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Răcorește-te!
La cornet. Ba nu, la vafă. Sau pe băț. De vanilie cu ciocolată sau, și mai bine, de căpșune cu iaurt. Sau de fistic cu fructe de
pădure? Vino să redescoperi aromele verilor fierbinți din copilărie, cînd tot ce ai fi mîncat erau tone de înghețată.
Festivalul Înghețatei este un eveniment organizat de Liberty Center și care se desfășoară între 3 și 9 august.

La Paris, Gara d’Orsay, construită special pentru Expoziția Universală din 1900,
a fost transformată în muzeu, inaugurat
în 1986. La Londra, galeria de artă contemporană New Tate a fost amenajată
într-o centrală termică ridicată după
cel de-al doilea război mondial și închisă la începutul anilor ’80. În ultimii ani,
Moscova a început să-și valorifice vechile clădiri industriale. Krasnaya Roza
a devenit, dintr-o fabrică de mătase, o
clădire de birouri clasa A. În Barcelona, Veneția sau Copenhaga, vechi fabrici, silozuri sau depozite își păstrează
înfățișarea, dar devin biblioteci publice,
cămine studențești, clădiri rezidențiale
sau sedii de firme.
În București, situația este dramatică.
Zeci de monumente de arhitectură industrială sînt lăsate în paragină și demolate fără pic de discernămînt pentru
a face loc unor construcții noi.
Ușurința cu care autoritățile dau
auto-rizații pentru distrugerea acestor monumente și lipsa de reacție a
bucureștenilor se pot explica parțial prin
faptul că acestea nu sînt cunoscute, iar
potențialul lor, nepus în discuție. Avem,
de exemplu, Moara lui Assan, prima
moară cu aburi din România, construită
în 1853 (și care a trecut anul trecut printr-un incendiu). Moara se află în zona
Obor-Lizeanu și pentru ea există un proiect de reconversie ca parc IT, centru de
afaceri sau centru cultural cu bibliotecă

STOP ȘI DE LA CAPĂT

EVENIMENTE ÎN URANUS-RAHOVA

Cine iubește
și lasă

Muzeul Național de Artă Contemporană (MNAC)
Strada Izvor 2-4; info@mnac.ro/miercuri-duminică, 10.00-18.00
Tarif: 5 lei (gratuit pentru studenți și pensionari)
The Ark
Calea Rahovei 196 A; contact@theark.ro/luni-vineri, 10.00-18.00
www.theark.ro
Bell’agio Casa
Calea Rahovei/ luni-sîmbătă, 10.00-20.00

Foste fabrici, hale, mori, silozuri și alte monumente
de arhitectură industrială sînt, peste tot în lume,
recuperate cu grijă și redate comunității ca spații
culturale, clădiri rezidențiale ori de birouri, centre
comerciale. În străinătate, acesta este deja un
fenomen. La noi, abia începe.
Diana Căpățînă — diana@reply.ro
publică în fostul siloz, ori chiar ca muzeu
al morăritului. Interesante sînt și fostele
uzine Malaxa, Gara Filaret și Gara Obor,
Fabrica de bere Rahova, fostă Bragadiru,
Fabrica de pîine Plevnei, Uzina Electrică
Filaret de lîngă Parcul Carol, Turnul de
apă de lîngă Gara Basarab, Vama Antrepozite. Toate acestea sînt foarte rîvnite
de investitori datorită spațiilor mari pe
care le ocupă și pe care, prin demolare,
le-ar elibera, precum și locațiilor bune.

CONTRASTE

Arhitecta Irina Iamandescu spune că
acest tip de patrimoniu se află în cel mai
mare pericol și pentru că este mai puțin
iubit de oameni – oamenii acceptă mai
ușor dispariția unei fabrici de patrimoniu
decît a unei biserici, de exemplu. În România sînt peste 700 de monumente de
arhitectură industrială, unele mai vechi
de 150 de ani. Cele care pot fi considerate salvate prin reconversie se pot număra pe degetele de la o mînă. +++++

VOX POP

Piața de flori George Coșbuc
Bd. Regina Maria 122-124/non-stop
Liberty Center
Str. Progresului 151-171; contact@libertycenter.ro
luni-duminică, 9.00-24.00/www.libertycenter.ro

Muzeul Național de Artă Contemporană (MNAC)
AURELIA MIHAI – THE SOCIAL BEING OF TRUTH
Curator: Oana Tănase
Durata: pînă pe 30 august
Expoziția propune o prezentare a șapte dintre piesele
video realizate de Aurelia Mihai între 2002 și 2008. Cinci
dintre ele sunt pentru prima oară expuse publicului
român. Selecția urmărește să facă vizibil setul de
mecanisme cu care jonglează autoarea în căutarea liniei
care desparte adevărul ficțional de cel documentar.

