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Ei bine, aflaţi că...
Unul dintre turnurile de apă ale Bucureștiului 

se află în cartierul Pantelimon și a fost transfor-
mat în turn de artă, un spațiu cultural neobișnuit.

În urma unui concurs de proiecte, organizat 
de Asociația Culturală Make a Point în 2012, 
turnul a căpătat o nouă înfățișare: „Perdeaua 
Verde“, creație a unui artist româno-libanez. 
Turnul de apă a fost inaugurat și deschis vizita- 
torilor în noaptea de Revelion 2012‒2013, strân- 

gând în jurul său sute de oameni ce au putut vi-
zita galeria de artă din interiorul său.

În prezent, turnul găzduiește expoziții ale unor 
artiști români și străini, iar până la sfârșitul anului 
va fi dotat cu o scară elicoidală de 162 de trepte.

Adresa: Morarilor nr. 1. Sector 2, în incinta 
fostei fabrici de textile Postăvăria Română
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Ce ne scoate din sărite: azi, cuvântul

„Expertiză“
Luminița Corneanu

Este un fenomen curent ca limba unei cul-
turi dominante să influențeze masiv alte limbi. 
S-a întâmplat dintotdeauna, e evoluția fireas-
că a lucrurilor. Dar dacă la scara istoriei lucru-
rile pot fi privite cu relaxare, la firul ierbii sunt 
întâmplări care te calcă pe nervi. Prezența 
masivă a barbarismelor, adică a neologisme-
lor nejustificate, este una dintre ele. 

În ultima perioadă, „expertiză“ a luat locul, 
prin calc semantic, cuvintelor „experiență“ 
sau, în funcție de context „competență“. 
Nimeni nu te mai întreabă la un interviu ce 
experiență ai, ci, desigur, ce „expertiză.“ 
„Expertiza“ îi recomandă acum pe oameni 
pentru anumite posturi și nu „competențele“. 
Calchierea englezescului „expertise“ intră 
însă în directă coliziune cu un cuvânt deja 
existent în limba română (asta și înseam-
nă, de fapt, calc semantic). Conform DEX 
ediția 1998, „EXPERTÍZĂ, expertize, s. f.
1. Cercetare cu caracter tehnic făcută de 
un expert, la cererea unui organ de jurisdicție 
sau de urmărire penală ori a părților, asupra 
unei situații, probleme etc. a cărei lămurire 
interesează soluționarea cauzei. ♦ (Concr.) 
Raport întocmit de un expert asupra cerce-
tărilor făcute“.

Prin urmare, la întrebarea „ce expertiză 
aveți“, puteți răspunde liniștiți: „n-am, dar pot 
să cer una“.

Martha Bibescu
Ioana Simionescu, sursa foto: palatebrancovenesti.ro

Doamnele Bucureștiului 

59 de lăzi, care puse cap la cap însumează 
46 de metri, stau cuminți în arhivele Universității 
din Austin, Texas. Conțin o parte din manuscri-
sele prințesei Martha Bibescu, scrise în limbile 
română, franceză, engleză, germană, italiană și 
greacă, și așteaptă interesul biografilor ro-
mâni pentru recuperarea istoriei.

Născută la București în 1889 din alianța fa-
miliilor de tradiție politică, din partea tatălui Ioan 
Lahovary, și domnească, din partea mamei, 
Smaranda Mavrocordat, Martha Bibescu a pur-
tat la înălțime o tradiție de oameni de stat, 
chiar femeie fiind și fără altă responsabilitate 
decât cea a rangului.

Educația o primește de la tată, desemnat minis-
tru în mai multe rânduri, și de la bunic, șambelanul 
regal A.C. Mavrocordat, care o prezenta cu mân-
drie: „E Fenixul Mavrocordaților!“ Prin căsă-
toria cu prințul George Valentin Bibescu, erou 
aviatic al Primului Război Mondial și co-fon-
dator al cluburilor de aviație și automobil din 
țară, Martha intră „pe scena Europei prin poar-
ta cea mare“, cum notează ea, și devine de-a 
lungul anilor prietenă cu kronprințul Germaniei 
Wilhelm, cu prințesa Maria a României, cu regii 
Carol I și Ferdinand, dar și cu Alfons al XIII-lea 
al Spaniei, prințul Louis de Beauveau, Churchill, 
Aristide Briand, James Ramsay Mcdonald și 

Charles de Gaulle, acesta din urmă considerând-o 
întruchiparea Europei.

În Primul Război Mondial, se remarcă prin 
curajul cu care conduce spitalul 118 din ca-
pitală, în care erau aduși răniți de pe front, iar 
după stabilirea păcii, reia cu dedicare lucrările 
de restaurare a Palatului Brâncovenesc de la 
Mogoșoaia, primit în dar de la soțul său, prințul 
George Valentin Bibescu. Nu numai că a reușit 
să îi redea splendoarea, din iubire pentru fru-
mos și datorie față de martirii Brâncoveni, dar îl 
și transformă în centrul cercurilor diplomatice 
și politice ale Bucureștiului interbelic.

Ca urmare a schimbărilor politice majore din 
România, Martha Bibescu se refugiază în 1945 
la Paris, unde trăiește din talentu-i literar, apre-
ciat de public și de confrați ca Marcel Proust 
sau Paul Valéry. Ocupă fotoliul 37 al Academiei 
Regale de Limbă și Literatură Franceză a Bel- 
giei, precedată de Eduard Monpetit și urmată 
de Mircea Eliade până în 1973.

Rămâne la Paris, unde se stinge din viață 
în 1973, în locuința de la adresa 45 Quai de 
Bourbon.

Străzi din București, Iași și Mogoșoaia îi poar- 
tă încă numele. Iar cele 59 de lăzi din Austin 
așteaptă.

Vorba bună

Consumerismul capătă proporţii tot mai mari în capitală. 
Fabricile sunt înlocuite cu mall-uri, iar bibliotecile cu săli de jocuri de noroc şi cazinouri. 

În prezent, în Bucureşti există 12 mall-uri, răspândite în diverse zone, 
iar alte 5 se află în etape diferite de dezvoltare. 

La o populaţie de aproximativ 1.700.000 de locuitori, cât are capitala, 
asta înseamnă un mall la 100.000 de locuitori!
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Interviu cu domnul Dănuț Șerban, realizatorul site-ului www.mnt-leonida.ro

Bună dimineața, București!: Sunteți bu- 
cureștean, proaspăt pensionar, inginer și 
inițiatorul unor proiecte modernizatoare în 
legătură cu Muzeul Național Tehnic „Prof. 
ing. Dimitrie Leonida“ (MNT), primul muzeu 
de acest gen din România. Pentru început, 
v-aș propune să vorbim despre website-ul 
muzeului. Când și cum s-a întâmplat să vă 
vină ideea de a-l proiecta?

