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9 ani de Street Delivery.
La pas pe strada Pictor Verona, între Librăria Cărturești
și Ordinul Arhitecților din România
Mirela Duculescu

Cum a început
În 2004 îi luam un interviu arhitectului 

Șerban Sturdza (rubrica „Noi și orașul“ coordo-
nată de Mariana Celac, Secolul 21 5-10 (2004): 
387-397) în care puneam la cale și testam pri-
mele idei despre ceea ce cunoaștem acum ca 
Verona Street Delivery în cartierul Pitar Moș ‒
Icoanei din București. Eveniment, fenomen sau 
festival, Street Delivery s-a conturat încă de la 
început ca o manifestare solidară și, de multe 
ori, spontană, a comunitații din zonă pentru a-și 
cere dreptul la o locuire firească a spațiului pu-
blic. Un spațiu de calitate, gândit pentru oameni.

La vremea respectivă, Șerban Sturdza și 
echipa sa creaseră deja un Plan Urbanistic 
Zonal (PUZ) care promova un traseu ver-
de, cultural și pietonal între Grădina Cișmigiu 
și Grădina Icoanei, într-o zonă cu monumen-
te de arhitectură și cu o puternică identitate a 
țesutului urban de sec. XIX. Un arhitect inimos 
și cu viziune și o mână de prieteni din cartier, 
cu multe idei și dorință de schimbare, au bătut 
din ușă-n ușă și au convins riveranii că o co-
munitate poate acționa solidar, prin voluntariat, 
în folosul propriu. În timp, s-a dovedit că acest 
demers a fost un impuls și pentru dezvoltarea 
comerțului în cartier.

Delivery. Timp de trei zile, str. Pictor Verona 
devine pietonală și este locuită în mod crea-
tiv, prin expoziții și conferințe de arhitectură, 
artă și peisagistică, ateliere diverse pen-
tru copii, sport în aer liber, vizitarea de mo-
numente istorice, tururi ghidate prin cartier, 
crearea de mobilier pentru spațiul public, ore 
de  lectură, concerte de muzică live, proiecții 
de filme și multe altele. Ea este transforma-
tă dintr-un spațiu rezidual amorf, cu trotuare 
stăpânite de mașini și vegetație îngropată în 
asfalt, într-un loc cu identitate comunitară, o 
oază urbană. 

O direcție care a început să se contureze 
puternic la Street Delivery încă din 2006 este 
aducerea în dezbatere publică, în plină stra-
dă, a unor subiecte fierbinți pentru calitatea 
vieții în București – amenajarea de piste pen-
tru biciclete, haosul urbanistic, distrugeri și 
demolări masive și brutale de zone cu tradiție 
și spații verzi în numele unei modernizări 

Cum a crescut
Consultarea publică și voința riveranilor 

(Ordinul Arhitecților din România, Librăria 
Cărturești etc.) de a promova și aplica acest 
PUZ (abandonat și ignorant de oficialități în-
tre timp) au generat fenomenul anual de cul-
tură urbană, cunoscut sub numele de Street 

Foto: Costin Gheorghe



3

B
ună dim

in
ea

ţ
a, Bucureşti!

Foto: Dana Lupașcu

Din	edițiile 
trecute
Mirela Duculescu

Evenimentul de cultura urbană 
Street Delivery este un proiect pentru 
oameni, arhitectură și oraș, demarat 
de Ordinul Arhitecților din  România și 
Fundația Cărturești în 2006. Prin adu-
cerea evenimentelor de urbanism, ar-
hitectură și arte în spațiul public al 
străzii Arthur Verona din București, 
Street Delivery își propune să recu-
pereze peisajul urban de către pietoni 
și comunitate, prin crearea unui tra-
seu cultural pietonal ce leagă Grădina 
Cișmigiu de Grădina Icoanei. Teritoriul 
pietonal Verona oferă astfel o stradă 
cu memorie urbană care adună an de 
an intervenții, soluții practice și emoții 
ale participanților la exercițiul respon-
sabil de locuire alternativă propus de 
Street Delivery. 

La ediția Street Delivery din 2012 
bucureștenii au oferit un exercițiu 
de bună vecinătate în cartier, oraș și 
spațiul public, încercând să arate cum 
putem crește calitatea vieții și folo-
si orașul prin învecinare, comunicare, 
respect, colaborare; cum putem crește 
calitatea locuirii prin arhitectură și cali-
tatea spațiului public – un loc al întâl-
nirilor, în egală măsura al naturii și al 
oamenilor; cum putem inspira și alte 
comunități din alte orașe cu probleme 
similare, arătându-le cât de multă bu-
curie pot oferi oamenii folosind strada, 
curțile, grădinile, arhitectura. Tot atunci 
s-au adus în dezbatere publică, în pli-
nă stradă, probleme generate de urba-
nismul bucureștean de tranziție.

Ca o continuare firească, ediția din 
2013 a pornit de la faptul că locuitorii 
au dreptul la arhitectură și peisaj, la fel 
cum au dreptul la sănătate și justiție 
(Declarația de la Cluj – OAR 2008). De 
aceea, Street Delivery 2013 și-a pro-
pus un exercițiu de locuire de calitate 
prin patrimoniu și arhitectură de calita-
te, înțelese ca resurse ale orașului.

Street Delivery 2014 are ca temati-
că „societatea mobilă”. Societatea civi-
lă, care se ocupă de probleme civice, 
de patrimoniu, ecologie, dezvoltare și 
mobilitate urbană, prin proiectele con-
cepute pentru Street Delivery, militea-
ză prin dezbatere și dialog pentru un 
București prietenos și responsabil cu 
toți locuitorii săi.

prost înțelese care nu ține seama de nevoile 
reale ale locuitorilor. De exemplu, în 2011, co-
munitatea Street Delivery a reacționat activ, 
creativ și responsabil „livrând” bucureștenilor 
nu numai proiecte de arhitectură specifi-
ce, dar și o excelentă intervenție critică a 
grafferilor pe calcanul-reper de pe strada 
Arthur Verona, colț cu str. Pitar Moș. Iar în 
2013, cauza cu impact național asumată de 
Street Delivery și grafferi a fost cea a Roșiei 
Montane. 

