă propun să mai avem astfel de încer-
cări, mai ales între perioadele electorale. Nu de 
alta, dar îmi doresc să fim „cetățeni convinși, nu 
învinși“, vorba unui slogan din România Publică, 
cu care vă veți mai întâlni în 2014.

Întrebarea firească e 
cine și ce face, sau ar trebui să facă, 
pentru ca lucrurile să se schimbe? 

Numai atitudinile și acțiunile 
clasei politice ar trebui revizuite?

Dezbaterea privitoare la gazele de șist organizată de România Publică în luna noiembrie 2013

În luna decembrie, a circulat pe internet invitația 
la o dezbatere cu titlul: „Cetățenii ar trebui să poată 
declanșa în circumscripție proceduri de demitere 
a parlamentarilor?“ Era chiar în săptămâna de după 
votul din parlament prin care aleșii noștri au încercat să 
treacă o lege a amnistiei și modificări ale Codului Penal 
care îi scuteau de a mai răspunde în fața legii pentru 
conflict de interese. Ne-am dus și noi la dezbatere, 
am fost impresionați de format și calitatea intervențiilor 
și am invitat organizatorii să-și prezinte proiectul. 
Mai multe date, precum și informații despre următoarele 
dezbateri puteți găsi pe www.romaniapublica.ro.

Foto: Paul Robert Nizzoi
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Unirea este cel mai puternic zid al cetății.

Vestea că un român a intrat în greva foamei 
pe 21 decembrie pentru a semnala abuzuri-

le care se petreceau la Pungești de câteva săp-
tămâni  m-a făcut să plâng de tristețe, dar și de 
bucurie: încă o faptă demnă de respect! 

Se împlineau aproape patru luni de protes-
te, patru luni de weekenduri petrecute alături de 
concitadini pe care îi știam foarte puțin sau de-
loc, dar cu care mă obișnuisem să intru în vorbă 
după ce făceam cunoștință.

Toate veștile și imaginile le aveam de pe in-
ternet. 

Am pornit spre Teatrul Național, unde auzi-
sem că grevistul stă zi și noapte, cu o strângere 
de inimă („Voi întâlni alți oameni pe care nu i-am 
văzut în viața mea!“), dar și foarte îndurerată că 
cineva a ales o astfel de modalitate de protest 
extrem împotriva încălcării legilor românești și a 
drepturilor omului.

Era trecut de ora 21. În jurul lui Alexandru se 
aflau vreo douăzeci de oameni. Vorbea la telefon 
și, imediat ce a închis, fără să-mi spună nimic, 
m-a îmbrățișat de parcă am fi fost vechi prieteni. 
A regretat că nu mai are să-mi ofere ceai. Tocmai 
se încheiase evenimentul „Bea un ceai cald ală-
turi de Sandu“.

Răspundea cu bunăvoință întrebărilor care i 
se adresau. Mi-a spus că se simte vinovat pen-
tru o perioadă prea lungă de indiferență, în care 
a fost preocupat doar de interesele personale (a 
lucrat mulți ani în vânzări), vinovat împreună cu 
întreaga generație care a făcut revoluția din ’89, 
dar a fost păcălită. Doar întrebarea „Ce părere 
are familia ta despre ceea ce faci?“ a părut să-l 
irite. Cred că era singurul lui punct nevralgic. „N-o 
fac pentru ei și nici pentru voi. O fac pentru mine!“

M-am întins la vorbă cu oamenii, iar în final 
am plecat fără nicio urmă de tristețe, cu bucu-
ria că am întâlnit un bărbat puternic și, în acelasi 
timp, extrem de grijuliu, preocupat ba că tremu-
ram, ba că nu mai prind autobuz spre casă. 

Oamenii care îi împărtășesc cauza s-au or-
ganizat și au stat în fiecare zi și noapte alături 
de el să-i țină de urât, să-l cunoască, să schim-
be impresii, idei, să-i fie alături în caz că avea 
nevoie de ceva. I-au adus mereu ceai cald, ca-
fea, apă minerală. Într-una din zile, Ionuț Mareș, 
34 de ani, venit de la Bacău doar pentru a sta o 
noapte cu Sandu, cum îi ziceam toți, a hotărât să 
intre și el în greva foamei. Pe 4 ianuarie li s-a ală-
turat un al treilea.

Cei care i-au fost alături au organizat un al 
doilea eveniment, „Revelion alături de Sandu“, la 
care au participat câteva zeci de oameni.

De fiecare dată când îl vedeam, părea la fel de 
plin de energie, chiar dacă, într-o zi, la întrebarea 
„Ce faci?“, mi-a răspuns: „Nici doi bani.“ Era puțin 
descurajat. Mass-media a evitat să prezinte ca-
zul său, fie considerând că greva sa are motive 
ascunse, fie pentru a-și respecta politica editori-
ală. Știrea este știre, iar această grevă a foamei 
a fost trecută sub tăcere, în contrast cu alte greve 
ale foamei, atât de mult mediatizate. 

În permanență au existat jandarmi care l-au 
supravegheat pe el, dar și pe cei care erau în 
preajma lui. Autoritățile nu i-au permis să-și in-
staleze un cort, invocând că există pericolul iz-
bucnirii unui incendiu de la aparatele de încălzire.

Contrar unor păreri cum că Sandu n-ar avea 
responsabilități familiale, este tatăl unui băiat de 
23 de ani. Crede în medicina naturistă și este pa-
sionat de alpinism. Locuiește într-o comună de 
lângă Ploiești și are o grădină ecologică.

Sandu spune că refuză orice ajutor bănesc și 
asocierea numelui său cu al vreunui partid politic. 
A participat la activități de voluntariat pentru reno-
vare și restaurare (proiectul www.adoptaocasa.ro) 
la Roșia Montană și protestează de mai mult timp 
împotriva distrugerii mediului.

