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Ca la cinematograf

? Ionela MIRCEA

Emoţiile - bune sau rele?

În fond, ce reprezintă emoțiile? Ele sunt niște reacții afective, manifestându-se cu o intensitate mijlocie fiind de asemenea, de scurtă durată, uneori aducând anumite modificări
organismului în funcție de emoție și ne oglindesc atitudinea noastră față cu realitatea. Ce
vrea să însemne oare acest lucru? Atunci când trăim emoția bucuriei, gândim pozitiv față
de un lucru, și corpul nostru simte. Vibrăm de fericire, iar toată lumea din jurul nostru
observă asta. Când trăim emoții pozitive, simțim că suntem în armonie cu noi, cu ceea ce
ne face sa ne simțim împliniți sufletește, ne oferă o stare de bine, de mulțumire, de
satisfacție. Cele mai importante emoții pozitive sunt iubirea, recunoștința, pasiunea,
fericirea, optimismul, încrederea în sine, entuziasmul, satisfacția.
Când trăim o emoție negativă, de exemplu un eșec profesional, sau pierdrea cuiva drag,
simțim nevoia de a țipa, plânge sau...altceva, iar corpul nostru exprimă aceste stări.
Emoțiile negative ne secătuiesc de putere, ne aduc nefericire, tristețe și ne țin departe de
ceea ce ne dorim sau este important pentru noi. Ele iau forma unor dureri sufletești și
fizice, cu toții am trecut prin asta. Cele mai importante emoții negative sunt frica, ura,
grijile, regretele, supărarea, tristețea, depresia, vinovăția, gelozia. Emoțiile fac partea din
viața noastră zilnică, în fiecare zi exprimăm o emoție, fie ea pozitivă sau negativă. Ele
predomină în viața noastră si ne pot determina succesul sau eșecul.
Pentru că tot suntem în era tehnologiei, ce ar fi să ne imaginăm că avem o telecomandă
cu care putem șterge emoțiile negative, ținând cont de impactul pe care îl au aceste emoții
asupra noastră? În plan mental, ne blochează gândirea și creativitatea. În plan fizic, ne
degradează celulele din corp, iar asta va conduce la apariția bolilor grave. Emoțional,
sufletul nostru va fi în durere profundă, iar în plan spiritual ne poziționează în dezacord cu
forțele divine. Ținând cont de toate aceste efecte negative ale emoțiilor, am fi oare tentați de
achiziționarea unei asemenea telecomenzi? Câți dintre dvs. ar apăsa butonul care ar șterge
emoția provocată de pierderea cuiva, de trădarea persoanei iubite, de regretul că nu am
fost acolo la momentul potrivit, frica pentru viitorul copiilor noștri? Orice emoție negativă
care ne-a tulburat trecutul sau prezentul. Și totuși, chiar dacă aceste emoții ne-au rupt
sufletul în mii de bucățele, ne-am fi dorit să nu trăim acele pierderi, simțeam poate că nu
puteam respira sau că nu vrem să mai aparținem acestei lumi. Oare nu aceste emoții
ne-au făcut și mai puternici? Nu am învățat să ne ridcăm? Să luptăm și mai mult pentru
examenul pe care tocmai l-am pierdut? Să apreciem mai mult pe cei dragi, tocmai când
am pierdut o persoană dragă? Să învățăm să nu mai avem încredere foarte mare, atunci
când suntem trădați? Pentru că ne aflăm în acest context pandemic, nu am învățat oare
mai mult să apreciem libertatea, ieșitul în parc, mersul la muncă, școală, întâlnirile? Oare
soluția ar fi acest șters al emoțiilor? Sau doar cum să le gestionăm? Cum facem aceste
emoții negative să devină pozitive?
Cu siguranță putem transforma emoțiile negative în emoții pozitive, dar acest lucru ține
doar de modul în care ne gestionăm gândurile.
Gândurile și emoțiile lucrează împreună, nu le putem separa, totul ține de cum alegem
să privim evenimentul în sine care ne-a marcat. În aproape orice se manifestă în viața
noastră, există și lucruri pozitive, hai să ne concentrăm pe lucrurile pozitive, iar acolo
unde există o problemă sa nu ne axăm pe ea, ci pe soluțiile problemei. Atunci când ne
axăm pe soluții, nu blocăm creativitatea și vom găsi cu siguranță rezolvarea problemelor
pe care le întâmpinăm. Să ne concentrăm toată energia pe lucrurile pe care le dorim, să
luptăm pentru ele. Poate că am pierdut pe cineva drag, dar hai să apeciem pe cei dragi
care ne-au rămas alături. Am pierdut un examen, poate că nu eram suficient de pregătit,
voi studia mai bine materia. Persoana în care aveam încredere m-a trădat, așa îmi dau
seama că nu îmi merită prietenia, voi găsi oameni care vor ști să mă aprecieze. Pandemia
ne-a învățat să apreciem lucruri pe care înainte nici nu le observam. Există și o vorbă:
Dacă viața ne dă lămâi, să ne facem o limonadă delicioasă.
În concluzie, atât emoțiile pozitive, cât și cele negative joacă un rol important în viața
noastră. Să încercăm să vedem lucrurile bune și din fiecare experință să tragem
învățăturile necesare. În încheiere vă invit să ascultați melodia: Bobby McFerrin- Don’t
Worry, Be Happy. Lăsați tot ce este negativ să zboare! n

Cinematograful a oferit din totdeauna
senzația de evadare într-un alt spațiu și un
alt timp. El a fost cel care a oferit românului
în regimul trecut senzația de libertate.
Intrai în întunericul catifelat al sălii de
proiecție și uitai de tine. Nu mai existau
probleme, nu mai exista foame sau frig.
Imaginea color ținea și de foame și de cald.
Așa puteai călători pe întreaga planetă, dar
și în spațiul infinit, te puteai îndrăgosti,
puteai fi un aventurier din vestul sălbatic
american sau un erou al trecutului istoric.
Așa puteai strânge de mână iubita sau
săruta pe ascuns o fată, profitând de
întuneric. Sala de cinema avea magia ei.
Când eram copil și mergeam la cinematograf căutam să ocup un loc în primul rând,
având impresia că astfel sunt chiar primul
care vede filmul respectiv. Cei din spate
vedeau filmul mai târziu ca mine și astfel
eu eram avantajat de poziția mea primă.
După ce cumpăram biletul și doamna
plasatoare de la ușă mi-l rupea (pentru
control), alergam să ocup locul atât de dorit.
Odată așezat, priveam peste umăr spre
restul sălii de proiecție și eram mândru de
locul meu. Când începea proiecția, senzația
de început era nemaipomenită, numai că
nu puteam urmări întreaga imagine
panoramică a ecranului imens. Parcurgeam
în viteză, de la stânga la dreapta și invers,
marele ecran, iar apoi urmăream și pe
verticală imaginea, încercând să citesc și
textul traducerii. Mă alegeam cu o amețeală
cumplită, dar nu renunțam la primul rând.

Cu gâturile întinse
Așa s-a întâmplat și cu românul obișnuit
atunci când în ’89 s-au deschis granițele.
Obișnuit cu apartamentul de la bloc sau cu
mica sa gospodărie, românul s-a văzut liber
într-un spațiu imens (ca la cinematograf),
cu obiective turistice atrăgătoare și istorii
puse în valoare. Au privit românii cu
gâturile întinse spre vârfurile catedralelor
europene, spre minaretele moscheilor, spre
vârful piramidelor și apoi, neștiutori, au
citit pe diagonală în paginile internetului
despre aceste lucruri, parcă ireale.
Imaginile erau fascinante, dar organizarea
acestor state capitaliste era fascinantă,
foarte bine pusă la punct. Acestea toate se
prezentau astfel, pentru că aceste țări au
fost doar capitaliste de-a lungul istoriei lor,
timp de sute de ani (ca într-un frumos film
S.F.). Noi, românii, veneam dintr-o tornadă
a schimbărilor sociale care ne-a dat peste
cap așezarea și gândirea de câteva ori: am
fost scutul Europei o întreagă istorie
luptându-ne cu imperiile și migratorii, am
fost capitaliști (chiar Grânarul Europei și
Micul Paris), apoi socialiști (unii spun
comuniști, dar nu am ajuns chiar acolo;
doar partidul era comunist), iar apoi din
nou capitaliști. Capitalul s-a „plimbat“ de
colo-colo; când a aparținut unei clase, când
a aparținut tuturor, iar apoi s-a „adunat“
din nou în mâna unei clase noi.
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? George V. GRIGORE

Plecat afară, românul din rândul întâi a
privit ca la cinematograf noile imagini care
i se perindau prin fața ochilor. Amețeala
era plăcută la început. Avea și puțin din
gustul libertății câștigate. Apoi, după ce a
stat și a mai cugetat, românul a început să
înțeleagă că poate păși și el în imaginea
aflată pe ecran, să facă parte din „filmul“ la
care doar asistase până atunci, ca într-un
filmuleț de reclamă comercială în care
spectatorii se ridicau de pe locurile lor din
sală și pătrundeau efectiv prin ecran direct
în acțiunea filmului urmărit. Și astfel
milioane de români, până atunci spectatori
la marele film internațional al globalizării,
au devenit acum „actori”, asumându-și cu
toată energia și puterea lor rolul în acea
societate. Nu numai că s-au angajat și au
dezvoltat cariere de succes, dar s-au implicat
și politic și organizatoric. Toate aceasta s-au
făcut pentru că acum devenise și „filmul“ lor;
vor apărea în distribuția de la final a istoriei.
În tot acest timp, în România,
cinematograful falimentează și nu numai
el. Pe lângă câteva mall-uri în care se mai
dau și filme, fostele săli de cinema sunt
tăcute și pustii. Trebuiau să devină săli de
jocuri de noroc, sau cabaret, dar nu s-au
înțeles la bani și atunci - ca la noi - mai
bine stau închise o vreme. Oricum, nu prea
mai avem nici filme. Cele care apar prin
festivaluri internaționale și au succes sunt
tot cele care au ca subiect fie fosta Epocă de
Aur, fie angoasele unei permanente tranziții
spre nimic. Nu mai avem filme cu muncitori,
cu agricultori, cu caractere umane care pot
fi luate model de tânăra generație.
„Vedetele“ de acum sunt „gonflate“ sau
siliconate. Nu mai sunt filme de dragoste
adevărate, nici istorice, S.F. sau comedii.
Ne uităm tot la minunatele B.D.-uri și la
filmele lui Sergiu Nicolaescu când le
„prindem“ pe vreun canal TV.
Dacă românii din străinătate au putut „să
treacă de ecran“ și și-au construit o carieră,
cei de acasă nu au mai avut la dispoziție
ecranul magic al cinematografului care îi
conducea către o altă lume și sunt blocați
într-o buclă temporală care se repetă la infinit.
În vreme ce lumea evoluează și se schimbă,
România ține închise cinematografele sau
prezintă aceleași filme vechi sau filme noi
cu subiecte vechi și angoasante. Noi avem
aceeași lume, cu aceleași întâmplări, cu
aceleași personaje, dar în alte ambalaje.
Când SUA și Europa trec pe lângă noi în
mare viteză („Fast&Furios“), noi stăm pe
loc (ca la cinematograf) și spunem că nu
avem noroc! n
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„Inima Reginei“, eveniment de excepţie găzduit de Palatul Mogoşoaia
Ziua de 1 Decembrie a adus mai aproape de publicul
larg și personalitatea excepțională a Reginei Maria a
României, omagiată printr-o expoziție care reunește
lucrări ale pictorului Bogdan Mihai Radu și creații
vestimentare realizate de Mimi Chipăilă, organizată de
Consiliul Județean Ilfov, prin Centrul Județean pentru
Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Ilfov.
Astfel, la Palatul Mogoșoaia a avut loc midissage-ul
expoziției „Inima Reginei“, găzduită de la sfârșitul lunii
octombrie.
Activitatea din 1 Decembrie a fost deschisă de mesajul
transmis din atelierul său din Londra de pictorul Bogdan
Mihai Radu și de designerul vestimentar Mimi Chipăilă,
prezentă în sălile expoziționale. Directorul CJCPCT
Ilfov, Alexandrina Niță, i-a felicitat pe toți cei prezenți,
și nu numai, cu ocazia Zilei Naționale și a încurajat
publicul să descopere, în continuare, expoziția. La
eveniment au participat și oficialități ale județului Ștefan Rădulescu – vicepreședinte al Consiliului