Principiile care stau anual la baza inter- 
venției în spațiul public prin Street Delivery 
sunt soluționarea de nevoi specifice locuito-
rilor, accesibilitate pentru trecător, low cost, 
continuitatea și durabilitatea proiectului. Ele 
servesc unor nevoi diverse: voința riverani-
lor de a crește calitatea vieții în cartier prin 
forțe proprii (dacă autoritatea publică nu are 
inițiativă sau viziune), gradul de frustrare 
constatat al trecătorului care nu-și poate sa-
tisface nevoi simple (traversare pietonală sau 
cu bicicleta, odihnă, așteptare) și dorința de 
a arăta administrației că se pot face lucruri 

socio-culturale ca o schiță a traseului cultu-
ral final. 

Studiul urbanistic și-a propus să devolte o 
strategie de regenerare pentru perimetrul ur-
ban generat de strada Verona din București, 
pornind de la zestrea sa istorică, comunita-
ră și culturală, să reglementeze regimul de 
construcție, de ocupare a terenurilor și trata-
rea spațiului urban deschis (străzi, pavimente, 
scuaruri, plantații, mobilier urban, instalații de 
artă). Spațiul public rezultat este unul semnifi-
cativ pentru oameni, spre deosebire de spațiul 
actual neamenajat, aproape inexistent, redus 
și obturat de mașinile parcate pe trotuare. 

Spațiile publice și semipublice cu caracter de 
reper vizate de acest traseu bucureștean sunt 
numeroase și alcătuiesc imagini de o remar-
cabilă diversitate. De la est la vest se remar-
că Școala Centrală (monument istoric de primă 
importanță), Sala Toma Caragiu a Teatrului 
Bulandra, masivul plantat format de Grădina 
Icoanei și grădina Casei Universitarilor, Biserica 
Anglicană, rectoratul Facultății de Medicină – 
casa Turnescu (monument istoric), Biserica 

utile cu voință și eficiență bottom-up, încer-
când să schimbăm optica politicilor publice.

Traseul cultural pietonal, în acord cu poli-
ticile publice urbane la nivel european, și-a 
manifestat durabilitatea timp de nouă ani, 
demonstrând că oricine se poate implica și 
poate schimba în mod responsabil calitatea 
vieții și a locuirii. 

De-a lungul celor nouă ani de când 
funcționează, Street Delivery a reunit sub 
umbrela sa instituții private și de interes pu-
blic, ONG-uri, personalități din diverse do-
menii artistice și mulți voluntari având în 
comun demersul de valorificare a spațiului 
public în interesul comunității. Iar prin vizi-
unea și strădania Fundației Cărturești, prin-
cipiile traseului cultural pietonal și Street 
Delivery sunt promovate și implementate 
anual la Timișoara și Iași, în paralel cu festi-
valul de la București. Street Delivery a deve-
nit o mișcare civică pentru dreptul cetățenilor 
la arhitectură, patrimoniu, spațiu public și lo-
cuire de calitate.

Câteva rațiuni
Rolul evenimentului urban Street Delivery este 

de a crea un cadru public pentru evenimente 

Pitar Moș, Centrul de Limbi Arabice, sediul 
Ordinului Arhitecților din România – spațiu de 
conferințe și expoziții în Casa Ion Mincu (mo-
nument istoric), clădirea fostului pension de 
fete Sfânta Maria, Librăria Cărturești în casa 
Dimitrie Sturdza (monument istoric), Cinema 
Patria (în imobilul ARO – monument istoric). 
Traversând bulevardul regăsim același țesut 
presărat cu obiective de interes public, unele 
dintre ele punând în valoare exemple prețioase 
de arhitectură din sec. XIX. O semnificație spe-
cială pentru zonă este atribuită prezenței arbo-
rilor și grădinilor, fie că este vorba de parcele 
plantate, cu vizibilitate spre spațiul public, gră-
dini urbane asamblate (Grădina Icoanei/Casa 
Universitarilor) sau plantații valoroase de alini-
ament (zona blocurilor Eva/ONT).

Pentru creșterea mobilității urbane, Street 
Delivery 2013 a activat spațiul public din proxi-
mitatea magazinului Eva, efectuând „saltul pi-
etonal” conceptual și fizic peste bd. Magheru, 
ca parte a traseului inițial. Iar Street Delivery 
2014 aduce spre activare noi spații publice din 
traseul pietonal Grădina Cișmigiu – Grădina 
Icoanei: str. Sf. Constantin nr. 32, unde se află 
noul sediu al OAR Filiala București, și Piața 
George Enescu.

Foto: Costin Gheorghe

Foto: StudioBASAR

Baia Publică, un proiect StudioBASAR la StreetDelivery 2012
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Asociația	 Istoria	Artei inițiază și dezvoltă 
programe de educație non-formală în dome-
niul culturii: de istorie, istoria artei și arhitecturii, 
pictură și meșteșuguri, protejarea patrimoniului. 
Datorită succesului avut în 2012 cu programele 
de istoria arhitecturii și a diversificării grupurilor 
beneficiare, incluzând tineri și adulți, am decis 
înființarea unei edituri în cadrul asociației, pen-
tru realizarea materialelor tipărite: broșuri pen-
tru traseele urbane de arhitectură bucureșteană 
și monografii de arhitecți români.

Din 2010, istoricul de artă Oana Marinache și 
Asociația Istoria Artei propun la Street Delivery 
ateliere de istoria artei și arhitecturii pentru co-
pii. Am început cu perioada antichității, am intrat 
în universul magic al lui Arcimboldo și ne-am 
plimbat prin grădinile pictorilor impresioniști, 
pentru ca în 2013 și 2014 să venim cu povești 
despre dezvoltarea orașului București.

Ca urmare a proiectelor culturale desfășurate 
în școlile bucureștene și la Casa Mincu, bene-
ficiind de caietul de activități și de fișele de lu-
cru concepute de graficianul Cristian Gache, 
copiii au ocazia să-și creeze propriile case și 
să le decoreze cu motive vegetale și animali-
ere inspirate de lucrările proiectate de arh. Ion 
Mincu, Ion Socolescu, Cristofi Cerchez. În 2013 
echipei i s-a alăturat și istoricul Alina Havreliuc, 
care îi așteaptă pe cei mici și la atelierele din 
perioada 14-15 iunie 2014.

