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Membrii fondatori 2008

Membrii actuali 2020



Când pasiunea pentru teatru dobândește
contur viu, ia naștere o trupă. Așa a apărut, în
2008, JuniorS AcT, la inițiativa unui grup de
elevi de la Colegiul Național ”Octav Băncilă”
din Iași, îndrăgostiți de arta dramatică și atașați
de tânărul (pe atunci) lor profesor. Doi ani mai
târziu, trupa își urma mentorul la Palatul
Copiilor – Iași, păstrând numele, spiritul și
membrii fondatori. Între timp, în 2009,
identitatea echipei este completată prin crearea
imnului trupei, cu versuri semnate de profesorul
îndrumător, Lucian Gabriel Comănescu, și
muzica prelucrată după hitul Gloriei Gaynor – ”I
Will Survive”:
Canal Youtube JuniorS AcT

Palmaresul generațiilor, care s-au format
și au evoluat numindu-se JuniorS AcT,
însumează mai bine de 400 de premii obținute
pe scenele unor concursuri și festivaluri
naționale: Teatrix (Arad), Teatru Fest (Cluj),
Festivalul teatrelor de revistă (Ploiești) și multe
alte evoluții la astfel de manifestări organizate la
Bușteni, Sighișoara, Botoșani, București,
Constanța, Timișoara etc. Diplomele și trofeele,
care au recunoscut valoarea tinerilor artiști, au
fost primite ca o validare a efortului colectiv, iar
ceea ce a contat enorm pentru membrii trupei a
fost bucuria de a evolua împreună pe scenă,
satisfacția de a trezi o emoție puternică
publicului, de a exprima prin intermediul artei
bogăția lor sufletească. Unii dintre ei sunt, azi,
actori pe scenele naționale – din fiecare
generație, doi-trei elevi au optat pentru o
facultate de teatru.

Există o vibrație proprie a trupei JuniorS
AcT – nou-veniții sunt asimilați firesc și primesc
botezul scenei doar dacă respectă valorile și
principiile grupului: spiritul de echipă, respectul
reciproc, prietenia, punctualitatea, curiozitatea
în sfera culturală, dorința de a oferi totul în
interpretare, exprimarea onestă a convingerilor
proprii. Cu entuziasm, solidari și energici,

membrii JuniorS AcT s-au implicat în proiecte,
activități de voluntariat (Festivalul Internațional
de Folclor pentru Copii și Tineret ”Cătălina”,
competiția caritabilă ”Rățuște pe Bahlui” etc),
organizarea și prezentarea unor spectacole,
momente festive, activități specifice de la
Palatul Copiilor.

Membrii trupei JuniorS AcT suntem noi,
elevi de gimnaziu și liceu din școlile ieșene,
venind spre teatru cu gândul la evoluția scenică,
dar și cu aspirația de a ne descoperi, de a lega
prietenii, de a ne dezvolta personal pentru o
lume a comunicării și a exprimării
convingătoare. Câte aventuri am trăit și visăm să
avem împreună, la festivaluri și concursuri, la
momente aniversare și ieșiri în grup! Suntem cei
care, sub îndrumarea profesorului, realizăm
decoruri, ne procurăm recuzita, concepem afișe,
cântăm și dansăm!

Azi, trupa JuniorS AcT reunește multe
fete și câțiva băieți, cu toții însuflețiți de ideea
de a trăi pe scenă atâtea destine și experiențe pe
care în orizontul cotidian nu pot decât să le
bănuiască. Suntem noi, tinerii, care pentru
câteva ore, în fiecare săptămână, lăsăm la ușa
sălii de repetiție propria identitate și devenim
eroii fericiți sau nefericiți ai unor vieți
spectaculoase.

Vă invităm să ne cunoașteți acum, nu
doar ca interpreți ai rolurilor distribuite de
regizorul nostru, ci și ca jurnaliști în devenire!
Membrii trupei JuniorS AcT
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Din dorința de a reaminti momentele
minunate care ne fac mândri să fim parte a trupei
JuniorS AcT, am stat de vorbă cu doi foști elevi
ai trupei - Dan-Cristian Chircan și Arina Vrabie.
Cei doi ne-au răspuns cu drag și nostalgie la
câteva întrebări referitoare la activitatea lor în
trupa de teatru.

Interviu cu Dan-Cristian Chircan

Dan-Cristian Chircan are în prezent 24
de ani, iar în perioada 2013-2015 a făcut parte
din trupa JuniorS AcT Iași. În 2012, Cristian și
alți câțiva colegi de-ai săi au format o trupă de
pantomimă, jucând câteva spectacole în cadrul
liceului. “Experiența, deși mediocră spre slabă,
ne-a trezit dorința de a juca teatru. Cu această
dorință am mers la domnul profesor Comănescu,
alături de care am realizat spectacolele “Take,
Ianke și Cadâr” și “Eu când vreau să fluier,
fluier”. Spectacole pe care le-am jucat atât în
oraș, cât și la festivaluri naționale.

Consider că timpul pe care l-am petrecut
în trupă a avut un impact imens asupra
dezvoltării mele personale și mi-a format
caracterul”, mărturisește fostul membru al
trupei.

Reporter: Ce așteptări aveați când v-ați alăturat
cercului de teatru?

“Înainte de a intra în trupă sufeream de o
ușoară anxietate. Din aceasta experiență îmi
doream să câștig încredere în mine. De
asemenea, îmi doream să cunosc oameni cu care
să formez o legătură artistică și alături de care să
creez ceva de care voi fi mândru în viitor.”,
lucruri despre care ne va povesti ulterior că s-au
și petrecut.

Reporter: Cum a fost experiența dumneavoastră
când ați urcat pentru prima dată pe scenă?

Primul spectacol pe care l-am jucat nu
poate fi numit o reușită. Toți de pe scenă eram la
prima experiență de genul acesta, iar emoțiile
ne-au învins. Însă, la finalul spectacolului, când
publicul aplauda și toți eram transpirați, obosiți,
am trăit un sentiment de fericire pe care îl voi
purta toată viața cu mine.

Amintiri din activitate...

Amintiri din activitate...
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Reporter: Care a fost cea mai mare provocare
pe care ați întâmpinat-o în cadrul trupei?

La început, a fost dificil să formăm o
echipă stabilă și de încredere. Este o activitate
destul de solicitantă care necesită mult timp și
au fost foarte multe persoane care au
abandonat. A durat cam jumătate de an să
hotărâm și să începem o piesă.

Reporter: Care este cea mai frumoasă amintire
pe care o aveți în cadrul activității în trupa
JuniorS AcT?

Cea mai frumoasă amintire din trupă
este spectacolul de la Arad. Când s-a anunțat că
am luat locul 1, eram toți atât de șocați, încât a
durat cam 10 minute să meargă cineva să ia
diploma.

Reporter: Care sunt cele mai importante trei
calități pe care le-ați cultivat în trupă?

Am învățat să am încredere în mine, să
nu îmi fie frică de provocări noi și am deprins
abilități de socializare.

Reporter: Cum v-a avantajat participarea la
cercul de teatru în viața de zi cu zi?

După cum am mai menționat, m-a ajutat
extraordinar de mult cu socializarea și
încrederea de sine. Acum, la locul de muncă, nu
am nici o reticență să vorbesc cu clienții sau
colegii, tocmai din cauza timpului pe care l-am
petrecut în JuniorS AcT.

Reporter: Ce sfaturi ați da unor viitori membri
ai trupei?

Să fie conștienți că această activitate
necesită mult devotament și să se gândească
dacă pot dedica suficient timp înainte de a-și
lua acest angajament. De asemenea, să caute
mereu să iasă din zona de confort și să își
cunoască colegii de trupă. Sunt oameni cu care
vor trăi sentimente pe care nimeni altcineva nu
o să le înțeleagă.

Ioana Albu,
Colegiul Național ”Emil Racoviță” Iași

Amintiri din activitate...



Interviu cu Arina Vrabie

Arina Vrabie a fost membră a trupei
JuniorS AcT între anii 2012-2017, iar în
prezent este masterandă a secției Teatru de
Animație în cadrul UNATC București. ”Este un
drum pe care poate nu l-aș fi ales dacă nu ar fi
existat JuniorS AcT, iar pentru asta sunt enorm
de recunoscătoare”, a afirmat aceasta.

Reporter: Ce așteptări aveați când v-ați alăturat
cercului de teatru?

Așteptările mi-au fost întrecute în ceea
ce privește experiența de a face parte din trupa
JuniorS AcT. Venisem din dorința de a mă
dezvolta în plan artistic și am plecat încărcată
de povețe la nivel uman. Voi fi aflat mai târziu
că alegerea acestor cursuri de teatru va ajunge
una dintre deciziile cu cel mai mare impact
asupra personalității mele și viitorului meu.

Reporter: Cum a fost experiența dumneavoastră
când ați urcat pentru prima dată pe scenă?

Cu scena eram deja obișnuită în calitate
de solistă, însă experiența din perspectiva
actorului mi-a dezvăluit o cu totul altă libertate
artistică. Încă de la primele reprezentații
împreună cu trupa JuniorS AcT, m-am hotărât
că voi face tot posibilul să îmi construiesc un
viitor făcând ceva atât de fascinant precum este
teatrul.

Reporter: Care a fost cea mai mare provocare
pe care ați întâmpinat-o în cadrul trupei?

