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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

04

Cine suntem?

Cine suntem?



05

Amintiri din activitate...

Amintiri din activitate...

Interviu cu Daniel Ciobotariu - actor

Reporter: Ce așteptări aveați când v-ați

alăturat cercului de teatru?

Sincer, nu am știut la ce să mă

aștept. M-am alăturat cercului de teatru la

îndrumarea colegului meu de clasă, Zară

Alin, când eram la începutul clasei a 10-a

(octombrie 2014), el fiind deja de un an

membru al trupei JuniorS AcT. Până să mă

alătur și eu, am avut o singură experiență de

teatru amator, în clasa a 8-a, când

conducerea școlii gimnaziale la care

învățam a decis să dezvolte puțin zona

vocațională, făcând un „casting” cu cei din

clasa a 8-a pentru o scenă din piesa „Titanic

Vals”, de Tudor Mușatescu, scenă pe care

am ajuns să o jucăm de câteva ori în anul

respectiv. O infimă bază teatrală aveam

deja, deci nu m-am „aruncat în gol” când

am venit, însă experiența pe care am avut-o

pe parcursul celor 3 ani în care am fost

membru al trupei JuniorS AcT a fost total

diferită față de ce considerasem până atunci

că e teatrul.

Reporter: Cum a fost experiența

dumneavoastră când ați urcat pentru prima

dată pe scenă?

Clișeic, dar au fost emoții foarte

mari. Nu voi considera prima mea urcare pe

scenă momențelul creat în școala

gimnazială, pentru că cercul de teatru de la

Palatul Copiilor funcționează pe un sistem

semi-profesionist.

Așadar, prima dată când am urcat pe

scenă a fost la aproximativ 6 luni de zile de

la intrarea mea în trupă, în martie 2015,

când am debutat în spectacolul „Eu când

vreau să fluier, fluier”, text ce îi aparține

autoarei Andreea Vălean, în regia domnului

profesor Lucian – Gabriel Comănescu. Un

spectacol psihologic, tragi-comic, ce scoate

în evidență viața a 3 pușcăriași situați pe

trepte ierarhice diferite și a unei tinere

studente, de la Facultatea de Psihologie,

care încearcă să le ia un interviu, decizia

tinerei studente dovedindu-se a-i fi fatală.

Atunci am jucat rolul „Ursul”, personaj ce

făcea parte din cea mai joasă treaptă,

personaj de care își băteau joc toți

pușcăriașii și care avea traume din

copilărie, fiind astfel ușor de manipulat. Un

personaj care s-a conectat foarte ușor cu

spectatorii. Revenind la subiect, am avut

emoții mai mari după cele 60 de minute de

spectacol, la aplauze, decât la început. La

mine, personal, emoțiile se manifestă în

primele 10 minute din spectacol, după care

încep să scadă ușor până la finalul

spectacolului. Final pe care nu îl voi uita

niciodată, câteva minute de aplauze care

mi-au inundat ochii de lacrimi. Până la

urmă, recompensa oricărui actor este

aprecierea publicului.

Reporter: Care a fost cea mai mare

provocare pe care ați întâmpinat-o în cadrul

trupei?

Pentru mine a fost învățarea textului

problema, care mă mai bântuie uneori și

acum. Când eram în trupă, mi-am dezvoltat

un sistem de învățare a textului prin acțiuni.

Asociam fiecare replică pe care o aveam cu

o acțiune. Problema era învățarea textului

până ajungeam la etapa de construcție a

spectacolului, unde trebuia să învăț tocind

sau să rețin măcar ideea replicii, în așa fel

încât să nu deviez prea mult de la subiect. E

un sistem pe care îl folosesc și acum, după

atâția ani, chiar dacă acum rețin replici mai

ușor și mai repede decât o făceam atunci.
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Reporter: Care sunt cele mai importante

trei calități pe care le-ați cultivat în trupă?

În primul rând, punctualitatea. Încă

de la primii mei pași în trupa JuniorS AcT

am învățat că punctualitatea nu înseamnă să

ajungi la timp într-un loc, ci cu cel puțin 30

de minute mai devreme. A doua calitate ar

fi abilitatea de a lucra în echipă,

conștientizarea faptului că depinzi de

colegii tăi la fel de mult cum colegii tăi

depind de tine și că, pentru ca un spectacol

să iasă la un nivel de performanță, toată

echipa trebuie să tragă la fel de tare, iar

dacă unul trage mai puțin, să îl aduci la

același nivel cu restul echipei. A treia

calitate ar fi gestionarea emoțiilor. Chiar

dacă nici după zeci de ani de activitate nu

scapi de emoții, tot înveți să le gestionezi în

avantajul tău, să le transformi în emoții

constructive.

Reporter: Care este cea mai frumoasă

amintire pe care o aveți în cadrul activității

în trupa JuniorS AcT?

Indiscutabil, festivalul „Teatrix” de

la Macea, Arad. În vara anului 2015 am

plecat cu trupa la un festival de teatru

organizat de membrii cercului de teatru al

Palatului Copiilor Arad, cu spectacolul „Eu

când vreau să fluier, fluier”. Când am ajuns

la Macea, am fost cazați într-un castel cu

100 de camere și care avea o grădină

botanică drept curte. Acel festival a fost una

dintre cele mai frumoase experiențe din

viața mea, de la elevii pasionați de teatru

veniți din toată țara și prieteniile formate

atunci, la reprezentația pe care am avut-o pe

o scenă imensă, situată într-o sală cu 400 de

locuri, la reacțiile publicului și a juraților

după reprezentația noastră. Însă apogeul l-a

reprezentat premierea, când s-au anunțat 7

premii I pentru spectacolul de la Iași (3

premii pentru cel mai bun personaj

principal masculin, 1 premiu pentru cel mai

bun personaj principal feminin, 1 premiu

pentru cel mai bun personaj secundar

feminin, premiul pentru cea mai bună regie

și premiul pentru cel mai bun spectacol).

Țin minte că ne adunasem toate

trupele în curtea castelului, iar jurații

anunțau pe rând premiile. Când a venit

timpul pentru anunțarea celui mai bun

spectacol, jurații ne-au întrebat pe toți cine

considerăm noi că a luat premiul I, moment

în care toată lumea (înafară de noi,

bineînțeles) a strigat „IAȘUL!!”. Am rămas

extrem de surprinși, atât de faptul că am

luat premiul I, cât și de faptul că spectacolul

a fost atât de apreciat de ceilalți participanți

ai festivalului. Ne-am luat premiile și am

mers în camera noastră, ne-am întins pe

paturi, după care au urmat 15 minute de

liniște totală. Absolut toți, inclusiv domnul

profesor, eram în stare de șoc. Nimeni nu

putea să scoată niciun cuvânt. E o stare

foarte greu de descris, pe care nu o trăisem

până atunci, însă pe care nu o voi uita

niciodată.
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Reporter: Cum v-a avantajat participarea

la cercul de teatru în viața de zi cu zi?

