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universitare din 23 de domenii de licenþã, conform
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calculatoare de ultimã generaþie, racordate la Internet,
platformã de e-learning de tip Blackboard, televiziune,
radio, revistã, editurã ºi un complex tipografic
ultramodern. Beneficiezi de peste 1500 de titluri de
cursuri ºi manuale, biblioteci, laboratoare, bazã
sportivã, studio de teatru, cãmine ºi cantinã.
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Adeverinþa de absolvire trebuie sã cuprindã
media generalã la examenul de bacalaureat,
mediile obþinute în anii de studii, termenul
de valabilitate ºi menþiunea cã nu a fost
eliberatã diploma de bacalaureat.
 Certificatul de naºtere, în copie (xerox)
 Certificatul de cãsãtorie (dacã este cazul),
în copie (xerox)
 Adeverinþã medicalã tip
 Copie de pe cartea (buletinul) de identitate
 3 fotografii tip carte de identitate
*Dosar plic

 Cerere tip de înscriere la admitere
 Diplomã de licenþã, în original, sau adeverinþã
de promovare a examenului de licenþã (pentru
promoþia 2012)
 Diploma de bacalaureat, copie legalizatã
 Curriculum vitae
 Certificat de naºtere, copie legalizatã
 Certificat de cãsãtorie (dupã caz), copie legalizatã
 Copie xerox a cãrþii de identitate
 Adeverinþã medicalã
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PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2012-2013

 Universitatea Spiru Haret anunþã Premiul de Excelenþã
scoaterea la concurs a posturilor
pentru Ilinca Dumitrescu
didactice vacante.
ªcoala de varã
internaþionalã
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Universitatea Spiru Haret, Facultatea de Litere, Institutul Central
de Cercetare ªtiinþificã, Departamentul de Filologie, Centrul de
Studii Multilingvistice ºi Interculturale, Departamentul pentru
Studenþi Strãini organizeazã ªcoala de varã internaþionalã.
Comitetul de organizare - preºedinte: prof. univ. dr. Sarin Gadeanu,
membri: conf. univ. dr. Liviu Andreescu, Mag. Iris Gassenbauer, conf.
univ. dr. Raluca Nicolae, conf. univ. dr. Luiza Marinescu, lector univ. dr.
Alexandru Matei, conf. univ. dr. Ramona Mihailã, lector univ. dr. Lorena
Mihãieº, conf. univ. dr. Ruxandra Vasilescu, Georgiana Voicu, conf. univ.
dr. George Volceanov, Bianca Mihãilescu, Octavia Stan, Manuela Tomuþã
- informeazã cã în ediþia a IV-a, 11-17 septembrie 2012, vor avea loc
cursuri intensive de limba germanã, gratuite, la toate nivelurile, inclusiv
pentru începãtori, susþinute de: Daniela Ammann, Iris Gassenbauer,
Lisa Atzelsdorfer, Desiree Holly, Markus Janoch, Susanna Muhr, Lisa
Falter, Blaze Brajdic, Tobias Kroner, Viktoria Hruza, Bettina Filips,
Monika Nussbawner (Universitatea din Viena)
De asemenea, participanþii se pot programa pentru cursuri
opþionale - la cerere, la tutori, marþi, 11. 09. 2012, ora 17:00, în
timpul perioadei de Testare, Screening ºi Setup: Alexandru Niþu
(USH): Intensive English. A Crash Course; Andrei Pavel (UTCB):
Lets Learn Japanese!; Alina Mãciucã (USH): Creative Writing in
English; Teodora Kabbara (USH): A Course in Media Arabic.
Deschiderea ªcolii de varã are loc marþi, 11.09.2012, ora 14:00,
sala 400, etajul 4 din sediul central al Universitãþii Spiru Haret.
În afara cursurilor intensive de limba germanã, ce au loc în fiecare zi,
în program figureazã expuneri: miercuri - conf. univ. dr. Liviu Andreescu:
Recent Issues in the Romanian Academic System, conf. univ. dr. George
Volceanov (USH): ROMPOP: Five Decades o/Rock, pop, and
Censorship; joi - Georgiana Voicu (USH): The Phonological System
of Romanian. An Overwiew, conf. univ. dr. Ruxandra Vasilescu (USH):
Semiotic implications in the process of translation; sâmbãtã: lect.
univ. dr. Lorena Mihãieº (USH): Looking at Fiction through a Linguisic
Lens, lect. univ. dr. Anamaria Schwab (USH): Dwelling in New York at
the end if the nineteenth century in recent fiction. A comparative view
over two recent American novels: Martin Dressler by Steven
Millhauser and Homer and Langley by E.L. Doctorow; luni: conf.
univ. dr. Ramona Mihãilã (USH): Feminism in Romania: Social
Perspectives and Canonical Considerations of Womens Writing, lect.
univ. dr. Alexandru Matei (USH): La France apres 1968, ou si
apprendre Ie francais vaut encore la peine, conf. univ. dr. Luiza
Marinescu (USH): Utopia and Pragmatism of an Unifinished
Modernization: Some Aspect of Romanian Culture and Civilization
since XIXth Century till Present Reflected in Literature. Miercuri, conf.
univ. dr. Raluca Nicolae (USH) susþine: Japanese Workshop for
Beginners, iar duminicã are loc Creative Writing Workshops.

Miercuri, 29 august 2012,
ora 12.00, în Aula Bibliotecii Centrale Universitare
Carol I din Bucureºti, va
avea loc ceremonia de
acordare a Premiului de
Excelenþã pentru marea
pianistã Ilinca Dumitrescu,
realizatoarea emisiunii
Ilinca Dumitrescu ºi
invitaþii sãi, difuzatã de
TVH2.0, la cei 60 de ani de
viaþã creatoare. Organizatorii evenimentului sunt
Biblioteca Centralã Universitarã Carol I, Uniunea
Criticilor, Redactorilor ºi
Realizatorilor Muzicali
Mihail Jora ºi Asociaþia
Euro CulturArt. Vor vorbi
despre biografia ºi opera muzicalã ºi culturalã a sãrbãtoritei conf.
univ. dr. Mireille Rãdoi, prof. univ. dr. Grigore Constantinescu ºi
Dan Mircea Cipariu. Premiul de Excelenþã, ce i se oferã cu acest prilej
doamnei Ilinca Dumitrescu, e o lucrare semnatã de artistul vizual Mihai
Zgondoiu. În cadrul ceremoniei va fi prezentat un film dedicat doamnei
Ilinca Dumitrescu. Biblioteca Centralã Universitarã Carol I va
deschide cu acest prilej o expoziþie de carte ºi manuscrise muzicale.

Absolvenþii noºtri Gabriel Sandu ºi
Adrian Þofei participã la

Gala Tânãrului Actor  HOP
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Gabriel Sandu

Adrian Þofei

Gânduri reci
într-o varã toridã
Mioara VERGU-IORDACHE
Dacã-i denigrezi pe cei din jurul tãu înseamnã cã devii mai
bun, mai deºtept, mai frumos, mai simpatic? Înseamnã cã ai
succes în carierã? Eºti mai fericit? Eºecul celuilalt este
succesul tãu?
Îmi scrie un prieten din Germania: Veneam asearã cãtre
casã ºi aºteptam autobuzul în staþie. Spre mirarea mea, tabela
electronicã a staþiei era stinsã. Au trecut vreo 10 minute,
autobuzul tot nu venea. Sigur cã aºa ceva în România nu ar
provoca îngrijorare, dar aici? Deci, dupã 10 minute apare
un taxi cu o tablã pusã la bord Bus Ersatz (înlocuitor de
autobuz) ºi ºoferul mã întreabã: mergeþi spre metrou?
da, am rãspuns. Ei bine, eu sunt autobuzul, zise el,
invitându-mã in maºinã. Nu mi-a venit sã cred. M-am urcat.
Îmi spune cã m-a vãzut aºteptând când trecuse în sens invers,
de asta a întors sã mã ducã la metrou, pentru cã autobuzul a
rãmas în panã. Am trãit cea mai grozavã senzaþie de a fi
client/ contribuabil ºi de a te simþi om respectat. Între timp,
am aflat de la colege, azi, cã uneori trimit taxi ºi când e
tramvaiul defect. Se întâmplã aºa ceva la noi? Mã ºi gândeam
asearã în taxi, pãi, dacã erau ai noºtri, nu s-ar fi miºcat
pentru sute de pasageri, dar pentru un singur cãlãtor ca
mine la o orã târzie Crede-mã, m-a marcat teribil
întâmplarea. Dacã mi-ar fi spus cineva, poate nu credeam...
Fãrã legãturã(?!?) cu întâmplarea de mai sus:
The Economist - Evenimentele din România din
ultimele luni dau impresia unei þãri care regreseazã în aproape
fiecare aspect.
Un alt prieten a postat pe facebook: Pentru ca rãul sã
triumfe, este suficient ca oamenii buni sã nu facã nimic.
(Edmund Burke)
Este atâta inteligenþã ºi bun simþ în spaþiul virtual încât miaº dori sã trãiesc acolo. Dar nu este posibil decât un timp
limitat, pentru cã spaþiul real este posesiv ºi agresiv. Câþi
dintre oamenii frumoºi sunt dispuºi sã iasã în agora?! Câþi
sunt dispuºi sã devinã misionarii inteligenþei, binelui, dincolo
de familie ºi de cercul de prieteni, uneori nici atât? Câþi doresc
sã-ºi schimbe statutul de spectator în cel de actor responsabil,
nemanipulat?!
Când trece pojarul, vom afla soluþiile limpezi, lucide,
sãnãtoase pentru a ajunge pe drumul drept? Câþi dintre noi
vom ieºi din resemnare? Câþi vom asuma eºecul colectiv ca
pe o întâmplare ºi-l vom converti în muncã, perseverenþã, în
succes pânã la urmã? Când vom înþelege cã a fi fruntaº în
satul tãu nu înseamnã a fi codaº la oraº?
Când vom accepta cã valoarea se comparã în sus, nu în jos?
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STUDENÞII ÎNTREABÃ. PROFESORII RÃSPUND
Astãzi, rãspunde conf. univ.dr. Ioana OMER, Facultatea de Sociologie-Psihologie