Dănuț Șerban: A fost un concurs de împre-
jurări. Deși ieșisem la pensie, aveam încă pute-
rea de a munci. Așa că, într-o zi, s-a întâmplat 
să intru în MNT, invitat de un prieten. Nu era 
tocmai ce mi-aș fi dorit și am fost curios să-i văd 
site-ul. Dar care site? Acela a fost momentul în 
care mi-a venit ideea, așa că le-am făcut propu-
nerea de a crea un site al MNT. În primul rând, 
aș fi avut o ocupație plăcută. Apoi, faptul că lu-
cram pentru MNT, și nu un site oarecare. De pe 
atunci, mi-am dat seama că acesta va fi doar 
primul punct din proiectul pe care îl trecusem 
deja pe agenda personală de activități.

BDB!: Cum vedeți dezvoltarea site-ului în 
viitor?

DȘ: Accentul nu l-am pus pe „fantastic“. Nu 
pentru că nu ar fi bine să existe un site profe-
sionist, dar asta presupune, de cele mai mul-
te ori, efortul mai multor persoane. Eu sunt 
mulțumit că am creat o primă variantă, iar dacă 
va fi cineva dornic să îmbunătățească, e foarte 
bine. Momentan, încă mai lucrez la conținut, la 
informațiile referitoare la exponate și secțiuni. E 
mai mult de muncă și cooperarea cu persona-
lul muzeului este mai importantă. Atunci când 
prima variantă de site va fi finalizată, putând fi 
ulterior „crescută“, sper să folosesc acest site 
ca punct de pornire pentru un altul: „Muzeul 
Virtual al Științei și Tehnicii Românești“. De 
fapt, am și început să structurez acest proiect. 
Nu îmi propun să fac munca celorlalte muzee, 
case memoriale sau colecții. Dar cred că este 
necesară o integrare a lor în spațiul virtual. Și 
stindardul MNT mi se pare cel mai nimerit.

BDB!: Am înțeles că ați contribuit și la îm-
prospătarea fondului de carte al bibliotecii MNT.

DȘ: Nu aș spune „împrospătare“. Este vorba 
doar de donarea câtorva cărți ce mi s-a părut 
că ar trebui să existe în acest muzeu. Muzeul 
are un bogat fond de carte, în principal donat 
de Dimitrie Leonida. Am vrut doar să adaug o 
picătură la acest fond cumpărând și donând câ-
teva cărți de ocazie având ca autori pe Ștefania 
Mărăcineanu, Nicolae Vasilescu-Karpen, Ștefan 
Procopiu și Ion Agârbiceanu. Astfel de cărți ar 
trebui să stea alături de exponatele muzeului, 
să fie la dispoziția publicului, să arate ce oa-
meni de știință au avut românii. Dar acesta este 
doar un al doilea punct din agenda cooperării. 
Am mai încercat și cu exponate propriu-zise. 
S-ar spune că este mai greu. Realitatea este 
că se poate! Deși startul este mai dificil, sper să 
reușesc să „marchez“ și acest punct.

BDB!: Aminteați de cercetători români... 
Impresia noastră este că publicul larg știe 
puțin despre istoria tehnicii și inventicii 
românești și despre personalitățile sale. 
Există preocupări de a readuce în prim-plan 

nume care astăzi au fost uitate, cunoscute 
fiind doar celor avizați?

DȘ: Deși ne aflăm în epoca Internetului, tre-
buie să constat că domeniul științei și tehnicii 
românești are un punct de suferință. Am încercat 
să includ în site o „galerie a personalităților“, 
care este, însă, foarte limitată. Va trebui lărgi-
tă pentru a conține mai multe informații care 
să prezinte contribuția acestora la dezvolta-
rea științei. Mi s-a conturat încă un proiect: 
am început să mă documentez pentru a scrie, 
împreună cu unul dintre muzeografi, o mono-
grafie a Ștefaniei Mărăcineanu. Rezultatele 
sunt promițătoare. Am consultat diverse arhive 
și biblioteci și am găsit câteva informații necu-
noscute publicului larg. Și mai e mult de muncă! 
Doresc să termin și să public această monogra-
fie în 2014, la comemorarea a 70 de ani de la 
moartea cercetătoarei.

BDB!: Număr mai mult de trei proiecte în 
legătură cu MNT, care sunt în derulare, și nu 
pot să nu mă întreb: faceți totul de unul sin-
gur? În afară de MNT, vă mai sprijină cine-
va? Iar cei interesați cum ar putea contribui 
la aceste proiecte?

DȘ: Nu este ușor, într-adevăr. Chiar și faptul 
că acum discutăm dovedește că știu sigur un 
lucru: nu se poate face un astfel de proiect de 
unul singur – și aici nu mă refer nici la site, nici 
la cărți sau exponate, nici la publicații, ci la an-
samblu, văzut ca proiect unitar. Abia am pornit 
aceste lucruri și deja am reușit să adun câțiva 
prieteni ai muzeului: un fost coleg de faculta-
te a pus la dispoziție serverul pentru stocarea 
site-ului, alt fost coleg de serviciu s-a oferit să 
participe la restaurarea unor exponate, o per-
soană pe care nu o cunoșteam până ieri s-a 
oferit să preia inițiativa în secțiunea „fizica ato-
mică“, alt entuziast s-a oferit și a realizat un tur 
virtual cu mai multe zone de vizionare... Pentru 
a obține cele mai bune rezultate este ne-
cesar ca acești oameni să coopereze. Așa 

mi-a venit ideea de a crea o asociație care să 
sprijine din exterior activitatea MNT. Este pasul 
următor. Până atunci, orice sprijin și idee sunt 
bine-venite. Drept care... vă așteptăm la muzeu!

Un interviu de: Alina Stănculescu
Foto: Mihaela Butacu

Muzeul a fost înființat în anul 1909 de prof. 
ing. Dimitrie Leonida (1883‒1965), specialist 
în energetică, profesor universitar care a în- 
ceput prin a achiziționa piese valoroase, mar-
tore ale introducerii tehnicii în Bucureștiul 
veacului trecut. Lui i se datorează cea mai 
mare parte a colecției, fondul de carte și foto-
grafiile. Luna aceasta se sărbătoresc 100 
de ani de la nașterea lui Dimitrie Leonida.