Județean, Daniel-Tudorel Zamfir prefectul județului,
reprezentanți ai autorităților județene și locale.
Cele peste 40 de lucrări ale expoziției „Inima Reginei“
(prezentată pentru prima dată în 2016, la Muzeul
Palatului Cotroceni, la 150 de ani de la fondarea Casei
Regale a României) îi aduce un omagiu Reginei Maria
pe care o reprezintă în diferite ipostaze, în grădinile
reşedinţelor sale de la Balcic şi Cotroceni, florile
preferate ale reginei, grădini de flori, peisaje de la
Balcic, alături de teme inspirate de viaţa reginei.
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 Știrbei, aflate în județul Ilfov.
Ambele palate, expresie a stilului arhitectural
românesc, au fost reședințe ale aristocrației fiind
vizitate de-a lungul anilor de membrii Casei Regale a
României și de personalități politice și culturale.
Eleganța Reginei Maria a fost recreată de Mimi
Chipăilă printr-o serie de creații vestimentare din care
nu lipsesc motivele tradiționale sau perlele, inspirate
din design-ul contemporan al Majestății Sale.
Vizitatorilor le-a fost rezervată și o activitate interactivă
- o inimă albă, îmbrăcată în pânză pentru pictat, pe care
cei care au dorit s-au exprimat prin culoare, contribuind
la o lucrare colectivă de artă, care va fi expusă în sediul
Consiliului Județean Ilfov.
Expoziția „Inima Reginei” va rămâne deschisă
publicului, cu respectarea măsurilor în vigoare, până în
29 ianuarie 2022 sau poate fi explorată și online pe
www.inimareginei.culturailfov.ro. n
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Buftea. Omagiu
De 1 decembrie 2021, Ziua
Națională a României, tot
românul s-a simțit parcă mai
înalt, a avut o respirație mai
profundă și un pas mai apăsat.
Un pas mai apăsat a pus
fiecare român peste pământul
patriei sale, stropit de sângele
eroilor nemuritori și
amestecat cu oasele
strămoșilor săi, spre a simți
mai bine legătura milenară cu
cei care au creat patria și au
apărat-o cu prețul vieții.
În această zi specială am fost
într-un fel cu toții unul. Am
fost Traian, Decebal, Ștefan,
Mihai și Mircea și Regina
Maria, Ferdinand Întregitorul,
Carol I și Regele Mihai, dar și
Coandă, Brâncuși, Nadia
Comăneci…
A fost ziua ROMÂNULUI care
a creat ROMÂNIA. Și cum
fiecare dintre noi am pus câte

slujbă de pomenire. Au
marcat evenimentul
vicepreședintele Consiliului
Județean Ilfov - Ștefan
Rădulescu, prefectul județului
- Daniel-Tudorel Zamfir,
subprefectul Andrei
Scutelnicu, secretarul general
al Prefecturii - Marius Cristian
Ghincea, primarul orașului

o bătaie de inimă la temelia ei,
acum este România noastră, a
tuturor.
De 1 decembrie, toate
drumurile din Ilfov au dus la
Buftea. Tot orașul era pavoazat
cu steaguri tricolore și flori.
La orele 11.00, în acordurile
fanfarei, o mulțime de
participanți s-au îndreptat
către Monumentul Eroilor -

Crucea ridicată de Regina
Maria, dedicată eroilor căzuți
în Războiul de Independenţă
(1877-1878), celor din Primul
Război Mondial (1916-1918) şi
al Doilea Război Mondial
(1941-1945).
Când toată lumea a înconjurat
Monumentul s-a auzit
„Deșteaptă-te române!“
Un sobor de preoți a ținut o

Buftea - George Pistol,
Alexandrina Niță - directorul
Centrului Județean de
Conservare și Promovare a
Culturii Tradiționale Ilfov,
reprezentanți ai autorităților
județene și locale. Au fost
depuse coroane de flori din
partea oficialităților și
instituțiilor din județ. n
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Chitila

Cioplitori cu mâini de aur şi suflete de zei
O zi frumoasă de toamnă, parcă cea mai
frumoasă având în vedere bucuria care se
poate citi pe chipurile artiştilor prezenţi la
Tabăra de sculptură 2021 de la Chitila.
Alături de ei şi eu trăiesc o imensă bucurie.
Nu în fiecare zi pot vedea îndeaproape
modul de creaţie și forma finală a unor opere
de artă care vor dăinui peste timp. De-a
lungul celor 30 de zile cât a durat tabăra
m-am bucurat ca un copil, pur și simplu,
m-am detaşat de problemele zilnice
luându-mi câte o pauză, rezervându-mi
timp exclusiv pentru mine, privind chiar şi
printre gardul ce împrejmuia locul taberei,
furişându-mă cu aparatul de fotografiat aşa
încât să imortalizez etape importante de
creaţie a unor mari artişti.
La 5 noiembrie am socializat cu artiştii
într-un mod natural. Pe cât de faimoşi sunt,
pe atât de modeşti şi prietenoşi. Într-o clipă
mi-am imaginat toate câte am citit despre
ei. Am fost martoră la ridicarea sculpturilor
pe soclu şi am trăit cu emoţie fiecare balans
al braţului de macara, temându-mă adesea
ca nu cumva acea chingă care susţinea
lucrarea să nu alunece şi să rănească pe
cineva sau să scape sculptura, deteriorând-o.
Foarte mulţi dintre noi trec zilnic pe lângă
statui aşa cum sunt numite uzual fără să
gândim în profunzime cum au fost create,
începând de la blocul de marmură brut până
la forma finită. Adesea am văzut prin parcuri
sculpturi pictate cu graffiti şi m-am întrebat
cât ştiu oare acei adolescenţi despre munca
depusă şi cât preţuiesc valorile naţionale?
Aceşti cioplitori cu mâini de aur şi suflete
de zei dau viaţă şi grai operelor lor, iar noi,
cei mulţi şi necunoscători, ar trebui să
zăbovim mai mult timp în faţa operelor de
artă, contemplându‑le. Sunt minunile care
vor dăinui în timp sub soarele arzător sau
în gerul năprasnic, sunt parte din sufletele
artiştilor istoviţi de gânduri sau de durerile
cumplite de coloană pentru că nimic nu
este uşor în această profesie de sculptor.
Harul divin, dragostea faţă de artă şi foarte
multă muncă creează un tot, lăsând
generaţiilor viitoare opere de o inestimabilă
valoare. Am îndrăznit să tulbur starea în
care se aflau artiştii încercând să iau pulsul
emoţiilor la sfârşitul Taberei de Sculptură,
îndreptându-mă pe rând înspre fiecare, aşa
încât, cu ultimele lor gânduri izvorâte din
suflet să marchez acele momente unice.

Carmen Tepşan PROTECTOR

C. Popescu - Bună ziua d-na Carmen Tepşan!
Sunt în faţa unei lucrări impozante. După
zâmbetul pe care îl purtaţi cu atâta eleganţă îmi
dau seama că sunteţi foarte mulţumită. Cum se
numeşte?
Carmen Tepşan - Da, sunt foarte

mulţumită, am lucrat intens pentru că
timpul s-a jucat puţin cu noi, dar ultima
săptămână a fost frumoasă. Lucrarea se
numeşte PROTECTOR.
C. Popescu - Acum la încheierea Taberei de
sculptură aveţi câteva cuvinte pentru vizitatori,
dar şi pentru tinerii interesaţi de această profesie
frumoasă, dar destul de grea?
Carmen Tepşan - Plec cu sentimentul de
împlinire din această tabără. Totul a decurs
fără probleme. Locul a fost plin de energie
şi aici mă refer la Parcul Dendrologic, Valea
Mangului, lacul dar şi pădurea. M-am
simţit foarte bine. Sper ca lucrarea să fie
amplasată conform viziunii mele, într-un
loc scăldat în lumină, aşa încât fiecare arc
de cerc să fie pus în valoare. Vizitatorilor le
transmit prin intermediul dvs. un gând
bun, să mângâie lucrarea cu privirea şi să
aprecieze efortul. Iar tinerilor interesaţi de
această profesie să ştie de la început că „Tot
ce vor face să facă cu pasiune“.

Cristian Pentelescu COLOANĂ

C. Popescu - Bună ziua, în faţa mea am o
lucrare monumentală de o eleganţă aparte. Ne
puteţi spune ce v-a inspirat?
Cristian Pentelescu - Este o temă pe care
am abordat-o şi în atelierul meu de creaţie.
Am două variante mult mai mici de maxim
un metru, una din bronz și una din
marmură. Reprezintă torsiunea celor două
elemente formând o cruce.
C. Popescu - Cum aţi denumit-o?
C. Pentelescu - Coloană
C. Popescu. Aveţi o carieră impresionantă. Îmi
puteţi spune care este lucrarea dvs. de suflet?
Cristian Pentelescu - Lucrarea de suflet am foarte multe lucrări mici de atelier cu
care am participat la nenumărate expoziţii
personale, dar una se remarcă prin
grandoare si încărcătură emoţională. Este
bustul Reginei Maria, sculptură amplasată
în faţa Palatului Ştirbei din Oraşul Buftea.
C. Popescu - Care este materialul preferat,
marmura, bronzul sau lemnul?
Cristian Pentelescu - Bronzul şi marmura
C. Popescu - Mă declar îndrăgostită de
sculpturile dvs.. Am câteva preferate pe care
le-am asociat cu unele poeme care îmi aparţin.
Aici mă refer la Centaur, Femeia levitând şi
altele ce reprezintă frumuseţea feminină. Sunteţi
o fire romantică?
Cristian Pentelescu - Poate, toţi artiştii sunt
romantici altfel nu am avea creativitate.
C. Popescu - Privind lucrarea de faţă şi
privindu-vă pe dvs. şi tot ce aţi realizat mi se
pare ceva magic. De unde vine această forţă?
Cristian Pentelescu - Nu tragem de fiare la
sală. Totul presupune o tehnică şi neapărat
o sănătate bună pentru a lucra în aer liber,
indiferent de condiţiile atmosferice. Totul
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vine natural, firesc. Nu este forţă brută.
Într-adevăr poate contribui şi anii de
experienţă acumulaţi.
C. Popescu - Vă mulţumesc pentru timpul
acordat, vă mai aşteptăm la Chitila.
Cristian Pentelescu - Ori de câte ori voi fi
invitat voi reveni cu plăcere.

Panaite Chifu SINGUR PRINTRE NORI
C. Popescu - Bună ziua! Am câteva întrebări
acum la terminarea lucrărilor. De unde această
inspiraţie?
Panaite C. - Din destin, din destinul meu şi
al tuturora. Totodată este o idee filosofică.
Toţi ştim că venim singuri şi plecăm singuri
din această lume, dar între aceste două
momente avem o multitudine de trăiri
care oricum ne fac să înţelegem că nu ne
aflăm pe Terra deloc într-un fel de Paradis,
ci din contră, este o lume care ne îmbracă
cumva existenţa cu trăiri negative, dar şi
cu trăiri pozitive. Toate sunt suportate
strict în cadrul propriei persoane, de aceea
i-am pus titlul „Singur între nori“, norii
fiind simbolul pentru ceea ce este
implacabil existenţial.
C. Popescu - Materialul folosit pentru exprimarea
ideilor dvs. are un criteriu de selecţie?
Panaite C. - Are, piatra face parte din
litosferă. Mereu am spus acest lucru. Nu
poate fi ceva mai grozav decât asta. Este
scoarţa care ne ţine pe toţi cu toată
civilizaţia. Sigur în ea eu văd milioane de
ani de puritate. Pietrele astea sunt sterile și
vin în mâna noastră, practic onorându-ne,
dându-ne şansa să ne exprimăm prin ideile
noastre. Normal că mai sunt metale şi alte
materiale legate de pământ, dar pentru
mine piatra este numărul unu.
C. Popescu - Sunteţi adeptul culorilor în ceea ce
priveşte lucrările dvs.?
Panaite C.- Dacă e vorba de piatră în nici
un caz nu are nevoie de aşa ceva, deşi în
arta antică chiar şi mai recent se practică
pigmentarea pietrei. Eu nu găsesc necesar
lucrul acesta. Tocmai aş afecta calitatea
materialului care este extras din litosfera
noastră. Dar când folosesc lemn nu vreau
să fiu un simplu tâmplar şi atunci îmi
folosesc capacitatea mea de cunoaştere de a
umbla cu cromatica. Nu las lemnul în voia
lui. Sunt producţii serioase de mobilier,
sau altele unde lemnul este lăsat aşa cum
este, natural sau eventual lăcuit sau uşor
pigmentat, dar eu nu suport să-l las aşa şi îl
colorez în funcţie de ideea mea. De regulă
mă leg de Univers, folosind culori uşoare,
volatile aşa încât să amintească zborul.
C. Popescu - Aveţi o tehnică specială de îmbinare
şi creaţie, sau când lucraţi simţiţi o energie
divină care vă îndrumă?
Panaite C. - În mod categoric şi nu sunt
primul care spune asta, Şi Moşul nostru
Brâncuşi spunea că este o unealtă în mâna
Domnului. Toţi simţim asta pentru că actul
de creaţie este sau bănuiesc, o formă de
exprimare a divinităţii, în acest plan de
gândire, de concepţie, de creaţie.
Dumnezeu ne transmite nişte idei şi ele nu
sunt întâmplătoare. Sigur că au un rol
pentru ceilalţi care nu sunt practicieni ai
sculpturii, dar noi sculptorii aducem
publicul în faţa unor stări de meditaţie
atunci când sunt dispuşi pentru aşa ceva,
pentru că din păcate trebuie recunoscut,
nu toată lumea are această aplecare. În
cazul meu, dacă fiecare se vede în acea
formă care se vrea perfectă, sigur nu
perfectă că aşa ceva nu există de sub mâna
omului şi sigur pătrunzând sau trecând
prin tot felul de lucruri care nu sunt
implacabile.

C. Popescu - Sunteţi supranumit Brâncuşi al
secolului 21, cum explicaţi asemănarea?
Panaite C. - Asta o spuneţi dvs. Eu nu am
auzit încă. Știu că unii m-au numit Jules
Verne, datorită lucrărilor mele pe glob, le
mulţumesc dar îi rog să nu exagereze.
Sigur şi Brâncuşi a fost un confrate mai
bătrân la fel ca şi noi, mă refer la nivelul
artistic, omul perfect, artistul perfect după
părerea mea nu există. Perfecţiunea se
găseşte în lumea angelică. Legat de mine
nici nu mă gândesc la calificative, nu mă
interesează unde mă aflu, ci doar mă
exprim. Asta e tot ce vreau să spun.
C. Popescu - Vă mulţumesc pentru gândurile
dvs. şi vă mai aşteptăm la Chitila!

