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Când ne-am hotărât să avem în România 
o zi a limbii, alfabetului și culturii 
armene, mie și lui Varujan Vosganian 
ne-a fost destul de ușor să găsim un 
eveniment din istoria poporului armean 
de care să o legăm: Ziua Sfi nților 
Traducători. Mai greu a fost să stabilim o 
dată pentru aceasta, pentru că în Biserica 
Armeană sărbătorile au loc în ziua de 
repaus cea mai apropiată evenimentului 
sărbătorit, restul zilelor săptămânii fi ind 
pentru muncă. În anul 2019, atunci când 
Parlamentul României a adoptat legea pe 

care am propus-o noi, Ziua Sfi nților Traducători a fost 12 octombrie 2019. Și așa a rămas.
În secolele I și II ale Erei Creștine, o mare parte a poporului armean a adoptat aproape 
spontan noua religie care începuse să se răspândească prin părțile locuite de acesta. 
Propovăduită de Sfi nții Apostoli Tadeu și Bartolomeu religia creștină avea să devină în 
anul 301 singura religie a Regatului Armeniei, statul armean devenind primul stat creștin 
al lumii. Exista însă o problemă: Biblia, așa cum era citită în Biserica Armeană era o 
traducere a acesteia în limba greacă. Pentru Sfântul Grigore Luminătorul, primul Catolicos 
și Patriarh Suprem al tuturor armenilor și pentru regele Drtat I, cei care proclamaseră 
religia creștină ca singura religie a regatului, accesul direct al poporului la Biblie era un 
lucru extrem de important. Mai mult, dacă se menținea limba greacă ca limbă liturgică, 
riscul pierderii limbii armene și al asimilării culturale era enorm. De aceea, ei au hotărât 
să înfi ințeze un ordin călugăresc care să facă din religia creștină o religie națională. 
S-a creat o legendă a căutării unui alfabet armean străvechi pierdut, cu un sâmbure de 
adevăr în tentativele de creare a unui asemenea alfabet în secolele care precedaseră 
declararea statului armean ca stat creștin. În anul 405, Mesrop Maștoț, a venit cu soluția: 
un alfabet care acoperea întregul spectru fonetic al limbii armene, inspirat din alfabetele 
aramaic și grec, dar absolut original. Până în anul 425, întreaga Biblie era tradusă în 
limba armeană iar în biserică se vorbea doar limba armeană. Au urmat secole în care 
știința și cultura lumii au devenit accesibile tuturor armenilor, prin traduceri foarte bine 
făcute și prin alfabetizarea poporului, fi ind astfel democratizat accesul la știință și la 
cultură. Lucrul acesta avea să rodească, de-a lungul unei istorii care nu a oferit decât 
rareori liniștea care dă amplitudine creșterii culturale, mulți dintre armeni luând calea 
profesionalizării lor în matematică, literatură, muzică, medicină și științe naturale, ceea 
ce a arătat justețea raționamentului inițial al regelui și Catolicosului. Poporul armean, 
popor cu o vechime atestată de peste patru milenii, își reclădea o cultură națională 
întemeiată pe limbă și alfabet.
Poate că nu este întâmplător faptul că prima frază din Biblie tradusă în limba armeană și 
scrisă în noul alfabet este 1.2 din Pildele lui Solomon: „Folositoare pentru cunoașterea 
înțelepciunii și a stăpânirii de sine“. n

Identifi carea, conservarea, promovarea 
valorilor şi transmiterea lor constituie 
esența educației. Aceste deziderate se 
realizează în special prin educaţie care 
devine astfel o instituție prin care este 
conturată, obiectivată și transmisă 
ereditatea socială, cultura şi civilizația 
unei națiuni. 
Ca urmare, devine necesar ca sistemul de 
educație să elaboreze și să implementeze 
variate strategii educative, să creeze și să 
valideze mecanisme specifi ce prin care să 
se asigure de existența și operaționalizarea 
normelor de comportament social, de 
interiorizarea valorilor naționale, cu efecte 
certe în planul dezvoltării profesionale şi 
de modelare a personalităţii tinerilor. În 
acest context, arta poate face saltul de la 
educație la auto-educație și la efi cientizarea 
comunicării în vederea unei optimizări a 
integrării sociale. Cu toate acestea, în 
România educarea prin artă nu ocupă un 
loc prioritar. Arta a fost inclusă ca mijloc 
important în educație încă din antichitate, 
iar ea rămâne, până azi, un instrument 
mereu îmbogățit, mereu mai incitant în 
procesul de formare a tinerilor. Modelarea 
valorilor estetice, cunoașterea și înțelegerea 
lor, formarea unui simț critic, apreciativ, 
dar și a capacității originale de a recepta 
creațiile artistice, reprezintă unul dintre 
obiectivele generale ale educației actuale. 
Abilitățile creative, în toate domeniile, 
sunt conside rate azi deosebit de importante, 
iar prima formă de creativitate căreia un 
copil i se poate dedica cu ușurință și cu 
plăcere este chiar creația artistică.
Exprimarea prin artă (imagine, mișcare, 
cuvânt etc.) devine din ce în ce mai 
complexă și începe să fi e privită, în același 
timp, ca un mijloc cathartic indispensabil, 

de cunoaștere și autocunoaștere, element 
ce contribuie la îmbunătățirea relațiilor 
interumane și la îmbogățirea emoțională.
Arta nu modelează doar conduitele, dar 
oferă o diversifi care a trăirilor personale, 
stimulează dezvoltarea inteligenței 
emoționale, a empatiei și abilităților de 
comunicare cu celălalt. În lumea contempo-
rană valorile estetice sunt atât de diverse 
încât pot părea bulversante și confuze. 
Devine din ce în ce mai greu să distingem 
ceea ce este autentic și valoros. Educația în 
spiritul unei gândiri libere, lipsită de 
prejudecăți, poate aduce avantajul depășirii 
multor dileme, în acest sens. Fiecare gen de 
artă vorbește unui auditor anume, se 
adresează unei părți a societății sau comu-
nității, pe care o vizează. Tocmai pentru că 
valorile estetice moderne produc, nu de 
puține ori, degringoladă, confuzie.
Deseori este asociată greșit educația cu 
ceea ce se întâmplă în timpul orelor la 
școală, uitându-se că educația se poate 
desfășura pe mai multe planuri. Educația 
oferă cadrul de a găsi modalități 
inteligente și atractive prin care elevul să 
se implice cu plăcere, să înțeleagă 
dezvoltându-se armonios și devenind un 
adult echilibrat. n
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Arta şi Educaţia tinerilor
în secolul al XXI-lea

12 octombrie - Ziua Sfinţilor Traducători

??  Varujan PAMBUCCIAN, reprezentant al Uniunii Armenilor din România

Foto: Agerpres

??  Ionela MIRCEA

De Ziua Limbii Române, 31 august 2021, 
la Muzeul Național al Satului „Dimitrie 
Gusti“ a avut loc vernisajul expoziției 
„Istroromânii“, expoziție de fotografi e 
care ilustrează viața românilor din 
peninsula Istria - Croația. Cei trei autori 
ai lucrărilor, Gheorghe Vasile Petrilă, 
Ovidiu Bogdan Gabor și Constantin Liviu 
Demeter, ne-au prezentat o monografi e 
fotografi că a micii comunități românești 
de pe lângă muntele Učka. Prin inter-
mediul limbii sunt păstrate vii tradițiile 
și obiceiurile unei comunități precum, 
de pildă, cea a istroromânilor. Numiți și 
vlåš („vlahi“) sau žejånci („jeiăneni“), 
aceștia sunt o comunitate din ce în ce 
mai restrânsă. În prezent limba lor este 
foarte infl uențată de limba croată, 
existând puține persoane care mai 
vorbesc istroromâna „curată”. 
Considerați o ramură a românilor, ei înșiși 
numindu-se vlåşi, vlahi sau rumâńi 
(rumâni), locuitorii din câteva localități 
rurale de la poalele muntelui Učka, în 
special din satele Žejane și Šušnjevica, 
vorbesc o limbă care aparţine limbilor 
romanice, la fel cu aromâna şi megleno-
româna. The UNESCO Atlas of the 
World’s Languages in Danger consideră 
că limba istroromână este „grav pericli-
tată“, întrucât nu există nici învăţământ, 
nici presă scrisă în această limbă“, se 
precizează într-un comunicat al Muzeul 
Național al Satului „Dimitrie Gusti“. 
Fotografi i Constantin Liviu Demeter, 

Gheorghe Petrilă şi Ovidiu Gabor, cei 
care au expus la Muzeul Național al 
Satului „Dimitrie Gusti“ au primit 
Diploma Anului Omagial 2021 cu 
medalie. Distincţiile le-au fost acordate 
de Patriarhul Daniel, la Reşedinţa 
Patriarhală, „în semn de preţuire şi 
recunoştinţă pentru merite deosebite în 
păstrarea credinţei ortodoxe şi promo-
varea culturii creştine“. Toate acestea 
pentru că 2021 a fost declarat de Patriarhia 
Română „Anul omagial al pastoraţiei 
românilor din afara României“. 
Cum au pornit toate acestea de s-a ajuns 
aici? „În cadrul Facultăţii de Istorie din 
Oradea, am avut un curs susţinut de 
profesorul Sever Dumitraşcu, în care era 
prezentată comunitatea istroromânilor 
din Istria. Una dintre localităţile de aici 
se numeşte Crişan. Fiind din Crişana, 
miam dorit să îi vizitez pe aceşti istrieni. 
În 2019, împreună cu cei doi colegi, prin 
Asociaţia EtnoFotoArt şi cu ajutorul 
Departamentului pentru Românii de 
Pretutindeni, timp de două săptămâni, 
am realizat un reportaj fotografi c despre 
comunitatea istroromânilor, unde sunt 
aproximativ 500 de persoane, dintre care 
circa 200 încă mai vorbesc dialectul 
vlašca. În această peninsulă, istroromânii 
pot fi  întâlniţi doar în mediul rural, pe 
ambii versanţi ai Muntelui Učka, 
neexistând un oraş al lor“, a declarat 
unul dintre fotografi .
Peisajele, arhitectura locuințelor și a 
satelor, instituțiile publice - biserica, 
primăria, școala, căminul cultural, 
ocupațiile și tradițiile, alături de portre-
tele locuitorilor întregesc imaginea unui 
grup etnic de proporții reduse care 
dorește să își păstreze în arealul pe care îl 
locuiește identitatea lingvistică și 
culturală: Istroromânii. 
Expoziția a putut fi  vizitată până la 3 
octombrie 2021 la Sala „Gheorghe Focșa“ 
a muzeului. n

31 august - 3 octombrie 2021

Expoziţia fotografică „Istroromânii“ - 
Diploma Anului Omagial 2021

Surse:
wikipedia.org; rostonline.ro; basilica.ro

??  George V. GRIGORE
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„Aplauze pentru poet“ este un proiect inedit, de 
promovare a poeziei româneşti clasice şi moderne, 
pentru publicul autohton, dar şi internaţional.
Proiectul cuprinde o serie de recitaluri care punctează 
repere poetice din cultura română. Într-o primă etapă, 
poezii de Mihai Eminescu, Tudor Arghezi, George 
Coşbuc, Lucian Blaga, George Bacovia, Ion Barbu, 
Nichita Stănescu, Marin Sorescu în limba română 
şi - o parte dintre acestea - în engleză, sunt prezentate 
în interpretarea actorilor Ion Caramitru, Michael 
Pennington, Anamaria Marinca, Mircea Rusu, 
Emilia Popescu, Andras Istvan Demeter, Mihaela 
Rădescu, Alex Ştefănescu, Cătălin Frăsinescu.
Recitalurile, filmate în primăvara şi vara anului 
2021, sunt prefațate de o scurtă prezentare scrisă a 
poetului ales și ilustrate cu fotografii de epocă, 
fragmente de manuscris şi comentarii bilingve 
despre arta sa poetică. Inițiativa este deopotrivă un 
act de restituție și un demers de susţinere a unui 
domeniu cultural marginalizat în contemporanei-
tate, adăugând poeziei arta actorului, rostirea, 
imaginea. Proiectul va continua cu alte nume mari, 
propunându-și să contribuie la o mai bună 

cunoaştere a celor mai importanţi poeţi români 
clasici şi moderni, în forma originală, dar şi prin 
traduceri consacrate, în engleză, totul într-o manieră 
accesibilă publicului actual, pentru care principalul 
vehicul cultural este internetul.
Proiectul a fost realizat de o echipă coordonată de 
Ovidiu Miculescu - producător general şi Oltea 
Şerban-Pârâu - producător executiv. Filmările s-au 
desfășurat în spaţii consacrate precum Sala ArCuB, 
Opera Naţională din Bucureşti sau ICR Londra, 
producţiile fiind semnate de Virgil Oprina - director de 
imagine / montaj, Attila Vizauer - regia artistică. n
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În semn de respect faţă de ultimul Rege al României, 
Romfilatelia a introdus în circulaţie, la 25 octombrie a. c., 
emisiunea de mărci poştale omagială Centenarul nașterii 
Regelui Mihai I, alcătuită din două mărci poștale, o coliță 
nedantelată, un bloc de două timbre dantelate cu două 
vignete, un plic „prima zi“ și două cărți poștale maxime, 
pentru pasionații de maximafilie. 
Cele două timbre, ambele cu valoarea de 9 lei, ilustrează 
portretele Regelui Mihai I din copilărie și tinerețe, iar pe 
fundal redau imaginea Castelului Peleș din Sinaia. 
Colița nedantelată prezintă în centru timbrul cu valoarea 
nominală de 31,50 lei, care redă portretul regelui Mihai I 
în uniformă de aviator, timbrul fiind încadrat de stema 
Regatului României și Coroana Regală. 
Regele Mihai I a văzut lumina zilei la Castelul Foișor din 
Sinaia, la 25 octombrie 1921, ca Principe al României. 
Părinții au fost Principele Moștenitor Carol și Principesa 
Moștenitoare Elena a României, iar bunicii lui Regele 
Ferdinand I și Regina Maria, Regele Constantin și Regina 
Sofia ai Greciei. 
Copilăria sa a înregistrat, în 1925, o situație neașteptată: 
Principele Carol a părăsit România, iar Consiliul de 