De-a arhitectura
Mina Sava

Cum crește un oraș? Are câteva reguli care îl 
guvernează sau crește mai mult organic, după 
inspirația și nevoile locuitorilor săi? De-a arhitec-
tura vă propune să testăm acest joc, pe 14 și 15 
iunie, la Street Delivery. Copiii vor primi câteva 
reguli de amplasare a construcțiilor și câteva cu-
buri simple, albe, restul ține de inspirația lor dar și 
de situația care se va crea pe macheta orașului 
în dezvoltare. Primii vor avea mai multă libertate 
de exprimare, dar pe măsură ce orașul va crește, 
opțiunile se vor restrânge și participanții vor avea 
nevoie de multă ingeniozitate. Vom fotografia 
cum crește orașul nostru și poate vom afla cât de 
flexibile sau rigide vor trebui să fie regulile de ur-
banism în viitor. 

De-a arhitectura este o asociație care își pro-
pune dezvoltarea și promovarea educației de 
arhitectură și mediu construit pentru copii, în ve-
derea conștientizării și a cunoașterii valorilor arhi-
tecturii, design-ului și ale urbanismului. 

Asociația a fost creată de arhitecții: Mina 
Sava, Vera Marin, Eliza Yokina, Corina Croitoru, 
Claudia Pamfil și Miruna Grigorescu. În 2011, cu 
sprijinul Filialei Teritoriale București a OAR a fost 
dezvoltat programul cultural „de-a arhitectura” ‒
deschiderea școlarilor către arhitectură și mediu 
construit. În cadrul acestuia s-a elaborat, cu spri-
jinul Facultății de Psihologie și Științele Educației 

din Universitatea București, curricula opțională 
„de-a arhitectura ‒ educație pentru arhitectură 
și mediu construit” pentru clasa a III-a și a IV-a. 
Aceasta curriculă a fost predată în 2013-2014 în 
60 de clase, iar în 2014-2015 va ajunge în 100 de 
clase din țară, cu ajutorul a peste 100 de arhitecți 
și studenți arhitecți voluntari.

Programul cultural este finanțat parțial din fon-
dul Taxa de Timbru de Arhitectură, acordat de 
OAR în urma concursurilor de proiecte cultura-
le. Din 2014 Uniunea Arhitecților din România 
susține și finațează atelierele de pregătire a îndru-
mătorilor arhitecți care vor preda curricula „de-a 
arhitectura” în școli, alături de cadrele didacti-
ce. Pentru a asigura continuitatea programului 
și a proiectelor sale complementare („de-a arhi-
tectura povestită”, „de-a arhitectura hands-on”) 
Asociația  De-a Arhitectura a beneficiat și de 
sprijinul Ytong, Holcim, Goodyear, Pazo Grup, 
Fundația Acvatot, Fundația Comunitară Sibiu.

Unirea este cel mai puternic zid al cetății.

Asociația Istoria Artei și 
atelierele interactive pentru copii
Oana Marinache

Cutia cu Scule
StudioBASAR

În cadrul Street Delivery 2013, 
Cutia cu Scule a extins pentru pri-
ma dată festivalul peste bulevardul 
Magheru, acționând pentru continui-
tatea demersului de creare a unui tra-
seu cultural ce reconectează strada 
Arthur Verona tăiată de bulevard.

Cutia a fost gândită ca o unitate 
mobilă, de intervenție rapidă, ce se 
poate instala, transforma și împache-
ta instant, susținând diferite tipuri de 
acțiuni: ateliere, spectacole, prezen-
tări sau expoziții. Caracterul nomad 
a fost atins prin realizarea unei serii 
de module ușor de transportat și cu 
un design simplu ce favorizează atât 
multitudinea de funcțiuni, cât și diferi-
te moduri de asamblare sau depozi-
tare. Realizate din lemn, modulele se 
pot multiplica sau ajusta în funcție de 
intensitatea folosirii sau de disfuncțiile 
și inovațiile apărute în timpul utilizării.

La mai puțin de un an de la termi-
narea festivalului, Cutia a luat parte 
la alte două evenimente desfășurate 
în spațiul public (Zilele Educației 
Nonformale organizate de Asociația 
Komunitas în curtea Școlii 31 din 
cartierul Tei și Rahova Delivery) și 
a susținut câteva expuneri de interi-
or. Testarea în diferite circumstanțe 
ne-a permis evaluarea din punct de 
vedere practic și funcțional, precum 
și adaptarea continuă a design-ului. 

Scopul Cutiei este să devină un in-
strument, o unealtă pusă la dispoziția 
organizațiilor care lucrează în spațiul 
public dar nu au infrastructura nece-
sară, și să creeze în jurul ei o rețea 
de posibili utilizatori. În primul ei an 
de viață, Cutia a fost folosită de câ-
teva grupuri, gestionarea aspecte-
lor tehnice și funcționale contribuind 
la creșterea nivelului colaborării în 
rețea, și la formularea împreună de 
noi proiecte și acțiuni ce implică pe 
viitor și Cutia cu Scule.

Cutia cu Scule va fi din nou suport 
pentru diferite activități și acțiuni în 
cadrul Street Delivery 2014.

www.de-a-arhitectura.ro
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Foto: Matei Eugen Stoean

În 2014 proiectul nostru se adresează mai 
multor categorii de vârstă: ateliere de istoria ar-
hitecturii pentru elevii claselor I-VI și ateliere de 
creație pentru copii de 4-6 ani. Actvitățile ate-
lierelor se realizează prin: prezentări vizuale 
de aproximativ 10-15 minute, dialog cu copiii, 
urmate de activități practice (desen, colorare) 
după fișe de lucru create de noi, adecvate vârstei 
copiilor. Atelierul durează aproximativ 30 minu-
te, în funcție de grupele de vârstă și interes, fiind 
reluate cu noi participanți, nedepășind 15 copii/ 
grupa de lucru.

Foto: Oana Marinache

www.eia.ro 
http://asociatiaistoriaartei.blogspot.ro

www.facebook.com/CutiaCuScule

Traversarea bulevardului, Street Delivery 2013

Foto: Lucian Călugărescu
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Cu răbdarea treci și marea.