Concepte fundamentale în psihologia ºi psihosociologia muncii
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O. Hoffman (1996) trece în
revistã urmãtoarele etape în
evoluþia cercetãrilor de
sociologie a muncii: 1. Etapa
precursorilor. A. Smith este socotit ca
reprezentantul cel mai important al
viziunii îngrãdite, adicã a unei concepþii
care considerã oamenii motivaþi doar de
interese ºi câºtiguri personale. El pune
în centrul concepþiei sale omul, interesele
ºi motivaþiile sale. A. Comte introduce o
viziune funcþionalistã asupra muncii ºi
stimulentelor sale, arãtând cã între muncã
ºi societate existã o relaþie reciprocã
bilateralã. E. Durkheim, adept ºi el al
viziunii funcþionaliste asupra muncii, se
referã la faptul cã diviziunea socialã a
muncii determinã apariþia sentimentelor
de solidaritate între oameni.
2. Managementul ºtiinþific al muncii.
F. Taylor a realizat o diagramã a
activitãþilor de muncã, descompuse pe
operaþii ºi timpi morþi ºi a divizat munca
de ansamblu în cât mai multe operaþii
independente, repartizând fiecare operaþie
simplã pe lucrãtori diferiþi. F. Taylor a
pus astfel bazele Organizãrii ªtiinþifice a
Muncii (O.S.M.). 3. Teoria relaþiilor
umane (E. Mayo, G. Homans).
O. Hoffman (1996) atrage atenþia asupra
faptului cã aceastã teorie a apãrut ca o
reacþie la taylorism, ea evidenþiind rolul

Psihologia ºi psihosociologia muncii studiazã fenomenele ºi particularitãþile
psihice implicate în activitatea de muncã a omului precum ºi comportamentul
acestuia la locul de muncã. Ramurile psihologiei muncii sunt: psihologia
transporturilor, industrialã, economicã, a agriculturii, psihologia personalului,
psihologia inginereascã (ergonomia). Dintre relaþiile psihologiei ºi
psihosociologiei muncii cu alte ramuri ale psihologiei amintim relaþiile cu:
psihologia generalã, psihologia diferenþialã, psihologia vârstelor, psihopedagogia,
psihologia socialã, psihopatologia etc. În ceea ce priveºte relaþiile cu alte discipline
care studiazã munca, psihologia ºi psihosociologia muncii stabilesc legãturi cu:
sociologia, medicina, dreptul, economia, ingineria etc.

1

Psihologia muncii se ocupã
cu studiul fenomenelor ºi
particularitãþilor psihice
implicate în activitatea de
muncã a omului (Iosif, 1996). Ea este
ºtiinþa care studiazã comportamentul
omului în activitatea de muncã având
douã obiective fundamentale (Tabachiu,
2003): 1) adaptarea omului la muncã
prin cunoaºterea profesiunilor, a
implicãrii trãsãturilor de personalitate în
activitatea de muncã, orientarea, selecþia
ºi pregãtirea profesionalã; 2) adaptarea
muncii la om prin conceperea ºi
realizarea echipamentelor în funcþie de
particularitãþile psihofiziologice ale
indivizilor, organizarea ergonomicã a
locurilor de muncã, ameliorarea
factorilor mediului fizic ambiant.

2

Sociologia muncii studiazã
comportamentul uman/
social într-un domeniu
special al realitãþii sociale,
care este munca. Sociologia muncii
studiazã comportamentele oamenilor în
grupul de muncã, relaþiile care se
stabilesc între ei (cooperare, competiþie,
conflict), motivaþiile ºi satisfacþiile
oferite de exercitarea unei anumite
profesii, stilurile de conducere la locul
de muncã, pe scurt, climatul social în
procesul muncii (Hoffman, 1996).

Obiectul psihologiei muncii îl constituie,
în linii generale (Bogáthy, 2004):
 componentele psihice ale diferitelor
activitãþi: cunoºtinþele ºi deprinderile,
aptitudinile, înclinaþiile ºi interesele etc;
 factorii psihologici care contribuie la
sporirea productivitãþii ºi satisfacþiei
profesionalei: atenþia ºi spiritul de
observaþie, gândirea, memoria,
inteligenþa, afectivitatea, motivaþia,
voinþa etc. W.C. Borman, R.J. Klimoski
ºi D.R. Ilgen (2003, apud Popa, 2008)
considerã cã obiectul psihologiei muncii
industriale ºi organizaþionale îl constituie
studiul comportamentului uman ºi
 influenþa acestuia asupra performanþei
individului la locul de muncã, asupra
eficienþei organizaþiei ºi satisfacþiei
fiecãrui angajat.
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1. Care este obiectul de studiu al psihologiei muncii?
2. Dar al psihosociologiei muncii?
3. Ce puteþi spune despre dezvoltarea psihologiei muncii în lume?
4. Care sunt etapele de dezvoltare a sociologiei muncii în lume?
5. Care sunt etapele de dezvoltare a psihologiei muncii în România?
6. Care sunt domeniile psihologiei muncii?
7. Ce tipuri de relaþii stabilesc psihologia ºi psihosociologia muncii cu alte
discipline care studiazã munca?

Iniþial, preocupãrile de cercetare psihologicã a muncii au fost
cunoscute sub numele de psihotehnicã sau psihologie aplicatã ºi
s-au concentrat în jurul a douã mari teme: selecþia uzinalã ºi orientarea
profesionalã. În 1890, E. Kraepelin studiazã raportul dintre curba
randamentului în muncã ºi fenomenul de obosealã. Cercetãrile de început au
constat în mãsurarea diferitelor capacitãþi senzoriale ºi funcþii psihice în condiþiile
muncii industriale, urmãrind adaptarea omului la exigenþele acestei activitãþi.
Lucrãrile de început sunt datorate lui H. Munsterberg, care, în anii 1913, 1914,
a publicat: Psihologia ºi eficienþa industrialã ºi Fundamente ale psihotehnicii. El
este considerat fondatorul psihologiei industriale. Au fost inventate ºi introduse
o serie de teste, dispozitive ºi aparate psihotehnice. Dintre reprezentanþi îi
menþionãm pe F. Baumgarten, G. Benett, R. Bourdon, H. Ebbinghaus, W. Moede,
H. Pieron etc. O serie de activitãþi de muncã ºi condiþiile de desfãºurare au fost
cercetate ºi analizate astfel (Z. Bogáthy, 2002):  Oboseala: A. Mosso,
E. Kraepelin, Myers, A. Gemen.  Raþionalizarea timpului de muncã: E. Kraepelin,
F. Taylor, Myers,W. Moede.  Monotonia muncii/banda rulantã: O. Lipmann,
H. Rupp, W. Yatt-Frazer.  Adaptarea maºinii la om: O. Lipmann, J. M.Lahy,
G. Guyot.  Factori psihici implicaþi în accidente: Marbe.  Munca celor
accidentaþi/ handicapaþi: W. Poppenreuter.  Descrierea caracteristicilor activitãþilor
de muncã: O. Lipmann, F. Baumgarten. Psihologia industrialã s-a dezvoltat
foarte mult în timpul ºi dupã Primul Rãzboi Mondial odatã cu intrarea SUA în
rãzboi, care a atras dupã sine necesitatea înrolãrilor ºi recrutãrilor militare.
Astfel, testele de inteligenþã, mai ales scara elaboratã de Binet, au constituit
puncte de plecare în elaborarea testelor Army Alpha (test verbal) ºi Army Beta
(test nonverbal) de cãtre R.Yerkes. În 1925, Myers publicã lucrarea cu titlul
Psihologie industrialã, urmatã ulterior de mai multe lucrãri de psihologia muncii.
Termenul de psihologia muncii este larg, cuprinzând diferite tipuri de activitãþi
de muncã: transporturi, agriculturã, servicii administrative. Ulterior, au apãrut
probleme legate de: orientarea ºi selecþia profesionalã, oboseala ºi accidentele de
muncã, mutaþiile sistemului om-maºinã-mediu industrial ceea ce a determinat orientarea
interesului ºi a atenþiei cãtre aspecte ale psihologiei muncii. Ca urmare, au apãrut
studii psihologice, înainte de-al Doilea Rãzboi Mondial, avându-i ca reprezentanþi
pe: E. Mayo (importanþa studiilor psihosociale pentru asigurarea unui climat propice
creºterii randamentului), Bonnardel (a pus la punct o baterie de teste de aptitudini
tehnice), H. Pieron (a creat teste de atenþie concentratã ºi distributivã) etc. Inginerul
F.W. Taylor a atras atenþia asupra faptului cã modernizarea echipamentelor
tehnice nu este suficientã pentru a creºte productivitatea ºi randamentul muncii
ºi cã înþelegerea factorului uman poate fi una dintre soluþii. În consecinþã,
dupã Al Doilea Rãzboi Mondial, ca urmare a automatizãrii muncii ºi apariþiei
computerelor, problemele legate de obosealã ºi accidente au scãzut,
absenteismul s-a redus, dar au apãrut probleme legate de aspectele psihosociale
ale muncii: problema organizãrii muncii, problema conducerii în echipele de
muncã, reþelele de comunicare în echipele de muncã etc.