Primea multe telefoane. L-am surprins în-
cercând să-l liniștească pe cel mai bun prieten. 
„Sigur că vom urca din nou pe munte!“ Reacțiile 
și semnalele românilor din diaspora i-au dat con-
vingerea că efortul lui nu a fost în zadar.

În a 23-a zi de greva foamei pe treptele din 
fața Teatrului Național, la Km 0 al democrației, 
Sandu a hotărât că starea fizică nu îi mai per-
mite să continue și a predat ștafeta altor oameni 
la fel de demni și hotărâți să lupte pentru o cau-
ză de care depind viața și sănătatea celor care 
trăim în România. Această cauză este una uni-
versală: protejarea mediului împotriva celor care 
sunt dispuși să-l distrugă, având ca argument 
suprem banii. Și-a luat la revedere de la toți cei 

22 de zile de greva foamei
Diana Marinescu

Cum e să faci greva foamei iarna, la 
temperaturi sub zero grade, sub cerul liber, 
în centrul Bucureștiului? 
Mass-media, cu mici excepții, nu a fost 
curioasă să afle, nici dornică să povestească 
despre oamenii care au ales acest gest 
pentru a trage un semnal de alarmă și a 
rămâne solidari cu țăranii din Pungești, 
de aici, din inima capitalei.

strânși acolo, mai numeroși decât la Revelion. I-a 
îmbrățișat pe fiecare de mai multe ori, întârziind 
cu o oră plecarea anunțată la 4 după-amiaza.

Au rămas să continue protestul George Po- 
pescu, 40 de ani, bucătar, tată a trei copii, în a 
9-a zi de grevă, și Crina Verdeș, medic, mamă 

a patru copii, venită pe 11 ianuarie. George Ada- 
mescu, regizor, a propus ideea de greva foamei 
în ștafetă pentru 24 de ore, pe care a și pus-o 
în practică. S-au mai înfometat alături de Sandu: 
Matei Bărbulescu, de la revista Vice, și Alexan- 
dru Beldiman, din Cluj. Revendicările rămân ace- 
leași: retragerea jandarmeriei din Pungești, an-
chetarea abuzurilor comise, pedepsirea vino- 
vaților și, nu în ultimul rând, interzicerea explo-
rării și exploatării gazelor de șist prin fracturare 
hidraulică.

Chiar dacă mulți oameni au trecut nepăsători 
pe lângă greviști și susținătorii lor, au fost des-
tui care s-au oprit să întrebe ce se întâmplă, au 
strâns mâna greviștilor sau doar au mulțumit 
când au primit informații de la susținătorii protes-
tului. Televiziunile și presa scrisă au început, la 
insistența lor, să mediatizeze acest eveniment. 
Români din diaspora și din întreaga țară, în gru-
puri mai mari sau mai mici, au protestat și ei, în 
semn de solidaritate. 

Sloganul de la Km 0 va continua să rămână 
și să se amplifice în sufletele românilor: „Fii tu 
schimbarea pe care dorești să o vezi în lume!“.

Primea multe telefoane. L-am surprins 
încercând să-l liniștească pe cel mai bun prieten. 
„Sigur că vom urca din nou pe munte!“ Reacțiile 

și semnalele românilor din diaspora i-au dat 
convingerea că efortul lui nu a fost în zadar.

Alături de Alexandru Popescu au stat mulți oameni. Nu a primit însă vizita niciunui reprezentant al statului român, 
deși greva foamei este o formă extremă de protest pașnic. Dacă ești ignorat ajungi fie la spital, fie la morgă.

Foto: Alexe Cristian

Articol preluat de pe smartwoman.hotnews.ro
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Pune mâna și o să pună și Dumnezeu mila.

Cartierul Pantelimon începe din zona deli-
mitată de Piața Iancului și Obor și se în-

tinde până la „capătu’ lu’ 14“. Deși unii se 
sperie când aud numele, cartierul se poate 
mândri cu mai multe locuri de referință pentru 
numeroși bucureșteni: un spital de urgență cu 
același nume, Stadionul Național (sau Arena 
Națională, în viziunea edililor) și cel dintâi com-
plex comercial apărut în capitală după 1989.

Cartierul a preluat numele de la comuna în-
vecinată, care la rândul ei a fost botezată după 
Sfântul Pantelimon, numit adesea „doctor fără 
de arginți“, considerat ocrotitorul medicilor și tă-
măduitor al bolnavilor.

Blocurile, unele îmbrăcate în polistiren și co-
lorate astăzi, au fost construite în urma unor 
serii de demolări începute prin anii ’65, când 
crâșmele, mare parte din hanurile și case-
le vechi ale meseriașilor au fost puse la pă-
mânt pentru a face loc celui mai modern cartier 
bucureștean pe atunci. Să nu ne mire, așadar, 
că Pantelimonul este dominat de arhitectura 
socialistă: condiții egale de locuire, sistem ief-
tin de transport și apropierea locuinței de locul 
de muncă. Majoritatea blocurilor de la stradă 
sunt de 10 niveluri, unele dintre ele ajungând 
chiar la 17, cum sunt, de pildă, blocul turn de la 
Delfinului și cel de la capătul tramvaielor. Prin 
anii ’80-’90 gașca de la bloc era numeroasă, 
iar copiii se jucau leapșa, lapte gros, fotbal și 
se dădeau cu biciclete Pegas.

În ciuda numărului foarte mare de locuitori, 
spațiile verzi sunt insuficiente: parcul Florilor, 
Cosmos și parcul Morarilor sunt destul de 
mici, iar arborii de pe bulevarde nu prea sunt 
îngrijiți. Ceea ce era la un moment dat Parcul 
Sticlăriei este astăzi o oază de vegetație lăsa-
tă în paragină, deși are poteci discrete în loc de 
alei, un lac cu stuf, câteva poienițe, dar și zone 
înfricoșătoare.