În Spanțov (Călărași) oamenii se confrun-
tă cu sărăcia, lipsa oportunităților economice și 
abandon școlar crescut în rândul tinerilor, pro-
bleme care afectează în special comunitatea 
romă care reprezintă aproape 40% din comună. 
Asociația ,,Împreună pentru Viitor” din Spanțov, 
formată din trei tinere rome, vrea să pună pe 
roate o afacere socială care să valorifice produ-
sele tradiționale ale meșteșugarilor rudari și să 
aducă noi resurse financiare în comunitate.

Într-un proiect derulat în 2013 de Fundația 
PACT, asociația, împreună cu tineri din comu-
nitate, au inventariat tradițiile locale și au aflat 
că deși în trecut, în rândul comunității rome din 
Spanțov, meșteșugul prelucrării lemnului era 
foarte răspândit, astăzi mai există doar câțiva 
meșteri în vârstă care îl practică. Ideea aface-
rii sociale s-a născut chiar în comunitate, prin 
implicarea și dorința de a-și rezolva problemele 

Câteva 
proiecții 
recomandate 
București,	unde	ești?

de Vlad Petri
România, 80 minute, DCP

Ce au în comun un fost ofițer de poliție, 
un dresor de câini, fondatorul unui partid 
politic și protestatarii anti-guvern? Cu toții 
s-au întâlnit pe străzile Bucureștiului la 23 
de ani de la Revoluție, hotărâți să recuce-
rească spațiul public.

Vlad Petri le urmărește poveștile pen-
tru o perioadă de 1 an, din primele zile ale 
protestelor până în zilele referendumului 
împotriva președintelui.

Acesta nu e un film didactic despre 
un eveniment politic, ci mai degrabă un 
portret intim, personal, despre oameni și 
poveștile lor din stradă.

Un film despre o lume confuză, aflată 
într-o continuă tranziție între un trecut co-
munist și un viitor incert.

Vă	așteptăm	vineri,	13	iunie, 
la	Grădina	Verona,	de	la	21:00

Tururi virtuale
prin	clădiri	de	patrimoniu

Fundația Pro Patrimonio dorește să 
aducă în atenția publicului larg (și nu nu-
mai a celui de specialitate) patru proiecții 
video și foto ce au ca subiect patru obiec-
te de arhitectură din categorii diferite, care 
vor fi prezentate prin intermediul unor tu-
ruri virtuale interactive și extrem de bine 
documentate. Cele patru proiecții vor pre-
zenta: patrimoniul arhitectural de lemn – 
biserica de lemn din Urși, jud. Vâlcea și 
proiectul de restaurare al acesteia (imagi-
nile făcând parte din etapa de documen-
tare a șantierului din vara anului 2013); 
patrimoniul arhitectural eclectic – Casa 
Monteoru, Calea Victoriei asupra căreia 
și-a pus amprenta arhitectul Ion Mincu, și 
pe care o va prezenta arhitectul Șerban 
Sturdza; patrimoniul industrial – o hală a 
fostei uzine Malaxa, actuală Republica, 
lucrare a arhitectului Horia Creangă; ar-
hitectura contemporană – casa Carol 
Knappe 10, pe care o va prezenta unul 
din autorii proiectului.

Proiectul „Tururi virtuale prin clădiri de 
patrimoniu” propune un filtru de imagini 
și concepte care să ofere o perspectivă 
diferită în percepția obiectului de arhitec-
tură, și în special a patrimoniului constru-
it, dezvăluind fațete ascunse ale acestui 
obiect aflat în ipostaze diferite: de la rui-
nă, la restaurare sau concept nou.

Vă	așteptăm	la	tururi	la	Ordinul	
Arhitecților,	pe	strada	Arthur	Verona,	
de	vineri	13	până	duminică	15	iunie	
de	la	lăsarea	serii.

Meșterii din Spanțov
Irina Pop

Printre monumente excepționale, destinații 
și trasee turistice obligatorii, repere cultura-
le cardinale și, în general, printre obligațiile 
unei culturi educate în spiritul unei istorii 
evenimențiale pline de fapte eroice și cultură 
înaltă, așadar printre toate acestea cu greu 
își face loc povestea mai umilă și vulgară a 
unei civilizații sătești lipsită de morbul propri-
ei istoricități.

În România, mai mult decât în alte spații ale 
Europei, satele și viața dintr-însele s-au pre-
lungit paralel cu timpul până târziu în secolul 
XX. Poate este un clișeu, dar eu am văzut 
unele care încă trăiesc după ritmuri și meca-
nisme anistorice și-n ziua de azi. Altele însă, 
cele mai multe, au pășit brusc și nepregătite 
în timp și asta le afectează fundația. Acest 
peisaj cultural marginalizat se destramă sub 
ochii noștri și se transformă, pierzându-și din 
caracter și valoare. Cumva normal și previzi-
bil de altfel, iar pentru că acesta-i cursul firii 
prefacerile nu trebuiesc oprite, ci doar ghida-
te. Mai întâi însă și pentru a dibui și dobândi 
conștiința valorii lor trebuie să le privim, să le 
cunoaștem și să le înțelegem.

Pentru asta, Muntenia la pas a luat-o aga-
le pe plaiuri, muscele, printre dealuri înghe-
suite sub munți acoperiți de poteci ale micii 
transhumanțe, prin păduri dense ori livezi de 

Muntenia - peisaj cultural 
de patrimoniu
Valentin Sălăgeanu

Societate	civilă

fructe hărăzite povernei, pe ulițe colbuite, prin 
curți năpădite de vegetație și grădini agățate 
pe terasele ce cuprind matca pâraielor învol-
burate. Am fotografiat case și acareturi, oa-
meni și peisaje. Pe fiecare le puteți vedea ca 
elemente ale unui peisaj cultural de patrimo-
niu, ce dă dovadă de o continuitate culturală 
excepțională în stilul muntenesc cristlizat în 
vremea lui Matei Basarab și a Cantacuzinilor, 
cel brâncovenesc și cel neoromânesc al 
sfârșitului de secol XIX, creație a gustu-
lui educat al intelectualității și al burgheziei. 
Unele vor dispărea, unele vor supraviețui, al-
tele vor îmbrăca forme noi; important este să 
le cunoaștem pentru a le aprecia.

prin soluții proprii. Membrii asociației vor să pro-
moveze produsele tradiționale ale rudarilor și 
să le comercializeze, încurajând astfel tinerii să 
deprindă meșteșugul pentru a valorifica econo-
mic moștenirea culturală a localității. 