Coroană a aprobat renunțarea acestuia la Tronul României. 
Prin „Actul de la 4 ianuarie“, Prințul Mihai a fost recunoscut 
drept Principe Moștenitor. În 1927, după moartea Regelui 
Ferdinand I, Mihai va fi întronat ca rege având alături o 
Regență formată din Principele Nicolae, Patriarhul Miron 
Cristea și Gheorghe Buzdugan, președintele Înaltei Curți 
de Casație, înlocuit de Constantin Sărățeanu, consilier al 
Curții de Casație. Jurământul a fost depus în fața Parlamen-
tului de noul rege și de Regență la 20 iulie 1927. Liberalii 
au susținut regența, urgentând depunerea jurământului 
militar pentru a preveni formarea unui curent pro Carol 
al II-lea în armată, însă țărăniștii au manifestat o atitudine 
menită să-l aducă în țară pe Principele Carol. 
Mihai, fiind minor, favoriza o autoritate vizibilă a Regenței, 
care s-a dovedit însă că nu avea abilitatea menită să arbitreze 
viața politică a țării. În aceste condiții, întoarcerea neanun-
țată a lui Carol în România, la 8 iunie 1930, acceptată de 
partide, se înscrie ca un act de detronare a lui Mihai I. 
În septembrie 1939 a început al Doilea Război Mondial.
La 6 septembrie 1940, Carol al II-lea a fost obligat să abdice 
și să părăsească țara, tronul revenindu-i pentru a doua 
oară lui Mihai. Fără a mai enumera tragediile generate de 
război se impune să insistăm asupra rolului primordial pe 
care Regele Mihai I l-a jucat în scurtarea războiului și 
evitarea distru gerilor inestimabile pe care le-ar fi suferit 
România. Alăturându-se politicienilor favorabili Aliaților și 
inițiativei de ieșire din alianța cu Germania nazistă, Regele 
Mihai I a realizat lovitura de stat de la 23 august 1944: 
arestarea lui Antonescu și restaurarea Constituției din 1923. 
Prezența trupelor sovietice pe teritoriul României și lipsa 
de acțiuni concrete ale Aliaților le-au permis comuniștilor 
să impună un regim de teroare, prezent în viața românilor 
până în decembrie 1989. 

Încercările Regelui Mihai I pentru limitarea abuzurilor 
guvernului impus de Uniunea Sovietică, greva regală 
(refuzul de a semna unele acte care încălcau legile demo-
crației), apelurile făcute către marile puteri occidentale nu 
au avut rezultatele scontate. 
La 30 decembrie 1947, actul de abdicare, redactat de 
guvernul comunist, a fost semnat, regele părăsind țara la 3 
ianuarie 1948. Aprecierile unor pasionați de bibliografie 
scot în evidență faptul că a fost un rege bun, precum bunicul 
său Ferdinand I, o personalitate modestă cu simțul datoriei 
față de țară. A avut însă parte de vremuri tulburi în care 
forțele răului au impus constrângeri străine spiritului său 
constituțional și de asemenea, străine mentalității clasei 
politice care făcuse România Mare la 1918. 
După abdicare, în iunie 1948, Mihai I s-a căsătorit cu Ana, 
Principesă de Bourbon-Parma, cu care a avut cinci fiice. În 
același an, autoritățile comuniste i-au retras cetățenia 
română, pe care regele a recăpătat-o în 1997.
În timpul exilului impus, familia regală a României și-a 
asigurat existența prin venituri obținute din activități 
proprii în Elveția și Marea Britanie. După revenirea în 
țară, regele Mihai I a efectuat chiar în primul an de stabilire 
în România un tur în Europa de Vest făcând lobby pentru 
admiterea României în NATO și Uniunea Europeană. 
În toată viețuirea sa, regele a păstrat cu sfințenie simbolul 
de națiune și de țară: Coroana Regală.
Rămasă în custodia Principesei Margareta, ca simbol al 
Regalității și al Monarhiei, reprezintă un bun de mare preț 
al națiunii, poporului român și al istoriei unui neam care 
a intrat în rândul națiunilor lumii odată cu încoronarea 
primului rege, Carol I, a cărui coroană de oțel a fost 
purtată la încoronare și de regele Mihai I, ultimul rege al 
României. n

Centenarul naşterii Regelui Mihai I

??  Cristina ANGHELUŢĂ

Expoziția „ANNO DOMINI“ a 
pictorului Lisandru Neamțu poate 
fi vizitată până la 22 noiembrie la 
galeria Institutului Cultural 
Român de la Lisabona. Vernisajul 

a avut loc la 21 octombrie, în 
prezența artistului.
Este vorba de o selecție de 35 de 
lucrări recente, de dimensiuni 
medii și mari, realizate în ulei sau 
acrilic pe pânză. Insolitul tonic al 
lucrărilor evocă simbolistica 
marină și orizontul amplu al 
navigatorilor de pretutindeni.
Criticul de artă Mădălina Mirea 
spunea despre pictura lui Lisandru 
Neamțu că „poate fi o citire à 
rebours a celebrului film italian E la 
Nave va. Pentru că nici elementele 
ce compun atmosfera apăsătoare, 
în infinite tonuri de gri, nici deriva 
existențială a celor captivi pe navă, 
nu se regăsesc în suita de lucrări 
aduse pe simeze de artist cu acest 

prilej (…) dimpotrivă, sentimentul 
ce se degajă din expoziție este unul 
tonic și intens, în proporții egale, 
ca un vânt bogat, ce umflă pânzele 
velierului vieții noastre cotidiene. 
(…) pendulând între grafism și 
picturalitate, Lisandru Neamțu 
generează structuri rugoase și 
structuri diafane, mizând pe 
raporturi insolite între diferitele 
materialități“.
Lisandru Neamțu a absolvit 
Academia de Artă din București în 
1995. Artistul a deschis numeroase 
expoziții personale la București, 
Mogoșoaia, Cluj Napoca, Brașov și 
Galați și a participat la numeroase 
expoziții de grup, manifestări 
naționale și internaționale. n

La Muzeul Național Cotroceni a fost deschisă expoziția „Predicțiile 
Pământului. Despre gândirea și practica ecologică“, curatoriată 
de Mihai Zgondoiu. Aceasta a reunit 16 artiști români consacrați 
care au abordat tema proiectului prin lucrări de artă în medii 
vizuale diferite - de la desen, colaj, fotografie, ilustrație, obiect, 
sculptură, video-art, instalații media, artă cinetică, la intervenții 

site-specific. 
Expoziția a inclus 
și o serie de lucrări 
realizate din 
materiale 
reciclabile. 
Expoziția a putut 
fi vizitată în 
perioada 15 
septembrie - 24 
octombrie 2021. n

„Aplauze pentru poet“

??  Timp Românesc

21 octombrie - 22 noiembrie 2021

Pictorul Lisandru Neamţu 
prezintă expoziţia „ANNO DOMINI“

??  Timp Românesc

Pe simezele galeriei Institutului Cultural 
Român de la Madrid a fost prezentată, 
între 25 octombrie și 5 noiembrie 2021, 
expoziția de gravuri „Versuri încrucișate. 
Blandiana - Cărtărescu“, a artistului 
spaniol Luis Moro. Inspirată din opera 
poetică a Anei Blandiana și a lui Mircea 
Cărtărescu, expoziția a prezentat un 
dialog artistic inedit între artă și poezie.
La împlinirea a 140 de ani de relații diplomatice dintre România și 
Spania, artistul a studiat opera celor doi scriitori și a produs a serie 
de mape, conținând gravuri inspirate din poeziile lor, reunite sub 
titlul „Versuri încrucișate“. E un concept nou care vorbește despre 
dialogul constant dintre România și Spania, despre dialogul dintre 
culturi și dintre arte, explorând puterea cuvântului de a evoca 
imagini și forța poetică a imaginii. Inaugurarea expoziției a avut loc 
pe 27 octombrie, în prezența lui Luis Moro, a lui Mircea Cărtărescu, 
a președintelui Asociației Colegiale a Scriitorilor din Spania, 
Manuel Rico, și a traducătoarei Marian Ochoa de Eribe. n

25 octombrie - 5 noiembrie 2021

Gravuri - „Versuri încrucişate. 
Blandiana - Cărtărescu“
??  Cristina ANGHELUŢĂ

15 septembrie - 24 octombrie 2021

„Predicţiile Pământului“ 
la Muzeul Naţional Cotroceni

??  George V. GRIGORE
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Stadionul orașului Chitila a 
găzduit, la 7 octombrie 2021, pe 
o vreme de toamnă, deschiderea 
„Taberei de sculptură”. Au fost 
prezenți cei cinci maeștri ai 
formelor sculpturale, reprezen-
tanții instituțiilor organizatoare 
- Alexandrina Niță, directorul 
Centrul Cultural pentru 
Conservarea și Promovarea 
Culturii Tradiționale Ilfov 
(CJCPCT), George Grigore, șeful 
Biroului de Cultură al Centrului, 
Emilian Oprea, primarul orașului 
Chitila, Ștefania Duminică, 
director al Școlii Gimnaziale 
„Ioan Vișoiu“, dar și personalități 
ale orașului și cetățeni 
interesați de artă și cultură. 
Consiliul Județean Ilfov, prin 
Centrul Cultural pentru 
Conservarea și Promovarea 
Culturii Tradiționale Ilfov, și 
Primăria Chitila sunt 
organizatorii manifestării 
artistice, la care au fost invitați 
să transfere în marmură ideile 
artistice cinci sculptori 
profesioniști - Panaite Chifu, 
Adrian Curcan, Cristian 
Pentelescu, Corneliu Tache și 
Carmen Tepșan. Sculptorul 
Cristian Pentelescu este o mai 
veche cunoștință a ilfovenilor, 
fiind artistul care a creat bustul 
Reginei Maria a României, aflat 
la intrarea în Palatul Știrbey din 
Buftea. De această dată, el 
asigură și coordonarea întregii 
manifestări. 
La deschidere au fost prezenți și 
elevi ai Școlii Gimnaziale „Ion 
Vișoiu“ care, pe parcursul 
taberei, vor putea să revină și să 
urmărească îndeaproape 
activitatea celor cinci sculptori, 
având șansa de a fi martorii 
transformării marmurei de la 
stadiul de bloc până la forma 
finală a operelor artistice. De 
altfel, oricine își dorește să 
parcurgă această experiență 
alături de cei cinci artiști va 
putea urmări arta sculpturală, 
pentru că ei vor lucra în aer liber. 
Aplauzele de la finalul 
momentului deschiderii oficiale 
au fost acoperite de primele 
lovituri de ciocan date în 
marmură, acesta fiind, de fapt, 

momentul de început al taberei 
de sculptură. Pe durata întregii 
perioade de desfășurare a 
taberei artiștii au la dispoziție 
prize, instrumente și scule 
necesare, un compresor, chiar și 
o macara de cinci tone necesară 
pentru manevrarea blocurilor 
de marmură. De asemenea, 
pentru diferite momente de 

dialog între artiști și public au 
fost amenajate corturi. 
Amplasarea celor cinci opere de 
artă care vor rezulta la finalul 
acestei perioade vor fi stabilite 
ulterior, ele intrând în 
patrimoniul cultural material al 
orașului Chitila, respectiv al 
Ilfovului. n
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Patrimoniul material al Ilfovului se îmbogăţeşte

??  George V. GRIGORE

Tabăra de sculptură de la Chitila



Nr. 50 / noiembrie 2021   |   condeie ILFOVENE

EVENIMENT & INTERVIU   |   PAGINA 5

O zi nu tocmai însorită - am ieşit să fac 
puţină mişcare în Parcul Dendrologic şi, 
fără vreo intenţie, îmi arunc privirea 
prin împrejurimi. Nu foarte departe, în 
parcarea stadionului Chitila, am observat 
un camion cu macara care descărca de 
zor blocuri imense din marmură, iar un 
muncitor prindea cu grijă un afiş pe 
gardul care împrejmuieşte locul. 
Curiozitatea mă poartă pe braţe până în 
faţa acestuia, citesc cu voce tare „Tabăra 
de sculptură Chitila 2021“. Interesant, 
îmi spun în sinea mea, în aceste zile 
tulburi cu veşti din ce în ce mai triste se 
mai pot organiza şi astfel de evenimente 
în aer liber, cât de frumos!
Încerc să adun informaţii despre eveni-
ment, zăresc un nume care îmi trezeşte 
interesul, Carmen Tepşan, celebră pentru 
sculpturile sale în toată lumea. Cât de 
norocoasă pot să fiu, în sfârşit o voi 
cunoaşte personal, dar şi pe Adrian 
Pentelescu, artistul care a sculptat 
faimoasa statuie din faţa Palatului Ştirbey, 
înfăţişând-o pe Regina Maria.
Această pasiune necesită timp, iar cum 
vremea nu se anunţă foarte generoasă în 
următoarele zile, mă tot gândesc cum să 
procedez, să o pot întâlni şi să-i răpesc un 
scurt interviu, câteva fraze şi un gând 
despre eveniment, celebrei Carmen 
Tepşan.
Astăzi soarele ne zâmbeşte tuturor, aşa 
că îmi iau aparatul de fotografiat şi păşesc 
încrezătoare, dar curioasă, spre locul 
zgomotos, plin de praf, obiectele de tăiat 
şi polizat, care împrăştie praful de 
marmură peste tot, formând o perdea 
albă chiar şi în jurul artiştilor, număr 
câteva blocuri de marmură şi tot atâtea 
corturi. Locuiesc în apropiere, datorită 
acestui eveniment unde se făuresc operele 
de artă care vor dăinui peste veacuri, 
acest loc a devenit plin de har, dar şi cu 
foarte multă greutate, se lucrează cu 
marmură, deci mă aflu în perimetrul 
„Taberei de Sculptură Chitila“. 
Am mers să o cunosc personal pe Carmen 
Tepşan, sculptoriţă, deşi mă aşteptam să 
întâlnesc doar bărbaţi sculptori în 
această tabără, dar am descoperit şi o 
femeie puternică, pentru că mânuirea 
materialului de lucru şi a uneltelor nu 
este deloc simplă sau uşoară, o caut cu 
privirea printre blocurile de marmură. 
Am zărit-o la primul bloc din marmură, 
avea o costumaţie asemănătoare 
bărbaţilor, tip combinezon, înarmată cu 
daltă şi un ciocan, un flex şi, folosindu-se 
de multe alte unelte, meşterea fără să fie 
deranjată de prezenţa mea. Îşi dă seama 
că vreau să întreb ceva, se opreşte din 
lucru, îşi dă masca jos zâmbind candid. 
Este o femeie frumoasă, cu trăsături fine 
şi zâmbet molipsitor. Încerc să leg o 

conversaţie şi să obţin acceptul unui 
scurt interviu pentru unele răspunsuri 
la întrebările mele curioase.