Cartierul nu și-a schimbat prea mult înfă- 
țișarea în ultimii 20 de ani. La parterul blocurilor, 

spațiile comerciale sunt ocupate astăzi în spe- 
cial de sucursale de bănci, farmacii, mici ma-
gazine cu chinezării, dar și de case de pari-
uri și de jocuri de noroc. Celebrele magazine 
Galeria Modei și Materna, unde mergeau ma-
mele și bunicile noastre în anii ’80, cofetăria 
Florentina și restaurantul Amfora sau cinema-
tograful Cosmos au dispărut de multă vreme. 
O prezență interesantă în Pantelimon, ascun-
să în spatele blocurilor socialiste, este biserica 
Mărcuța, a doua cea mai veche din capitală, 
construită între anii 1586 și 1587 și restaura-
tă de curând, fiindu-i redată înfățișarea bizan-
tină inițială. Se află pe malul drept al râului 
Colentina și este înconjurată de un zid masiv 
de cetate înalt de șapte metri. Când aveți drum 
în zonă merită să-i faceți o vizită.

Fabricile în care se concentra forța de mun-
că erau Electroaparataj (demolată, pe locul său 
răsărind recent un supermarket și urmând să 
se dezvolte un proiect imobiliar), Granitul (dă-
râmată și ea, acum în locul ei se află comple-
xul comercial Cora), Sticlăria, Fabrica de Pâine 
Titan, FRB-ul (Filatura Română de Bumbac) și 
Postăvăria. Aceasta din urmă a scăpat de lama 
buldozerului, spațiile de aici fiind închiriate pe 
bucăți unor firme cu activități extrem de varia-
te: tipografii, săli de fitness, depozite. În incinta 
fostei postăvării se află și un turn vechi de apă, 
care, mulțumită echipei inimoase și creative de 
la Make a Point, a fost transformat de curând 
într-un spațiu cultural neconvențional, deschis 
publicului în 2013.

Nu puteam vorbi de Pantelimon fără a amin-
ti zonele de ghetou. Oarecum neașteptat, aici 
comunitatea este mai unită decât în alte zone 
ale cartierului. Poate vi se pare ciudat, dar să 
ne gândim un pic: mamele stau la scara blocu-
lui și supraveghează copiii, se poartă discuții 
între toate categoriile de vârstă, oamenii ies cu 
mic, cu mare la grătar și la bere. Pantelimonul 
petrece! Sau ...?

Știri
 ■ Concurs	pentru	amenajarea	zonei	Piața	

Matache
Primăria Capitalei va plăti firmei Proietech 

Construct 177.000 lei (aprox. 40.000 euro) doar 
pentru a stabili tema viitorului concurs pentru 
amenajarea zonei Piața Matache. Concursul 
va fi organizat în acest an, tot de Primăria 
București, informează site-ul B365.ro. 

Hala Matache va fi reasamblată la o 
distanță de 40 de metri față de vechiul ampla-
sament, iar în zonă vor fi amenajate o parcare 
subterană, spații verzi, dar și zone pietonale. 
Proiectul de revitalizare al municipalității are 
drept scop „crearea de amenajări în spațiul 
public care să favorizeze, în același timp, 
funcțiunea principală de piață agroalimenta-
ră, circulația pietonală și contactul comuni-
tar“, potrivit caietului de sarcini.

Bugetul alocat pentru organizarea concur-
sului de soluții, programat pentru acest an, 
este de 5.000.000 lei (1,12 milioane euro).

Mai multe organizații neguvernamentale 
au întocmit un amplu proiect de restaurare a 
zonei Buzești-Berzei-Uranus, ce cuprinde in-
clusiv zona Piața Matache. În 2012, un grup 
de arhitecți voluntari au realizat o soluție al-
ternativă la reamenajarea zonei. Arhitecții 
propuneau prin acest proiect reabilitarea 
Halei Matache și conservarea țesutului isto-
ric al zonei. Proiectul a fost însă ignorat de 
municipalitate.

 ■ PUZ-uri	 controversate,	 în	 dezbatere	 la	
Primăria	Capitalei

Trei Planuri Urbanistice Zonale au fost dez-
bătute la mijlocul lunii ianuarie de arhitecți, 
reprezentanți ai Primăriei Capitalei și ai societății 
civile. Proiectele care au stârnit nemulțumirile 
ONG-urilor și ale bucureștenilor vizează con-
struirea unor clădiri de peste 10 etaje în zona 
Dorobanți, peste un monument istoric, ridica-
rea unor construcții cu 11, 14 și 15 etaje în zona 
Răzoare, dar și a unei clădiri de birouri într-o 
zonă rezidențială din cartierul Primăverii, infor-
mează site-ul b365.ro

Astfel, un ansamblu de birouri înalt de 45 
de metri (12-15 etaje) ar urma să fie construit 
în zona Calea Dorobanți - str. Mihai Eminescu, 
într-o zonă protejată, lipit de două clădiri monu-
ment istoric și „încălecând“ o a treia clădire, de 
asemenea clasată ca monument.

Un alt PUZ, contestat în special de locuitorii 
din zonă, ar permite ridicarea unei construcții 
de patru etaje pe strada Maxim Gorki nr. 28-30, 
în cartierul Primăverii. Reprezentanții Primăriei 
Capitalei spun că, potrivit PUZ-ului, clădirea va 
avea funcțiuni de reprezentanță comercială, bi-
rouri pentru profesiuni liberale și consultanță (de 
ex. birou avocat, notar), însă cei care se opun 
proiectului consideră că această formulă mas-
chează de fapt încercarea de a amplasa o clă-
dire de birouri într-o zonă exclusiv rezidențială 
cum este cartierul Primăverii.