Opinia

climatului moral al grupurilor de muncã,
respectiv importanþa relaþiilor care se
stabilesc între membrii grupurilor de
muncã ºi între aceºtia ºi superiori.
Conceptul fundamental al acestei teorii
este cel de moral al întreprinderii
(climat moral), cuprinzând un
ansamblu de factori personali ºi relaþii
umane, procese de comunicare,
conducere ºi organizare a muncii
(Hoffman, 1996). Astfel, E. Mayo ºi
echipa sa: a) au creat premise pentru
studierea stilurilor de conducere în
instituþii ºi a influenþei acestora asupra
indivizilor din grupurile de muncã; b) au
introdus ideea participãrii la luarea
deciziilor; c) au introdus distincþia dintre
organizarea formalã ºi cea informalã a
întreprinderii. Organizarea formalã
reprezintã o organizare prescrisã de
reglementãrile, normele ºi politica
întreprinderii pentru a se asigura
realizarea obiectivelor. Organizarea
informalã are în vedere relaþiile
interpersonale dintre membrii
organizaþiei, de natura afectivã, cu
caracter intim, independent de normele
ºi reglementãrile existente la nivelul
întreprinderii. 4. Teoria muncii
îmbogãþite ºi teoria muncii lãrgite.
A pornit de la constatarea cã muncitorii
deþin multe informaþii referitoare la
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În România, dupã Primul Rãzboi Mondial, au început
sã aparã studii de psihologie a muncii ºi s-au înfiinþat
laboratoare psihotehnice, pentru selecþie ºi orientare
profesionalã. Primele laboratoare psihotehnice au fost
cele din transporturi. În 1925 a luat naºtere Laboratorul Societãþii
de Tramvaie Bucureºti. În Centrul Aeronautic de la Pipera,
examenul psihofiziologic a fost introdus începând cu 1927, iar
CFR a introdus examenul psihologic din 1935. J.M. Lahy este cel
care a înfiinþat, în anii 1930, în România, un laborator de
psihotehnicã. J.M. Lahy a studiat ºi aspecte referitoare la cauzele
ºi efectele oboselii, elemente ale adaptãrii maºinii la om, ceea ce
va constitui mai târziu obiectul psihologiei inginereºti ºi
ergonomiei. În 1930 se înfiinþeazã secþia de psihotehnicã a
Laboratorului de Psihologie de la Universitatea Bucureºti ºi se
constituie Societatea Psihotehnicã Universitarã care editeazã
Revista de Psihologie Experimentalã, sub direcþia lui C. RãdulescuMotru ºi M. Moldovan. În România, în perioada interbelicã, s-a
dezvoltat o reþea de 16 Oficii de Orientare ºi Selecþie Profesionalã
ºi câte un Institut de Psihotehnicã la Bucureºti, Cluj-Napoca ºi
Iaºi. Dintre reprezentanþi îi amintim în Bucureºti pe C. RãdulescuMotru, I.M. Nestor, Gh. Zapan, G.C. Bontilã ºi la Cluj pe Fl.
ªtefãnescu Goangã (Teste pentru mãsurarea funcþiilor mintale,
Fiºã personalã pentru observaþii psihologice), N. Mãrgineanu
(Psihotehnica), Al. Roºca, M. Peteanu, D. Salade. Marea majoritate
a cercetãrilor de psihologie a muncii efectuate în România în
perioada interbelicã se refereau la selecþia ºi orientarea profesionalã.
Dupã anii 1950, odatã cu introducerea mecanizãrii ºi automatizãrii
în industrie, au apãrut probleme noi legate de introducerea unor
tehnologii moderne ºi ca urmare au fost iniþiate studii ºi cercetãri
ergonomice ºi de psihologie inginereascã. Interesul psihologilor
începe sã se centreze pe problematica omului în procesul muncii.
În 1976 existau peste 74 de laboratoare industriale orientate spre
 orientarea, repartiþia ºi selecþia profesionalã;  formarea
personalului în industrie ºi asistenþa psiho-pedagogicã;  probleme
psihosociale: fluctuaþie, absenteism, organizarea echipelor de
muncã;  probleme de ergonomie ºi psihologie inginereascã
(prevenirea oboselii ºi accidentelor de muncã, amenajarea locului
de muncã);  informarea specialiºtilor din industrie despre
problematica ºi metodele psihologiei muncii. (Bogáthy, 2002).
În prezent, se formeazã ºi se pregãtesc specialiºti în domeniul
psihologiei muncii ºi organizaþionale la universitãþile din
Bucureºti, Timiºoara, Cluj-Napoca ºi Iaºi, unde existã ºi studii
postuniversitare de masterat, iar la Bucureºti, Cluj-Napoca ºi Iaºi
cursuri de doctorat în acest domeniu.

REDACÞIA:

Mioara Vergu-Iordache, Gabriel Nãstase (redactor ºef),
Corina Ghiga (redactor), Mihãiþã Enache (fotoreporter),
Cornelia Prodan, Florentina Stemate (DTP).
Stimaþi cititori,
Dorim sã fiþi partenerii noºtri în elaborarea publicaþiei
Opinia naþionalã. De aceea, vã adresãm invitaþia de a ne transmite opinii,
informaþii, idei de larg interes naþional, pe care sã le publicãm în ediþiile
viitoare. Aºteptãm cu interes ºi propuneri privind conþinutul publicaþiei.

profesia exercitatã, ºtiu s-o evalueze
corect ºi sunt interesaþi de activitãþi de
colaborare ºi cooperare care au drept
scop creºterea performanþelor ºi a
productivitãþii muncii. Aºa au apãrut
rotaþia muncii, lãrgirea muncii ºi
îmbogãþirea muncii (Hoffman, 1996).
Rotaþia muncii (job rotation) este o
strategie care presupune rotaþia unui
individ de la un post de muncã la altul.
Ea are drept consecinþe creºterea
satisfacþiei la locul de muncã prin
creºterea varietãþii sarcinilor, pe de o
parte, ºi diminuarea monotoniei care
poate apãrea prin efectuarea timp
îndelungat a aceluiaºi tip de muncã, pe
de alta. Lãrgirea muncii (job
enlargement) a fost determinatã de
apariþia sentimentelor de insatisfacþie
generate de gradul înalt de specializare
al activitãþii de muncã. Lãrgirea muncii
este o formã de despecializare, care
presupune creºterea numãrului de sarcini
pe care le realizeazã un salariat.
Îmbogãþirea muncii (job enrichment).
În vederea realizãrii acestui aspect,
managerii pot oferi salariaþilor
disponibilitãþi mai mari de a-ºi exercita
munca prin: feedback direct asupra
rezultatelor, posibilitãþi noi de învãþare,
programarea timpului, unicitatea
postului, control asupra resurselor,
asumarea responsabilitãþii personale.

Împãrþirea psihologiei muncii în diverse domenii
a traversat modificãri de-a lungul timpului în
funcþie de autor ºi tendinþele generale
manifestate în domeniu. Astfel, Gh. Iosif (1996)
ºi A. Tabachiu (2003) clasificã domeniile psihologiei muncii
astfel: 1) dupã specificul activitãþii desfãºurate:  psihologia
transporturilor  psihologia industrialã psihologia
agriculturii  psihologia economicã. 2) din punctul de vedere
al raportului om-activitate de muncã, psihologia muncii are
în vedere douã direcþii: a) adaptarea omului la muncã, care
presupune parcurgerea mai multor etape care fac obiectul
psihologiei personalului  analiza psihologicã a profesiunilor
 analiza factorilor de personalitate ºi a particularitãþilor psihice
implicate în activitatea profesionalã pentru exercitarea cu succes
a acesteia  orientarea ºcolarã ºi profesionalã  reorientarea
ºi reconversia profesionalã  recrutarea ºi selecþia de personal
 integrarea personalului la locul de muncã  elaborarea
metodelor de pregãtire ºi perfecþionare profesionalã
 dezvoltarea carierei  gestionarea forþei de muncã: repartizarea pe locuri de muncã, promovãrile, recalificãrile,
schimbarea locului de muncã, fluctuaþiile de personal,
absenteismul etc. b) adaptarea muncii la caracteristicile
psihofiziologice ale individului constituie obiectul psihologiei
inginereºti, ce are în vedere urmãtoarele aspecte:  proiectarea
ºi construirea echipamentului tehnic  organizarea ergonomicã
a locurilor de muncã  ameliorarea factorilor mediului fizic
ambiant. Z. Bogathy (2004) aratã cã psihologia muncii se
divide în urmãtoarele domenii:  selecþia ºi orientarea
profesionalã  psihologia inginereascã  psihosociologia
muncii  psihologia organizaþionalã ºi a conducerii.
W.C. Borman, R.J. Klimoski ºi D.R. Ilgen (2003, apud
M. Popa, 2008) aratã cã cele mai importante domenii ale
psihologiei muncii sunt:  psihologia personalului  motivaþie
ºi leadership  recrutarea ºi selecþia personalului  instruirea
ºi formarea profesionalã  comportamentul organizaþional
 relaþia dintre muncã ºi familie  dezvoltarea ºi schimbarea
organizaþionalã etc. P.M. Muchinsky (1993, apud
Z. Bogathy, 2004) enumerã ºase specializãri ale Psihologiei
muncii:  Psihologia personalului  Comportamentul
organizaþional  Dezvoltareaorganizaþionalã Relaþiile
industriale  Consultanþa în profesie ºi în cariera profesionalã
 Psihologia inginereascã.
Psihologia ºi psihosociologia muncii stabilesc
legãturi cu alte ramuri ale psihologiei cum ar fi
(Gh. Iosif, 1996, Z. Bogáthy, 2002): Psihologia
generalã, Psihologia copilului, Psihologia
diferenþialã, Psihologia socialã, Psihopatologia ºi psihologia
medicalã. În privinþa altor discipline care studiazã munca,
psihologia muncii stabileºte legãturi cu (Gh. Iosif, 1996,
Z. Bogáthy, 2002): Sociologia generalã, Fiziologia muncii,
Igiena muncii, Pedagogia, Economia muncii ºi organizarea
producþiei, Ingineria, Ergonomia. Legãtura dintre
disciplinele enumerate mai sus se realizeazã în cadrul
ergonomiei, unde se pot urmãri aspecte legate de:
ameliorarea gradului de securitate a muncii; reducerea
absenteismului; creºterea eficienþei muncii; diminuarea
gradului de solicitare; creºterea satisfacþiei în muncã.
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Posturi didactice vacante în cadrul
Universitãþii Spiru Haret
Universitatea Spiru Haret, acreditatã sã funcþioneze prin Legea nr. 443/5 iulie 2002,
publicatã în Monitorul Oficial al României nr. 491/09.07.2002, anunþã scoaterea la
concurs a urmãtoarelor posturi didactice vacante:
VII. Facultatea de Psihologie ºi
I. Facultatea de Litere, Bucureºti
Departamentul Filologie
Pedagogie, Braºov
 Conferenþiar universitar, poziþia 21, disciplinele: Limba francezã
Departamentul de Psihologie, Sociologie ºi ªtiinþe ale Educaþiei
conternporanã; Opþional francezã; Limba francezã curs practic
Conferenþiar universitar, poziþia 22, disciplinele: Istoria literaturii
 Asistent universitar, poziþia 151, disciplinele: Consiliere edu-caþionalã ºi
franceze;
Opþional francezã (Apocalipsa în literatura francezã); Limba a carierei; Psihologia învãþãturii.
francezã  curs practic
 Asistent universitar, poziþia 152, disciplinele: Bazele teoretice ale
evaluãrii psihologice; Psihologie experimentalã.
II. Facultatea de Drept ºi Administraþie
 Asistent universitar, poziþia 153, disciplinele: Psihologie experimentalã;
Psihologia familiei
Publicã, Bucureºti
 Asistent universitar, poziþia 154, disciplinele: Istoria psihologiei;
Departamentul Drept
Psihologie socialã II.
 Conferenþiar universitar, poziþia 46, disciplinele : Dreptul proprietãþii  Lector universitar, poziþia 149, disciplinele: Psihologie experimentalã;
intelectuale; Drept civil  drepturi reale
Bazele teoretice ale evaluãrii psihologie; Practicã de specialitate.
Departamentul ªtiinþe Administrative
 Lector universitar, poziþia 150, disciplinele: Consiliere familialã;
Conferenþiar universitar poziþia 18, disciplinele: Elemente de drept
Paradigme sociologice în educaþie.
procesual
penal; Drept administrativ al bunurilor
 Lector universitar, poziþia 71, disciplinele: Psihodiagnoza
personalitãþii; Metodologia Cercetãrii; Statisticã ºi aplicaþii în pedagogie.
III. Facultatea de Educaþie Fizicã ºi Sport,
Conferenþiar universitar, poziþia 140, disciplinele: Educaþia
interculturalã.
Filosofia educaþiei.
Bucureºti
Conferenþiar universitar, poziþia 27, disciplinele: Statisticã ºi
prelucrarea
Departamentul Educaþie Fizicã ºi Sport
informatizatã a datelor ; Psihologie organizaþionalã ºi
Lector universitar, poziþia 22, disciplinele: Anatomic 1,2; Biomecanicã.
 Lector
managerialã;
universitar,
poziþia
23,disciplinele:
Înot
1,
Înot
1,2,
Stagiu
de