– Bună ziua, sunteţi Carmen Tepşan? Vă 
mărturisesc că sunt fascinată de cariera dvs., 
am citit foarte mult despre lucrările dvs. şi am 
constatat că sunteţi un personaj arhicunoscut 
în toata lumea, sunt onorată să vă cunosc! 
Numele meu este Coca Popescu, scriitoare, şi, 
dacă îmi permiteţi, aş vrea să scriu despre 
dvs. şi despre eveniment, îmi puteţi răspunde 
la câteva întrebări, două-trei fraze, ştiu că 
timpul este preţios, iar vremea se anunţă din 
nou ploioasă în următoarele zile, aşa că voi fi 
cât se poate de scurtă. Vreau doar să marchez 
această întâlnire cu dvs. şi colegii din tabără. 
Nu în fiecare zi îmi este dat să cunosc artişti 
de talia dvs..
Carmen T. - (zâmbeşte, apoi îmi răspunde 
pe un ton cald şi plăcut, surprinzător 
având în vedere profesia, hobbyul pe 
care îl are şi forţa de care dă dovadă) Din 
cauza vremii capricioase, după cum ştiţi, 
o săptămână a plouat, suntem cu timpul 
la limită, dar vă ascult, ce vreţi să ştiţi?

– Observ că sunt câteva blocuri din marmură 
la care se lucrează intens, nu aş vrea să îi 
deranjez pe colegii dvs. - mi-i puteţi prezenta?
Carmen T. - Alături de mine în această 
tabără sunt Cristian Pentelescu, Adrian 
Curcan, Panaite Chifu şi Corneliu Tache, 
sculptori cu foarte mulţi ani de creaţie în 
spate.

– Ca introducere, poate două cuvinte despre 
dvs., despre începuturi şi apoi aş dori să-mi 
spuneţi care a fost cea mai impozantă lucrare 
pe care aţi realizat-o, în cât timp şi unde se 
află amplasată sau în ce ţară?
Carmen T. - Am început cu Liceul de 
Artă Plastică, iar în clasa a IX-a am 
descoperit sculptura şi am zis „Asta este, 
asta vreau să fac“, şi asta am făcut în 
continuare. Apoi am urmat Institutul de 
Arte Plastice, iar după terminarea 
facultăţii am participat la prima tabără 
de sculptură, la Măgura. Şi de atunci am 
fost în foarte multe tabere aproape pe 
toate continentele. Cea mai înaltă lucrare 
are 8 m, este în Egipt şi este făcută din 
metal. De obicei, taberele sunt cu timp 
limitat, cam o lună de zile. Am lucrări în 
Franţa, Coreea de Sud, Germania, 
Guatemala, Argentina, Ungaria, 
Bulgaria, Dubai, Egipt, Mexic, Turcia etc.

– Cum vă adaptaţi la diferenţele climatice 
specifice fiecărei ţări unde participaţi, efortul 
mare depus în timpul lucrărilor, 
echipamentul, sunteţi o persoană delicată, dar 
în fond foarte puternică?
Carmen T. - Ne adaptăm, pentru că tot ce 
facem, facem cu plăcere, iubim meseria 
asta, ne place ceea ce facem şi trecem 
mai uşor peste greu.

Carmen Tepşan mi-a răspuns cu delicateţe, 
dar strict la obiect. Cele câteva zile 
însorite trebuiau preţuite cu fiecare 
secundă pentru a avansa stadiul 
lucrărilor.

– Invitaţia la Chitila v-a pus vreun semn de 
întrebare - şi aici mă refer la distanță, locul în 
care trebuia să lucraţi, sau aţi acceptat 
imediat?
Carmen T. - Am primit invitaţia pentru 
acest simpozion, m-am uitat pe hartă să 
văd locul, am văzut meandrele pe care le 
face acest lac în jurul localităţii şi am 
fost de acord. De acolo am pornit cu 
inspiraţia, am folosit (arătând spre blocul 
de marmură în lucru) aceste arce care 
descriu lacul în jurul localităţii, în plus, 
am venit cu nişte elemente foarte dure, 
geometrice, în combinaţie cu formele 
moi ale lacului. Aşa a ieşit macheta, 
lucrarea este în lucru.

– Despre Chitila ce îmi puteţi spune, v-a 
impresionat într-un fel?
Carmen T. - Este un oraş frumos bine 
întreţinut, am făcut o scurtă plimbare 
prin împrejurimi, aşa încât să mă încarc 
cu energia locului, pădurea este superbă, 
iar frunzele căzute din copaci acum 
toamna, o încântare, toate culorile 
posibile într-un covor inedit, aer curat şi 
foarte multă linişte. Sunteţi norocoşi să 
aveţi un aşa loc binecuvântat.

– Meritul îl are dl primar Emilian Oprea, 
care de-a lungul celor câteva mandate a ştiut 
cum să gestioneze totul de la bun început şi 
cum să atragă cu timpul fonduri europene, 
astfel oraşul nostru a înflorit, dar şi comuni-
tatea şi-a adus contribuţia - într-adevăr avem 
un oraş demn de laude. Vă mulţumesc pentru 
interviu, ne revedem, cu siguranţă, la sfârşitul 
taberei, când lucrările vor fi gata, expuse 
publicului spre încântarea generală.
Cu gesturi de balerină îşi acoperi din 
nou faţa cu masca împotriva prafului de 
marmură pentru a-şi continua lucrul, 
feminină, dar, în acelaşi timp, foarte 
puternică.

Am zăbovit ceva timp admirând operele 
de artă în lucru, aici, la Chitila, în cadrul 
Taberei de sculptură, gândind cum vor 
arăta în Parcul Dendrologic, între tufele 
de trandafiri sau la baza unui Ginkgo 
biloba, mângâiate cu privirea în fiecare 
zi de zeci de trecători înfometaţi de 
frumos. Zgomotul creat de unelte, praful 
de marmură care se înălţa spre cer şi 
artiştii plini de sudoare, praf şi entuziasm 
mi-au oferit un tablou greu de uitat.
Lucrurile frumoase şi trainice se fac 
întotdeauna cu foarte multă muncă, 
momentele de aur rămân scrise în cartea 
sufletului la fel şi persoanele întâlnite în 
viaţa noastră cu voie sau fără voie. Iar eu 
am trăit o altfel de bucurie, petrecând 
timp de calitate lângă oameni creativi şi 
puternici, m-am încărcat cu energie 
pozitivă, şi parcă am devenit mai 
puternică. Din Tabăra de creaţie şi 
sculptură Chitila, vă îmbrăţişez pe toţi, 
Coca Popescu. n

Tabăra de sculptură Chitila 2021 - Artă, feminitate şi putere

??  Coca POPESCU
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În amintirea unei alte duminici cu 
vreme închisă de la sfârșitul acestei veri, 
vă povestim despre excursia organizată 
pentru un grup de copii din Țigănești/
Republica Moldova. Continuăm să 
aducem în atenția copiilor valorile cu 
care s-a pornit la drum în 2018. Țigănești - Piscu -Țigănești - o zi de 
excursie. Dis-de-dimineață, copiii au depus flori la mormintele unor artiști 
ale căror versuri și cântece ne-au deschis inimile: Alexie Mateevici, Grigore 
Vieru, Ion și Doina Aldea Teodorovici. Au vizitat apoi Muzeul Național de 
Istorie a României. La orele amiezii au fost oaspeții echipei de la 
„EcoVillage Moldova“, unde s-au familiarizat cu preocupări de ocrotire a 
mediului, construcții și hrană sănătoasă. Excursie a fost propusă de Școala 
de la Piscu, organizată cu sprijinul Gimnaziului Țigănești. n

Muzeul Naţional al Țăranului Român a vernisat, la 14 
octombrie 2021, la Sala Noua Galerie, expoziția “Art and 
Landscape Narratives“. 
Artele vizuale actuale din România, practicile curatoriale, 
teoria artei și creația artistică se dezvoltă din ce în ce mai 
mult spre subiecte axate pe eco-democrație și pe existența 
umană în zilele noastre. Marilena Preda Sânc, cu o 
cunoaștere profundă a scenei de artă vizuală, coordonează 
o expoziție axată pe cercetarea conceptuală a contextelor 
sociale și politice, a problemelor de gen, a ecologiei și a 
istoriilor locale/globale, analizând efectele globalizării în 
era digitală și prezentarea, în perspective antropologice și 
geopolitice, a istoriilor unei omeniri care își redefinește 
identitatea spre o atitudine mai responsabilă. 

„Practicile Eco Art reprezintă un teritoriu transdisciplinar, 
interstițial, hibrid și multimedial în arta contemporană. 
Artele vizuale se poziționează frecvent în sfera dialogului 
social, politic, educațional din perspectiva unei umanități 

opacizate de un consumism exacerbat. Natura și natura 
umană au avut de suferit. Eco Art aduce în atenție natura 
și pericolele generate de poluare dintr-o dublă perspectivă 
estetică și militantă. Esențial este să înțelegem Eco Arta ca 
un mod curat și etic de a gândi și reflecta lumea contempo-
rană“, spune Marilena Preda Sânc, curatorul expoziției.
Expoziția, deschisă până la 24 octombrie, a cuprins creații 
realizate de Felix Aftene, Jasmina Al-Qaisi, Cătălin Burcea, 
Zoița Delia Călinescu, Floriana Cândea, Claudiu 
Cobilanschi, Ilie Duță, Dorina Horãtãu, Ludic Collective, 
Andreea Medar și Mălina Ionescu, Răzvan Mihalachi, 
Marina Oprea, Magdalena Pelmuș, Alexandru Poteca, 
Adrian Simionuc. n

14-24 octombrie 2021. „ART AND LANDSCAPE NARRATIVES” (video, foto, obiect)

Evenimentul a avut loc în cadrul unei noi ediții a 
„Cafenelei Românești“, la 19 octombrie, ora 18.00, 
la sediul ICR Tel Aviv, și a fost prezentat de 
Cleopatra Lorințiu, director adjunct al Institutului.
După succesul primei proiecții în Israel a filmului 
documentar „România neîmblânzită“, în cadrul 
Festivalului „Strada românească“ la Zikhron 
Ya’akov, ediția 2021, ICR Tel Aviv și-a propus 
difuzarea acestui film și la sediul propriu, 
completând proiecția propriu-zisă cu patru scurte 
filme de prezentare („Discuție cu producătorul“, 
„Echipamente și ascunzători“, „Filmări în Delta 
Dunării“, „România neîmblânzită - povestea 

producției“) puse la dispoziție de producătorul și 
scenaristul Alex Păun. Manifestarea s-a dorit a fi o 
incursiune în tainele producției unui documentar 
de o asemenea complexitate care își propune 
deopotrivă o abordare artistică și ecologică, într-o 
lume în care apărarea planetei devine esențială. 
Cei prezenți au avut prilejul să pătrundă în 
secretele de dincolo de ochiul camerei de filmat, 
au văzut cum se pregătesc prospecțiile, filmările, 
cum se înregistrează vocea naratorului, cum 
lucrează o echipă internațională, au descoperit 
echipamente și ascunzători, imagini din lungul și 
complicatul proces de producere a unei asemenea 
producții. Totodată, cu ocazia unei discuții a 
coordonatorului echipei de producție care este și 
co-scenarist, Alex Păun, cu actorul Victor Rebengiuc, 
publicul a putut intra în secretele înregistrării 
sunetului, a vocii naratorului, unul dintre 
proeminenții actori ai României. În iunie 2019, la 
Deauville Green Awards (Franța), „România 
neîmblânzită“ a primit trofeul de argint pentru 
„luptă împotriva încălzirii climatice“. În intervalul 
martie 2018 - martie 2021, „România neîmblân-
zită“ a avut parte de 95 de proiecții internaționale 
cu public în 34 de țări de pe patru continente. n
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??  Cristina ANGHELUŢĂ