Corneliu Tache CASCADA LUCIA

C. Popescu - Bună ziua, vă rog să-mi spuneţi
câteva cuvinte despre dvs.
Corneliu T - Ce aş putea să vă spun de care
nu s-a mai scris. Mai bine revin cu câteva
aspecte generale. De-a lungul timpului am
participat la 27-28 de simpozioane în țară,
dar şi câteva în străinătate, cu lucrări în
lemn, piatră dar şi în marmură. Am lucrări
de dimensiuni mari, medii şi mici. Cea
prezentă pe care am denumit-o „Cascada
Lucia”, este o lucrare medie. Vă invit la
atelierul meu personal să-mi vedeţi
lucrările. Acolo îmi petrec majoritatea
timpului, fiind pensionar. Am fost
profesor la Liceul de Arte „Nicolae
Tonitza” până anul trecut. Am avut
generaţii de elevi talentaţi, unii dintre ei
au ajuns în străinătate dar păstrăm
legătura. Când revin în ţară mă vizitează şi
acest gest al lor îmi umple sufletul cu
bucurie. Sunt copii talentaţi din mâinile
cărora ies adevărate opere de artă și sunt
mândru de ei.
C. Popescu - Sunteţi unul din numele rezonante
ale sculpturii româneşti. Ne puteţi spune care
este cea mai importantă lucrare pentru dvs., cea

EVENIMENT & INTERVIU | PAGINA

care vă reprezintă sau care vă este cea mai
dragă?
Corneliu T. - Destul de greu. Noi ţinem la
fiecare lucrare în parte. Fiecare are câte
ceva din trăirile noastre, din creaţia noastră.
Îmi amintesc cu plăcere chiar dacă au trecut
mulţi ani de atunci de o lucrare făcută la
Arcuş, o lucrare în lemn, apoi la tabăra de
la Măgura, două lucrări de dimensiuni
mari în lemn lucrate doar cu şpiţ şi ţiu, cu
un efort susţinut ca şi acuma, doar că aici
m-am ajutat şi de unelte electrice.
C. Popescu - Care este materialul dvs. preferat,
lemnul, bronzul sau marmura?
Corneliu T. - Am lucrări în marmură,
bronz şi lemn. Bronzul are alte calităţi şi
asta se vede la modelaj. Sensibilitatea
mâinii apare imediat, transmite căldură,
pare plin de viaţă. Îmi plac toate şi
consider că m-am descurcat onorabil în
orice situaţie.
C. Popescu - Aţi realizat o lucrare impozantă
numind-o Cascade Lucia după numele nepoatei
dvs. aşa cum mi-aţi mărturisit. În timpul
lucrului mentalul v-a ajutat cumva?
Corneliu T. - Categoric! Dar vă mărturisesc
că am două nepoţele. Cea mare are 9 ani si
i-am dedicat o lucrare asemănătoare,
numind-o „Cascada Anastasia“, iar aceasta
îi va purta numele nepoatei mele Lucia,
care a împlinit doi ani.
C. Popescu - De-a lungul carierei dvs. aţi dat
dovadă de creativitate, dăruire şi multă forţă,
ceea ce v-a făcut faimos. Ce sfat le transmiteţi

tinerilor artişti care vor îmbrăţişa aceeaşi
pasiune ca dvs.?
Corneliu T. - Acesta este o meserie serioasă
cu tentă artistică, abordând poate cele mai
grele tehnici faţă de celelalte secţii pe care
le ştim cu toţii, pentru că e nevoie de muncă
fizică şi susţinere a unui material care nu
este întotdeauna foarte prietenos. Pentru
cei care vin, să o facă din şi cu suflet, să dea
Dumnezeu să avem în continuare tineri
talentaţi!
C. Popescu - Vă mulţumesc!

Adrian Curcan POARTA UNIVERSULUI

C. Popescu - Bună ziua, acum la terminarea
Simpozionului vă rog să-mi răspundeţi la câteva
întrebări, un scurt interviu pentru marcarea
evenimentului, câteva cuvinte aurite din partea
unui nume strălucitor, Adrian Curcan, ce v-a
făcut să alegeţi sculptura?
Adrian C.- Probabil că intuiţia şi dorinţa de
a realiza volum în spaţiu, această dorinţă a
înflorit în ultimul an de liceu.
C. Popescu - Care a fost prima dvs. lucrare?
Adrian C. - Prima lucrare nu o voi uita
niciodată. Toate îmi sunt dragi, pentru că
orice lucrare este copilul meu. Prima a fost
o lucrare numită „Strigătul“ și am realizat-o
în ultimul an de liceu. Am lucrat cu multă
pasiune, iar profesorul meu de atunci mi-a
spus „Tu ai să faci sculptură, băiete“, şi aşa
s-a întâmplat
C. Popescu - Ştiu că şi dvs. aţi fost profesor la
Liceul de Arte Nicolae Tonitza. Dintre elevii dvs.
aveţi un nume care v-a făcut mândru?
A.C- Am avut foarte mulţi elevi buni, chiar
sclipitori. Au intrat la facultate şi cu
siguranţă şi-au urmat vocaţia. Simpozioanele
la care am participat, atelierul meu, dar şi
munca la catedră nu mi-a permis să le
urmăresc îndeaproape ascensiunea tuturor.
C. Popescu - Lucrarea de faţă invocă
spiritualitatea, iar după nume pare o revelaţie.
Adrian C. - Totdeauna divinitatea este
deasupra noastră şi există acest dar de la
Dumnezeu de a reuşi o lucrare, de a gândi‑o
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iniţial pornind de la un proiect, dar pe parcurs
se poate schimba, pentru că nu se poate
face de la scară mică, la scară mare. Adesea
apar probleme, apare relaţia cu materialul,
dialogul cu materialul cu structura şi
cristalul marmurei, apar contraste plane
mari care cer altă rezolvare. Am denumit-o
„Poarta Universului“, asta spune tot.
Contrarele Universului în Yang se contopesc
şi împreună formează un tot unitar, iar
forma care apare ca o siluetă umană
cuprinde energiile, atât cele din Univers,
cât şi materia în cristale, reprezentate prin
acele cuburi, deci energie şi materie.
C. Popescu - Aveţi un proiect neîmplinit? Mă
refer la vreo lucrare pe care nu aţi realizat-o încă.
Adrian C. - Am multe lucrări pe care vreau
să le reiau, dar nu le mai am. Le-am dăruit
de-a lungul vieţii. Acum le găsesc
interesante şi mă gândesc intens să le
reproduc. M-am dăruit să termin această
lucrare la timp. A fost gândită la milimetru
şi am reuşit să o finalizez fără greşeală. Am
lucrat cu discul precum un chirurg sunt
foarte mulţumit. Îmi place Oraşul Chitila
şi voi reveni curând să-mi revăd opera.
Consider că am anticipat următoarea
întrebare.
C. Popescu - Da, mi-aţi citit gândurile, ce pot
spune? Să ne revedem cu sănătate şi bucurie aici
la Chitila! Vă mulţumesc pentru timpul acordat
şi pentru interviu! n

? Coca POPESCU

Simpozion dedicat evenimentului de la Chitila
? George V. GRIGORE
La 11 noiembrie 2021 a avut loc vernisajul acestui
simpozion artistic. A fost ploaie, a fost vânt, dar a fost și
soare. Oamenii locului, grăbiți altfel de vâltoarea vieții de
zi cu zi, s-au oprit să vadă minunea: pe stadionul din oraș
cinci sculptori se „luptau“ cu blocurile de marmură spre a
elibera din acestea viitoarele lucrări plastice care vor deveni
monumente aflate în patrimoniul cultural material al
orașului Chitila și al județului Ilfov. În locul blocurilor de
marmură translucidă am aflat acum lucrări plastice
complexe, bine finisate și cu o simbolistică clară.
La vernisaj au fost prezenți directorul Centrului Județean
pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale
Ilfov (CJCPCT), Alexandrina Niță, șeful Biroului de Cultură
al CJCPT, George Grigore, primarul orașului Chitila,
Emilian Oprea, directorul Școlii Gimnaziale „Ioan Vișoiu“
Ștefania Duminică, cetățeni interesați de artă și cultură.
Consiliul Județean Ilfov, prin Centrul Cultural pentru
Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Ilfov, și

Primăria Chitila au organizat această manifestare de
înaltă ținută artistică.
„Modul în care este amenajat spațiul public, în care sunt
valorificate turistic și economic resursele de patrimoniu
natural, precum și facilitățile și oferta culturală constituie
factori care sporesc atractivitatea județului și care oferă
indicii despre calitatea vieții în orașele și comunele din
județ. De aceea, eu și echipa Consiliului Județean Ilfov
acordăm o importanță deosebită acestui domeniu care ne
oferă satisfacție față de locul în care locuim, care asigură
promovarea județului nostru ca destinație turistică și de
petrecere a timpului liber și care poate contribui
semnificativ la creșterea economică și a nivelului de trai al
locuitorilor. Astfel de evenimente ne îmbogățesc județul,
sunt oportune și vor găsi mereu un sprijin la Consiliul
Județean Ilfov“, a fost mesajul transmis de Hubert Thuma,
președintele Consiliului Județean Ilfov.
Alexandrina Niță, directorul CJCPT: „Ne-am dorit să ne
alăturăm marilor artiști din istorie, de care suntem mândri,
pentru a oferi niște lucrări de artă pentru generațiile

viitoare, care să rămână mărturie că există mari artiști care
trebuie prețuiți pentru talentul și măiestria lor și, da, cred
că ne-am atins scopul. De asemenea, mi-aș dori ca acest
proiect cultural să fie anual, de fiecare dată într-o altă
localitate a județului, pentru ca arta să le infrumuseteze,
iar noi să realizăm proiecte care să rămână pentru a fi
admirate de noile generații. Avem tot sprijinul Consiliului
Județean Ilfov pentru susținerea proiectelor cu impact pe
termen lung“.
Au vorbit și cei cinci sculptori profesioniști care și-au
prezentat lucrările. Lucrările sunt expuse în orașul
Chitila, în parcarea stadionului situat în strada Păcii nr. 24.
Există propunerea pentru crearea unui muzeu în aer liber
în Parcul Dendrologic din oraș. n

Tabăra de sculptură
de la Chitila, un succes

Cinci sculpturi monumentale vor îmbogăţi patrimoniul
cultural al judeţului Ilfov

Așadar, Consiliul Județean Ilfov prin Centrul Județean
Pentru Cultură Ilfov, în parteneriat cu Primăria
orașului Chitila, au contribuit la organizarea „Taberei
de sculptură de la Chitila“.
Acest eveniment s-a desfășurat pe parcursul a 30 de zile
și s-a încheiat cu realizarea a cinci sculpturi
monumentale, care vor îmbogăți patrimoniul cultural
al județului Ilfov și implicit al orașului Chitila. Au
participat cinci sculptori, cu un bogat portofoliu,
profesioniști, maeștri în artă - Cristian Ioan Pentelescu,
autorul monumentului dedicat Reginei Maria din
Buftea, Chifu Panaite, Adrian Curcan, Carmen Tepșan
și Corneliu Tache. n
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Expoziţia „Virgil Scripcariu - sculptură
şi gravură“ la Muzeul Naţional de Artă
al Moldovei din Chişinău
? George V. GRIGORE

În contextul Zilei Naționale a României,
Consiliul Județean Ilfov, prin Centrul
Județean de Conservare și Promovare a
Culturii Tradiționale Ilfov, în parteneriat
cu Școala de la Piscu, Primăria ȚigăneștiStrășeni (Republica Moldova), Ministerul
Culturii al Republicii Moldova și Muzeul
Național de Artă al Moldovei vă invită la
vizitarea expoziției personale „Virgil
Scripcariu - sculptură și gravură“.