Unul dintre motivele pentru care am
ales să mă alătur cursurilor de teatru a fost
dorința de a-mi dezvolta abilitățile sociale. Sunt
o fire mai degrabă introvertită în afara scenei,
așadar o provocare pe care am întâmpinat-o a
fost adaptarea la viața de trupă. Mi-a fost greu
la început să înțeleg importanța relațiilor dintre
colegi și felul în care acestea se reflectă pe
scenă. La acea vârstă, nu ne puteam numi
profesioniști, iar experiența de a aparține unui
grup compact a depășit pe termen lung valoarea
prestației artistice sau a "talentului".

07Amintiri din activitate...



Reporter: Care este cea mai frumoasă amintire
pe care o aveți în cadrul activității în trupa
JuniorS AcT?

Cele mai frumoase amintiri au avut loc,
cu siguranță, în cadrul festivalurilor la care am
participat împreună. Acestea ne-au dat prilejul
să ne cunoaștem reciproc încă mai mult decât o
făceam înainte, iar pe lângă activitățile
educative și distracțiile aferente, am avut șansa
de a ne fi recunoscută munca prin premii și
aprecieri.

Reporter: Care sunt cele mai importante trei
calități pe care le-ați cultivat în trupă?

Cele mai importante calități dezvoltate
în cadrul trupei pe care le port cu mine până în
prezent sunt punctualitatea (dezvoltată inițial
din frică, apoi din respect), responsabilitatea și
entuziasmul în fața bucuriei de a trăi.

Reporter: Cum v-a avantajat participarea la
cercul de teatru în viața de zi cu zi?

Cei cinci ani în care am frecventat
cercul de teatru m-au modelat spre o persoană
mai încrezătoare în forțele proprii, mai
responsabilă și mai atentă la detalii, mai
doritoare de mai mult, în special pe plan
intelectual, mai deschisă și empatică în relațiile
interumane și, nu în ultimul rând, mai iubitoare
de artă.

Reporter: Ce sfaturi ați da unor viitori membri
ai trupei?

Nu mă consider în măsură a da sfaturi,
însă sunt convinsă că experiența trupei JuniorS
AcT se asimilează la adevăratul potențial numai
atunci când este apreciată drept o prioritate și
are loc o implicare totală. Un alt îndemn la fel
de important ar fi să nu îl supărați pe "Dom’
Profesor" și să aveți încredere în metoda lui,
căci consecințele le veți înțelege mai târziu.

Ioana Albu,
Colegiul Național ”Emil Racoviță” Iași

08Amintiri din activitate...
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Curiozități din lumea artelor

Învățământul la zi...

Știați că?

- Toma Caragiu, după bacalaureat, a început Facultatea de Drept, dar a abandonat-o la scurt
timp și s-a înscris la Conservatorul de Muzică și Artă Dramatică din București. Mai târziu,
acesta a ajuns să joace în peste 90 de roluri pe scenă.
- Dem Rădulescu, înainte de actorie, a fost sportiv de performanță și a luptat în ring la
categoria mijlocie.
- Jean Constantin a jucat în circa 80 de filme, debutând în anul 1957 pe scena Teatrului de
Stat Fantasio din Constanța.

Bianca Baciu,
Colegiul Național ”Mihai Eminescu”Iași

„Educația este pur și simplu sufletul
societății trecând de la o generație la alta”
spunea marele scriitor și filozof britanic Gilbert
Keith Chesterton. Oare aceste cuvinte mai sunt
valabile în cadrul învățământul românesc, care
a suferit schimbări majore de-a lungul anilor,
sau schimbările prea bruște vor afecta
generațiile noi, lăsându-le cu o capacitate de
concentrare scăzută și lipsindu-le de informații
esențiale?

Una dintre schimbările majore pe care
pandemia a adus-o la nivel global a fost
intrarea elevilor în învățământul online. Timp
de câteva luni, elevii și profesorii au comunicat
exclusiv prin intermediul ecranelor digitale. În
ciuda faptului că școala nu s-a desfășurat cu
prezență fizică, rata cumulată de promovare la
examenul de Bacalaureat, înainte de contestații,
a fost 67,8%, fiind cu aproape 5% mai mare
decât cea din sesiunea iunie-iulie a anului
trecut. Așadar, 73,9% din tinerii promoției
actuale au reușit să treacă de „examenul
maturității”, cu un plus de 2% față de anul
trecut. Cu toate acestea, trebuie să amintim
faptul că numărul candidaților înscriși a fost cu
peste 22.000 mai mic decât numărul celor
înscriși în 2020.

De asemenea, la fel ca la examenul de
Evaluare Națională, numărul mediilor de 10 a
fost în descreștere, numărându-se 132 de medii
la Evaluarea Națională și 146 de medii la Bac,
după soluționarea contestațiilor.

O altă noutate este aceea că
Universitatea din București a lansat, prin
intermediul Fundației „Virtute et Sapientia”,
înscrierile în programul UB SEED - Sprijin
Educațional pentru Elevii Defavorizați. Acest
program este dedicat elevilor de clasa a VII-a
din învățământul gimnazial. Aici, copiilor, care
provin din familii cu venituri mici sau din
medii defavorizate, le sunt propuse cursuri de
mentorat și sprijin material, prin activități
educaționale și de formare.

Consiliul Național al Elevilor propune
noi mijloace pentru a spori comunicarea între
profesori și elevi. Astfel că s-a înaintat
Ministrului Educației ideea elaborării unei
proceduri de acordare a feedback-ului
semestrial, menită să sporească și să
eficientizeze comunicarea dintre elevi și
cadrele didactice. Această metodă are ca scop
sprijinirea profesorilor în conturarea unei
maniere de predare eficientă, centrată pe elev și
pe înțelegerea acestuia.

Curiozități din lumea artelor / Învățământul la zi...

Maria Ciocîntă,
Colegiul Național ”Mihai Eminescu” Iași
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De vorbă cu Ovidiu Lazăr

a) Cine este Ovidiu Lazăr?
Din punct de vedere social și

profesional, Ovidiu Lazăr este regizor artistic
al Teatrului Național din Iași de la data de 1
noiembrie 1987.

Din punct de vedere uman, Ovidiu
Lazăr este un om care a încercat și care
încearcă să descifreze și să afle rosturile lumii
în care trăiește. Pentru sine și pentru ceilalți.
Prin intermediul Teatrului. Teatrul ca Artă și ca
artă de a trăi.

Acum, aici, astăzi, Ovidiu Lazăr este un
creator de lumi.

b) Care sunt cele mai importante principii ale
dvs. în viață și în profesie?

Eu spun mereu că toți ne naștem
deștepți și că proști devenim pe parcurs. De
aceea, fiecare om, în toate etapele vieții,
trebuie să facă tot ce îi stă în putință să nu se
tâmpească.

Dincolo de aparenta glumă, vreau să
precizez că nu am făcut niciodată vreo
diferență între principiile de viață și cele care
țin de profesie. Un artist adevărat este o entitate
umană care își trăiește la fel de intens și viața și
profesia. De cele mai multe ori, confundându-
le.

Am avut și am însă câteva repere
ferme: implicare fanatică în tot ceea ce faci și
în tot ceea ce trăiești; nevoia îndârjită de a te
cultiva permanent și de a fi la curent cu ceea ce
se întâmplă în jurul tău; curajul de a fi tu însuți,
indiferent de circumstanțe și de consecințe;
încrederea totală în faptul că Teatrul și Arta pot
fi căi de supraviețuire într-o lume care, uneori,
(îți) poate fi ostilă; convingerea că trebuie să
fim deschiși la tot ce ni se întâmplă, bun sau
rău, și că trebuie să știm ce să alegem pentru a
putea merge mai departe, fără a ne trăda în
vreun fel pe noi înșine.

c) Cum vedeți teatrul românesc de astăzi?
Teatrul românesc de astăzi este

întruchiparea vie a României de azi, mai bine
zis a societății autohtone de astăzi.

Denivelat, confuz pe alocuri, atras de
mode și de experimente sterile, efemere,
afectat de o scindare nefirească între generații,
dar cu o colosală și intensă capacitate de a-și
păstra continuitatea în valoarea actului teatral
și în puterea de a se adapta, cu toate resursele,
la provocările lumii în care trăim.

d) Credeți că practicarea teatrului la nivel de
gimnaziu și liceu, sub îndrumarea profesorilor
de specialitate (actori/ regizori), poate aduce
beneficii atât în dezvoltarea tinerilor cât și a
teatrului? Care ar fi beneficiile?

Teatrul este și poate fi un mod de viață.
Cu tot ceea ce înseamnă aceasta, de la
dezvoltarea personală și până la devenirea
socială.

Ca și viața, Teatrul are etape de
învățare, de descoperiri și de trăire. Important
este ca cei tineri să înțeleagă că Teatrul nu este
un moft, o cărare spre celebritate și nici un mod
de a fi altfel decât ceilalți, ci doar o cale de a te
descoperi pe sine. Și asta presupune pasiune,
muncă, îndârjire și curaj.

Iar profesorii de specialitate nu trebuie
să fie sclavii propriilor frustrări, ci să
gândească și să simtă persistent că pot fi
prilejul unor mari întâlniri ale tinerilor cu
profesia de om de teatru și, de ce nu?, cu ei
înșiși ca artiști.