19 octombrie 2021. „România neîmblânzită“

„Babardeală cu bucluc sau porno balamuc“, de 
Radu Jude, este propunerea României pentru o 
nominalizare la categoria „cel mai bun lungme-
traj internațional“ a premiilor Oscar 2022. 
Filmul, care a avut premiera mondială la 
Festivalul de la Berlin, unde a fost premiat cu 
Ursul de Aur, a fost ales de un comitet de selecție 
numit de Consiliul de Administrație al Centrului 
Național al Cinematografiei. 
Acesta este al treilea film semnat de Radu Jude 
care reprezintă România în cursa pentru o 
nominalizare, după „Aferim!“ și „Îmi este 
indiferent dacă în istorie vom intra ca barbari“.
Lista scurtă pentru nominalizări la Oscar 2022 
va fi anunțată de Academia Americană de Film 
la 21 decembrie 2021. Cea de-a 94-a gală de 
decernare a premiilor este programată pentru 
27 martie 2022, la Los Angeles.
Filmul, care va avea premiera în SUA în 
noiembrie, analizează raporturile dintre individ 
şi societate, având ca punct de plecare urmările 
pe care un clip porno de amatori, încărcat de o 
profesoară de şcoală generală pe un site speciali-
zat, le provoacă în viaţa acesteia. Din distribuţie 
fac parte actorii Katia Pascariu, Claudia Ieremia, 
Olimpia Mălai, Nicodim Ungureanu, Alexandru 
Potocean, Andi Vasluianu, Alex Bogdan, Ilinca 
Manolache, Dana Voicu, Axinte, Adrian Enache 
şi Ilinca Hărnuţ. Imaginea este semnată de Marius 
Panduru, montajul este realizat de Cătălin 
Cristuţiu, Dana Bunescu s-a ocupat de sound 
design, Cristian Niculescu a fost responsabil de 
scenografie, iar de costume, Cireşica Cuciuc. 
Producător este Ada Solomon şi coproducători 
sunt Paul Thiltges, Adrien Chef, Jiří Konečný şi 
Ankica Jurić Tilić. Regizor şi scenarist, Radu 
Jude a câştigat cu lungmetrajul său de debut 
- „Cea mai fericită fată din lume“- premiul 

CICAE, la Berlinala 2009. În 2012, a regizat 
lungmetrajul „Toată lumea din familia 
noastră“, prezentat în premieră mondială în 
secţiunea Forum de la Berlinală. Pelicula 
„Aferim!“ (2015) i-a adus Ursul de Argint pentru 
cea mai bună regie. Ea a fost urmată de „Inimi 
cicatrizate“ (2016), recompen sată cu două 
premii la Locarno IFF şi pentru care Radu Jude a 
primit trofeul pentru regie la Mar del Plata, de 
documentarul „Ţara moartă“ (2017) şi de 
lungmetrajul „Îmi este indiferent dacă în istorie 
vom intra ca barbari“ (2018), primul film 
românesc premiat cu Globul de Cristal la 
Festivalul de la Karlovy Vary.
În 2020, Radu Jude a fost prezent la Berlinală cu 
două lungmetraje: „Tipografic majuscul“ şi 
„Ieşirea trenurilor din gară“. Ambele filme au 
fost proiectate în secţiunea Forum a festivalului. 
Anul acesta, scurtmetrajul său „Plastic semiotic“, 
a fost prezentat în afara concursului la Festivalul 
de Film de la Veneția. n

„Babardeală cu bucluc sau porno balamuc“, 
de Radu Jude, propunerea României 
pentru Oscar 2022

??  Cristina ANGHELUŢĂ

Muzeul Național al Țăranului Român 
a organizat, în perioada 22-24 octombrie 
2021, Târgul cu antichităţi ţărăneşti 
- Amintiri din lada cu zestre. Lada de 
zestre era aşezată la loc de cinste în casele 
bunicilor, adu cându-ne nouă, tuturor, poveşti şi amintiri dintr-un alt 
timp, despre alţi oameni, despre o lume a satului care, din păcate, dispare 
pe zi ce trece. Cu poveşti şi amintiri dintr-alte vremuri, obiectele în care se 
regăsea satul de altădată, au ajuns să fie rar întâlnite. Chiar dacă prezentul 
aduce cu sine schimbări rapide, influenţând gustul pentru obiectele de 
mobilier şi pentru felul în care oamenii îşi decorează casele, e bine să 
amintim, măcar din când în când, de aceste obiecte care ne-au încântat 
copilăria şi de care ne leagă atâtea amintiri, pentru ca şi cei mai tineri să 
înţeleagă şi să aprecieze tradiţiile şi obiceiurile care ne identifică drept 
români. O ladă de zestre încărcată de mister, din care ieşeau la iveală 
valuri felurite de pânză, ia bunicii atât de delicată şi migălos cusută, 
broboadele de mers la biserică, sumanul bunicului, scoarţele şi macaturile 
„din zestre“. Şi cu adevărat era plină de taine pentru că, odată deschisă, 
trezea amintiri, te ducea cu gândul la întâmplări de demult, la oameni 
care au fost şi nu mai sunt, la o lume pe care, dacă aveai noroc, o puteai 
descoperi doar din poveştile spuse de bătrâni, în nopţile de iarnă, după 
cum au explicat organizatorii evenimentului într-un comunicat de presă. 
Au venit aproximativ 50 de colecționari și anticari, cu lucrurile vechi, 
cu parfum de poveste. Obiecte din lemn, ceramică, țesături, împletituri, 
jucării, podoabe, icoane și multe, multe alte lucruri frumoase au putut 
fi admirate şi tocmite în miez de toamnă, la Muzeul de la Șosea. 
Nu au lipsit nici bunătățile precum prăjiturile de casă, cozonacii, turta 
dulce, mierea de albine ori ierburile de leac și nici tradiționala țuică. 
Vizitatorii au fost invitați, de asemenea, să răsfoiască, să citească și să-și 
îmbogățească biblioteca cu publicațiile muzeului: cărți cu teme 
etnologice, cărți-obiect, albume ori revista Martor. n

Amintiri din lada cu zestre
??  Cristina ANGHELUŢĂ

Reprezentanți ai Institutului 
Norvegian al Meșteșugurilor 
invitați de echipa 
Institutului Național al 
Patrimoniului din România, 
în cadrul proiectului 

„In-Herit“, au ajuns în luna octombrie a acestui an la Piscu, în comuna 
Ciolpani. Ne bucurăm să fim un popas cald și de suflet pe drumurile pasio-
naților, dar și ale profesioniștilor din domeniul patrimoniului cultural. 
Oaspeții au fost întâmpinați cu pâine și sare, dar și cu poveștile despre 
vechiul meșteșug al olăritului de la Piscu și situația sa actuală, despre 
ridicarea muzeului și conceptul său de spațiu cultural. Sperăm într-o 
colaborare fructuoasă pe viitor. Împreună pentru patrimoniul cultural! n

Oaspeţi de la Institutul Norvegian 
al Meşteşugurilor la Piscu

??  George V. GRIGORE

??  George V. GRIGORE

Elevi din Ţigăneşti, de peste Prut, 
prin Bucureşti
??  George V. GRIGORE
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În dimineața zilei de 29 
octombrie 2021, aleile 
adumbrite ale Palatul 
Mogoșoaia erau acoperite de 
frunzele-lacrimi ale toamnei și 
ale acestei zile speciale, când 
este marcată ziua de naștere a 
Reginei Maria a României. Se 
împlinesc 146 de ani de la 
nașterea unei personalități care 
și-a pus amprenta asupra 
istoriei țării, iar prin creațiile 
artistice inspirate de viața 
Majestății Sale se încearcă 
reconectarea la marile idei și 
idealuri care au purtat-o pe 
valurile timpului.
Consiliul Județean Ilfov, prin 
Centrul Județean pentru 
Conservarea și Promovarea 
Culturii Tradiționale Ilfov, 
celebrează personalitatea 
Reginei Maria a României. 
„Inima Reginei“ este o expoziție 
online lansată pe 29 octombrie, 
care reunește lucrările 
pictorului Bogdan Mihai Radu și 
creațiile vestimentare semnate 
de Mimi Chipăilă.
Printr-o serie de picturi noi, 
unele de mari dimensiuni, 
Bogdan Mihai Radu aduce în 
atenție ipostaze ale vieții Reginei 
Maria în locurile ei preferate, 
inclusiv la Palatele Mogoșoaia 
și Știrbey din Ilfov. Expoziția 
aduce în prim plan și biodiversi-
tatea României, Regina fiind o 
mare iubitoare de natură. Mimi 
Chipăilă recreează eleganța 
Reginei printr-o serie de rochii, 
din care nu lipsesc motivele 
tradiționale sau perlele, inspirate 
din design-ul contemporan al 
Majestății Sale. 

Pe urmele paşilor 
Reginei Maria
„Mesajul expoziței este unul de 
pace, de bucurie, de liniște, 
dragoste de țară. Să fim mai 
uniți și mai buni, noi oamenii. 
De exemplu, dacă Regina Maria 
ar trăi în ziua de astăzi, cu 
siguranță ar fi în spitale îngrijind 
bolnavii de Covid“, ne spune 
Bogdan Mihai Radu.
Pașii ne conduc spre intrarea în 
spațiul expozițional al Palatului 
Mogoșoaia, unde suntem 
întâmpinați de coordonatorii 
expoziției, Andrei și Andreea 

Grosu, dar și de directorul 
Centrului Județean pentru 
Conservarea și Promovarea 
Culturii Tradiționale Ilfov, 
Alexandrina Niță, care ne spune 
că „este posibil să călcăm chiar 
pe urmele pașilor Reginei Maria 
care o vizita destul de des pe 
Martha Bibescu, aici la palat“. 
La intrarea în expoziție trebuia 
să fie pulverizat Parfumul 
Reginei, creat în epocă special 
pentru Majestatea Sa, dar s-a 
renunțat la idee, evenimentul 
fiind online. 
Creațiile artistice sunt atrăgă-
toare. Tabloul „Iarna la Capela 
Știrbey“ ne arată că totul este 
înghețat. Regina apare ca o 
nălucă în acest peisaj static. 
Duce flori la mormântul fiului 
ei, Mircea, mort la vârsta de trei 
ani, înmormântat în capelă. 
Apoi „Privind în zare“ ne arată 
natura și liniștea care o 
inconjoară pe Regină, în această 
lucrare apărând în costum 
popular românesc. Locul ales 
este Balcic, unde ea a petrecut 
multe momente ale vieții. Nu 
lipsesc florile ei preferate. 
„Dimineața la Balcic“ are liniște 
sublimă și flori „de la Balcic“. 
Lumina dimineții, cu claritatea 
și prospețimea aerului, este 
mesajul transmis de artist, care 
a vizitat și pictat la Balcic.
„Sunny day at Balchick“ o 
surprinde pe Regină pe o alee de 
la Balcic. Lucrarea este inspirată 
dintr-o fotografie reală. Artistul 
a dorit să includă elementele 
definitorii ale grădinii și artei 
populare locale, inclusiv un vas 
de lut mare. 
„Regina Maria înconjurată de 
crizanteme“ ne-o aduce în 
primplan pe Majestatea Sa 
îmbrăcată în costum popular 
culegând crizanteme în apropiere 
de Bran. Crizantemele sunt o 
temă recurentă în lucrările 
artistului. 
„Regina Maria pe terasa de la 
Balcic“ este una din lucrările în 
care Regina apare în alb 
imaculat, în imaginea și silueta 
consacrate. În egală măsură este 
o ținută regală sau o uniformă de 
soră medicală, așa cum a purtat 
pe front, când a avut grijă de 
soldații români bolnavi de tifos. 

„O zi de vară la Palatul Știrbey“ 
este tabloul unde arhitectura și 
natura de la palat sunt surpinse 
într-o zi de vară cu cer senin. Nu 
lipsesc florile care definesc 
reședințele nobiliare.
„Regina Maria în grădina de 
crini“ - o lucrare încare Regina 
este într-o grădină de crini. 
Culorile calde, pastelate evocă 
bunătate, solidaritate și iubire. 
Fața Reginei rămâne nefinali-
zată întrucât artistul dorește ca 
fiecare să își folosească 
imaginația proprie.
În „Regina Maria la Mănăstirea 
Cotroceni“ Majestatea Sa se 
roagă purtând o lumină, în fața 
mănăstirii din grădina 
palatului. Este una din puținele 
lucrări surprinse noaptea. 
Palatul Cotroceni a fost 
reședința principală a Reginei 
Maria. 
„Dansând printre petale“ este 
un tablou în care natura și 
portul popular sunt în centrul 
lucrării. Pasiunea Reginei pentru 
natură și dragostea pentru 
portul popular românesc au 
fost nedisimulate și apar în 
lucrare în toată splendoarea lor. 
„In Memoriam“ - o lucrare care 
aduce laolaltă copilăria Reginei 
petrecută în Anglia și viața ei 
din România. Florile uscate 
sunt din Anglia și, împreună cu 
masa inserată, reflectă grădinile 
englezești. O compoziție care 
reflectă tehnicile contempo-
rane. 
„Regina Maria în costum 
popular“ - o lucrare spontană a 
artistului inspirat din pasiunea 
Reginei pentru portul popular 
și natură. Tema florilor simple 
revine în acest ulei pe pânză. 
„Maria Regalis“ este singura 
lucrare în care artistul a pictat 
fața Reginei. 
Din fiecare încăpere a Palatului 
Brâncovenesc, pe lângă tablorile 
cu tușe fine ale pictorului 
Bogdan Mihai Radu, din care 
îmi pare că florile de crin devin 
păsări albe și își iau zborul către 
înaltele bolți, prezența 
manechinelor costumate în 
creațiile siderale ale lui Mimi 
Chipăilă îmi dă senzația unei 
existențe supraumane care se 
furișează printre noi, cu 

eleganță. Creațiile artiseti se 
regăssesc în reviste de artă, 
cultură și modă din Italia, 
Portugalia, SUA, Olanda sau 
Belgia, grație unor colecții 
capsulă cusute manual, cu 
detalii pictate sau applicate. 
Aici în expoziție, unul dintre 
manechine este îmbrăcat în 
„Melancolie“ - o rochie bleu 
brocart cu jupon din șifon, guler 
bumbac cu broderie vintage, 
cusută manual. 
Urmează o adevărată „Infuzie 
șofran“, o rochie tafta mătase, 
creată manual. 
„Azuriu“ este o piesă cu un 
colier de perle cusut pe guler, 
tafta din mătase, tipar construit 
special. 
„Poveste fără sfârșit“ este o 
creație din satin din mătase 
ivoire, pictat manual, completat 
cu bentiță pentru gât tip 
chocker rips cu trandafiri din 
mătase.
 „Flori de mătase“ este o rochie 
din satin din mătase pictat 
manual cu flori delicate cusute 
manual. 