Vernisajul a avut loc la 24 noiembrie 2021
la Muzeul Național de Artă al Moldovei,
iar expoziția va fi deschisă până pe 9
ianuarie 2022.
Sculptorul Virgil Scripcariu s-a născut pe
18 mai 1974 la Vatra Dornei, județul
Suceava. Despre acesta critica de specialitate
spune că este „una dintre personalităţile
artistice rezonante ale tinerei generaţii“ și
că „s-a impus în sculptura contemporană
prin vocaţie autentică, talent dublat de
inteligenţă şi imaginaţie fecundă, printr‑un
spirit ludic, solar şi pozitiv ce pune în
mişcare materia în drumul ei spre alcătuirea
obiectului artistic“ (Luiza Barcan).
Virgil Scripcariu este discipolul regretatului
sculptor Vasile Gorduz și unul dintre artiştii
bine cotaţi ai momentului.
Acest proiect face parte din Calendarul
Cultural al anului 2021, secțiunea
„Sprijinirea participării tinerilor artiști și
copii talentați din județul Ilfov la festivaluri
naționale și internaționale, în funcție de
invitațiile partenerilor din țară și
străinătate“. Scopul este susținerea
artiștilor tineri și a artei. Sperăm ca prin
acestă expoziție să fim și mai aproape de
frații noștri moldoveni, împărtășind
aceleași idealuri și fiind prezenți tot mai
des la confluența artelor frumoase. n

„Ucenicii lui Moş Crăciun“ la Muzeul Satului
? George V. GRIGORE
La 14 noiembrie 2021, Muzeul Național al Satului
„Dimitrie Gusti“ a dat startul atelierelor de creație cu
specificul sărbătorilor de iarnă. Copiii cu vârsta
cuprinsă între 5 și 14 ani vor avea ocazia să fie ucenici
ai lui Moș Crăciun și să confecționeze decorațiuni
pentru sărbătorile iernii. Costul unui atelier este de
40 de lei/participant, numărul maxim de participanți
fiind de șase copii/atelier.
Pregătiți din timp, peste 20 de brazi aşteaptă în incinta
Muzeului Naţional al Satului „Dimitrie Gusti“ pentru a
fi împodobiţi cu decoraţiuni aduse de vizitatori în cadrul
unui concurs organizat în perioada 22 noiembrie 19 decembrie, cu ocazia sărbătorilor de iarnă. După
alegerea a trei câştigători, aceştia vor primi premii
surpriză care vor fi anunţate în data de 20 decembrie
pe website-ul şi pe reţelele de socializare ale instituţiei. Concurenţii vor ataşa bradului pe
care l-au împodobit o etichetă cu numele familiei şi vor da check-in din muzeu, cu o poză
cu bradul, pe care o vor posta pe reţelele de socializare. Nu sunt permise podoabe sau
accesorii ce necesită conectare la reţeaua electrică sau foc deschis. Proiectul face parte din
campania „Deschidem Cartea Faptelor Bune“ şi îşi propune să atragă copii şi tineri spre
muzeu, să îi întâlnească pe Moş Nicolae şi pe Moş Crăciun (19 decembrie), să doneze
haine şi jucării pentru copiii care provin din medii defavorizate. Accesul în muzeu se
face cu respectarea tuturor regulilor pentru prevenirea şi combaterea efectelor
pandemiei de COVID-19, printre care şi obligativitatea purtării măştii de protecţie pe tot
parcursul vizitei (interior şi exterior). n

Crăciun 2021

Simpozion Internaţional de Sculptură
la Voluntari ? G eorge V. GRIGORE
Pe 14 octombrie 2021, de praznicul
Sfintei Cuvioase Parascheva,
ocrotitoarea orașului Voluntari, a avut
loc vernisajul Simpozionului
Internațional de Sculptură Voluntari
- Ediția I 2021 desfășurat în perioada
septembrie-octombrie 2021.
Evenimentul a fost organizat de
Primăria orașului Voluntari, prin
Direcția Educație Cultural Sportivă și
Identitate Comunitară. Artiști sculptori
de valoare au lucrat într-un mediu
favorabil dezvoltării procesului de
creație, dăruind lucrări care îmbină
profanul și sacrul. Orașul Voluntari s-a
îmbogățit cu lucrări artistice care aduc

„Festivalul Brazilor de Crăciun“
şi cinci expoziţii eveniment la Muzeul
Naţional de Artă al României
Ajuns la cea de-a 21 ediție, Festivalul Brazilor de Crăciun este realizat, anul acesta, de
Organizația Salvați Copiii în parteneriat cu Muzeul Național de Artă al României.
Vernisajul expoziției a avut loc la 14 noiembrie, în Sufrageria de Gală a muzeului. Aici au
fost expuși spre licitare brazii realizați de cei 24 de artiști și designeri care i-au creat pentru
a spune povestea binelui care trece de la unii la alții, datorită solidarității. Seara de Gală a
Festivalului Brazilor de Crăciun a avut loc în data de 9 decembrie 2021, la Muzeul Național
de Artă al României, în vederea licitării celor mai frumoși brazi de Crăciun și strângerii
de fonduri. Scopul licitației a fost de restabilire a accesului nediscriminatoriu la educație
și la servicii medicale de calitate pentru copiii vulnerabili, prin dotarea secțiilor de pediatrie
și a maternităților din țară cu aparatură medicală vitală. Acordul mai prevede ca, pe
parcursul anului viitor, copiii defavorizați să poată participa la o serie de ateliere și
activități educative organizate în cadrul Muzeului Național de Artă al României.
Instituțiile de cultură trebuie să își deschidă porțile tot mai des pentru astfel de inițiative,
să vină în întâmpinarea publicului, indiferent de vârsta lui și să se implice la toate
nivelurile societății. Festivalul Brazilor de Crăciun, la Muzeul Național de Artă al
României, are pe lângă latura caritabilă și pe cea de integrare culturală. Copiii trebuie să
vină în muzee ca să învețe, iar rolul nostru este să îi ajutăm să își deschidă aripile și să
poată ajunge acolo unde ei visează. Educația prin cultură este o modalitate în plus de a ne
asigura că viitorul copiilor noștri este cel pe care ni-l dorim. Felicitări echipei manageriale
pentru deschiderea avută față de astfel de inițiative.

Ziua Naţională a României în compania artei

De asemenea, la 1 decembrie 2021, Muzeul Național de Artă al României a fost deschis,
cu acces gratuit. Așa s-a marcat Ziua Națională a României în compania artei la Muzeul
Național de Artă al României, la Muzeul Colecțiilor de Artă, la Muzeul Theodor Pallady
și la Muzeul Zambaccian. Tot de la acestă data, la MNAR sunt deschise cinci expozițiieveniment: „Dincolo de legendă. Neagoe Basarab“ și cele patru expoziții dedicate lui
Theodor Pallady, sub genericul „Pallady 150“. Să nu uităm faptul că Muzeul Național de
Artă al României a primit trei stele Michelin (cea mai înaltă distincție).
Claudiu Spiridon, manager al Departamentului Cartografie Michelin, a ținut să mențio
neze că „unul din criterii este renumele naţional sau internaţional al obiectivului
respectiv“, iar un alt criteriu îl reprezintă valoarea obiectivului, vechimea, unicitatea, de
asemenea, accesibilitatea publicului şi cum sunt puse în valoare exponatele“. n
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Cu ocazia Sfintei Sărbători a Crăciunului,
Romfilatelia a introdus în circulație, la 19
noiembrie a.c., emisiunea de mărci poștale
Crăciun 2021.
Emisiunea este formată dintr-un timbru,
cu valoarea nominală de 2,60 lei, o coliță
dantelată, cu valoarea timbrului de 31,50
lei, un plic „prima zi a emisiunii“ și un
bloc filatelic de colecție inserat într-o mapă
filatelică specială.
Crăciunul marchează o mare sărbătoare a
creștinătății. În această zi se prăznuiește

nașterea Mântuitorului Iisus Hristos și
împlinirea făgăduințelor pe care
Dumnezeu, în Grădina Raiului, inițial,
apoi prin proorocii și profeții Vechiului
Testament, le-a făcut neamului omenesc
- de a le trimite pe Mesia, cel Uns, care avea
să mântuiască lumea din robia păcatului și
a morții.
Emisiunea filatelică dedicată Crăciunului
are ca sursă a imaginilor reproducerea
unor icoane aflate în patrimoniul Bisericii
Bucur Ciobanul din București: Nașterea
Domnului și Maica Domnului, care au
aparținut catapetesmei bisericii pictată în
anii 1704 și 1705 de către un iconar pe
nume Ioan.
Blocul de colecție, inserat în mapa
filatelică, adaugă la grafica produsului a
doua icoană a Maicii Domnului datând din
anul 1704 și dăruită bisericii în anul 1938,
cu ocazia redeschiderii și resfințirii
bisericii la sărbătoarea Nașterii Sfântului
Ioan Botezătorul. n
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plusvaloare culturală, religiosă și
artistică întregii comunități.
Cele șapte lucrări sunt amplasate în
curtea Catedralei Sfânta Parascheva din
Voluntari: „Contactul (Cerul și
Pământul)“, lucrarea sculptorului Maria
Grazia Collini, „Silogismul Luminii“
- autor Dumitru-Ion Șerban, „Îngerul
Copilăriei“ autor conf. univ. dr. Eugen
Barzu, „Lacrima Mântuitorului“ - autor
sculptorul Florin Strejac, „Pieta“ – a
sculptorului Vladlen Babcinețchi,
„Dorumetru Taina cea Mare“ - autor
sculptorul Valentin Vârtosu și „Sfintele
Sfinților“ - autor sculptorul NicolaeOvidiu Popa. n
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CJ Ilfov promovează şi dezvoltă învăţământul profesional dual
La 23 noiembrie 2021 a avut loc, în format online, evenimen
tul „Dual Education Get Together“, organizat de Consiliul
Județean Ilfov, în cadrul proiectului „Școală Meserie Viitor“.
La baza acestei întâlniri a stat nevoia de a dezvolta în
județul Ilfov, în mod strategic, un sistem educațional dual
durabil, care să vină pe de o parte în sprijinul companiilor,
prin acoperirea nevoii de personal calificat și, totodată, să
permită elevilor din școlile gimnaziale să se orienteze
către învățarea unor meserii atrăgătoare, care să le ofere
ulterior șanse reale de încadrare pe piața muncii.
Pe parcursul evenimentului, participanții au reconfirmat
faptul că învățământul dual poate reprezenta un motor
real de creștere economică și socială, pe termen mediu și
lung, respectând condiția unei colaborări strânse între
operatorii economici, instituțiile de învățământ, consilierii
vocaționali și instituții ale statului.
De asemenea, în cadrul întâlnirii s-a discutat despre impor
tanța ofertei educaționale, corelată cu nevoile pieței muncii
locale, condiție esențială pentru ca sistemul de învățământ
dual să poată deveni o soluție corectă și viabilă, atât pentru
elevi, cât și pentru operatorii economici.
Administratorul public al județului Ilfov, Mihaela Toader,
a accentuat interesul crescut al Consiliului Județean Ilfov
cu privire la dezvoltarea învățământului tehnic dual în
contextul Strategiei de Dezvoltare a Județului Ilfov
2020-2030: „Dinamica pieței muncii ne impune să căutăm
soluții pentru a putea corela oferta educațională cu
cerințele actuale de pe piață, ceea ce reprezintă o mare
provocare. Orientarea profesională a tinerilor ilfoveni,
adaptarea pregătirii practice la nevoile companiilor, precum
și crearea unui liant între școală-companie-familie se pot

realiza, cu precădere, prin sistemul de învățământ dual.
Prin inițiativa „Școală Meserie Viitor“, în cadrul căreia are loc
și acest eveniment, sprijinim și motivăm tinerii în alegerea
unui traseu profesional potrivit pentru învățarea unei
meserii, încă de la terminarea clasei a VIII-a. Programul
„Ilfov împreună: Educația schimbă vieți“ a creat cadrul
necesar acordării burselor lunare suplimentare în valoare
de 100 de lei pentru fiecare dintre elevii care urmează
cursurile învățământul profesional de stat, în unitățile de
învățământ din județul Ilfov, în anul școlar 2021-2022.“
În contextul efortului comun privind promovarea învăță
mântului profesional în sistem dual, Sebastian Metz,
directorul general al AHK Romania, a salutat implicarea
Consiliului Județean Ilfov în dezvoltarea unui sistem dual
de formare funcțional: „Sperăm ca aceste inițiative ale
Consiliului Județean Ilfov să creeze contextul adecvat pentru

educarea publicului școlar și a publicului larg din județul
Ilfov cu privire la învățământul profesional dual. Ne bucurăm
că există o susținere importantă la nivel local pentru acest
tip de învățământ, atât de necesar în sistemul educațional
din România, în contextul lipsei acute a forței de muncă“.
La întâlnire au participat Mihaela Toader, administrator
public Consiliul Județean Ilfov, Sebastian Metz, director
general AHK Romania, Tiberiu Fechete, șef Serviciu
Inovare, Tehnologie, Servicii Sociale din cadrul Consiliului
Județean Ilfov, Adriana Stoica, inspector școlar general al
Inspectoratului Școlar Județean Ilfov și reprezentanți ai
mediului de afaceri. Sesiunile de discuții dintre participanți
au facilitat schimbul de experiențe și de bune practici ale
unor companii care formează elevi în sistem dual, încă de
la apariția acestei forme de învățământ, anunță CJ Ilfov. n
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Trei proiecte minunate

Centrul Judeţean de Excelenţă
Ilfov - filiala Buftea
Conform Ordinului Ministerului Educației
nr. 5.956/4 noiembrie 2020 privind
înfiinţarea centrelor judeţene de excelenţă
și a Centrului Municipiului Bucureşti de
Excelenţă și publicat în Monitorul Oficial
se înfiinţează în fiecare judeţ şi în municipiul
Bucureşti centrul judeţean de excelenţă/
Centrul Municipiului Bucureşti de Excelenţă,
ca unităţi conexe ale Ministerului Educaţiei
şi Cercetării, cu personalitate juridică,
coordonate metodologic de inspectoratele
şcolare. Rolul Centrului de Excelență și
activităţile desfăşurate în cadrul centrului
sunt pregătirea şi dezvoltarea copiilor şi

