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ANEXA 2 Fișe de observație 

 

Fișă de observație (Magdalen Craciun) 

 

DESCRIEREA MOMENTULUI OBSERVATIEI 

Este iarnă, ianuarie; vineri seara, în jur de ora 19; dupa programul de servici al interlocutoarei 

mele. 

 

SPAȚIUL 

Locuiește la etajul 1 într-un bloc cu 7 etaje, într-un apartament cu două camere decomandate, 

în apropierea Clubului Sportiv Dinamo. Împarte locuința cu o prietenă foarte bună, din 

copilărie și împreună plătesc 320 de euro pe lună.  

 

Ușă metalică; sunt invitată să intru în sufragerie. Pe hol e gresie neagră cu tonuri albe, vagi. 

În dreapta e frigiderul mic, vechi (Arctic) având congelatorul în același compartiment, și 

mașina de spălat, așezată sub un dulap de pal închis pe care Corina mi-l prezintă amuzată – 

„aici ne ținem noi conducta” – și râde deschizând dulapul albastru și arătându-mi o conductă 

de plastic neagră care trece prin spatele dulapului. Pe mașina de spălat stă un cuptor cu 

microunde puțin îngălbenit. 

 

OBIECTE, OBIECTE PERSONALE 

 

Mă descalț și îmi pun pantofii lângă celelalte perechi așezate dezordonat la baza peretelui cu 

ușa. Sunt multe perechi de pantofi cu toc, sandale, cizme, dar și pantofi sport sau casual. 

Materialele variază de la pânză la piele lăcuită, iar culorile sunt de asemenea diverse – nuanțe 

de maro, gri, roșu, violet, albastru, negru și alb. Deasupra pantofilor, pe perete e un cuier 

relativ mic pentru numărul de haine din el. Îmi e greu să disting foarte mult din cauza 

paltoanelor negre care acoperă celelalte haine. Încerc să îmi agăț și eu geaca și pornesc spre 

sufragerie.  

 

În bucătărie e colega ei de apartament, care stă la o țigară cu o altă persoană. Ne salutăm, dar 

nu le întrerup. Bucătăria pare foarte îngustă. Cele două persoane stau așezate pe niște scaune 

retractabile din lemn (ikea), cu umărul rezemat de perete și față în față, despărțite de o masă 

mică, îngustă și ea. Ca și pe hol, în bucătărie e aceeași gresie, niște corpuri de mobilă din pal, 
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portocalii, un aragaz cu cuptor maroniu și un blender ce pare a avea carafa din plastic. Ușile 

camerelor sunt cele originale, de la construcția apartamentului. Ferestrele sunt din termopan. 

Înainte să ne așezăm în sufragerie, o rog, dacă vrea să îmi prezinte și cealaltă cameră și astfel 

intru în dormitorul colegei, cu parchet laminat, un pat dublu, o șifonier modern, destul de 

mare, cu una din uși acoperită de o oglindă. Mai sunt două etajere din pal, stil Ikea, încărcate 

cu cărți, fotografii, bijuterii și accesorii personale. Fereastra care dă spre o alee cu multă 

vegetație e acoperită de o perdea albă trasnparentă, iar la margini sunt niște draperii vișinii. 

Deasupra patului, la cap, e un aparat de aer condiționat. 

 

Ieșim din camera și zăresc și baia decorată cu faianță albă cu slabe nuanțe vișinii – aparent o 

îmbunătățire a dotărilor standard a apartamentului – un coș de rufe, prosoape agățate pe un 

suport și o etajeră la oglindă foarte încărcată de cosmetice și/sau produse de îngrijire și igienă 

personală. 

 

În sufragerie, mobila este în parte nouă, stil ikea, simplă – două etajere din pal cu cărți (în 

mare parte beletristică, literatură universală) și accesorii, una maro și una crem, un șifonier 

relativ mic din pal și plastic – în parte veche, stil anii 90 și chiar mai devreme – o canapea 

extensibilă folosită drept pat de Corina și două fotolii tapisate în pânză velur verde închis, o 

masă din lemn masiv, înaltă, maro închis și cu decorații sculpturale pe margine și o comodă 

cu două sertare și un televizor pe ea. Despre masă îmi spune că deși îi place, i-a zis 

proprietarei să o ia pentru că nu are prea mult loc în cameră. Parchetul este nou, din pal 

melaminat, iar după ușă, până în comoda cu televizor e o bicicletă cu suspensii pe față care 

pare relativ nefolosită. Balconul sufrageriei nu este foarte mare, este deschis și pot observa 

niște fire pentru întins rufele. De asemenea, la capătul depărtat al canapelei se vede strâns un 

uscător de haine mobil. 

 

Mă așez pe unul din fotolii, iar ea pe canapea și începem să discuția.  
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Fișă de observație (Magdalen Craciun) 

 

DESCRIEREA MOMENTULUI OBSERVATIEI 

Este iarnă, decembrie, o după-amiază însorită.  

 

SPAȚIUL 

Casă la marginea Bucureștiului, în Dămăroaia, cumpărată de la alți proprietari, nu construită 

de ei. Casă înconjurată de un gard din  cărămidă înalt de aproximativ 2 metri. Intru într-un 

mic vestibul deschis unde îmi schimb încălțările cu niște papuci de casă. Cuierul are și 

pantofar la bază, dar afară sunt multe perechi de pantofi sport și ghete. Lângă cuier e un mop 

cu care ne ștergem urmele de noroi și zăpadă topită de pe gresia crem închis, lucioasă. Îmi 

pun geaca în cuier unde mai sunt câteva geci sport, de iarnă stil Decathlon, albastre, negre cu 

verde aprins, gri închis cu violet. 

 

Intrăm apoi în livingul deschis, cu niște grinzi verticale aparente și o tejghea din cărămidă 

care separă bucătăria de living. Bucătăria este mobilită în stil Ikea, cu dulapuri cu uși de sticlă 

și ramă de aluminiu mătuite. Aragazul este încorporat în tejgheaua bucătăriei care are și o 

chiuvetă dublă. Pot observa și un cuptor cu microunde și ceea ce pare a fi un prăjitor de 

pâine.  