„Flori albastre“ este o rochie 
prețioasă din satin mătase, 
pictată manual, cu detalii de 
flori albastre. 
„Albastru de Balchik“ oferă 
stare de larghețe și vaporizare. 
Este din tafta din mătase 
naturală, cu influențe 
renaissance dar și 
contemporane, cu detalii perle, 
volum simetric. 
„Fumuriu“ aduce tonuri de gri, 
fiind o rochie tulle căptușită cu 
tafta din mătase naturală, 
drapată manual, cu motivul 
florii, des întălnit în colecție.
„Nostalgie de brocart“ are ceva 
împărătesc, dar și popular. Este 
o rochie cu un croi cu influențe 
populare amintind de ie, perlele 
fiind cusute manual.
 „Amintiri“ este o rochie brocart 
de bumbac și mătase, cu detalii 
etnice. 
Expoziția poate fi vizitată până 
la 29 ianuarie 2022, prin prezență 
fizică, respectând protocolul 
sanitar, dar și online pe 
www.inimareginei.culturailfov.ro. n
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Palatul Mogoşoaia: 29 octombrie 2021 - 29 ianuarie 2022

„Inima Reginei“ - expoziţie inspirată 
din viaţa şi personalitatea Reginei Maria
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„Vraja se porni din nou și mai puternic. 
Parcul răsuna de muzică. Bătrânul bătea 
din palme fericit, ca un copil! Uitase de 
singurătate și simțea cu tot sufletul 
Sărbătoarea Crăciunului. Câinele rămăsese 
pitit în aceeași stare, neînțelegând ce se 
petrece. „- Vino, Rex! Nu vezi ce frumos 
este? Ce te-ai speriat așa?“ Deodată, un vânt 
puternic se iscă din senin aducând fulgi 
deși de nea. Viscolul se înteți. Plecară către 
culcuș cântând. Cam răgușise dar nu-i 
venea să se oprească, să nu se risipească 
minunata vrajă. Mai puse ceva vreascuri în 
butoiul de tablă și focul se înteți peste jarul 
dinainte! Se înveli cu o pătură roasă și adormi în culcușul improvizat“… 
povestea continuă pentru cine dorește prin lecturarea cărții 
„Muzicanții de bronz“ de Liliana Gabroveanu.
Nu am avut ocazia să cunosc povestitoarea, dar am aflat despre cărțile 
sale și activitatea muzicală pe care le desfășoară. 
Volumul „Muzicanții de bronz“ conține câteva texte de proză scurtă 
care tratează subiecte din viața oamenilor, evenimente pe care le 
putem întâlni și în viața noastră sau printre apropiații noștri. Numele 
acestor povestiri sunt simple, dar acțiunea lor este complexă: povestirea 
Muzicanții de bronz, care a dat și titlul cărții, apoi Croaziera, Afrodita, 
Râsul citadin, Trădarea, Fagotistul singuratic, Arhiva de măști, Apocalipsa 
morală, O cafea la mall, 22 decembrie 1989, Violoncelul, Movila de nisip și 
Plăsmuirea.
Cartea începe cu povestea lui Ion, un om al străzii care ajunge să stea 
într-un parc și să primească de mâncare din milă. Odată cu intrarea lui 
în parc, atenția îi este atrasă de o statuie cu doi copii muzicanți, care-l 
vor însoți pe Ion în noaptea de Crăciun și îi vor alina singurătatea. 
Povestea este ca o „palmă“ primită din partea realității adevărate, cea 
care depășește realitatea virtuală în care ne cufundăm pe zi ce trece. 
Croaziera mă face să mă simt ca și cum aș fi intrat în amintirea unei 
persoane și am văzut o aventură pe care respectiva persoană a ținut-o 
minte toată viața. Să nu mai spun că reprezintă o întoarcere într-o 
perioadă demult apusă. 
Afrodita este povestea Violetei, o fată de la țară, măritată cu vecinul, 
dar care a fost ambițioasă și a reușit în viață. Acum este o femeie de 40 
de ani, singură, pentru că a scăpat de soțul pe care-l simțea ca o piatră 
de moară și e gata să își găsească jumătatea. Doar că pasiunea nu 
înseamnă neapărat și iubire pentru totdeauna, iar planurile îi sunt 
stricate, ceea ce o transformă într-o femeie fără milă. 
Vă invit să descoperiți restul poveștilor cuprinse în această carte. 
Liliana Gabroveanu este un autor bine ales cu care să începeți să 
lecturați literatura română contemporană. A publicat texte de proză 
scurtă în revistele eCreator, Singur, Ecoliteratura. A scris cărţi pentru 
copii: „Poveşti şi povestiri de citit şi colorat“, „Fata din codru“, „Poveşti 
moderne din natură“.. A scris și proză scurtă: „Arhiva de măşti“ și 
„Antologia Scrisului de azi“ (Editura Singur, cu textul „Croaziera“). 
Liliana Gabroveanu este și violonistă în Orchestra Inginerilor. A lucrat 
la Filarmonica „Ion Dumitrescu“ din Râmnicu Vâlcea, a fost profesoară 
la Școala Gimnazială nr. 3 Voluntari-Pipera, la Pia Brătianu - Școala nr. 
17 București și la Liceul Teoretic „Ioan Petruş“ din Otopeni. n
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Chiar dacă pandemia de Covid 19 ne-a restâns 
aria de activitate geografică, mediul creativ se 
află în plină efervescență, căutându-și noi 
modalități de abordare și implicare în viața 
cetății. Așa s-a întâmplat și în cazul Salonului 
literar „Geo Bogza“ organizat la 16 octombrie 
2021 la Casa de Cultură Municipală din 
Câmpina unde au avut loc lansări de carte și 
lecturi publice. 
La eveniment au participat scriitori din 
Câmpina și „din largi împrejurimi“. Printre ei, 
Coca Popescu, din Chitila, care ne transmite 
următaorele rânduri:

Adesea sunt învinuită 
de sinceritate
O duminică frumoasă, dar parcă cea din cutia 
amintirilor este şi mai frumoasă. Despre 
întâmplarea care mi-a bucurat sufletul, 
îmbogăţindu-mă cu încă şapte prieteni, s-a 
povestit mult şi frumos, de ce nu aş face-o din 
nou, de dragul lor. Acele trăiri unice le revăd cu 
ochii minţii, dar altfel, după ce anii au cernut 
cuvintele şi păstrând faptele. La evenimentele 
unde sunt invitată sau care îmi aparţin, ori de 
câte ori am ocazia, îmi spun crezul aşa cum îl 
simt, „Prietenia este diamantul care se şlefuieşte 
în timp, cu răbdare, respect şi afecţiune“.
Nici astăzi nu mă dezmint, nu pot gândi altfel, 
este şi va rămâne crezul meu. 
La Câmpina, pentru că despre acest oraş este 
vorba, am ajuns datorită nostalgiei. Mă leagă 
amintiri de suflet. Iar cei câţiva prieteni pe care-i 
am acolo au schimbat în bine ceva, în viaţa mea.
Timpul zboară, iar zicala din bătrâni rămâne 
aceeaşi, nimic nu se întâmplă fără un scop sau 
hărăzit de divinitate, iată-mă la o sărbătoare a 
poeziei. De ceva timp, cu voie sau fără voie, 
ajung frecvent la Câmpina. Casa de Cultură 
„Geo Bogza“ a devenit pentru mine un templu, 
mai nou şi Biblioteca Municipală.
Părea o zi de sâmbătă obişnuită, pentru unii, 
pentru mine, specială. Traficul a fost lejer, am 
găsit adresa fără dificultate, chiar şi locul de 
parcare a fost ok, în faţa Casei de Cultură „Geo 
Bogza“, am urcat treptele din marmură păşind 
cu emoţie pentru necunoscut, era prima dată în 
acest locaş sfânt, aş spune acum. M-am aşezat la 
o masă, am scos volumul din care eram hotărâtă 
să citesc câteva poezii şi aparatul de fotografiat, 
aşa încât să imortalizez momentele speciale, dar 
şi faimoasele personaje pentru care străbătusem 
atâţia kilometri, aşteptând precum o şcolăriţă 
să-mi vină rândul pe scena improvizată.
Evenimentul a durat mai mult decât era 
programat. Toată asistenţa era dornică de a oferi 
celorlalţi din prea plinul sentimentelor 
impregnate pe hârtie, scrise într-un carneţel, 
carte sau în telefon. Aşa că niciunul nu se dădea 
dus, chiar dacă îşi consuma minutele alocate 
lecturării rămâneau în scaun parcă ţintuiţi de 
plăcerea văzului şi auzului.
Era aproape ora 18, din cauza vremii nefavorabile 
seara era foarte grăbită să ne acapareze, frigul şi 
oboseala ne încercau cu diverse stări, iar după o 
gustare şi un pahar de ceva rubiniu cuvintele se 
intersectau parcă mai voioase, iar prieteniile se 
legau de la sine.
 Am amânat plecarea spre Bucureşti, aşa că, 
mi-am urmat cei câţiva prieteni abia cunoscuţi 
într-un apartament unde căldura prieteniei 
chiar ridica gradele termometrului de camera. 
Importantă era doar buna dispoziţie. Parcă-i 
văd, hipnotizaţi de muză, toţi recitau şi inventau 
pe loc strofă după strofă până când s-a hotărât 
ad-hoc un fel de concurs, fiecare să scrie pe 
şerveţel câteva rânduri, iar produsul finit să fie 
citit spre deliciul tuturor, cap-coadă. Zis şi făcut. 
Eram timidă şi încercam să mă adaptez situaţiei. 

Mi-am pus neuronii la treabă, muza era lângă 
tâmpla mea şoptindu-mi sârguincioasă, iar 
prietenii m-au sărit la adunatul şerveţelelor, 
fiind cufundată în creaţia spontană. Printre 
coate şi zâmbete au adus poemul în forma 
finală, dar fără şerveţelul meu. Într-un colţ de 
fotoliu gândeam, voiam să impresionez, era ca 
un fel de botez al literelor, magie şi poezie. 
Într-un moment de linişte mi-am forţat norocul, 
privindu-i pe sub gene, am întrebat dacă pot citi 
şi eu şerveţelul. A fost o explozie de…, vă 
închipuiţi, momentul a fost hilar. Am auzit 
doar, în sfârşit, era cazul! Nu foarte sigură pe 
vocea mea am început, - Şapte rubine, deja le 
captasem atenţia, iar cineva a strigat: - Mai tare! 
Vezi dacă nu le bei şi doar le scrii, rubinele tale 
nu se vor auzite, mai cu forţă!

Şapte rubine
O stare de bine ne cuprinde,
Şapte pahare cu vin rubiniu uneşte prietenia,
La Câmpina, visele noastre vor prinde contur.
Poeme scrise dintr-o strigare,
Impregnate pe şerveţel, în camera 103,
Dintr-un oarecare hotel.
Natura îmbracă rochia de mireasă,
Prea târziu, pentru dansul fulgilor de nea.
Aceştia acoperă cu lăcomie pomii, acoperişuri,
dar şi o parte din şosea.
Ceaţa absoarbe şi gândul
Beţia cuvintelor străluceşte-n priviri,
Şapte suflete călătoresc în noapte,
pe acelaşi drum.
Capricioasa primăvară agăţată de-o stea,
dansează cuvântul, prietenie, pe inima mea

După terminarea momentului poetic a urmat 
un generos ropot de aplauze şi un:
„– Bine, mă fată!“
De atunci, am revenit mereu cu bucuria în 
suflet, la Câmpina.
La Sărbătoarea caşcavelei, la Târgul mierii, la 
Târgul costumelor populare. Îmbrăţişez cu 
privirea oraşul, îi strâng în braţe pe cei dragi şi 
mă declar iremediabil îndrăgostită de oameni şi 
aceste minunate locuri.
A trăi înseamnă să simţi energia, a privi mai des 
în ochii celor dragi, fără ruşine sau teamă rostind 
„te iubesc“, „mulţumesc“ sau „îmi pare rău“. Să 
lăsăm deoparte comoditatea şi tehnologia, iar în 
momentul următor nimeni nu va mai fi singur!
Bunica spunea atât de frumos: „Când sufletele 
păşesc desculţe pe aceeaşi uliţă, vorbele rămân 
mute. Datorită prietenilor mei din Câmpina, 
cuvântul omenie capătă noi valenţe.
Vă mulţumesc, oameni frumoşi! n

Festival de festivaluri: „Șapte 
inimi România“ - un eveni-
ment dedicat poporului 
român, deschis de la o etapă la 
alta, de la o ediție la alta - cu 
posibilitatea de a lărgi aria de 
participare în funcție de 
propunerile primite și 
acceptate! 7 inimi ROMÂNIA / 
7 etape/ 7 festivaluri naționale.