practicã de antrenori 1,2  Înot
VIII. Facultatea de ªtiinþe Economice,
IV. Facultatea de Finanþe ºi Bãnci, Bucureºti Blaj
Departamentul Contabilitate ºi Finanþe
Departamentul Management, Marketing ºi Afaceri Economice
Lector universitar, poziþia 133, disciplinele: Pieþe de capital
 Conferenþiar
Internaþionale
universitar,
poziþia
59,
disciplinele:
Buget
ºi
trezorerie;
Modelarea deciziei financiar-monetare.
 Lector universitar, poziþia 139, disciplinele Finanþe Internaþionale;
Economia riscului; Pieþe de capital; Politici macroeconomice; Economia
Conferenþiar
universitar,
poziþia
60,
disciplinele:
Asigurãri
ºi
reasigurãri.

Monetarã ºi Financiarã.
poziþia 142, disciplinele: Managementul
V. Facultatea de Contabilitate ºi Finanþe, resurselor
 Lector universitar,
umane; Managementul calitãþii; Managementul internaþional;
Câmpulung Muscel
Managementul general.
Departamentul Contabilitate ºi finanþe
IX. Facultatea de Jurnalism ºi ªtiinþele
 Lector universitar, poziþia 134, disciplinele: Monedã ºi credit; 
Finanþe Publice ºi fiscalitate; Credit ºi bãnci; Finanþele întreprinderii
Comunicãrii, Bucureºti
VI. Facultatea de Informaticã ºi
Departamentul ªtiinþe ale Comunicãrii
 Lector universitar, poziþia 22, disciplinele: Introducere în
Matematicã, Bucureºti
televiziune; Comunicare interconfesionalã; Televiziune laborator.
Departamentul Informaticã ºi Matematicã
 Lector universitar, poziþia 23, disciplinele: Evoluþia ºi diversitatea
Conferenþiar universitar, poziþia 9, disciplinele: Analizã numericã;
mijloacelor de comunicare; comunicare nonverbalã; Jurnalism de
Analizã
funcþionalã.
agenþie; Mass-media ºi culturã (1).

Venerabilul
Tanpai Rinpoche Visiting Professor


Prezenþe haretiste
în spaþiul
cultural european

Carmina Balcanica în Cipru

La conferinþa internaþionalã organizatã de
International Society for the Studies of
European Ideas (ISSEI), desfãºuratã anul
acesta  la începutul lunii iulie  sub genericul
The Ethical Challenge of Multidisciplinarity.
Reconciling The Three Narratives - Art,
Science, and Philosophy, la University of
Cyprus, Nicosia, prof. univ. dr. Mihaela Albu
(Facultatea de Jurnalism ºi ªtiinþele
Comunicãrii de la Universitatea Spiru Haret,
redactor ºef al revistei internaþionale de
culturã Carmina Balcanica) a fost inclusã în
program cu prezentarea publicaþiei, care apare
sub egida Fundaþiei România de Mâine.
Fiecare ediþie este axatã pe una dintre þãrile
din spaþiul balcanic, iar cel mai recent numãr
- 1/ 2012 - a fost dedicat Republicii Cipru.

Conferinþã: Studii culturale

Facultatea de Sociologie  Psihologie din cadrul
Universitãþii Spiru Haret a acordat diploma de Visiting
Professor Venerabilului Tanpai Rinpoche, ca o recunoaºtere
a activitãþii sale dedicatã pãcii, unitãþii ºi iluminãrii.

În zilele de 28 ºi 29 iulie, Venerabilul Tanpai Rinpoche,
însoþit de tineri Lama, a susþinut o conferinþã de spiritualitate
ºi culturã tibetanã. Evenimentul, care s-a desfãºurat în
amfiteatrul Facultãþii de sociologie Psihologie din b-dul.
Basarabia nr. 256, sector 3, s-a bucurat de aprecierea unui
public foarte numeros, amfiteatrul universitar fiind arhiplin.
Venerabilul Tanpai Rinpoche a fondat, în 1990, Mãnãstirea
Regalã Albã ºi Institutul pentru Studii Religioase din
Kethmandu. Mãnãstirea Regalã Albã, una dintre cele mai
mari ºi mai importante mãnãstiri din Nepal, care acordã
permanent cazare gratuitã, hranã ºi educaþie religioasã pentru
sute de cãlugãri ºi cãlugãriþe, tineri sau bãtrâni, susþine
vârstnici ºi sãraci care au nevoie de ajutor. În timpul
rãzboiului civil din Nepal (1996-2006), Mãnãstirea Regalã
Albã a fost una dintre puþinele aºezãminte din Kathmandu
neatinse de niciuna dintre forþele beligerante.
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Potrivit UNITER, la secþiunea Grup,
comisia formatã din George Ivaºcu, Mihai
Mãlaimare ºi George Mihãiþã a decis ca
urmãtoarele spectacole sã fie admise în
concurs:  Zece, spectacol scris ºi regizat de
actori, cu Ági Ábrahám, Juli Albert,
Krisztina Bíró, Noémi Daróczi, Éva Imre,
Csaba Marosán, Bence Molnár, Rita
Sigmond, Emese Simó, Zsolt Vatány;  Ai
uitat sã stingi lumina, spectacol de teatru
dans, cu Elena Anghel ºi Andreea C. Hristu;
 Buzunarul cu pâine, de Matei Viºniec, cu
Alexandru Nagy ºi ªtefan Pavel;  Ce zile
frumoase, de S. Beckett, cu Sabrina
Iaºchevici ºi Ionuþ Viºan;  Night on Earth, de
Jim Jarmusch, cu Alexandru Bogdan, Anca
Dinicu, Dana Marineci, Cosmin Panã,
Bianca Popescu ºi George Rotaru;  Noaptea
bufonilor, colaj din Shakespeare, cu Simona
Arsu, Andreea Gabor, Marius Munteanu,
Rãzvan Popa ºi Ana ªuºca;  Tigrul, de
Murray Schisgal, cu Dan Clucinschi ºi
Andreea Tãnase.
La secþiunea Individual, comisia, formatã
din Mihai Dinvale, Silviu Jicman ºi Marius
Zarafescu, a declarat admiºi în concurs
urmãtorii candidaþi: Elena Anghel, Graþiela
Bãdescu, Andrei Chiran, Claudia Chiraº,
Simona Codreanu, Andrada Corlat,
Loredana Cosoveanu, Fulvia Folosea,
Bianca Holobuþ, Andreea C. Hristu, Alex
Iuraºcu, Adina Lazãr, Mihai Munteniþã,
Graþian Prisãcariu, Gabriel Sandu, Iulian
Sfîrcea, Emese Simo, Alin Stanciu,
Alexandra Tarce, Adrian Þofei

Ediþia din acest an a înregistrat un numãr
record de înscriºi pentru etapa de
preselecþie: 58 de actori, la secþiunea
Individual, ºi 26 grupuri (91 actori), la
secþiunea Grup.
În cadrul Galei Tânãrului Actor se oferã
urmãtoarele premii:  secþiunea Individual:
Premiul ªtefan Iordache pentru cel mai bun
actor; Premiul pentru cea mai bunã actriþã 
secþiunea Grup: Premiul pentru cel mai bun
spectacol; Premiul special al juriului Sicã
Alexandrescu; Premiul Publicului  alte
premii acordate în cadrul Galei Tânãrului
Actor: Premiul Timicã, acordat de Asociaþia
culturalã Candole Partners (începând cu
ediþia a VII-a); Premiul pentru monolog clasic
acordat de actriþa Dorina Lazãr (începând cu
ediþia a X-a); Premiul Generaþia aºteptatã
acordat de ziarul Cotidianul (începând cu
ediþia a IX-a); Premiul Maria Filotti acordat
de prinþul ªerban Cantacuzino (începând cu
ediþia a X-a)
În perioada de desfãºurare a Galei Concurs vor avea loc ateliere de
perfecþionare ºi colocvii pe teme de
actualitate din domeniul artei scenice, la care
participã toþi candidaþii, în compania
specialiºtilor invitaþi.
Gala Tânãrului Actor reprezintã ºansa
oferitã tinerilor absolvenþi ai universitãþilor
de stat ºi particulare de a-ºi afirma
personalitatea proprie, în confruntarea cu
colegii de generaþie ºi se constituie într-o
importantã bursã de valori actoriceºti tinere.
Mult succes absolvenþilor noºtri!