Personalități ale scenei românești

Personalități ale scenei românești
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e) Dacă ați avea puteri nelimitate, care ar fi
primele trei lucruri pe care le-ați schimba în
lumea teatrului?

Ca om de teatru, știu și simt că am
puteri "nelimitate", dar am învățat în timp cum
și când să le folosesc.

Totuși... cele trei lucruri pe care le-aș
schimba (și sunt convins că într-un viitor nu
prea îndepărtat chiar se vor schimba) sunt
următoarele:
1. programele analitice după care se studiază
Teatrul în școli și în universități și pe mulți
dintre "profesorii" care se căznesc și se
încăpățânează să le facă materii de studiu
teatral;
2. aproape pe toți cei care se ocupă de destinul
instituțiilor de teatru, de la ministrul Culturii
până la directorii de teatre;
3. aș transforma "găștile" de critici de teatru
(teatrologi) în echipe de studiu al fenomenului
teatral național și mondial.

f) Care sunt proiectele de suflet pe care le
derulați în prezent?

Toate proiectele la care am lucrat și la
care lucrez au fost și sunt, în primul rând, de
suflet. Apoi de gând/gânduri, de implicare

până la uitarea de sine și de atitudine...
Acum sunt cu adevărat fericit pentru că

ajut la edificarea unui Teatru la Rădăuți. Cu
toate resursele (artistice, umane și tehnice) de
acolo. Toată lumea este intens implicată, de la
tinerii din licee și până la primar. Lucrăm la un
miraculos text al unui celebru dramaturg
rădăuțean, Matei Vișniec: POVESTEA
REGELUI CARE S-A SUPĂRAT PE
CLOVN.

Va urma, după aceea, la Teatrul
Național din Iași, LEONCE ȘI LENA de
Georg Buchner, un spectacol despre utopiile
comice ale lumii în care trăim.

g) Ne împărtășiți un gând de final pentru
cititorii noștri?

Să fiți sănătoși, să credeți în voi și în
devenirea voastră, să munciți cu rost și cu
folos pentru minte și pentru suflet și, mai ales,
să trăiți Teatrul ca viață, și nu Viața ca Teatru!

Maria Ciocîntă,
Colegiul Național ”Mihai Eminescu” Iași

Personalități ale scenei românești
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Din culisele teatrului

”Sinteza”: Mai mergeți astăzi la teatru?

Marin Moraru: Nu mai merg nici la teatru, nici
la film pentru că sunt obligat să spun ce am
văzut și nu pot să mint și să spun urâțenii
despre ce am văzut și, decât să spun urâțenii, nu
mă duc. Nu îmi este dor și nu simt nicio lipsă.
Înlocuiesc mersul la teatru cu lecturi, cu gazete,
cu televiziune, cu internet, cu mersul la piață,
cu gătit. Nu îmi ajunge o zi. Înainte să ies la
pensie nu aveam timp de toate astea.

”Sinteza”: Vă lipsește ceva din viața de actor?

Marin Moraru: Foarte curios, dar nu îmi
lipsește nimic.

„Eu nu am fost niciodată orgolios pentru că
personajele mele nu erau orgolioase. Orgolioși
sunt eroii. Orgoliul scenic se transpune și în
viața reală. Din fericire, nu am împrumutat
astfel de orgolii”

Revista ”Sinteza”, luna iunie a anului 2015, în
timpul celei de-a XIV-a ediţii TIFF.

Ce înţelegeţi prin comedie adevărată?

Comedia cu adresă. Comedia trebuie să aibă
adresă. Să ia atitudine. Să pună în ţeapă. Să
biciuiască moravuri, caractere, proaste
deprinderi, toate impurităţile morale care
plictisesc, obosesc şi încurcă mersul înainte.
Toate astea există în natura umană – uneori şi

persistă – şi devin vizibile, mai ales într-o
societate foarte exigentă, cum e a noastră. Or,
ce se întâmplă? În măsura în care omul nu
poate ţine pasul cu vremea lui, nu poate fi la
înălţimea cerinţelor societăţii sale, el îşi
creează, în conformitate cu această neputinţă
sau incompatibilitate, un sistem de apărare. A
învăţat nespus de bine să mimeze pregătirea,
competenţa, interesul faţă de muncă, dragostea
faţă de tovarăşii săi… Mediocritatea se apără
genial, credeţi-mă. Ea află tot, notează tot, ştie
tot şi, de fapt, mimează tot… Societatea
noastră, cu mersul ei sănătos înainte, lasă în
urmă asemenea tipuri (condamnate de la bun
început de însăşi evoluţia societăţii), dintre care
acela al carieristului, al oportunistului, al
mediocrului genial mi se par senzaţionale
pentru comedia adevărată…

Care sunt darurile acelea fără de care un actor
nu poate juca în viaţa lui comedie?

O anumită înţelegere a situaţiei de haz, cred.
Un anume spirit de observaţie care te face să
reţii accidente comice, gesturi, reacţii,
tipologii… O capacitate – şi ea specială – de a
surprinde şi de a fixa o situaţie comică, de a te
bucura de ea, de a o purta în tine multă vreme,
ca pe o materie primă extrem de preţioasă care,
la momentul dat, cerut sau potrivit, trebuie să
ţâşnească neapărat într-o poantă senzaţională.
Că nici poantele astea nu apar, aşa, din
văzduh…

Din culisele teatrului
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Vă pare bine că sunteţi actor de comedie? Vă
place?

Nu mă consider exclusiv actor de comedie, dar
îmi face mare plăcere reuşita unui rol comic.
Un atare rol mă cucereşte, mă obsedează, mă
stimulează să fiu mai departe. Eu pentru asta
exist. Aşa mă justific în faţa ochilor mei, în faţa
conştiinţei mele şi, mai ales, în faţa oamenilor
care vin să mă vadă şi să mă audă…

(fragment din interviul realizat de Eva Sîrbu şi
publicat în volumul Interviuri uitate, Editura
ARA, 1995)

Gheorghe Dinică a dat admitere de trei ori la
Teatru, dar n-a povestit vreodată prin interviuri
c-ar fi fost marcat că n-a intrat din prima. La
clasă i-a avut profesori pe Dina Cocea şi pe
asistentul Ion Cojar.

“Dina Cocea ne învăţa să gândim şi să căpătăm
idei. Reţinem stimularea gândirii, stăruinţa
asupra detaliului, de ton, de gest, de mişcare, în
munca de compunere a unui rol. Aş adăuga şi a
privirii, dacă aş şti că expresia ochilor poate fi
determinată sau studiată la orele de actorie. Dar
bănuiesc că jocul ochilor nu se poate studia,
altfel nu-mi explic frecventele priviri absente şi
inexpresive de care am avut parte în multe
spectacole într-o jumătate de secol. Sigur,

acesta e un dar de la natură, îl ai sau nu-l ai,
ştiu fiinţe deosebite ce atrag cu privirea ca un
magnet, în sensul celor spuse de Caragiale la
prima întâlnire cu tânărul Eminescu – nişte
ochi mari – la aceste ferestre ale sufletului se
vedea că cineva este înăuntru.”

Gheorghe Dinică a făcut parte din promoţia de
aur a teatrului românesc alături de: George
Constantin, Amza Pellea, Silvia Popovici,
Constantin Rauţchi, Sanda Toma, Mircea
Albulescu, Draga Olteanu-Matei. Mulţi dintre
actori nu mai sunt printre noi.

Radu Beligan m-a angajat la Comedie, apoi m-
a luat la Naţional

“Radu Beligan şi-a luat toată trupa de la
Comedie. Şi aici, slavă Domnului, am jucat
mult. Mi-e greu să-mi amintesc rolurile care
mi-au plăcut cel mai mult. De spectacolul
“Gaiţele” mă leagă amintirile cele mai plăcute.
S-a jucat zece ani, a fost şi ecranizat. Un
spectacol care mi-a mers la inimă a fost
“Ploşniţa” de Maiakovski. Şi “Scrisoarea
pierdută” în regia lui Beligan unde l-am jucat
pe Caţavencu, mi-a adus o mare satisfacţie.
Apoi, “Aşteptându-l pe Godot”, unde l-am avut
partener pe admirabilul Marin Moraru.”

Sursa citatelor: Constantin Paraschivescu –
“Histrion de cursă lungă Gheorghe Dinică”,
Revista ”Teatrul Azi”

Ziarul Metropolis-2015

Miruna Silvaș,
Colegiul Național ”Mihai Eminescu”Iași

Din culisele teatrului
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Elevii Palatului nostru

Pasiunea pentru muzică

Daria Damian, clasa a IX-a
Cercul de Pian, Palatul Copiilor Iași
Prof. Petronela Damian

Pasiunea pentru muzică a început încă
din copilărie, când mă jucam cu pianul de
acasă. Muzica era și este o cale de relaxare,
prin ea pot transmite toate sentimentele și
trăirile mele. Cel mai mult mi-a plăcut pianul,
un instrument complex cu posibilități infinite,
prin intermediul căruia am cunoscut viața unor
personalități muzicale de seamă.

Întreaga paletă coloristică a muzicii am
descoperit-o în timp, cu ajutorul unor dascăli
minunați, care mi-au deschis calea către o lume
de basm. Magia muzicii nu înseamnă doar s-o
asculți, ea este pasiune, muncă, determinare
pentru a o înțelege și a o transmite celor din
jurul tău.