Participarea românilor din străinătate nu l-a transformat în festival 
internațional, ci i-a dat valoare, autenticitate doar - este și rămâne 
festival național, un festival dedicat națiunii române, oriunde s-ar afla 
ea. Asta ne spun organizatorii, prin directorul acestei gale a poeziei, 
Lhana Roma-Nova. 
Festivalul literar-cultural „Lupul dacic“ din acest an i-a avut printre 
premianți și pe ilfoveanca Nicoleta Tudor, care a primit Premiul „Loja 
poetică de argint“ pentru poezia „Curge Prutul“, dar și „pentru magia 
creației literare și dedicare culturii românești“. n

Scriitori din Ilfov

Liliana Gabroveanu 
şi poveştile sale care au îndulcit 
copilăria ilfovenilor

Nicoleta Tudor, 
premiată în cadrul Galei Poeziei 
„7 inimi ROMÂNIA“

??  George V. GRIGORE

Prezenţe ilfovene 
la Salonul literar „Geo Bogza“ din Câmpina

??  George V. GRIGORE

??  George V. GRIGORE
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Câți au auzit de cunoscuta, 
odinioară, formație de muzicuțe 
din Berceni? Ei bine, această 
formație care a făcut deliciul 
spectatorilor prin talentul și 
virtuozitatea membrilor săi 
continuă să existe datorită 
pasiunii membrilor săi, deși, în 
ultima vreme ei n-au mai avut 
posibilitatea să-și mai încânte 
publicul. 
După această anivesare am putea 
glumi și spune că „ne apropiem 
de pensie“. Dar, în ciuda vârstei 
unora dintre membri, aceștia nu 
au renunțat nicio clipă la „dra-
gostea“ lor din tinerețe - muzicuța. 
Ei au continuat să se întâlnească, 
săptămână de săptămână, ca să 
cânte la micuțul și atât de melo-
diosul instrument. 
De altfel, cântatul la muzicuță 
este o tradiție la Berceni. După un 
timp în care nu a mai existat 
inițiativă la nivel local, iată că 
Vicențiu Enache, profesor de 
muzică și angajat al Centrului 
Județean pentru Conservarea și 
Promovarea Culturii Tradiționale 
Ilfov, s-a hotărât să se implice în 
viața culturală a comunei natale 
și în renașterea acestei formații 
inedite din Berceni. 
În încăperea pusă la dispoziție de 
primărie, profesorul și membrii 
formației repetă atunci când 
timpul le permite acest lucru. Îi 
puteați întâlni acolo pe Gheorghe 
Morogan, Alexandru Morogan, 
Ion Acheaua, Ion Lazăr, Vapor 
Alexandru și Ion Stoica. 
Ei spun tuturor doritorilor 
povestea inedită a cântăreților la 
muzicuță. Cel care se afla în posesia 
celor mai multe amănunte era 
Ion Lazăr, „decanul de vârstă“. El 
își amintește că formația a fost 
înființată în 1960, când el avea 15 

ani și, ca și alți copii de vârsta lui 
din Berceni, știa să cânte deja bine 
la muzicuță. „Pe timpul ăla, mai 
toți copiii și tinerii aveau o 
muzicuță. Și eram mulți. Cântam 
ziua întreagă la ea, pe drum, în 
curte sau mai știu eu pe unde. 
Prima dată ne-am strâns șase 
băieți. Tata lui Ion Acheaua era 
primar. El, împreună cu dna 
Voicescu, directoarea căminului 
cultural, ne-au cumpărat câteva 
muzicuțe. După ce ne-am făcut 
formația, era prin 1961, ne-am 
dus la Vidra, unde era stația de 
radioficare, să cântăm la difuzor, 
cum era pe vremea aia. Am cântat 
5-6 bucăți. După aia, ne-a mers 
vorba prin comună că uite, dom’le, 
avem formație de muzicuțe în 
Berceni, că nu ne știa lumea. 
Făceam repetiții la cămin, la 
lumina lămpilor, nu aveam 
electricitate pe-atunci. Abia în 
1964 s-a electrificat comuna. Cu 
timpul, formația noastră s-a mărit, 
pentru că mulți doreau să cânte la 
muzicuță, împreună cu noi. Și 
uite așa, încetul cu încetul, am 
ajuns cunoscuți și în țară. În 1962, 

la căminul cultural a venit dl. 
instructor Cristian Zorzor să facă 
un cor cu copiii din comună. Dar 
a văzut că sunt mai mulți care 
cântă la muzicuță. Vreo cinșpe! 
M-au chemat și pe mine și așa am 
făcut o mândrețe de formație. 
Cântam pe scenă, la cămin, și venea 
lume puhoi! Aveam și soliști vocali, 
acordeonist, țineam programul 
mai bine de două ore. Și cântam 
la rece, că n-aveam microfon. Mai 
târziu am cântat la televizor, la 
emisiunea «Antena vă aparține», 
la festivalul «Cântarea României». 
Am cântat și pe scena de la 
Rapsodia Română, în 1977 am 
cântat la Teatrul «Ion Vasilescu», 
unde am fost și filmați de televi-
ziune. Formația noastră a mai 
activat până în 1989. Apoi am 
avut o perioadă de pauză, până în 
2009. Un sprijin deosebit am primit 
din partea d/nei Diana Radu Stan, 
de la Centrul Județean pentru 
Conservarea și Promovarea 
Culturii Tradiționale Ilfov. În 2010, 
am fost invitați și la Etno TV, 
unde am susținut un program din 
repertoriul nostru. A urmat apoi 

o nouă perioadă de inactivitate, 
până anul trecut, când am hotărât 
să ne întâlnim din nou. În prezent, 
formația numără 10 membri. 
Acum primim sprijin și îndrumare 
de la dom’ profesor Vicențiu. Iar 
în vara asta, el ne-a procurat niște 
costume și am participat la 
emisiunea Antena Stars“, își 
amintește veteranul formației, 
Ion Lazăr. 

Bucuria de a cânta
Ce impresionează în mod deosebit 
la această formație este bucuria 
lor de a cânta. „Noi suntem artiști 
amatori. Am învățat singuri să 
cântăm la muzicuță. Am învățat 
de la unul, de la altul… Totul, 
însă, este să ai ureche muzicală, 
fără asta nu se poate“, ne spune, 
mândru, Gheorghe Morogan. Ei 
își aduceau aminte cu nostalgie 
de vremurile când erau artiști 
cunoscuți. „Adevărul e că înainte 
se ocupau mai mult de partea asta 
culturală. Erau instructori foarte 
buni, cum era domnul Zorzor. 
Voia să facă din noi niște profe-
sio niști. Grupul nostru avea, la 
un moment dat, peste 20 de 
membri. Dar, în zilele astea, deși 
reprezentăm comuna, nu prea 
mai suntem băgați în seamă. În 

ziua de azi, copiii nu mai pun gura 
pe muzicuță, că au apărut alte 
lucruri, tot felul de nenorociri 
de-astea. Acum au Facebook, 
tablete… Nici nepoții noștri nu 
vor să audă de muzicuță!“, 
punctează Gheorghe Morogan. 
Tot el vorbește despre planuri. 
„Am fost cu Ion Acheaua și cu dl. 
Vicențiu Enache, care este și 
consilier local și președintele 
Comisiei de cultură, la ședința de 
consiliu și ni s-a promis că ni se 
vor cumpăra costume și muzicuțe 
și vom avea transportul asigurat 
la orice eveniment cultural la care 
vom participa. Trebuie doar să ne 
constituim într-o asociație, lucru 
pe care îl vom face cât mai curând“.
Vicențiu Enache spune că 
formația de muzicuțe urmează să 
fie implicată în mai multe 
proiecte, cum ar fi participarea la 
unele spectacole și festivaluri de 
profil. „Vor avea loc schimbări 
majore, pentru că am depus 
proiectul muzicuțelor de la Berceni 
la Consiliul Județean, unde am 
primit susținere de la președinte 
și urmează să se întâmple multe 
lucruri pozitive“. n
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Tradiţie şi perenitate. Muzicuţele din Berceni

Colecția etnografică „Zestrea Cucilor“ s-a 
îmbogățit cu mai multe obiecte de țesătură, 
grație donației Elenei Chiru din Brănești, 
din cartierul Băjenari. Este vorba despre 
diverse țesături care făceau parte din zestrea 
bunicilor sale din partea tatălui, Maria 
Chiru (pe nume de fată Staiu, căsătorită cu 
Marin al lui Moș Chire), cunoscută în 
Brănești ca fata lui Moș Cuche (cel care 
făcea măști de cuci) și din partea mamei, 
Elena Boață, fostă Obretin. În valiza cu 
zestre au fost identificate mai multe ștergare, 
dintre care se distinge unul „ales“, cu 
inscripție cusută (piesă rar întâlnită), o ie, 
o cămașă țărănească, rochia de mireasă a 
bunicii, basmale, șervete, un covor de 
perete din lână și diverse alte piese de uz 
gospodăresc și vestimentare (inventarul 
este în lucru). 
Salutăm gestul și dorința Elenei Chiru, ca 
piesele din zestrea familiei sale să nu se 

piardă odată cu renovarea casei, ci să se 
adauge la colecția de patrimoniu inițiată 
de Asociația Culturală Brănești. 
O altă donație a constat în noi piese 
deosebite: o cămașă tradițională bărbătească, 
un ștergar ales cu motive florale și 
avimorfe, un ștergar cu motive geometrice 
și un fier de călcat cu cărbuni, obiecte 
donate de Mihaela Răduică din Afumați. 
Rădăcinile familiei Mihaelei Răduică, cu 
numele de fată Dociu, se trag din primele 
familii de bulgari care s-au stabilit în 
Afumați pe la începutul secolului al 
XIX-lea.  Cămașa bărbătească și cele două 
ștergare au aparținut bunicii acesteia, 
Maria Cencu, care avea numele Minciu 
înainte de căsătorie. La fel ca familia 
Dociu, și familia Minciu provine tot din 
primii bulgari care s-au stabilit în Afumați. 

În colecţie a ajuns 
şi o „vârtelniţă cu roată“ 
de peste 100 de ani 
Colecția etnografică a asociației s-a îmbogă-
țit și cu o „vârtelniță cu roată“ (răsucitoare 
sau torcătoare), în urma donației lui 
Petrică Cazacu din satul Islaz. Piesa a fost 
folosită în tinerețe de bunica sa, născută în 
satul Vadul Anei. Pentru că stătea abando-
nată în podul casei bătrânești și venise 
vremea unor ample lucrări de construcție, 
domnul Cazacu s-a hotărât să o salveze 
prin donația către colecția de patrimoniu a 
Asociației Culturale Brănești. 

Colecţia - prezentată 
oaspeţilor din Cehia, Italia, 
Spania şi Grecia
Profesorul Marius Ovidiu Sebe a prezentat 
colecția „Zestrea Brăneștiului“ oaspeților 
din Cehia, Italia, Spania și Grecia, cu ocazia 
întâlnirii de lucru din cadrul proiectului 
Erasmus „Upgrade al programului de 
educație remedială pentru adulți, șansa a 
doua prin competențe digitale și psiho-
sociale europene“. Evenimentul a avut loc 
la Casa Corpului Didactic Ilfov, la 21 
octombrie 2021. Încântați de cele văzute, 
oaspeții străini au spus că vor reveni 
pentru a vedea și Muzeul „Zestrea Cucilor“ 
și pentru a participa la Festivalul „Ziua 
Cucilor“. n

Colecţia etnografică „Zestrea Cucilor“, un pic mai bogată
??  George V. GRIGORE 
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Existenţa prin împrejurimile 
oraşului Voluntari a 
suprafeţelor ocupate de ape şi 
de păduri favorizează crearea 
unei zone turistice care asigură 
condiţii optime de agrement 
atât pentru locuitorii oraşului 
cât şi pentru cei din municipiul 
Bucureşti. Mărturii certe ale 
unui asemenea trecut în 

localitatea Afumați, atestată 
documentar în 1510 aduc, de 
asemenea, ansamblul fostei 
curți a stolnicului Cantacuzino, 
construită la sfârșitul secolului 
al XVII-lea, curtea domnească a 
lui Radu de la Afumați, de pe 
malul stâng al râului Pasărea, la 
300 m vest de șoseaua Afumați-
Petrăchioaia, manufactura lui 
Șerban Cantacuzino (secolele al 
XVII-lea–al XVIII-lea), de pe 
malul drept al râului Pasărea, 
precum și o așezare și o 
necropolă medievale din 
secolele al XV-lea–al XVI-lea. 
Privit în acest context, nu e 
lipsit de interes faptul că orașul 
Voluntari de azi s-a înfiripat ca 
așezare umană pe „linia de 
centură” a Capitalei, pe un cerc 
care uneşte alte localități din 

jurul Bucureștiului, care, în 
orice ordine ar fi pomenite, ar 
putea reprezenta repere 
fundamentale ale unui 
interesant itinerar istoric şi 
spiritual, elocvent pentru 
istoria acestor locuri: Afumați, 
Tunari, Buftea, Mogoşoaia, 
Popeşti-Leordeni, la fel ca 
Fundeni sau Bragadiru, și 
acestea la doi paşi doar de 
București.
Cercul ales ca reper, dar dus 
ceva mai departe, spre sud, ne 
face să ajungem la Comana, 
unde Vlad Ţepeş a ctitorit o 
mânăstire fortificată, 
supranumită şi „Cetatea 
Neajlovului”, reconstruită de 
principele Radu Şerban şi 
refăcută în vremea 
Brâncoveanului (1699-1703). În 

această mânăstire sunt 
înmormântate figuri ilustre ale 
istoriei Ţării Româneşti: Radu 
Şerban, Nicolae Pătraşcu şi 
Şerban Cantacuzino. 
La Sineşti (Ialomița) există o 
biserică ctitorită la 1703, alături 
de care se pot observa 
rămăşiţele unui vast complex 
arhitectonic medieval. Aici este 
înmormântat Grigore Mihai 
Şuţu, mort la Pesta, în vârstă de 
65 de ani. Parcul şi Palatul Şuţu 
au intrat în proprietatea 
familiei Marghiloman, la 1846. 
Închizând cercul, venind tot 
mai aproape de București, spre 
nord-est, localitatea Voluntari 
se mărginește la nord-est de 
comuna Ștefăneștii de Jos, 
traversată de Balta Pasărea. 
pădurile Runcu și de pădurea 
Lipoveanca-Vulpache, și aceste 
părți din foștii Codri ai Vlăsiei. 