La Conferinþa Asociaþiei de Literaturã
Generalã ºi Comparatã din România, având
ca temã generalã CULTURAL STUDIES: ce
e viu ºi ce e mort, ce se aplicã ºi ce nu
în spaþiul cultural românesc, desfãºuratã anul
acesta la Universitatea Ovidius din
Constanþa, prof. univ. dr. Mihaela Albu
(Facultatea de Jurnalism ºi ªtiinþele
Comunicãrii) a prezentat lucrarea Românul
în exil. Ubi patria, ibi bene (?), lucrare pusã
sub semnul vechiului dicton latin, ce-ºi are,
cum se ºtie, originea în mai concretul ubi
pannis, ibi patria, acesta din urmã ca un fel
de motto universal pentru toþi emigranþii.
În lucrarea sa, prof. univ. dr. Mihaela Albu
a analizat publicistica exilului prin prisma
conºtientizãrii noii patrii - ca loc de salvare,
dar ºi de amarã suferinþã -, aceasta putând fi
situatã între douã borne liminale. Pentru
majoritatea celor exilaþi, patria de adopþie este
un loc provizoriu, benefic în sensul libertãþii
de exprimare ºi al posibilitãþii de luptã
anticomunistã  cu toate obstacolele
începutului într-un Occident mai degrabã cu
simpatii de stânga, obtuz, orb ºi surd la drama
þãrilor din est -, dar ºi un loc care îl supunea
pe noul venit la o durã luptã pentru existenþã;
pe de altã parte, noua patrie a însemnat
pentru mulþi succesul, izbânda, cunoaºterea
ºi recunoaºterea prin pãtrunderea în cultura
occidentalã (Mircea Eliade, Eugen Ionescu,
Emil Cioran, Vintilã Horia, Eugen Coºeriu ºi
Alexandru Ciorãnescu, dar ºi Petru Popescu,
Norman Manea ori Matei Viºniec,
Toma Pavel, Matei Cãlinescu ori
Sanda Golopenþia).
Pornind de la o afirmaþie a altui exilat,
Ion Dumitru, directorul revistei Apoziþia
(din Germania): Exilul fiind, în miniaturã, o
Românie dincolo de fruntarii, punctul principal
de vedere al lucrãrii a fost acela cã
intelectualul român în exil s-a constituit drept
un veritabil eºantion de viaþã româneascã de
vreme ce prin tot ceea ce au întreprins, mulþi
intelectuali români aflaþi în libertate ºi-au
transportat patria în noile spaþii.
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ROlympics
PlayPoint Puzzle

Premiul
de Excelenþã

- imagini
cu marii sportivi
ai lumii la Londra

pentru

Ilinca Dumitrescu
Miercuri, 29 august, ora 12,00, în Aula Bibliotecii Centrale Universitare Carol I, doamnei Ilinca
Dumitrescu îi va fi decernat, la aniversare, Premiul de Excelenþã.
Din partea redacþiei, colaboratorilor ºi cititorilor Opiniei naþionale un sincer ºi entuziast
La mulþi ani!
Pianista Ilinca Dumitrescu a concertat în Dumitrescu ºi invitaþii sãi. Între anii 1994  2006
oraºe din cinci continente, 40 de þãri, 33 a fost director al Muzeului Naþional George
de capitale ale lumii, în importante sãli de Enescu din Bucureºti.
concerte. A studiat cu profesori celebri: Cella
Deþine o discografie semnificativã, în România
Delavrancea ºi Mihail Jora  în Româ- ºi S.U.A, cu lucrãri de Scarlatti (cele 14 Sonate au
nia, Stanislav Neuhaus ºi Iakov Flier  la fost considerate în 1986, de cãtre International
Conservatorul de Stat P. I. Ceaikovski din Record Critics Award, reunit la New York, printre
Moscova, absolvit în 1978 cu distincþia maximã cele mai bune albume ale anului, stând alãturi
Diplomã de Merit. Este deþinãtoarea celor de cele ale unor Emil Gilels, Radu Lupu,
mai importante premii în þarã (Premiul Murray Perahia, Bernard Haitink, Claudio
Academiei Române - 1995, Premiul Institutului Abbado, Riccardo Muti, Mstislav Rostropovici,
Cultural Român 
Placido Domingo, cf.
2003 etc.), dar ºi a Se spune ca prietenia prin muzicã este printre cele Journal de Geneve,
mai
trainice.
Frumuseþea
sentimentelor
înalte
ºlefuite
multor
distincþii
19 iulie 1986),
de cultura muzicalã este de neegalat. În fiecare M o z a r t , L i s z t ,
internaþionale.
sãptãmânã,
Ilinca
Dumitrescu
vrãjeºte
pianul
ºi,
Activitatea sa arBeethoven, Schumann
tisticã se desfãºoarã în împreunã cu invitaþii sãi, deschide porþile visului Enescu º.a.
varii domenii: pe lângã muzical la TVH 2.0. Virtuozitatea cu care stãpâneºte
Repertoriul sãu
aceea de pianistã clavierul, vasta culturã muzicalã, datoratã stirpei ºi extrem de vast include
concertistã (în 1980 harului, transformã aceastã întâlnire, din studioul concerte cu orchestrã
devine solistã concer- Eutherpe, într-un regal de suflet.
(marile opusuri din
tistã de stat), este ºi Ilinca Dumitrescu este una din rarele personalitãþi
muzicolog (obþine titlul care a transformat pianul, instrumentul virtuozitãþii creaþia clasicã ºi rode Doctor la Uni- sale.( http://tv-h.ro/prezentatori/ilinca-dumitrescu) manticã), piese de
recital solo (printre
versitatea Naþionalã
care programe de autor
de Muzicã din Bucureºti, deþinând calificativul
summa cum laude), pedagog (a predat cursuri de  Bach, Scarlatti, Mozart, Beethoven, Schumann,
mãiestrie în Cehia, S.U.A, Brazilia, India, China, Chopin, Schubert, Albéniz, Messiaen), muzicã de
Vietnam, Japonia, Malaysia), realizator ºi camerã, lied, o preocupare aparte fiind promovarea
producãtor TV - 2007  2012: coordonator al muzicii româneºti clasice ºi contemporane, dar ºi
Departamentului muzical din TVH 2.0, realizator a creaþiei universale din sec. XX  XXI, primind
ºi producãtor al emisiunii de succes Ilinca aprecierea constantã a criticilor de pretutindeni.

Proiect cultural: Cu bastonul
Turul României prin
în 7 zile
Bucureºti

Club Electroputere lanseazã proiectul
Turul României în 7 zile, un atelier mobil de
creaþie alternativã, ce are la bazã un traseu
itinerant cu autocarul, în perioada 4-10
septembrie. În proiect vor fi invitate sã
participe 10 persoane implicate în contextul
artistic contemporan ºi 10 artiºti care au
fost selectaþi prin concurs pe baza de
portofoliu. Proiectul se va finaliza cu o
expoziþie organizatã la Club Electroputere
Bucureºti, inspiratã ºi documentatã pe baza
traseului parcurs ºi a contextului relaþional
produs de condiþiile de desfãºurare.
Proiectul are un caracter experimental,
el urmãreºte sã deconecteze participanþii
de la ordinarul cotidian prin interacþiune ºi
producerea unui context relaþional, stimulat
de un anumit grad de aleatoriu, informeazã
organizatorii. Tema proiectului vizeazã
teritoriul României în aspecte variate ce
pot dezvolta subiecte de lucru legate de
urbanism, economie, arhitecturã, dezvoltare
regionalã, peisaj, culturã popularã etc.
Traseul ce urmeazã a fi parcurs
este urmãtorul: Bucureºti  Piteºti 
Câmpulung Muscel  Culoarul Rucãr-Bran
 Râºnov  Sighiºoara  Sovata (cazare);
 Sovata  Tg. Mureº  Salina Turda  Baia
Mare (cazare);  Baia Mare  Negreºti Oaº
 Sãpânþa (Cimitirul vesel)  Sighetul
Marmaþiei (Memorialul Durerii) 
Mãnãstirea Bârsana  Borºa  Vatra Dornei
(cazare); Vatra Dornei  Vatra Moldoviþei
 Suceviþa  Putna  Mãnãstirea Dragomirna
 Suceava (cazare);  Suceava  Gura
Humorului  Voroneþ  Cetatea Neamþului
 Piatra Neamþ (cazare);  Piatra Neamþ 
Cheile Bicazului  Lacul Roºu  Izvorul
Mureºului (cazare);  Izvorul Mureºului 
Lacul Sf. Ana  Timovul Mohos  Braºov
 Bucureºti.
Proiectul cultural Turul României
în 7 zile este finanþat de Ministerul Culturii
ºi Patrimoniului Naþional.
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Se aflã în desfãºurare cea
de-a treia ediþie a proiectului
Cu bastonul prin Bucureºti,
cu sloganul Descoperã
oraºul pas cu pas! - în care
oamenii sunt invitaþi de
cãtre organizatorii proiectului,
Asociaþia Românã pentru
Culturã, Educaþie ºi Normalitate ARCEN, sã descopere Capitala,
Încãrcaþi cu poveºti noi,
voluntarii ARCEN au revenit
încã din 28 iulie pe strãzile
Bucureºtiului pentru a oferi
gratuit locuitorilor oraºului, dar
ºi turiºtilor care se aflã în trecere
prin Bucureºti, un tur ghidat
pietonal al Capitalei.
Proiectul Cu bastonul prin
Bucureºti se desfãºoarã la fiecare
sfârºit de sãptãmânã, pe traseul
Ateneul Român - Piaþa Naþiunile
Unite, sâmbãta, începând cu ora
11.00, iar duminica începând cu
ora 18.00.
Voluntarii ARCEN au pregãtit
pentru turul ghidat din acest an
poveºti inedite despre cum au
trecut bucureºtenii peste criza din
1929, dar ºi cum îºi petreceau vara
locuitorii Capitalei: ce localuri
frecventau, cu ce delicatese se
desfãtau, ce melodii fredonau sau
unde evadau de cãldura
insuportabilã. Nu lipsesc nici în
acest an poveºtile de amor,
intrigile ºi glumele bucureºtenilor
care circulau de la un cap la altul al
Cãii Victoria.
Durata turului ghidat este de
douã ore ºi se desfãºoarã
povestit în limbile românã,
englezã ºi francezã.

