« MARTORUL »
DIN TURN

ªi tînãr eram slobod la gurã. Iar inginerul-ºef de
la institutul meu de proiectãri nu suporta sã fie
contrazis. M-a pedepsit detaºîndu-mã un an la
proiectare pentru Casa Poporului. Toatã lumea
gãsea cã acolo se lucra « ca la galere ». « Detaºat
la Institutul de Proiectare Carpaþi începînd cu
16.02.1987 », scrie în cartea mea de muncã la
pagina 24, poziþia 32. La Institutul Carpaþi am
lucrat la detalii de finisare pentru pereþi, pardoseli,
plafoane ºi alte elemente din Casa Republicii, cum
i se spunea atunci.
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În februarie-martie 1987, ne-am instalat în imobilul
Electrolux de pe Calea Victoriei colþ cu Strada Ion
Cîmpineanu. Lucram sus, în turnul cu ceas. Erau
acolo douã camere : una adãpostea mecanismul
ceasului ºi avea o fereastrã spre nord ; cealaltã
avea o fereastrã spre sud ºi una mai micã spre est,
cãtre hotelurile Union ºi Intercontinental. O poziþie
mai bunã de observaþie nu se putea gãsi pentru
un împãtimit de fotografie ! La nord era Calea
Victoriei, cu Muzeul Naþional de Artã, viitoarea
Piaþã a Revoluþiei ºi CC-ul. Spre sud se vedeau

Panoramã realizatã din clãdirea Electrolux : Calea Victoriei,
cu Hotelul Continental ºi Palatul Telefoanelor. Martie 1987

Calea Victoriei, Hotelul Continental ºi Palatul
Telefoanelor. Dincolo de extinderea Palatului
Telefoanelor, la 3 km depãrtare, se ridica ameninþãtor « obiectul muncii », Casa Poporului. În martie
1987 am împrumutat un aparat de fotografiat
panoramic. Am fãcut poze în toate direcþiile,
ºi pe ninsoare, ºi pe ploaie torenþialã. Din pãcate,
scannerul meu reproduce doar 37 din cei 54 mm
ai cliºeului panoramic…
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ªantierul Casei Poporului, vãzut din imobilul Electrolux
de pe Calea Victoriei. Mai 1987

Am proiectat preþ de douãsprezece luni finisaje
pentru Casa Poporului. Eram cam 400 de arhitecþi
detaºaþi în imobilul Electrolux ºi munceam,
într-adevãr, în condiþii grele. Deºi proiectam cea
mai importantã investiþie a naþiunii, stãteam la 2o C
în birou, cu mãnuºi ºi cãciulã. La prînz se putea
mînca la cantinã, la un preþ modest. Stãteam
la masã cu George Mãrculeþ, soþul Ancãi Petrescu.
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Eram cel mai înalt dupã el. ªeful de secþie, eminentul arh. ªerban Manolescu, nu mã putea angaja
la Trustul Carpaþi pentru cã nu eram membru de
partid. Mai discutam cu el unele opþiuni. Eu voiam
sã pun granit pe trepte, pentru cã era mai rezistent.
El a hotãrît sã se punã marmurã albã – cunoºtea
gusturile lui Ceauºescu, care prefera alb cu auriu
ºi roºu în orice situaþie.

Dupã intrarea prin sud, uriaºa scarã de onoare, vãzutã frontal.

Destule proiecte se fãceau în orb : nu aveai acces
în clãdire în primul an dacã nu lucrai direct cu
Anca Petrescu, aºa cã nu ºtiai cum e în stînga, în
dreapta, mai sus sau mai jos. Nu puteai vorbi cu
beneficiarul, nu te puteai consulta cu constructorul.
Iar de coordonare nu auzise nimeni.
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Viaþa cotidianã abia se mai tîra « pe cele mai
înalte culmi » de progres ºi civilizaþie. Am plecat
în vacanþã la mare, la Venus – Mangalia. Ne-am
dus la herghelie dupã-amiaza tîrziu. Grãjdarii
tocmai « ambalau » armãsarii pur-sînge. Erau
expediaþi mai întîi în Germania, în contul unei
datorii fãcute la ruletã de Nicuºor. Lamentãrile
ºi înjurãturile grãjdarilor ne-au lãmurit.

În septembrie, la Tîrgul de Mostre se prezentau
vehicule moderne de vînat capre negre.
În noiembrie, la fel de suprarealist, pe Bulevardul
Ana Ipãtescu se demolau clãdirile splendide de
lîngã Piaþa Victoriei. Cu doar ºase luni în urmã
vãzusem un album cu cele mai frumoase garduri
de fier forjat din lume – douã dintre ele au fost
distruse atunci pe Ana Ipãtescu…

Proiectare pentru Casa Poporului, la 2 grade Celsius, în camera cu mecanismul
ceasului din imobilul Electrolux (Calea Victoriei). Martie 1987
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Convoi oficial la vizita lui Gorbaciov (Calea Victoriei). Mai 1987

59

În decembrie, mergeam într-o dimineaþã spre
Electrolux. Cum se apropia Ziua Republicii, Casa
Centralã a Armatei era pavoazatã cu portretul Lui
ºi cu steaguri tricolore. O razã de soare îºi fãcea
de lucru acolo. Am fãcut cîteva poze ºi m-am trezit
acostat de o patrulã de miliþie. Aveam aparatul de
fotografiat pe umãr, sub hainã. L-am scos, mi l-am
agãþat ostentativ de gât ºi i-am întrebat agresiv ce
voiau. S-au înmuiat, vãzînd cã nu mã sperie deloc.
Mi-au spus cã am fost desemnat de « o tovarãºã »,
care « m-a demascat » ca spion. Ce spion ? Unul
care fotografiazã o razã de soare ºi lucreazã la
Casa Republicii ? am întrebat. Sînt fotograf de
sport, le-am spus, uite legitimaþia, lucrez la Carpaþi,
acolo… Cînd le-am zis unde merg ºi i-am poftit

sã vinã cu mine, au bãgat-o de tot pe mînecã.
Lasã, tovarãºe, cã dumneavoastrã sînteþi de
încredere, au încheiat ei, împãciuitori.
Anul de detaºare se apropia de sfîrºit. ªeful
de secþie de la Carpaþi insista sã-mi prelungesc
detaºarea. Remarcase cã predam sistematic
proiecte în regulã ºi la timp. I-am spus cã nu-mi
place arhitectura « veterinarã ». În medicina umanã
obþii feed-back de la pacient. Te doare ? Cum ?
Unde ? Leacul ãsta îþi face bine sau nu ?
În medicina veterinarã, totul este pe dibuite.
ªi în arhitectura Casei, la fel !
În ianuarie s-a prãpãdit bunica. În februarie 1988
am revenit la institutul de baºtinã.

Hotelul Continental nins, pe Calea Victoriei. Martie 1987
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