Adresă: Str. Candiano Popescu nr. 2
Telefon: 021 336 77 77; 021 336 93 90
Site web: www.mnt-leonida.ro

Program: miercuri ‒ duminică: 9:30-16:30
        luni și marți: închis

Automobilul electric „Neue Automobil-Gesellschaft - N.A.G." de producție germană, an de fabricație 1910

„Realitatea este că se poate!“

Concurs!
Dragi cititori, Bună dimineața București! oferă 

câștigătorului 2 bilete de intrare la MNT.
Întrebare: În ce an a deschis compania Ford 

fabrica din București?
Vă rugăm să ne scrieți pe adresa de e-mail 

redactie@infobdb.ro sau la adresa poștală C.P. 32
O.P. 80, precizând numele dumneavoastră 
complet și un număr de telefon la care puteți fi 
contactați. Termenul-limită de trimitere a răs-
punsurilor este 27 iunie 2013. Câștigătorul va fi 
ales prin tragere la sorți și anunțat telefonic și pe 
site-ul nostru web și pe pagina de Facebook.

BDB
Erată
Erată: 130

BDB
Erată
Erată: Primul automobil aerodinamic din lume, construit în 1923 de inginerul Aurel Perşu
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Manifest
Evenimentul de cultură urbană Street 

Delivery este un proiect pentru oameni, 
arhitectură și oraș, demarat de Ordinul 
Arhitecților din România și Fundația Căr- 
turești în 2006. Prin aducerea evenimen-
telor de urbanism, arhitectură și arte în 
spațiul public al străzii Arthur Verona din 
București, Street Delivery își propune să 
recupereze peisajul urban de către pietoni 
și comunitate, prin crearea unui traseu 
cultural pietonal ce leagă Grădina Cișmi-
giu 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 responsabil de locuire alterna-
tivă propus de Street Delivery. 

La ediția Street Delivery din 2012 
participanții au oferit un exercițiu de bună 
vecinătate în cartier, oraș și spațiul public, 
încercând să arate cum putem crește ca-
litatea vieții și folosi orașul prin învecinare, 
comunicare, respect, colaborare; cum pu-
tem crește calitatea locuirii prin arhitectură 
și a spațiului public – un loc al întâlnirilor, 
în egală măsură al naturii și al oameni-
lor; cum putem inspira și alte comunități 
din alte orașe cu probleme similare, ară-
tându-le cât de multă bucurie pot oferi 
oamenii folosind strada, curțile, grădinile, 
arhitectura. O direcție care s-a conturat 
puternic este aducerea în dezbatere publi-
că, în plină stradă, a unor subiecte fierbinți 
pentru București – haosul urbanistic, dis-
trugeri și demolări masive și brutale de 
zone cu tradiție și spații verzi în numele 
unei modernizări prost înțelese și aplica-
te, ce nu ține seama de nevoile reale ale 
locuitorilor.

Ca o continuare firească, ediția Street 
Delivery din 2013 pornește 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 își propune 
un exercițiu de locuire de calitate prin pa-
trimoniu și arhitectură de calitate. Pentru 
anul 2013, comunitatea Street Delivery, la 
care sunt chemați să adere toți locuitorii, 
proclamă:

 ■ ARHITECTURA ESTE 
PENTRU OAMENI

 ■ ARHITECTURA DE CALITATE 
 ESTE PATRIMONIU PENTRU VIITOR

 ■ LUPTA PENTRU PATRIMONIU 
SE DĂ ÎN SPAȚIUL PUBLIC

 ■ CA LOCUITORI AVEM DREPTUL 
SĂ CEREM LOCUIRE DE CALITATE

 ■ PATRIMONIUL E O RESURSĂ LIMITATĂ, 
CARE ODATĂ PIERDUTĂ 
NU POATE FI ÎNLOCUITĂ

 ■ PATRIMONIUL BINE GESTIONAT 
POATE ADUCE PROFIT

 ■ CA SĂ SALVEZI PATRIMONIUL 
TREBUIE SĂ-L SPOREȘTI

 ■ PATRIMONIUL ESTE ÎN ACELAȘI TIMP 
UN BUN PRIVAT ȘI UNUL COLECTIV

—

La pas, 
   pe strada Arthur Verona
Mirela Duculescu, ilustrație: arh. Șerban Sturdza și atelierul PRODID, 
foto: Ioana Maria Rusu

În 2004, un grup de specialiști 
au elaborat un plan urbanistic zonal 
care propunea un traseu verde, 
cultural și pietonal, între Grădina 
Cișmigiu și Grădina Icoanei, într-o zonă 
cu monumente de arhitectură și cu o 
puternică identitate a țesutului urban 
de secol XIX.

La pas, pe strada Arthur Verona. Astfel inti-
tulam în 2004 un interviu cu arhitectul Șerban 
Sturdza (rubrica „Noi și orașul“ coordonată de 
Mariana Celac, Secolul 21 5-10 (2004): 387-397),
în care puneam la cale și testam primele idei 
despre ceea ce cunoaștem acum ca Verona 
Street Delivery în cartierul Pitar Moș – Icoanei. 
Am numit evenimentul, fenomenul, festivalul, 
manifestarea solidară și de multe ori spontană 
a comunității din zonă pentru a-și cere dreptul 
la o locuire firească a spațiului public. Un spațiu 
de calitate, gândit pentru oameni. 

La vremea respectivă, Șerban Sturdza și 
echipa sa creaseră deja un plan urbanistic 
zonal care promova un traseu verde, cultural 
și pietonal între Grădina Cișmigiu și Grădina 
Icoanei, într-o zonă cu monumente de arhi-
tectură și cu o puternică identitate a țesutului 
urban de sec. XIX. Un arhitect inimos și cu vi-
ziune și o mână de prieteni din cartier, cu mul-
te idei și dorință de schimbare, au bătut din 
ușă-n ușă și au convins riveranii că o comu-
nitate 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.

Consultarea publică și voința riverani-
lor (Ordinul Arhitecților din România, librăria 
Cărturești, Școala Centrală etc.) de a promova 
și aplica acest PUZ au generat fenomenul anu-
al de cultură urbană, cunoscut sub numele de 
Street Delivery. Timp de trei zile, str. Pictor 
Arthur Verona devine pietonală și este locu-
ită în mod creativ, prin expoziții de arhitectură, 
artă și peisagistice,  ateliere de pictură pentru 
copii, sport în aer liber, vizitarea de monumen-
te istorice, tururi ghidate prin cartier, crearea 
de mobilier pentru spațiul public, ore de lectu-
ră, concerte de muzică, proiecții de filme etc. 
Ea este transformată, dintr-un spațiu rezidual 
amorf, cu trotuare stăpânite de mașini, becuri 
lipsă și vegetație îngropată în asfalt, într-un loc 
cu identitate comunitară, o oază urbană.