 

Îmi scot reportofonul pe care îl așez pe măsuța extensibilă de cafea, făcută din pal. Îmi aduce 

siropul într-un pahar mare (Ikea) și îl așază pe un coaster în formă de brăduț de Crăciun. 

După interviu, îl rog pe S.M. să îmi prezinte casa, și deși mai are doar puțin timp, reușim să 

trecem prin toate camerele.  

 

Urcăm la etaj ținându-mă de balustrada din lemn masiv și văd camera fiicei, cu pat din lemn 

masiv vopsit în maroniu deschis, birou din pal melaminat cu un laptop pe el, foi, cărți, fire, 

jucării și câte un șifonier – toate în stil Ikea. Pe jos e parchet melaminat și câte un covoraș 

pufos lângă fiecare pat, de culoare crem. Dormitorul părinților este similar, doar că patul este 

dublu și are și un televizor. Baia de la etaj e similar decorată cu cea de la parter, cu excepția 

căzii mari – faianță alb cu nuanțe de albastru pe pereți, gresie albastru închis pe jos, multe 

prosoape și obiecte de îngrijire personală. De asemenea, în baia de jos este prezentă și o 

mașină de spălat. 
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Fișă de observație (Stefan Lipan) 

 

 

DESCRIEREA MOMENTULUI OBSERVATIEI 

Localizare temporală: într-o sâmbăta, la prânz, în luna aprilie 

Definirea situației de observație: Am participat la un evenimet caritabil pentru copiii 

institutionalizati. Nu a fost nevoie de o negociere a accesului, acesta fiind posibil pentru orice 

dorea sa participe. 

 

SPAȚIUL 

Spațiul este unul public, mai precis un pub cu terasa foarte mare în aer liber. Acesta este în 

spațiul unei foste institutii din perioada comunista. Unii l-ar numi ‘hipsteresc’. Este amplasat 

aproape de centrul Bucurestiului și terasa, care este de fapt curtea acestei foste institutii, este 

acoperită de umbra unor copaci. Unele mese și  scaune sunt din metal iar canapelele sunt 

realizate din paleti și acoperite cu perne albe. Spațiul a fost ales de către ONG-ul care 

organizeaza acest eveniment de strangere de fonduri.  

 

OBIECTE  

Evenimentul este unul în care diferite persoane au adus obiecte ce urmează să fie vândute 

pentru a obtine fonduri pentru acest ONG. Astfel ca obiectele sunt destul de diverse și variaza 

de la cani personalizate cu diferite citate celebre sau ‘intelepte’, brose și diferite accesorii 

pentru femei, sapunuri făcute manual, tricouri și traiste pictate manual cu diferite desene sau 

cu mesaje ce fac referire la ‘oamenii frumosi’.  

 

OBIECTE PERSONALE 

Persoanele prezente sunt imbracate casual, bărbații cu tricouri imprimate și pantaloni scurti, 

femeile cu fuste, bluze sau rochii colorate în diverse culori vii.  

 

UTILIZAREA SPAȚIULUI ȘI INTERACȚIUNI 

Majoritatea celor prezenti sunt tineri, cu vârsta pana în 40 de ani. Cei mai mulți dintre ei nu 

sunt neapărat veniți la acest eveniment de caritate, cât sunt veniți sa petreaca niște timp cu 

prietenii în oraș. Cu aceasta ocazie însă, intra și în zona în care se vând produsele pentru 

fundraising. Bărbații intra mai puțin, obiectele vândute fiind preferate de către femei în 

general. Am petrecut acolo câteva ore în care am putut observa diferitele interacțiuni intre 

organizatori și cei dornici sa afle mai multe despre eveniment. Celor interesati li se povestea 
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despre misiunea și activitatea ONG-ului și cum for fi utilizate fondurile stranse în urma 

acestui eveniment.  

 

PERCEPTII SENZORIALE 

Culorile sunt aprinse precum turcoaz, roșu, violet, lila, roz, galben dar albul predomina. 

Miroase pe alocuri a câte un produs de patiserie pe care îl degusta cineva la o masa. Lumina 

este plăcută, de mijlocul zilei, e cald, dar nu foarte cald.  

 

Fișă de observație (Stefan Lipan) 

 

DESCRIEREA MOMENTULUI OBSERVATIEI 

Localizare temporală: într-o miercuri, seara, în luna mai 

Definirea situației de observație: Am participat la un evenimet caritabil pentru copiii 

institutionalizati. Nu a fost nevoie de o negociere a accesului, acesta fiind posibil pentru orice 

dorea sa participe. 

 

SPAȚIUL 

Spațiul este situat la etajul unei vile interbelice, înconjurat de o grădină cu flori, legume și 

pomi fructiferi. Este destinat activităților de studio foto, workshopuri, ateliere și evenimente 

private sau ca spațiu de lucru. Pe site-ul acestei locatii, decorul este descris ca fiind unul 

„modern și organic, inspirat de natură.”  iar spațiul ca  fiind „expresia pasiunilor noastre, un 

loc primitor, cald și plin de energii creative în mijlocul orașului agitat”. 

 

OBIECTE  

Evenimentul caritabil este organizat în jurul unor obiecte particulare, mai precis un set de 

broderii pe pânza, incadrate în rame de lemn de diferite forme și dimensiuni. Acestea sunt 

scoase la licitatie iar banii stransi din vanzarea lor sunt doanti acestui ONG pentru a sustine 

activitățile pe care le desfășoară cu copiii din centre.  Pe unele dintre aceste broderii sunt 

inscriptionate diferite mesaje motivationale precum: ‘meriti’, ‘poti mai mult’, ‘dincolo de 

limite’, ‘astazi ești nou’, ‘invata zilnic ceva nou’, în culori aprinse precum roșu, verde, 

galben, albastru, roz, turcuaz.  
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Pe lângă aceste obiecte care se aflau în prim plan, în spațiu mai erau și altele precum diferite 

decoratiuni din plante și flori, farfurii pictate, ceaiuri împachetate în cutii colorate, câteva 

cărți de retete vegane, niște strecuratori folosite ca decoratiuni.  

OBIECTE PERSONALE 

Persoanele prezente sunt imbracate lejer, cu haine colorate și imprimate cu diverse desene.  

Femeile poarta diferite accesorii, și ele colorate, precum cercei, brățări sau coliere. 