Fiecare clipă petrecută în fața pianului
este un moment al meu, o regăsire și totodată o
victorie cu mine. Nu poți fi pasionat fără
muncă, fără cunoaștere, fără ambiția de a
descoperi noi căi de exprimare, fără a te
perfecționa din punct de vedere stilistic, fără
expresie artistică.

Emoția de a fi pe scenă este unică în
catalogul trăirilor, inspirația din acel moment,
munca clădită în timp, totul se adună într-o
clipă unică, magică.

Muzica face parte din viețile noastre sub
diferite forme, ea fiind cea care deschide
universul sufletului și al minții. Măreția ei se
așterne peste noi doar dacă reușim să o
înțelegem, să o transmitem.

În cadrul cercului de pian de la Palatul
Copiilor, am reușit să descopăr aceste taine ale
muzicii și, mai ales, pasiunea pentru lucruri
frumoase, alături de oameni dornici să
împărtășească tot ce știu. Atmosfera liberă,
flexibilitatea alegerilor, dar mai ales
însuflețirea oamenilor, m-au ajutat să descopăr
și să mă descopăr ca muzician, să-mi
desăvârșesc educația artistică și să-mi
împlinesc visele.

Maria Ciocîntă,
Colegiul Național ”Mihai Eminescu” Iași

Elevii Palatului nostru
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Interviuri festivaluri – G-Fest

Festivaluri

Șerban Onofrei, clasa a XI-a D, Liceul Teoretic
de Informatică „Grigore Moisil” Iaşi

“Din păcate, nu am reușit să particip la
activitățile fiecărui stand. Standul meu preferat
a fost cel al echipei JuniorS AcT.

La standul respectiv a trebuit să încercăm
un exercițiu de improvizație. Am fost atras de
acest stand datorită coordonatorilor amabili și
datorită faptului că am fost nevoit să ies din
zona de confort pentru a duce exercițiul la
capăt. Asta a fost prima ediție G-Fest la care am
participat și aștept cu nerăbdare ediția de anul
următor. Datorită acestui eveniment, mi-am
făcut prieteni noi și am plecat cu amintiri de
neuitat.”

Victor Arhire, clasa a XII-a E, Colegiul
Național „Vasile Alecsandri” Iași

“Nu am reușit să particip la toate
activitățile, dar am fost prezent la majoritatea
dintre ele. Standul meu preferat a fost cel la
care puteai fi pictat pe față. Mi-a plăcut faptul
că am putut colora schițe în felul nostru unic.

G-Fest-ul de anul acesta s-a ridicat la
nivelul așteptărilor mele deoarece până și după
această perioadă, cu virusul, au reușit să ofere
publicului o experiență faină.

De la acest eveniment am rămas cu
amintirea plăcuta a unui prieten de-al meu, ce s-
a pictat drept Joker.”

Festivaluri
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Rebegea Anastasia, clasa a X-a C, Colegiul 
Național „Vasile Alecsandri” Iași

Tematica standului nostru a fost
cercetășia. Am reprezentat centrul local Th.
Sapatino Iași. Din punctul meu de vedere,
festivalul a fost organizat bine. Voluntarii au
fost prietenoși și săritori. De asemenea, a fost
interesant, activitățile au fost plăcute, iar
vremea a fost de partea noastră în unele zile.

Participanții au fost interesați și atenți,
prietenoși și deschiși la minte. Am avut
persoane de toate categoriile de vârstă, iar
aceștia au fost veseli și au interacționat cu noi.
Standul nostru sper ca a deschis mulți ochi,
deoarece cercetășia nu este atât de dezvoltată în
România. Participanții au învațat o scurtă
istorie a cercetășiei și 4 tipuri de noduri utile și
în viața cotidiană.

Maria Ciocîntă, clasa a X-a B, Colegiul
Național „Mihai Eminescu” Iași

Standul Trupei JuniorS AcT a avut
tematica artei teatrale, prezentând publicului un
exercițiu de improvizație, în care participantul
trebuie să creeze o poveste mergând pe un
anumit traseu dat, marcând prin firul narativ
opririle și schimbările de traseu, folosind
onomatopee și gesturi.

Organizarea acestui festival a fost bună,
am avut toate condițiile necesare pentru
desfășurarea activității standului nostru și
voluntarii au fost amabili, fiind la dispoziția
noastră oricând aveam nevoie de ajutor.

Ideea festivalului mi s-a părut
ingenioasă, fiind un mod bun de promovare a
talentelor locale, cum a fost în cazul nostru, dar
și un prilej pentru participanți de a păși din
zona lor de confort și de a experimenta lucruri
noi.

M-am bucurat să văd că participanții la
acest eveniment au fost de toate vârstele și că
s-au arătat doritori să ne încerce exercițiul de
improvizație.

În opinia mea, impactul pe care standul
Trupei JuniorS AcT l-a lăsat asupra
participanților a fost unul pozitiv, reușind să
atragă mulți curioși, care s-au încumetat să
intre în jocul nostru. Consider că acest exercițiu
de improvizație a fost util oamenilor,
antrenându-le imaginația și hrănindu-le dorința
de a se juca.

Festivaluri
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Teodora Enache, Clasa a X-a B, Colegiul
Național Iași

Fac voluntariat de un an jumătate.
Particip la G-Fest de mai mulți ani, dar

acesta a fost primul în care am fost voluntar. M-
am simțit cu adevărat implicată și am întâlnit
enorm de mulți oameni interesanți de-a lungul
celor 3 zile de festival.

Consider că evenimentul a fost bine
organizat deoarece am auzit numai feedback-uri
pozitive, atât din partea voluntarilor, cât și din
partea participanților.

Cred că participanții au învățat, au aflat
multe informații folositoare și diverse despre
ONG-uri, ecologie, prim ajutor etc.

G-Fest este un festival de educație non-
formală care a reușit să atragă participanți de
toate vârstele. Cred că festivalul poate fi
îmbunătățit dacă ar fi mai multe workshop-uri
din cadrul facultăților.

Rareș Ștefan Andrei (voluntar), clasa a XI-a B,
Colegiul Economic Administrativ

Am mai fost voluntar la Games Night, am
strâns bani pentru copii cu autism prin vânzarea
de baloane, am fost la Street

Delivery și multe alte evenimente. G-fest a fost
unul dintre cele mai așteptate evenimente din
Iași, înainte de pandemie veneau foarte mulți
oameni. Mi-am dorit de trei ani să fiu voluntar
și anul acesta a fost un vis devenit realitate. A
fost o experiență frumoasă, obositoare dar a
meritat totul.

Singurul minus pe care pot spune, cu părere
de rău, că l-am întâmpinat este lipsa de
organizare. Pe departamentul meu, în primele
două zile, nu am avut un coordonator implicat,
celelalte departamente au fost foarte organizate
si comunicative. Abia în a treia zi lucrurile s-au
îmbunătățit, fiindu-ne atribuit un coordonator
implicat și comunicativ. În rest, tot festivalul a
fost bine organizat. Cu toate acestea, multor
oameni nu prea le-a plăcut ideea purtării măștii
în aer liber, alegând să stea pe lângă festival, iar
cei care au intrat (fiind un număr mic față de
edițiile anterioare) au plecat cu câte un premiu,
inclusiv voluntarii.

Anul acesta nu prea a primit o finanțare, de
aceea au fost puține standuri și a lipsit muzica.
Ideea de bază este foarte bună, dar poate să
inclundă mai multă istorie, deoarece ar trebui să
știm ce s-a întâmplat cu țara noastră în trecut
pentru a ști de unde am pornit și de ce am ajuns
unde suntem acum.

Festivaluri
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Creație și Creativitate

Tablou de plastic

Atât ambalaj, atâta trucaj,
Iar sufletul mi-a rămas doar un miraj
Și o să am grijă de apa în care se reflectă
Pentru că ochii îmi cer numai versiunea
perfectă.

Ura și dezamăgirea nu o să se atingă
De apa în care sufletul îmi este oglindă
Și o să am grijă să se oglindească cât mai tare
Măcar în afară, dacă înăuntru doare

Brînduș Paula-Denisa
Colegiul Economic Administrativ
Clasa a IX-a

Plâns celest

Și bubuie bolta-n strigăt de jale
Și tobe de îngeri se aud bătând
Ce zguduie-n ropot, ce s-aude-n chemare
De schimbare șuier și de cutremur cuvânt.

Îl simt mai aproape fiori țesând
Venind în flash-uri de lumină
Ce cutremură lin tăcerea deplină
In inimi vibrante de-al fricii gând.

Dar puțini privesc ploaia ce picur-armonie
Văzând fluxul de pură energie
Cum se adapă-n puritatea apei vie
Ce-n șiraguri lucii de cerești perle coboară o
mie

Peste ființe, readucându-ne la noi înșine
Ludicul sens al naturii dorind să ne aline
În picuri de ploaie, în pleoscăit de apă
A vieții cătare-n concentrică artă

A unor unde serafine, de safir
Ce se conturează pe lacul cristalin
Unde cerurile-și reflecta-n abstractă pictură
Înălțimile tulbure-n a apei alură.