The Ark, Terasa Musafir
DOCUMENTARY EVENING
Desfășurare: 5 august, de la 20.00
Joi, pe 5, la The Ark ai proiecție de film
documentar – The Take. Acțiunea se desfășoară
în timpul colapsului economic pe care l-a
traversat Argentina în 2001. The Take este o
poveste scrisă de Naomi Klein și regizată de Avi
Lewis, unul dintre cei mai cunoscuți jurnaliști
canadieni. În timpul filmului, pot fi savurate
preparate indiene tradiționale.

Denisa Dumitru
21 de ani, vînzătoare,
LIBERTY CENTER

„Îmi place să lucrez în zonă pentru
că am la dispoziție patinoar nonstop (la The Champs, în Liberty
Center) și sală de cinema, cu filme în
sistem 6D. Mi-ar fi plăcut să existe
mai multe cluburi sau săli de jocuri.”

Ionuț Badea
19 ani,
STUDENT

„Vin des în zonă, am rude aici.
Îmi place că se ajunge ușor de
la Unirii, 10 minute cu tramvaiul.
Mă cam deranjează că nu sînt
parcuri și spații verzi.”

Elena Udma
51 de ani,
TEHNICIAN
PROIECTANT

Daniel, 28 de ani, măturar

Dan, 23 de ani, lucrător comercial

„Acum mulți ani era atîta lume
la intersecție la Chirigii încît, dacă
aruncai un ban în mulțime, nu
ajungea pe jos. Astăzi, e mai multă
liniște și îmi place. Să știți că nu e
periculos, așa cum se spune.”

Liberty Center
PERIOADA REDUCERILOR
Desfășurare: pînă pe 15 august
Acum e momentul să te încalți comod și
să iei la rînd, cu răbdare, magazinele de
la mall. Găsești haine, pantofi, poșete,
accesorii și multe altele, la prețuri reduse cu
pînă la 70% față de cele din restul anului.

The Light Cinema
TRIBUTE TO PAVAROTTI
Desfășurare: în fiecare marți,
pînă pe 11 august (etajul 2)
Concertul omagial „Salute
Petra” s-a desfășurat în 2008
în Iordania și a fost organizat
pentru a celebra viața lui Luciano
Pavarotti. Jose Carreras și Placido
Domingo sînt cei care deschid
spectacolul, iar printre invitați
se află Andrea Bocelli, Angela
Gheorghiu și soprana americană
Cynthia Lawrence. Poți urmări
înregistrarea acestui concert,
prețul unui bilet fiind de 45 de lei.
www.lightcinemas.ro

Liberty Center
FESTIVALUL ÎNGHEȚATEI / Desfășurare: 3-9 august
Multicolore, cremoase și răcoritoare, zeci de sortimente
de înghețată te așteaptă la degustarea de la Liberty
Center, într-un eveniment estival garnisit cu expoziții
cu vînzare de accesorii de sezon, concursuri,
desene pe asfalt și sporturi de vară.

Cursuri de patinaj pentru amatori

Aerobic la The Ark

La singurul patinoar deschis pe tot timpul anului poți
învăța să dansezi pe gheață. Vino în Liberty Center,
la The Champs, și exersează mișcări de balerină împreună
cu Andreea Ionescu, multiplă campioană națională
la patinaj artistic. Cursurile se țin sîmbăta și marțea,
iar patinele se pot închiria direct de la patinoar.
www.thechamps.ro; andreea.ionescu@thechamps.ro