 

UTILIZAREA SPAȚIULUI ȘI INTERACȚIUNI 

Mulți dintre cei prezenti păreau să se cunoască intre ei și purtau conversatii despre spațiul în 

care se aflau, despre veganism sau despre broderiile pe care le achizitionasera. Majoritatea 

celor prezenti sunt tineri de pana la 40 de ani. Interactiunile au fost lejere, deschise, 

amuzante.  

 

PERCEPTII SENZORIALE  

Culoarea predominanta în acest spațiu era albul (pereții și mobilierul) care era strapuns de 

culori vii ale diferitelor decoratiuni din flori și plante.  

Mirosea a curat și a produsele de patiserie vegane care erau servite acolo.  

  

 

Fișă de observație (Alin Savu) 

 

E iarnă, 13 ianuarie 2016, miercuri după-amiază spre seară. Afară este deja întuneric. Ajung 

la scara blocului Doamnei B. R. și sun la interfon. Locuiește pe str. Al. Vlahuță, undeva între 

Piața Unirii și Timpuri Noi, într-un apartament cu 4 camere, la etajul 2 al blocului cu 4 etaje. 

Ne cunoaștem de mai bine de un an, iar întâlnirea am stabilit-o cu doar o zi în urmă, la 

telefon, după ce i-am descris sumar prilejul interviului.  

 

B. mă primește în holul pavat cu gresie cărămizie aderentă. E cald și miroase a mâncare 

gătită. Lângă ușă, în dreapta e un cuier plin de geci și paltoane, în general de culoare neagră, 

din material gros. Găsesc cu greu un loc unde să-mi pot agăța geaca. Sub cuier sunt câteva 

perechi de pantofi bărbătești pentru costum – negri și maro – dar și niște pantofi sport de 

copil și o minge. Imediat lângă zăresc ceea ce pare a fi un pantofar închis. Ușa bucătăriei, în 

stânga – stilul tipic, neschimbată probabil de la construcția apartamentului – e închisă. După 

ce mă invită să mă descalț, sunt poftit spre sufragerie, iar din jumătatea holului unde se 
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găsește un covoraș în stil persan pot zări o sanie de plastic și două biciclete cu suspensii și 

frâne pe disc, una de copil, cealaltă de adult, bărbat, ambele cu căști de protecție și câte o 

foaie A4 legate de coarne, cu un număr de înregistrare scris mare și dedesubt „Prima 

Evadare” (concurs de ciclism montan pentru amatori-începători).  

 

Mă conduce spre living și observ biroul de pal cu un laptop și teancuri de hârtii și 

dormitoarele părinților și al copilului de 9 ani care studiază de curând la Verita School 

Bucharest, o școală cu predare în limba engleză, cu profesori nativi englezi. Podeaua 

dormitorului copilului e acoperită de o mochetă albastră pe care sunt răspândite zeci de piese 

de lego. Pe peretele cu fereastra, la nivelul ei, se întinde un birou din pal, relativ îngust și cu o 

formă curbă, pe care sunt sprijinite câteva jucării lego construite de copil și niște foi. În 

dreapta biroului e un pat de o persoană colorat galben și albastru – în ton cu restul pieselor de 

mobilier din cameră – iar deasupra lui e o etajeră din pal, plină cu cărți și jocuri/jucării. La un 

metru de pat, pe peretele cu ușa se află un șifonier tot din pal, albastru cu galben. Colțurile 

patului, ale etajerei și ale biroului sunt acoperite cu niște bile de cauciuc pentru protecția 

copilului în caz de accidente. 

 

Nu pot observa foarte clar dormitorul părinților, însă din trecere văd podeaua din lemn masiv, 

un pat de două persoane și o fereastră largă care dă către un balcon relativ mic. 

 

În living, peste parchetul din lemn masiv, în centrul camerei, un covor oval, crem, moale care 

acoperă ¾ din suprafață, o masă mare din lemn masiv în partea dreaptă și o masă de cafea 

mai mică, din pal, în fața canapelei de piele acoperită cu o pânză roșie. Pe peretele opus 

canapelei e o bibliotecă din lemn masiv încărcată cu fotografii cu familia și cărți de drept, în 

principal, în mijlocul căreia e încadrat un televizor LCD cu diagonală mare. Deasupra e o 

icoană. Pe peretele cu canapeaua e un tablou cu însemne asiatice și imaginea schițată a unui 

cal, iar lângă canapea e o lampă înaltă, din metal și lemn împletit, așezată lângă un birou cu 

câteva jucării, hârtii, dar și un fier de călcat.  

 

Apartamentul are două băi – una mare cu cadă de fontă, toaletă, chiuvetă, mașină de spălat și 

finisaje clasice, aparent neschimbate de la construire, și încă una vis-a-vis, mai mică, doar cu 

toaletă și chiuvetă. În toaleta mică observ și un uscător de rufe. De asemenea, apartamentul 

are vedere pe ambele părți ale blocului – spre un mic parc și spre o stradă îngustă, între 

blocuri. Balconul legat de sufragerie este deschis și are câteva haine pe sârmă, la aerisit/uscat.  
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B. mă servește cu un ceai de mentă cu miere într-un ceainic greu de fontă, iar pentru copil 

face un ceai turcesc cu fructe. E îmbrăcată lejer, în haine de casă stil sport și are părul prin în 

coadă la spate, nu foarte îngrijit. Copilul fuge prin jurul nostru o perioadă după care se 

retrage în camera sa, pentru a reveni spre finalul interviului și a pune câteva întrebări despre 

ce se întâmplă. 

 

Fișă de observație (Alin Savu) 

 

E sfârșit de toamnă, 25 noiembrie, în jur de ora 18.00. Afară e deja întuneric și destul de frig. 

Îi cunosc pe B. și O. de 5 ani și a fost de ajuns o discuție sumară cu B. ca să stabilim o 

întîlnire și să discutăm. Mi-au fost colegi de cămin și de facultate în primii ani de licență. Am 

rămas în relații bune și ne permitem glume și ironii reciproce. O. tocmai ce și-a definitivat 

studiile doctorale și și-a apărat teza, fiind vădit mândru de performanța sa.  