În proiectul „Meșterii din Spanțov”, asociația 
lucrează împreună cu consultanții PACT la un 
plan de afaceri și la o strategie de marketing 
inovativă, pentru ca întreprinderea să devină 
rapid viabilă. În plus, Fundația PACT organizea-
ză întâlniri între meșteșugari și tineri artiști și de-
signeri din București pentru a dezvolta produse 
noi, care îmbină designul cu meșteșugul rudari-
lor (instalația de la Street Delivery este un rezul-
tat al acestei colaborări). Proiectul a mobilizat 
deja 8 tineri profesioniști și designeri care au lu-
crat împreună cu meșterii și cu 20 de voluntari 
tineri din comunitate, oferind idei și sfaturi pen-
tru această afacere socială. 

La finalul proiectului, comunitatea din Spanțov 
va beneficia nu doar economic, prin creșterea 
veniturilor, ci și prin recunoașterea și respecta-
rea meșteșugului la adevărata lui valoare.

Proiectul „Meșterii din Spanțov” este finanțat de 
Petrom prin programul Idei din Țara lui Andrei

www.muntenialapas.ro

Foto: Irina Pop

Foto: Valentin Sălăgeanu

www.fundatiapact.ro 
www.facebook.com/FundatiaPACT 

Pentru	produsele	meșterilor	din	Spanțov: 
Estera	Anghel	(esteranghel88@yahoo.com)
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Batem fierul 
la conac!
Alexandra Mihailciuc

Conacul 
Neamțu,	Olari. 
Alternativa pentru 
monumente
Dana Raicu

Proiectul privitor la Olari este și a 
demarat ca un proiect de voluntariat, 
în încercarea de recuperare a valori-
lor unui imobil de patrimoniu: Conacul 
Neamțu din satul Olari, județul Olt, re-
staurat de Ion Mincu, reprezentând 
una dintre ultimele lucrări ale acestuia, 
dacă nu chiar ultima.

Începând din septembrie 2013, gru-
pul Alternativa pentru Monumente, for- 
mat din tineri arhitecți, ingineri și desig-
neri, a efectuat lucrări de urgență pentru 
a împiedica degradarea ireversibilă a 
monumentului, a întocmit documentații 
pentru obținerea de finanțări în vede-
rea demarării lucrărilor de restaurare, 
documentații de avizare a intervențiilor,  
a publicat articole și a organizat expoziții 
în scopul popularizării subiectului,  a co-
ordonat lucrările de intervenție și de re-
parare până în prezent. 

Propunerea noastră pentru Street 
Delivery 2014 urmează să vă poar-
te prin „adâncurile” acestui „experi-
ment”: să ne jucăm, să descoperim și 
să învățăm  împreună cum se locuiește 
și se revitalizează un spațiu, și cum 
spațiile aflate într-o perspectivă favo-
rabilă sau, dimpotrivă, defavorabilă se 
transformă prin imaginația persona-
lă, prin intermediul obiectelor de mo-
bilier valoroase sau lipsite de valoare 
(prin ele însele definiții ale mobilității), 
care își pot găsi întrebuințările și locu-
rile cele mai neașteptate. 
În	 paralel	 cu	 aceste	 demersuri,	

desfășurăm	 și	 o	 acțiune	 de	 strân-
gere	a	obiectelor	de	mobilier	pentru	
amenajarea	spațiului	de	la	Olari.

Proiect 
cultural la 
mina Petrila
Ateliere – releveu – clasare
Ilinca Păun

În Valea Jiului procesul de închidere a mine-
lor nerentabile demarat de Ministerul Economiei 
constă în închiderea subteranului, demola-
rea ansamblurilor supraterane și plantarea 
suprafețelor până în 2016, ignorând complet 
posibilitatea păstrării și conversiei. Lipsa unei 
strategii de reintegrare a ansamblurilor în viața 
orașelor a dus deja la dărâmarea minei Dâlja 
și la abandonarea conversiei în muzeu a unora 
dintre clădirile de la Aninoasa.

În afara calității patrimoniului industrial exis-
tent, care îmbină pe de-o parte valoarea isto-
rică a unor clădiri de peste 150 de ani, cu cea 
memorial-simbolică a altora mai recente, Petrila 
iese în evidență printr-un surprinzător nucleu in-
telectual și cultural (Ion Barbu prin Societatea 
Culturală Condiția Română), ce militează pen-
tru reutilizare. Răspunzând inițiativelor civice lo-
cale de salvare a minei Petrila, cu sprijinul UAR, 
OAR, Societății Culturale Condiția Română și  
prin diverse sponsorizări și acțiuni de volunta-
riat, asociații din Franța și România (arhitecții 
Cristina Sucală, membră ADERF Paris, Ilinca 
Păun Constantinescu, asist. univ. la UAUIM 
București, Dragoș Dascălu,  asist. univ. FAU /
UTCN Cluj-Napoca și Ina Stoian, asist. univ. 
la UAUIM București, Tudor Elian, asist. univ. la 
UAUIM București ‒ releveu și clasare) au orga-
nizat două ateliere de regenerare urbană post-
industrială desfășurate în octombrie 2012 și 
mai 2013 la Petrila, aducând laolaltă studenți 
și profesioniști din Paris, Bruxelles, București, 
Cluj, Iași și Timișoara.