Pe timp de vară, refugiază-te în subsolul răcoros
al clădirii The Ark și fă puțină mișcare. De trei ori pe
săptămînă (lunea, miercurea și vinerea), ai parte
de lecții de aerobic, pilates și combinații de Tae Bo.
Costul unui abonament lunar variază între 65 și 100
de lei, în funcție de frecvența solicitată și de numărul
de participanți. Mai multe detalii pe www.theark.ro

Mirodenia indiană din fața Pieței de Flori
Care este legătura între India, Australia și Uranus-Rahova? Aparent, nici una, dar dacă aveți curiozitatea să veniți în curtea
clădirii Ark o veți afla. Ei bine, în spatele The Ark s-a deschis, la jumătatea lui iulie, un restaurant indian al cărui patron
este chiar indian. Din Punjab. Și pentru el lucrează și-un australian.
Florin Cojocaru – florin@reply.ro

P

entru Amarjit Sidhu, viața
a fost ca un film de la
Bollywood. Și-a dorit
dintodeauna să fie pilot
de avion, așa că la 28 de
ani a plecat din India cu destinația
SUA. A absolvit o școală de profil și
timp de 14 ani a condus un Boeing
737 pe o linie comercială internă.
Apoi s-a făcut ziarist și așa a făcut cunoștință cu România cînd, în
2002, a participat la o conferință
internațională la București. Soarta
a făcut ca, în 2004, rămînînd fără
serviciu, să-i treacă prin cap să
revină în România, o țară pe care a
considerat-o plină de oportunități.
Pentru un timp a gătit în weekend pentru prieteni. Iar pentru că
aceștia au fost foarte încîntați de
talentele sale culinare, a pornit o
mică afacere de catering, printre
clienții săi fideli fiind inclusiv Leslie Hawke, mama celebrului actor
Ethan Hawke. După ce a deținut
în coproprietate o cafenea, afacere care pînă la urmă a murit, a
vrut să-și deschidă propriul restaurant și a ales curtea clădirii
The Ark ca locație, vizavi de Piața
de Flori. „Prietenii mi-au spus
că e o zonă în plină dezvoltare și
asta m-a convins. Dar mai mult
m-a convins arhitectura clădirii.
Se potrivește stilului meu, mai
ales că aici se întîmplă mai multe evenimente artistice”, spune

NOI LOCURI PENTRU TIMPUL TĂU LIBER
4 iulie: LIBERTY CENTER: THE VESPER
Pe timpul verii, cînd zilele sînt
lungi și calde, terasele fac legea în București. În fața intrării
principale de la Liberty Center
relaxează-te la o discuție cu
prietenii, bea un frappé sau un
cocteil cu fructe și ferește-te
de soarele încins sub umbrele din pînză. S-a deschis The
Vesper, terasă răcoroasă, cu
băuturi fine și muzică live.

© Cristian Crisbășan

20 iulie: LIBERTY CENTER: MODA MISS
Noul magazin deschis la etajul
al doilea din Liberty Center
propune pentru doamne și
domnișoare ținute pentru ocazii
speciale. Colecția de vară,
aflată la reducere, cuprinde
rochii colorate sau compleuri
mai „serioase”, realizate din
materiale ușoare. Hainele de la
Moda Miss sunt fabricate 100%
în România.

UN COLȚ UITAT
AL VECHIULUI
BUCUREȘTI

CONFERINȚE ȘI PETRECERI LA THE ARK
30 iulie, The Ark: THURSDATE
Ziua de joi a fost salvată de
amorțeala verii în cadrul primei
ediții a petrecerii-concept
Thursdate. În spatele clădirii The
Ark am urmărit piesa de teatru
„Fuck you, EU.ro.Pa!”, i-am
ascultat pe AWD House Crew și
pe invitatul special, Bogdan, am
gustat specialități indiene și neam bătut cu pistoale cu apă. Bun
antrenament pentru weekend!

Sursa: rezistenta.net / Vedere spre
Halele Unirii de la Podul Rahova

30 iulie, The Ark:

MONUMENTE PENTRU CONCEPTE

Centrul Internațional pentru
Artă Contemporană (CIAC) a
organizat la The Ark o prezentare despre contextul urban
bucureștean. Liliana Basarab,
prezentă la București în cadrul
programului de rezidențe artistice „În Construcție 3”, a discutat
despre noile forme de mobilitate
în spațiul urban.