Simplu. Participarea la cercul de

teatru mi-a pavat drumul spre cariera pe

care mi-o doresc. În prezent sunt student în

anul II al studiilor de Masterat la Facultatea

de Teatru din cadrul Universității Naționale

de Arte „George Enescu” Iași, specializarea

Artele Spectacolului Contemporan, secția

de Animație și absolvent al studiilor de

Licență la specializarea Actorie -

Păpuși/Marionete din cadrul aceleași

instituții. Dacă nu aș fi fost membru al

trupei de teatru JuniorS AcT, nu aș fi avut

dorința de a deveni actor și pasiunea pe care

o am acum pentru arta teatrală. Pas cu pas,

cărămidă cu cărămidă, s-a clădit o fundație

de care poate nu eram conștient atunci. Dar

acum sunt, și asta datorită profesorului meu

de teatru, Lucian – Gabriel Comănescu,

care a avut răbdarea și cunoștințele necesare

ce au dus la clădirea acestei fundații.

Reporter: Ce sfaturi ați da unor viitori

membri ai trupei?

Jucați-vă! Teatrul înseamnă

exprimare, înseamnă libertate, înseamnă

joc. Nu vă fie frică să greșiți, nu trebuie să

vă simțiți penibili indiferent de ceea ce

faceți, niciodată să nu vă puneți bariere sau

să vă limitați capacitățile voastre. Trebuie

să fiți conștienți de faptul că mereu se poate

mai mult, mai bine, așa că nu vă fie frică să

vă dați frâu liber imaginației și creativității.

Sunt lucruri de care, din păcate, m-am izbit

și uneori mă mai izbesc și acum, dar de care

chiar sper să nu se izbească niciun viitor

membru al trupei. Just have fun and it will

be fun!

Maria Ciocîntă,

Colegiul Național ”Mihai Eminescu” Iași
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Reporter: Ce așteptări aveați când v-ați

alăturat cercului de teatru?

Nu aveam mari așteptări pentru că

eram căzut din cer nu știam cu ce se mănâncă

teatrul. Nu știam ce o să facem aici sau cum

avea să fie colectivul, dar consider că cel mai

remarcabil lucru în trupă a fost dăruirea

domnului profesor pentru tineri și pentru

teatru. Astfel, am început ușor, ușor, să iubesc

ceea ce fac, să mă dăruiesc sută la sută

pasiunii mele și să mă dezvolt enorm ca

persoană.

Reporter: Cum a fost experiența

dumneavoastră când ați urcat pentru prima

dată pe scenă?

Prima experiență pe scenă a fost

groaznică pentru că m-am panicat, în mintea

mea s-a dezlănțuit haosul: nu știam despre ce e

vorba, mi-am uitat mișcările, eram paralel

total, însă consider că domnul profesor ne-a

ajutat să ne calmăm, să avem încredere în

forțele proprii, să ne controlăm emoțiile și

respirația și să nu ne grăbim.

Reporter: Care a fost cea mai mare provocare

pe care ați întâmpinat-o în cadrul trupei?

Provocările au fost numeroase,

începând de la personaje, construcții de

personaje, lideri de trupă până la lipsitul de la

școală pentru a ajunge la repetiții și de a face

totul cu dăruire. Cred că cel mai important

lucru pe care l-am descoperit noi toți, ca trupă,

a fost că provocările ne ajută să ne dezvoltăm

enorm, să fim mult mai uniți și mai organizați,

în viața de zi cu zi, ca oameni.

Provocările întâmpinate în trupă m-au

ajutat să îmi dau seama cum o să fie viața mea

de artist în continuare, la ce o să mă aștept, la

ce se întâmplă într-un teatru sau la facultate.

Domnul profesor ne-a pregătit mereu pentru

lumea asta foarte dură a teatrului și pentru asta

îi mulțumesc enorm.

Interviu cu Alin Zară - actor



Reporter: Care este cea mai frumoasă

amintire pe care o aveți în cadrul activității

în trupa JuniorS AcT?

Cred că cel mai frumos moment a fost

atunci când am mers la festivalul „Teatrix”

și toată trupa a luat locul întâi. Nu știam

cum să reacționăm, nu știam cum să ne

bucurăm pentru că pentru prima dată munca

noastră a fost apreciată lumea pentru tot

pentru pentru prima oară munca noastră a

fost apreciată.

Consider că acela a fost cel mai

intens moment trăit în trupa JuniorS AcT de

mine și de mulți colegi din generația mea.

Reporter: Care sunt cele mai importante

trei calități pe care le-ați cultivat în trupă?

Cele mai importante calități pe care

le-am cultivat în trupă sunt: punctualitatea,

perseverența și pofta de a cultiva.

Reporter: Cum v-a avantajat participarea

la cercul de teatru în viața de zi cu zi?

Avantajul de a fi într-un cerc de

teatru este acela că faci terapie cu tine

însuți. O terapie care are scopul de a te

învăța pe tine, de a te cunoaște mult mai

bine, de a-ți afla punctele forte, de a-ți ști

punctele slabe, de a fi un alt om mai bun

pentru societate, un om mai plăcut pentru

oameni.

Lucrul care pe mine m-a avantajat

cel mai mult este că am început să iubesc

teatrul atât de mult încât să îmi determine

alegerea de a da la Facultatea de Teatru din

cadrul „Universității de Arte George Enescu

Iași”. În prezent joc la Ateneul Național din

Iași, unde sunt proaspăt angajat.

Reporter: Ce sfaturi ați da unor viitori

membri ai trupei?

Sfatul meu este să citească cât mai

mult, să trăiască cât mai mult, să se joace,

să fie joviali mai bine spus, să fie punctuali,

să creadă mai mult în ei și, nu în ultimul

rând, să învețe cât mai multe despre ei,

pentru că una dintre ideile pe care teatrul le

promovează este cea de învățare despre sine

și despre alt personaj, iar lucrul ăsta este

extraordinar și fascinant, că poți să fii

altcineva oricând, este cea mai bună metodă

psihologică vreodată de pe pământ.

09Amintiri din activitate...

Maria Ciocîntă,

Colegiul Național ”Mihai Eminescu” Iași
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Personalități ale scenei românești

1) Cine este Claudiu Bleonț?

O intersecție. O împlinire de oameni

care s-au întâlnit cu oameni. Am fost prezent

la întâlnirile de oameni între oameni.

2) Care sunt cele mai importante principii ale

dumneavoastră în viață și în profesie?

Mișto întrebare. Disciplină, căutare, încredere.

3) Cum vedeți teatrul românesc în ziua de

astăzi?

Excelent. Teatrul este un proces de

schimbare pentru o creștere, exact cum e și

ființa umanității. Suntem generații, suntem în

timp istoric, vârsta fiecăruia dintre noi aparține

unei generații care a preluat o ștafetă și o predă

mai departe. În această alergare, de a fi viu, de

a te împlini, de a te realiza. În sensul că, din

punctul meu de vedere, mă împlinesc ca actor.

Dar eu parcurg ani, eu parcurg istorie.

Ceea ce era împlinit pentru mine până în 1989

a continuat să fie, ca să împlinesc în anii 90, în

anii 2000, acum să fiu cu voi la Ateneul din

Iași. Împlinirea și ea este un termen fluid,

există fericire, e adevărat, pentru că se lucrează

clipă de clipă. Există împlinire și realizare,

pentru că lucrăm la ea clipă de clipă, cu timpul

și cu istoria care vin peste noi. Suntem acuma

în război și suntem chemați să ne împlinim, să

ne înțelegem rostul în momentul ăsta.