Rolul evenimentului urban Street Delivery 
este de a crea un cadru public pentru eveni-
mente socio-culturale ca o schiță a traseului 
cultural final. Începând din 2006, în fiecare 
an s-au realizat cu forțe proprii mici obiecti-
ve ale demersului final. Astfel, în anul 2008 
s-a inaugurat, în urma unor donații private, 
fântâna publică din fața bisericii Anglicane 
– Maternitate – realizată de sculptorul Virgil 
Scripcariu. În anul 2009, spațiul public din fața 
librăriei Cărturești a fost mobilat cu o bancă 
realizată de tinerii arhitecți Alex Axinte și Cristi 
Borcan (studioBASAR), câștigându-se pen-
tru pietoni un spațiu ocupat ilegal de mașini. 
Vocea Street Delivery s-a dovedit eficace și, 
în anul 2010, autoritatea publică a finalizat re-
alizarea Piațetei Anglicane, punctul de por-
nire al pietonalului din PUZ care va uni două 
spații verzi (Grădina Icoanei și grădina Casei 
Universitarilor), iar în 2011 s-a reușit refacerea 
trotuarului străzii Verona.

O direcție care începe să se contureze pu-
ternic la Verona Street Delivery este aduce-
rea în dezbatere publică, în plină stradă, a 
unor subiecte fierbinți pentru calitatea vieții în 
București – haosul urbanistic, distrugeri și de-
molări masive și brutale de zone cu tradiție și 
spații verzi în numele unei modernizări prost 
înțelese, ce nu ține seama de nevoile reale ale 
locuitorilor.

Traseul cultural și-a manifestat durabilita-
tea timp de opt ani. Acum oferim o stradă cu 
memorie și identitate urbană, care adună an 
de an intervenții și emoții ale participanților 
la exercițiul de locuire alternativă propus de 
Street Delivery. Și care demonstrează că poți 
să te implici și să schimbi în mod responsabil 
calitatea vieții în cartier. 
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O casă cu tablouri 
vă invită să o vizitaţi

George Radu (text și foto)

Fundația Löwendal, înființată în 10 mai 
2010 de Ariadna Avram, prezintă publicu-
lui peste 500 de lucrări de pictură, grafică, 
schițe de decoruri și costume de scenogra-
fie, manuscrise și corespondență - ale pic-
torului George Baron Löwendal, care lucra 
cu aceeași ușurință într-o tentă modernistă 
sau într-una tradiționalistă, nu fără a-și im-
pune însă, întotdeauna, amprenta și viziunea 
sa artistică atât de personale. 

Operele prezentate fac parte din arhi-
va Fundației Löwendal, rezultat al reunirii 
colecțiilor fiicelor artistului, actrița Irina Dall 
și profesoara Lydia Löwendal-Papae împreu-
nă cu soțul acesteia, arhitectul Mihai Papae. 
Ariadna Avram, fiica Irinei și fondatoarea 
Fundației Löwendal, a îmbogățit fondul exis-
tent prin ulterioare achiziții de lucrări ale ar-
tistului, rotunjind astfel imaginea unei opere 
pline de o exuberanță a retrasării lumii văzu-
te de un ochi sensibil nu numai la estetic, dar, 
deopotrivă, conștient de dimensiunea etică a 
actului artistic.

Dincolo de preocuparea sa cardinală ‒ va- 
lorificarea și circumscrierea creației lui Löwen- 
dal în mișcarea artistică românească și eu-
ropeană din prima jumătate a secolului XX ‒, 

Fundația Löwendal și-a propus să sprijine și 
să încurajeze arta contemporană. În acest 
scop, găzduiește expoziții, dezbateri, lansări 
de cărți și reviste, devenind un reper al sce-
nei culturale bucureștene.

Clădirea în care își desfășoară activitatea 
Fundația Löwendal este monument de arhi-
tectură emblematică a stilului neoromânesc, 
realizată de arhitectul Petre Antonescu în 
anul 1910, și face parte din planul urbanistic 
„Lotizarea și Parcul Ioanid“. Cunoscută bucu- 
reștenilor ca „zona de ambasade“, cartierul 
de vile care are în centru Parcul Ioanid (ac-
tualmente Parcul Ion Voicu), mărginit de stră- 
zile Polonă, Aurel Vlaicu, Dumbrava Roșie 

Marcând existența neîntreruptă a douăzeci 
și cinci de ediții, Salonul Sticlei se deschide 
anul acesta în 14 iunie pe durata a două săptă-
mâni, în spațiul prețios și neconvențional pen-
tru o galerie de artă așa cum eram obișnuiți, în 
clădirea ce aparține Ordinului Arhitecților din 
România, aflată în strada Pictor Arthur Verona, 
nr. 19, sector 1, București. Organizată fiind de 
Uninunea Artiștilor Plastici din România, Filiala 
de Arte Decorative București, cu sprijinul Ordi- 
nului Arhitecților și al sponsorilor, expoziția 
reunește lucrările a peste 40 de artiști sticlari, 
unii foarte tineri, încă studenți în ultimul an de 
studiu, masteranzi ai Universității Naționale 
de Arte București, Secția Sticlă, absolvenți ai 
acesteia, invitați, precum și membri ai Uniunii 
Artiștilor Plastici din București și din țară. 

Ca de fiecare dată, artiștii sticlari surprind cu 
lucrările lor prin diversitatea soluțiilor și a me-
todele de prelucrare, dar și a ideilor exprimate 
prin intermediul sticlei, acest spectaculos și no-
bil material ce îi unește și diversifică în creație.

Expoziția se dorește a fi un dialog între 
generații și continuarea unei tradiții dobândite 
în timp, iar dorința de a menține vie această 
tradiție în contextul zbuciumat al existenței co-
tidiene se regăsește în puterea de adaptare la 
condițiile din ce în ce mai dure de practicare 
a acestei meserii. Lucrările expuse sunt dova-
da că există resurse artistice și ingeniozitate 

în soluții, astfel ca fenomenul sticlăriei artis-
tice să fie o certitudine și în viitor să fie par-
te integrantă a manifestărilor cultural-artistice 
bucureștene.

