
 
Cea de-a treia conferință organizată în 24 mai, de la ora 16:00, la Palatul Mogoșoaia, are ca 
temă „Reședintele bucureștene ale familiei Bibescu-Brâncoveanu” și este susținută de 
istoric de artă drd. Oana Marinache.  
 
Moştenirea arhitecturală lăsată Bucureştiului şi împrejurimilor de către familia Bibescu--
Basarab Brâncoveanu poate fi urmărită din prima jumătate a secolului al XIX-lea până în 
preajma celui de-al doilea război mondial. 
 
Noi cercetări în arhivele de familie Bibescu-Basarab Brâncoveanu regăsite în Biblioteca 
Academiei Române, Secţia Manuscrise, precum şi în fondul Saint Georges de la Biblioteca 
Naţională a României, Colecţii Speciale vin să completeze informaţiile culese la Arhivele 
Naţionale ale României şi Primăria Municipiului Bucureşti. Ele ne permit astăzi reconstituirea 
unor etape importante din arhitectura şi decoraţia interioară a proprietăţilor ce au aparţinut 
mai multor generaţii de proprietari din familiile analizate. 
 
Prezentarea va cuprinde informații, fotografii și planuri ale: 
 
Vechile case Golescu, palatul oficial de ceremonie al domnitorului Bibescu 
Palatul de vară de la Băneasa  
Proprietatea lui Iancu Bibescu de la Grădina Cișmigiului  
Moșia și palatul de la Mogoșoaia 
Casa Bărcănescu aflată pe str. Mercur nr. 11, închiriată mai bine de 12 ani de familia prințului 
George G. Bibescu 
Reședința Doamnei Zoe Brâncoveanu de pe strada gen. Constantin Budişteanu 
Casa Elisei Bibescu Filipescu de pe podul Mogoşoaiei colţ cu strada Verde 
Vechea moşie din afara Barierei Mogoşoaiei a banului Alecu Filipescu 
Casa Matei Brâncoveanu din actuala str. Rabat nr. 19-21 
Reședințele George Valentin Bibescu de la Şoseaua Kiseleff nr. 13, din str. Surorilor/Robert 
de Flers nr. 6, Lascăr Catargiu nr. 54 
Proprietatea lui Constantin Basarab Brâncoveanu din str.Scaune nr.22/42 bis 
Genevieva Bibescu şi fiica ei, Elena și locuința lor de pe Calea Victoriei la nr. 165  
Conacul Drugănescu din jud. Giurgiu 
Moșiile Obileşti-Ştefăneşti-Lipovăţ, Săruleşti, fabrica de zahăr de la Chitila, Baloteşti (din 
zestrea Marthei Lahovary Bibescu). 
 

Conferința va fi urmată la ora 17:00 de un recital Johann Strauss al sopranei Sorina Munteanu 
si pianistei Viorela Ciucur, eveniment în cadrul ediţiei a III-a a Mogoşoaia ClasicFest, 
eveniment oferit de Primăria Municipiului București prin Centrul Cultural Palatele 
Brâncoveneşti, Asociația Pro Valores şi Radio România Cultural. 