Crețu Flavia
Clasa a X-a E
Colegiul Național Iași

Creație și Creativitate
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Pe mine m-au inspirat extremele
experienței umane. Când sunt folosite
împreună, cele două aripi de fluture sunt un
simbol pentru teatru. Aripa cu expresia fericită
simbolizează comedia, în timp ce aripa cu
expresia mai tristă reprezintă drama/tragedia.
Tehnica desenului în cărbune

Moisuc Teodora
Clasa a X-a H
Colegiul Economic Administrativ
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Jucăm, analizăm și criticăm

Cronica dramatica – Sindromul Quijote

Sindromul Quijote este o piesă de teatru,
ce se joacă la Teatrul Naţional Iași, fiind un
spectacol dedicat Zilei Culturii Naționale.
Această piesă, care a fost scrisă de Carmen
Dominte și montată de Radu Ghilaş, surprinde
mai multe episoade din viața unei familii
normale şi fericite, în aparenţă. Conflictul
dramatic principal se petrece între cei doi
părinți şi fiul lor, fiind cauzat de exigența şi
presiunile acestora în cadrul școlii şi al
învățatului. Acest comportament, în afara
faptului că a fost un stimulent puternic pentru
reacțiile de rebeliune, l-a programat pe
adolescent să dezvolte masca băiatului cuminte,
care își îndeplinește responsabilitățile,
ignorându-şi pe deplin activitățile sale obișnuite
din timpul liber. Totodată, mama şi tatăl
copilului suferă aceeași soartă: aceștia
simbolizează niște “marionete” în jocul dintre
aparenţă şi esență. Se descriu ca fiind niște
oameni așezați şi împliniți, însă evenimentele
prezentate îi dau de gol, arătând înfățișarea lor
reală. Așadar, tema delirului şi a schimbării de
personalitate este o aluzie şi o inspirație directă
din romanul “Don Quijote de La Mancha” scris
de scriitorul spaniol Miguel de Cervantes
Saavedra şi alcătuiește ideea regizorală centrală,
cazul copilului obez fiind doar aparent centrul
acțiunii. El este, de fapt, un suport pentru
reprezentarea sindromului.

Montarea clasică-modernă este în
concordanță cu textul original, când vine vorba
de perioada istorică. Atât costumele (haine
obișnuite de zi cu zi), decorul (birourile,
scaunele şi fotoliul fiului) şi muzica (de ex. Bad
Guy de Billie Eilish – lansată în 29 martie
2019) cât şi modul psihologic în care se tratează
tema propusă sunt elementele care aparțin
ultimilor ani.

Raportând actul scenic la compoziția originală,
se observă că regizorul nu a adus modificări
asupra volumului de replici sau de monologuri,
folosind cu exactitate tot materialul dramatic
pus la dispoziție de autor. Intervențiile sale se
văd minim şi s-au reflectat în mare parte asupra
mișcării în spațiul de joc amenajat de Rodica
Arghir. Astfel, asamblarea spectacolului s-a
bazat strict pe ideea principală a textului
dramatic: diferența între iluzie şi realitate.
Momentele de singurătate, gândurile sumbre,
căutarea a unei evadări din proiecțiile părinților
şi a distragerilor (scenele în care tânărul ascultă
muzică la căști la un nivel asurzitor sau scenele
în care povestește trăsnăile sale din cluburi);
sunt câteva metode care portretizează viziunea
lui Radu Ghilaş.

Dumitru Georgescu (ce a jucat personajul
central) prezintă bine conflictul interior al fiului
ce se află în căutarea libertății şi a adevărului.
Surprinde clar presiunea pusă pe el de a se afișa
drept un băiețel „cu carte”, suferința pe care o
resimte din ce în ce mai puternic în clipele în
care vorbește şi nu este ascultat şi drama sa
„poetică” când vine vorba despre dorințele lui
reale. Interpretările Doinei Deleanu (mama) şi
ale lui Adi Crauleanu (tatăl), completează
aceste torturi morale, reprezentându-se ca două
instanțe-exemplu în faţa adolescentului. Scopul
lor este de-al motiva să fie la fel precum ei,
neconștientizând că îl instigă să creeze doar o
fațadă ieftină şi că îl golesc de unicitate,
personalitate şi sentiment. De fapt, cele două
personaje nu sunt conștiente că şi ele, la urma
urmei, se întruchipează la exterior într-un
anume mod, un mod care nu-i reprezintă cu
adevărat.

Jucăm, analizăm și criticăm
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Pentru transmiterea acestor idei într-un
mod credibil, actorii au fost nevoiți să-şi asume
pe deplin aspirațiile, stările de spirit şi emoțiile
personajelor. Relațiile între părinți, sau între
părinți si puști respectă imaginea generală a
unei familii în societate, unde majoritatea
părinților impun un statut ridicat în faţa copiilor
(„pentru că sunt tatăl tău [...] eu știu mai bine”).
Dovada veridicității relațiilor se află în
diferențele uriașe între proiecțiile fiecăruia
despre celelalte două personaje – acestea ajung
să se contrazică, reflectând imaginea de
neclaritate, confuzie şi delir a personajelor. De
aceea, tabloul regizorului s-a zugrăvit într-un
mod convingător şi limpede în mintea
publicului.

Scenografia s-a împărțit în patru
domenii: decor, recuzită, sunet şi ecleraj.
Fiecare dintre acestea au fost întreținute cu
mare atenție, având rolul de a centraliza şi de a
amplifica proiecția ideii regizorale. Spațiul de
joc era secționat în trei dreptunghiuri scenice,
fiecare reprezentând câte un loc de desfășurare
pentru fiecare personaj. În mod sugestiv, camera
băiatului a fost amplasată la mijloc, evidențiind
şi poziția lui sufletească: sufocat între cei doi
pereți de beton (așteptările mamei şi ale tatălui).

Un element foarte interesant al decorului
a fost ecranul din fundul scenei. Pe acesta
apăreau diferite reclame, a căror rol, ori ar putea
figura, într-un mod metaforic, o distragere de la
lumea reală (ceea ce ne readuce cu gândul la
golul imens din interiorul personajelor), ori o
modalitate umilă de a câștiga sponsori. Sunetul
şi eclerajul au fost bine executate, tranziţionând
scenele şi flash-back-urile între ele.

Recuzita este un element special al
acestei piese. Fiecare personaj avea câte un
obiect care era în strânsă legătură cu adevărata
lui identitate. De exemplu, fiul avea căștile la
care asculta muzica lui preferată, ce-l ajută să se
exteriorizeze şi să uite de frustrări. Tatăl avea

legate de escapade la „cabana de la munte” – o
activitate care îi dă șansa să nu fie monoton
(una din marile lui frici). Şi mama, deși se
declară ca fiind de succes şi echilibrată, poartă
deseori după ea, o mică sticluță, „o poțiune de
fericire”. Prin urmare, totalitatea obiectelor
auxiliare contribuie puternic la mesajul piesei.

Mesajul principal nu este dedicat unui
public rafinat, însă înțelegerea acestuia
presupune deținerea unei experiențe de viaţă.
Este adevărat că oricine ar fi înțeles faptul că
mama şi tatăl erau nemulțumiți de copilul lor
sau că dânsul visează la altceva decât îi impun
părinții, dar montarea piesei de teatru vizează o
semnificație mai subtilă, dedicată publicului
adult. Motivul central al acestei selecții este
faptul că acesta are o înțelegere aprofundată
asupra etapei adolescentine din viața fiecăruia.
Dramele tânărului pot fi înțelese cu ușurință de
persoanele care au avut parte de conflicte
asemănătoare cu părinții lor sau care au trăit
emoțiile puternice caracteristice acelei perioade.
Având în vedere că publicul era constituit din
oameni ajunși la un anumit grad de maturitate,
reacția lui, la fenomenul spectacular, a fost în
concordanţă cu activitatea de pe scenă, chiar
dacă nu a ilustrat vreun simbol în derularea
acțiunii. La finalul reprezentației, după
digerarea sentimentelor amare ale flăcăului,
toată lumea s-a ridicat în picioare şi a aplaudat
timp de câteva minute, cu bucurie, în ciuda
sfârșitului deprimant al piesei.

Acestea fiind zise şi scrise, Sindromul
Quijote, o analiză a lumii superficiale, este o
piesă care s-a jucat la standarde decente ce nu
au avut nici un fel de scăpare pe plan regizoral
sau actoricesc. Cei trei actori s-au desfășurat la
nivel profesionist, împlinind astfel ideea
regizorală.

Brahă Petru,  
Colegiul Naţional ”Mihai Eminescu” Iași

Jucăm, analizăm și criticăm



În primul rând, doresc să mulțumesc
pentru invitația de a transmite câteva dintre
preocupările si reflecțiile mele privind obiectul
pe care-l predau și, în mod special, despre
rezultatele deosebite obținute de elevii
Colegiului Național "Mihai Eminescu", în
cadrul competițiilor specifice de limba și
literatura latină. Deși nu sunt o persoană
obișnuită să vorbească despre sine, subiectul pe
care-l propuneți spre meditație este deosebit de
valoros. Așa cum fiecare profesor consideră că
obiectul pe care-l predă este cel mai important,
cu implicațiile cele mai profunde, în existența
sa profesională, tot astfel consider și eu că
studiul limbii latine, asociat cu cel al culturii
greco – romane, este deosebit de valoros, căci
poate oferi omului modern o temelie a culturii
și a cunoașterii pe care se înalță tot ce a clădit
umanitatea până în zilele noastre.