Pe baza analizelor și propunerilor atelie-
rului, coordonatorii au efectuat un studiu de 
prefezabilitate pentru conversia clădirilor cu 
valoare patrimonială din incinta E.M.Petrila. 
Aprobat în luna mai 2013 de către Consiliul 
Local Petrila, studiul ar putea rezulta în 
menținerea, punerea în siguranță și eventua-
la conversie funcțională a clădirilor minei. În 
paralel, împreună cu studenți arhitecți volun-
tari și susținuți de DITACP din cadrul UAUIM 
București, a fost demarat releveul clădirilor din 
incinta minei, fiind vizată clasarea în regim de 
urgență în lista monumentelor istorice. Dosarul 
aferent clasării a fost realizat de echipa atelie-
rului în colaborare cu Asociația de Arheologie 
Industrială. Acest moment foarte important, de 
clasare și de atragere de fonduri pentru con-
versia clădirilor de valoare patrimonială, de co-
laborare între instituții, comunitate și asociații 
nonguvernamentale poate deveni o acțiune de 
pionierat, care ar servi drept exemplu nume-
roaselor clădiri industriale valoroase aflate în 
pericol de dispariție și ar consolida rețeaua de 
indivizi, demersuri, proiecte, grupuri, asociații, 
administrații locale interesate de problema pa-
trimoniului industrial și de dezvoltarea fostelor 
localități mono-industriale din România.

„Batem fierul la conac!” este titlul gene-
ric sub care Asociația „Maria” își desfășoară 
workshopurile de meșteșuguri tradiționale 
din fiecare vară de la Țibănești. 

Toate activitățile grupate în jurul cona-
cului Petre P. Carp constituie o școală de 
meșteșuguri, destinată în primul rând săteni-
lor din zona Țibăneștiului, dar și tuturor celor 
care conștientizează valoarea patrimoniului 
cultural și nevoia de a-l transmite urmașilor. 

Ajunse la ediția a VIII-a, workshopurile au 
coagulat ateliere ca: fierărie, metaloplastie, 
sculptură în lemn, restaurare, termoizolație 
cu baloți de paie, tencuieli tradiționale cu lut 
și balegă, tencuieli experimentale, dulgherie, 
olărit sau hârtie manuală. 

Adresat studenților de la facultățile de arhi-
tectură, restaurare, artă, construcții, arheolo-
gie, fotografie, dar și localnicilor, specialiștilor, 
precum și celor interesați de subiect, „Batem 
fierul la conac!” este o alternativă la oferta 
standard de învățare. 

Vă așteptăm la atelierul de anul acesta cu 
fierărit, tencuieli tradiționale și experimen-
tale, plimbări cu căruța, frescă și atelier de 
sobărie, cu borș-flăcău și contraste între 20 
iulie - 3 august! Ca să te înscrii trimite un mail 
pe adresa avmihailciuc@yahoo.com cu 
subiectul „Inscriere Batem fierul la conac!” și 
urmărește noutățile de pe pagina noastră de 
facebook://	Țibănești. 

Pentru a promova meșteșugul tradițional 
al fierăritului, începând cu anul acesta 
Asociația „Maria” își extinde programul și în 
afara workshopului de vară. Pentru a veni în 
întâmpinarea unui program divers și a unor 
necesități variate de învățare, am conceput 
3 module de studiu pentru fierărie: stagiul de 
weekend (ideal pentru un prim contact), sta-
giul de o săptămână (potrivit pentru formarea 
unui obiect cu o complexitate redusă) și sta-
giul de o lună (pentru cei care vor să aprofun-
deze/să creeze un obiect complex). 

Ca formator în meseria de feronier de artă, 
„Maria” aduce în fiecare an un companion-
feronier de la „Les Compagnons du Devoir” 
care parcurge, împreună cu participanții, toa-
te etapele necesare creării unui obiect. 

La Street Delivery te așteaptă jurnalul ate-
lierului 2013, așa cum e el, cu sat și oraș, 
fierari francezi și vorbă moldovenească, 
iar povestea ne-o spun Șerban Sturdza și 
Alexandra Mihailciuc. 

Ce mai rămâne? Să batem fierul la conac!
Foto: Dana Raicu

Foto: Stephan Rotaru

Pentru	mai	multe	informații 
despre	noi,	activitățile	noastre 

și	cum	vă	puteți	implica, 
vă	așteptăm	la 

alternativapentrumonumente@gmail.com

www.facebook.com/
PetrilaRegenerareaUnuiPeisajIndustrial
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60 de biserici 
de lemn
Corina Anghelescu

Peste 60 de biserici de lemn din nordul 
Olteniei	și	sudul	Transilvanei, clasate mo-
nument istoric, stau să cadă, abandonate de 
comunitate și ignorate de autorități. Adevărate 
lecții de meșteșug autentic, ecologic și dura-
bil, repere identitare pentru comunități și pe-
isaj, toate se află pe trasee turistice cu mare 
potențial încă nevalorificat și adăpostesc ele-
mente semnificative de arhitectură și pictură 
din secolele XVII-XIX.

Proiectul „60 de biserici de lemn”, inițiat de 
Ordinul Arhitecților din România și Fundația 
Pro Patrimonio în 2009, este gândit ca o 
operațiune de salvare și conservarea în re-
gim de urgență a unui patrimoniu valoros pe 
cale de dispariție. Proiectul se desfășoară în 
sistem „SMURD”, de intervenție punctuală 
urgentă și cu caracter strict de conservare 
și protejare imediată. Operațiunile de salvare 
au și o componentă socială care urmărește 
reintegrarea obiectului de patrimoniu în viața 
comunei, prin redeschiderea, utilizarea și 
întreținerea constantă a clădirii. Reînsușirea 
bisericilor vechi de lemn de către localnici 
este la fel de importantă precum asigurarea 
integrității fizice a acestora, deoarece nefolo-
site se vor degrada în continuare.

Deși mici și desconsiderate, numărul bise-
ricilor de lemn este o componentă esențială 
a peisajului unei zone bine definite cultural ‒ 
Oltenia de sub munte. Întreținerea, conser-
varea și restaurarea celor 60 de biserici de 
lemn permit redescoperirea meșteșugurilor 
tradiționale locale (lucru cu lemn și cu pia-
tră) și oferă posibilitate de muncă puținilor 
meșteșugari rămași. Acțiunile de intervenție 
de urgență se desfășoară în exclusivitate pe 
bază de voluntariat și cu fonduri din donații 
private. Până în prezent, circa 30 de bise-
rici au fost salvate. Biserica de lemn „Buna 
Vestire	și	Arhanghelul	Mihail” din Urși este 
însă un caz particular, unde în 2010 s-a înce-
put un proces complet de restaurare, datorită 
valorii sale și a stării de degradare extrem de 
grave în care se afla. 