De vorbă cu actorul Claudiu Bleonț
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4) 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? Și care ar fi aceste beneficii?

Absolut. Am o fetiță de 8 ani, deja

este în clasa a I-a, face la școală teatru, la

nivel de clasa a I-a. Teatrul înseamnă

înstrăinare de ego și regăsire de sine prin a fi

altcineva. Sunt Claudiu Bleonț și am jucat,

printre altele,în „O scrisoare pierdută” și

Tipătescu, și Cațavencu. Când eram

Cațavencu, eram Claudiu, dar nu eram

Claudiu. Jucam tema, textul lui Cațavencu.

Când eram Tipătescu, jucam ce a scris

Caragiale, ce stă în firea, în dinamica, în

replicile lui Tipătescu. Și acum dau un citat,

pentru că nu e vorba de Claudiu, e vorba că

suntem o intersecție de oameni. Cel mai

frumos lucru pe care l-a spus cineva, e

conținut și la Peter Brook și la Jerzy

Grotowsky, „noi suntem făcători de pui”. Eu

sunt Claudiu Bleonț, am 62 de ani, am un

psihofizic, aparțin Ceciliei și lui Ștefan.

Când eu sunt pe scenă, lumea mă

vede pe mine, și vorbesc în numele oricărui

actor de pe lumea asta. Mă vede pe mine, dar

cine trăiește prin mine e altul, în funcție de ce

rol, ce informație trebuie transmisă către

oameni. În același timp, fiecare dintre noi e

actor, suntem exact la fel. Dacă cineva se

cramponează de ideea că și eu cred că

lucrurile sunt așa, există un argument foarte

tare în teatru. Eu nu sunt ceea ce par a fi și o

duc înspre celălalt, tu nu ești ceea ce pari a fi.

Suntem toți moșteniri genetice din părinți,

bunici, străbunici și du-te mai înapoi,

educație, cultură, ce s-a depus o informație în

sângele nostru, dar noi suntem, noi oamenii

pe această planetă numită Pământ, Terra,

suntem și nu suntem ceea ce părem a fi.

5) Dacă ați avea puteri nelimitate, care ar fi

primele trei lucruri pe care le-ați schimba în

lumea teatrului?

E bună întrebarea. Pauză. Pauză.

Pauză. Dacă aș avea puteri nelimitate, ce aș

schimba? Ar fi ieftin răspunsul: nimic sau

totul și totul sau nimic. Dar nimic la prima

strigare, nimic la prima vedere. Dacă aș avea

puteri absolute ce aș schimba în teatru ...?

M-aș schimba pe mine!

6) Care sunt proiectele de suflet pe care le

derulați în prezent ?

„Amadeus” și „Paraclisierul”.

7) Ne împărtășiți un gând de final pentru

cititorii noștri?

Eu o să vorbesc în numele meu. Sunt

un copil al universului, universul mă iubește,

mă provoacă și iubesc schimbarea și

transformările.

Miruna Silvaș,

Colegiul Național ”Mihai Eminescu”Iași
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Curiozități din lumea artelor

Învățământul la zi...

Curiozități din lumea artelor / Învățământul la zi...

Știați că?

-„Nea Mărin Miliardar” este una dintre cele mai reușite lungmetraje din lumea filmului

românesc și nu numai. La momentul apariției pe marile ecrane la cinema, s-au vândut

aproximativ 14.643.840 de bilete.

-Pe 15 decembrie 2013, Radu Beligan a fost inclus în Cartea Recordurilor ca fiind cel mai 

longeviv actor aflat în activitate pe scena unui teatru.

-Ion Caramitru a făcut în adolesecență sport de performanţă, a fost campion de juniori la 

atletism: a început cu săritura în înălţime, apoi a ales să concureze în cursele de 110 m 

garduri.

„Scopul educației este de a înlocui

o minte goală cu o minte deschisă.”

(Malcom Forbes)

Perioada următoare ne aduce în

lumină programul „A doua șansă” se

adresează adolescenților și adulților,

proveniți din oricare clasă socială și de

orice vârstă, care nu și-au finalizat studiile

primare și gimnaziale. Acest program oferă

participanților săi șansa de a-și finaliza

învățământul obligatoriu fără să renunțe la

locul de muncă sau să pună în pericol

întreținerea activităților familiale. De

asemenea, durata programului poate varia

în funcție de nivelul competențelor. Durata

medie de școlarizare este de 2 ani pentru

învățământul primar și, respectiv, 4 pentru

cel gimnazial, dar aceasta se poate micșora

în funcție de evoluția fiecărui elev și de

viteza progresului intelectual al acestuia.

Absolvenţii au dreptul să își continue

studiile după terminarea cursului.

Una dintre cele mai mari știri este

cea că tezele sau lucrările scrise semestriale

vor fi eliminate de anul viitor școlar, iar

elevii vor avea o singură medie, calculată

la finalul anului școlar. Totodată, mediile

se vor încheia dintr-un număr de note pe

care fiecare dintre profesori îl va decide

pentru fiecare situație. Decizia s-ar fi luat

în urma consultării specialiștilor la nivelul

Ministerului Educației, după anunțul făcut

de ministrul Sorin Cîmpeanu la finalul lunii

martie.

Petru Bogdan Brahă

Colegiul Național ”Mihai Eminescu” – Iași
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Interstellar este un film științifico-

fantastic lansat în noiembrie 2014. Tema

filmului pune sub semnul întrebării

supraviețuirea oamenilor, într-un timp și spațiu

anticipate drept un posibil viitor pentru

omenire.

Filmul este deschis publicului larg, iar

vizionarea și priceperea lui nu presupune

deținerea unor informații științifice detaliate.

Deși toate teoriile și legile fizico-matematice

prezentate sunt reale, Interstellar „pune sub

lumina reflectoarelor” efectele și consecințele

vizual-auditive ale acestora în spațiul material.

Pentru o vizualizare mai satisfăcătoare,

matematica și fizica rămân pe plan secundar.

În prim-plan sunt încadrate imaginile concrete

și efectele sonore spectaculoase, deținând un

rol important în a captiva atenția spectatorilor

(drept dovadă se apreciază Premiul Oscar

pentru cele mai bune efecte vizuale și Premiul

Oscar pentru cea mai bună editare sonoră).

Prin urmare, poate fi un moment

cinematografic ideal pentru tineri.

Adolescenții curioși, care își pun întrebări

despre viaţă, univers și misterele acestuia au

ocazia să primească niște răspunsuri sau chiar

mai multe întrebări.

Regia lui Christopher Nolan

portretizează viața pe Pământ într-un viitor

pre-apocaliptic: civilizația se prăbușește,

resursele primare devin din ce în ce mai greu

de obținut, iar singura producție stabilă de

mâncare provine doar din cultivarea

porumbului.

Spre căutarea unei soluții pe termen

lung, apare, personajul central, Cooper (un fost

pilot de nave spațiale NASA), interpretat de

către Matthew McConaughey. Descoperind o

clădire secretă NASA, află că speranța de viață

pe Pământ scade. Așa că se identifică trei

planete, posibil, locuibile. Planul era să se

transporte populația omenirii pe una dintre

acele planete.