Salonul Sticlei 2013
Lucian Butucariu, curator (text și foto)

În perioada Street Delivery (14-16 iunie) 
Fundația Löwendal este deschisă publicului 
pentru vizitare, dar și cu expozițiile de sceno- 
grafie și grafică ,,De la maestru la discipol: 
George Löwendal și Nicolae Săftoiu“, în inter- 
valul orar 10:00 -18:00.

Piața Gh. Cantacuzino nr. 1
Telefon: 021 210 33 60
Site web: www.lowendal.ro

Casa Löwendal este 
o clădire emblematică 

pentru stilul neoromânesc, 
creație a arhitectului 

Petre Antonescu.

și Bulevardul Dacia, a fost conceput după 
modelul scuarurilor englezești și al parcu-
rilor franțuzești, precum Parcul Monceau 
din Paris.

Încadrare spațială, atemporală, dar efe-
meră și perisabilă, peisajul reprezintă un ge-
nerator de culturi, tradiții și obiceiuri, adesea 
considerat un bun național și o zestre a na-
turii. Adesea identificată prin peisajul rural 
tradițional, România nu a reușit (încă) să va-
lorifice așa cum se cuvine această moștenire.

ASPR (Asociația Studenților Peisagiști din 
România), în parteneriat cu Universitatea de 
Științe Agronomice și Medicină Veterinară 
București prin Facultatea de Horticultură ‒ 
Departamentul de Peisagistică, Biodiversita- 
te și Horticultură Ornamentală – Specializarea 
Peisagistică din cadrul Facultății de Horti-
cultură – își propune amenajarea unui stand 
al Peisajului ca Patrimoniu – un spațiu 
care să reliefeze importanța peisajului 
tradițional ca mnemonic al trecutului, în 
speranța conștientizării populației asupra 
importanței conservării acestei sume de 
elemente sociale, vegetale și arhitecturale 
care au structurat societatea românească.

Parc urban, la Street Delivery – puzzle cu elemente de parc
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Interviu cu Alina Țiplea

Bună dimineața, București!: Cine este 
inițiatoarea Merci Charity Boutique? Aveați 
deja o carieră în organizații caritabile?

Alina Țiplea.: Nu, nu am lucrat într-o altă 
organizație. Pur și simplu sprijineam case de 
asistență socială, donând diferite lucruri care nu 
îmi mai trebuiau. Nu fac parte dintr-o mișcare fi-
lantropică, dintr-un curent. Sunt un om bun, cu 
intenții bune.

BDB: Intenții bune puse, însă, în practică…
A.Ț.: Am făcut primul eveniment caritabil în 

2011 pe Lipscani, pentru Adriana Cuța de la 
Cinemagia. La început, am crezut că lumea 
o să vină pur și simplu ca să o susținem pe 
Adriana…

BDB: Și nu a fost tocmai așa… De ce?
A.Ț.: Cred că suntem foarte ocupați și 

distrași de tot felul de alte… preocupări. 

BDB: Și atunci s-a născut Merci Charity 
Boutique?

A.Ț.: Da… dar nu aveam o identitate, pur și 
simplu era o idee ce se contura, pe care voiam 
să o încerc și să văd ce impact are, să văd dacă 

lumea e dornică să sprijine. Iar apoi m-am gân-
dit să fie un fel de ceainărie... 

BDB: O ceainărie?
A.Ț.: Da, pentru că mie îmi place să beau 

ceai și simt că acest concept mă reprezintă 
cel mai bine. Și cred în ideea că poți face fap-
te bune în timpul tău liber, fără să-ți iei din tim-
pul tău liber. Aici, fie că vii să bei un ceai sau îți 
programezi o întâlnire sau că stai să citești, faci 
o faptă bună. De obicei, sunt foarte mulți care 
vor să doneze, dar nu vor să cunoască persoa-
na. Și aici intervine rolul nostru, al ceainăriei: 
dacă tu ești prea sensibil și nu poți să te implici 
direct, nu înseamnă că trebuie să stai deopar-
te. Te poți implica: vii și bei un ceai, noi facem 
interacțiunea cu persoana susținută. 

BDB: Explicați pe scurt cum funcționează 
Merci Charity Boutique. Există ceaiul pe 
care îl oferiți contra cost, organizați și eve-
nimente…

A.Ț.: Fie punem spațiul la dispoziție, fie facem 
noi evenimente: ateliere de creație, seri de film... 
Am avut chiar și zile de naștere. Știu că e uzual 
să se perceapă taxă pe spațiu, pe oră, dar la noi 
nu e așa. Fiecare donează cum consideră.

BDB: Totuși, în centru, chiriile sunt foar-
te mari. 

A.Ț.: Adevărat. Noi avem spațiul subînchi-
riat de la French Bakery Smârdan, n-avem 
angajați. Avem personalitate juridică. Dacă am 
avea sponsor, lucrurile ar decurge altfel. Am 
avut un sponsor, Peter Barta, de la fundația 
„Post-Privatizare“, care ne-a susținut în primele 
luni, cu o mare parte din chirie. Fără ajutorul lui, 
n-aș fi putut începe. 

BDB: Și primiți și donații de la oameni, 
obiecte, haine. 

A.Ț.: Momentan primim donații de cărți, ta-
blouri, mobilier, dar nu prea primim donații de 
haine, motivul fiind lipsa de spațiu. 

BDB: Colaborați cu Institutul Oncologic 
București, ei vă transmit cazurile?

A.Ț.: Da. Colaborez pe linia asta cu Asociația 
Pavel. La spital merg doar să mă joc cu copiii 
și merg când am un caz, ca să cunosc părinții, 
copilul.

BDB: Pe lângă cazuri medicale, mai luați 
și altele?

A.Ț.: Sunt multe situații când noi acoperim 
integral sau parțial contravaloarea unor anali-
ze care sunt scumpe pentru familie: un RMN, 
un control mai aprofundat etc. Apoi sunt cazuri-

le sociale, copii talentați, care, din cauza lipsei 
banilor, se pot irosi.

BDB: Am fost prezenți la unul dintre eve-
nimentele organizate pentru Raul (diagnos-
ticat cu tumoră parieto-occipitală dreapta 
(PNET) supratentorială), al cărui tratament 
costă peste 800 de euro. În total, prin tot 
efortul făcut, câți bani s-au strâns și ce în-
seamnă suma aceasta pentru șansele de 
vindecare ale lui Raul?

A.Ț.: Din opt cure, noi am reușit, prin aceste 
acțiuni din luna mai, să asigurăm patru, adică 
6-7 luni de tratament. 