Proiectul 60 de biserici de lemn a fost in-
clus în programul World Monuments Watch 
2014, care va ajuta în primul rând la promo-
varea acestuia la nivel internațional, și pe lis-
ta „7 Most Endangered” 2014 a principalei 
organizații europene preocupată de patrimo-
niu, Europa Nostra. Cunoașterea și recu- 
noașterea acestor biserici de lemn ca valori 
de patrimoniu național va ajuta dezvoltarea 
unui turism cultural care să le pună în valoa-
re și să le reintegreze în comunitate. Pe lân-
gă acestea, proiectul a scos la iveala faptul 
că protecția patrimoniului are o importantă 
componentă socială, iar valorificarea și pro-
tejarea acestuia nu este apanajul unui grup 
restrâns, ci este mai eficient și de dorit să se 
realizeze prin implicare civică.

Ne bucurăm de solidaritatea și sprijinul 
tuturor celor care, ca voluntari, doresc să 
participe la salvarea patrimoniului de lemn 
construit!

www.60bisericidelemn.ro

Pentru a repara biciclete n-ai nevoie de bani 
mulți sau de studii înalte, îți trebuie multă răbda-
re, pasiune și un dram de curaj. Noi credem că 
meseria de mecanic de biciclete poate fi învățată 
de oricine, indiferent de statutul social, ocupație 
sau etnie.

Când vi se strică bicicleta, vă ajută un me-
canic pe a cărui carte de muncă scrie „reparații 
electrocasnice” sau „reparații de uz casnic și gos-
podăresc”. Conform codului CAEN, meseria de 
mecanic de biciclete nu există, deși piața de bi-
ciclete este în creștere și oferă locuri de muncă.

Pornind de la faptul că avem nevoie de oameni 
pricepuți care să-și repare singuri bicicleta și să-i 
ajute și pe alții, BițaColor a organizat anul acesta 
prima ediție a Școlii de Mecanică de Biciclete, o 
serie de cursuri gratuite pentru tinerii din București 
care doresc să învețe să meșterească la bicicle-
te. Timp de două luni, 40 de tineri cu vârste cu-
prinse între 10 și 25 de ani, provenind din diferite 
medii sociale, au participat la cursuri și au învățat 
cum să devină proprii lor mecanici de biciclete. 

Pe lângă mecanică de biciclete, am încercat 
să le arătăm tinerilor că poți construi o întrea-
gă lume în jurul celor două roți, de la obiecte de 
decor până la curierat și sport de performanță. 
Printre invitații speciali ai școlii s-au numă-
rat sportivul Ciprian Bălănescu și oameni care 
au mici afaceri pe două roți: Tribul, Sinapseria, 
Turific Handmade, Școala de Pedalat și mulți alții. 
Ne-am dorit să-i inspirăm de băieții și fetele care 

BițaColor și 
Școala de Mecanică de Biciclete
BițaColor

Claxoanele coloanelor de mașini blocate, 
oameni temători care se asigură de patru ori 
înainte de a traversa o stradă pe trecerea de 
pietoni, bicicliști care se strecoară temători, 
și totuși curajoși, în traficul din București, per-
soane	cu	dizabilități nevoite mai degrabă să 
stea acasă decât să se aventureze la o viață 
normală în spațiul public și părinți cu copii în 
cărucior, obligați să facă exerciții de ridicarea-
căruțului-pe-deasupra-mașinilor-parcate-pe-
trotuar-și-pe-treceri-pentru-pietoni. Toate astea 
se întâmplă într-o capitală europeană, în orașul 
din România cu cel mai mare buget local.

Organizația pentru Promovarea Transportului 
Alternativ în București (O.P.T.A.R.) și Comuni- 
tatea Bicicliștilor din București (CBB) au venit cu 
o soluție pentru readucerea Bucureștiului la sca-
la umană: Drumuri Verzi în București (DVB).

DVB descrie un oraș firesc, plin de viață, 
unde trotuarele pot fi folosite de pietoni, iar oa-
menii se pot deplasa în	siguranță pe bicicletă 
folosind piste cu conexiuni rapide între punctul 
de plecare și cel de destinație.

Crearea de locuri de parcare auto între 
Drumurile Verzi și traficul motorizat dau posibi-
litatea amenajării unei infrastructuri sigure, fără 
investiții majore. Utilizarea eficientă a spațiului 
permite amenajarea unor piste funcționale late 
de 2-3 metri, suficient pentru ca bicicliștii să 
efectueze depășiri. Pe străzile unde vor fi ame-
najate Drumuri Verzi în București, trotuarele vor 
fi eliberate de obstacole și vor deveni accesibile 
pentru persoanele cu dizabilități.

Drumuri Verzi în București!
Marian Ivan

Numărul locurilor de parcare auto pentru ri-
verani crește la peste 200 față de o nevoie es-
timată de 155, conform unui studiu realizat 
pentru amenajarea unui Drum Verde între zona 
Foișorul de Foc și Intercontinental.

La Street Delivery, OPTAR și CBB aduc pri-
mii	12	m	de	Drumuri	Verzi	în	București. Pe 
Arthur Verona, între 13 și 15 iunie, vom tes-
ta eficiența și aplicabilitatea proiectului propus. 
Peste 100 de voluntari elaborează studiile care 
să sprijine Primăria în realizarea acestui proiect. 
Vă așteptăm să ne spuneți ce părere aveți des-
pre proiect, să vedeți propunerile și să ne ajutați 
să le îmbunătățim. Alăturați-vă campaniei prin 
care încercăm să convingem autoritățile că e 
nevoie de o schimbare de abordare a proiectă-
rii urbane.

E nevoie de un ORAȘ	PENTRU	OAMENI. 

au participat la cursuri să-și urmeze pasiunile și 
să încerce să descopere ce le place cu adevărat.

Ideea unei astfel de școli a venit din dorința 
de a transmite pasiunea noastră pentru biciclete. 
Ne-am dorit să deschidem o școală informală în 
care oricine poate veni să învețe să meșterească 
la biciclete.

După prima ediție a Școlii de Mecanică, câțiva 
tineri și-au găsit de lucru în magazine specializate, 
iar cei mai mulți vor să-și deschidă propriile ateli-
ere sau să-și ajute prietenii când au probleme cu 
bicicleta.