© Re:ply
Detaliu de pe Palatul Bragadiru

Amarjit gătește ținînd cont și de preferințele și sugestiile „musafirilor" săi

Amarjit. Compatibilitatea dintre el
și zonă se datorează și faptului că
indianul este artist. Are mai multe
colecții de fotografie publicate și
încă și mai multe în plan. În ceea
ce privește strict restaurantul,
acesta dă ocazia curioșilor să experimenteze bucătăria indiană cu
zecile sale de condimente specifi-

ce. Nu se recomandă celor cu gastrite sau alte probleme stomacale!
Berea care stinge iuțeala mîncării
este turnată în pahar de Byron
Dunn, un australian care acum doi
ani a luat primul avion către prima destinație pe care a văzut-o
pe tabela de „Plecări” la aeroport,
apoi primul tren, pînă „a eșuat”

în România. Stă de vreo 18 luni în
țara noastră și parcă ar mai sta.
Mai mult decît un loc unde să
servești masa, Musafir by Amarjit
(numele restaurantului a fost ales
pentru că înseamnă același lucru
în română și sanscrită, la fel ca
„dușman” ori „azi”) vrea să contribuie la culoarea locală. Pentru

că, așa cum spune proprietarul,
„deja m-am integrat în specificul
zonei”. Unde mai pui că are si-un
ice tea grozav, producție proprie.
Restaurantul este deschis de la 12
pînă la ultimul client. La Musafir
vor avea loc și proiecții video, iar
preparatele pot fi în fiecare zi altele, după gustul clientului. +++++

O VIZIUNE PENTRU
URANUS-RAHOVA

Ce se află acum în fosta clădire
a Bursei de Mărfuri,
rebotezată The Ark?
Am ocupat-o noi. Mai multe firme
din industria creativă ce avem în
comun aspirația de a schimba în
bine lumea din jurul nostru, nu
doar de a face un ban din care
să putem trăi la nivelul egoului
nostru artistic. Suntem organizați

în clanuri ce poartă numele de DC
Communication, Headvertising,
Mediafactory, Re:ply, Space
Syntax, Interactivelook.

solut, de la muzică electronică la
artă contemporană și conferințe.

INTERVIU CU
TEODOR FROLU
PARTENER & CO-MANAGER,
DC COMMUNICATION;
CO-PROPIETAR AL CLĂDIRII
THE ARK

HISTORY
RELOADED

Ce evenimente s-au organizat
la The Ark în ultimele luni?
Au fost evenimente foarte diverse, de la prezentări de modă la
instalații de promovat vodka Ab-

Ce rol sperați să aibă această
clădire în revitalizare zonei?
Sper sa „virusăm” cu viziunea
noastră întreaga zona. Orașul să
descopere cum oamenii sunt la fel
de importanți ca și clădirile –
și viceversa.

13 august THE ARK – SE SEMNEAZĂ PROTOCOLUL DE COLABORARE PENTRU SUSȚINEREA ȘI STIMULAREA IMM-URILOR
DIN INDUSTRIILE CULTURALE ȘI CREATIVE.

19 august THE ARK – LILIANA BASARAB, ARTIST VIZUAL CARE LOCUIEȘTE LA IAȘI, VINE LA BUCUREȘTI ÎN CADRUL
PROGRAMULUI DE REZIDENȚE ARTISTICE „ÎN CONSTRUCȚIE 3 – SPAȚII TRANZITORII. SINDROMUL TURISTIC.”

I ♥ RAHOVA

Băneasa, Floreasca,
Primăverii? Artiștii
vin în Rahova.

© Dan Vartanian
Calea Rahovei, 1978

Calea Rahovei, una
dintre cele mai mari
artere comerciale
ale Bucureștiului de
secol 19, pornea din
centrul vechi de azi,
de la intersecția unor
importante străzi
negustorești: Șelari,
Smîrdan și Strada
Franceză de azi.
Continua cu Podul
Rahova, spre străzile Sfinții Apostoli și
George Georgescu.
Era o stradă animată de meșteșugari,
tîrgoveți, negustori,
antrenați într-un
furnicar pitoresc.
Însă, în o sută de ani,
lucrurile s-au schimbat. În anii ’30, Podul
Rahova a fost distrus,
cînd s-a creat Piața
Unirii de azi. Apoi,
odată cu materializarea visului ceaușist
– Casa Poporului și
Bd. Victoria Socialismului, Calea Rahovei
a fost ciuntită, iar

