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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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Cine suntem?
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Amintiri din activitate...

Reporter: Cine este Alexandra Paftală?

Alexandra Paftală este una dintre cele

mai prolifice actrițe din Iași, începându-și

cariera la Marionnette Show și urmându-și

pasiunea din 2017 pe scena Ateneului Național

ieșean asumându-și diverse roluri precum Baba

Maranda (din „Baltagul”, regia Toma Hogea),

Contesa Orsini-Rosenberg (în „Amadeus”, regia

Toma Enache), Zița (în „O noapte furtunoasă”,

regia Bogdan Ulmu), Madame Agriville (în „Să

vezi ce te spun lu’ mama”, regia Erica Moldovan)

și multe altele.

Reporter: Cum vedeți teatrul românesc în ziua

de astăzi?

Cred că teatrul românesc se îndreaptă în

direcția bună. Sunt din ce în ce mai mulți actori

tineri care au șansa de afirmare, însă cred că

fiecare teatru ar trebui să încurajeze tinerii

absolvenți în această direcție.

Reporter: 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?

Da, cred că teatrul practicat de la vârste

fragede ajută mult la dezvoltarea copiilor. Chiar dacă

nu vor urma această profesie, teatrul aduce multe

beneficii celor mici și nu numai. Dezinvoltura,

dezvoltarea imaginației, ușurința de a comunica

degajat, dorința nestăvilită de joc și joacă, sunt unele

dintre beneficiile pe care, cred eu, le oferă practicarea

artei teatrale.

Interviu cu Alexandra Paftală – actriță



Reporter: Care sunt cele mai importante principii

ale dumneavoastră în viață și în profesie?

În profesie mă bazez pe corectitudine,

disciplină, generozitate, profesionalism.

Reporter: Dacă ați avea puteri nelimitate, care

ar fi primele trei lucruri pe care le-ați schimba în

lumea teatrului?

Aș investi mult mai mult în educație și

cultură, aș oferi mai multe șanse tinerilor care

ies de pe băncile facultăților, aș ajuta și susține

teatrul independent.

Reporter: Ne împărtășiți un gând de final pentru

cititorii noștri?

Fiți curioși, învățați, asimilați, dați-vă

voie să greșiți, să experimentați, să ascultați și să

fiți adevărați cu voi, pentru voi. În rest, trebuie să

munciți pentru visele voastre. Mult și cu dragoste.
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Flavia Crețu

Colegiul Național Iași



Reporter: Ce așteptări aveați când v-ați alăturat

cercului de teatru?

Eu m-am alăturat cercului de teatru pentru

că profesoara mea de română era soția domnului

profesor și eram în clasa a IX-a într-un liceu nou

unde nu cunoșteam mai pe nimeni și am zis că

asta ar fi o ocazie bună să mă împrietenesc cu

colegii care au decis și ei să vină la cercul de

teatru și apoi să cunosc acolo și oameni noi.

Reporter: Cum a fost experiența dumneavoastră

când ați urcat prima dată pe scenă?

Prima dată am avut nenorocul de a avea

„vocea în pioneze” și habar n-aveam dacă o să

se audă. Aveam emoții de cum va ieși. Primele

aplauze nu o să le uit niciodată și faptul că erau

ai mei în sală, iar mama mea era aproape în

lacrimi. Asta mi-a dat dorința și voința de a

continua.

Reporter: Care a fost cea mai mare provocare

pe care ați întâmpinat-o în cadrul trupei?

Cea mai mare provocare cred că a fost

în clasa a X-a când erau undeva la patru sau

cinci distribuții în care eram și aveam liber luni

și marți, dar atunci aveam școală. Dar în rest,

de miercuri până duminică inclusiv repetam la

Palat și la Casa Armatei. Atunci cred că a fost

și apogeul meu pentru că apoi în a XI-a am

jucat într-o singură piesă. Apogeul la nivel de

muncă depusă, timp dedicat teatrului.
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Interviu cu Robert Lungu
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Reporter: Care este cea mai frumoasă amintire pe

care o aveți în cadrul activități trupei JuniorS AcT?

Cele mai frumoase amintiri sunt din

perioada când am fost în festivaluri, drumurile

până acolo, proful care ne zăpăcea la cap tot

timpul cu rigorile participărilor. Însă concret una

dintre cele mai frumoase amintiri a fost aceea în

care jucam „Clinica Sinucigașilor” de Gabriela

Mihalache, iar autoarea, după postarea piesei de

teatru pe Youtube, ne-a felicitat și chiar ne-a

promovat pe pagina sa de Facebook. Asta ne-a

făcut să ne simțim mândri că, deși nu suntem o

trupă profesionistă, suntem la nivelul uneia și

putem ajunge la inimile oamenilor.

Reporter: Care sunt cele mai importante trei

calități pe care le-ați cultivat în trupă?

Încrederea în sine, în primul rând, pentru

că eram „pământ de flori”, apoi învingerea

temerii de a vorbi în public și a treia ar fi că am

învățat să mă fac mai auzit, chiar dacă și acum

mai am anumite momente în care vorbesc și este

nevoie să repet deoarece nu sunt auzit.

Reporter: Cum v-a avantajat participarea la

cercul de teatru în viața de zi cu zi?

Îmi este mult mai ușor să îmi fac

prieteni, ies puțin din tipare, mi s-a zis că par

mai diferit în felul de a vorbi. M-a ajutat foarte

mult pe partea de organizare, deoarece, de multe

ori, proful mi-a dat sarcina de a avea grijă de

colegii de trupă, iar asta m-a ajutat și în liceu și

în facultate.