Și alte proiecte controversate au fost puse în 
dezbatere publică pe site-ul Primăriei Capitalei 
chiar în perioada dintre Crăciun și Anul Nou, 
mizându-se probabil pe faptul că acestea vor 
trece neobservate din cauza sărbătorilor. Între 
acestea, un proiect mai vechi care prevede 
construirea unei clădiri de birouri sau de locu-
it (din sticlă) de patru etaje în imediata apropie-
re a Ateneului Român, precum și proiectul unui 
tunel de 800 de metri lungime pe sub Palatul 
Parlamentului, în continuarea bdului Uranus. 
Mai multe ONG-uri au sesizat încercarea Pri- 
măriei de a evita dezbaterea și au populari-
zat proiectele în mass-media. Ca urmare, zeci 
de cetățeni și-au exprimat punctele de vedere 
pe site-ul Primăriei, cei mai mulți aducând ar-
gumente împotriva PUZ-urilor controversate 
(www.pmb.ro/institutii/cgmb/dezb_publica/pro-
iecte/pr_dezb_publica.php?termen=all).

În Pantelimon găsiți o biserică foarte veche, un turn de apă recent transformat în spațiu cultural, 
Arena Națională, un turn de parașutism abandonat, dar și firme de magazine din alte vremuri.

Cartierele	Bucureștiului

Pantelimon
Teodor Pricop

Foto: Teodor Pricop
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Cum ieși din stația de metrou Pipera și faci 
stânga pe bdul Dimitrie Pompeiu, poți să ob-

servi un petic de pământ străjuit de un gărduleț 
de piatră înalt de o palmă. Câțiva copăcei piperni- 
ciți și niște smocuri răzlețe de iarbă întregesc pei-
sajul care, cu multă bunăvoință, ar putea fi numit 
„spațiu verde“. În mijloc, tronează două panouri 
colorate pe care scrie cu litere de o șchioapă: 
„Această lucrare a fost amenajată de Primăria 
Sectorului 2, primar Neculai Onțanu“. De fieca-
re dată când trec pe lângă respectivul ansam-
blu, am senzația clară că cineva a depus mai 
mult efort pentru conceperea, inscripționarea și 
amplasarea panoului decât pentru amenajarea 
„lucrării“ în sine, oricare o fi aceea.

Exemplul din Pipera nu este singular. Astfel 
de panouri au împânzit orașul, ca și cum pri-
marii de sector s-ar întrece în a-și marca te-
ritoriul. Un leagăn și două coșuri de gunoi au 
fost amplasate în fața unui bloc de către pri-
marul X, cu sprijinul Consiliului aferent. Cutare 
intersecție e supravegheată video prin eforturile 
neobosite ale altui primar care a instalat acolo 
o cameră de luat vederi. Un copac a fost îm-
prejmuit cu un gărduleț datorită primarului Y și 
tot cu sprijinul Consiliului. Nu contează că bietul 
copac e aproape uscat, iar gărdulețul a dispă-
rut între timp, dus probabil la fier vechi de niște 
cetățeni întreprinzători – panoul s-a încăpățânat 
să rămână, ca o mărturie peste timp a serviciu-
lui neprețuit adus de către edil comunității care 
l-a ales. În general, cu cât e mai banală și mai 
insignifiantă „lucrarea“, cu atât mai impunător e 
panoul care o marchează.

N-aș avea nimic împotriva recunoașterii me-
ritelor în cazul unor realizări cu adevărat impor-
tante pentru oraș sau pentru oameni, dar hai 
să fim cinstiți: să amenajezi un părculeț sau 
să amplasezi o cameră de supraveghere într-o 
intersecție nu se încadrează deloc în aceas-
tă categorie. Sunt lucruri care țin de atribuțiile 
obișnuite de serviciu ale acestor persoane și 

instituții. Iar dacă suntem de părere că o reali-
zare, oricât de mică, trebuie marcată și atribuită 
corespunzător, atunci de ce să ne oprim aici? 
După menționarea primarului și a Consiliului ar 
trebui completat, poate cu litere mai mici: „Iar 
acest panou a fost sudat, vopsit și înșurubat 
de Dorel P., maistru, cu sprijinul echipei ADP“. 
Cum sună?

Am vizitat multe orașe din Europa și nu-mi 
amintesc să fi văzut astfel de anunțuri, deși edilii 
din Roma, Berlin sau chiar Budapesta și Praga 
ar avea ceva mai multe împliniri pe care să le 
marcheze, la o adică, prin plăci și panouri. În 
cazul Bucureștiului însă, atât de sărac în lucrări 
edilitare notabile, primarii simt nevoia să-și lege 
numele de niște „ctitorii“ oricât de mărunte pen-
tru a ne convinge că ei fac totuși treabă, în ciu-
da aparențelor. Din păcate, nu reușesc decât să 
ne agreseze vizual cu o propagandă de prost-
gust și să sublinieze că, tocmai, nu prea au cu 
ce se lăuda.

Panouri cu stil, 
mesaj inutil
Dan Ghiță

Lauda de sine la primarii bucureșteni

Știri
 ■ Bulevardul	Uranus	‒	inaugurat,	dar	ilegal
Primarul capitalei Sorin Oprescu a inau-

gurat primul tronson al bulevardului Uranus, 
chiar dacă Tribunalul București a decis că au- 
torizația de construire este ilegală. Sentința 
nu este însă definitivă.

Primul segment al bulevardului Buzești-
Berzei-Uranus a fost inaugurat duminică, 12 
ianuarie, și deschis circulației rutiere. Astfel, 
șoferii vor putea să ajungă din Piața Victoriei 
până la  str. Vasile Pîrvan în doar câteva mi-
nute, evitând Calea Victoriei și bdul Magheru. 
Lucrarea, realizată prin lărgirea străzilor Bu- 
zești și Berzei, a început în decembrie 2009 
și a costat circa 160 de milioane de lei (35 de 
milioane de euro).