Astfel intră din nou în contact cu

tehnologiile sofisticate NASA și este recrutat

ca pilot al unei nave spațiale. Misiunea sa era

de a testa terenurile, iar în cazul în care se

descoperea că viața poate fi susținută pe una

dintre ele.

Pe parcursul fenomenului

cinematografic în rolurile principale au fost

Matthew McConaughey, Anne Hathaway,

Jessica Chastain, Bill Irwin, Ellen Burstyn și

Michael Caine. Interpretarea lor a susținut

ideea regizorală și a înfățișat corect trăirile

personajelor. Din momentul plecării, actorii au

prezentat tot ansamblul de sentimente trăite pe

parcursul expediției: începând de la

chestionarea destinului și frica de necunoscut

până la o determinare aprigă de a găsi un loc

mai bun. Personal, am fost foarte impresionat

de atitudinile personajelor: încă de la început

s-a prezentat dorința de a cunoaște și de a

descoperi adevărata natură a universului, cu

prețul propriului sacrificiu.

Atenția spectatorilor a fost implicată

profund în acțiune datorită elementelor

estetice furnizate de producția filmului:

decorul, efectele vizuale (călătoria prin

timp/spațiu sau atracția gravitațională a găurii

negre), sunetul, dar și costumele de astronaut

alături de întreaga recuzită.

Deznodământul este marcat de mister

și abstracționism. Călătoria ia final într-un loc

deosebit în care timpul este perceput drept o

dimensiune spațială. Așadar, se concep noi

teorii despre timp, spațiu și personaje

extraterestre.

Deci, Interstellar este o creație de

anvergură mare, producția acesteia realizându-

se în multiple studiouri din numeroase țări.

Vizionarea acestuia presupune 2 ore si

49 de minute și ne învață să nu uităm niciodată

de unde am plecat dar mai ales să nu uitam

încotro ne îndreptăm.

Petru Bogdan Brahă

Colegiul Național ”Mihai Eminescu” – Iași
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Mă numesc Părpăuță Valentina-Gabriela,

însă mai pe scurt mi se spune Vali de către

persoanele apropriate. În prezent, sunt

studentă în anul III licență la Facultatea de

„Arte Vizuale și Design” George Enescu

din Iași, în specializarea Grafică

Publicitară. Până am ajuns la această mult

dorită destinație, am parcurs un drum cu

multe provocări, obstacole și realizări, chiar

de la începutul dorinței de a excela în acest

domeniu artistic. Am avut această pasiune

de când eram foarte mică, însă am parcurs

pașii serioși începând cu pregătirea pentru

admiterea la Colegiul de Artă „Octav

Băncilă” Iași. Începând cu clasa a opta, am

avut plăcerea să mă îndrume Doamna

Profesoară Dana Ungureanu, în cadrul

cercului de Pictură/Pictură pe sticlă la

Palatul copiilor. Era ceva nou pentru mine.

Era prima dată când participam la activități

non-formale și doream, cu cea mai

puternică dorință, să evoluez în artă. În

activitățile din cadrul acestui cerc, am simțit

pentru prima dată relația unică dintre

profesor-elev, ceea ce nu se întâlnește la

orele obișnuite de la școală.

Aici simțeam că pot să mă exprim în oricare

manieră doream și nu aveam nicio obligație

sau obstacol în calea creării artistice. Cu

alte cuvinte, puteam să fiu sinceră și să fiu

autentică, semnificând un lucru important în

creșterea personală și artistică. Cât despre

partea de colectivitate, a fost și încă este

una deosebită. Am colaborat și am cunoscut

multe persoane talentate, prietenoase. Cu

alte cuvinte, la aceste activități am întâlnit

persoane cumsecade, de la cei mai mici

până la cei mai mari. Am construit prietenii,

am învățat multe de la unii la alții de-

alungul acestor ani la Palatul Copiilor.

De asemenea , mi s-a oferit oportunitatea de

a învăța lucruri noi în pregătirea admiterii

pentru colegiul de artă, iar cu ajutorul

profesoarei Dana Ungureanu, am reușit să

ajung unde am dorit cel mai mult. De-

alungul acestor ani, din clasa a VIII-a până

acum, am învățat multe și mi-am format

cunoștințele în artă și în propriul stil artistic.
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În cadrul acestui cerc de la Palatul copiilor ,

am participat la numeroase expoziții în

grup, cât și personale, unde am reușit să-mi

expun munca și pasiunea. De asemenea, am

participat și la diverse concursuri, care m-au

inspirat și care m-au făcut să înaintez în

artă.

Cu ajutorul acestor activități, mi-am format

propriul stil în drumul graficii, și nu numai.

De la începutul clasei a IX-a și până în

prezent, am depus multă pasiune pentru arta

graficii, iar în prezent imi dedic timpul

pentru ilustrații, mai exact ilustrații pentru

cărți.

Această pasiune s-a născut în anul terminat

în cadrul colegiului de artă „Octav

Băncilă”, în momentul în care ni s-a oferit

posibilitatea de a creea și de a învăța cum se

realizează ilustrațiile pentru copii. Mi-a

atras atenția această temă, încât lucrarea de

atestat a fost pe această tematică, mai precis

ilustrații de cărți pentru copii. În prezent,

îmi dedic timpul și efortul în crearea acestor

tipuri de ilustrații, în cadrul specializării

Graficii Publicitare. Lucrările personale

sunt realizate în tehnici ale graficii, precum

cele tradiționale ( creion acuarele, tușuri,

linere etc), cât și în tehnicile digitale.

Din punct de vedere profesional, am

colaborat și cu edituri în realizarea unor

ilustrații pentru povești pentru copii și a fost

o experiență care m-a ajutat să evoluez din

acest punct de vedere. Cu tot acest efort,

dorința de a excela în carieră pe acest drum

este unul puternic și în prezent lucrez în a-

mi duce visul până la împlinirea acestuia.

În sfârșitul acestor idei, menționez faptul că

ajutorul și sprijinul profesorilor m-au

împins în continuarea, și mai ales, în

perseverarea pasiunii. Am învățat cât de

important este să încurajezi pasiunile unei

persoane și de a le face priorități. În acest

mod reprezintă un profesor: susținător,

motivator, și cel mai important, empatic cu

toți elevii săi. Aceste lucruri le-am păstrat în

inimă datorită acestor ani petrecuți la

Palatul Copiilor alături de cea mai dragă

profesoară, Dana Ungureanu. Îi voi

mulțumi mereu pentru tot ce mi-a oferit

până acum, ce m-a învățat și ce m-a

inspirat.
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Sunt Ioana Beldiman, membră a

clubului de teatru "JuniorS AcT" și am avut

ocazia de a o juca pe Lola din piesa "Numai

una", în cadrul festivalului "Hai la teatru!".

Piesa le prezintă pe cele 3 actrițe, Lila,

Lola, Lala și dorința acestora de a obține

rolul Julietei în noua producție a doamnei

Hortansa, pe o cale mai ușoară, cu ajutorul

doamnei Marcela.

Experiența a fost una foarte bună.

Emoțiile au început să crească pe măsură ce

momentul nostru se apropia, însă colegele

mele m-au ajutat să trec peste acestea. Nu

am întâmpinat dificultăți pe parcursul piesei

și am fost bucuroasă să văd că publicul s-a

distrat pe parcursul acesteia, râzând în

hohote.