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

Să dedice cât mai mult timp și să se

implice în cât mai multe activități din cadrul

cercului, fiindcă le va părea rău ulterior că nu au

participat și au pierdut timpul. Multe lucruri se

fac la timpul lor, dacă nu, după e mai greu. În

prezent, eu fac teatru în altă parte însă nu mai

simt aceeași bucurie având în vedere că am și

muncă și facultate. În adolescență ai alt timp și e

cel mai bine să te joci atunci.

Catrinel Grosu

Liceul Teoretic „Miron Costin” Iași
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Personalități ale scenei românești

De vorbă cu actorul Vlad Rădescu

a) Cine este domnul Vlad Rădescu?

E un om ca toți ceilalți, care a avut noroc

în viață.

b) Care sunt cele mai importante principii ale

dumneavoastră în viață și în profesie?

Îți dau un citat care îmi e drag,

pe care-l dau de fiecare dată când nu știu ce să

răspund. E un citat din Nansen, premiat cu

Premiul Nobel pe la începutul secolului. Mare

om de știință, cercetător, mare gânditor, „Dacă

n-ai reușit, continuă”. Acesta este dictonul

după care mă dictez, pe care încerc să îl

urmez și mai am unul în viață „Să nu faci rău

altuia”. În profesie, încerc, și poate am reușit

adeseori, să fiu întotdeauna pregătit pentru

provocările care prea rar se întâmplă să le

hotărăști tu.

c) Cum vedeți dumneavoastră teatrul românesc

de astăzi?

În regres față de teatrul de după

revoluție, imediat. În anii '90 erau niște

spectacole mult mai puternice, mult mai mari,

teatrele erau, ca instituții și ca trupe, mult mai

convingătoare, închegate. Acuma s-a diluat în

bună măsură, din păcate, dar legat de teatrul de

azi, există o forță puternică, teatrul independent

pe care îl gust cu mare plăcere.

d) Și ca să își revină teatrul românesc, cum a

fost cel din secolul al XX-lea, ce ar trebui să

facă tinerii actori?

E greu de refăcut traseul. Se spune că

istoria e ciclică, teatrul nu cred că e ciclic.

Important e pentru actori să fie într-adevăr

dedicați, să fie o vocație această profesie, să

evite să devină funcționari dramatici, dar din

păcate, în goana de azi după banul care să îi

ajute să existe, devin adeseori funcționari

dramatici.
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e) Credeți că practicarea teatrului la nivel de

gimnaziu și liceu, sub îndrumarea profesorului

de specialitate, actori, regizori, poate aduce

beneficii atât în dezvoltarea tinerilor, cât și a

teatrului? Care ar fi beneficiile?

Teatrul e o artă foarte interesantă, până

la urmă. În primul rând, are marea calitate de

a fi o artă vie care se petrece în produsul final,

să spunem, sub ochii spectatorului. Asta îl

provoacă pe actant să fie foarte atent asupra

lui însuși și în pregătirea profesională, înainte

de a pregăti proiecte, în încercarea de a

aborda teatrul ca o profesie. Sigur că sunt

elemente puternice de dezvoltare personală,

psihică, fizică, etică, mai puțin întâlnită, din

păcate, dar care ar fi foarte necesară. Teatrul e

o artă, sub cele mai diverse forme, care face

parte din istoria omenirii de mii de ani, o artă

de vindecare adeseori a spectatorilor, dar și a

tinerilor care o practică.

f) Dacă ați avea puteri nelimitate, care ar fi

primele trei lucruri pe care le-ați schimba în

lumea teatrului?

Descoperim așa, sub vălurile unei

întrebări neașteptate că, de fapt, nu avem cum

să schimbăm totul. Aș face din teatru un

element obligatoriu în educația cetățenească, la

care aș adăuga șah-ul și înotul. Abia atunci

putem vorbi de niște tineri sau generație tânără

care se dezvoltă armonios. Asta aș face, dacă

aș fi guvernant, aș investi mult mai mulți bani

în cultură și, evident, în teatru, implicit în

tinerii care vin din spate.

g) Care sunt proiectele de suflet pe care le

derulați în prezent?

Unul din proiectele de suflet este chiar

„Ivan Turbincă”, unde ne-am întâlnit. Rămân cu

bucuria să vin la Iași, să fiu invitat aici și îmi face

plăcere, chiar dacă nu e atât de comod, să

parcurg atâtea sute de kilometri pentru două

spectacole legate așa unul de celălalt, succesive.

Asta îmi e foarte drag. Din păcate, am renunțat

aproape complet la pedagogie, mai predau la

Universitatea de Arte din Târgu Mureș și sunt

gata să răspund pozitiv aproape oricărei invitații,

dacă, din punct de vedere etic și moral, e pe

gustul meu.

Alin Gabriel Zară
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Curiozități din lumea artelor

Învățământul la zi...

Știați că?

- Margaret Hughes (1630-1719) a fost prima actriță profesionistă (inspirația piesei din 1911

„Prima actriță”) care a jucat pe scena Teatrului Național Englez.

- Thespis, primul actor, de la care provine cuvântul „thespian”, a fost un poet precum și

prima persoană care a apărut vreodată pe scenă, interpretând un personaj într-o „joacă”,

potrivit surselor grecești antice și lui Aristotel. Prin asumarea rolului primului actor

principal pe lângă cor, a devenit „Inventatorul tragediei”.

- Filmul documentar „Colectiv” a fost nominalizat pentru categoriile „cel mai bun documentar”

și „cel mai bun film străin” la cea de a 93-a ediție a premiilor Oscar, primind aprecieri de la

critici precum și Premiul Academiei Europene de Film pentru „Cel mai bun film documentar”

și cel de la Societatea Națională a Criticilor de Film pentru „Cel mai bun film străin”, precum

și premiul LUX al Parlamentului European, fiind prima oară când un film românesc este

nominalizat la premiile Oscar.

Ioana Beldiman

Colegiul Național „Vasile Alecsandri” Iași

Veste bună pentru elevi. Oficial, bursele

școlare se vor plăti obligatoriu pe data de 15 ale

lunii pentru luna care a trecut.

