
Uniunea Arhitec Ńilor din România , Observatorul Urban  şi Facultatea de Urbanism , 
UAUIM, prin autorul proiectului cultural dr. arh. Cerasella Cr ăciun , alături de studenŃi ai SecŃiei 
Amenajarea şi Planificarea Peisajului , vă invită în perioada 7 decembrie 2009 – 12 ianuarie 
2010, sa participaŃi la expoziŃia „GRĂDINI PIERDUTE” . Vernisajul va fi însoŃit de o masă 
rotundă şi va avea loc în data de 7 decembrie 2009, ora 18, la Galeria „Octav Doicescu”, din 
Calea Victoriei, nr. 126. 

 
Proiectul Cultural „GR ĂDINI PIERDUTE” , se înscrie în cercetările aplicate în domeniul istoric, 

urban şi peisagistic, concretizate printr-o suită de studii focalizate pe problematica acută a descre şterii 
suprafe Ńelor de spa Ńii verzi , cercetare realizată prin studiul arhivelor şi a planurilor istorice evolutive ale 
Municipiului Bucureşti, din trecut, până astăzi. Cercetarea se bazează pe studii istorice ale unor 
grădini disp ărute total/par Ńial, eviden Ńierea extinderii şi descre şterii suprafe Ńei de spa Ńiu verde în 
ultimele decenii, studiul cartografic (în limita informaŃiilor documentare, de arhiva), precum şi a 
fragmentelor de vegeta Ńie care s-au p ăstrat, prin analiza existentului în prezent.  

Finalitatea cercetării este informarea, co-interesarea şi responsabilizarea  cetăŃenilor în această 
problemă, atenŃionarea administra Ńiilor locale şi centrale asupra agresivit ăŃii şi diminu ării 
cantit ăŃii şi calit ăŃii spa Ńiului verde din Bucure şti , precum şi radiografierea - în vederea unor 
propuneri viitoare - a unui sistem coerent metabolic al spa Ńiilor verzi. Studiul poate sta la baza unor 
posibile viitoare legislaŃii şi metodologii de elaborare a documentaŃiilor de urbanism de tip peisagistic, 
deocamdată  inexistente în peisajul românesc.  

Exemplele de grădini cercetate şi prezentate în proiectul-expoziŃional, au fost alese pentru că sunt 
reprezentative pentru tipologii diferite: grădina simbol, reprezentativă, 
publică/semipublică/particulară, grădina monastica sau de loisir şi divertisment. 

S-au propus spre cercetare grădinile din zona centrală actuală a Municipiului Bucureşti: RAŞCA, 
UNIVERSALĂ  / UNIVERSITĂłII, BĂRĂłIEI, DOMNEASCĂ, OTETELEŞANU, BLANDUZIEI, 
GRĂDINA CU CAI, UNION Şi GRĂDINA ŞUłU.  

Proiectul va fi continuat printr-o suită expoziŃională pe tema Grădinilor Pierdute, situate în arealul 
din vecinătatea zonei centrale a Municipiului Bucureşti, din zona metropolitană a capitalei şi prin 
extindere ulterioară în zona „vechiului ideal” propus de Centura Verde, în JudeŃul Ilfov sau în alte zone 
ale Ńării, unde există un mare număr de grădini istorice ale palatelor şi conacelor româneşti. 
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