Când am ajuns ni s-au prezentat

cabinele teatrului și scena pentru a ne face o

idee despre mișcarea personajelor, apoi am

fost conduși spre camera în care ne-am

pregătit pentru momentul nostru.

La sfârșit am primit aplauzele

publicului, fiind cele mai importante,

felicitările acestuia, ale familiei, prietenilor,

iar din partea juriului, am primit premiul de

interpretare.

Mesajul pe care am dorit să îl

transmit publicului prin personajul Lola a

fost faptul că sunt mai puțin importante

talentul și efortul depus, dacă nu există

dreptate și corectitudine.

Festivalul de Teatru ”Hai la teatru!”
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Reporter: Pentru început aș vrea să îmi

faceți o prezentare despre voi: cine sunteți,

când ați înființat trupa și ce v-a determinat

să o faceți, ce gen de muzică cântați etc.

Altlut s-a format în 2021, iar genul

acesteia este dat în mare parte de influențele

membrilor ei: Mihai Hrițcan (vocalist),

Lucas Bulumac (toboșar), Ana Rusu

(clape), Ștefan Munteanu (chitarist-chitară

lead), Ștefan Constantinescu (chitarist-

chitară rythm), Matei Irimia (chitarist-

chitară rythm). Putem spune că Altlut este

la bază o formație de rock/ metal cu

influențe clasice, folk, prog și jazz. Sunetul

nostru explorează intensitatea metalului

extrem accentuând totodată atmosfera și

emoția. De asemenea, trupa își propune să

exploreze noi ritmuri, tehnici și linii

melodice în piesele care urmează, încercând

astfel să se plieze atât la o audiență de metal

extrem cât și la una liniștită, cum a fost

cazul în această seară.

Reporter: De ce v-ați implicat în acest

eveniment?

Ne-am implicat în acest proiect

deoarece ne-a plăcut inițiativa

organizatorilor de a contribui pozitiv la

situația actuală din Europa. Vom continua

să ne implicăm în proiecte similare și pe

viitor.

Reporter: Cum vi se pare organizarea

acestui eveniment?

Organizarea a fost impecabilă, iar

atmosfera foarte intimă. Ne-am bucurat să

revedem atât fețe cunoscute, cât și fețe noi

cu care sperăm să ne revedem la concertele

din viitorul apropiat. În această seară am

interpretat următoarele piese: „Nothing else

matters” de la Metallica, „Comfortably

Numb” de la Pink Floyd și două compoziții

proprii: „Introspect” și „Jackal”.

Interviu trupa Altlut



20
Festivaluri

Reporter: Ce vă inspiră în muzica pe care

o promovați?

Faptul că nu ne gândim foarte mult

la genul pe care-l cântăm ne inspiră să

explorăm noi zone muzicale, ceea ce se

resimte în sunetul final al trupei. Suntem 7

membri cu influențe diferite și vrem să

profităm la maxim de acest lucru. Uneori

inspirația vine din emoțiile pe care noi ca

trupă, ca oameni, le împărtășim, de aceea,

unele piese au un mesaj profund cu care

publicul poate rezona mai ușor.

Reporter: Ce proiecte aveți pe viitor?

Momentan înregistrăm primul

nostru single „Introspect” care urmează să

fie lansat prin Aprilie/ Mai pe toate

platformele: Spotify, YouTube etc.. Trupa

are la activ un setlist de circa 45 de minute

de compoziții proprii, însă le vom lansa

separat, ca single-uri. Ne puteți urmări

progresul pe instagram „altlut”.

Reporter: Care sunt trei principii după care

vă ghidați ca trupă?

1. Încercăm să fim percepuți ca un

întreg pe scenă.

2. Experimentăm tot ce este nou și

credem că ar putea aduce ceva unic în

sunetul nostru final.

3. Compozițiile trebuie să ne placă

întâi nouă.

Reporter: Ce mesaj ați dori să transmiteți

cititorilor noștrii și publicului care vă

ascultă?

Vă mulțumim pentru toată

susținerea și răbdarea pe care ați avut-o cu

noi în tot acest timp. Suntem motivați să

evoluăm în continuare și să dăm tot ce

putem mai bun, atât studio cât și live!
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Reporter: Pentru început aș vrea să îmi

faceți o prezentare despre voi: cine sunteți,

când ați înființat trupa și ce v-a determinat

să o faceți, ce gen de muzică cântați etc..

Roxana: Am să încep prin a spune

că noi suntem trupa Krom, o trupă care în

general cântă rock alternativ cu de metal,

grunge și indie pentru că ne place să fim

diversificați și să experimentăm. Dacă ai

observat la acest concert toate melodiile din

setul pregătit au fost total diferite, cu total

alte mesaj, iar faptul că avem o paletă atât

de largă de subgenuri muzicale este ceva

deosedit pentru noi. Trupa în formula ei

actuală s-a fondat în iulie 2021, când Dorin,

toboșarul, a venit la mine spunându-mi că

are nevoie de o vocalistă, eu am acceptat,

apoi ni s-au alăturat Iustin (basistul),

Robert(chitarist-chitară rythm) și

Daniel(chitarist-chitară lead).

Daniel: Eu am venit cu ideea trupei

în aprilie 2021, însă nu cunoșteam foarte

mulți oameni în domeniul muzicii, dar din

vorbă în vorbă am ajuns să fac cunoștiință

cu Dorin și restul a fost poveste. Deși trupa

a trecut prin multe schimbări, acum ne

considerăm într-o formație completă și

ideală.

Reporter: De ce v-ați implicat în acest

eveniment?

Roxana: Pot spune că am fost

invitați la acest eveniment și le mulțumim

organizatorilor pentru opoturnitate.

Personal am vrut să mă implic inclusiv

pentru faptul că oamenii de aici încearcă să

facă un lucru absolut minunat, strângând

donații pentru refugiații din Ucraina.

Reporter: Cum vi se pare organizarea

acestui eveniment?

Roxana: Până acum, ca de obicei, au

fost mici întârzieri, dar având în vedere că

suntem foarte mulți artiști dintre care patru

trupe este destul de greu să organizezi

lumea și să fii și punctual în același timp.

Daniel: Până acum am cântat 3 piese

proprii: „Amnesia”, „Introspecție” și

„Melodie 4 depreso-acustică” și 2 cover-uri:

„Zombie” de la The Cranberries și „About a

girl” de la Nirvana.

Interviu trupa Krom:
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Reporter: Ce vă inspiră în muzica pe care

o promovați?

Roxana: Pe mine mă inspiră

evenimentele care s-au întâmplat în viața

mea, atât cele fericite, cât și cele nefericite.

Daniel: În principal ne inspiră

relațiile noastre cu oamenii: prieteni,

iubite/iubiți, părinți. Ne exprimăm

gândurile despre anumite situații și subiecte

pe care mai mulți oameni le-au intâlnit, în

special adolescenții de vârsta noastră.

Reporter: Ce proiecte aveți pe viitor?

Daniel: În primul, rând vreau să

compunem cât mai multă muzică. În al

doilea rând, plănuim să înregistrăm câteva

piese la vară și să le lansăm pe toate

platformele: Spotify, YouTube Music etc.

Ne puteți urmări pe pagina noastră de

instagram „krom.band”.