Testările inițiale sunt reluate la Iași, în

perioada 12-23 septembrie, pentru clasele de

liceu și gimnaziu. Acestea au fost inițiate în

anul 2021 cu scopul de a stabili nivelul

cunoștințelor și pregătirii elevilor la început de

an școlar. Știrea a stârnit un val de critici care

acuză „supraîncărcare psihologică” și „fiasco”

la testarea de anul trecut.

Sorin Cîmpeanu, ministrul Educației, a

demisionat din funcție la 4 zile de la publicarea

anchetei semnate de Emilia Șercan. Aceasta a

arătat că fostul ministru și-a însușit prin plagiat

un curs de specialitate, vândut studenților, care ar

fi fost sub semnătura altor doi profesori de la

Universitatea de Științe și Medicină Veterinară

din București.

„Am decis, din proprie inițiativă, să

demisionez din funcția de ministru al educației”,

a afirmat acesta. În urmă, însă, a lăsat 130 de

mii de elevi care fac naveta între localitatea

de domiciliu și cea a instituției de învățământ,

fără transport gratuit.

După cum spune acesta, „consiliile

județene sunt singurele care pot deconta

transportul în așa fel încât gratuitatea să fie

asigurată”. Cu toate acestea, Cîmpeanu a propus,

de curând, un proiect, prezentând o nouă

alocație, intitulată „alocație forfetară” prin care

sunt oferiți bani elevilor pentru decontarea

navetei acestora.

Flavia Crețu

Colegiul Național Iași
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Imagini în mișcare

Emma (2020), în regia lui Autumn de Wilde,

surprinde secvențe din viața burghezului britanic,

într-o paletă de culori ce evocă tinerețea și pofta

de viață strâns legate de personalitatea ușor imatură

a personajului principal.

Filmul a câștigat rapid popularitate, în

special în mediul on-line, fiind a doua ecranizare

a operei cu același nume a lui Jane Austen, dar și

datorită actorilor ce interpretează.

Anya Taylor-Joy, jucând-o pe Emma

Woodhouse, protagonista, reușește să-i scoată în

evidență sensibilitatea și naivitatea, dar și puerila

sa impulsivitate și încrederea în forțele proprii ce

se dovedește a fi cauza tuturor problemelor sale.

Harriet, prietena sa cea mai bună, o privește pe

tânăra domnișoară Woodhouse cu o admirație

profundă, având încredere în orice cuvânt și sfat

primea de la aceasta. Cele două parcurg, de-a

lungul filmului, situații zilnice care au, însă,

repercursiuni diferite asupra vieții fiecăreia,

fetele având statuturi sociale foarte diferite.

Trecând printr-o despărțire greu de

suportat de guvernanta și buna sa prietenă,

doamna Taylor, Emma începe să petreacă timp

alături de Harriet Smith, eleva cazată recent la

școala cu internat a doamnei Goddard, ai cărei

părinți și origini erau neștiute. Observând că

noua sa cunoștință prezintă un interes deosebit

pentru un bărbat fără un statut social avantajos,

Emma face tot posibilul să o îndrume pe aceasta

către compania oamenilor din societatea înaltă,

convinsă că prietena sa este fiica unui gentleman.

Totuși, domnișoara Woodhouse se înșală, iar

prietena sa pierde ceea ce pare a fi singura sa

șansă de a se căsători.

Dorința naivă de a-și ajuta prietena și

hotărârile luate în acest sens declanșează un șir

de evenimente ce nu numai că o rănesc pe

Harriet, dar continuă să le amintească celor

două de discrepanțele ce există între ele. Cu

toate acestea, afecțiunea pe care și-o poartă

reciproc salvează prietenia celor două și le

aduce un final fericit.

Regia filmului impresionează prin universul

asemenea unui joc pe care îl creează, în care

oamenii nu sunt decât niște pioni pe care

Emma îi mută după bunul plac, existând doar

pentru a o distra, pentru ca domnișoara să aibă

ceva cu care să-și umple timpul. Totuși, orice

supus tratat batjocoritor și incorect de către

stăpânul său ajunge să se răzvrătească, iar

când domnișoara Woodhouse calcă greșit și

își pătează imaginea soră cu bunătatea

întruchipată, simte pe propria piele veninul

gândurilor sale și este determinată să își

îndrepte atitudinea, să fie mai tolerantă.

Finalul filmului o găsește pe Emma

schimbată, aceasta îndreptându-și greșelile

față de prietena sa, ce se căsătorește în cele

din urmă cu bărbatul pe care îl iubește, dar și

față de comunitatea din care face parte. Povestea

domnișoarei Woodhouse dovedește că oricât

de bune ar fi intențiile noastre, nu trebuie să

încercăm să schimbăm cursul destinului.

Miruna Lorena Arhire

Colegiul Național „Costache Negruzzi” Iași
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Elevii Palatului nostru

Reporter: Pentru început, ai putea să ne spui

câteva lucruri despre tine?

Mă numesc Elena, am 17 ani, în prezent

sunt elevă a clasei de excelență a doamnei profesor

Anca Apetroaie, în cadrul Cercului de muzică

vocală și cor, și învăț la Colegiul Național de Artă

„Octav Băncilă” din Iași.

Reporter: Ce premii ai obținut la concursuri?

Cel mai recent premiu al meu este Marele

Trofeu al festivalului internațional „Nova Latinitas”.

Reporter: Și care crezi că este cel mai important

premiu obținut?

Cred că acesta ar fi momentan cel mai

important. Unul care este poate la fel de important

ar fi Marele Trofeu al unui festival din Dubai.

Reporter: Care sunt cele mai importante principii

din viața ta?