Căci cele mai importante domenii ale
creației materiale si spirituale ale umanității își
au începuturile acolo, în spațiul și timpul
antichității greco – romane: științele,
tehnologia, filosofia, arta, literatura, teologia.
În același timp, limba latină are privilegiul de a
fi una dintre limbile esențiale ale lumii, prin
dubla ei utilizare de-a lungul timpului, atât în
varianta orală, populară, ca mijloc de
comunicare între toți locuitorii din cele mai
diferite și îndepărtate colțuri ale spațiului
roman, această variantă populară devenind
punctul de plecare în formarea limbilor
romanice, cât și în dimensiunea ei savantă, ca
limbă de cultură și civilizație, prin care s-a
transmis epocilor moderne întreaga cunoaștere
și creație de care a dispus antichitatea.

Tocmai de aceea, cred că trebuie să
existe o datorie, atât pentru profesorii de latină,
cât și pentru elevii care pătrund în tainele
limbii și culturii latine, aceea de a nu neglija
studiul acestei materii. O datorie de a persevera
pe drumul cunoașterii, cu interes și entuziasm,
pentru dobândirea cunoștințelor, atât în plan
lingvistic, cât și în cel al ideilor, gândirii și
creației umaniste greco – romane.

Este adevărat că, în școala noastră,
numărul de ore extrem de mic dedicat studiului
limbii latine duce la o pierdere a esenței în
înțelegerea multiplelor ei beneficii în formarea
și educarea armonioasă a tinerilor, conform
principiului antic "Mens sana in corpore sano"
– "Minte sănătoasă în corp sănătos". Știu, însă,
că foarte mulți elevi, în special cei din liceu,
dar și cei din gimnaziu, chiar dac nu ajung, din
cauza numărului mic de ore de studiu, să
stăpânească arta traducerii unui text latinesc, au
o profundă intuiție privind bogăția de valori și
frumusețea pe care această limbă le dezvăluie,
contribuind, astfel, la îmbogățirea gândirii și
cunoașterii celui care se apleacă asupra ei.
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De asemenea, foarte mulți elevi
dovedesc o curiozitate vie și un interes deosebit
în inițierea și cercetarea suplimentară privind
fenomenele lingvistice ale limbii latine, istoria,
cultura și civilizația romană, ceea ce înseamnă
că, indiferent de condițiile vitrege, datorate
unor factori externi, elevii au capacitatea de a
percepe valorile și de a se îndrepta, în mod
autodidact, spre acele principii ale gândirii și
creației antice: binele, adevărul, frumosul.

Mai mult, tinerii care descoperă o
chemare deosebită doresc să aprofundeze și
chiar să exceleze în studiul limbii latine,
optând să participe la olimpiadele și
concursurile specifice, de traducere și
interpretare a textelor latinești. Pentru profesor,
acest lucru reprezintă o provocare și o bucurie
deosebită, prin faptul că îi dă posibilitatea de a
pune în valoare conținuturile bogate și
profunde ale propriei materii, lucru mai puțin
posibil în cadrul singurei ore săptămânale, la
clasă. Așadar, din dorința și bucuria de a lucra
în plus, atât din partea unor elevi, cât și a
profesorului, s-a ajuns la satisfacția obținerii
unor rezultate deosebite, la concursurile
amintite.

Ca profesor, eu nu pot decât să le
mulțumesc din toată inima elevilor mei, care
s-au implicat în activitatea de aprofundare a
conținuturilor de limbă și literatură latină și
să-mi amintesc cu emoție de frumusețea orelor
în care descifram cu dicționarul în față și
comentam împreună textele autorilor latini
cuprinși în materia de olimpiadă. Aș dori să
amintesc numele tinerilor, unii, încă elevi, alții,
studenți la universități din țară sau din
străinătate, alături de care am parcurs clipe de
grație, lucrând la traduceri, chinuindu-ne
adesea, luând-o de la început, bucurându-ne
când descopeream sensul unei fraze complicate
și, mai ales, creând o legătură vie, sufletească,
pentru toată viața.

Îmi este foarte drag să amintesc de Oana
Spiridon, Andreea Popovici, Alexandra
Cantemir, Teodora Sandu, Denisa Luca, Maria
Gheorghiu, Dimitrie Simiraș, Cumpănă
Arabella, Clementina Comandatu, Raul Bîrsan.
Sunt tineri cărora le mulțumesc pentru părticica
de suflet și efortul intelectual deosebit pe care
le-au dăruit în colaborarea noastră, pentru a
aduce în actualitate și a promova frumusețea și
bogăția de valori a limbii latine.

Ar mai fi de adăugat faptul că, dacă
numărul de ore de limba latină din
învățământul liceal ar fi mai generos, interesul
elevilor pentru această materie ar spori prin
receptarea de către aceștia a tezaurului de idei
morale, filosofice, științifice, politice, artistice
pe care le oferă cultura Romei antice, de fapt,
întregul umanism al antichității greco –
romane.

Îndrăznesc să sper că în viitor, educația
intelectuală a tinerilor în școală nu va fi lipsită
de reperele spirituale ale clasicismului greco –
roman, prin excluderea și acelei singure ore de
limbă latină existente la majoritatea claselor de
liceu.

Doresc, de asemenea, să felicit și să
mulțumesc tinerilor care desfășoară activități
culturale și artistice, dincolo de granițele orelor
de curs, în timpul lor liber, precum celor care
au inițiat și provocat aceasta confesiune despre
felul în care ar trebui privit și valorizat un
obiect de studiu ce nu trebuie socotit că
aparține trecutului și care are harul de a
înnobila spiritul, de a îmbogăți mintea și de a
cultiva frumosul în viața celor aflați la vârsta
școlii, a formării gândirii critice și a propriei
personalități.

Cezara Ștefănescu,
Profesor de Limba Latină

Colegiul Național ”Mihai Eminescu” Iași
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Suntem mândri

Interviu cu Andrei Boacă – olimpic la
informatică

Andrei Boacă este elev în clasa a X-a,
la Colegiul Național “Emil Racoviță” Iași și
este olimpic la Informatică încă din clasa a Vl-
a, obținând medalii și premii la diverse
competiții naționale și internaționale de
Informatică. Având parte de un dialog cu el, ne-
a mărturisit care sunt câteva dintre secretele
succesului său pe plan academic.

Reporter: Ne-ar plăcea să știm care sunt cele
mai importante principii în viață pentru tine,
atât în viața personală, dar și cea de elev.

“Cred că cel mai important principiu
pentru mine este perseverența, atât în viață, dar
și ca elev, pentru că fără perseverență, fără a
depune efort și a munci constant nu poți ajunge
nicăieri”, ne mărturisește elevul Andrei Boacă.
„Un alt principiu important este disciplina, dar
și motivația, pentru că nu poți avea întotdeauna
motivație în mod natural. Uneori sunt zile când
nu simți că vrei să muncești, că vrei să depui
efort, că vrei să evoluezi într-o anumită
direcție, dar disciplina îți oferă acea putere să
mergi mai departe și să poți trece de barierele
acestea și de obstacolele care îți apar în cale.”

Reporter: Care este secretul reușitei tale la
acest nivel?

“Secretul nu e altul decât munca, până
la urmă, pentru că fără a munci, fără a sta
efectiv să rezolvi probleme, fără a încerca să
evoluezi cât mai mult, nu poți obține niciun fel
de rezultat.”

Suntem mândri
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Reporter: Care ar fi primele trei lucruri pe care
le-ai schimba în învățământ?

“În primul rând, consider că notele sunt
foarte mari raportat la calitatea informației care
se predă în școli, că prea mulți elevi au note
extrem de mari, care îi motivează, pe de-o
parte, să învețe mai mult, dar nu le oferă o
perspectivă clară asupra nivelului lor. De
asemenea, consider că notele nu sunt cel mai
bun mod de a evalua elevii, deoarece îi fac să
se compare unii cu ceilalți și aceștia au
impresia că notele decid nivelul lor în raport cu
ceilalți, o viziune total greșită, tocmai de aceea
acesta ar fi primul lucru pe care l-aș schimba.

Un al doilea lucru ar fi ca materia să fie
structurată într-un mod mult mai clar și mai
ușor de înțeles, mai ales la clasele mai mari,
unde este foarte multă informație de acumulat.
În al treilea rând, aș îmbunătăți sistemul de ore
online, pentru că, după cum am văzut în ultimul
an, acest sistem nu prea a dat roade și, cu
siguranță, se pot face multe progese în această
direcție.”

Reporter: Care sunt primele trei lucruri la care
muncești deja pentru a schimba ceva în
general?

“În primul rând, doresc să inspir această
motivație și această perseverență și dorință de a
evolua elevilor mai mici, de exemplu, elevilor
de gimnaziu, aș dori să mă implic cât mai
repede în a-i învăța pe aceștia nu doar
informatică, ci și alte lucruri pe care le-am
acumulat eu de-a lungul gimnaziului, dar pe
care le voi acumula și de-a lungul liceului.
Desigur, lucrez să evoluez cât mai mult la
informatică, acesta este scopul meu cel puțin
până la finalul liceului. Un alt scop este să
experimentez cât mai mult din alte arii și alte
domenii pentru a ști ce să urmez pe viitor”

Reporter: Pe final, ce gând dorești să le
împărtășești cititorilor noștri?

“Gândul pe care aș dori să îl
împărtășesc cititorilor revistei este să nu se dea
bătuți niciodată, oricât de greu ar fi drumul,
deoarece atât timp cât ei văd un scop real în
ceea ce fac și o destinație la care vor să ajungă,
nu contează cât de greu este drumul, dacă se
mențin concentrați pe ceea ce vor să facă.”