© Re:ply
Fosta Bursă de Mărfuri, acum The Ark

Marian Ivan are o galerie de artă în centrul Bucureștiului.
Acum un an și-a vîndut apartamentul din Floreasca și s-a
mutat cu chirie într-o căsuță cochetă din Rahova.
Diana Căpățînă – diana@reply.ro
Înainte de a se muta pe o stradă cu platani
din spatele Academiei Tehnice Militare,
aproape de Piața de flori, Marian nu fusese
niciodată acolo. „Rahova era un fel de
alt oraș. Dacă m-ar fi întrebat cineva, aș
fi răspuns «I don’t do Rahova». Dar locul
are un farmec deosebit și amintește de
un București așa cum a fost acum 30-40
de ani.” Proprietar de galerie de artă în
centrul capitalei, Marian are simț artistic
și ochiul format pentru a descoperi lucruri
de valoare acolo unde alții nu văd decît
vechituri. Îi place aerul de „alt timp” pe
care îl are cartierul, arhitectura, pitorescul
vecinătăților – „nicăieri nu simți vechiul
București, nealterat, ca aici. Poate doar în
Andronache sau Chitila”.
Partea proastă e că mulți dintre cei
care locuiesc în zonă nu sînt proprietarii
inițiali ai caselor sau sînt aduși de valul

TOP FIVE
Experiența 6D
Pășesc un pic speriată într-o
sală mică, întunecoasă, de la
etajul al doilea al Liberty Center.
Fusesem avertizată că o să
fie o experiență de neuitat. În
spatele meu o bunică încearcă să
calmeze patru nepoți gălăgioși și
curioși. Se stinge lumina, îmi pun
ochelarii negri și mă trezesc în
mijlocul unei case bîntuite. Sînt
o pisică și printre picioarele mele
aleargă hoarde de șoricei cu ochii
luminoși, prin părul meu zbîrlit trec
stoluri de lilieci, un cîine încearcă
să mă muște de coadă, păienjeni
îmi gîdilă lăbuțele. Sar peste scări
și balustrade, mă feresc de obiecte
în cădere și nimeresc într-o
cameră plină de jucării malefice.
Îmi tot repet că e un film, că nu
încearcă nici o plantă carnivoră
să mă devoreze, dar țipetele
celor din sală nu fac decît să îmi
elibereze și mie sunetele din gît.
www.lightcinemas.ro +++++

de naționalizări, iar acest lucru se simte,
fiindcă oamenii nu respectă casele în
care locuiesc. Cu unii vecini, Marian se
înțelege bine, cu alții se mai ceartă – ca
și în Floreasca. „Ce e interesant aici este
că mare parte din viața lor se petrece, din
aprilie pînă în octombrie, în curte.
Iau masa în curte, socializează în curte –
totul are loc într-un spațiu semi-public,
exact ca la țară. Foarte balcanic. Toți au
mese cu mușama colorată sub bolta de
vie și radioul dat tare (se ascultă muzică
populară, nu manele). Meciurile se privesc
afară, la un vecin unde se strînge toată
strada. La certurile conjugale asistă, la fel,
toată strada, dar nimeni nu pare deranjat
de asta a doua zi.”
Marian Ivan crede, ca și alți artiști din
generația lui, că zona Uranus-Rahova
are un mare potențial de dezvoltare.

„Înainte, ocoleam Rahova
pe cît posibil. Nu vroiam să vin
în zona asta și pace. Mi se părea
că e prea «exotică» pentru
mine. Între timp, am ajuns să
locuiesc aici. Și îmi place aerul
de «alt timp» pe care-l are.”
Marian Ivan
PROPRIETARUL GALERIEI DE ARTĂ IVAN