Cel mai important principiu al meu este

să îmi urmez tot timpul visurile și să pun

pasiunea pentru muzică pe primul loc.

Reporter: Care este secretul reușitei tale?

Secretul reușitei mele este multă muncă.

Prin muncă reușești să faci tot ce îți dorești.

Reporter: Pasiunea ta pentru muzică a fost

transmisă de cineva din familie sau ai descoperit-o

singură?

Am descoperit pe cont propriu această

pasiune, încă de mică îmi plăcea să cânt, părinții

mei au observat acest lucru, iar la 11 ani, mama

a decis să mă înscrie la cursurile doamnei profesor

de aici, de la Palatul Copiilor.

Interviu cu Elena Costăchescu
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Reporter: Cât timp petreci lucrând pentru a ajunge

la acest nivel?

Repetiții fac zilnic, dar cum muzica a fost

dintotdeauna pasiunea mea, nu există moment în

care să nu cânt. Oriunde sunt, cânt.

Reporter: Care ar fi trei lucruri pe care le-ai

schimba în învățământ?

Aș pune accentul mai mult pe dorințele

copiilor și nu m-aș mai axa atât de mult pe

materii pe care oricum nu le vor folosi în viitor.

De asemenea, aș crea mai multe condiții pentru

învățământul din România. Copiii din România

au foarte mult potențial, dar din păcate nu sunt

susținuți așa cum ar trebui.

Reporter: Care sunt trei lucruri la care muncești

deja pentru a le schimba?

O întrebare foarte interesantă. Mă străduiesc

să schimb modul de abordare în ceea ce privește munca

pe care o depun și repertoriul.

Reporter: Pe lângă muzică, cu ce altceva te mai

ocupi? De exemplu, ce îți place să citești?

Sunt tipul de persoană care citește orice îi

pui în față, așa că nu am neapărat o preferință în

ceea ce privește lecturile.

Reporter: Cine consideri că ar fi un model demn

de urmat în viață?

Cred că fiecare are modelul său și ni-l

alegem în funcție de ceea ce simțim, dar unul dintre

modelele mele aș considera că este Lara Fabian.

Reporter: În final, ai vrea să împărtășești un gând

pentru cititorii noștri?

Urmați-vă pasiunile, munciți pentru visurile

voastre și faceți exact cum credeți că este cel mai

potrivit pentru voi.

Miruna Lorena Arhire

Colegiul Național „Costache Negruzzi” Iași
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Festivaluri

Festivalul Internațional de Teatru pentru Publicul Tânăr

Festivalul Internațional de Teatru pentru

Publicul Tânăr se organizează anual la Iași și este

o inițiativă a Teatrului Luceafărul.

„Festivalul Internaţional de Teatru pentru

Publicul Tânăr Iaşi (FITPTI), eveniment care a

beneficiat de acest valoros atestat şi în anii

precedenţi (2015-2016), încă de la prima competiţie

de acest fel, a fost reatestat ca o manifestare ce

întruneşte toate condiţiile din grila valorică a

asociaţiei. FITPTI continuă să fie membru al

comunităţii EFFE, alături de alte manifestări

culturale care «au un nivel artistic ridicat şi un

impact semnificativ la nivel local, naţional şi

internaţional», cum este specificat în comunicatul

remis de reprezentanţii asociaţiei.”, scrie pagina

oficială a evenimentului.
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Ioana Albu

Colegiul Național „Emil Racoviță” Iași

Așadar, putem observa că acest eveniment

promovează arta și cultura, având ca public-țintă

tinerii. Pe parcursul celor paisprezece ediții, festivalul

a reunit spectacole internaționale, din majoritatea

țărilor europene, fiind un succes încă de la debut.

Programul cuprinde reprezentații artistice ce se

întind pe durata a cinci zile, de la spectacole în aer

liber, în interior sau online. Participanții sunt atât

actori de la teatre din România, cât și din străinătate,

care au încântat publicul cu zeci de reprezentații pe

parcursul zilelor. Pe lângă piesele de teatru,

participanții au luat parte la workshopuri cu actori

sau au putut vizita diverse expoziții tematice, ce

au abordat diverse teme ale societății moderne.

Cred că un astfel de eveniment în Iași

este ceva ce merită promovat, deoarece arta nu

este un subiect deseori abordat de tineri, de

aceea trebuie ca aceștia să cunoască și ceea ce

presupune acest domeniu.

Piesele de teatru care s-au jucat au fost de

diverse tipuri, de la satiră, teatru al absurdului, la

comedie.
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Noi suntem ielele și el, o trupă ieșeană

formată în septembrie 2021, care promovează

rock-ul alternativ/clasic, românesc, și e alcătuită

din 7 tineri pasionați și talentați: Maria Galan și

Andreea Stratulă (vocaliste), Daria Bârzu (clape),

Maria Tufeanu (chitară bas), Raluca Hrib (chitară),

Matei Pruteanu (vioară) și Andrei Pristavu (tobe).

Fiecare dintre noi are o personalitate bine

definită, cu diverse idei și concepte proprii, dar

atunci când cântăm împreună, aceste diferențe se

unesc, creând o muzică unică, specială. Ambiția

noastră cea mai mare este ca la fiecare concert și

cu fiecare notă să bucurăm oamenii cu muzica

noastră, aducându-le măcar pentru câteva clipe

zâmbetul pe buze.

Reporter: Ce vă inspiră în muzica pe care o

promovați?

Suntem o trupă care promovează

muzica românească „de calitate”, cum ne place

nouă să spunem. Stilul pe care îl abordăm este

rock-ul alternativ/clasic, acest gen de muzică

având foarte multe ramuri care se dezvoltă

constant. Deși nu sunt destul de promovate

pentru arta fantastică pe care o fac, în România

există o mare varietate de trupe care produc

muzică superbă, cu versuri minunate, care au o

poveste în spate, cu care noi, și toți fanii acestora,

rezonăm profund, și îi apreciem pentru tot ceea

ce fac, fiind o mare parte din inspirația noastră.