Consiliul Județean Ilfov are mereu ușile
deschise pentru animăluțe. Instituția a
devenit pet-friendly odată cu începutul
mandatului de președinte al Consiliului
Județean Ilfov al lui Hubert Thuma.
Echipa de la Protecția Animalelor a
implementat frumoase proiecte cu privire
la animalele abandonate sau care sunt
născute în stradă.
Unul dintre acestea este „Umple golul
din viața ta“, în parteneriat cu Liga I de
Fotbal, în cadrul căruia, înainte de meci,
sunt prezentați pe teren căței din
adăposturile publice Buftea și Brănești.
Acest proiect născut în România a fost
preluat și de alte țări, cum ar fi Italia,

tinerilor capabili de performanţe înalte, de
a asigura la nivelul fiecărui judeţ/al
municipiului Bucureşti, condiţiile de
pregătire şi dezvoltare a copiilor şi tinerilor
capabili de performanţe înalte și de a asigura
principiile care guvernează învăţământul
preuniversitar şi superior.
Centrul Judeţean de Excelenţă Ilfov
funcționează în imobilul aflat pe Calea 13
Septembrie nr. 209, Sectorul 5. Pentru o mai
bună coordonare a activității în teritoriu, de
curând s-a deschis o primă filială a Centrului
Județean de Excelență Ilfov, la Liceul
Tehnologic „Barbu A. Știrbei“ din Buftea,
unde copiii se pregătesc să devină artiști
consacrați sau matematicieni renumiți
(disciplinele pictură și matematică).
Mihnea Cristian Badea este profesor titular
de Educație Plastică al Liceului Tehnologic
„Barbu A. Știrbei“ și al Școlii Gimnaziale
nr.1 din Buftea și coordonator al Atelierului
de creație din cadrul Centrului de Excelență
al Județului Ilfov. După ce a creat cu ajutorul
conducerii acestui liceu o clasă (un spațiu)
în care să se lucreze doar pictură (cu șevalete,
vopsele, pensule, culori), se bucură de
participarea unui număr de elevi talentați
chiar neașteptat. Astfel, în cursul lunii
octombrie, cei 20 de elevi înscriși la Centrul
de excelență din cadrul Liceului Tehnologic
„Barbu A. Știrbei“ din Buftea s-au pregătit
pentru participarea la concursul „Jocurile
olimpice prin ochii copiilor“ organizat de
Comitetul Olimpic și Sportiv Român. n
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Grecia, Spania și Bulgaria. Presa
internațională a fost atrasă de această
inițiativă și a promovat-o. Ideea îi
aparține șefei Direcției Protecția
Animalelor, Teodora Hilde, si s-a bucurat
de toata susținerea președintelui
Hubert Thuma.
Acest proiect urmează să se extindă și la
meciurile de sală, în acest sens fiind
aprobat protocolul de cooperare dintre
Consiliul Județean Ilfov și Clubul Sportiv
Rapid. Câinii disponibili pentru adopție
vor fi prezentați si la meciurile de handbal
și baschet organizate de Clubul Rapid.
„Livrăm bucurie“ este un alt proiect în
care, timp de trei luni, curierii de la Fan
vor distribui stickere decorative cu
animăluțe și cu mesaje de încurajare a
adopției.
Un proiect important este „Mai multă
responsabilitate, mai puțină suferință“.
Acesta constă în montarea camerelor de
supraveghere în zonele unde sunt
multe animale abandonate în județul
Ilfov. Cei care lasă animalele în voia
sorții pe străzi vor suporta amendă de
până la 3.000 de lei.
Pentru doritorii de a adopta un câine sau
o pisică, există platforma online
ilfovadopta.ro sau pagina de facebook/
instagram Protecția Animalelor CJ Ilfov. n

? E velina VÎRLAN
Nr. 51 / decembrie 2021 | condeie ILFOVENE

PAGINA 8 | CULTURĂ

Predarea şi învăţarea făcute cu uşurinţă prin conştientizare,
concentrare şi motivaţie
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Asociația Teatrul Vienez de
Copii a organizat, cu sprijinul
Ministerului Educației,
Conferința Națională „Predarea
și învățarea făcute cu ușurință
prin conștientizare, concentrare
și motivație”. Evenimentul,
desfășurat online, la 18
noiembrie 2021, a fost urmărit
de peste 1.800 de persoane,
cadre didactice de toate
nivelurile și părinți, din țară și
din străinătate.

“De ce unii copii au rezultate
slabe la învățătură?”, “Cum pot
fi motivați cel mai bine copiii
pentru a învăța?”, “Conectarea
conceptelor de conștientizare,
concentrare și motivație cu
stilul de predare propriu
fiecărui dascăl”, “Înțelegerea
valorii teatrului în procesul de
învățare a elevului” au fost
temele principale abordate de
paneliști, pentru a sprijini
efectiv cadrele didactice în

procesul de predare - învățare.
Ca elemente de mare interes
pentru profesori și învățători,
conferința a introdus în
procesul predării - învățării trei
concepte: conștientizarea
(abilitatea de a înțelege ce se
întâmplă în jurul tău, de a putea
înțelege nevoile altora, de a
simți lucruri în afara ta),
concentrarea (a fi capabil să
accepte ceea ce este spus sau
scris, să rămână cu o temă),
motivația (a fi interesat de un
subiect și pregătit pentru
procesul de învățare).
Conferința a avut ca invitați
specialişti şi profesionişti cu
experienţă în domeniul
psihologiei, educaţiei, educaţiei
teatrale/pedagogiei teatrale şi
mediului: Sorin Ion - secretar de
Stat al Ministerului Educației și
Cercetării, Sylvia Rotter președinte al Teatrului Vienez
de Copii - „Copiii joacă teatru”,

prof. univ. dr. Adrian Opre decan al Facultății de Psihologie
și Științele Educației Universitatea „Babeș Bolyai”,
Cluj Napoca, lector univ. dr.
Oana Moșoiu - Facultatea de
Psihologie și Științele Educației
-, Universitatea București,
Alexandru Ionescu - inginer de
securitate de clasă mondială,
fondator al Winsider Seminars
& Solutions Inc., Ondine Deneș
și Luca Ardeleanu - cursanți ai
teatrului și prof. univ. dr.
Carmen Postolache - decan al
Facultății de Biologie,
Universitatea București.
Seria Conferințelor Naționale
susține și promovează o
iniţiativă educaţională
naţională a Teatrului Vienez de
Copii, începută în 2014, ce are
ca scop final înaintarea a două
documente oficiale: o
propunere de politică publică
pentru introducerea de cursuri

de artă teatrală ca opțional
școlar și o propunere de politică
publică de susținere a utilizării
de elemente și tehnici teatrale
în procesul de predare și
învățare. Această inițiativă
educațională a fost deja
prezentată anterior în cadrul a
12 conferințe locale.
Prin parcurgerea modulelor de
exerciții folosite la Teatrul
Vienez, copiii și tinerii deprind
aptitudini precum rezistenţa la
stres și flexibilitate în gândire.
Cei mici descoperă noi mijloace
de management al conflictului
și își dezvoltă abilitățile de
comunicare. Jocul în sine îi
ajută să-și exploreze mijloacele
lingvistice și fizice de
exprimare, iar textele alese
pentru spectacole le facilitează
crearea unei legături cu operele
marilor clasici ai literaturii
universale. n

Literatură contemporană pentru
copii - pitch pentru edituri
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„Poveşti Desenate“ la Chitila
Dragostea pentru lectură este un proces pe care trebuie
să îl construim pas cu pas încă din primii ani de viață.
Acesta este motivul pentru care Asociația pentru
Creativitate a demarat proiectul „Povești Desenate“,
prin intermediul căruia peste 150 de elevi din școlile
din Chitila au avut posibilitatea să asculte aventurile
unor personaje fantastice, povestite chiar de autorii
cărților. Atelierele de lectură din școlile „Ion Vișoiu“,
„Ion Olteanu“ și Rudeni au fost însoțite de sesiuni de
exercițiu creativ, conduse de ilustratorii poveștilor
pentru copii.
A fost o bucurie imensă de ambele părți. Copiii au
cunoscut oameni remarcabili, care le-au descris procesul
prin care o carte prinde viață, de la ideea izvorâtă în
mintea autorului, la alegerea ilustrațiilor și publicarea
volumului. În plus, au fost fericiți să primească în dar
cărți și materiale educaționale - seturi de culori și un
album de ilustrații pentru colorat. Pentru unii, acestea
sunt primele cărți din biblioteca personală!
Invitații proiectului „Povești Desenate“, scriitori și
ilustratori, au întâlnit copii minunați, dornici să desco
pere lucruri noi și să afle micile secrete ale autorilor.
Este vorba despre scriitorii Ioana Nicolaie, Victoria
Pătrașcu, Mihaela Cosescu, Magda Cojocea și ilustratorii
Sidonia Călin, Andrei Măceșanu, Petru Dumbrăvicean
și Maria Borțoi, care s-au alăturat demersului de a
inspira copiii din unitățile de învățământ din Chitila
către dragostea pentru carte și lectură. n
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La inițiativa Institutului Liszt - Centrul Cultural
Maghiar București, clusterul EUNIC România propune
editurilor din România o nouă serie de cărți pentru copii,
în vederea publicării lor în limba română. Cărțile sunt
selectate din literatura contemporană europeană, iar
editurilor le sunt prezentate texte traduse în limba română.
Literatura pentru copii din secolul al XX-lea s-a caracterizat
prin expansiune și îmbogățire continuă. Literatura l-a
descoperit pe copil, astăzi se scrie despre și pentru el. La fel
ca literatura în general, și literatura pentru copii variază de
la o epocă la alta. Literatura europeană contemporană
pentru copii îi invită pe cititori, părinți și copii deopotrivă,
să gândească și să mediteze. Am dori să prezentăm
această diversitate, prin intermediul unor cărți europene
contemporane de literatură pentru copii. Proiectul este
coordonat de Csegedi Magdolna și Márton Evelin.
În decursul lunii noiembrie a început campania online
prin popularizarea acestor texte, iar, pe 23 noiembrie au
fost prezentate textele sub forma unui spectacol-lectură
în regia Zsuzsannei Kovács, cu Florina Gleznea și Ștefana
Ionescu-Darzeu, la Muzeul Național al Literaturii Române.
Operele propuse sunt: Άννα Κοντολέων – Μάνος
Κοντολέων (Anna Kondoleon - Manos Kontoleon):
Φεύγει έρχεται / Pleacă, vine | ΚΑΛΕΙΔΟΣΚΟΠΙΟ, 2017,
Marie Dorléans: Nous avons rendez-vous / Avem
întâlnire | Editions du Seuil, 2018, Nela Mała Reporterka:
Nela na 3 kontynentach. Podroze w nieznane. / Nela pe 3
continente - călătorii în necunoscut | National Geographic
Society, 2014, Bagossy László: A Sötétben Látó Tündér /
Zâna care vede pe întuneric | Pagony Kiadó, 2020, Tamara
Bach: Sankt Irgendwas / Sfântul Mai-ştiu-eu-care | Carlsen,
2021, Özge Bahar Sunar: Anneannemin Fotoğrafları /
Fotografiile bunicii | Nesin Yayinevi, 2019 și Stefano
Bordiglioni: Voci dal mondo verde. Le piante si raccontano /
Glasuri din lumea verde | Editoriale Scienza, 2020. n

100 de ani de la înfiinţarea
Operei Naţionale din Bucureşti
Din 8 noiembrie 2021, Banca Naţională a României a
lansat în circuitul numismatic o monedă din argint
cu tema 100 de ani de la înființarea Operei Naționale
din București.
Aversul monedei redă clădirea Operei Naționale din
București, inscripția „ROMANIA“ în arc de cerc, stema
României, valoarea nominală „10 LEI” și anul de
emisiune „2021“.
Reversul monedei prezintă fosta clădire a Teatrului
Lyric din București unde a avut loc spectacolul
inaugural al Operei Naționale, portretul și numele lui
George Enescu, care a dirijat acest spectacol, portretul
și numele lui George Stephănescu, inițiator și
animator al interpretării muzicii de operă de către
artiști români, și inscripțiile „ÎNFIINÞAREA OPEREI
NAÞIONALE DIN BUCUREªTI“, „100 ANI“ și „1921“,
anul spectacolului inaugural.
Monedele din argint, ambalate în capsule de
metacrilat transparent, vor fi însoţite de broşuri de
prezentare redactate în limbile română, engleză şi
franceză. Broşurile includ certificatul de autenticitate
al emisiunii, pe care se găsesc semnăturile guverna
torului BNR şi casierului central.
Tirajul maxim pentru moneda din argint este de 5.000
de piese.
Preţul de vânzare pentru moneda din argint este de
450 de lei, inclusiv broșura de prezentare.
Monedele din argint cu tema 100 de ani de la
înființarea Operei Naționale din București au putere
circulatorie pe teritoriul României.
Lansarea în circuitul numismatic a acestor monede
din argint se realizează prin sucursalele regionale
Bucureşti, Cluj, Constanța, Dolj, Iaşi şi Timiş ale
Băncii Naţionale a României. n
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Arcul de Triumf, bornă a istoriei (1941-2021)

9

? Timp Românesc

80 de ani de la prima paradă militară
Pentru a marca 80 de ani de la prima paradă militară,
Romfilatelia, a introdus în circulație, la 1 Decembrie
2021, emisiunea de mărci poștale Arcul de Triumf,
bornă a istoriei (1941-2021), spre cinstirea eroilor căzuți
în luptele pentru eliberarea Basarabiei și Bucovinei de
Nord. Emisiunea aniversară, alcătuită dintr-o marcă
poștală cu valoarea nominală de 10 lei și un plic
„prima zi“, ilustrează sugestiv parada militară din
1941 (marca poștală) și o paradă militară actuală de 1
Decembrie (plicul „prima zi“). Detaliul de arhitectură
a Arcului de Triumf simbolizând Victoria și vignetele
care reproduc efigiile Reginei Maria și Regelui
Ferdinand I rezumă ideea și semnificația
evenimentului dedicat cinstirii eroilor și Regilor