Pentru construirea bulevardului au fost de-
molate 90 de case, printre care și clădiri mo-
nument istoric, și au fost expropriate circa 
1000 de persoane. Cea mai importantă con- 
strucție pusă la pământ a fost Hala Matache, 
devenită simbol al celorlalte clădiri demolate. 
Ea a fost distrusă în martie 2013, după lăsa-
rea nopții și pe cod portocaliu de ninsoare. 
Primarul Oprescu a promis la acea vreme că 
o va reconstrui pe alt amplasament.

Inaugurarea bulevardului s-a făcut la doar 
câteva zile după ce Tribunalul București a 
suspendat planurile de urbanism care stabi-
leau traseul drumului și autorizațiile de con-
struire pentru segmentul cuprins între Calea 
Griviței și bdul Dinicu Golescu. Dacă hotă-
rârea Tribunalului va rămâne definitivă, unul 
dintre efectele acesteia ar putea fi obligarea 
Primăriei de a reconstrui pe amplasamentele 
inițiale clădirile demolate ilegal.

 ■ Întreținerea	spațiilor	verzi	din	sectorul	4,	
delegată	către	un	operator	privat

Primăria sectorului 4 intenționează să dele-
ge întreținerea și înfrumusețarea spațiilor verzi 
din sector unui operator privat, informează Hot- 
news. Delegarea de gestiune se va face pe 5 
ani, cu posibilitatea de prelungire, iar valoarea 
contractului va fi de maximum 39 milioane de 
euro, cât a plătit în ultimii 5 ani primăria pentru 
întreținerea spațiilor verzi din sector.

Această măsură presupune preluarea ser-
viciilor prestate până acum de Primărie prin 
Administrația Domeniului Public de către unul 
sau mai mulți operatori privați care vor reali-
za întreținerea spațiilor verzi din sector,  plan-
tarea și toaletarea de arbori, plantarea de flori, 
întreținerea locurilor de joacă și a mobilierului 
stradal.

Reprezentanții Primăriei spun că delega-
rea este o opțiune mai eficientă din punct de 
vedere financiar, însă mai mulți consilieri lo-
cali se opun delegării, acuzând interese as-
cunse și presiuni politice.

 ■ Sectorul 2: Excedent de 215 milioane de lei
Primăria sectorului 2 are un excedent buge-

tar de circa 215 milioane de lei, pe care vrea 
să-l folosească pentru finanțarea investițiilor 
de reabilitare termică a blocurilor de locuințe, 
finalizarea lucrărilor la rețelele de apă și cana-
lizare, modernizarea școlilor, precum și pentru 
cofinanțarea proiectelor din fonduri europene.

În cadrul primei ședințe din anul 2014 a 
Consiliului Local al sectorului 2, Primăria va 
solicita aprobarea a două puncte importan-
te: acoperirea unor părți din cheltuielile de 
investiții din 2013 cu excedentul rezultat din 
2012, respectiv folosirea excedentului de anul 
trecut pentru finanțarea investițiilor de anul 
acesta. Și în 2014, cel mai important proiect 
al Primăriei Sectorului 2 rămâne reabilitarea 
termică a blocurilor de locuințe din sector.

Reabilitarea termică vizează creșterea 
performanței energetice a clădirilor și scăde-
rea facturilor de întreținere, în principal prin 
izolarea pereților exteriori cu polistiren. Pe 
de altă parte, proiectele de reabilitare și-au 
atras critici pentru aspectul blocurilor reabi-
litate și pentru proasta calitate a lucrărilor, în 
unele cazuri.

De multă vreme aveam de gând să scriu lucrurile pe care 
mi le mai amintesc despre câteva mătuși fabuloase. Mătușile 
mele adevărate, câteva mătuși adoptate și chiar mătuși ale 
prietenilor mei, femei care, la prima vedere, erau (unele mai 
sunt) foarte deosebite unele de altele, dar care se asemănau 
într-o anume privință: erau cu toatele niște supraviețuitoare, 
femei cu suflete de oțel – e drept, cele mai multe ascunse în 
învelișuri moi de catifea. 

Silvia Colfescu

O carte pitorească, evocatoare, situată aparent la 
granița dintre memorialistică și ficțiune este și aceea sem-
nată de Silvia Colfescu, Mătuși fabuloase și alte istorioare 
bucureștene (Editura Vremea), publicată în cadrul unei intere-
sante colecții, „Planeta București“ (cărți ce au în centru imagi-
nea Bucureștiului).

Adina Dinițoiu, Observator Cultural 10.01.2014

ISBN: 978-973-645-603-9
Apariție: noiembrie 2013
144 pag., format 20/13
Preț 18 lei

Cartea se găsește în toate librăriile bune 
și pe www.edituravremea.ro/planeta-bucuresti

Foto: Dan Ghiță
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Tapițerul din piața Matache
Ioana Simionescu