Interviu trupa ielele și el



18

Reporter: Care sunt 3 principii după care

vă ghidați, ca trupă?

Cu siguranță, 3 principii după care ne

ghidăm sunt pasiunea, iubirea și munca,

toate cu scopul de a crea muzică, căreia îi

suntem devotați. Desigur, sunt mult mai

multe lucruri în spate, fiindcă suntem 7

omuleți dintre care 2 sunt la facultate, restul

5 la școală, și de multe ori este greu să ne

împărțim timpul ca să reușim să facem tot

ce ne propunem împreună, dar muzica și

prietenia care ne leagă ne ajută să mergem

mai departe de fiecare dată când apare ceva

în calea noastră.

Reporter: Ce proiecte aveți în viitor?

Pentru o trupă care abia și-a început

drumul de un an, așa cum suntem noi,

proiectele apar pe parcurs, în funcție de

evenimentele care se desfășoară în Iași sau

chiar în afara orașului. De obicei, suntem

contactați de un membru din echipa de

organizare și, în funcție de disponibilitate,

oferim un răspuns (afirmativ, în majoritatea

cazurilor). Singurul proiect pe care știm de

ceva timp că vrem să îl organizăm este un

concert împreună cu încă 2 trupe, tot la

început de drum, din Iași: Kröm și Drunken

Owls, deoarece ne înțelegem toți foarte bine,

rezonăm mult și cu toții iubim muzica, e

pasiunea comună care ne leagă și ne dorim să

o împărtășim cu cei care doresc să ne asculte.
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Reporter: În ce evenimente v-ați implicat și de ce?

Câteva dintre evenimentele importante pentru

noi la care am participat până acum sunt „Festivalul

cu Umbrele”, ediția a V-a (septembrie, 2021),

„Christmas Rhapsody”, un eveniment organizat de

asociația The Community for Youth Education,

Iași (decembrie, 2021), „We can do it!”, un

eveniment al ONG-ului Interact, Iași, în cadrul

căruia au organizat un concert caritabil, iar

donațiile au mers înspre ajutorul Ucrainei (martie,

2022). De asemenea, am susținut concerte la liceul

„Miron Costin”, la festivalul „FIRFest” din Marginea,

Suceava, și am avut două concerte proprii, primul

(unde am și debutat ca trupă) la Cafeneaua Veche,

al doilea la Arcu House of Beer. Nu în ultimul

rând, cel mai important eveniment al nostru de

până acum, a fost să deschidem concertul de la Iași

din septembrie 2021, al trupei românești Byron,

care reprezintă una dintre cele mai mari inspirații

ale noastre. A fost un vis și o onoare, și le mulțumim

din suflet pentru șansa și încrederea oferită!

De ce am participat la aceste evenimente?

Pentru că acesta e motivul pentru care muncim

împreună și ne lăsăm purtați de muzică:

momentele de pe scenă în care publicul zâmbește

și simte cu adevărat muzica noastră. Astea sunt

momentele cu adevărat prețioase, când simțim că

ne-am atins scopul.



20

Reporter: Ce doriți să transmiteți cititorilor și urmăritorilor voștri?

Urmați-vă inima, trăiți la intensitate maximă fiecare moment al vieții și niciodată

să nu renunțați la ce vă face fericiți, oricât de greu și de cât de multe obstacole veți întâlni

în drumul vostru. Iubiți, simțiți, plângeți, pentru că e normal să avem și momente dificile,

dar mereu să vă ridicați, și fiți buni cu voi înșivă și cu cei din jur!

Mulțumim mult pentru interviu și sperăm să ne revedem cât de curând, sănătoși,

bucuroși și cu chef de cântat, la următoarele concerte!

Flavia Crețu

Colegiul Național Iași
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Creație și Creativitate

Liliana Bodescu

Universitatea George Enescu, Facultatea de Arte Vizuale și Design,

secția Conservarea și restaurarea operei de artă

„Big Red” depictă un papagal stacojiu,

pasărea ce a inspirat acest desen. A fost făcut în

creioane colorate pe decursul a șapte ore, într-o

perioadă în care inspirația mea principală erau

păsările multicolore.
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„The Black Swan” este un desen în cărbune realizat în 5 ore.

Acesta a fost inspirat de baletul „Lacul Lebedelor” și de filmul „Lebăda

Neagră” din 2010. În special m-a inspirat alegoria că lebăda albă

reprezintă frumusețea și perfecțiunea, iar lebăda neagră reprezintă

spontaneitatea și într-o oarecare măsură libertatea.

Liliana Bodescu

Universitatea George Enescu, Facultatea de Arte Vizuale și Design,

secția Conservarea și restaurarea operei de artă
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Ana Huțanu

Clasa a XI-a E, Colegiul Național Iași

„Orange is the new black”

Este despre mișcarea repetată și pe loc a unei reale schimbări în ceea

ce privește societatea și cum vede aceasta diferențele maximizate

dintre sexe. Mimarea dorinței aduce doar stagnare.
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Ana Huțanu

Clasa a XI-a E, Colegiul Național Iași

„Untitled”

Efemeritate și atemporalitate în haina/pielea fiecărui om întinsă să se usuce.
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Jucăm, analizăm și criticăm

Cronică dramatică - „Trei piese triste”

„Trei piese triste” după Maurice

Maeterlinck este un spectacol simbolist ce

s-a jucat la Teatrul Național Iași în regia lui

Radu Afrim. Acesta expune în scenă trei

capitole din opera autorului belgian:

Intrusa, Șapte prințese și Interior, tema

supremă fiind moartea.