BDB: Și cum faceți cunoscute aceste ca-
uze? 

A.Ț.: Tocmai am împlinit 6 luni de când sun-
tem aici. Ne promovăm așa cum putem, prin 
prieteni, cum ar fi actorul Marius Manole, care 
a venit aici, apoi a scris despre noi, aducând 
astfel alți oameni, cum sunteți voi... și aceștia 
iarăși au scris despre noi și așa se formează un 
lanț de oameni care fac fapte bune și care re-
zonează cu proiectul nostru și vor să facă parte 
din căsuța Merci.

BDB: Câți oameni sunt în spatele acestui 
proiect?

A.Ț.: Nu știu, e greu de zis pentru că toată 
lumea e voluntar. Sunt eu, e Lidia Butacu, vo-
luntarul de bază. Apoi e agenția de publicitate 
„Hello Menthol“, care mi-a donat toată partea de 
creație. Sunt cei care scriu despre noi, ne aju-
tă să ne facem PR-ul, cum ar fi Simona Dobre, 
Oana Vasiliu, sunt mulți alții care ne-au susținut 
cu donații. Și ei fac parte din echipă, într-un fel. 
Noi suntem prieteni cu toți cei care ne trec pragul. 

BDB: Care este următorul pas în dezvol-
tarea Merci Charity Boutique?

A.Ț.: Ne gândim să creăm un fel de grup de 
simpatizanți, care să plătească o cotizație lu-
nară, câteva sugestii la alegere, să spunem, în 
schimbul unor beneficii. Căci dacă reușim să 
strângem 30-50 de oameni, ne-am putea aco-
peri chiria. Vom începe și demersurile pentru 
celălalt magazin, dar mai așteptăm puțin.

Găsiți versiunea integrală a interviului pe 
site-ul nostru: www.infobdb.ro.

Un interviu de: Alina Stănculescu
Foto: GensDuBien și Merci Charity Boutique

1500 de lei s-au strâns pentru Raul la întâlnirea
organizată pe 16 mai, la Fratelli Espresso Bar:

„Marius Manole – omul 
din spatele actorului“

Făptașii: GensDuBien, Marius Manole, Merci Charity 
Boutique și invitații lor.

Merci Charity Boutique
Str. Smârdan nr. 13, deasupra French Bakery
Telefon: 0752 593 736
E-mail: alina@mercicharity.ro

Dăruirea este la îndemâna noastră

Merci Charity Boutique 
este un „magazinaș caritabil“, 
cum duios îl numește creatoarea sa, 
Alina Țiplea, aflat pe str. Smârdan, 
în plin centrul capitalei. O ceainărie-butic 
unde vă puteți petrece plăcut timpul liber 
și dărui celor în nevoie, luând un ceai 
sau participând la un eveniment 
organizat în acest spațiu.

Alina Blaga, Alina Țiplea și Marius Manole
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Știri
 ■ Institutul Cantacuzino, aflat în subor- 

dinea Ministerului Sănătății, reia produc- 
ția de vaccinuri

Acesta devine, printr-o hotărâre de 
Guvern, serviciu de interes economic ge-
neral și va primi din fondul de rezervă al 
Guvernului 10 milioane de lei. Institutul va 
produce în acest an vaccin antigripal, pentru 
început fiind estimate a fi realizate trei mili-
oane de doze. Prin utilizarea vaccinului pro-
dus la Cantacuzino, costurile vor fi de 2,5 ori 
mai mici decât în cazul achiziției din import.

Sursa: Agerpres

 ■ Contractul pentru pasajul subteran din 
Piața Romană a fost semnat din 2006

Cincizeci de cetățeni și specialiști au par- 
ticipat la sediul PMB, în 6 martie 2013, la 
dezbaterea publică a PUZ-ului privind mo-
dernizarea Pieței Romane, care presupune 
și construirea unui pasaj subteran pentru pi-
etoni. Împotriva acestui pasaj au fost aduse 
numeroase argumente: costul de 18 milioa-
ne de euro, sumă de care este nevoie pen-
tru alte urgențe ale capitalei, îmbunătățirea 
nesemnificativă a fluidizării traficului, efec-
tul fiind mutarea problemei la următorul 
semafor, încurajarea traficului rutier în de-
trimentul celui pietonal, lipsa unui studiu 
care să pornească de la nevoile reale ale 
locuitorilor zonei. În această dezbatare s-a 
dovedit însă, că, încă din 2006, contrac-
tul de realizare a acestui pasaj subteran a 
fost atribuit unui consorţiu din care fac par-
te firmele Astaldi SpA şi Euro Construct 
Trading. Pe 31 mai anul curent, Consiliul 
General al Municipiului București a votat în 
favoarea PUZ-ului, fără a ține cont de argu-
mentele cetățenilor și de avizul nefavorabil 
dat de Comisia de Urbanism și Amenajarea 
Teritoriului.

Sursa: Mediafax

 ■ Secție nouă de oncologie pediatrică la 
Institutul Oncologic București

Pe 1 iunie, Institutul Oncologic București 
„Prof. dr. Al. Trestioreanu“ a inaugurat o 
nouă secție de oncologie pediatrică, dota-
tă la standarde înalte de calitate în dome-
niul medical. Departamentul are și spații 
prietenoase amenajate pentru activități cu 
copiii și însoțitorii lor pe perioadele internă-
rilor prelungite. Acestea au fost amenajate 
cu sprijinul financiar al organizațiilor negu-
vernamentale P.A.V.E.L. și Little People, al 
Rotary Club și al Institutului Goethe.

Sursa: Agerpres

 ■ Până în prezent, petiţia împotriva modi-
ficărilor propuse la legea minelor a strâns 
peste 4000 de semnături

Printre principalele derive neconstituțio- 
nale pe care opinia publică le contestă se nu-
mără: 1. orice companie ar putea expropria pe 
oricine (companii private deținătoare de licențe 
de exploatare se substituie Statului); 2. nu se 
poate contesta exproprierea, ci doar, contra 
unei taxe importante, valoarea compensației; 
3. avizele emise pentru proiecte miniere ar 
rămâne valabile chiar dacă planurile de ur-
banism pe baza cărora au fost emise sunt re-
vocate definitiv și irevocabil în instanță (cazul 
PUZ-urilor de la Roșia Montană); 4. scutite de 
legea conservării patrimoniului, proiectele de 
minerit nu ar mai avea nevoie de avizele obli-
gatorii ale Ministerului Culturii.