 

Ajung cu metroul în zona Pieței Lujerului unde mă așteaptă O., într-o geacă roșie, sport, 

descheiată, pantaloni de trening și pantofi sport. Îmi explică pe unde trebuie să o luăm, și 

pornim spre apartamentul unde stă de câteva luni cu B.. Ajungem în apropiere și ne oprim la 

un Mega Image pentru „crănțănele”, cum zice O. Promite că o să servim și un pahar de 

Whisky, deși eu îl știu drept neconsumator de alcool și când îi fac această remarcă răspunde 

că el nu bea „bere și alte de-astea de se beau la colțul blocului” . Pe lângă o pungă de chipsuri 

și una de covrigei, O. ia și două bidoane de apă minerală la 1,5 litri și o pâine neagră feliată 

de la VelPitar (deși e oarecum indecis fiindcă nu mai știe sigur dacă le-a mai rămas de ieri).  

 

Ajungem în cele din urmă într-un apartament cu două camere decomandate, la etajul 1 dintr-

un bloc cu 4 etaje. Stau acolo cu chirie – 265 eur/lună – și s-au mutat de curând de la 

Brâncoveanu, pentru că îi era mai aproape de serviciu lui B. O. descuie ușa metalică și intrăm 

într-un hol deschis pavat cu gresie de culoare închisă. Lângă ușa de la intrare mă întâmpină 

un cuier cu picior, iar în jurul lui sunt încălțările celor doi – în general pantofi sport sau 

casual, de culori închise – negru, albastru închis sau gri. În cuier sunt două paltoane și încă o 

geacă sport albastră și niște fulare/eșarfe bărbătești de culoare închisă. Pe zidul holului din 

fața ușii de la intrare e un text cu litere mari negre, în limba engleză care descrie casa ca fiind 

distractivă și primitoare. Îi rog să îmi facă turul noii locuințe și mă însoțesc amândoi. Intrăm 

într-o bucătărie deschisă, cu fereastră spre balcon, însă fără geam. Dotările bucătăriei sunt 

standard pentru un astfel de apartament – frigider, cuptor cu microunde, o masă din pal cu 
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două scaune metalice, iar pe jos aceeași gresie ca în hol. Mergem în sufragerie unde găsesc 

parchet melaminat pe jos, sunt două canapele extensibile tapisate cu pânză, una folosită drept 

pat de Bogdan și întinsă, o masă veche, neagră, din lemn masiv, ce ține loc de birou și o 

unitate tip bibliotecă + Tv, din pal melaminat. Un LCD de aproximativ 21”, negru. Ușile 

interioare sunt noi, din pal maro ornat cu fibră de lemn și cu sticlă ornamentală. De sufragerie 

e legat și balconul închis cu ferestre cu ramă de metal, păstrând balustrada originală din sticlă 

întărită și beton.  

 

Ieșim și ne îndreptăm spre cealaltă cameră, mai mică, care are tot parchet melaminat, un pat 

dublu, o măsuță de la o mașină de cusut mai veche reciclată în birou pentru Octavian și o 

etajeră din pal melaminat. Ambele camere dau spre o stradă interioară luminată și mărginită 

de copaci. E liniște la această oră, deși fereastra de termopan alb este rabatată sub draperia 

albă transparentă.  

 

Pe holul din fața camerei mai mici e mașina de spălat, iar deasupra ei sunt improvizate două 

rafturi de lemn prinse în perete cu niște colțari metalici maro. Momentan sunt goale.  

 

Baia este placată cu gresie și faianță de culoare crem. Cada e albă, de fontă. Într-un colț sunt 

două recipiente de șampon, iar pe etajera de deasupra chiuvetei mai multe instrumente și 

obiecte de igienă corporală. Caloriferele din toate camerele sunt tip nou, de aluminiu, ușoare. 

Amândoi sunt în pantaloni de casă și tricou și poartă câte o pereche de papuci de casă. După 

turul apartamentului și o serie de glume, ne așezăm în camera lui Bobi, în sufragerie – eu cu 

Bobi pe canapeaua întinsă folosită ca pat, iar Oliver pe cealaltă canapea. Bobi trage masa 

neagră în fața patului, iar Oliver așază „crănțănelele”, după care îmi face cu ochiul și scoate 

dintr-un dulap al unității TV o sticlă de Jack Daniel’s și două pahare pentru whisky. Bobi 

spune că nu bea fiindcă s-a simțit puțin rău și a luat niște pastile. Dăm noroc, bem și încep să 

le povestesc care este subiectul interviului. După ce termin, înainte să pornesc reportofonul, 

atât Bobi cât și Oliver propun să comandăm de mâncare câte o pizza. În timp ce Oliver sună 

să plaseze comanda, mai stau puțin de vorbă cu Bobi despre părinți, acasă și planuri de viitor. 

Când Oliver se întoarce, ne reluăm locurile pe canapele și începem discuția. Deși în timpul 

interviului a venit pizza, am căzut de acord că terminăm discuția și apoi mâncăm. După prima 

jumătate a interviului, atât Oliver cât și Bobi își scot tableta sau smartphone-ul și mai 

derulează câte o pagină sau scriu câte un mesaj, deși conversația curge lejer. Spre final, 

Oliver își pierduse puțin din concentrare și din dorința de a participa la discuție, însă Bobi 
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părea din ce în ce mai interesat și acest lucru a contribuit la o dinamică echilibrată a 

interviului. Deseori Bo. redirecționa întrebările mele și către O. și le reformula într-o manieră 

mai directă care aducea cu sine un răspuns mai plin din partea lui O. După interviu, mâncăm 

împreună și comentăm întrebările și răspunsurile din cadrul interviului. 