Meserii	și	prăvălii

De nu intri în prăvălia din strada Atelierului 
nr. 21, n-ai cum să știi: în vitrină nu 

deslușești multe, iar reclama nu se vede de 
departe. Doar vara e mai ușor: scaunele, ar-
curile, țesăturile expuse în stradă te ajută să 
ghicești: aici se află un tapițer. Și nu unul oa-
recare ‒ nu că ar fi prea mulți nici aceia ‒ re-
parând scaune, fotolii, canapele sau somiere. 
Ci un tapițer care mai știe face și saltele și 
plăpumi pe deasupra. Mie asta mi-a prins 
ochiul: trecusem pragul, în prăvălie se înde-
letniceau parcă doi meșteri, care la mașina 
de cusut, cu niscaiva patroane de costum 
bărbătesc bătute într-un cui pe perete, care 
ocupat cu niște arcuri de pat. Printre mobi-
lele, pânzeturile, uneltele, toate cele aduna-
te de-a valma prin magazin, am ochit stofa 
aceea gri cu dungi albastre, care imediat te 
duce cu gândul la saltele.  Aveam să aflu de 
la domnul Klaus, meșterul tapițer și proprie-
tarul locului, că această pânză se numește 
„dril“ și este o combinație de in și cânepă. 
„Materiale naturale“, aceasta ar fi o recoman-
dare a meșterului tapițer: sănătoase și dura-
bile, saltelele fabricate în atelier pot fi spre 
exemplu umplute cu lână. După câțiva ani, 
ele pot fi descusute, lâna aerisita, dărăcită și 
salteaua cusută la loc, împrospătată. La fel 
și plăpumile, pot fi umplute ori cu lână, ori cu 
melană (material sintetic), și apoi îmbrăcate 
în mătase. Variantă naturală, mătasea vege-
tală este furnizată de către producători din 
Sighișoara și din Târgu Mureș. Împreună cu 
stofele, plușurile pentru canapele sau scau-
ne, mai toate materialele propuse de tapițer 
provin de la fabricanți români. Dar firește, fi-
ecare client are preferințele sale cu privire la 
materiale și are ultimul cuvânt în alegeri.

Cel mai des clienții vin la domnul Klaus prin 
recomandări. Vin de voie sau de nevoie: per-
soane de statură mare spre exemplu, caută 
saltele și plăpumi făcute pe măsura lor, care 

depășește standardele de fabricare în masă. 
Lucrările au loc de obicei in atelier. Dar aici 
nu sunt prea multe piese finisate de văzut: 
cele completate se găsesc la clienți. Un por-
tofoliu de fotografii ale realizărilor ar putea 
ajuta. Precum și un simplu site pe internet. 
Dar asta nu se preda la fosta Cooperativă de 
Mobilă și Tapițerie, unde domnul Klaus și-a 
învățat meseria. Promovarea propriului ate-
lier pe internet se va preda poate în cadrul 
școlilor profesionale, care probabil vor prelua 
formarea ucenicilor tapițeri?

„Cum e cu ucenicii?“ „Greu!“ răspun-
de domnul Klaus. „Tinerii nu prea sunt 
interesați!“, sună refrenul auzit la mai mulți 
meșteșugari: să fie oare doar necazul ca-
pitalei, poate al epocii? „Munca nu e chiar 
ușoară. Nu prea ai de lucru constant. Trebuie 
răbdare.“ Echipa tapițerului este restrânsă: 
cu el lucrează doar una sau două alte per-
soane.

Clădirea care adăpostește atelierul datea-
ză din anul 1894, este clasată momument 
isotric și figurează pe lista Patrimoniul cul-
tural național al României (B-II-m-B-18012). 
A aparținut un timp Cooperativei de Mobilă 
și Tapițerie București. Devenită societate co-
mercială, cooperativa a cedat (prin interme-
diul ICRAL-ului) câteva spații, printre care și 
acesta, achiziționat de domnul Klaus în urmă 
cu 20 de ani.

Oare și-a primit strada Atelierului nume-
le după chiar acest locșor? Rugăm cititorii 
care cunosc răspunsul să ne trimită detalii 
pe adresa redacției.

Fapt este că la numărul 21, patrimoniul 
meșteșugăresc parcă se înfrățește cu patri-
moniul construit, într-un destin fragil. Eu una 
folosesc în continuare saltelele cu dungi al-
bastre, și îmi doresc să-l găsesc încă mult 
timp, în același loc, pe domnul Klaus, pentru 
reparații și lucrări de tapițerie.

domnul Klaus
Str. Atelierului nr. 21 
Tel.: 0722 505 955 sau 021 318 5910
E-mail: Klap.prod@gmail.com

Bună dimineața, București!
vine la dumneavoastră acasă.

Dacă doriți să fiți sigur că nu ratați niciun număr al publicației lunare 
Bună dimineața, București!, iată, mai jos, cum puteți proceda.

Completați acest formular dacă doriți să vă abonați. Trimiteți-l 
împreună cu o copie a chitanței de plată a abonamentului pe adre-
sa Asociația Bună dimineața, București! C.P. 32 O.P. 80, București. 
Contravaloarea abonamentului se va achita prin mandat poștal sau 
OP în contul IBAN: RO85 RZBR 0000 0600 1554 3016, deschis la Raiffeisen 
Bank, Agenția Trapezului, București, CIF: 31493928. Banii din abonamen-
te contribuie la plata tiparului, singurul cost pe care suntem nevoiți să-l 
acoperim.

Pentru informații suplimentare, scrieți-ne la redactie@infobdb.ro.

Nume _______________________ Prenume ____________________
Adresa: Str. __________________________________ Nr. _______ 
Bl. _____ Et. _____ Ap. ____
Telefon (opțional) _____________________________
Localitate _______________________ Sector ______

■ 6 luni: 60 de lei  |  Pensionari: 30 de lei
■ 12 luni: 100 de lei  |  Pensionari: 60 de lei

Dragi cititori, putem afla dacă ne facem treaba bine numai dacă ne 
transmiteți părerile dvs. De-a lungul timpului am primit câteva pe adresa 
de e-mail a redacției sau pe pagina de Facebook. Avem și căsuță poștală, 
ținem mult la ea și credem că abia așteaptă să-și găsească rostul.