Pornind de la ideea de unitate în
diveristate ºi rãspunzând valorilor
promovate în timpul Jocurilor
Olimpice de la Londra, PlayPoint
Puzzle este conceput de artista
Miruna Amza ºi Liviu Zãgan
sub forma unui puzzle gigant,
interactiv, care dezvãluie cele
mai emoþionante momente din
istoria olimpiadelor, în imagini.
Play Point Puzzle a fost
amplasat în Victoria Park, între
24 iulie ºi 12 august ºi în London
Pleasure Gardens, între 14
august ºi 10 septembrie,
informeazã ICR Londra.

Proiectul, realizat în parteneriat
cu Live Nation ºi susþinut de
Tower Hamlets Council, face
parte dintr-o serie de acþiuni fãrã
precedent ale Institutului
Cultural Român din Londra de
instalare a mai multor lucrãri în
aer liber, într-unele dintre cele mai
vizitate cartiere olimpice.
PlayPoint Puzzle a fost selectat
printr-un concurs de idei,
organizat de ICR în primãvara
anului 2011. PlayPoint Puzzle
invitã la interactivitate ºi creativitate ºi le propune trecãtorilor

Poeme de Marta
în limba francezã

sã construiascã puzzle-uri
uriaºe pentru a descoperi 12
imagini surprin-zãtoare din
timpul olimpiadelor, precum ºi
imagini ale marilor campioni ai
lumii. Printre aceºtia se aflã ºi
Nadia Comãneci, Iolanda Balaº,
Lia Manoliu ºi Ivan Patzaichin.
Puzzle-ul gigant este format din
200 de piese rotative. Instalaþia
propune crearea unui spaþiu
public flexibil: un loc de întâlnire,
de conversaþie, de joacã, a cãrui
înfãþiºare se metamorfozeazã în
funcþie de rãspunsul publicului.

Petreu,

46 de poeme ale Martei Petreu, extrase din
volumul Apocalipsa dupã Marta, apãrut la Polirom în
anul 2010, în seria de autor pe care editura i-a dedicat-o, vor fi publicate în limba francezã, în traducerea
Lindei Maria Baros. Antologia va cuprinde ºi un poem
inedit ºi va apãrea la Editura Caracteres. Autoarea a
mai publicat în Franþa culegerea liricã Poemes sans
vergogne, la Editura Temps quil Fait.
Apocalipsa dupã Marta reuneºte toate poeziile
publicate în volum de Marta Petreu între
anii 1981 ºi 2006: Aduceþi verbele (1981),
Dimineaþa tinerelor doamne (1983); Loc psihic
(1991) Poeme neruºinate (1993); Cartea mâniei
(1997); Apocalipsa dupã Marta (1999);
Falanga (2001); Scara lui Iacob (2006).
Marta Petreu este scriitor ºi profesor. A debutat
editorial în 1981.
La Editura Polirom au mai apãrut: Diavolul ºi
ucenicul sãu: Nae Ionescu  Mihail Sebastian (2009;

ediþia a II-a,
2010), Despre
bolile filosofilor.
Cioran (2008;
ediþia a II-a, 2010), Cioran sau un trecut
deocheat (ediþia a III-a revãzutã ºi adãugitã,
2011), Acasã, pe Câmpia Armaghedonului (2011,
Premiul Cartea anului 2011, acordat de
revista România literarã, cu sprijinul Fundaþiei
Anonimul; carte laureatã la Festivalul Primului
Roman din Chambery, Franþa, ediþia 2012;
nominalizare la Premiile Radio România Cultural,
categoria Prozã, 2011, premiul Cea mai bunã carte
a anului, acordat în cadrul Galei Industriei de
Carte din România, ediþia 2012), De la Junimea la
Noica. Studii de culturã româneascã (2011),
Filosofia lui Caragiale (2012), O zi din viaþa mea
fãrã durere (2012).

Destinaþii europene de excelenþã:

Þinutul Buzãului ºi Alba Iulia

În cadrul ediþiei din acest an
a proiectului EDEN, lansat de
Comisia Europeanã, Þinutul
Buzãului ºi Alba Iulia au fost
desemnate destinaþii europene
de excelenþã. Destinaþiile vor fi
premiate ºi vor avea posibilitatea de a se promova la Târgul
de Turism al României, organizat la Romexpo în perioada 15-18
noiembrie 2012. De asemenea, cele
douã oraºe/zone vor fi incluse în
Reþeaua EDEN - European

Destinations of Excellence,
constituitã la nivel european.
Þinutul Buzãului a fost
desemnat destinaþia româneascã
pentru tema turismul rural,
iar Alba Iulia - pentru tema
regenerarea siturilor fizice.
Proiectul EDEN a fost lansat în
anul 2006 de Directoratul General
pentru Întreprinderi ºi Industrie/
Comisia Europeanã. Destinaþiile
EDEN sunt desemnate printr-un
concurs naþional, organizat de
autoritatea de turism din fiecare

þarã participantã la proiect, pe
baza temei ºi a criteriilor de selecþie
agreate de Comisie.
Destinaþiile EDEN ale
României desemnate în cadrul
ediþiilor anterioare ale concursului
naþional, au fost: Depresiunea
Horezu (în anul 2008, pentru tema
turismul ºi patrimoniul local
imaterial), Parcul Natural Apuseni
(în anul 2009, pentru tema turismul
ºi ariile protejate) ºi Staþiunea
Geoagiu - Bãi (în anul 2010, pentru
tema turismul acvatic).

Invitaþiile Doamnei Pictura

Ion Viºan, un artist eficace
Aristotel BUNESCU
Pictorul ºi profesorul Ion Viºan
se remarcã, în lumea artelor vizuale, prin
eficacitate maximã. Fie cã participã la o
expoziþie, în calitate de autor sau numai
vizitator foarte avizat, fie cã predã, fie cã
îºi joacã rolul de tatã ºi soþ, domnul Ion
Viºan este mereu exact, distins, zâmbitor
ºi foarte calm.
Nãscut la 13 aprilie 1956, la
Bucureºti. Absolvent al Institutului de
Arte Plastice N. Grigorescu, nobila secþie
de Picturã, promoþia 1986, Ion Viºan a
asimilat foarte mult la clasa condusã de

Constantin Blendea. Recent plecat din
aceastã lume de multe ori prea violentã,
egoistã ºi nerecunoscãtoare, Constantin
Blendea ºi-a pus pecetea de aur pe multe
generaþii de artiºti. Printre ei se numãrã ºi
Ion Viºan. Devine membru al Uniunii
Artiºtilor Plastici, secþia Picturã, în anul
1991. Din anul 1986, Ion Viºan participã
entuziast la numeroase expoziþii
republicane ºi municipale organizate de
Uniunea Artiºtilor Plastici din þara noastrã.
Rememorez, cu mare plãcere,
expoziþia despre case, acolo unde am

admirat nu numai tablourile sale de
valoare, dar ºi cuvântul sãu rostit cu mare
uºurinþã. În afarã de un pictor de talent,
Ion Viºan este ºi un bun teoretician, care
cunoaºte bine numeroase curente,
orientãri, tendinþe, idei ºi orizonturi
artistice. Toate aceste acumulãri culturale
îi permit sã facã aprecieri pertinente
despre lucrãrile colegilor, despre o
expoziþie sau alta, despre o lume în
permanentã ºi prea rapidã schimbare.
Mãrturisesc faptul cã foarte greu
reuºesc sã despart pe artist de omul în
sine. Aºa ºi în cazul special reprezentat
de Ion Viºan, în care am descoperit un
prieten adevãrat, pe care te poþi baza când
dai de o greutate. În altã ordine de idei,
Ion Viºan este mereu un om tonic lângã
care te simþi bine, fie cã vizitãm Parcul
Herãstrãu, fie cã facem o vizitã pictorului,
profesorului ºi eseistului Ion Lazãr.
Aºtept cu interes neformal viitoarele
sale expoziþii. Un artist serios ca Ion Viºan
este garanþia unor bucurii autentice, pe
care le dorim cât mai numeroase. Sã fie
sãnãtos ºi eficace ºi în deceniile urmãtoare!
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Eurobarometru:

Securitate informaticã
ºi comportament online
Un sondaj Eurobarometru, dat publicitãþii recent, la care au
participat aproape 27 000 de persoane din toate statele membre ale
UE, aproximativ 1.000 din fiecare þarã, indicã o legãturã puternicã
între informarea cu privire la riscurile criminalitãþii informatice ºi
încrederea în mediul online. Majoritatea celor care declarã cã au
încredere sã efectueze tranzacþii bancare sau cumpãrãturi online afirmã,
de asemenea, cã sunt bine informaþi în legãturã cu criminalitatea
informaticã.
Nu trebuie sã permitem ca utilizarea internetului sã fie afectatã de
infractorii informatici. Cu cât suntem mai bine informaþi cu privire la
riscuri ºi la modalitãþile de protejare, cu atât putem sã valorificãm
mai bine contextul digital, a spus Cecilia Malmstrom, comisarul
european pentru afaceri interne.
Principalele constatãri ale sondajului:
 53% dintre utilizatorii internetului
achiziþioneazã bunuri sau servicii online
 52% cã folosesc site-urile de socializare
 48% cã efectueazã tranzacþii bancare
online  20% vând bunuri sau servicii
 29% dintre utilizatorii internetului nu
sunt încrezãtori în capacitatea lor de a
utiliza internetul pentru lucruri precum
tranzacþiile bancare online sau achiziþiile
online  59% considerã cã nu sunt bine
informaþi cu privire la riscurile legate de
criminalitatea informaticã.
Câteva întrebãri ºi rãspunsuri.
Cât de des accesaþi internetul?
Media UE: 53% intrã o datã pe zi, 13%
intrã mãcar o datã pe sãptãmânã, iar 29%
niciodatã. România: 35% intrã zilnic,
47% niciodatã, Olanda ºi Suedia: 83%
intrã zilnic (cea mai mare pondere din UE),
Portugalia: 58% nu acceseazã niciodatã
internetul.
Cu ce tip de terminale accesaþi
internetul? 83% dintre românii întrebaþi
spun cã acceseazã internetul de la desktop,
România având cel mai mare procent din
Uniune. Media UE este 63%. În Irlanda este
ponderea cea mai micã, 39%. Prin laptop,
acceseazã internetul 61% dintre cetãþenii
UE, trei þãri având cel mai mare procent:
80% (Danemarca, Irlanda ºi Cipru). La polul
opus este Ungaria, cu numai 27%.
România, 28%. La nivelul UE, 24% dintre
cei chestionaþi acceseazã internetul prin
smartphone, Suedia fiind þara cu cea mai
mare pondere, 55%, în timp ce Portugalia
este la polul opus, 3%. În România, doar
9% dintre cei întrebaþi intrã pe internet prin
smartphone. Doar 6% dintre cei chestionaþi
la nivelul UE acceseazã internetul prin
tabletã, Suedia ºi Olanda fiind þãrile cu
procentele cele mai mari (16%), în timp ce