 

 

Fișă de observație (Monica Stroe) 

 

Pe perioada verii, una dintre cele mai in voga cafenele din Bucuresti, M60, pozitionata în 

zona Pietei Amzei, foloseste un spatiu neocupat intre Ateneul Roman si Biblioteca Centrala 

Universitara pentru o terasa in aer liber. Numita enigmatic Spatiul M60, terasa se intinde pe 

suprafata unui patrat cu latura de 40-50 de metri. Terasa este amenajata minimalist, cu 

elemente care amintesc de amenajarile specifice plajelor: suprafata terasei este acoperita cu 

un pietris foarte fin si o parte a mobilierului de terasa este reprezentat de sezlonguri. Alte 

zone de asezare sunt constituite in jurul unor mese lungi, care se preteaza unor grupuri mari 

dar de obicei sunt ocupate de mai multe cupluri sau grupuri de persoane care nu se cunosc, 

creand convivialitati spontane. Mai exista mese de doua persoane, mobilate cu cate o pereche 

de scaune la care sunt evidente accentele de design contemporan. Pe suprafata terasei mai 

exista un spatiu de joaca pentru copii intr-un colt, o scena de mici dimensiuni in mijloc, zona 

barului pe una dintre laturi. Toaletele sunt ascunse in spatele unor panouri negre marcate 

minimalist cu semnele corespunzatoare. La intrare, pe partea stanga, este o parcare pentru 

biciclete, mereu aglomerata, iar pe partea dreapta este un spatiu gol care ocazional (de regula 

o data pe saptamana) se ocupa prin rotatie cu cate un food truck dintre cele in voga in 

Bucuresti. O parte din terasa este umbrita de un copac batran si ramuros, iar restul terasei este 

descoperita si inutilizabila in caz de ploaie intensa.  

 

Designul terasei – in special al barului – are o tematica cromatica si texturala imediat 

evidenta: texturi natur, din lemn deschis la culoare dar in culori calde, alternat cu texturi mate 

dar catifelate de culoare negru carbune. Iluminarea este redusa la cateva ghirlande cu globuri 

luminoase atarnate la inaltime deasupra terasei. O alternanta de doua fonturi asemanatoare cu 

Helvetica completeaza peisajul de design. Muzica este foarte discreta, aproape neobservata și 

este mai degraba din genul lounge. 
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Meniul de beri este populat exclusiv cu beri artizanale, care sunt de altfel promovate si vizual 

in zona barului. Pe meniul de cafea sunt prezente produse exclusiviste precum flat white sau 

cold brew, iar pe meniul de vinuri si cocktailuri apare o selectie de vinuri organice, prosecco, 

aperol spritz. 

 

M-am intalnit acolo – la propunerea ei – cu prima interlocutoare: copywriter la o 

multinationala din industria publicitatii, absolventa a unei facultati de comunicare din 

Bucuresti. Cand am ajuns ma astepta deja cu un flat white in fata si cu numarul nou din Decat 

o revista, aparut cu doar cateva zile in urma. Era imbracata intr-o bluza cu dungi albe si 

negre, cu incaltari sport si purta o geanta cu un design arhitectural. Dupa discutia cu 

respondenta am mai ramas in incinta pentru ca era una dintre serile care aveau food truck 

invitat. Seara respectiva era prezenta Furgoneta, un mic camion specializat in burgeri. 

 

Pe masura ce se insera, aerul de mijloc de septembrie incepea sa se simta racoros si rarefiat, 

ceea ce nu facea decat sa reliefeze tonurile pronuntate de carne de burgeri care incepea sa fie 

fripta pe gratarul food truck-ului si de cartofi prajiti din friteuza. Oferta de burgeri a celor de 

la Furgoneta este una dintre cele mai variate din peisajul de burger trucks locale: burgeri cu 

avocado, cu carne de miel, cu branza de capra etc.  

 

Meniul Furgoneta este scris pe o tabla neagra si formulat ironic: numele produselor este 

indicat printr-o referinta jucat informala – Ala de miel, Ala mare, Ala cu avocado, parodiind 

formularile unui client distrat care incearca sa aproximeze denumirea unui produs.  

 

Am comandat un burger standard, intr-o interactiune cu persoana de la capatul celalalt al 

tejghelei purtata in mod similar cu persoana de la bar: o discutie personalizata, cu tonuri de 

familiaritate, cu continut spiritual (niste tonuri ludice si/sau ironice). Fiind deja familiarizata 

cu marcatorii de calitate si de sofisticare atasati ofertelor de burgeri, am fost usor surprinsa sa 

nu fiu intrebata cat de mult imi doresc sa fie gatita carnea. Burgerul a fost gata in 3-4 minute, 

timp in care am ramas printre cele 10-12 persoane de la coada, care formasera un grup 

spontan care discuta pe un ton lejer. Prepararea nu era complet transparenta cumparatorilor: 

un paravan de tabla neagra acoperea jumatate din fereastra de servire. 

 

Burgerul preparat mi-a fost intins ambalat intr-o hartie cerata de culoare maro, special 

modelata pentru forma burgerului, ca o punguta stransa la gura intr-un mod care aducea 
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aminte de lampioanele chinezesti de hartie. Carnea burgerului era gatita mediu, cu mijlocul 

roz si cu un gust pregnant de carne afumata. Chifla era una generica, prea pufoasa si usor 

lipicioasa de la aburul emis de carnea de dedesubt, dar era unsa cu unt, ceea ce ii dadea o 

aroma sofisticata.  

 

Judecand dupa fluxul de clienti ai terasei de-a lungul serii si dinamica lor in spatiul terasei, a 

devenit evident pana la sfarsitul serii ca centrul de interes al serii il reprezenta camioneta cu 

burgeri. Mesele lungi, nedebarasate pentru o perioada mai lunga, incepusera sa se umplusera 

de ambalaje mototolite de burgeri si de pahare cu resturi de aperol spritz, ca un barometru al 

interesului clientilor pentru oferta de consum. 

 

 

Fișă de observație (Monica Stroe) 

 

Festivalul gastronomic Bucharest Street Food Festival s-a desfasurat la mijlocul lunii 

septembrie in incinta Romexpo, pe durata a patru zile. Festivalul s-a inscris intr-o tendinta 

generalizata in ultimul an in randul evenimentelor de divertisment in aer liber cu tematica 

muzicala de a asocia tematicii muzicale o sectiune de gastronomie din zona street food. In 

cazul acestui festival ponderea tematica a fost inversata: dimensiunea alimentara prima si era 

dublata de evenimente muzicale pe parcursul serilor.  

 

Evenimentul reunea cateva zeci de expozanti, o parte dintre acestia fiind afaceri alimentare 

mobile (food trucks, food vans, food carts), dar selectia expozantilor a inclus si standuri ale 

unor restaurante clasice care au incercat sa-si adapteze meniul de festival la specificul 

mancarii stradale. 