Maria Ciocîntă,
Colegiul Național ”Mihai Eminescu” Iași

Suntem mândri
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Evenimente cultural-literare

FILIT

Festivalul Internațional de Literatură și
Traducere reunește anual la Iași profesioniști
din domeniul cultural precum: scriitori,
traducători, editori și jurnaliști. De-a lungul
tuturor edițiilor, FILIT a impresionat prin
autenticitatea și originalitatea sa, reușind să
ofere o experiență memorabilă tuturor celor
care i-au trecut pragul, atât spectatori cât și
jurnaliști, români și străini deopotrivă. Este
locul perfect pentru bibliofili, aceștia având
ocazia să întâlnească autorii cărților lor
preferate.

În contextul pandemiei, ediția anului
2020 a festivalului s-a suspendat, însă, în
2019, FILIT a înregistrat peste 30.000 de
participanți la cele peste 100 de evenimente și
expoziții cuprinse în program.

Spectatorii au avut posibilitatea de a
urmări maratoane cinematografice (mari
producții ale genului fantasy, precum Jocurile
Foamei sau Urzeala Tronurilor), au luat parte
la întâlniri cu autori contemporani străini și
români, iar unii elevi au avut șansa de a se
întâlni cu scriitorii chiar în incinta școlii.

Printre numele prezente la festival s-au
numărat și scriitorii Matei Vișniec și Doina
Ruști (pe lângă multe alte nume mari pe plan
internațional). Prezența lor a oferit un farmec
deosebit întâlnirilor, dialogul cu publicul fiind
unul frumos, discuția curgând lin și natural,
abordând subiecte literare, ideea de cultură ca
instanță a existenței, și multe altele. Doina
Ruști a stârnit o emoție aparte în sufletul
publicului, afirmând următoarele: “Vă rog să
fiți atenți la cuvinte. Vă treziți că sunteți legați
nu de un cuvânt, ci de istoria lui. Vă face pur
și simplu praf toată viața numai pentru că ați
ignorat la un moment dat cuvântul ăla.”

Evenimente cultural-literare
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FILIT

Astfel, elevii prezenți în sală au
înțeles ca literatura este mai mult decât o
simplă pasiune, că aceasta este un stil
complex de viață, că descifrarea tainei
cuvintelor este o artă mai presus de
înțelegerea noastră, că ține atât de experiența
de lectură, cât și de un har propriu pe care
putem învăța să-l măiestrim.

În sala Teatrului Național din Iași au
avut loc, de asemenea, întâlniri cu autori
străini. La încheierea festivalului a participat
Mathias Enard, scriitor de origine franceză,
câștigător al premiului Goncourt pentru cartea
Busola, care a vorbit despre experiența sa în
urma câștigării premiului, dar și despre
romanele sale. Publicul a urmărit captivat
discuția dintre el și Matei Vișniec, urmând ca
la final Mathias Enard să răspundă la

întrebările pe care le-a primit din partea
publicului. Au mai participat de asemenea si
Maria Duenas și Mihail Șîșkin.

FILIT este, în esența sa, un festival
care se poate număra printre cele mai mari
din Europa de Est la categoria cultural-
literară.
„un eveniment de asemenea anvergură și de
o asemenea croială europeană n-a mai
existat vreodată în România”- ziarul
Frankfurter Allgemeine

Evenimente cultural-literare
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Colegiul Național ”Emil Racoviță” Iași
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Un ,,altfel” de simpozion al elevilor- Dialogos

Cu 8 ani în urmă apărea Clubul Logos.
Atunci, pentru că am simțit nevoia tinerilor de a
găsi răspunsuri la întrebări despre viață, despre
artă sau știință, dincolo de cadrul formal al
școlii, dincolo de orizontul profesorilor, al
familiei sau al anturajului cu care interacționau
zilnic.

Scriitori (români sau străini), psihologi,
profesori universitari, jurnaliști au răspuns la
întrebări fie la evenimente organizate de Club,
fie în proiecte propuse de diferite instituții
(FILIT, Festivalul Poeziei la Iași, Street
Delivery, Șotron, lansări de carte, festivalul de
film documentar DocEst etc).

2020 a adus cu el pandemia. Orice
eveniment public cu prezența fizică a unui grup
de persoane s-a sistat. Îmi amintesc că era
începutul lui martie și pregăteam un festival în
colaborare cu Institutul Cultural Francez. Apoi
s-au instalat tăcerea, teama, așteptarea (încă
nesfârșită) a unui final și reluarea firească a
vieții, în ritmul de odinioară. Școala a devenit
online, așa că tot ce făceam înainte la clasa s-a
mutat acolo. Ei, și aici s-a produs revelația.
Unul dintre proiectele pe care îl dau de mulți
ani spre ,,producție” elevilor (mai ales de liceu)
este acela de a face prezentări de carte, mai pe
urmă de evenimente/ lucruri/ oameni care i-au
marcat (spectacole, festivaluri, competiții,
mișcări sociale sau culturale, sportivi, artiști,
inventatori ș.a.).

În toți acești ani, vreo 10 cred, de când
mi-a venit ideea, am trăit niște clipe incredibile.
De la copii tremurând din cauza tracului de a
vorbi în public (pe care am vrut să și-l
controleze astfel) până la momente de
copleșitoare emoție generată de subiectul și
stilul adoptat de către copil (tot mai bun, cu
fiecare nouă provocare). Holocaust, Cernobîl,
disidența comunistă, literatura postbelică,
pictori cu arta și viața lor, muzicieni și arta lor,
filme - nu doar Hollywood, cărți - nu doar
beletristice, sportivi - sunt teme cu care
auditoriul s-a hrănit, iar noi, cu toții, am învățat
enorm despre ele.

Evident, le-am continuat și în pandemie.
Renunțăm la Google Classroom (ca sonor,
imagine sunt mediocre pentru a posta
proiectele, cele mai multe PPT), intrăm pe
Zoom și ne doream să nu se mai termine. Ceea
ce m-a impresionat este că, în pofida faptului ca
eram singuri fiecare, în fața laptopului, doar în
casa lui, se crea o conexiune sufletească
incredibilă. Pentru că subiectele și realizarea
proiectelor sunt absolut magnifice, și știu să îmi
măsor cuvintele.

Evenimente cultural-literare
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După o astfel de perioadă (decembrie
2020) le-am spus tuturor elevilor de liceu că
merită mai mult, merită să îi inspire și pe alții
asemenea lor, că pasiunile, curiozitățile lor
trebuie împărtășite și dincolo de cadrul clasei.
Și astfel a apărut ideea Webinar-ului, numit
Dialogos (de altminteri, titlul unei emisiuni
tvLogos), dar și ca evidentă trimitere ca tinerii
să dialogheze despre ce îi preocupa. Ca ideea să
devină un fapt, am alcătuit o echipă de
organizare și de promovare cu elevi pricepuți
(logo, afișe, trailer, cont Instagram, montaj
video etc.), fără de care nimic nu s-ar fi
întâmplat. La un moment dat, mă întrebam dacă
nu le cer ceva fără voia lor și reacționează din
respect. Răspunsul Ioanei :,,Doamna, nici nu
știți cât de multă nevoie aveam de așa
ceva!!...”. Și am continuat.

Cred că într-o săptămâna eram gata de
primul webinar.

La un moment dat, o colegă mi-a spus:
,,Tu știi că ai făcut vreo trei webinare într-o
lună jumătate?!”. Sâmbătă după-amiaza ne
întâlneam pentru vreo două ore.

Elevi și profesori, adesea și părinți, din
,,Eminescu”, ,,Garabet”, ,,Național”,
,,Alecsandri”, ,,Costin” ș.a. dădeam click pe un
link și ne delectam cu povestea nașterii unui
radio al liceenilor sau cu cea a vrăjitoarelor din
Evul Mediu, cu pasiunea unei tinere pentru
viață și arta lui Van Gogh sau cu pasiunea alteia
pentru instrumentul preferat, cu fascinanta
legătură între poezie și dans, cu istoria rock-ului
universal, cu aventura întâlnirii formației sau
festivalului preferat, cu filmul sau genul de film
iubit, cu reflecții din știința psihologiei ori cu
proiecte despre tehnici de manipulare a maselor
etc. Îmi este foarte greu sa adun în câteva
cuvinte diversitatea subiectelor de care sunt
interesați copiii, tinerii.

Dar am să vă destăinui sentimentul pe care îl
am de fiecare dată: că îi cunoaștem noi (și
școala, adesea și familia) puțin, că au
extraordinar de multe lucruri de oferit, dar că
nu au unde și cu cine. Ca au nevoie să se
cunoască aceia care sunt la fel. Și sunt mulți:
care citesc și ascultă muzică bună, deseori chiar
o cântă, se uită la filme interesante, sunt
preocupați de subiecte absolut deosebite.

La un moment dat, am regăsit o fetiță de
clasa a 7-a în public, altă dată una de a 5-a, din
Bacău. Spuneau ca au participat la primul
webinar și nu vor să rateze vreunul. La fel,
elevii mei de clasa a 8-a mi-au zis că, dacă este
webinar Dialogos, sâmbătă după-amiază nu
există un alt program. Și, în felul acesta,
creștem împreună, consider eu, dar, mai cu
seamă, ne cunoaștem cu adevărat.