În Intrusa, luminile se concentrează

pe o familie distrusă de îmbolnăvirea mamei,

într-o familie cu un nou-născut și o fiică

oarbă; cea de-a doua poveste prezintă șapte

prințese cu o dorință arzătoare de a muri.

Ultima poveste este și cea în care

amprenta regizorului este simțită, acesta

adaptând povestea lui Maeterlinck la viziunea

sa. Așadar, este prezentată o copilă, care de

la geamul casei, în timp ce își contemplă

amintirile își privește familia pe care a

părăsit-o.

Scenografia (realizată de Cosmin

Florea), compusă din decor, recuzită, sunet

și ecleraj a fost realizată pe tiparul simbolistic,

fiind în concordanță cu opera lui Maurice

Maeterlinck. Astfel, acțiunea celor trei

povești se desfășoară într-o casă tip seră,

plină de frunze uscate pe jos, cu ramuri de

copaci contopite pe stâlpi. De asemenea,

sunetul de vânt puternic de pe parcursul

piesei, scârțâitul ușilor, jocul de ecouri ce

se rostogoleau în sală împreună cu luminile

care se stingeau în momente de climax creau

o stare înspăimântătoare pe tot parcursul piesei.

Totodată, piesa a prezentat elemente

de coregrafie (Radu Alexandru), dar și de

muzicalitate (Diana Roman), regizorul

folosindu-se și de poeme de ale scriitorului.

Montarea piesei, chiar dacă prin

elementele majore de scenografie se

încadrează în epoca simbolistă, regizorul

Radu Afrim, contopește acel univers cu cel

modern prin anumite obiecte ale secolului

nostru precum telefonul folosit în a doua

poveste pe post de lanternă sau, în cea de a

treia poveste focul de artificii, însă fără a

altera în vreun fel povestea originală.



27

Bianca Baciu

Colegiul Național „Mihai Eminescu” Iași

Ada Lupu, actriță ce a jucat un

personaj diferit în fiecare dintre cele trei

povești, s-a integrat în angrenajul ideologic

al spectacolului, fiind în concordanță cu

viziunea regizorală simbolistă pe tot

parcursul piesei și transmițând emoțiile de

durere, teamă și disperare publicului. Sunt

de menționat și Pușa Darie și Emil Coșeru

care au format un cuplu veridic și spectaculos

dar și Ionuț Cornilă, Horia Verveș și Livia

Iorga datorită interpretării impresionante.

Mesajul principal al piesei transmis

pe parcursul celor trei povești este prezența

constantă a morții expusă nu doar prin cele

trei personaje care au un sfârșit tragic, dar

și prin diferite obiecte, simboluri (de ex.

iepurele vânat din a treia poveste).

Piesa de teatru „Trei piese triste”

este astfel o creație în care regizorul Radu

Afrim expune moartea pentru prima oară în

acest mod: firească, simplă și cutremătoare.
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Profesor – un destin

Cătălin Budeanu este profesor de

matematică la Colegiul Național „Emil Racoviță”

Iași, iar pasiunea pentru meserie și munca

îndelungată cu elevii i-au adus multe rezultate

pe parcursul carierei. Printre acestea se numără

rezultatele obținute la Olimpiadele Naționale,

dar și la Balcaniada de Matematică, unde cel

mai recent rezultat de excepție este al elevului

său, Radu Stoleriu, care a fost medaliat cu

aur în anul 2022. Am dorit să aflăm câteva

dintre secretele reușitei domnului profesor, pe

care le-a împărtășit cu noi.

„În viață, cel mai important este cine

ești. Trebuie să îți setezi un obiectiv, să ajungi

să te cunoști. Eu consider că viața trebuie

trăită după anumite concepte morale, anumite

valori pe care trebuie să le înțelegem și să le

aplicăm. În meserie, încerc să aplic o parte

din aceste principii. Sunt onest atât cu

mine, cât și cu elevii mei, îmi respect

statutul de profesor, încerc în fiecare zi să

fiu un model pentru elevi. Sunt de părere că,

pe lângă partea academică, profesorii predau

și prin ce sunt ei, prin atitudine și prin

aceste principii. Mă prezint la ore bine

pregătit, adaptându-mi discursul academic

în funcție de profilul clasei la care predau.

Totuși, toate orele de curs pe care le susțin

au ceva în comun: încerc să transmit din

pasiunea mea pentru matematică și elevilor.

Investesc energie, timp, astfel încât să mă

asigur că totul decurge bine.
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Ioana Albu

Colegiul Național „Emil Racoviță” Iași

Cred că în viață, noi suntem în

competiție cu noi înșine. Muncesc ca zilnic

să devin mai la curent cu actualitatea, să

pot ajuta elevii care participă la concursuri

și olimpiade. De asemenea, muncesc să le

ofer elevilor încredere în propria persoană,

îi încurajez cât mai mult și încerc să îi ajut

să fie motivați în tot ceea ce fac, să aibă o

mentalitate de elevi responabili, muncitori,

care fac față tuturor provocărilor.

Nu în ultimul rând, le vorbesc elevilor

despre importanța matematicii, și cum aceasta

îi poate ajuta în viața de zi cu zi, să analizeze

anumite situații cu atenție și să ajungă la o

concluzie.”

Ceea ce aș considera că ar trebui

schimbat, în primul rând, ar fi referitor la

Examenele Naționale. Cred că subiectele ar

trebui să fie gradate mai bine, până la nota 7

să fie accesibil, iar până la 10 să se facă o

departajare între elevii buni și foarte buni. Un

examen cu subiecte mult prea ușoare poate

răpi șansa unui elev de a intra la liceul dorit,

din cauza neatenției. De asemenea, aș renunța

la includerea mediei generale din gimnaziu în

media de admitere, deoarece sistemul de

acordare a notelor la nivel național nu se face

pe aceleași criterii obiective, nu există un

sistem național de notare. Un ultim aspect de

schimbat în sistem ar fi ca școala să cultive

mai mult valorile morale, respectul față de

profesori, de autorități, să pună mai mult preț

pe ceea ce ne face oameni, moralitatea. Iar

cultivarea acestor valori poate porni de la ora

de educație civică.
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Suntem mândri

Reporter: Pentru început, ai putea să ne spui

câteva cuvinte despre tine?