 

Accesul in incinta era liber pana la ora 16, dupa care tariful de intrare era de 17 lei pe zi. 

Conventia specifica festivalurilor de muzica se pastra si aici: produsele nu se achizitionau cu 

bani, ci cu un card incarcabil. 

 

Standurile se intindeau de-a lungul aleii principale a Romexpo si pe mijlocul zonei verzi din 

centrul aleii. Zona verde avea de asemenea doua tipuri de amenajari destinate consumului de 

alimente si de bauturi: o sectiune de mese de lemn cu banci fara spatar, care contrasta prin 
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aspectul functional cu designul standurilor cu mancare si o sectiune de tip lounge, cu 

beanbags colorate si cu ghirlande de lampioane.  

 

Publicul avea in mare masura structura demografica cu care eram obisnuita la cafenelele, 

barurile si bistro-urile in care regasisem pana atunci categoria clasei de mijloc pe care imi 

concentrez studiul: persoane peste 23-24 de ani si sub 45, grupuri sau cupluri, aceleasi 

obiecte vestimentare, tunsori, tatuaje. Aici isi faceau simtita prezenta in mod aditional si 

persoane peste 45 de ani, familii cu copii si caini, preferinta pentru rasa cainelui parand sa 

privilegieze bulldogii francezi. Imbracamintea era mai casual si mai generica decat cea care 

poate fi observata in spatiile de consum organizate, tendinta parand sa urmeze conventia de 

picnic implicata de un festival alimentar in aer liber. 

 

Pe parcursul vizitei mele acolo fluxul de clienti era foarte intens dar distribuit inegal la 

diferitele standuri: cateva – in special furgonetele cu burgeri, pulled pork si pizza. Standurile 

sunt genderizate aproape stereotipic: pe antreprenoarele femei le regasesc aproape mereu 

patronand standuri de inghetata, preparate din paste, cafea, limonada, smoothies, briose si alte 

feluri de dulciuri cu incidenta mai redusa in economia festivalului. Barbatii patroneaza 

standuri cu meniuri construite in jurul preparatelor din carne – cele specializate in burgeri, 

pulled pork. Printre standuri se remarca prin infatisarea spectaculoasa si prin masivitate un 

autobuz american de scoala, de culoare galben aprins si un cuptor urias cu un traseu 

intortocheat, cu aspect de locomotiva, in care era gatit incet porcul pentru sandvisuri cu 

pulled pork. 

 

In general texturile si stilul standurilor imprumuta din estetica culturii materiale a anilor ’50 

din Statele Unite. Multe dintre produse apartin culturii culinare americane de tip diner sau 

fast food, pe langa omniprezentii burgeri si sandvisuri cu pulled pork mai fiind prezente si 

bagels umplute, coleslaw, cartofi wedges, donuts (varianta americana a gogosilor), dar ele 

coexista cu o gama eclectica de produse de extractie variata: bucatarii europene 

mediteraneene (spaniola, italiana, greceasca), bucatarii asiatice si sud-americane.  

 

Comunicarea si identitatea marcilor pun accent pe punerea in valoare a ingredientelor, pe 

folosirea unor arome sau mirodenii inedite sau a unor tehnici de preparare (inghetata 

tailandeza pe baza de azot lichid, porcul gatit slow prin afumare intr-un cuptor artizanal), pe 

originea produsului (trasabilitate). 
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Peisajul olfactiv al festivalului este o suprapunere densa de straturi a caror succesiune 

neasteptata este o sursa de confuzie: in intervaluri foarte scurte de timp se perinda miros de 

clatite facute in ulei de cocos, ceapa prajita, peste prajit, zahar caramelizat, porc copt.  

 

Seara tarziu o buna parte a standurilor anunta prin diferite metode terminarea stocurilor la cel 

putin o parte dintre produse: acestea sunt taiate de pe tabla de meniu, hartii improvizate cu 

anunturi de indisponibilitate a anumitor produse sunt pozitionate vizibil pe standuri sau 

gratarele, plitele si restul infrastructurii de preparare sunt stinse, uneori chiar luminile de la 

stand sunt inchise. Am ocazia in dimineata urmatoare sa imi confirm aceasta problema 

recurenta care submineaza credibilitatea si predictibilitatea afacerilor din zona street food: 

diverse bariere logistice, administrative sau de marketing impiedica antreprenorii posesori de 

food trucks sa asigure un flux predictibil de produse 

 

 

Fișă de observație (Bogdan Iancu) 

 

Observațiile au fost ocazionate de vizita într-un complex de vile-tip din periferia comunei 

Corbeanca la începutul lunii februarie 2016. I-am propus lui M. (director de HR într-o 

companie multinațională) inițial să realizăm un interviu, a acceptat și ne-am întâlnit la biroul 

său de psihologie, aflat într-un bloc recent construit aproape de lacul Floreasca. Pe parcusul 

interviului am realizat că aș fi vrut să am acces direct la o parte din cultura materială 

domestică a locuinței sale pentru a putea formula întrebări mai în profunzime în această 

direcție. M. a acceptat imediat și peste o săptămână am ajuns cu un taxi, după ce am străbătut 

un drum întortocheat, prin zone rurale cu case de mici dimensiuni, am ajuns în sfârșit în fața 

zidului care împrejumuiește complexul rezidențial A iar M m-a întâmpinat la poarta acestuia 

deși accesul nu era gestionat de bodyguarzi cum văzusem în cazuri similare. Ora 11 a fost 

aleasă de el pentru ca mai târziu nu aș fi putut s-o intervievez și pe soția sa, U, alături de el. 