Reporter: Care sunt trei principii după care

vă ghidați ca trupă?

Roxana: Primul principiu ar fi

libertatea de exprimare. Un al doilea ar fi să

nu judecăm. Noi în general mergem pe

principiul „totul sau nimic”, acesta ar fi al

treilea și unul foarte important pentru noi

pentru că atunci când urcăm pe scenă

încercăm să dăm tot ce avem mai bun.

Reporter: Ce mesaj ați dori să transmiteți

cititorilor noștrii și publicului care vă

ascultă?

Roxana: Eu aș vrea să le transmit că

absolut tot ce au în acest moment pe cap

este efemer, la un moment dat lucrurile o să

se așeze și trăiți-vă viața la maxim. Urmați-

vă toate visurile pentru că tot ce vreți să

faceți în viață este realizabil.
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Unor îngeri li s-au tăiat aripile. Mie mi-au

fost acoperiți ochii ca să nu văd ce se

petrece în lumea asta

Nume: Estera Filip

Clasa a X-a A

Liceul Teoretic „Miron Costin” Iași
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Muritor de rând

Oh, Luceafăre... ce ai făcut din mine, m-ai

lăsat aici la margine cu stelele tale țanțoșe și

arogante să mă judece în universul tău.

Nume: Andrei Rareș Ștefan

Clasa a XI-a B

Colegiul Economic Administrativ
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Jucăm, analizăm și criticăm

Cronică dramatică – „Baltagul”

„Baltagul” este o piesă de teatru,

care se joacă la Ateneul Național din Iași, în

regia lui Toma Hogea, având-o în rolul

principal pe actrița Maia Morgenstern.

Piesa este o adaptare a romanului

sadovenian, fiind o parafrazare modernă a

baladei „Miorița”, reprezentând, astfel,

moartea tragică a ciobanului, care a fost

răzbunat, crima fiind pedepsită nu de

procuror, ci de exponentul poporului,

Vitoria Lipan, soția răposatului.

Vitoria Lipan, întruchipează

frumusețea morală a poporului român.

Dânsa este o munteancă hotărâtă și activă,

cu o personalitate puternică, asemenea

multor neveste de oieri nevoite să stea

singure toată vara. Calculează totul cu

luciditate, dar se lasă înconjurată de o taină

a primordialului și reușește să îi domine

intelectual pe Bogza și Cuțui, mișcându-se

abilă într-o lume a bărbaților, tocmai pentru

că o subestimau. Este un detectiv iscusit,

face legături logice și deducții de om

inteligent, fapt dovedit și în discuția cu

subprefectul.

Marea actriță Maia Morgenstern a

jucat rolul Vitoriei Lipan, reușind să

transmită emoție și expunând doar prin

câteva gesturi conflictul interior a

personajului, cel dintre dorința de a-și găsi

soțul cu bine și măcinarea cruntă a gândului

că acesta ar putea fi mort. Relația care se

conturează cel mai mult pe parcursul piesei

este cea dintre mamă și fiu, cei doi aflându-

se în căutarea adevărului care ar putea

restabili echilibrul,

tulburat de vărsarea de sânge, fiind astfel

uniți prin scop. Deși Gheorghiță este

protejatul familiei Lipan, în final ajunge

inițiat chiar de Vitoria, preluând astfel

responsabilitatea familiei odată cu

împlinirea legii talionului, respectiv cu

lovirea lui Bogza.
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Scenografia este împărțită în patru

domenii: decor, recuzită, sunet și ecleraj.

Transpunerea în era noastră a decorului a

beneficiat dinamizării acțiunii. Proiectarea

lui Nechifor Lipan, interpretat de Teo

Corban, și a visului Vitoriei a fost, desigur,

un element unic, care a angrenat publicul în

fenomenul de spectacol. De asemenea,

coloana sonoră a susținut momentele

semnificative ale operei: traseul Vitoriei

spre descoperirea adevărului, totul fiind

plasat într-un crescendo, climaxul fiind

reprezentat de strigătul final de durere al

Vitoriei, care îi găsește osemintele lui

Nechifor. Atât costumele, cât și decorul au

oglindit societatea rurală, cu obiceiurile și

mentalitatea ei, conturând astfel chiar o

monografie a lumii pastorale. Portul

popular a fost favorizat ca vestimentație

scenică, inducând publicului indicii spațiali

ai acțiunii. La nivelul decorului, acesta a

fost simplu, materialul principal utilizat

fiind lemnul brut, nu vopsit, arătând viața

simplă, în comuniune cu natură pe care

muntenii o duc. Un element de recuzită

simbolic a fost baltagul, un totem, un

element al dublului care expune mesajul

compoziției:

este arma crimei și, totodată cea ce va fi

folosită în scopul dreptății. Acest „labrys”

datează din civilizația mioritică, un oier nu

se desparte niciodată de baltagul său, acesta

fiind ca un sceptru, cele două tăișuri

reprezentând viața și moartea.

Mesajul principal transmis

publicului este răzbunarea morții păstorului

cinstit și dominarea lumii corupte de

sufletul justițiar al unei femei simple, care

reușește să își facă singură dreptate,

restabilind astfel echilibrul tulburat de

moartea capului familiei și asigurând

continuitatea datinii strămoșești și a

transferului de puteri, Gheorghiță devenind

noua căpetenie. Dragostea Vitoriei este bine

transpusă în piesă, strigătul exprimând o

eliberare a tuturor premonițiilor care au

condus la aflarea adevărului.

Așadar, piesa de teatru „Baltagul”

este o reinterpretare a romanului sadovenian

care expune viața grea a păstorilor și

societatea coruptă, în care justiția este

înfăptuită de exponentul societății și nu de

apărătorul acesteia.

Maria Ciocîntă

Colegiul Naţional"Mihai Eminescu" Iași
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Profesor – un destin

Profesor – un destin

Mă îndoiesc în fiecare zi de mine însămi...

a) Cine este doamna profesor dr. 

Mihaela Doboș?

Grea întrebare! Primul răspuns care îmi

vine în minte este: „Și eu mă întreb!” Aleg,

însă, calea (mai) ușoară și „recunosc” că

sunt, din 1996, profesor de limba și

literatura română la Colegiul Național „C.

Negruzzi”. Nimic ieșit din comun: în

fiecare zi intru în sala de clasă, vorbesc cu

copii între 11 și 19 ani, ne împărtășim idei,

citim și scriem împreună, încercăm să

învățăm câte ceva – deși „învățarea”, în

domeniul literaturii mai ales, este un

concept care impune infinite nuanțări -,

uneori jucăm și teatru. Ca la școală.

Celelalte preocupări sunt „captive” aceleiași

sfere: cărți cu specific educațional, articole

în presa culturală, un doctorat despre un

scriitor al cărui centenar este anul acesta

(ghiciți-i numele!), olimpiade și concursuri,

proiecte pentru copii și pentru profesori.

Cam de toate.

b) Care sunt cele mai importante 

principii ale dvs. în viață, dar și în 

profesie?