„Întregitori“ ai României Mari.
1 Decembrie reprezintă idealul nostru, ca națiune, de
a fi liberi și uniți într-o Românie prosperă. Ziua
Națională a României este o zi în care cu toții, oriunde
ne-am afla, ne sărbătorim patria, și în care ne amintim
de 1918, când românii au trăit emoția Reîntregirii. n

CinémaLITT, de la literatura
română la cinema, cu
prezentări de Horea Lapteş

? Timp Românesc

Institutul „Cantacuzino“ - un secol de existenţă
Romfilatelia celebrează un secol de existență a
Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare
Medico-Militară „Cantacuzino“, instituție de
interes strategic în domeniul asigurării stării de
sănătate, prin introducerea în circulație a
emisiunii de mărci poștale 100 de ani, Institutul
„Cantacuzino“.
Emisiunea este alcătuită dintr-un timbru cu
valoarea nominală de 9 lei, pe care este redat
portretul profesorului Ion Cantacuzino, un aspect
al muncii sale, un microscop și un detaliu al
fațadei clădirii Institutului Cantacuzino, fiind
completată de un plic prima zi, care conține
timbrul și o vignetă în care sunt ilustrați Regina
Maria a României, alături de profesorul Ion
Cantacuzino și Generalul Henri Berthelot, în
timpul unei vizite la un spital, în anul Marii
Uniri, 1918. Ilustrația tematică a plicului prima zi

prezintă în facsimil Decretul semnat de Regele
Ferdinand I la 1 aprilie 1921, prin care se înființa
Institutul de Seruri și Vaccinuri „Dr. I.
Cantacuzino“.
Fondatorul Institutului, profesorul Ion
Cantacuzino, personalitate de excepție a istoriei
României și științei medicale mondiale, a fost
unul dintre creatorii școlii naționale de
microbiologie, imunologie și medicină
experimentală. Și-a adus contribuția la
modernizarea României prin participarea la
elaborarea Legii Sanitare din anul 1910 și a
Constituției din 1923.
De activitatea institutului se leagă realizări
remarcabile ale medicinei românești, precum
eradicarea malariei și a variolei, crearea
Polidinului și a seriei de imunomodulatori, a
vaccinurilor poliomielitic, gripal, rujeolic și rabic,
eliminarea poliomielitei și reducerea, până la
pragul de eliminare, a incidenței unor maladii ca:
febra tifoidă, difteria, gripa și tetanosul.
La 1 aprilie 2021, Institutul a fost decorat, cu
ocazia împlinirii a 100 de ani de la înființare,
pentru rezultatele importante obținute în
domeniul sănătății publice, prin cercetare de
înaltă calitate interdisciplinară şi prin activități
de prevenire şi control al bolilor transmisibile, cu
Ordinul „Meritul Sanitar” în grad de Mare Ofițer.
Emisiunea este disponibilă începând din 5
noiembrie 2021. n

?C
 ristina ANGHELUŢĂ

„România, o amintire fotografică“
Expoziţie de desene în cărbune
Pavilionul României la Expo 2020 a găzduit, la 10
noiembrie 2021, vernisajul expoziției de fotografie
„România, o amintire fotografică“ a artistului Florin
Andreescu, în prezența lui Reem Al Hashimy,
ministru de Stat pentru cooperare internațională în
cadrul Ministerului Afacerilor Externe și Cooperării
Internaționale al Emiratelor Arabe Unite, director
general al Biroului de coordonare pentru organizarea
Expo 2020 Dubai.
În cuvântul său, demnitarul emiratez a subliniat
strânsa legătură dintre Emiratele Arabe Unite și
România, atât cu referire la Expo 2020 Dubai, cât și în
plan bilateral, și a adus aprecieri comisarului general
al Pavilionului României pentru evenimentul
organizat și pentru succesul de care se bucură printre
vizitatorii expoziției mondiale.
Comisarul general al Pavilionului României,
Ferdinand Nagy, a mulțumit ministrului și a adresat
felicitări pentru excelenta coordonare a întregii
manifestări expoziționale, precum și pentru
marcarea celor 50 de ani de la constituirea Emiratelor
Arabe Unite.
Pe parcursul prezenței la expoziția de fotografie,
ministrul de Stat emiratez a interacționat și cu
artistul român Daniel Rădulescu, apreciind în mod
deosebit sculptura „All for Unity“, special concepută
pentru acest eveniment, inspirația sculptorului fiind
chiar tema expoziției - „Connecting Minds, Creating
the Future“.

Totodată, a admirat expoziția de desene în cărbune,
realizată de artist împreună cu vizitatorii din
întreaga lume care au trecut pragul Pavilionului
României, și a exprimat interesul de a participa la
unul din atelierele interactive ale artistului.
Vernisajul s-a încheiat cu un concert de pian susținut
de Sabin Bănescu, student al Facultății de Muzică din
cadrul Universității Transilvania Brașov.
Expoziția de fotografie, care conține 40 de lucrări, va
fi expusă în Pavilionul României la Expo 2020 până
la finalul acestui an. n

? T imp Românesc

Numeroşi regizori, inspirându-se din literatură, au încercat
imposibilul: să retranscrie o lume imaginară şi imaterială, în care
fiecare cititor este un personaj care înregistrează, pornind de la
propriile experienţe, o realitate personală. O provocare pentru
iubitorul de operă literară în faţa unui punct de vedere particular, în
timp ce printre cuvinte plutesc mii de nuanţe.
ICR Paris a droit să împărtăşească cu publicul său aceste filme
inspirate din literatură, care şi în prezent încântă spectatorii,
propunând momente de reflecţie asupra unor subiecte nuanţate,
precum modul de viaţă tradiţional, ţăranul român, anii de război,
comunismul, fenomenul migraţiei şi întoarcerile acasă, tradiţiile şi
superstiţiile româneşti, un amestec deci de elemente decisive, care
au schiţat sentimente şi emoţii specifice, iubirea, curajul,
curiozitatea, suferinţa, speranţa, melancolia şi mai ales dorul
specific românilor.
Fiecare film a avut o introducere făcută de cineastul Horea Lapteş.
Moromeţii 1, în regia lui Stere Gulea, după romanul Moromeții de
Marin Preda, a rulat la 9 noiembrie 2021, ora 19.00. Pe fondul unor
mutații sociale - care se vor dovedi ireversibile - filmul urmărește
destrămarea unei familii țărănești tradiționale. Încercarea autoritară
și disperată a capului familiei - Ilie Moromete - de a ține pe loc această
realitate, eșuează. Cu Ilie Moromete dispare un prototip social care a
reprezentat secole de-a rândul societatea românească. Dispare de
fapt o identitate care nu a mai fost înlocuită.
Moromeţii 2, în regia aceluiași Stere Gulea, după romanul
Moromeții de Marin Preda, a fost proiectat la 11 noiembrie 2021, ora
19.00. Moromeții 2 continuă povestea familiei lui Ilie Moromete, din
satul din Câmpia Dunării, și-l are în prim-plan pe mezinul Niculae.
Peste lumea pe care o cunoșteau, în care cel mai important lucru era
să ai pământ pe care să-l muncești, trecuse un război. Toată ordinea
vieții lor se schimbă odată cu venirea noului regim, care
propovăduiește egalitatea. Se șterg diferențele într-un mod forțat și
violent, iar albul devine negru și invers.
Parking, în regia lui Tudor Giurgiu, după romanul Apropierea de
Marin Mălaicu-Hondrari, a fost proiectat la 16 noiembrie 2021, ora
19.00. Cel de-al patrulea lungmetraj al regizorului Tudor Giurgiu
spune povestea lui Adrian, un poet din Sângeorz-Băi care emigrează
ilegal în Spania anului 2002. Ajuns în Cordoba, se angajează paznic
de noapte într-un parc auto, iar existența lui pendulează între
imposibila poveste de dragoste cu o cântăreață spaniolă și dorul de
casă, de familie.
Tinereţe fără tinereţe, regizat de Francis Ford Coppola, după nuvela
Omul fără vârstă de Mircea Eliade, a rulat la 18 noiembrie 2021, ora
19.00. Tim Roth îl interpretează pe Dominic Matei, un profesor a
cărui viață se schimbă în urma unei întâmplări ciudate ce are loc în
anii întunecați premergători celui de-al doilea război mondial.
Devenit un veșnic fugar, Dominic va străbate toată lumea, scenariul
urmărindu-i călătoria fără sfârșit în România, Elveția, Malta și India.
Europolis, regizat de Corneliu Gheorghiţă, film inspirat de proza
scriitorului Jean Bart, a rulat la 22 noiembrie 2021, ora 19.00, în
prezența regizorului. În micul port al Sulinei sosește o telegramă din
Franța: Luca, pe care toată lumea îl știa îngropat de mai bine de 50 de
ani în cimitirul de la marginea orașului, tocmai a murit. Sora lui,
Magdalena, însoțită de fiul ei, Nae, trebuie să plece în Franța pentru
a lua în primire „moștenirea“. Moartea lui Luca le marchează
drumul de întoarcere mai mult decât și-ar fi putut închipui
Magdalena și Nae. În această tranziție instabilă, sufletul întâlnește
îngerii, vămile văzduhului, diavolii, îngerii păzitori.
Reconstituirea, în regia lui Lucian Pintilie, după nuvela
Reconstituirea de Horia Pătraşcu, a rulat la 23 noiembrie 2021, ora
19.00. Povestea reconstituirii unui banal incident, o bătaie între doi
tineri, întreprinsă de Miliție, se transformă într-o crimă.
Pădurea spânzuraţilor, în regia lui Liviu Ciulei, după romanul
Pădurea spânzuraților de Liviu Rebreanu, a putut fi urmărit pe 25
noiembrie 2021, ora 19.00. În timpul Primului Război Mondial,
Apostol Bologa, un tânăr însuflețit de aventuri romantice, se
înrolează voluntar pe front, pentru a-i dovedi dragostea logodnicei
sale, Marta, că și el este capabil să rivalizeze cu ulanii maghiari, după
care aleasa inimii sale se dădea în vânt. n
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Victor Rebengiuc un artist complex
A fost Moromete în „Moromeții“, Împăratul din
„Secretul… armei secrete“, Apostol Bologa în „Pădurea
spânzuraților“, Veteranul de război care primește o
medalie, ca apoi să-i fie retrasă, în „Medalia de onoare“
de Călin Netzer , Tănase Scatiu în filmul omonim, Tatăl
din filmul „Un cartuș de Kent și un pachet de cafea“. A
respins proiectelele neinteresante și, totuși, filmografia
sa numără peste 60 de filme de lung metraj și multe
piese de teatru. El este Victor Rebengiuc, actorul cu o
vastă experiență.
Maestrul Rebengiuc s-a născut la 10 februarie 1933 în
București și a absolvit Institutul de Artă Teatrală și
Cinematografică în 1956. În vara lui 2010, fiind cu soția
în plimbare prin Cișmigiu, ne-am așezat pe o bancă să
admirăm porumbeii. În stânga noastră, pe o bancă s–a
așezat un domn cu nepoțelul care deja începuse să se
joace. Uitându-ne mai atenți, am constatat că bunicul
era marele Rebengiuc. M-am deplasat la el, cerându-i
permisiunea să mă prezint. „– Domnule Victor, bună
ziua, sunt regizorul Victor Colonelu, după prenume
sunt tizul dumneavoastră“. S-a ridicat de pe bancă și, cu
un gest de respect, a dat mâna cu mine, apoi am început
să discutăm despre filme, regizori, teatru și, în general,
despre cultură. I-am amintit că în vara lui 1958 am
asistat, la Gara Obor, la filmările scenelor pentru filmul
„Furtuna“, în regia lui Andrei Blaier și Sinișa Iventici.
Erau scene de luptă dintre Armata Română și trupele
germane, unde să tragea cu cartușe oarbe, erau explozii,
vagoane arzând, fum negru și ceață. Am fost impresionat
astfel și la Buftea, unde am asistat la filmarea unei scene
de interior într-o gară. Am discutat despre „Moromeții“.