 

Locuința soților D., în care s-au mutat în urmă cu 5 ani și jumătate – “pentru că nu mai 

suportam zgomotul și toate sursele de stres” – este amplasată undeva la începutul ultimei din 

cele patru străduțe cu vile aliniate perfect care alcătuiesc jumătate din complexul A, restul 

terenului așteptând să fie construit în curând. 
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Răzleț au fost amplasate 2-3 foișoare rustice în care localnicii își petrec serile după-amiezele 

și serile de vară. Vilele sunt delimitate între ele prin panouri de lemn semideschise în parte 

superioară. Vilele de mici dimensiuni, cu un etaj amintesc, de casele din sub-urbiile 

americane tipice. Accesul în casă se face direct din stradă. M și U spun că vara cei mai mulți 

dintre rezidenți nu ăși închid ușile de la intrare iar atunci când copii de vârste mici se strâng 

în casa unei dintre familii, merg din casă în casă chemându-și copii. Ipostază care 

contrastează cu imaginea atmosferei comunităților închise (gated communities). Dincolo de 

strada pe care stau M și U se întinde în câmp cu iarbă uscată, într-un peisaj care pare deșertic: 

“cred că aici era o exploatație agricolă de mari dimensiuni înainte de 89” îmi spune înainte să 

intrăm în casă. La intrare se găsesc biciletele de teren pe care le folosesc în expediții prin 

preajmă dar și motocicleta (pentru că M a avut un accident destul degrav în urmă cu câțiva 

ani U încearcă să îl facă să renunțe și  - simbolic – motocicleta nu este permisă în interiorul 

gospodăriei ci undeva pe trotuar, în afară). 

 

Locuința celor doi, aflați ambii la a doua căsătorie, este alcătuită dintr-un living în formă de 

la L la parter, unde se mai găsesc bucătăria (în proximitatea intrării în casă pe partea dreaptă 

și cu fereastra spre stradă), o baie și un dressing în care se adăpostesc aliniate perfect multe 

perechi de încălțări ale soților și a fetei din prima căsătorie a lui U (18 ani). Parterul este 

acoperit cu gresie de culoare închisă iar livingul este compartimentat în două: o secțiune 

decorată cu elemente vegetale (predominant bambus) și lemn în care se găsește o canapea și 

doua fotolii foarte încăpătoare în culori deschise iar în cealaltă secțiune, pe care cei doi o 

numesc ironic “insula cu televizorul”, se găsesc o canapea și două corpuri de bibliotecă. 

Livingul are ferestre ample pe lungime și în capăt pe unde intră frontal lumina caldă de prânz. 

Livingul se deschide în capăt cu o ușă care dă spre o mică terasă și o grădină de circa 15 m2. 

M spune că toți proprietarii-rezidenți au trecut mai întâi printr-un interviu înainte să le fie 

acceptată procedura de cumpărare a vilei: ceea ce pare să fie un mod de a filtra consistența / 

coeziunea socială (în termeni de clasă) a comunității – “îți dau un exemplu: cei care fac 

greșeala ca una din primele chestii pe care le întreabă e despre dacă există zonă dedicată sau 

dacă e permis să faci grătar sunt respinși...”.  

 

Bucătăria este mobilată cu gust și în culori luminoase, cu o masă de dimensiuni medii în 

mijloc, iar de gătit spun că se ocupă amândoi în aceeași măsură: de la mâncare orientală și 

până la mâncare cu specific românesc. Din spusele lor o folosesc mai mult la sfârșit de 

săptămână iar în timpul săptămânii comandă mâncare. În general încearcă să mănânce 
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sănătos si să respecte ritmul meselor principale ale zilei (au absolvit un cursurile unei școli de 

nutriție iar M a ajuns să țină sătămânal o scurtă emisiune din programul unei televizuni 

generaliste). 

 

La etaj se ajunge pe scară din doua segmente înguste, unde se află dormitorul lui M și U și, 

pe partea cealaltă a holului îngust dormitorul lui A. Elementele de decor sunt minimaliste.  

Vila primește apă menajeră în mod autonom printr-o pompă amplasată a 60 de metri 

adâncime. Nu există deocamdată un contract cu o firmă de securitate pe tot ansamblul dar 

asta se va întâmpla atunci când vor fi finalizate lucrările de construire a vilelor și pe cealaltă 

parcelă. Pare că în planul de amenajare viitoar este prevăzută și o piscină. 

 

Interviul cu cei doi soți, îmbrăcați lejer-sport, l-am desfășurat în living la un ceai (au adus o 

cutie de lemn cu un sertar compartimentat cu mai multe sortimente și mi-au oferit să aleg). La 

întrebări răspund cu rândul, uneori se completează și rareori se întrerup pentru precizări sau 

scurte ironii. La sfârșit ne-am plimbat pe străzile complexului cu o oprire scurtă la unul din 

foișoarele rustice despre care M credea că nu vor fi frecventate pentru a descoperi apoi că au 

devenit un catalizator social de primăvara până toamna. Singurul inconvenient este dat de 

timpul petrecut în trafic în timpul săptămânii înspre și dinspre oraș dar, în general, opțiunea 

de a se muta aici li se pare o reușită. La 5 minute de mers cu mașina spre comuna Corbeanca 

se găsește un supermarket despre care spun ca a ajuns un fel de nod comunitar “pentru ca 

toată lumea cunoaște pe toată lumea”. 

 

Taxiul cu care plec spre București ajunge cu o întârziere de 10 minute pentru că nu este o 

destinație ușor reperabilă mai ales că este concurată și precedată de un alt complex mult mai 

cunoscut și mai amplu, Paradisul Verde.   

 

 

 

Fișă de observație (Bogdan Iancu) 

 

Observațiile au fost realizate la începutul lunii noiembrie 2016, într-o zi de sâmbătă pe 

parcursul a 4 ore de interviu pe care l-am realizat cu G, un antreprenor care este asociat 

(împreună cu alți doi prieteni) într-o firmă care produce ecleruri pe care le desface în două 

magazine de mici diemnsiuni din centrul Capitalei și din zona Floreasca. G locuiește într-o 
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casă cu două etaje situată într-o fostă parcelare muncitorească din proximitatea fostei fabrici 

Timpuri Noi. Zonă aflată într-o transformare recentă prin apariția altor case mai mult sau mai 

puțin similare cu cea a lui G dar și a unor blocuri de locuințe.  

 

Interviul mi-a fost intermediat de un cunoscut pe care îl rugasem să îmi recomande prieteni 

care s-au mutat de la bloc la casă ăn ultimul deceniu. George a acceptat imediat poate și 

pentru că, așa cum mi-a transmis, era interesat să afle care sunt direcțiile  pe care le-ar putea 

acoperi o cercetare despre clasa de mijloc autohtonă. 