Denumirea anterioară a 
comunei era Ștefănești-
Lipovățu, amintită pentru 
prima oară în analele istorice în 
anul 1623. Mai târziu, într-o 
carte din 1892, pe când județul 
făcea parte din plasa 
Dâmbovița, comuna apare sub 
numele de Ștefanești-Lipovățu 
și avea în componența sa satele 
Boldu, Crețulești-Lipoveți, 
Ștefăneștii de Sus și Ștefăneștii 
de Jos. 
Printre punctele de un mare 
interes istoric ale zonei se mai 
numără biserica Crețuleasca 
- secolul XVII, monument 
istoric, balta Pasărea și pădurile 
Lipoveanca-Vulpache și Runcu. 
Cercul imaginar care uneşte 
împrejurimile Bucureştilor este 
întregit de alte câteva obiective 
de interes cultural şi istoric, 
situate în partea de nord-vest şi 
sud-vest a Capitalei. n

Oraşul Voluntari şi „cercul“ ilfovean pe care orbitează
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Atlas istoric pentru şcoalele secundare
P.P. Panaitescu, Editura Scrisul Românesc, Craiova - 1935
Se văd din harta anexată din 1537 (în Muntenia era voievod Radu Paisie 
Petru de la Argeș) localitățile existente în acele îndepărtate timpuri în 
cele trei ținuturi românești. Noi ne vom concentra pe cele din județul 
Ilfov.
În centrul hărții se află Cetatea Dâmboviței, denumirea din acele 
timpuri a „orașului lui Bucur“ (atestat documentar la 20 septembrie 
1459 pe timpul domniei lui Vlad Țepeș) - devenit ulterior București. În 
jurul său se aflau - la nord - Afumați și Snagov, la sud-vest - enigmaticul 
Bălteni, iar înspre est - Dridu. Înspre sud-est până aproape de Dunăre 
(unde „s-a născut“ orașul Oltenița) exista doar o singură localitate, 
Tânganu, în apropierea sa aflându-se Mănăstirea, construită în jurul 
anilor 1470, de Radu cel Frumos. Mănăstiri existau și în Snagov sau mai 
sus-pomenitul Bălteni. În apropiere - înspre nord - exista dispăruta 
localitate - Gherghița, azi doar un nume de stradă. 
Precizăm că mănăstirile se construiau în apropiere de unele cătune, nu 
în interiorul lor. Se respecta principiul „singularității mănăstirilor“, așa 
cum era, printre altele, și cea din apropierea cătunului Tânganu. Cum 
ulterior a fost și cea denumită Iezeru (a Vornicesei, a fost ctitorită de 
vorniceasa Chiajna, soția vornicului Cernica Stirbey) de lângă satul 
medieval Mărăcineni (actualmente Căldăraru). Sau renumita 
mănăstire Cernica, născută lângă dispărutul sat Floreștii de Mijloc, 
devenită, ulterior, mai la sud, localitatea cu același nume de azi. n

Belciugatele este comuna localizată în partea 
de nord-vest a județului Călărași și se 
învecinează la nord cu județul Ialomița, la sud 
și la vest cu județul Ilfov, iar la est cu orașul 
Fundulea. Aici descoperirile arheologice 
indică prezența omului încă din cele mai 
vechi timpuri. 
Pe malul stâng al Mostiștei s-au descoperit 
unele așezări din sec. al IV-lea d.Hr., 
suprapuse de o așezare de tip Dridu. Vis-a-vis 
de satul Marița, tot pe malul stâng al 
Mostiștei se găsește un tel neolitic aparținând 
culturii Gumelnița. Așezările de pe Valea 
Mostiștei sunt datate în sec. al IV-lea d.Hr. și 
reprezintă o populație formată din daci în 
curs de romanizare, goți și sarmați. Dispariția 
acestor așezări este pusă în legătură cu 
înfrângerea goților și invazia hunilor. La 
sfârșitul secolului al XIX-lea, comuna purta 
numele de Belciugatele - Cojești și făcea parte 
din plasa Mostiștea a județului Ilfov. În 1981, 
o reorganizare administrativă regională a dus 
la transferarea comunei la județul Călărași. 
Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi 
Medicină Veterinară din Bucureşti deține aici 
Stațiunea Didactică Belciugatele, respectiv 
Ferma Moara Domnească, instituție care are 
ca scop pregătirea studenţilor agronomi. Se 
urmăresc, așadar, cunoașterea şi utilizarea 
durabilă a produselor de protecţie a plantelor 
în simbioză cu bunele practici de mediu. 
Cele mai importante obiective turistice din 

Belciugatele sunt, în afara bisericilor, a 
monumentelor și a siturilor arheologice, două 
complexe care organizează partide de pescuit 
sportive.
În județul Călărași puteți face plimbări pe 
Dunăre sau să vizitați Grădina Zoologică, 
Muzeul „Dunării de Jos”, Muzeul Civilizației 
Gumelnița (Oltenița), Lacul Mostiștea, 
Mănăstirea Radu Negru, Lacul Fundeni, 
Brațul Borcea al Dunării, Ostrovul Ciocănești, 
Lacul Tătarul. La 25 km de Belciugatele mai 
puteți vizita casele boierilor Dudescu, Lacul 
Darvari, Lacul Fundulea, Lacul Gostilele, 
Mănăstirea Plătărești, Muzeul „Alexandru 
Odobescu” din satul Călăreți, Pădurea 
Fundeni, Râul Belciugatele, Râul Mostiștea, 
Valea Banciului, Valea Mostiștea. n

File de istorie ilfoveană

??  Vasile BOLBOJA

Încercările noastre de a redescoperi istoria 
acestei ţări, acestui judeţ, ambele cu o istorie 
bogată, au dat rezultate. Astfel, suntem în posesia 
următorului document despre istoria sa, pe care îl 
prezentăm. Deocamdată ne referim la localităţile 
din jurul Capitalei. 

Pe lângă Ilfov. BELCIUGATELE, 
parte din plasa ilfoveană Mostiştea
??  George V. GRIGORE 

Surse: belciugatele.ro; valea-iazurilor.ro
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Scriitorul Nicuță Tănase s-a născut 
la 12 august 1924, la Roșu, Chiajna 
și s-a stins la 5 septembrie 1986, la 
București. A fost un prolific scriitor 
umoristic român, fiul lui Anghel 
Nicuță, negustor ambulant, și al 
Elenei (n. Moldovan). După școala 
de ucenici urmată la București, 
lucrează ca lăcătuș la Avrig și apoi 
la Hunedoara. 
Debutează în ziarul Combinatului 
Siderurgic Hunedoara (Uzina 
noastră) cu foiletoane și versuri 
(1948). În 1950 intră la Școala de 
Literatură și Critică Literară „Mihai 
Eminescu“ din București. Lucrează 
ca redactor la revista Urzica, apoi 
chiar la Scînteia. 
 Colaborează la ziarele centrale și 
la revistele literare, precum 
Scînteia, Contemporanul, Flacăra, 
Gazeta Literară, Luceafărul, Presa 
noastră, Revue Roumaine, Scînteia 
Tineretului, Tribuna, Tînărul 
scriitor, Viața Românească ș.a., 
unde publică povestiri, foiletoane 
satirice sau fragmente de roman, 
pe care le adună mai apoi și în 
volum. Din aceste volume publicate 
putem aminti: M-am făcut băiat 
mare, A billentyus szajmuzsika, 
Muzicuța cu schimbător, Derbedeii, 
Acțiunea P. 1500, Astăzi e ziua mea, 
Am fugit de acasă, Ce oameni, 
Domnule!, Plec la facultate, Fără 
minuni, Doamne, Cruce de ocazie, Eu 
și îngerul meu păzitor Mitică, Băiat 
bun, dar... cu lipsuri, Piesă în trei acte, 
Sus mîinile, domnule scriitor, Ghidul 
superstițiosului, Destăinuirea marilor 
secrete, Carte de explicare a viselor, 
Răpirea ucenicului nevrăjitor, Fără 
înger păzitor, Telefonul de la ora 19, 
Portrete în Aqua Forte, Lume, lume, 
soro lume!, Patru nuvele aproape 
autobiografice, M-am făcut... tată mare, 
Un fel de jurnal. 
Pentru opera sa primește „Premiul 
Asociației Scriitorilor din București“ 
în 1979. Nuvela sa „Muzicuța cu 
schimbător“ a fost ecranizată în 
anul 1956 ca Ora „H“ de regizorii 
Sinișa Ivetici și Andrei Blaier. 
Dacă veți căuta și veți reciti cărțile 
sale, Nicuță Tănase pare un scriitor 
care a trăit împotriva sistemului. 

Un scriitor considerat „al copiilor“, 
se pare însă că nu scria neapărat 
pentru ei. 
În numeroasele sale povestiri 
amintește de petrecerile la care 
participa, de personaje care îi 
solicitau să pună pile odraslelor 
sale. În romane vorbește de viața 
de „derbedeu“ în anii ’60 -’70, de 
suți, de bătăuși…într-o notă foarte 
fină de propagandă a sistemului 
comunist. „Eu nu m-am simțit 
agresat de antitezele sale dintre 
beneficiile comunismului și 
problemele capitalismului, dar nu 
trebuie negat că Nicuță Tănase avea 
și astfel de pasaje, însă cu mult mai 
puține decât în alte cărți și la alți 
autori“, ne spune unul dintre 
admiratorii operei sale. Personajele 
sale sunt în majoritatea cazurilor 
copii orfani, derbedei de la marginea 
Bucureștiului, copii dezamăgiți 
pentru moment de relația cu 
adulții etc. De aici poate și eticheta 
pusă de…„scriitor pentru copii“. 
Nicuță Tănase nu e tocmai un 
scriitor pentru copii, ci un scriitor 
căruia i-au plăcut foarte mult 
copiii și în mod sigur un scriitor în 
ale cărui lucrări copiii erau frecvent 
personaje principale. Lumea despre 
care scrie Nicuță Tănase e cea a 
oamenilor simpli, a acelor „oarecare“.
„M-am făcut băiat mare“ este un 
roman scris din perspectiva unui 
copil. Un copil al cărui tată 
rămâne invalid de o mână și este 
dat afară din fabrică și așa încep 
problemele lor cu banii. O familie 
și așa destul de săracă, care ajunge 
încet-încet să fie dată afară din 
casă, mama moare din cauza unei 
boli la plămâni, tatăl ajunge în 
pușcărie pentru că a vrut să-i ofere 
copilului un rând de haine pe care 
până la urmă l-a furat (după ce 
acela pentru care muncise a refuzat 
să-i mai dea banii câștigați). Tot 
acest tăvălug de evenimente 

negative sunt văzute de personajul 
principal într-o lumină pozitivă și 
naivă, aceasta fiind și savoarea 
cărții…în fapt extrem de agresivă 
ca subiect, negativă și tristă… însă 
se transformă într-o carte amară, 
dar foarte haioasă. Personajul 
principal ajunge pe stradă, la Gara 
de Nord, vinde ziare… însă nu își 
pierde umorul și speranța. 
„Derbedeii“ este relativ o conti-
nuare a cărții anterioare, din 
perspectiva unui personaj mai în 
vârstă cu câțiva ani, un tânăr. 
Derbedeu de Giulești, Marin 
Radus, prieten cu Ilie Chelie, de 
profesie „șmecher“ și hoț cu talent, 
își duce veacu’ și iubirea în cartier, 
asta până se bagă pe felie Titi 
Fitzaru și vrea să i-o sufle pe 
Matilda, gagica lui. Dar acesta e 
doar o introducere în atmosferă 
pentru că destinul lui Marin 
Radus nu e să îl taie pe Titi, așa 
cum pornise… pentru că a aflat că 
Matilda e cam „bagaboantă“, ci să 
se ducă cu Ilie Chelie să fure saci 
de cereale din trenul care venea 
din Moldova. Și ce trasporta trenul 
în afară de grâu? Moldoveni. Și 
unul dintre ei a ținut prea mult la 
sacul pe care îl ținea în brațe și pe 
care Ilie Chelie i-l smulge din mers 
cu un cârlig, încât se accidentează, 
sau chiar moare. Nu se mai știe 
pentru că cei doi hoți, Ilie Chelie și 
Marin Radus, fug. Din acest 
moment începe de fapt și cartea…
Marin Radus fuge să se angajeze la 
Combinatul Siderurgic de la 
Hunedoara ca să scape de eventuali-
tatea în care moldoveanul a murit 
și el ar fi fost dovedit drept 
complice la crimă. Aici alte 
peripeții pentru că intră într-o 
echipă de derbedei din toată țara, 
fiecare ajuns să muncească 
dintr-un alt motiv. Vă las pe voi să 
descoperiți continuarea și 
peripețiile ce au urmat. 
Probabil ultima carte a lui Nicuță 
Tănase a fost „M-am făcut…tata 
mare“, un jurnal al vieții sale.
Cărțile lui Nicuță Tănase se citesc 
cu sufletul la gură, nu neapărat 
pentru că sunt pline de suspans, ci 
pentru că sunt savuroase și acțiunea 
curge ușor, fără sincope… Nicuță 
Tănase a fost un scriitor care și-a 
dorit toată viața sa să se joace. 
Cărțile lui sunt pline de umor și 
viață, pentru că ai impresia că le-a 
scris în joacă. Nu a vrut să scrie 
cărți serioase, încrâncenate, pline 
de personaje grele, cu biografii 
pretențioase. Persoanajele lui sunt 
copii, tineri sau oameni simpli, 
atunci când nu este chiar autorul 
cel care lansează replica, acțiunea, 
sau doar dă replica altui personaj. 
Citiți cărțile lui Nicuță Tănase și 
veți călători pe valurile unei vieți 
altfel, plină de aventuri și 
neprevăzut. n

Nicuţă Tănase, umoristul Ilfovului

??  George V. GRIGORE 

Surse: wikipedia.org; alinascarlat-romaniaculturala.blogspot.com; 
ilazu.blogspot.com; gooddreads.com; info.tm.edu.ro; good-read.
club; academia.edu

Bibliografie: 
Mircea Zaciu, Marian Papahagi şi Aurel Sasu (coordonatori), 
Dicţionarul Scriitorilor Români, editura Albatros, 2002.