În imobiliare, spune el, este ca și în
domeniul său, legat de vînzarea de artă.
La fel de greu acum, în perioadă de criză.
„Dar colecționarii adevărați continuă să
cumpere artă și în perioade de criză, nu se

opresc, așa funcționează sistemul. Există
un «exotism» al artiștilor români care-i
face interesanți pentru colecționari, mai
ales pentru cei din Europa de Vest și SUA.”
Galeria de pe Maria Rosetti a lui Marian
Ivan există din 2006 și promovează atît
artiști deja cunoscuți (Geta Brătescu, Elian,
Victor Răcătău), cît și propuși de galerie
(Oana Fărcaș, Liana Dragomir). Ocupat mai
mereu, Marian petrece destul de puțin timp
în cartier. „Dar cumpăr foarte des flori din
Piața de flori, îmi place mult locul. Și mai
merg la Piața Chirigii.”
Din păcate, spune Marian, nu se observă
vreun interes al primăriei pentru
conservarea și dezvoltarea zonei în așa fel
încît să se păstreze puținul rămas. „Mi-e
frică să mă gîndesc – dacă banul și profitul
imediat vor continua să fie primordiale –
cum va arăta zona peste zece ani”. +++++

Cătălina Miciu - catalina@reply.ro

Terasa MNAC

Palatul Bragadiru Intro Design

Becker Bräu

© Re:ply
Calea Rahovei la Palatul Bragadiru

© Re:ply
Intersecția Rahovei-Regina Maria

zona Uranus-Rahova, izolată de centru.
Comerțul aproape că
a murit, iar traficul a
fost direcționat către
alte părți. Treptat,
zona a căpătat iz de
periferie și reputație
proastă. Și totuși,
supraviețuirea ei în
fața buldozerelor
comuniste este un
mic miracol. Poate
chiar un semn că
zona are un potențial
prea mare pentru a fi
uitată.
Alexandra Dobondi —
andra@reply.ro

Urc fostul deal al Arsenalului,
pe lîngă gardul din beton și
fier forjat, și intru în curtea
Muzeului Național de Artă
Contemporană. La ultimul etaj
aerul e cald și pe podeaua din
lemn pășesc ca în saună. Cu
berea rece în mînă, sprijinită de
balustradă, deslușesc printre
albastrurile cerești cupole și
cei cîțiva zgîrie-nori construiți
haotic în oraș. Dacă n-aș zări
bălăriile și betoane care țin locul
fostelor livezi și grădini, mi-aș
putea imagina că mă relaxez pe
acoperișul unei case din fostul
cartier Uranus. +++++

În secolul trecut, oamenii
veneau la palat să joace popice,
să danseze pe muzici aduse de
peste ocean, să stea la taifas,
să mănînce bucate alese. Astăzi,
merg rar la palat, pentru că porțile
îi sunt închise mai tot timpul. Ușa
de lemn masiv te introduce într-o
lume veche și frumoasă – coloanele de marmură și scările tocite
de timp sunt aceleași pe care
le vedeau și angajații conului
Bragadiru, grădina acaparată
de ierburi e aceeași în care se
făceau picnicuri. Au trecut anii,
s-a schimbat muzica, s-au
schimbat petrecăreții… +++++

Adormită, urc în fiecare
dimineață scările clădirii din
cărămidă roșie în care lucrez.
În holul larg și răcoros, pe partea
dreapta, e un mic colț plin cu
cele mai confortabile fotolii.
Mă uit la ele cu coada ochiului și
îmi continuu drumul. Porția mea
de relaxare pe ziua de astăzi va
veni la prînz, cînd mă voi furișa
din birou, voi lua liftul și pentru
minute bune voi sta tolănită la
Intro. Cu o revistă în brațe, o să
cred că sînt în vreun apartament
avangardist din Berlin, nu pe
Calea Rahovei, la The Ark.
www.introdesign.ro +++++

„Haideți, încercați berea noastră.
Avem și filtrată, și nefiltrată.
Eu nu sînt băutor, dar e singura
bere care îmi potolește setea”,
așa mă îmbie domnul de la terasa
Becker Bräu. La umbra mall-ului
din Rahova cîteva băncuțe din
lemn își așteaptă mesenii.
Berea e ieftină (3 lei halba) și de
un singur soi: Becker Bräu.
E naturală și proaspătă, că altfel
în trei zile se strică. Iau o halbă
răcită la frigider în care aleg să
curgă bere filtrată, cu spumă de
două degete. O savurez, acolo, pe
loc, în picioare; de la a doua în sus
pot sta la masă. +++++
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