Sursa: www.rosiamontana.net

L
a începutul anilor 1900, înfățișarea părții 
de nord a capitalei era cu mult diferită față 
de ceea ce vedem azi: locuri mlăștinoase, 
zone împădurite (rămășițe ale vechilor 

Codri ai Vlăsiei), puțin populată și străbătută doar 
de câteva drumuri. În acea perioadă începe un 
amplu proiect urbanistic, vizând prefacerea zonei 
într-una destinată elitelor, cu vile cochete, alei si-
nuoase și un parc având o mare suprafață.

Printre familiile înstărite care și-au permis un lot 
de casă în această zonă s-a numărat și cea for-
mată din Iancu Manu (1872-1962), unul dintre fiii 
generalului Manu, căsătorit cu Zeta Cantacuzino, 
nepoata celebrului nabab, poate cel mai bogat 
român de la cumpăna anilor 1900.

La sfârșitul Primului Război Mondial, deși 
țara se afla într-o perioadă grea din cauza lip-
surilor materiale și a costurilor integrării în sta-
tul român a noilor provincii, Iancu Manu găsește 
resursele necesare contractării marelui arhitect 
Grigore Cerchez (cel care a proiectat și Palatul 
Cantacuzino din Bușteni, construit în 1911 pen-
tru cel poreclit Nababul) pentru a ridica în nor-
dul Bucureștiului o casă luxoasă, copiată după 
înfățișarea Muzeului Rodin din Paris.

Clădirea proiectată de Cerchez a fost finali-
zată în 1920, prin antrepriza inginerului Cesare 
Fantoli și a arhitectului F. Hoeflich, respectând 
destul de fidel liniile Rococo ale clădirii Muzeului 
Rodin, zidită în 1732, inclusiv frontonul decorat cu 
un basorelief de inspirație clasică, ritmul fațadei 
și simetria celor trei volume ce compun perspec-
tiva principală a casei. Însă compartimentarea in-
terioară și decorațiunile camerelor au respectat 
doleanțele proprietarilor.

Din motive necunoscute, Iancu Manu decide în 
1932 să vândă vila de la șosea magnatului Max 
Auschnit, veteran al Primului Război Mondial, cel 
mai mare industriaș român al perioadei interbeli-
ce, care alături de Elgar, fratele său, era proprietar 
al multor uzine metalurgice. 

Legenda spune că Max era logodit cu 
Leonore, fiica unui rajah din insulele malaezi-
ene, dar aceasta a rupt logodna la Londra, în-
drăgostită de un puternic lord englez. Auschnit 
s-a orientat atunci spre fata unui important om 
politic, clujeanul Pordea. Revista „Fruncea“, în 
decembrie 1934, nota, într-o știre premergătoa- 
re cancanurilor zilelor noastre, faptul că „Unul 

dintre cei mai puternici oameni din România 
se căsătorește cu fiica dl. Pordea, vicepre- 
ședintele Senatului. Trebuie să notăm și cri-
ticile ce se aduc familiei Pordea din pricina 
uniunei proiectate. Se relevă, între altele, vâr-
sta mirelui (sensibil mai mare decât a mire-
sei), dar mai ales religia și rasa milionarului: dl. 
Max Auschnit, se știe, este evreu, iar familia 
Pordea este catolică“. În ianuarie anul următor, 
Auschnit se convertește la catolicism, se în-
soară, iar după o călătorie în Franța și Anglia, 
se întoarce în vila din Aleea Alexandru nr. 1, 
renovând-o după gustul noii doamne a casei, 
încrustând litera „A“ pe mânerele ușilor și în 
broderia balcoanelor.

Între 1946 și 1948 casa a rămas părăsită, fi-
ind folosită întâi de unii ofițeri superiori sovietici, 
iar după procesul din octombrie-noiembrie 1948, 
când Max Auschnit a fost condamnat în contu-
macie și toată averea acestuia a trecut oficial în 
proprietatea statului român, vila a revenit lui Petru 
Groza. Chiar și după încheierea mandatului, aces- 
tuia i s-a permis să locuiască în continuare în 
această casă până la moarte, în 1958. Ulterior 
vila a devenit casă de oaspeți și mai târziu sediul 
ambasadei Argentinei.

La începutul anilor 2000, Steve Auschnit 
și urmașii fratelui său încep să-și recapete 
proprietățile confiscate de statul român sau să fie 
despăgubiți în contul acelor uzine. Printre imobi-
lele retrocedate către Steve se numără și casa 
cumpărată de tatăl său de la Manu. Neavând in-
teres într-o eventuală consolidare și renovare a 
stricăciunilor aduse structurii de rezistență de cu-
tremurele din 1940, 1977 și 1986, acceptă oferta 
lui George Becali și-i vinde vila în 2009. Becali o 
renovează cu ajutorul arhitectului Camil Roguski, 
unul dintre personajele ce s-au aflat în anturajul 
lui Nicolae Ceaușescu, iar în vara lui 2010 organi-
zează chiar o zi a ușilor deschise, în care publicul 
a putut vizita luxosul imobil. 

În momentul de față, vila este renovată opu-
lent, conform cerințelor exprese ale lui Becali, cu 
mobilier specific anilor 1930, poleială de aur pe 
decorațiunile exterioare și având în curte statu-
ia lui Iisus răstignit. Imobilul este monument is-
toric clasa B, însă a fost înregistrat dintr-o eroare 
cu adresa Aleea Modrogan nr. 2 (în trecut, vila a 
avut ieșire și la Aleea Modrogan).

O vilă la şosea
Marius Ionescu, istoric, arhitecturasiurbanisminromania.blogspot.ro (text și foto)
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Unde ne simțim bine?
Manifestări mixte

Best of Beer Fest 2013, Sala Polivalentă, 
14-16 iunie.
Noaptea institutelor culturale, 14 iunie: 
Centrul Cultural al Ungariei (str. Gina 
Patrichi nr. 8, 021 317 00 90) în colaborare cu 
Institutul Polonez, Institutul de Cultură Italian 
și Ambasada Ungariei: expoziții, concerte, 
jocuri interactive, 18:00-04:00. 
Roaba de cultură, Herăstrău (restaurantul 
Pescăruș), la fiecare sfârșit de săptămână.
Poiana urbană, Piața Sf. Anton ‒ Hanul
lui Manuc.
Festival urban ‒ Femei pe Mătăsari,
28-30 iunie.

Expoziții
Centrul Cultural „Palatele Brâncovenești“ 
(021 350 66 19/20): Îngeri din grădinile 
Silviei Radu (sculptură), 2 iunie-2 iulie.
World Trade Center, Tudor Plăieșu ‒ 
Oglinda abisală (tehnică de pictură
cu vin), 5-22 iunie.

