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COMUNICAT de PRESĂ / 06.05.2012 

Oraşe de poveste 

 

„Covoare anatoliene, strane şi steaguri colorate ale breslelor, podeaua ticsită de 
pietre funerare pe care erai obligat să păşeşti. Vă vine să credeţi? Aşa arăta acum 
câteva secole biserica de la care şi înspre care se îndreptau toate drumurile din 
Sibiu. Povestea celui mai important lăcaş de cult al saşilor din Transilvania începe 
atât de demult încât pare ireală. Frank Thomas Ziegler ne conduce printre ani, prin 
locurile interzise turiştilor şi prin istorii nespuse încă. Personajul principal - Biserica 
Evanghelică...” 
 
 „A ţinut ritmul cu vremurile, ba chiar a fost înaintea lor cu un pas. A stat în calea 
turcilor atunci când a fost nevoie, a adăpostit primul teatru orăşenesc, înfiinţat de un 
tipograf demn de invidiat, iar comuniştii l-au făcut obiectul unei revoluţii arhitecturale. 
Turnul Gros a fost salvat de la demolare de însuşi Nicu Ceauşescu, fiul cel mic al 
dictatorului comunist. A fost apoi restaurat sub coordonarea arhitectului Guttmann 
Szabolcs, care ne dezvăluie cum şi ce a descoperit în cei 14 ani cât au durat 
lucrările. Şi mai vorbeşte despre povestea fără sfârşit, mereu rescrisă, a unuia dintre 
cele mai fascinante monumente istorice din Sibiu....” 
 
Fiecare oraş are o poveste şi fiecare poveste merită ascultată... 
 
Asta cred eu. Cu tărie. Dovada? Am ascultat în utimii trei ani 100 de poveşti. 59 
despre Tîrgu-Mureş  (adunate în două volume, unul dedicat personalităţilor iar 
celălalt clădirilor) şi 41 despre Sibiu (toate centrate în jurul clădirilor). „ Poveştile 
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oraşului” este un proiect special. Special în primul rând pentru mine, fiindcă e 
singurul pe care am reuşit „să-l cresc” chiar şi atunci când unii îmi spuneau că sunt 
nebună dacă merg mai departe. Dar am mers.  
 
De ce?  
Fiindcă îmi place de mor dar şi pentru că vreau să le demonstrez  tuturor celor care 
încă nu cred asta, că oraşele au spirit. Că dincolo de ziduri şi de arhitectura care ne 
impresionează sau nu, clădirile pe lângă care trecem zilnic fiecare dintre noi sunt vii, 
trăiesc, respiră. Şi nu sunt ...poveşti. E un adevăr de care vă veţi convinge cu un pic 
de răbdare. Răbdarea de a citi sau de a asculta (fiecare  dintre volume are şi un 
audio-book) aceste istorii povestite. Sunt întâmplări inedite, dar „acoperite” cu 
documente despre oameni adevaraţi şi fapte reale. Perspectiva este însă, nouă, 
proaspătă, uneori neaşteptată. Povestitorii nu sunt aleşi nici ei la întâmplare. Sunt 
istorici, istorici de artă, arhitecţi, muzeografi, scriitori. Cu toţii s-au lăsat provocaţi la o 
...poveste iar ceea ce a ieşit e minunat. Spre deosebire de Tîrgu-Mureş, Sibiul este 
un oraş despre care s-a scris mult. 
 
Şi totuşi... 
...niciodată nu e spus totul până la capăt şi mereu există o poveşte neştiută, secretul 
fiind  să cauţi unde trebuie şi să ai răbdarea să o faci. „Poveştile oraşului” nu 
înseamnă doar istorii, ci şi fotografii vechi peste care sunt suprapuse cele noi astfel 
încât oraşul de ieri şi de azi pot fi admirate simultan. Dincolo de toate acestea, 
proiectul e special datorită oamenilor speciali pe care i-a adunat în jur, de la 
traducere şi corectură până la fotografie şi tehnoredactare. Tututor întreaga mea 
gratitudine. 
 
Sorina Bota 
 
Sibiu 4 în 1 
 
1. 41 de poveşti neştiute despre 41 de clădiri din Sibiu, 23 de povestitori –
personalităţi de marcă, istorici, muzeografi, arhitecţi. 
 
2. audio-book ce conţine aceste 41 de poveşti 
 
3. fotografii vechi (sepia) peste care sunt suprapuse pe coli de calc imaginile actuale. 
Datorită acestei tehnici fotografice inedite oraşul de azi şi cel de acum 100-150 de 
ani pot fi admirate simultan. 
 
4. o hartă 3D în care toate clădirile de ...poveste pot fi localizate cu uşurinţă. 
Cartea este tradusă în limba germană. 
 
 
Un oraş întreg în două volume, un Tîrgu-Mureş de poveste. 
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59 de poveşti despre oamenii, clădirile şi locurile pe care la cunoaştem dar despre 
care ştim atât de puţine lucruri.Întâmplări inedite, documente nepublicate, un Tîrgu-
Mureş aşa cum nu credeaţi că poate fi. O istorie pe care nu o învăţam în şcoli dar din 
care avem atât de multe de învăţat.Primul volum conţine şi un audio-book (produs de 
Radio Tg-Mureş), iar cel de-al doilea e şi un album foto unic în care oraşul nou se 
suprapune la propriu peste cel de acum un secol printr-o tehnică folosită în premieră. 
Ambele volume sunt traduse în maghiară şi în engleză. 
 
Ion Ioniţă, redactor-şef  Historia: 
„Sorina Bota, fiind de meserie ziarist, a vrut să facă un interviu cu Oraşul în care 
trăieşte. I s-a părut că, el, Oraşul, are prea multe istorii nespuse, pentru simplul fapt 
că, nimeni, cel puţin în ultimii şapte sute de ani, nu se gândise să-i ia un interviu. 
Problema este că oraşele, mai ales cele cu personalitate complicată, stau foarte greu 
la discuţii. Ziariştii ştiu acest lucru şi se feresc, în general, să solicite interviuri 
oraşelor. Preferă politicienii, vedetele mondene, în sfârşit chiar şi câte un artist sau, 
mai rău, vreun om de ştiinţă. Dar să lucrezi cu oraşele e îngrozitor de greu. Au istorii 
întortocheate, orgolii, sensibilităţi, uneori nu vor să-ţi răspundă sau îşi întind capcane 
pentru a-şi testa, nu numai vigilenţa, dar şi soliditatea documentării. Oraşele sunt 
suspicioase şi se dezvăluie greu, numai după ce capătă încredere. Nu poţi să faci un 
interviu cu un oraş într-o zi, într-o săptămână sau într-o lună.” 
 
Adrian Cioroianu, istoric : 
„Principala calitate a Sorinei Bota – sau cel puţin cea care reiese cel mai pregnant 
din acest volum – este curiozitatea respectuoasă în raport cu trecutul. Sorina Bota 
ştie – sau intuieşte – că o societate se respectă pe sine exact în măsura în care-şi 
respectă istoria. Şi nu este vorba aici despre trăiri paseiste – ci despre acea neuitare 
pe care oameni, fapte şi întâmplări din trecutul oraşelor noastre o merită.” 
 

http://www.facebook.com/Orasedepoveste 


	COMUNICAT de PRESĂ / 06.05.2012
	Oraşe de poveste
	Sorina Bota
	http://www.facebook.com/Orasedepoveste