Mă numesc Radu Gabriela Ingrid, sunt

în clasa a douăsprezecea la Colegiul Național

„Mihai Eminescu” din Iași.

Reporter: Ce premii ai obținut la aceste concursuri?

Am obținut premiul II la Olimpiada

Națională de Neo-Greacă în anul 2022 și am

participat și la Olimpiada Internațională.

Reporter: La ce ești olimpică?

Sunt olimpică la neo-greacă.

Reporter: Când ai început să o studiezi?

M-am apucat de cursurile de neo-greacă

în clasa a șaptea, la indicațiile dirigintelui meu

din gimnaziu și practic aceste cursuri chiar și în

ziua de astăzi.

Reporter: Care sunt cele mai importante principii

ale tale atât în viață dar și ca elev?

Eu sunt genul de persoană care, atunci

când face orice, preferă să se bucure de experiența

respectivă, pe lângă partea serioasă a acelui

lucru. De exemplu, la olimpiadă, vedeam colegii

cum se stresau foarte mult și voiau numai

rezultatele bune să vină, însă eu m-am dus și

pentru experiență. Orice aș face, vreau să mă

bucur și de lucrurile care vin pe lângă olimpiadă

sau concurs sau orice.

Reporter: Care este secretul reușitei tale la

acest nivel?

M-am relaxat. Țin minte că în primii

ani de olimpiadă eram foarte stresată și nu

știam cum să mă calmez, nu știam cum să-mi

pun ideile într-o ordine și clacam oricât de

multe știam, însă acum că sunt B1 am învățat

de la profesoara mea o chestie foarte importantă:

să mă relaxez, să scriu tot ce vreau să includ

pe o hârtie, tot ce cred eu că este important și

când primesc subiectul să văd ce aș putea să

iau din ce am acolo și să pun în compuneri sau

în exerciții.

Interviu cu Ingrid Gabriela Radu – olimpică la neo-greacă
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Miruna Lorena Arhire

Colegiul Național „Costache Negruzzi” Iași

Reporter: Ne împărtășești un gând de final

pentru cititorii noștri?

Vreau să le transmit să nu renunțe

niciodată la ce își propun, chiar dacă este

foarte multă muncă vă asigur că merită tot

efortul și că satisfacția de la final nu se va

compara cu chinul pe care îl veți avea pentru a

ajunge la acel lucru.

Reporter: Cine ar fi un model demn de urmat

pentru tine în viață?

Clar profesoara mea de greacă. Această

femeie este minunată din toate punctele de

vedere. O cunosc de foarte puțin timp, din

moment ce profesoarele noastre se schimbă la o

anumită perioadă de timp, însă m-a învățat

foarte multe lucruri, am o chimie extraordinară

cu dumneaei și îi mulțumesc ei pentru tot ce mi

s-a întâmplat anul ăsta.

Reporter: Pasiunea ta pentru greacă a fost

transmisă de la cineva din familie sau ai descoperit-o

singură?

Nu am nicio legătură cu Grecia, dacă

vorbim despre familie. Nu m-am născut acolo și

nici nu am rude. Pasiunea a venit din încercate,

adică dirigintele meu mi-a recomandat aceste

cursuri și nu știam la ce să mă aștept prima dată,

însă, trecând timpul, am descoperit și pasiunea.

Reporter: Cât timp petreci lucrând pentru a

ajunge la acest nivel?

Depinde. În perioada de olimpiadă

muncesc și cinci zile pe săptămână, însă în

afara perioadei de olimpiadă nu muncesc

numai prin exerciții și compuneri, însă mă axez

și pe arte, adică ascult muzică grecească, mă

uit la filme grecești și consider că și acestea mă

ajută cumva în a-mi perfecționa limba.

Reporter: Care ar fi trei lucruri pe care le-ai

schimba în învățământ?

E o întrebare foarte bună, trebuie să mă

gândesc puțin. În primul rând, aș încerca să pun

accent și pe partea practică, adică nu numai pe

teorie și pe învățat și aș vrea să le dau elevilor

șansa de a descoperi și ce alte skill-uri au în

viață, care le-ar putea fi de folos în viitor. De

asemenea, i-aș ajuta să-și descopere pasiunile în

direcția artelor, pentru că, cel puțin după părerea

mea, nu văd ca aceste lucruri să fie foarte discutate

în învățământ și, de asemenea, aș pune accent pe

educație sanitară, pe educație financiară, pe educație

pentru sănătate, pentru că foarte mulți oameni

nu au aceste cunoștințe și sunt foarte importante,

mai ales pentru un adolescent.

Reporter: Care sunt trei lucruri, în general, la

care muncești deja pentru a le schimba?

În general, muncesc pentru a fi o

persoană mai deschisă cu oamenii din jurul meu,

pentru a nu mai fi atât de reținută atunci când

vorbesc cu oameni pe care abia îi cunosc. De

asemenea, muncesc la a nu mă mai panica de

cum apare o problemă, muncesc la a fi mai relaxată,

mai pragmatică și de asemenea, muncesc la a

încerca să îi fac și pe ceilalți să se simtă bine,

muncesc la a-i face pe ceilalți să se simtă în

siguranță în jurul meu.
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Evenimente cultural-literare

Serile Filmului Românesc este primul

și singurul festival dedicat exclusiv filmului

românesc ce a reușit, de-a lungul anilor, să

transforme capitala Moldovei într-un pol al

cinematografiei românești. Fondat în 2010 la

inițiativa Asociației Studenților Jurnaliști din

Iași și organizat de Asociația ARTIS, SFR a

reușit să ajungă cunoscut la nivel național de

instituțiile reprezentative din mediul cultural

prin intermediul invitaților și partenerilor din

lumea cinematografică prezenți constant în

cadrul evenimentului.