Film
Festivalul Internațional de Film 
Transilvania la București, 11-20 iunie
Cinema Elvira Popescu (B-dul Dacia 
nr. 77): Focus Marcel Carné, Les enfants 
du Paradis, 21, 30 iunie, 19:00; Le quai
des brumes, 28 iunie, 19:00, 29 iunie, 
21:00; Hotel du nord, 22 iunie, 19:00,
23 iunie, 21:00.
CinePark București, Herăstrău (intrarea 
Charles de Gaulle), 24 mai ‒ 14 septembrie, 
serile de sfârșit de săptămână.
Centrul ceh (lângă Biserica Rusă): Lunea
de film documentar.
Carol 53 (casacarol53@gmail.com, 0742 883 
771): Seară de film, miercurea de la 20:00.

Muzică
ArCuB (021 319 26 90/91): Live Open Air ‒
Jazz, Blues & More, 3-7 iulie.

Muzee
Redeschiderea Muzeului Colecțiilor 
de Artă (021 211 17 49), 4 iunie.
Muzeul Național Tehnic (Parcul Carol, 
Str. Candiano Popescu 2): 130 de ani de la 
nașterea lui Dimitrie Leonida, 23-25 iunie.

Teatru
CCUNB (021 336 43 40): Scene din viața 
insectelor, 20, 27 iunie, 19:00.
Unteatru (unteatru@gmail.com): Ce zile 
frumoase!, 16, 23 iunie, 19:00; Un tramvai 
numit dorință, 20 iunie, 19:00.
TNB (021 314 7171): Conul Leonida
față cu reacțiunea, 19 iunie, 20:00;
Suflete de aur ‒ Stele pentru o viață de 
copil ● spectacol caritabil ● 22 iunie, 20:00.
Teatrul de Comedie (021 315 91 37): O piesă 
deșănțată, 22 iunie, 18:00; Rencontres,
22 iunie, 19:00.
Carol 53 (casacarol53@gmail.com, 0742 
883 771): Seară de teatru, joia de la 20:00.
Compania de teatru pentru copii și tineret 
„Mușchetarii“ (0744 811 400), Insula copiilor ‒
Herăstrău: Mica sirenă, 23 iunie, 12:00, 
13:30; Povestea porcului, 29 iunie, 12:00; 
Pupăza din tei, 30 iunie, 12:00,13:30.

Ziarul nostru este distribuit în: librăriile Bastilia, Cărturești, Humanitas și Kiralina, teatrele Godot Cafe, Nottara, 
Mic, Foarte Mic, de Comedie, Excelsior, Bulandra, Național, ArCuB, Clubul Țăranului, Carol 53, Green Hours 
Jazz Café, OTA, Dianei 4, La copac, Biblioteca Universității „Spiru Haret“, Universitatea de Arhitectură și Urbanism 
„Ion Mincu“, Institutul Cervantes, Centrul Ceh, Anthony Frost English Bookshop, Subsol Bar, CCUNB.

Autorii textelor:
Luminița Corneanu
Mirela Duculescu
Ana Galbenu
Marius Ionescu
Cristi Niță
George Radu
Lucian Butucariu
Ioana Simionescu
Alina Stănculescu

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

Publicație editată 
de un grup 
de voluntari:
Mihaela Butacu
Luminița Corneanu
Bogdan Franovici
Dan Ghiță
Teodor Pricop
Ioana Simionescu
Alina Stănculescu

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

Vacanța mare este foarte aproape! Pentru zile-
le lungi de vară, oferim în dar micilor cititori o car-
te pentru copii, ilustrată: Povestea lui Harap-Alb, 
Editura Vellant, 2011.

Întrebare: Unde s-a născut Ion Creangă?
Vă rugăm să ajutați copiii să ne trimită răs-

punsul pe adresa de e-mail redactie@infobdb.ro 
sau la adresa poștală C.P. 32 O.P. 80, precizând 
numele complet și un număr de telefon la care 
puteți fi contactați. Termenul-limită de trimitere a 
răspunsurilor este 27 iunie 2013. Câștigătorul va 
fi ales prin tragere la sorți și anunțat telefonic, pe  
site-ul nostru web și pe pagina de Facebook.

Concurs!

* Membrii redacției și colaboratorii nu pot participa la concurs.

Autorii ilustrațiilor:
Mihaela Butacu
Lucian Butucariu
Florian Buzincu
Marius Ionescu
Raluca Munteanu
George Radu
Ioana Maria Rusu
Şerban Sturdza şi 
atelierul PRODID

De 40.000 de ori „Bună dimineața!“
BDB! va face valuri la SWIMATHON!

Pe 6 iulie, între orele 09:00 și 14:00, voluntarii 
Bună dimineața, București! vor lua în piept pro-
vocarea propusă de Swimathon.

Ce înseamnă Swimathon ?
Swimathon este o platformă de atrage-

re de fonduri pentru cauze din comunitatea 
locală. Este un mecanism prin care membrii 
comunității se întâlnesc, interacționează și se 
implică în strângerea de fonduri pentru proiec- 
tele pe care le consideră relevante. 

Căutăm suporteri pentru echipa BDB!
Pentru a putea continua să vă spunem 

„Bună dimineața!“ în fiecare lună, avem nevoie 
de sprijinul dumneavoastră. Fie că veniți la ba-
zin ca să ne încurajați, fie că vă alăturați echipei 
de suporteri sprijinindu-ne cauza, fiți sigur că 
puteți face o diferență. Un suporter poate alege 
să ofere o sumă pentru fiecare lungime de ba-
zin înotată de întreaga echipă sau să plătească 
o sumă fixă pentru întreaga evoluție a echipei 
pe parcursul evenimentului.

Modalități de plată
Plata online:

 ■ pe platforma www.swimathonbucuresti.ro 
completând formularul de la secțiunea 
Susține.

Plata prin bancă:
 ■ date bancare disponibile pe site-ul 
www.swimathonbucuresti.ro

Plată în numerar:
 ■ la sediul Fundației Comunitare București 
(str. Gina Patrichi nr. 6) sau în cadrul eve-
nimentului, unde se va tăia și chitanță.

La solicitare, persoanele juridice pot încheia 
un contract de sponsorizare.

Fundația Comunitară București
Str. Gina Patrichi, nr. 6, sector 1
www.swimathonbucuresti.ro
office@fundatiacomunitarabucuresti.ro

LucruriLe se mișcă. Dacă faci vaLuri.