Între 1994 și 2014, frecventam un Club al Pensionarilor 
din Sectorul 2, locul unde am avut ocazia să cunosc câțiva 
mari actori ai teatrului românesc. Îi amintesc aici pe 
Adela Mărculescu, Valeria Gagealov, Ileana Stana Ionescu 
și pe Ion Lucian, cel care, pe lângă marele talent actoricesc 
îl avea și pe acela de manager al Teatrului Excelsior din 
București. De la soția sa, actrița Paula Sorescu - Lucian, la 
o manifestare literară, am primit un volum al maestrului 
Lucian: „Fantezii pe teme umoristice“ (Fabule și miniaturi), 
apărut în 1998. Marele actor frecventa des Clubul 
Pensionarilor și era o mare plăcere pentru toți să îl 
ascultăm recitând fabulele și miniaturile compuse chiar 
de domnia sa.
De multe ori ne interpreta diverse roluri din spectacole 
de teatru în care jucase. 
Ion Lucian a fost un mare maestru de comedie de teatru, 
film, radio și televiziune. A fost o voce a radioului, 
dramaturg și director al Teatrului „Elxcelsior“ și societar 
al Teatrului Național București. L-am apreciat 
interpretând roluri în filmele D-ale carnavalului (1958), 
Doi vecini ( 1959 ) de Geo Saizescu, Alo ați greșit numărul 
(1961) sau piesa „Titanic vals“. În 1965, alături de Grigore 
Vasiliu Birlic, Ion Lucian a interpretat, la teatrul 
radiofonic, piesa „Năzdrăvăniile lui Nastratin Hogea“, 
de Anton Pann. A avut o activitate de 70 de ani pe scenă. 
S-a luptat cu autoritățile locale timp de 12 ani până a 
putut înființa Teatrul „Excelsior“.
În 1982, ca director al Teatrului „Ion Creangă“ a dat un 
interviu pentru televiziune, când a pus în scenă un 
spectacol pentru toate generațiile (copii, elevi, studenți, 
adulți) cu numele „Imaginile sunt imagini“, cu o echipă 
de actori formată din Daniela Anencov, Florina Luican, 
Paula Frunzeti și Victor Radovici. Spectacolul a 
întruchipat un joc al generațiilor.
Maestrul a avut în permanență o vorbă pe care o spunea 
mereu, că teatrul este singurul loc unde se joacă cinstit. 
O altă declarație a maestrului a fost „Bucuria vieții mele 
a fost că am lăsat în urma mea Teatrul Excelsior“. 
A fost omul care a trăit dăruindu-se unui scop generos, 
implicându-se cu tot elanul și credința în actul artistic. 
Ion Lucian s-a născut pe 22 aprilie 1924 în București și a 
plecat să joace printre stele la 31 martie 2012.
Din multele scrieri ale maestrului am ales spre aducere 
aminte două miniaturi:

Consult
„Doctore, te-aș ruga mult
Să-mi faci un consult.
Nu știu ce-i cu mine,
Nu mă simt prea bine.
– Ce vârstă aveți?
– Treizeci și șase, la toamnă!
– E clar doamnă!
Diagnoză peremptorie:
Lipsa de memorie. 

Un minut de adevăr
– Ospătar, asta e o rușine!
Îți bați joc de mine?
– Ce-i cu porția asta atât de mică?
– Nu te repezi nenică
După ce-o să guști din mâncare, 
o să ți se pară prea mare. n

Actorul, directorul, 
regizorul şi scriitorul 
Ion Lucian

??  VICTOR COLONELU, regizor 
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Upgrade E-adults este un proiect 
Erasmus+ de parteneriat strate-
gic pentru educația adulților, de 
cooperare internațională, pentru 
inovare și schimb de bune 
practici, care are ca scop 
diseminarea acestora la nivel 
european prin formarea 
formatorilor care pot oferi 
abilități digitale în special în 
utilizarea rețelelor sociale 
aplicate în domeniul muncii cu 
adulți defavorizați.
Principalii beneficiari sunt 
personalul care lucrează cu adulți, 
educatori pentru adulți, adulți 
defavorizați, reprezentanți ai 
organizațiilor care lucrează 
direct în domeniul educației 
adulților, autorități locale, 
entități comerciale, oficii pentru 
piața muncii și centre de anga-
jare, profesioniști în domeniul 
educației adulților în ceea ce 
privește procesul de luare a 
deciziilor, cercetare, consiliere 
informațională și formatori.
Proiectul și-a propus să 
împărtășească și să colecteze 
bunele practici ca bază pentru 
pregătirea formatorilor, să 
stabilească structuri de 
instruire pentru formatori și 
educatori, să scrie un manual 
care să răspundă actualei lipse 
de competențe TIC și digitale 
pentru adulți, să definească 
strategia durabilă cu efecte în 
curs de desfășurare asupra 
partenerilor, ca o structură de 
învățare pentru grupul țintă, să 
creeze o rețea de promovare, 
ofertare și furnizare de programe 
educaționale pentru adulți 
pentru a ajunge la toți potențialii 
participanți, să crească calitatea 
vieții pentru individ și să creeze 

valoare și flexibilitate în viața 
activă, să formeze formatori și 
educatori calificați care vor 
implementa programele și vor 
susține elevii adulți aflați în 
pericol sau excludere.
Rezultatele vor oferi o serie de 
produse finale importante și de 
înaltă calitate, cu un impact real 
asupra publicului relevant: 
manual care conține studii 
comparative în Europa privind 
metodele de abordare și predare 
în utilizarea TIC pentru adulți 
defavorizați, program de 
formare teoretic și practic pentru 
personalul organizațiilor despre 
cum să relaționeze și să abordeze 
adulții defavorizați și să-i ajute 
să utilizeze instrumente digitale 
aplicate în tipul de muncă, 
evenimente locale de formare 
destinate adulților defavorizați.
Casa Corpului Didactic Ilfov, 
partener în proiect a găzduit în 
perioada 20-22 octombrie 2021, 
ce-a de-a treia întâlnire 
transnațională la care au luat 
parte coordonatorul, 
organizația Hodina H din Cehia 
și alți parteneri din Italia, 
Grecia și Spania. Cu acest prilej 
am îmbinat activitățile 
organizatorice, de management 
al proiectului cu activitățile 
tehnico-științifice și cu 
activități socio-culturale. 
În prima zi am evaluat 
implementarea proiectului și 
am discutat despre etapele 
următoare în desfășurarea 
proiectului, care constau în 
conceperea, pe baze comune, a 
unui curs de formare în 
domeniul digital adresat unor 
categorii de adulți defavorizați. 
Pentru aceasta, fiecare dintre 

organizațiile din proiect își va 
stabili grupul țintă, tipul sau 
tipurile de adulți defavorizați 
pentru care va crea și va furniza 
acest curs, precum și 
modalitatea utilizată în 
organizarea lui. Experții 
formatori care vor elabora și vor 
susține acest curs la nivel 
național vor participa la un 
grup de lucru de abilitare cu 
competențe digitale comune la 
nivel european, în perioada 9-13 
noiembrie, la partenerul 
spaniol, Asociacion Cultural y 
Deportiva La Hoya.
Pentru a construi acest curs, 
Casa Corpului Didactic Ilfov 
și-a propus o abordare 
științifică, comună tuturor 
programelor propuse spre 
acreditare. Aceasta este bazată 
pe o metodologie care să 
pornească de la cercetarea-
sondarea diferitelor categorii de 
beneficiari, chestionarea și 
analiza nevoilor de dezvoltare și 
formare în domeniul digital 
pentru creșterea nivelului de 
incluziune socială.
Aceste aspecte au fost abordate 
și în cadrul Conferinței 
intitulate sugestiv „Digi_to_
all”, organizată în cea de a doua 
zi a întâlnirii desfășurată 
on-line și hibrid, întrucât 
participanții la întâlnirea de 
proiect transnațională au luat 
parte fizic și au adresat întrebări 
speakerilor. 
Am abordat teme privind 
tendințele globale în sfera 
digitală care să faciliteze 
integrarea socială, networkingul, 
informarea, Adaptări 
comportamentale ale adulților 
la noile aplicații, platforme și 
programe, schimbări psihologice 
și de mentalitate generate de 
noul context tehnologic și 
comunicațional global. 
Dezvoltări sociale prin conectivi-
tate, sustenabilitate și cooperare 
europeana și globală. De la 
utilizator observativ și utilizare 
de timp liber la creator de 
conținut și lucrător în domeniul 
digital sau strategii de obținere 
a succesului la orice vârstă.
Participanții au făcut parte 
dintre grupurile interesate, 
adulți cu dizabilități, seniori, 

cadre didactice, formatori. 
Scopul conferinței a fost de a 
circumscrie aspecte, nevoi, 
abordări care să permită 
formarea de competențe 
digitale tuturor, pentru că, mai 
ales această perioadă pandemică 
ne-a arătat cât se poate de clar 
faptul că internetul și lucrul la 
distanță, interacțiunea cu 
resurse digitale este necesară 
pentru toate vârstele și toate 
categoriile sociale. 
Vorbitorii, prinre care Daniela 
Tontsch, președinte al 
Consilului Național al 
Dizabilității, și Sorin Ilie Țața, 
expert ITC, din cadrul aceluiași 
consiliu, au explicat că accesul 
la internet și utilizarea unei 
palete largi de resurse digitale 
este esențială în cazul 
persoanelor cu dizabilități. De 
aceea, nu doar o alfabetizare 
digitală a categoriilor 
defavorizate este necesară, dar 
și o abordare de formare a unor 
competențe avansate în lucrul 
cu programele și aplicațiile 
informatice, eventual adaptată 
diferitelor tipuri de dizabilități 
ar fi utilă.
Conf. univ. dr. ing. Georgiana 

Chișiu, din cadrul Universității 
Politehnica București, și Marian 
Staș, expert în educație, au 
analizat diferite programe 
informatice, aplicații și niveluri 
de utilizare a lor pentru 
educația adulților și tinerilor, 
precum și noile tendințe în 
digitalizarea educației. O altă 
latură a digitalizării, 
reprezentată de comunicarea în 
rețelele social-media, precum și 
tendințele care se profilează în 
acest domeniu au fost ilustrate 
sugestiv de prof. Ilarion Țiu. 
Pentru că digitalizarea și 
dobândirea acestor competențe 
facilitează în mod decisiv nu 
doar comunicarea, dar și 
integrarea socială, iar adulții 
defavorizați sunt cei care au 
nevoie într-o mai mare măsură 
de dezvoltarea acestor 
competențe, organizarea și 
susținerea de către CCD Ilfov a 
unui asemenea curs gratuit 
suntem convinși că va contribui 
la creșterea calității vieții 
acestor persoane, așa cum își 
propune nu doar proiectul, dar 
și Comisia Europeană care 
susține asemenea inițiative 
educative. n

PAGINA 12   |   INFO CCD

Pagină coordonată de prof. dr. Florin PETRESCU, director al CCD Ilfov

Casa Corpului Didactic Ilfov a organizat, în ultima zi a 
lunii septembrie 2021, întâlnirea anuală privind 
perfecționarea și formarea continuă în județul Ilfov, 
care a avut loc online. Au participat directori ai unită-
ților de învățământ și cadre didactice responsabile cu 
activități de perfecționare și formare continuă, iar din 
partea ISJ Ilfov, Corina Mirescu, inspector școlar pentru 
dezvoltarea resursei umane. 
În cadrul acestei întâlniri anuale, directorul Casei 
Corpului Didactic Ilfov, Florin Petrescu, a prezentat o 
sinteză a programelor și activităților de formare 
continuă care fac parte din oferta elaborată pe baza 
analizei nevoilor de formare a cadrelor didactice din 
județul Ilfov în anul școlar 2021-2022. 
Simona Luca, profesor metodist, a trecut în revistă 

proiectele europene în care este implicată casa corpului 
didactic, atât ca partener, cât și ca beneficiar, iar 
profesorul metodist Marius-Ovidiu Sebe a prezentat 
calendarul și procedura de aplicare a Ordinului 

ministrului Educației nr. 5.967 din 6 noiembrie 2020, 
pentru aprobarea Metodologiei privind sistemul de 
acumulare, recunoaștere și echivalare a creditelor 
profesionale transferabile.
Corina Mirescu a transmis o serie de informații privind 
perfecționarea prin grade didactice, precum și alte preci zări 
privind perfecționarea în anul școlar 2021-2022.
Finalul întâlnirii a fost alocat răspunsurilor la 
întrebările participanților care au solicitat lămuriri 
metodologice și legislative, reieșind unanim necesitatea 
unor întâlniri periodice care să clarifice cât mai multe 
aspecte privind problematica perfecționării și a 
formării continue. n

Întâlnirea anuală privind perfecţionarea şi formarea continuă în anul şcolar 2021-2022

??  Profesor metodist Marius-Ovidiu SEBE

Incluziune socială prin competenţe digitale
??  Prof. metodist Simona LUCA & prof. dr. Florin PETRESCU