Mai departe, noi ne dorim să ducem Școala de 
Mecanică în diferite comunități și cartiere de prin 
București, pentru ca tot mai mulți oameni să fie 
mereu în mișcare.

Dacă și tu vrei să înveți să-ți repari singur bici-
cleta, vino la Școala de Mecanică de Biciclete de la 
Street Delivery între 13-15 iunie.

www.drumuriverzi.ro

www.bitacolor.ro 

Societatea	m
obilă

Foto: BițaColor
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Stop	defrișării	
ilegale	în 
Parcul 
Tineretului!

Din data de 14 mai, în Parcul Tineretului 
sunt tăiaţi copaci. Nu pentru că ar fi bă-
trâni şi scorburoşi, ci pentru că acolo 
unde se află ei cineva vrea să ridice niş-
te blocuri. Proprietarul terenului, Marioara 
Micşunescu, are autorizaţie de construcție, 
dar nu şi de defrişare a parcului. Unul din-
tre paradoxurile administrației româneşti, să 
spunem. 

Nu contează că există o lege care inter-
zice schimbarea destinației spatiilor verzi. 
Acolo excavatoarele sapă, iar drujbele taie 
de pe 14 mai. Autorităţile au răspuns timid, 
cu amenzi modice. Soluții administrative ar 
fi existat. Proprietarul s-a arătat dispus să 
renunţe la teren, contra unei despăgubiri,  
pe care însă Primăria Generală nu e dispu-
să s-o plătească.

Din anul 2009, există in Parlament un 
proiect de expropriere pentru utilitate pu-
blică pentru acest teren. Proiectul a tre-
cut de Senat, dar este blocat în Camera 
Deputaților.

Conform Hotnews.ro, „Mariora Micşu- 
nescu a cumpărat în 2004 terenurile din 
parcul Tineretului, în zona Sălii Polivalen- 
te, după ce fuseseră retrocedate foştilor 
proprietari. Din 2005, Consiliul General al 
Municipiului Bucureşti a aprobat un Plan 
Urbanistic Zonal prin care a stabilit, la mar-
ginea parcului, o fâşie de teren unde să fie 
relocate toate proprietățile. În 2008, Consiliul 
General al Municipiului Bucureşti a aprobat 
un schimb de terenuri prin care Marioara 
Micşunescu renunţa la cel de lângă Sala 
Polivalentă şi primea la schimb un teren 
echivalent în fâşia de relocare.

În 2009, Consiliul Local sector 4 a apro-
bat un Plan Urbanistic de Detaliu care re-
glementa cum va arăta cartierul rezidenţial. 
După aprobarea PUD-ului, următorul pas 
ar fi fost eliberarea autorizaţiei de constru-
ire, însa Piedone s-a opus. În 2010, PUZ-ul 
care stabilea fâşia pentru relocarea terenu-
rilor retrocedate în Parcul Tineretului a expi-
rat. În acest moment, zona respectivă este 
spaţiu verde - Parcul Tineretului". 

Cetățenii din zonă au început să se or-
ganizeze,  iar sâmbătă,  31 mai, a avut loc 
primul protest împotriva defrișării ilegale a 
parcului. Există și o pagină de Facebook 
dedicată acestui subiect, Salvaţi	Parcul	
Tineretului, de unde veţi putea afla infor- 
mații noi despre ce se întâmplă în parc și 
despre alte acțiuni de protest. Informaţii 
actualizate veţi găsi şi pe pagina noastră 
de Facebook, Bună dimineaţa, Bucureşti 
și pe www.infobdb.ro. 

(red.)

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 res-
pectăm, 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.

BUCUREŞTI
Ziarul cu care ne trezim

aţaenimidănuB

www.infobdb.ro  
e-mail: redactie@infobdb.ro
            voluntariat@infobdb.ro 
            evenimente@infobdb.ro
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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.

An de an, festivalul Street Delivery propune des-
chiderea și re-imaginarea străzii Arthur Verona, 
aducând în discuție rolul acestei în formarea și 
transformarea țesutului urban, punând în scenă 
posibilitatea realizării unei legături vii și plăcute între 
Grădina Icoanei și parcul Cișmigiu. Traversarea de 
cealaltă parte a bulevardului Magheru și ocuparea 
trotuarului din fața blocului Eva, în ediția din 2013 
a evenimentului, s-a dovedit a fi o mișcare simbo-
lică și strategică pentru reactualizarea ideii traseu-
lui pietonal pe care îl promovează StreetDelivery. 
Extinderea traseului va continua și în acest an, 
chiar mai departe de bulevardul Magheru, până în 
Piața George Enescu, lângă Ateneu, unde vă va 
aștepta un condensat al evenimentului căruia i se 
va adăuga o secțiune de mult absentă și dorită, cea 
a sporturilor urbane și în aer liber.

În ceea ce privește spațiul din fața blocului 
Eva, timp de trei zile, oaza de umbră de pe bule-
vard va găzdui o serie de evenimente în aer liber 

Street Delivery se extinde
Seri arhitecturale în fața blocului Eva 
și zile în mișcare în Piața George Enescu
Tudor Elian

axate pe teme arhitecturale și destinate nu doar 
profesioniștilor ci tuturor celor interesați și trecăto-
rilor în general. Pornind de la serile de teatru și de 
film care s-au ținut anul trecut peste drum și care au 
fost găzduite de proiectul „Cutia cu Scule”, discuțiile 
și proiecțiile din acest an își propun să abordeze 
teme predilecte ale StreetDelivery: oameni vii și ac-
tivi vor prezenta în fața unui public variat și vor dez-
bate deschis despre inițiative și abordări alternative 
ale orașului, spațiului public și patrimoniului. 

Amenajarea de peste drum este propusă și rea-
lizată de studenți de la Universitatea de Arhitectură 
și Urbanism „Ion Mincu” din București, o amenaja-
re a unui loc așezat, umbrit, vizibil și diferit pe tra-
seul bulevardului Magheru - un semnal către Street 
Delivery și pentru oraș în general.

Vă așteptăm „peste drum” la discuții și proiecții 
în fiecare seară, de vineri 13 până duminică 15 
iunie, și în Piața George Enescu în toate zilele eve-
nimentului.
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Foto: Matei Eugen Stoean

UNTEATRU și Cutia cu Scule, peste drum