Vă rugăm să ne scrieți și critici sau sugestii, pentru că ne vor ajuta 
să ne îmbunătățim:

e-mail:	redactie@infobdb.ro
C.P.	32,	O.P.	80

Precizați în mesaj numele dumneavoastră complet și adresa de 
e-mail sau poștală la care vă putem contacta.

Dacă ați observat ceva ce vă nemulțumește, ceva ce vă nedumerește, 
dacă ați întâmpinat obstacole într-un demers civic, dacă ați reușit să 
duceți la împlinire o inițiativă pe care o pot prelua și alți cetățeni, dacă 
vă place un loc anume din oraș, din parcul preferat, dacă doriți să 
împărtășiți cu ceilalți bucureșteni o istorioară, un secret sau un lucru 
mai puțin cunoscut despre București, vă rugăm să ne scrieți.

Dacă știți o melodie, o glumă despre București, dacă știți un me- 
seriaș bun, un muzeu lăsat pradă uitării, o statuie ascunsă privirilor, o 
poveste de la bunici sau de la profesori, dacă aveți o fotografie inte-
resantă din orașul de acum sau de demult, ne-am bucura mult să ne 
trimiteți o scrisoare, electronică sau pe hârtie.

Făgăduim că le publicăm pe cele decente și inteligente!

Poșta	redacției

Foto: Dana Lupașcu
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Unde ne simțim bine?
Expoziții
Aurul	și	argintul	antic	al	României, 
expoziție-eveniment la care au contribuit 
32 de muzee din toată țara. Muzeul Național 
de Istorie a României, până pe 30 martie
Podoabe	din	trecut:	Paftale	și	bijuterii	din	
colecțiile	MNAR, Muzeul Național de Artă al 
României, Rotonda sălii Auditorium (str. Știrbei 
Vodă nr. 1-3), până pe 27 aprilie
Imaginând	Balcanii.	Identități	și	memorie 
în	„lungul	secol	al	XIX-lea“, proiect muzeal 
de amploare ce reunește exponate din 
14 muzee europene. Muzeul Național 
de Istorie a României, până pe 27 aprilie

Muzică
Deep	Purple, Sala Polivalentă, 20 februarie, 
ora 19:00
Kitaro, Sala Palatului, 2 martie, ora 20:00
Hiromi, recital de pian solo, concert din seria 
Jazz Night Out. Sala Radio, 25 martie, ora 20:00

Teatru
ArCuB (Str. Batiște, nr. 14):	Însemnările	unui	
nebun, de Nikolai Gogol, 26 și 27 ianuarie, 
ora 20:00; Vițelul	de	aur, de Ilf și Petrov, 
2 și 16 februarie, ora 19:00
Centrul	Cultural	pentru	UNESCO	„Nicolae	
Bălcescu“ (Str. 11 Iunie, nr. 41): Scene din 
viața	insectelor, de Karel și Josef Čapek, 
30 ianuarie, ora 19:00
Godot	Café-Teatru (Str. Blănari, nr. 14): 
Masculin	-	Feminin, de Lia Bugnar, 
30 ianuarie, ora 22:00
Teatrul	de	Artă	București (Str. Sfântul 
Ștefan, nr. 21): Insomniacii, de Mimi 
Brănescu, 26 ianuarie, ora 20:15; 6	din	49, 
de György Spiró, 30 ianuarie ora 20:15
Teatrul Foarte Mic (Bd. Carol, nr. 21): Zelda, 
de William Luce, 2 februarie, ora 19:00
Teatrul	Luni	de	la	Green	Hours (Calea 
Victoriei, nr. 120): Confesiunile unui câine, 
de Peter Mayle, 27 ianuarie, ora 20:00; 
Aici	nu	se	simte	&	Oase	pentru	Otto, 
de Lia Bugnar, 31 ianuarie, ora 22:00
Teatrul Mic (Str. Constantin Mille, nr. 16): 
Doamna	noastră	din	Pascagoula, de 
Tennessee Williams, 1 februarie, ora 19:00; 
Visul	unei	nopți	de	vară, de William 
Shakespeare, 2 februarie, ora 19:00

Educație
Anaconda	și	alți	șerpi	uriași, a 6-a 
conferință din seria Istoria	lumii	vii	în	10	
exponate, destinată elevilor și publicului larg. 
Sala Multimedia a Muzeului „Antipa“, 
16 februarie, ora 11.00. Acces pe baza 
biletului de intrare la muzeu.

Comunitate
Ziua	Roșiei	Montane, 6 februarie, Clubul 
Țăranului, ora 16:00, București. 1883	de	ani	
de	atestare	documentară	a	Roșiei	Montane. 
Proiecții de filme documentare, expoziții de 
fotografie, dezbateri și prezentări, încheiate 
cu o serie de concerte ale artiștilor care susțin 
dezvoltarea durabilă în Roșia Montană. 

Pentru copii
Ateliere	de	creativitate	la	MNȚR: țesut și 
cusut după modele vechi, pictură pe sticlă, 
hârtie manuală, etnologie, educație plastică, 
teatru, bricolaj și construcție scenografică. 
Muzeul Național al Țăranului Român. 
Informații și înscrieri: 021 317 96 59.

Cine	suntem?
Suntem un grup de oameni care au înțeles că un oraș nu este doar un spațiu de locuit, ci spațiul 
vital al unei comunități. Este orașul nostru – fie natal, fie adoptiv – și ne interesează ce se întâmplă 
cu el și cu locuitorii lui. Inițiativa noastră este una 100% civică. Nu se află în spatele nostru niciun 
partid. Credem că, așa cum orice oraș are farmecul său, și urbea noastră este specială și generoasă 
cu noi dacă-i acordăm puțină atenție. Ca o casă mai mare ce ne este, suntem datori față de ea 
să o îngrijim și să o respectăm, iar când are nevoie de sprijinul nostru, să-i sărim în ajutor.