Fac mențiunea extrem de importantă:
fără entuziasmul elevilor, precum și fără
susținerea colegilor din școală sau din alte școli,
povestea frumoasa a webinarelor Logos nu ar fi
existat. Tot grație lor va și continua. Mulțumesc
tuturor!

P.S.: Urmăriți promovarea
evenimentelor pe Facebook si Instagram
(@dialosgosiasi) și vă invităm să participați atât
ca autori de proiecte, cât și în audiență. Vă
așteptăm cu drag!

Serinella Zara, Colegiul Național
,,Mihai Eminescu” Iași
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Bucharest Fringe - Maratonul
Teatrului Independent

Festivalul a luat naștere în 2010 din
dorința unor tineri artiști de a se face auziți într-
o perioadă în care mișcarea independentă era
ignorată și redusă. Până în ziua de astăzi,
festivalul continuă să se desfășoare anual,
bucurându-se de un succes neașteptat.
Bucharest Fringe încurajează originalitatea,
spiritul liber și debutul artistic, având ca
principală audiență tinerii. În cele 9 ediții am
adus în fața publicului bucureștean de
peste 17.500 spectatori, 1.326 de artiști din țară
și străinătate. Am parcurs împreună cu
publicul și artiștii independenți din România 82
zile de festival. Ne-am bucurat împreună
de 181 de spectacole de teatru
și 250 de evenimente în 32 de teatre
independente și spații neconvenționale.

Am acordat 50 de premii în cadrul
categoriei “Competiție” și am petrecut alături
de public și artiști peste 320 de ore de teatru,
scrie pagina oficială a festivalului.

Festivalul Bucharest Fringe este locul
ideal unde lumile tinerelor valori se contopesc
cu lumile spectatorilor, artiștii oferind
privitorilor momente de teatru și dans
impresionante. Cred cu tărie că un astfel de
festival este de o deosebită importanță mai ales
pentru generațiile de noi actori, deoarece
industria artelor este o industrie ce trebuie
sprijinită spre a continua să încânte publicul cu
măiestria și frumusețea sa. Din păcate, în
România, culturalizarea prin intermediul
teatrului nu este suficient de bine promovată de
către stat, așadar, prin astfel de proiecte și
festivaluri, putem stârni interesul oamenilor
pentru artele fine, iar Bucharest Fringe reușește
de la an la an să o facă într-un mod inedit.
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Referitor la ediția a 9-a, din anul 2019,
pagina festivalului afirmă că “Datorită
dificultăților financiare cu care sectorul
independent și, implicit, Festivalul nostru se
confruntă în această perioadă a trebuit să
facem câteva alegeri dureroase, ca aceea de a
nu aduce în Festival spectacole din țară, chiar
dacă ne-am dorit mult acest lucru. În ciuda
acestor obstacole, organizatorii au pregătit
publicului o selecție variată de spectacole și
evenimente conexe: de la spectacole de teatru
precum Cocoțat pe schele în regia lui Robert
Bălan, Pisica lui Schrodinger de Alexa
Băcanu, Cultul personalității în regia lui
Mihai Lukacs, Iepurele Alb de Ana Crăciun
Lambru și Lavinia Pop Coman” . De
asemenea, festivalul
dispune și de spectacole teatru-dans, cum ar fi
Câte un om de iubit, concept Beatrice Maria
Tudor.

Organizatorii festivalului au invitat
publicul și la expoziții de fotografie, lansări de
carte și un atelier de creație teatrală susținut de
o artistă de origine belgiană, pornind de la
legenda meșterului Manole, atelier care se va
finaliza cu o prezentare publică. “Grupul de
artiști belgieni va prezenta, de asemenea, un
performance propriu, prin acest program
realizându-se un important schimb cultural
între cele două țări.” Echipa dedicată de
organizatori a făcut posibilă desfășurarea

festivalului în ciuda greutăților pe care le-au
întâmpinat, fie ele financiare sau de alt tip.

De asemenea, de-a lungul timpului,
festivalul nu a contribuit doar la culturalizarea
locală și națională, ci și la schimb de
experiență internațional, evidențiind, încă o
dată, importanța unui eveniment de așa natură.

Evenimente cultural-literare

Catrinel Grosu,
Liceul Teoretic ”Miron Costin” Iași
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Noaptea Europeană a Muzeelor

Evenimentul „Noaptea Europeană a
Muzeelor” are ca scop promovarea tezaurului
cultural și antropologic regăsit în Galeriile
Naționale, sălile de teatru, în castele, palate și
cetăți, în biblioteci, în studiouri de creație, în
centre culturale, în cartiere creative, în spații ale
memoriei și mori de hârtie. Proiectul a fost
inițiat de Ministerul Culturii și Comunicării din
Franța, urmând să fie preluat și patronat până în
ziua de astăzi de Consiliul Europei, de
UNESCO și de Consiliul Internațional al
Muzeelor. S-a bucurat de un succes inedit,
reușind să desfășoare 17 ediții. În România,
acest eveniment este organizat de către Rețeaua
Națională a Muzeelor din România, membru al
celei mai mari rețele pan-europene a muzeelor
Network of European Museum Organizations
(NEMO)

După experiența inedită de anul trecut
când ediția a fost una exclusiv online, anul
acesta majoritatea covârșitoare a muzeelor s-a
reîntors la normalitate. Muzeele propun din
nou evenimente fizice, la fel ca și celelalte
entități culturale care se branșează an de an la
acest proiect muzeal european, scrie pagina
oficială a evenimentului.

În ce constă evenimentul?

Timp de o noapte întreagă, vizitatorii au
intrare liberă în clădirile participante la
activitate, și au posibilitatea de a lua parte la
concerte, expoziții, spectacole și la alte proiecte
interactive pregătite de membrii echipei de
organizare.

Proiectul încurajează astfel, sub formă
de divertisment, explorarea laturii culturale a
orașelor, oferind vizitatorilor care trec pragul
muzeelor o experiență de neuitat și posibilitatea
de a pleca acasă cu o frântură de istorie preluată
din cele văzute pe parcursul activităților
desfășurate.

Din punctul meu de vedere, acest
eveniment este un mod eficient de a atrage mai
ales generațiile de tineri spre a descoperi într-un
mod interactiv istoria antropologică, prin faptul
că le permite să vadă cu ochii lor anumite
izvoare istorice. De exemplu, în 2019, la cea de-
a 15-a ediție, la Muzeul Antipa s-a desfășurat o
expoziție adusă de la Muzeul de Istorie Naturală
din Toulouse ce avea în prim plan elementele
naturale prezente pe emblemele echipelor
naționale de rugby, explicând valoarea culturală
a acestora pentru țările respective. Au fost
prezenți foarte mulți adolescenți și copii, fapt
care pune în lumină această idee de învățare în
mod interactiv. Ulterior, pe timp de noapte,
organizatorii de la Muzeul Antipa s-au folosit de
sursele de lumină de care dispuneau pentru a le
permite oamenilor să descopere diferite specii
de insecte nocturne. În plus, organizatorii au
pregătit ateliere speciale creative pentru cei
mici, astfel încât să evite plictiseala.

Noaptea Albă a Muzeelor s-a desfășurat
în orașe precum: Iași, București, Sibiu,
Timișoara, unde a reușit să aducă încântare în
sufletele tuturor participanților.

Petru Brahă,
Colegiul Național ”Mihai Eminescu” Iași
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A-Z. Numele nostru
1. O activitate recreațională în care sunt implicate una sau mai multe persoane.
2. Pe ce scenă a debutat Jean Constantin?
3. A dezvălui lipsurile, greșelile, defectele unei opere.
4. Este mama învățăturii.(Pl)
5. Arta organizării scenei și a sălii de spectacol prin pregătirea cadrului, ambianței, 
atmosferei în care se desfășoară acțiunea dramatică.
6. Spațiu scenic situat în spatele decorurilor, de unde intră actorii în scenă.

REBUS

REBUS

A

Z

Ruxandra Chircan,
Liceul de Informatică ”Grigore Moisil” Iași
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A-Z. Numele nostru
1. “Romeo şi ... ” este una dintre cele mai cunoscute piese de teatru din lume.
2. Dramaturgul Eugen Ionescu a fost considerat ”părintele” genului dramatic “teatru al 
...”.
3. Un reprezentant tipic al demagogiei politice, Nae …, este un personaj important din 
piesa de teatru “O scrisoare pierdută”.
4. Un ... dirijează montarea unui spectacol astfel încât acţiunea din scenă să portretizeze 
ideile exprimate de autor în piesa sa.
5. ... este unul dintre cei mai cunoscuţi scriitori fancezi ai secolului XVII, fiind 
considerat “un maestru al satirei comice”.
6. Tetralogiile (o tragedie, două drame satirice și o comedie) au apărut în ... ... .
7. ...  este partea de scenă situată cel mai aproape de public.
8. Indicaţiile scenice din oprele dramatice sunt destinate actorilor şi se numesc ...
9. … stârnește râsul prin surprinderea unor moravuri, a unor relații sociale și etice, 
tipuri umane, satirizându-le, cu final fericit.
10. … reprezintă personaje puternice, angajate într-o luptă cu destinul potrivnic și 
ordinea existentă a lumii.

REBUS

A

Z

Brahă Petru,  
Colegiul Naţional ”Mihai Eminescu” Iași
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