Nu am făcut vreodată o listă. De fapt, până

acum nu m-a întrebat nimeni... Este

limpede că principiile sunt aceleași în viață

și în profesie. Ar putea fi altfel?! Cred în

firescul lucrurilor și în armonia dintre

oameni, dincolo de orice ierarhie. Cred în

respect, o valoare din care derivă multe

altele, în școală și în afara ei: respectul

pentru munca în sine și, de aici pornind,

pentru copilul din fața ta – cu tot ce este sau

poate el deveni, conștient sau inconștient -,

pentru fiecare lecție în parte, pentru

sensibilitatea și opțiunile de viață ale

fiecăruia, pentru timpul individual și pentru

spațiul de respirație al fiecăruia.

Cred în talent și în curaj. Știu sigur că în

lume este loc pentru fiecare, așa că lasă-l să

fie el însuși! Nu știu dacă sunt principii;

poate doar obișnuințe sau așteptări.

c) Care au fost resursele 

dumneavoastră? Cum ați reușit?

Resursele mele au fost (și sunt) biblioteca,

munca și credința că educația ne poate

salva. Pe toți și pe fiecare în parte. De

oricine și de orice; chiar și de noi înșine.

Cele mai frumoase lecții ale umanității sunt

în cărți. Cum să ne refuzăm șansa de a le

învăța de la sine, atât de plăcut și de

simplu?! Cărțile ne (dez)îmblânzesc - vorba

lui Nichita - profund și iremediabil. Odată

ce am descoperit că majoritatea

răspunsurile se află acolo, reușita, atâta câtă

e, a venit de la sine. Restul e... literatură (de

specialitate).
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d) Ce ar trebui schimbat în sistem?

„Sistemul”, cum îi spuneți, nu trebuie

schimbat cu orice preț, mereu și în cascadă.

Ideea de învățare, de educație, de

transformare în bine a unui copil necesită

timp și răbdare. Ca să vă răspund, totuși:

școala trebuie să-și apere, cu orice preț,

locul și sensul. Dincolo de puterea politică,

de mode și de curente diverse, ea ar trebui

să rămână în mâna profesioniștilor. Iar

aceștia – profesioniștii – ar trebui „racolați”

din rândul celor mai străluciți tineri,

motivați să lucreze în educație, să-ți pună

talentul și inteligența în slujba ei. Un

asemenea profesor va găsi „rețeta

succesului” pentru fiecare elev în parte; va

construi strategii acolo unde ele nu există;

va inventa resurse; va ști să aleagă între

ceea ce contează cu adevărat pentru

formarea unui tânăr și ceea ce este

conjunctural, efemer, inutil.

e) Care sunt primele trei lucruri la care 

munciți deja pentru a le schimba, în 

general?

1. Am influențat elevi remarcabili (olimpici, 

șefi de promoție, minți extraordinare) să se 

îndrepte către facultăți care au, ca 

principală opțiune, o carieră în învățământ.

2. Mă implic în diverse programe și

proiecte care au ca finalitate o școală

temeinică, riguroasă și logică (da, sună

nefiresc, dar uneori tocmai logica lipsește în

educație), dar prietenoasă cu fiecare

învățăcel și deschisă către spațiul social din

afara ei.

3. Mă îndoiesc în fiecare zi de mine însămi

și, de aceea, ciulesc urechea și ascut

privirea înspre experiențe din învățământul

privat, urmăresc și folosesc (moderat)

platformele de învățare online, caut să

pătrund în nișa nevoilor de azi ale copiilor,

chiar dacă uneori trebuie să apelez la

strategii de tip „calul troian”.

f) Ne împărtășiți un gând de final 

pentru cititorii noștri?

Jucați cât mai multe și mai diverse roluri, 

pentru că numai așa vă veți (re)găsi pe voi 

înșivă! Succes și inspirație în toate... 

jocurile!

Catrinel Grosu

Liceul Teoretic ”Miron Costin”- Iași

Profesor – un destin
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Suntem mândri

Suntem mândri

Interviu cu Dumitraș Matei Teodor –

olimpic la fizică

Reporter: Pentru început, aș vrea să ne spui

câteva cuvinte despre tine.

Mă cheamă Dumitraș Matei Teodor,

vin de la Colegiul Național Costache

Negruzzi, în clasa a 11-a, matematică-

informatică. Sunt olimpic la fizică, am avut

rezultate la olimpiada națională, dar am mai

participat și la concursuri la materii precum

chimie, geografie, biologie.

Reporter: Ce premii ai obținut la aceste

concursuri?

Primul premiu important, care m-a

făcut să am pasiunea aceasta pentru

olimpiade, a fost în clasa a 7-a, la olimpiada

de fizică. Am luat locul patru la etapa

națională.

Reporter: În afară de acesta, care consideri

că ar fi cel mai important premiu, de care

ești cel mai mândru?

Cel mai important premiu îl

consider cel de anul trecut, în clasa a 10-a la

Balcaniada de Fizică, unde am obținut

medalie de argint.

Reporter: Care sunt cele mai importante

principii pentru tine în viață, atât ca elev dar

și în general?

Cele mai importante principii pentru

mine sunt să înveți, dar în același timp să te

distrezi, și să știi când să le faci, să nu le

amesteci.

Reporter: Care ar fi secretul reușitei tale la

acest nivel?

Pe lângă disciplină și multă muncă,

mi se pare că e important să am și o pasiune

pentru a descoperi legile universului prin

fizică. Altfel, m-aș plictisi și nu aș putea să

învăț zi de zi.

Reporter: Pasiunea ta pentru fizică a fost

transmisă de la cineva din familie sau ai

descoperit-o singur?

Cred că a venit de la sine, pur și

simplu, de când am început să fac la școală,

mi s-a părut destul de interesantă, m-am

interesat pe cont propriu.
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Reporter: Cât timp petreci lucrând pentru a

ajunge la acest nivel?

În momentul acesta, lucrez cam

două ore pe zi, pe lângă ce fac la școală, și

când se apropie olimpiadele naționale, de

obicei ajung să lucrez șase, chiar șapte ore

pe zi la fizică.

Reporter: Care ar fi primele trei lucruri pe

care le-ai schimba în învățământ?

În primul rând, aș vrea ca elevii să

aibă mai multă libertate în a alege

subiectele pe care vor să se concentreze,

profilurile să fie mai specializate. În al

doilea rând, ceea ce se mai întâmplă la

anumiți profesori deja, aș vrea să se pună

accent și pe partea practică, din când în

când, pentru că dacă facem doar teoretic,

cunoștințele se uită după primul test. De

asemenea, un al treilea lucru, mi se pare că

notele sunt prea mari la toate materiile,

adică 10 este nota standard, iar de la 9 în jos

este considerată notă rea.

Reporter: Care sunt primele trei lucruri la

care muncești deja pentru a le schimba (în

general)?

În primul rând, muncesc pentru a

găsi și alte pasiuni, nu doar să fiu concentrat

pe fizică, de exemplu cititul, cântatul la

chitară, sportul.

Reporter: Ce îți place să citești?

Nu am un gen preferat anume, de

obicei dacă găsesc un autor citesc mai

multe cărți de la el. Autorii mei preferați la

egalitate sunt Dostoievski și Franz Kafka.

Reporter: Cine ar fi un model demn de

urmat în viață pentru tine?

Singurul model aș fi eu din viitor, pe

care îmi doresc să îl fac un om cât mai

complet, cât mai cult.

Reporter: Ce gând ai vrea să le

împărtășești cititorilor noștri?