Dacă v-a plăcut ce ați citit și cum ne-am întâlnit, puteți contribui cu o donație la tipărirea publicației:
Asociația Bună dimineața, București!  IBAN: RO85 RZBR 0000 0600 1554 3016, Agenția Trapezului.
În cazul în care nu doriți să rămâneți anonim, vă rugăm să precizați numele și prenumele.

Ziarul	nostru	este	distribuit	în: librăriile Cărturești (Verona), Humanitas (Cișmigiu și Kretzulescu), Kyralina și Anthony 
Frost, teatrele Nottara, Bulandra, Excelsior, ArCuB, Carol 53, Green Hours, Clubul Țăranului, Subsol Bar, Have a cigar, 
La copac, Delicatese Florescu, Biblioteca Centrală Universitară, Biblioteca Universității „Spiru Haret“, Universitatea de 
Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu“, Institutul Cervantes, Centrul Ceh, Institutul Francez, Cinema Studio, Cinemateca 
Union și Cinema Elvira Popescu.

Ziarul cu care ne trezim

BUCUREŞTI
aţaenimidănuB

www.infobdb.ro  
e-mail: redactie@infobdb.ro
            voluntariat@infobdb.ro 
            evenimente@infobdb.ro
C.P. 32  O.P. 80

Autorii textelor:
Maria Antică
Loredana Brumă
Luminița Corneanu
Diana Marinescu
Teodor Pricop
Ioana Simionescu
Dan Ghiță
Gabriela Vătafu

Autorii	ilustrațiilor:
Alexe Cristian
Dana Lupașcu
Dan Ghiță
Pricop Teodor
Miihai Ciobanu

Publicație	editată 
de	Asociația	
Bună	dimineața,	
București!
Mihaela Butacu
Luminița Corneanu
Bogdan Franovici
Dan Ghiță
Teodor Pricop
Ioana Simionescu

Dacă e ianuarie, e ziua lui Eminescu. Nu vă 
speriați, nu urmează încă un text despre „poetul 
nepereche“, „luceafărul poeziei românești“ și „ge-
niul național“. Ci despre un om, da, da, un om, ieșit 
din tipare încă de mic, rebel, imposibil de discipli-
nat, pe care îl admirau toți prietenii pentru bună-
tatea și inteligența lui, care-i copleșea pe toți cu 
uriașa lui cultură, încă din adolescență. Apoi, un 
gazetar care s-a consumat ca o lumânare pentru 
a-și face meseria, care scria articole sclipitoare 
chiar și când nu avea dreptate.

Despre acest om, despre Eminescu în carne 
și oase, este cartea publicată la finalul lui 2013 
de Editura Humanitas: Mărturii despre Eminescu. 
Povestea unei vieți spuse de contemporani, volum 
editat de Cătălin Cioabă. Volumul îl „urmărește“ 
pe Eminescu începând cu primii ani de viață, iar 
informația e adesea spumoasă, cei care dau sea-
mă despre poet fiind fie oameni simpli, contempo-
rani, fie rude, fie mari oameni de cultură care i-au 
fost prieteni, precum Slavici și Caragiale. Credeți 
că știți tot despre Eminescu, pentru că l-ați „tocit 
la școală“? Ia să vedem: știți câți ani avea când 
a fugit prima dată de la școală, de la Cernăuți? 
12. „Seara venind acasă tatăl său – povestește 
Corneliu Botez – mama lui l-a ascuns, căci se te-
mea să nu-l bată (...) Tatăl său l-a judecat, zicând: 
„Atâta treabă am, Ralucă, și acum trebuie să 
plec la Cernăuți să duc pe tâlharul ista la școală“. 
A doua oară n-a mai fost așa de simplu, „tâlharul“ 
a trebuit să fie urmărit călare de argații boierului 
Gheorghe Eminovici și ținut legat acasă pentru a 
nu fugi, și cu toate astea micul împielițat îi făcea în 
ciudă bătrânului: „De ce mă legi degeaba, căci eu 
știu să mă dezleg.“

„Tâlharul“ ura școala și disciplina, dar iubea 
cartea și poezia. Cules de actorul Mihai Pascaly 
din portul Giurgiu, unde încărca saci, ca hamal, 
Eminescu este recomandat de acesta pentru 
un post de sufleur la teatru astfel: „om al litere-
lor și bun român (...) foarte cult, foarte studios, cu 
cunoștințe minunate de literatură română și ger-
mană“. Poetul avea pe atunci 17-18 ani și îi citise 
pe Geothe și Heine integral, în original. 

Cum mai era Eminescu? Excelent înotător, „om 
de o vigoare trupească extraordinară (...) și ca fire, 
grădină de frumusețe, (...) lipsit cu desăvârșire de 

Eminescu, omul
Luminița Corneanu

ceea ce în viața de toate zilele se numește ego-
ism.“ (I. Slavici).

Dar spațiul destinat articolului s-a încheiat și 
noi avem un concurs cu întrebare pentru dumnea-
voastră:

Unde a fost realizată celebra fotografie a lui 
Eminescu la 19 ani (vedeți mai sus)?

Câștigătorul concursului va primi un volum ilus-
trat de povești ale marelui prieten al lui Eminescu, 
Ion Creangă.

Așteptăm răspunsurile dumneavoastră pe adre- 
sa de e-mail concurs@infobdb.ro sau la adresa 
poștală C.P. 32 O.P. 80. Precizați, vă rugăm, nu-
mele complet și un număr de telefon la care puteți 
fi contactați. Termenul-limită de trimitere a răs-
punsurilor este 20 februarie 2014. Câștigătorul 
va fi ales prin tragere la sorți și anunțat telefonic, 
pe site-ul nostru web și pe pagina de Facebook 
a publicației.
* Membrii redacției și colaboratorii nu pot participa la concurs.