Scopul festivalului este de a aduce în

atenția publică filmul românesc, punând în

valoare actori români prin discuții și dezbateri la care

publicul poate lua parte în cadrul evenimentului. De

asemenea, festivalul se adresează tuturor categoriilor

de vârstă, oferind ecranizări destinate copiilor,

scurtmetraje, filme din diferite perioade ale

cinematografiei românești, precum și filme noi.

„Din 2010, ne place să promovăm filmul

românesc din toate timpurile, iar personalitățile

care au fost la festival de-a lungul timpului ne

confirmă faptul că inițiativa noastră contează,

că publicul vrea să vadă film românesc pe

marele ecran și că putem merge cu încredere

mai departe.”

(echipa SFR)
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În fiecare an festivalul se focalizează pe

o personalitate a filmului românesc. Invitatul

de anul acesta a fost Marcel Iureș, mare actor

de compoziție, ce a fost sărbătorit în cadrul

secțiuni „Retrospectiva Marcel Iureș” și premiat

pentru întreaga sa carieră cu trofeul SFR. Cinci

dintre filmele în care acesta a jucat au fost

difuzate în cadrul festivalului.

Tot în semn de apreciere a fost

organizată și Gala CineMemoriam prin care s-a

adus un omagiu actorilor Florina Cercel,

Luminița Gheorghiu și Ion Dichiseanu. În

cadrul evenimentului au fost prezenți membri

ai familiei și prieteni apropiați ai acestora,

printre care se numără Carmen Tănase, Ileana

Popovici, Laurențiu Damian, Ioana Dichiseanu

și Stere Gulea.

Din punctul meu de vedere, acest eveniment

este un mod eficient prin care generația tânără are

ocazia de a-și cultiva interesul pentru cultură,

totodată sărbătorind marile personalități ale

cinematografiei românești.

Catrinel Grosu

Liceul Teoretic „Miron Costin” Iași



Noaptea Albă a Galeriilor este un eveniment

de mare anvergură dedicat comunității de artiști din

România. Pe parcursul mai multor zile, câteva

spații din mai multe orașe găzduiesc expoziții

de artă ce pot fi vizitate. Edițiile precedente s-au

bucurat de un public larg, de câteva zeci de mii

de oameni. Un asemenea eveniment se axează

în principal pe expoziții de opere de artă ale

artiștilor contemporani, în 2019 însumându-se

peste 500 de artiști ale căror lucrări au fost

expuse în peste 150 de spații din întreaga țară.

Noaptea Albă a Galeriilor a debutat în anul 2007, în

București, urmând ca ulterior, datorită succesului

său, să se organizeze și în alte orașe, precum Iași,

Cluj, Sibiu, Miercurea Ciuc sau Timișoara.
Astfel, evenimentul aduce recunoaștere

artiștilor locali și naționali contemporani, aducându-i

mai aproape de public.

Un astfel de eveniment cultural este de o

deosebită importanță în societatea contemporană,

deoarece promovează domeniul artistic, mult

subestimat. Impactul cultural al acestui eveniment

este unul semnificativ, prin faptul că publicului

îi este introdusă o expoziție inedită, prezentată

într-un mod atractiv, prin tururi ghidate și foarte

bine organizate.
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Aceștia pot admira tablourile expuse și

înțelege tehnicile din spatele acestora, inspirația și

pasiunea artistului, elemente definitorii pentru aceste

picturi. Cum arta reprezintă o parte din cultură, consider

că astfel de evenimente au un scop fundamental în

definirea noastră ca națiune. Mai mult decât atât,

venind în contact cu obiecte de artă din ce în ce mai

des, publicul ajunge să deprindă o anumită sensibilitate,

iar percepția asupra a ceea ce presupune arta se va

schimba.

Arta are farmec atunci când este percepută

ca un obiect al manifestării frumosului, al

sensibilității, iar dacă sensul acesteia se pierde,

societatea ajunge inevitabil la regres. Arta ar

trebui privită ca o parte din fiecare, un organ

vital, pentru că este o nevoie elevată, iar fără

aceasta, am fi compromiși.

35

Ioana Albu

Colegiul Național „Emil Racoviță” Iași



REBUS*

1

2

3

4

7

6

9

5

8

A

B

10

11

12

13

14

15

1. Actriță prolifică de pe scena Ateneului Național.

2. Trupă de teatru ce se ocupă și de redacția acestei reviste.

3. Numele de familie al fostului membru din acest număr.

4. Piesă de teatru în regia lui Toma Enache cu invitatul special din numărul anterior.

5. Prenumele primei actrițe profesioniste.

6. Piesă de teatru în care joacă invitatul special al acestei reviste - „Ivan ...”.

7. Prenume cu proveniență grecească ce aparține și uneia dintre elevele Palatului nostru.

8. Articol de ziar sau de revistă care comentează evenimente politice, sociale și culturale de actualitate.

9. Citat preferat al invitatului special: „Dacă n-ai reușit, ...”.

10. Inventatorul tragediei.

11. Fost ministru al Educației.

12. Orașul unde se desfășoară Festivalul Internațional de Teatru pentru Publicul Tânăr.

13. Noaptea Albă a ...

14. Primul film românesc nominalizat la Oscar.

15. Numele de familie al invitatului special.

* toate informațiile se regăsesc în revistă.
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SCAN ME

Rămâneți alături de noi 

și în numărul 

următor pentru 

interviul cu 

invitatul special, 

din imagine.