I-aș încuraja, dacă au o pasiune să

nu ezite să o urmeze, consider că chiar dacă

nu vor participa la o olimpiadă, pasiunile

sunt ceea ce ne fac speciali, diferiți unii de

ceilalți.

Maria Ciocîntă,

Colegiul Național ”Mihai Eminescu” Iași
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Evenimente cultural-literare

Boovie

Festivalul Boovie este un festival

internațional, perfect pentru iubitorii de cărți

și teatru. An de an, în cadrul acestuia se

reunesc tineri pasionați de artă literară și

dramatică, care formează echipe și filmează

împreună book-trailere pentru titluri propuse

de către organizatori.

„Boovie le oferă participanților o

formă de instruire bazată pe dezvoltare

personală și mijloace nonformale: citire

conștientă, trailer, actorie, scriere creativă,

montare-editare film, cinematografie, spot

publicitar”, scrie pagina oficială a

evenimentului.

Printre echipele care s-au remarcat la

acest festival se numără și echipa The Hit

List, din Urlați, județul Prahova.

Toți membrii echipei sunt colegi de

clasă, iar aceștia au aflat de Boovie în anul

2020, sub coordonarea profesoarei lor de

limba română. Participarea lor a avut succes,

aceștia câștigând Premiul I la adaptarea

cărții “Pelinul Negru”. Imediat ce au prins

gustul acestei competiții, echipa, formată

din Ania Ionescu, Ana Salcie, Mircea

Popescu, Jessyca Popa, Iulia Sîrbu, Octavian

Ghica, Gabi Dumitru, Andreea Catrinescu,

Violeta Mateiu și Alexandru Oprinoiu, au

participat din nou la ediția din 2021, cu

trailer-ul cărții ”Toată lumina pe care nu o

putem vedea”, la care au câștigat Marele

Premiu, dar și premiile pentru Montaj, Regie

și Interpretare Masculină.
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Interviul The Hit List

“În opinia noastră, trailerul din 2021

este incomparabil cu cel din anul 2020,

datorită experienței pe care am dobândit-o

de-a lungul vremii și a echipamentului. A

fost destul de complicat să facem rost de tot

ce ne-a trebuit, din cauză că acțiunea cărții

se petrece în timpul celui de-al Doilea

Război Mondial, dar căutând prin multe

second-hand-uri și colaborând cu Teatrul

“Toma Caragiu”, Ploiești, am reușit să

găsim costumele de care am avut nevoie.

Am filmat în multe locuri, de la munte,

până la mare, oriunde infrastructura aducea

cu perioada războiului (Franța). Părinții

Aniei au fost cei care au înnoit

echipamentul.”

Echipa ne-a mărturisit de asemenea și cum

a fost experiența festivalului, de acasă, din

condițiile impuse de restricțiile pandemiei.

“Am avut extrem de mari emoții la

decernarea premiilor, ca de fiecare dată, dar

am rămas încrezători și, în final, munca

noastră a fost apreciată. Ne pare rău că nu

am reușit să participăm fizic la festival, dar

am urmărit cu toții live de acasă.

Experiența Boovie 2021 ne-a reunit

pe toți și va rămâne mereu partea noastră

preferată din an!

Vom participa si anul acesta si ne-

am ales cartea “Născută din fum si os”, de

Laini Taylor, care este, cu siguranta, o

provocare. Fiind fantasy, este mai greu de

realizat book-trailerul, dar, din nou, vom

munci foarte mult la el, în speranța că va

ieși ceva bun, poate chiar mai bun decât cel

de anul trecut.”

Ioana Albu

Colegiul Național "Emil Racoviță" Iași
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TIFF

Festivalul Internațional de film

Transilvania este primul festival

internațional de film de lungmetraj din

România. Acesta este organizat anual, la

sfarșitul lunii Mai, de catre Asociația

Festivalului de Film Transilvania în

parteneriat cu Asociația pentru Promovarea

Filmului Romanesc, în Cluj-Napoca. Fondat

în 2002, TIFF a reușit sa devină cel mai

important festival de film din România, nu

numai prin selecția deosebită de filme, cât și

prin evenimente atragătoare propuse

spectatorilor.

Scopul evenimentului este de a

promova cinematografia românească,

ajutând tinere talente să evolueze pe plan

național și internațional. Acesta este o bună

pantă de lansare, întrucât pe covorul roșu au

pașit nume mari ale cinematografiei

europene cum ar fi: Julie Delpy, Michael,

Radford, Annie Girardot, Catherine

Deneuve și mulți alții.

"TIFF este primul festival major din

Europa care a avut loc fizic în timpul

pandemiei, între 31 iulie și 9 august 2020.

Ediția a 19-a a avut loc în condiții speciale,

exclusiv în aer liber, în 14 locații din Cluj-

Napoca și împrejurimi. Chiar și în condiții

de siguranță sporită, cel mai mare

eveniment din România dedicat filmului a

atras un număr de 45.000 de participanți"

scrie un partener al festivalului TIFF.



Deși festivalul se focalizează în

mare parte pe producții cinematografice,

evenimentele și workshopurile oferite de

organizatori nu trebuie omise. Aceștia ne

pun la dispozițiede de la seminare, ateliere

si programe cinematografice până la

petreceri, concerte și expoziții de artă.

Printre cele mai importante, după

spusele organizatorilor, se numără:

-infiniTIFF- un workshop ce se adresează

persoanelor interesate de viitorul producției

autovizualului

-Transilvania Talent Lab- un program de

training specializat în managementul

cinematografiei românești

-EducaTIFF- un program despre educația

cinematografică adresat copiilor

-Let's Go Digital- un workshop ce le oferă

adolescenților posibilitatea de a intra în

lumea cinematografiei și de a observa

etapele de producție a unui film sub atenta

supraveghere a profesioniștilor

Din punctul meu de vedere, acest

eveniment este un mod eficient de a readuce

la lumină importanța culturii în viața de zi

cu zi și de a cultiva interesul tinerilor, din

ziua de astazi, pentru cinematografia

românească, aceștia descoperind și

înțelegând industria filmului dintr-o

perspectivă autentică.

Mulți dintre voluntarii, elevii și

studenții care au participat la programele

educaționale oferite de TIFF, au reușit să

folosească cunoștințele acumulate pentru a-

și crea ulterior propriile capodopere

cinematografice.

Catrinel Grosu

Liceul Teoretic "Miron Costin" Iași
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PALAS MALL

Expoziția Dino Life 

10-19 iunie, Grădina Palas

Ne întoarcem cu toții în

timp, în urmă cu câteva

milioane de ani, ne împrietenim

cu cele mai înfricoșătoare

specimene de dinozauri în

mărime naturală, care de fapt,

abia așteaptă să facă poze cu cei

care îi vizitează.
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Street Food Festival 

8 – 11 sep, Grădina Palas

Street Food Festival e

despre multă savoare,

multe gusturi care te

vor face dependent,

despre concerte pe

seară, despre discuții

pe iarbă verde, e o

întreagă experiență

foarte așteptată.

Food Truck-uri care se întrec

în arome și mirosuri,

mâncăruri indiene, italiene,

mexicane sau din zona

asiatică. Vor fi patru zile de

festival, deci vei avea timp să

le încerci pe toate.
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