„Mi-am cam selectat regizorii,
dar am făcut şi greşeli“
Așa l-am cunoscut personal pe maestru. Datorită acelei
întâlniri, consultând și un vechi articol dintr-o
publicație despre film din 1991, am scris acest articol.
Ce spunea Victor Rebengiuc într-un interviu acordat la
vremea aceea? „Norocul meu mare a fost că am jucat
mai mult în ecranizări. Se făcea și în Institutul de
Teatru și Film scenaristică înainte de 1989 - Dumitru
Carabăț era profesor (el scria bine). Dar, în general,
scenariștii erau slabi, abia acum s-au mai trezit câțiva
copii care știu să scrie scenarii ca lumea. Nu existau
dialoguri, exista boala asta generală a dramaturgiei
românești, să rezolvi într-o piesă sau într-un scenariu
toate problemele omenirii, orice fel de problemă - de la
cultura cartofului, la problemele de meteorologie, la

filozofia existențială. Într-o singură piesă, într-un
singur film, ei voiau să rezolve totul. Asta era problema
celor care scriau scenarii sau piese de teatru în
România. Marele meu noroc a fost că am jucat în
ecranizări după opere literare importante și lucrurile
stau altfel acolo – și dialogul sună altfel, e posibil, poți
să-l spui, poți să crezi în el. Am avut roluri în care
trebuia să spun replici precum următoarea: „– Crezi că
prietenia noastră ar trebui pusă sub semnul întrebării?“,
dar, mă rog, scriitorul închipuise replica asta și eu
trebuia să o spun. Erau opere literare importante care
meritau să fie ecranizate. Nu cred că motivul principal
al realizării atâtor ecranizări în cinematografia română
dinainte de 1989 avea de-a face cu fuga de cenzură
fiindcă, în general, oriunde te duceai tot acolo ajungeai.
Și „Moromeții“ (realizat în 1988 în regia lui Stere
Gulea), și „Faleze de nisip“ (realizat în 1983, în regia lui
Dan Pița) sau „De ce trag clopotele, Mitică“, au avut
premiera la zece ani de la momentul realizării lor. În
primele filme pe care le-am făcut, scenariul se scria pe
loc. În fiecare zi apărea cu altă secvență, cu alte nuanțe.
Nu intră în discuție „Pădurea spânzuraților“ (realizat în
1964 în regia lui Liviu Ciulei), care a fost un etalon din
toate punctele de vedere. Primul film în care am jucat
un rol principal se numea „Furtuna“ (realizat în 1960,
în regia lui Andrei Blaier și Sinișa Iventici). Era un film
despre evenimentele de la 23 august, despre apărarea
unei gări în fața retragerii furibunde a trupelor germane,
supărate că le-am întors spatele. Și ca să nu distrugă
gara în retragerea lor furibundă, se organizează o
apărare a acesteia. Eu jucam rolul unui ofițer cinstit, nu
eram comunist încă (nu a apucat, fiindcă moare
împușcat de germani, „personajul“), dar tindea către
comunism, după cum se comporta. Și personajul meu
comanda apărarea gării și venea în permanență la mine
consultantul militar cu pagini de ordin pe care ar fi
trebuit să le citesc în film: „– Cutare să se ducă pe liziera
cutare, de la nord la sud etc“. Iar eu eram ultragiat.

„– Cine dă asemenea ordine în viață? Până dai ordinul
ăsta, te-au nenorocit nemții. Nu se poate - o pagină de
text. Te-au distrus germanii până citești pagina asta“.
Așadar, în acele vremuri, se rescria pe loc scenariul,
deși autorii acestuia inițial la „Furtuna“ erau Titus
Popovici și Francisc Munteanu, doi autori la modă
atunci (Titus scria bine scenarii și Francisc la fel, dar un
soi de literatură proletcultistă accesibilă). Am mai jucat
într-un film numit „Cinci oameni la drum“ (realizat în
1962, în regia lui Gabriel Barta și Mihai Bucur), cu o
idee a scenariului foarte bună, despre o echipă de
sudori care lucrează pe un șantier al unei hidrocentrale
câțiva ani de zile, o echipă care se sudează și sufletește,
iar când șantierul e dat în folosință, trebuie să se
despartă și apar niște tensiuni. Dar filmul a ieșit foarte
prost. Când primeam scenarii spre a le lectura, nu
acceptam respectivele roluri care nu mă reprezentau pe
mine ca actor. Am refuzat roluri în filme care nu m-au
interesat, realizate de regizori care nu m-au interesat.
Mi-am cam selectat regizorii, dar am făcut și greșeli,
m-am păcălit, am acceptat să joc în regia unora cu care
nu m-am înțeles deloc. În general, am lucrat cu oameni
pe care i-am iubit și cu care m-am înțeles bine la
filmare, oameni cu care colaborasem bine în teatru
(Liviu Ciulei și Lucian Pintilie), cu Dan Pița, pe care
l-am stimat foarte mult și cu care am colaborat foarte
bine, cu Stere Gulea pentru „Moromeții“ și în ultima
vreme, cu Călin Netzer, la filmul „Medalia de onoare“
(din 2010). În rest, cu noul val al cinematografiei
românești încă nu am avut contacte importante. Noul
val nu mi-a propus. Am lucrat doar la scurtmetrajul lui
Cristi Puiu, la filmul „Un cartuș de Kent și un pachet de
cafea“ în 2004, pe care l-am terminat de filmat în trei
zile. Am mai avut un rol scurt în „Marți, după Crăciun“
în 2010 al lui Radu Muntean și rolul din „Medalia de
onoare“, regizat de Călin Netzer, cu care am lucrat
foarte bine. n

? Victor COLONELU, regizor de film

Ilfoveni cu care ne mândrim

Constantin Cantilli, din Otopeni, inventator, poet şi autor dramatic
Tot românul știe de Aeroportul „Henri Coandă“ din
Otopeni, iar istoricul Constantin Giurăscu crede că
denumirea localității se trage de la un anume Hodopa
sau Hodoba.
Ca personalități de seamă din Otopeni îl menționăm pe
Constantin Cantilli (10 iunie 1875 - 2 august 1949) - poet
şi autor dramatic. Prieten şi admirator al lui Alexandru

? George V. GRIGORE
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Macedonski, Cantilli, fiul unui proprietar de moşii în
Ilfov şi Vlaşca, a fost atras în Bucureşti de boema cu
gustul inovaţiei şi al insolitului. Avea pasiuni tehnice
şi sportive: ciclism, automobilism, aviaţie. În 1894,
împreună cu Alexandru Macedonski, face prima cursă
ciclistă din România şi scrie reportajul „Pe velociped
cursa între Bucureşti şi Braşov“.
Este animatorul societăţii „Unirea velocipedică română“
şi stabileşte, în august 1900, un record de viteză,
consemnat în „Din zborul bicicletei. Bucureşti-Paris în
10 zile şi 6 ore (1912)“, îmbunătățind performanța
stabilită anterior de Alois Pucher. La Paris, i s-a acordat
o medalie pentru performanță.
Începe studii politehnice şi de artă dramatică la Paris şi
Bruxelles, dar le întrerupe brusc după 1907, când
sărăcește prin pierderea proprietății din Odeni, Vlașca.
Ca şi Macedonski, şi-a brevetat unele invenţii tehnice
(maşini agricole, de foraj petrolier).
În 1939 se interesa de aeronautică. Membru al cenaclului
„Literatorul“, a publicat versuri şi teatru în „Literatorul“,
„Liga ortodoxă“, „Ţara“, „Carmen“, „Adevărul“, „Românul
literar“ şi „Forţa morală“. Macedonski îl lansase ca poet,
prezentându-l, în 1896, în „Liga ortodoxă“. În 1897, Cantilli
scoate „Revista modernă“, deschisă aproape exclusiv
cenaclului macedonskian. Au publicat aici Macedonski,
Ion Theo (Tudor Arghezi), Grigore Pişculescu (Gala
Galaction), I.C. Săvescu şi Cincinat Pavelescu, iar

Cantilli îşi tipăreşte producţiile literare şi se ocupă de
pagina sportivă.
În 1899 i-a apărut cartea „Bertha“, poemă biblică, iar în
1903, volumul „Aripi de vis“, cuprinzând aproape toate
versurile sale, precum şi fragmente de „Teatru clasic“
(La Cydnus. Episod într-un act din viaţa lui Alexandru
Macedon, Devadata, Sfârşitul unei lumi). Tragediile
„Sapho“ şi „Dacica“, prin care, sfătuit de Nicolae
Davidescu, încearcă în 1939 şi 1940 o revenire, au trecut
neobservate.
Destul de incert încă de la început, legat de mişcarea
„Literatorului“ în ceea ce a avut aceasta mai caracteristic
în prima ei fază, autorul era de pe atunci un uitat.
Cantilli compune o poezie epigonică. A imitat, după
Macedonski şi Mircea Demetriade, imagistica intens
colorată - la el de o somptuozitate preţioasă -, căuta
demonismul, magia, evadarea în paradisul artificial al
visului (Demon negru, Diamant negru, În largul
mărei). Recuzita simbolismului era folosită din plin
pentru o lume „din flori, din vise şi parfume, din
armonii“. Primitivismul nu este lipsit de reminiscenţe
livreşti, clasice. În afara încercărilor simboliste - nici
aici clişeele nu au putut fi evitate, dar uneori apare şi
licărirea câte unui stih deosebit -, Cantilli este un intimist
şters, lipsit de suflu liric. În teatrul său cu subiecte
antice sau exotice, construcţia e plată, fără viaţă. n
Surse: viitorulilfovean.ro; reusita.ro; poezie.ro
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Lucrări de reabilitare şi consolidare
la Mănăstirile Căldăruşani,
Sitaru-Balamuci şi la Biserica
„Sfântul Ierarh Nicolae“ din Baloteşti
?G
 eorge V. GRIGORE
În afară de conservarea și punerea în
valoare a monumentelor și obiectivelor
turistice din județul Ilfov, Consiliul
Județean Ilfov se implică și în realizarea
unor alte ample lucrări.

Continuă lucrările de reabilitare și
consolidare de la Mănăstirea Căldărușani.
Obiectivul general al proiectului „Conser
varea, protejarea, promovarea și dezvoltarea
patrimoniului cultural din Ansamblul de
monumente istorice al Mănăstirii
Căldărușani“ constă în valorificarea
potențialului turistic și cultural ale
Ansamblului de monumente istorice al
Mănăstirii Căldărușani, aflat în satul Lipia,
comuna Gruiu, prin conservarea, proteja
rea, promovarea și dezvoltarea patrimo
niului cultural al Bisericii „Sf. Dimitrie“ și
a Bisericii „Sf. Ioan Evanghelistul“, în
vederea creșterii contribuției ansamblului
pentru dezvoltarea regională durabilă.

De asemenea, continuă lucrările de
reabilitare și consolidare a obiectivelor de
patrimoniu cultural, pe bani europeni. Un
astfel de proiect care va contribui la creşterea
importanţei turismului şi culturii din
județul Ilfov, respectând principiile
dezvoltării durabile şi ale protecţiei mediu

lui, este cel de consolidare şi conservarea
moştenirii culturale a Ansamblului
Mănăstirii Balamuci, cunoscută sub
denumirea „Mănăstirea Sf. NicolaeSitaru“. Valoarea totală a contractului de
finanțare este de aproximativ 9 mil. de lei.
Nu în ultimul rând, cetățenii din Balotești
şi toţi cei care doresc să viziteze biserica
„Sfântul Ierarh Nicolae“, monument istoric,
pot admira pictura murală deosebită,
restaurată complet de curând. Un lăcaş de
cult trebuie să ne transmită liniște și pace
sufletească, iar credincioșii care îi calcă
pragul, să se bucure de ceea ce găsesc în
interior, de la oameni, până la picturile
menite să ne încânte prin grandoare şi
expresivitate. Pictura bisericii din Baloteşti
este executată în frescă. În 2020, preotul
paroh Iulian Popescu a început restaurarea
picturii murale, cu ajutorul pictorului
restaurator Constantin Ichim, care se
apropia de stadiul final. Întreaga lucrare a
fost susținută financiar de Consiliul
Județean Ilfov și de Secretariatul de Stat
pentru Culte. Credincioșii care ajung la
biserica monument istoric de la Baloteşti
se pot bucura acum şi de existența unei
biblioteci cu cărți religioase, care pot fi
împrumutate. De asemenea, preotul
paroh organizează ocazional discuții pe
diferite teme dorite de enoriaşi.

Surse: jurnaldeilfov.ro;
viitorulilfovean.ro; ziarulnatiunea.ro

Nea Stănică, olarul de la Piscu
? George V. GRIGORE
Satul-fenomen Piscu (comuna Ciolpani) a fost ridicat și
perpetuat de oameni de-a lungul timpului. Oameni și oale…
Pentru că Piscu a făcut ceea ce a știut mai bine - oale pentru toate
nevoile și pentru toată lumea. Pământul era căutat, săpat,
frământat, cărat și mângâiat, apoi iar amestecat și udat, învârtit
într-o horă fără de cântec a roții olarului, încondeiat, pictat și pus
pe foc. Apoi scos din cenușă și așezat pe pat de paie… vândut la
târg, sau prin sate. Despre „nea Stănică“ aflasem de-a lungul
timpului de la unul și de la altul multe vorbe bune. Un olar
strașnic, cu o inimă de aur. Nea Gică a lu Delegatu lăcrima aproape
de câte ori vorbea de el; „Mi-a pus meseria în mână“ zice, „M-a
ajutat să găsesc de lucru“. Erau vremuri grele. Găsisem la copiii
lui nea Stănică două-trei fotografii cu el: lucrând la Cooperativa Arta Aplicată la București,
făcând demonstrații la Muzeul Satului. În urmă cu câteva săptămâni am primit de la
București de la o doamnă dragă, cercetătoare în domeniul ceramicii, Corina Mihăescu,
câteva fotografii cu nea Stănică olărind în ogradă. Erau lucrate de Ioana Mirodoni în 1976,
pe când era studentă. Nea Stănică a plecat dintre noi îndestulat de zile, chiar într-o zi de
Sfânta Parascheva, acum 15 ani. Câțiva dintre consăteni i-am cântat veșnica pomenire și
ne-am îndulcit din coliva lui. Avea 92 de ani. Cu o zi înainte să plece cărase ore întregi la
coceni. A mers la biserică, a cerut să se împărtășască, și-a luat rămas bun, s-a dus acasă, și-a
chemat copiii, s-a întins pe pat și a murit. Liniștit, lucid, plin de pace. Din pământul Piscului
se aleg în timp oameni și oale. Cine mai are amintiri despre nea Stănică, ne bucurăm să le
aflăm și să le arhivăm, spre aducere aminte…scrie pe facebookul Muzeului Școală-Atelier de
la Piscu. Nea Stănică a făcut ce a știut mai bine. Oale de Pisc. Dacă ar putea, ar mai face o
dată… Dar nu se mai poate. Amintirea sa va rămâne vie, poate o exista cineva să preia ștafeta
pe care el a dus-o 92 de ani și acum a lăsat-o cumva suspendată, în așteptare… n