în Grecia ºi Ungaria vorbim de 1%, iar, în
România, 2%.
Ce faceþi pe internet? Citesc
e-mail-uri a fost rãspunsul dat de 85%
dintre cetãþenii UE, procentele variind mult
între 50%, în România, ºi 96%, în Olanda.
Citesc ºtiri a fost varianta aleasã de 64%
dintre cei întrebaþi la nivelul UE, variaþia
fiind mare între Franþa - 45% ºi Lituania 89%. România, 61%. Cumpãr bunuri ºi
servicii au rãspuns 53% dintre cei întrebaþi
în UE, Portugalia fiind þara în care doar 17%
au rãspuns afirmativ, diferenþã enormã faþã
de Suedia, unde 80% au spus cã fac
shopping. România, 20%. Folosesc
reþele sociale 52% media în UE. În
Danemarca, ponderea este de numai 37%,
iar, în Letonia, 69%. România este aproape
de media UE. Folosesc servicii de online
banking au rãspuns 48% dintre cei
chestionaþi la nivelul UE, iar diferenþele între
cele mai dezvoltate þãri ºi cele de la coadã
sunt imense. În Danemarca, Suedia ºi
Finlanda, 87% dintre cei întrebaþi folosesc
online banking; în România numai 10%,
în Bulgaria, doar 7%. Intru pe jocuri
online: 27% dintre cei chestionaþi au spus
cã da, în UE. Cipru este þara cu cel mai mare
procent: 48%, Danemarca este la polul
opus, cu numai 19%. Vând bunuri ºi
servicii, au spus o cincime dintre cei
27.000 respondenþi la nivelul UE. În Grecia
ºi Cipru vorbim de numai 4%, în Suedia de
36%, iar, în România, de 10%.
Sunteþi îngrijorat cã cineva ar
putea folosi datele dumneavoastrã
personale în mod necorespunzãtor?
Da, au spus 40% dintre cei întrebaþi
la nivelul UE, însã numai 32% în România,
procent mic dacã îl comparam cu
Danemarca unde aproape douã treimi
s-au arãtat îngrijoraþi. În Portugalia
procentul este de 18%.

Sunteþi preocupaþi de siguranþa
tranzacþiilor online? La nivelul UE, 38%
au rãspuns pozitiv, cei mai puþin îngrijoraþi
sunt bulgarii (16%), iar cei mai preocupaþi sunt britanicii (56%). România
este foarte aproape de media UE.
Aþi instalat programe antivirus?
Jumãtate dintre cei întrebaþi au spus cã da,
în UE, Bulgaria fiind þara cu cel mai mic
procent, 21%, în timp ce, în Danemarca ºi
Luxemburg, trei sferturi dintre cei întrebaþi
au spus cã îºi pun antivirus. România
este mult sub media UE, 32%.
Folosiþi parole diferite pentru
diverse site-uri? La nivelul UE, doar
un sfert au spus cã se autentificã pe
diverse site-uri cu parole diferite, iar, în
Bulgaria, numai 7% au rãspuns afirmativ; în România, procentul a fost
dublu, iar, în Suedia, 43%.
V-aþi schimbat parola la e-mail în
ultimele 12 luni? Doar 27% dintre
internauþii UE au spus cã da, Ungaria fiind
þara cu cel mai mic procent, 12%,
în timp ce, în Finlanda, ponderea este de
47%, iar, în România, de 21%.
Securitatea informaticã, încrederea în mediul online ºi gradul de
informare
Conform sondajului Eurobarometru,
utilizatorii internetului sunt foarte preocupaþi de securitatea informaticã:  89%
evitã sã dezvãluie online informaþii cu caracter
personal  74% sunt de acord cã riscul de
a deveni o victimã a criminalitãþii informatice a crescut în ultimul an. În Uniunea
Europeanã:  12% dintre utilizatorii internetului s-au confruntat deja cu frauda
online  8% au fost victime ale furtului
de identitate. Cu toate acestea, 53% dintre
utilizatorii internetului nu ºi-au schimbat
parolele online în cursul anului trecut.

Etichetele alimentelor trebuie
sã conþinã doar menþiunile
de sãnãtate avizate de UE

Producãtorii români ºi din celelalte state ale Uniunii Europene sunt obligaþi
ca, din 14 decembrie 2012, sã schimbe etichetele produselor alimentare, pentru
inscripþionare fiind acceptate numai menþiunile de sãnãtate aflate în lista permisã
printr-un regulament adoptat la nivelul UE. Astfel, pentru calciu, de exemplu,
vor fi permise opt menþiuni de sãnãtate, care se referã la reducerea riscului de
îmbolnãvire ºi la menþinerea sãnãtãþii sistemelor osoase, musculare, ale dinþilor
etc, informeazã Ministerul Sãnãtãþii. Alte menþiuni, în afara celor acceptate, nu
vor fi permise, au explicat specialiºtii în sãnãtate publicã.
Conform prevederilor Regulamentului 432/2012 de stabilire a unei liste de
menþiuni de sãnãtate permise, înscrise pe produsele alimentare, altele decât cele
care se referã la reducerea riscului de îmbolnãvire ºi la dezvoltarea ºi sãnãtatea
copiilor, pe etichetele produselor din carne sau peºte va fi fãcutã menþiunea cã
acestea contribuie la îmbunãtãþirea absorbþiei fierului atunci când se consumã
împreunã cu alte alimente care conþin acest element. Menþiunea va putea fi utilizatã
doar pentru produsele alimentare care conþin cel puþin 50 de grame de carne sau
peºte într-o singurã porþie cuantificatã. Pentru a putea fi înscrisã, menþiunea
trebuie însoþitã de o informare a consumatorului cu privire la faptul cã efectul
benefic se obþine în condiþiile unui consum de 50 de grame de carne sau peºte
împreunã cu unul sau mai multe alimente care conþin fier non-heminic.
Fosforul contribuie la metabolismul energetic normal, la funcþionarea
normalã a membranelor celulare ºi la menþinerea sãnãtãþii sistemului osos ºi a
dinþilor, menþiunea putând fi utilizatã doar pentru produsele alimentare care
sunt cel puþin o sursã a acestui element.
De asemenea, produsele
alimentare cu cel puþin o sursã de
seleniu pot avea menþiunea potrivit
cãreia acest element contribuie la
menþinerea sãnãtãþii pãrului ºi a
unghiilor, la funcþionarea normalã a
sistemului imunitar ºi a glandei tiroide,
contribuind totodatã la protejarea
celulelor împotriva stresului oxidativ.
O altã reglementare vizeazã guma
de mestecat fãrã zahãr, pe care va
putea fi cititã menþiunea cã produsul
contribuie la menþinerea mineralizãrii
dinþilor ºi la neutralizarea acizilor din placa dentarã ºi reducerea uscãciunii gurii.
Regulamentul UE face precizãri legate ºi de efectele vitaminelor C,
toatã gama de B-uri, D, E ºi K, dar ºi ale nucilor. Astfel, nucile contribuie la
îmbunãtãþirea elasticitãþii vaselor de sânge. Menþiunea poate fi utilizatã
doar pentru produsele alimentare care asigurã un aport zilnic de 30 de
grame de nuci. Pentru a putea fi înscrisã, menþiunea trebuie însoþitã de o
informare a consumatorului cu privire la faptul cã efectul benefic se obþine
în condiþiile unui consum zilnic de 30 de grame de nuci.
UE reglementeazã ºi efectele benefice ale apei. Astfel, apa contribuie la
menþinerea funcþiilor fizice ºi cognitive normale, dar ºi la reglarea temperaturii
corpului. Pentru a putea fi înscrisã, menþiunea trebuie însoþitã de o informare
a consumatorului cu privire la faptul cã, pentru a se obþine efectele benefice,
ar trebui sã se consume cel puþin doi litri de apã pe zi, din toate sursele.
Zincul are peste 15 efecte benefice asupra organismului, care pot fi
menþionate pe etichetele produselor alimentare ce îl conþin. Printre acestea se
numãrã cele privind menþinerea vederii normale, protejarea celulelor împotriva
stresului oxidativ ºi funcþionarea normalã a sistemului imunitar, la procesul
de diviziune celularã.
La fibrele din secarã, producãtorii vor putea trece menþiunea contribuie
la funcþionarea normalã a intestinului.
Potrivit Ministerului Sãnãtãþii, aceastã mãsura a fost luatã la nivelul
Uniunii Europene din nevoia de protejare a sãnãtãþii cetãþenilor. Regulamentul
432/2012 este afiºat pe pagina oficialã a Ministerului Sãnãtãþii.