 

Am ajuns puțin după ora 10 dimineața în fața unei vile cochete la al cărei parter se vedeau – 

prin fereastra largă, încadrată de draperii albe și perdele transparente – luminile calde ale 

unor becuri cu filament de mari dimensiuni dintr-o gamă din ce în ce mai utilizată în 

cafenelele și restaurantele gourmet din București în ultimii doi ani. 

 

G m-a condus din curtea îngustă de pe lateralul casei în livingul larg după ce o vreme 

ezitasem să intru pentru că aveam senzația că imobilul este locuit de 2-3 familii și mă 

temeam să nu dau buzna peste vecinii lui. L-am urmat în bucătăria de la parter, foarte aerisită 

și mobilată în culori închise, cu rame de inox pe partea dreaptă și în culori deschise pe partea 

ei stângă, acolo unde găsea un fel de colț chic, unde G a măcinat cafea măsurată în prealabil 

și pe care a strecurat-o într-un filtru tip V-60 (o altă modă gourmet printre exponenții middle 

class bucureșteni). Am rămas în picioare, cu vasul de cafea și două căni între noi, în preajma 

mesei cu cadru de inox și blat de sticlă. Deși părea incomod pentru interviurile situate pe care 

le mai realizasem, când din inerție interlocutorii mă invitau să mă așez, asta ne-a permis ca 

din când în când să ne deplasăm mai repede prin casă atunci când G considera că trebuie să 

ilustreze procese de transformare ale casei de la construirea în ultimii trei ani și până în 

momentul interviului. Discuția a migrat de la construirea vilei pe spațiul unei case dărâmate 

de fostul proprietar care o recuperase după ce fusese naționalizată în perioada socialistă la 

reconfigurarea proiectului inițial pentru scara interioară (cel inițial – deși apreciat pentru 

design – a fost abandonat pentru că prietenul lui G căruia îi încredințase proiectul optase 

pentru culori care nu permiteau răspândirea luminii venite dinspre luminatorul cu geam de la 

etajul 2) și până la acoperirea cu un lemn de origine amazoniană a teraselor de la etajele 1 și 2 

sau încercarea eșuată de a decora natural cei 8 m2 de curte din spatele casei cu iederă (aceasta 

crescut și s-a răspândit foarte repede invadând gospodăriile de mici dimensiuni ale vecinilor 

care l-au rugat să o înlăture definitiv). Tot în grădină a rămas abandonată o mașină de tăiat 
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gazonul care nu a crescut cum și-ar fi dorit. Despre toate acestea G vorbește ca despre 

experiențe de învățare ale celor care se mută de la apartament la “casă pe pamânt”. O parte 

din această învățare a ținut și de transformarea universului senzorial: “Când m-am mutat aici, 

la început nu eram familiarizat cu atâta liniște și mă speria orice zgomot pentru că mă făcea 

atent și mă simțeam expus, nu e ca la bloc unde îți imaginezi că e ușor să îi strigi pe vecini 

dacă se întâmplă ceva”. 

 

Livingul luminos cu ușă care dădea spre grădina de mici dimensiuni, împrospătată recent cu 

plante și doi pomi fructiferi, era singurul spațiu în care se regăsea un element e mobilier 

achiziționat de alt retailer decât IKEA: o canapea în semicerc, de mari dimensiuni, cumpărată 

de la Mobexpert (despre care G spune că este pentru oameni de peste 50 de ani – leagă asta 

de design și mai ales de culori: crem, gri, bej, maro). La parter sub scare pe care aveam să 

urcăm am remarcat o bicicletă de oraș vopsită în culori pastelate și o șa din piele tivită cu 

nituri de cupru: “I-am comandat-o de ziua ei prietenei mele la un atelier care realizează 

biciclete personalizate din bucăți pe care ți le alegi”. Este momentul în care G se oprește să 

îmi arate și bicicleta lui, Brompton (flexibilă și destinată în general publicului corporatist), 

brand care a fost pentru mai bine de doi ani obiectul unei afaceri cu biciclete pe care a 

desfășurat-o împreună cu un prieten în zona Arcului de Trumf și mai apoi la Piața Domenii. 

Exact când începem să urcăm spre încăperile de la etajele superioare notez niște nituri de 

inox de dimensiuni considerabile care mărginesc plăcile cu care debutează scara interioară: 

“Mi-a recomandat cineva lemnul ăsta doar că m-a trezit că s-a crăpat și s-a curbat în sus și 

într-o parte chiar a smuls șapa. A trebuit să îl fixez, n-am avut ce să-i fac. Așa am învățat și 

eu că o casă nu arată ca în reclame din prima, toate materialele continuă să lucreze și să-ți de 

dea lucru (râde)”.  

 

La primul nivel vizităm cele două dormitoare, ambele cu ferestre mai ample decât cele care îi 

fuseseră proiectate, pentru încasa mai multă lumină naturală.  Ambele sunt mobilate IKEA 

doar că unu dintre acestea, care are vedere spre stradă, a fost destinat inițial oaspeților apoi 

golit iar acum are o destinație incertă.  

 

Etajul doi este format dintr-un living populat cu birou de lemn lucrat artizanal și recilat de la 

niște cunoscuți împreună cu un mic corp de bibliotecă, un televizor plat la care zice că se uită 

foarte rar, plus câteva elemente de mobilier IKEA iar în partea opusă, spre vest, se află o 

terasă în care odihnește un hamac prin într-o ramă de lemn gros, roșiatic. Continuăm vizita cu 
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acoperișul terasat de pe care G îmi descrie vecinătate și în special pe cei care au venit, la fel 

ca el, în ultimii ani în cartier.  

 

La întoarcere, când coborâm spre parter, îmi arată și băile de la etajele 1 și 2 placate cu gresie 

de culori sobre care trimite materialități naturale. La baza scării ne întâmpină un pui de pisică 

pe care G l-a primit de părinții săi din Pitești și care între timp a răvășit câteva din obiectele 

de pe canapea și de la intrarea în casă. După ce avem o scurtă discuție despre felul în care se 

desfășoară afacerea în care este asociat, G mă conduce la poartă și îmi indică câteva din 

zonele din cartier – unde spune că ar locui exnenți ai clasei de mijloc – pe care crede că ar fi 

interesant să le văd și să le fotografiez. 

 

 

 

 

 

 