Conacul industriaşului Bujoiu
de la Baloteşti ? G eorge V. GRIGORE
La 20 de kilometri de București, în
comuna Balotești, o clădire impunătoare
ne vorbește despre un trecut glorios.
Istoria conacului Ion Bujoiu - declarat
monument istoric - începea cu câțiva ani
înainte ca acesta să-l achiziționeze.
Comandă a lui Ion Luca Niculescu,
membru al unei familii liberale de
comercianți și industriași bucureșteni,
conacul era ridicat după planurile
arhitectului Statie Ciortan, reprezentant
important al stilului neoromânesc în
primele decenii ale secolului XX.
Construit de antrepriza Peternelli, pe trei
niveluri, conacul domina prin logiile
frontale, dar mai ales prin turnul scării
principale. În 1926, conacul intra în
posesia lui Ion Bujoiu (1894-1956). Bujoiu
a fost inginer stagiar la Câmpina, la
„Steaua Română“, unde a funcţionat până
în 1922, când este numit director general
al societății „Lupeni“, apoi la „Petroşani“
(până în 1945). Din momentul intrării la
„Petroşani“ a început marea lui activitate
de organizator.
Cariera politică avea să îl propulseze în
fruntea guvernării, succedându-se între
1937 și 1939 prin ministerul Industriei și
Comerțului și cel al Economiei. A purtat
o serie de funcții importante în domeniul
industrial ca vicepreşedinte al UGIR
(Uniunea Generală a Inginerilor din
România), preşedinte al Asociaţiei
industriilor metalurgice şi miniere sau
membru în Consiliul Superior de Mine.
Conacul, după achiziționarea de către
familia Ana Ștefănescu și Ion Bujoiu, a
intrat în 1932 într-un proces de moderni
zare și transformare. Logia cea mare de la
nivelul inferior era închisă, ajungând la
aspectul de astăzi, iar turnul central își
modifica și el din configurația inițială,
pierzând foișorul închis. Ultimul aport
arhitectural adus împrejurimilor a fost
realizat în 1943, când cei doi soți ctitoreau

biserica din Preoțești (comuna Balotești).
Ion Bujoiu, inginerul care a dat viață
actualei forme a acestui conac, a fost unul
dintre apropiații regelui Carol al II-lea.
Acesta l-a însărcinat cu înalte funcții în
stat în domeniul economic, însă
schimbarea regimului i-a adus apoi o
condamnare la 25 de ani de închisoare
pentru dosire de aur. Instaurarea regimu
lui comunist avea să destrame viața lui
Bujoiu, fiind condamnat într-un proces
alături de Auschnitt, Gheorghe Manu,
Horia Măcelariu sau Nicolae Pătraşcu la
muncă silnică pe viață. Ion Bujoiu se
stingea din viață în spitalul închisorii
Văcărești, pe 20 mai 1956.
Construcția conacului a avut loc în
perioada anilor 1910 și 1932, are 16 camere
și este compusă din demisol, parter și
mansardă. A fost scos de ceva ani la
vânzare. Cu o suprafață construită de 994
de metri pătrați și cu un teren care
înconjoară conacul care măsoară 1,7
hectare, ansamblul este inclus pe lista cu
monumente istorice. Statul avea drept de
preempțiune în tranzacționarea
imobilului de către urmașii industriașu
lui Bujoiu. Cum conacul este estimat la o
valoare de 1,2 milioane de euro, evident
că n-au fost fonduri, iar clădirii a rămas
să-i fie căutat un proprietar. Până atunci,
conacul e în stare de degradare. n

Foto: Simona MOCANU

Surse: sothebysreality.ro;
wall-street.ro; ziarulnatiunea.ro

„Zestrea Cucilor“
s-a îmbogăţit cu o nouă mască-chip
Din nou vești bune de la Asociația Culturală
Brănești Ilfov, unde colecția etnografică „Zestrea
Cucilor“ s-a îmbogățit cu o nouă mască-chip
confecționată de această dată de meșterul de
chipuri Gheorghe Secăreanu din satul Burdușani.
Masca a fost purtată mulți ani la Ziua Cucilor de
elevul George Cătălin Stoica. Mulțumim pentru
donație bunicului, Pavel Marcel și mamei,
Gabriela Dușa, transmite profesorul metodist
Marius Ovidiu Sebe, președintele asociației.
Să apreciem astfel de gesturi benevole care
îmbogățesc zestrea noastră, a tuturor, și care
astfel oferă șanse tradițiilor de a fi cunoscute și,
pe undeva, de a fi continuate. n
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Bibliotecile şcolare-noi perspective
?H
 oriana PETRESCU, bibliotecar CCD Ilfov

Pentru că luna octombrie apare în calendarul
asociației internaționale a bibliotecarilor școlari
din întreaga lume (IASL) ca fiind luna bibliotecilor
școlare, celebrându-le și promovându-le, prin
activități și proiecte diverse, Filiala ABR Ilfov, în
parteneriat cu Casa Corpului Didactic Ilfov, a oferit
ocazia, la 29 octombrie 2021, bibliotecarilor școlari,
documentariștilor, responsabililor centrelor de
documentare și informare din județul Ilfov să
discute pe tema „Bibliotecile școlare în schimbare,
provocări și oportunități în pandemie“, prezentând
exemple de bună practică în ceea ce privește
activitatea bibliotecarilor școlari ilfoveni, în
perioada crizei sanitare pe care o traversăm.
Invitați la acest eveniment, organizat online, au
fost: inspectorul școlar Maria Gridan, președintele
Diviziunii ABR, dr. Carmen Pesantez, Robert
Pelin (development and outreach coordinator) și
Ovidiu Ana (managerul proiectului CodeKids) de
la Fundația Progres, profesorul Mădălina Sebe de
la Școala Gimnazială nr 1 Afumați și scriitorii
Victoria Furcoiu (Brașov) și Nică D. Lupu (Brănești),
invitați care au găsit „cuvinte potrivite“ prin care
să aducă celor prezenți entuziasm și bucurie,
precum și credința că munca, efortul de a menține
bibliotecile școlare deschise, pentru promovarea
cărții și a lecturii, merită făcute.
Deși întâlnirea a vrut să marcheze o sărbătoare ținută anual, în luna octombrie „International
School Library Month“- din păcate, nu au putut să
lipsească din mesajele celor care au luat cuvântul
pentru a-și împărtăși un punct de vedere,
preocuparea, îngrijorarea față de situația actuală
în care bibliotecile școlare stau mai departe,
închise utilizatorilor lor, iar bibliotecarii școlari
sunt nevoiți să preia, de cele mai multe ori, alte
sarcini… auxiliare.
Puțin mai fericite au fost cele 22 de CDI-uri din
județ, cele care au, încă, funcționale dotările din

proiectul „Educație pentru informație în mediul
rural defavorizat“ și care, în această perioadă, au
putut oferi spațiu și mijloace de conectare pentru
lecțiile online, precum și pentru cursurile de
formare ale profesorilor, desfășurate pe diferite
platforme ale școlii, CCD Ilfov sau Ministerul
Educației. În calitate de gazdă, prof. dr. Florin
Petrescu, director al Casei Corpului Didactic
Ilfov, din Brănești, a prezentat câteva aspecte de
principiu, care au stat la baza realizării Ofertei de
formare „Casa ilfoveană“, pentru anul acesta școlar.
Și pentru cadrele didactice auxiliare s-au pregătit,
pe baza analizei de nevoi, programe și activități
de perfecționare attractive. Dintre acestea, unul
este chiar cursul avizat de MEN, cu titlul
„Bibliotecile și managementul situațiilor de
criză“, susținut de dr. Carmen Leocadia Pesantez.
În prezentarea sa, formatorul a promovat atât
modulele pe care urmează să le cuprindă cursul
de la CCD Ilfov, cât și calendarul cursurilor de
formare profesională oferite, gratuit, membrilor
săi cotizanți, în anul școlar curent, de Asociația
Bibliotecarilor din România.
Inspectorul școlar Maria Gridan a evidențiat
contribuția pe care profesorii de Limba și literatura
română și-o aduc la promovarea bibliotecilor
școlare. În multe școli din județul Ilfov, acolo
unde nu este normat postul de bibliotecar școlar,
profesorii de limba română preiau, de multe ori
ca voluntari, sau normați cu 0,25, biblioteca
școlară, asigurând circulația cărților, promovarea
lecturii și a cărților din colecțiile bibliotecii. De
asemenea, Dna Inspector a subliniat importanța
existenței într-o școală a bibliotecii școlare, o
șansă pentru toți elevii de a fi atrași de partea
cărții și a li se forma competențe de lectori avizați.
A fost prezentat și proiectul „Code Kids“, modul
cum a fost el pilotat în mai multe biblioteci din
țară, printre care și într-un centru de documentare
și informare din județul Ilfov, prin sârguința lui
Adrian Matei de la Școala Gimnazială nr. 1 Cernica.
Tot la capitolul proiecte și oameni de succes,
invitată de onoare a fost Mădălina Sebe, profesor
de Limba și literatura română, care a susținut
proiectul „Școala din valiză“ la clasele unde predă.
Pprof. Sebe a prezentat auxiliarul său didactic
intitulat „Să scriem corect - Caiet de ortografie
pentru elevii de gimnaziu“, prin care autorul
oferă un ghidaj profesionist în hățișul de reguli
ortografice ale limbii române.
Scriitorii Victoria Furcoiu (Bunica) și Nică D. Lupu
ne-au demonstart cât de fascinant este universul
creației scriitoricești. „Scrieri pentru copii de la
Bunica“ (Victoria Furcoiu) și seria de Interviuri Destăinuri I și II ne-au pus la dispoziție tot
arsenalul de bucurie, entuziasm, speranță și
credință, că totul va fi bine. n

Competenţe digitale
? S imona LUCA

În perioada 8-14 noiembrie 2021,
s-a desfășurat la Elche, în Spania,
un program de pregătire în
domeniul digital, parte a
proiectului Erasmus+.
Având specific diferit de
întâlnirile de proiect, acest
program de pregătire a reunit
echipe de câte trei delegați din
fiecare organizație a fiecărei țări
partenere în proiect: Cehia
(coordonatoare), România,
Italia, Letonia, Grecia, Suedia, și
Spania. Din partea CCD Ilfov a
participat o echipă formată din
conf. univ. dr. ing. Georgiana
Chișiu (Universitatea
Politehnica București), Roxana
Enache și Simona Gabriela Luca.
Pe parcursul acestor cinci zile de
training au avut loc sesiuni de
formare care au avut ca scop
general abilitarea formatorilor
cu competențe necesare în
conceperea și derularea unui
viitor curs de formare pentru
categoriile de adulți defavorizați
identificate de fiecare organizație
parteneră.
Au fost abordate teme legate de
competențele formatorului de
adulți în domeniul digital, în
era digitală, noi tendințe în TIC,
modalități și utilități ale
digitalizării, strategii de abordare
a învățării în domeniul digital,
probleme și amenințări cu care
se confruntă un utilizator pe
internet.
Pentru că proiectul își propune
să colecteze și să extindă bunele
practici la nivel european în
domeniul formării prin resurse
la distanță, TIC în special prin
utilizarea rețelelor sociale
aplicate în lumea muncii
adulților defavorizați, un
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element de pornire esențial a
constat în identificarea și
stabilirea grupului țintă care va
fi selectat pentru a-și dezvolta
aceste competențe prin cursul
local de formare. Printre
grupurile selectate, la nivelul
parteneriatului, fac parte
seniorii din regiune, tinerii
NEET (tineri care nu sunt
încadrați profesional și nu
urmează niciun program
educațional sau de formare) cu
care lucrează unele organizații
partenere, alte categorii de adulți
defavorizați (șomeri, persoane
care nu au alfabetizare digitală).
Un alt grup țintă îl constituie
formatorii de adulți în domeniul
digital. Pentru a delimita
grupurile țintă și a identifica
nevoile de formare ale acestora,
unele organizații au realizat
sondaje și analize de tip
sociologic.
Casa Corpului Didactic Ilfov a
derulat în perioada 1-22
octombrie a.c. un studiu privind
identificarea nevoilor de
formare în domeniul digital
adresat grupurilor țintă cărora
se adresează cu precădere
programele CCD: formatorii de
adulți, cadrele didactice și
părinții sau bunicii.
Programul de formare pe care
CCD Ilfov îl va construi va viza
reducerea decalajelor în dome
niul competențelor digitale,
alfabetizarea digitală, abordând
teme ca digitalizarea în
comunicarea economică și
socială (comunicarea cu
autoritățile statului), facilități
comunicaționale oferite de către
rețelele sociale (tipuri, utilizări,
norme de comportament),
digitalizarea ca facilitare a vieții
de zi cu zi - cumpărături,
informare, servicii medicale
on-line ( programare, diagnostic
la distanță, interpretarea
analizelor, on-line banking,
booking, trafic, sisteme de
securitate, sisteme inteligente
coordonate prin mobile- casa
digitală, internetul lucrurilor),
pericole pe care le aduce viața
digitală: viruși, furtul datelor,
identității digitale, intruziune
în viața cotidiană, phishing,
scam, spam. n