Filmul de pe Bulevardul Capucinilor

Filmul-vis freudian

Silviu ªERBAN
Se spune cã la prima proiecþie
a Câinelui andaluz, în 6 iunie
1929, regizorul Luis Bunuel ºi-ar
fi umplut buzunarele cu pietre
pentru a se apãra de audienþã în
eventualitatea în care aceasta ar
fi fost scandalizatã de ceea ce
vedea ºi s-ar fi comportat violent.
Nu a fost cazul. Dimpotrivã,
filmul a stârnit interes din partea
publicului, ºi, ceea ce era mai
important, a fost salutat ca fiind
un autentic reprezentant al
miºcãrii suprarealiste de cãtre
liderul acestei grupãri de la Paris,
scriitorul André Breton. Pelicula
lui Bunuel ºi Dali corespundea
întrutotul principiului exprimat de
fondatorul suprarealismului în
Manifeste du surréalisme,
publicat în 1924, unde preciza cã
scopul artistului ar trebui sã fie
evocarea acelor simþãminte adânc
ascunse de inconºtient ºi faþã de

care majoritatea oamenilor sunt
refractari. În scrierea sa autobiograficã, Mon derniere soupir
(Ultimul meu suspin), Bunuel îºi
aminteþte despre o discuþie cu Dali
privind structura scenariului, care
se rezuma la urmãtoarea frazã:
Nicio idee sau imagine care ar
putea trimite cãtre o explicaþie
raþionalã de orice fel nu va putea
fi acceptatã. Un chien andalou
nu are o structurã narativã. Deºi
putem delimita, oarecum, douã
personaje principale, o tânãrã
(Simone Mareuil) ºi un tânãr
(Pierre Batcheff), nu se poate
vorbi de existenþa vreunui fir
narativ, cadrele înlãnþuindu-se
dupã o logicã impredictibilã,
construind frânturi de idei ºi
relaþionând paradoxal secvenþe
izolate. Este o logicã a visului,
iar sensul poate fi desluºit doar
printr-o tehnicã freudianã de
interpretare. De altfel, psihanaliza, ca unicã metodã de
investigare a înlãnþuirii secvenþelor din creaþia lui Bunuel, este
cel mai uzitat instrument de
decriptare la care fac referire
numeroºii critici ºi istorici de film
care s-au referit de-a lungul
timpului la Câinele andaluz.
Bunuel ºi Dali înþiþi au afirmat cã
ideea acestui film a plecat de la
douã vise ale lor: cel al norului
tãiat în jumãtate, de lunã, precum
lama unui cuþit ce secþioneazã un

ochi, ºi cel al mâinii pe care
miºunã furnicile. Aceste douã
secvenþe ºocante apar ºi în film,
prima dintre ele, chiar în scurtul
prolog (dureazã sub 60 de
secunde), în care imaginile cu luna
spintecând norul ºi briciul mânuit
de un bãrbat (regizorul însuºi)
tãind ochiul tinerei femei ce va
reveni în secvenþele urmãtoare
sunt montate în paralel. Aceasta
poate sugera
cã cea de-a
doua secvenþã
este de fapt o
reprezentare
subiectivã a
imaginii
primeia, la care bãrbatul e
spectator. Un intertitlu anunþã cã
ceea ce va urma se petrece opt
ani mai târziu, însã lipsa unei cât
de firave legãturi dintre scurta
scenã introductivã ºi restul
filmului face semnificaþia acestui
mesaj imposibil de decriptat. Se
produce în continuare un amestec
de realitate ºi oniric, în care
logica visului este preponderentã, în înlãnþuirea scenelor cu
greu putându-se gãsi o legãturã
raþionalã. Sunt imagini ale
subiectivitãþii iraþionale, care
mutileazã realul ºi-l transpune în
asociaþii de idei bizare, neaºteptate. Un tânãr îmbrãcat ciudat,
purtând piese din vestimentaþia
unei mãicuþe, iar de gât, agãþatã, o

cutie dreptunghiularã cu capac
în dungi oblice, merge pe bicicletã
pe strãzile unui oraº. Un prim plan
al cutiei face trecerea cãtre un
cadru cu o tânãrã, citind pe un
scaun, într-o camerã. Deodatã,
tânãra tresare ºi vedem din nou
biciclistul continuându-ºi drumul.
Femeia lasã cartea, vine la
fereastrã ºi zãreºte tânãrul cãzând
cu bicicleta ºi lovindu-se
cu capul
de bordura trotuarului.
Iese în
grabã din
clãdire
încercând sã-l resusciteze, fãrã
succes, pe bãrbat. Vedem din nou
în cadru cutia cu capacul dungat
din care tânãra scoate câteva
lucruri personale ale celui presupus mort ºi le aºeazã pe patul din
camera ei, asamblându-le în forma
unui om. Se aºeazã pe un scaun,
lângã pat, ºi privind spre acea
formã, mediteazã, probabil, la
cel dispãrut. Dintr-o datã întoarce
capul spre uºã ºi, în urmãtorul
cadru, apare tânãrul de mai
devreme privind cãtre palma sa,
din care ieºeau continuu furnici.
Cadrele ulterioare dezvãluie faptul
cã bãrbatul se afla lângã uºã, dar
în interiorul camerei. Tânãra se
ridicã de pe scaun ºi priveºte
nedumeritã la furnicile ieºind din

Un chien andalou
(Luis Bunuel, 1929)
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palma celui ce pãrea cã se ivise
din mintea ei. Tranziþia
vizualã de la furnicile din
palmã cãtre un cadru cu pãrul
de la subsuoarã al unei femei
întinse pe nisipul unei plaje
ºi, apoi, cu un arici de mare
încheie aceastã primã scenã
de dupã prologul foarte scurt.
Cele douã imagini onirice
declanºatoare ale filmului sunt,
totodatã, secvenþe care au
rãmas în memoria retinei istoriei
cinematografului universal, alãturi
de, spre exemplu, scena în care
tânãrul, furios din cauza respingerii
fetei în urma avansurilor sale
sexuale, (urmând logica pe care neo creeazã montajul) apucã douã
frânghii, având la cele douã capete
bucãþi de piatrã imitând tablele
Legilor lui Moise, ºi trage,
îndreptându-se în direcþia fetei, douã
piane uriaºe pe care zac doi mãgari
morþi, în putrefacþie, dar ºi doi
preoþi (Jaime Miravitilles ºi
Salvador Dali) agãþaþi de frânghii.
La fel de neaºteptat este ºi finalul.

Femeia, evadatã din camera ce-i
prilejuise experienþe înfricoºãtoare,
este încadratã, pe o plajã, alãturi
de un alt tânãr (Robert Hommet),
cu care se plimbã de mânã. Printre
pietre zãresc rãmãºiþele vestimentare ale celuilalt tânãr, inclusiv
cutia cu capacul în dungi oblice.
Camera îi urmãreºte pe tineri continuându-ºi plimbarea, îmbrãþiºaþi ºi
fericiþi, însã un intertitlu purtând
mesajul Primãvara aduce brusc
un cadru care ni-i dezvãluie pe cei
doi zãcând nemiºcaþi, îngropaþi în
nisip pânã la brâu.

* * *
Spania anilor 50, deºi sub regimul autoritarist franchist, se
dovedeºte deosebit de permeabilã ideilor neorealiste de sorginte
italianã. Doi dintre cei mai importanþi regizori spanioli se aflã acum
la început de drum: Luis Garcia Berlanga ºi Juan Antonio Bardem.
Primul mare succes vine în 1952, se numeºte Bienvenido, Mister
Marshall! (Bun venit, domnule Marshall!) ºi este rezultatul conlucrãrii
celor doi: regia  Berlanga, scenariul  Bardem.
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Televiziunea H2.0
LUNI  27 august 2012
06:00 Ecumenica
Emisiune de Sorin Bejan
07:00 Ghiozdanul cu surprize
Emisiune de Carmen Fulger
08:00 Matinal 2.0
Realizator Alina Cândea
10:00 Azi, despre ieri ºi mâine
Emisiune de
Corneliu Toader
10:15 Universitaria*
13:00 Film documentar 
Destine furate
(Filipine)
14:00 Medicina tv.
Prof. univ. dr.
Constantin Dimitrache la
dispoziþia dumneavoastrã
15:00 Film documentar 
Lumea tehnologiei
15:30 Film documentar 
Starea naturalã
16:00 Lumea sportului
Emisiune de
Cristina Matei
16:30 Film serial 
Destine furate
(Filipine)
17:30 Litoral 2.0 
transmisiune directã
de pe litoral
Realizator Sorin Lupaºcu
19:30 Jurnal 2.0
20:30 Festivalul de muzicã uºoarã
Calatis 2012
00:00 Internetul ºtie tot? (r)
Emisiune de
Robert Tache
01:00 Universitaria* (r)

06:00
06:30
07:00
08:00
10:00
10:15
13:00
14:00
15:00
15:30
16:00
16:30
17:30
19:30
20:30
21:30
22:00
23:00
00:00
01:00

MARÞI  28 august 2012
Cinepanorama
Emisiune de Eugen Atanasiu
Deschide cartea!
Emisiune de
Alexandru Mironov
Film documentar 
Enciclopedia animalelor
Matinal 2.0
Azi, despre ieri ºi mâine
Emisiune de Corneliu Toader
Universitaria*
Film serial 
Destine furate (Filipine)
ªtiinþã ºi imaginaþie 
Emisiune de Alexandru Mironov
Film documentar 
Lumea tehnologiei
Film documentar 
Starea naturalã
Cãlãtor prin þara mea 
Emisiune de Cãtãlin Maximiuc
Film serial 
Destine furate (Filipine)
Litoral 2.0  transmisiune
directã de pe litoral.
Realizator Sorin Lupaºcu
Jurnal 2.0
Cinefilia. Emisiune de
Daniel Paraschiv
Micul cetãþean.
Emisiune de Marilena Lãcãtuº
Film serial  Destine furate
(Filipine)
Istoria cu învãþãturã
Emisiune de prof. univ. dr.
Valeriu Râpeanu
Internetul ºtie tot? (r)
Universitaria* (r)

MIERCURI 29 august 2012
06:00 Cinefilia.
Emisiune de
Daniel Paraschiv
07:00 Medicina tv. Prof. univ. dr.
Andrei Firicã la dispoziþia
dumneavoastrã
08:00 Matinal 2.0
10:00 Azi despre ieri ºi mâine
Emisiune de Corneliu Toader
10:15 Universitaria*
13:00 Film serial 
Destine furate (Filipine)
14:00 Medicina tv.
Prof. univ. dr. Alexandru Oproiu
la dispoziþia dumneavoastrã
15:00 Film documentar 
Lumea tehnologiei
15:30 Film documentar 
Starea naturalã
16:00 Misiunea animalelor
Emisiune de Valeria Arnãutu
16:30 Film serial  Destine furate
(Filipine)
17:30 Litoral 2.0  transmisiune
directã de pe litoral.
Realizator Sorin Lupaºcu
19:30 Jurnal 2.0
20:30 Casã dulce româneascã
Emisiune de Cãtãlin Maximiuc
21:30 Micul cetaþean
Emisiune de Marilena Lãcãtuº
22:00 Film serial  Destine furate
(Filipine)
23:00 Între alb ºi negru
Emisiune de Simona ªerban
23:30 Românul, cetãþean european
Emisiune Cristina Pãiuºan Nuicã
00:00 Internetul ºtie tot? ®
01:00 Universitaria*®

JOI  30 august 2012
06:00 Start în carierã
Emisiune de
conf. univ. dr. Laura Goran
07:00 Medicina tv. Prof. univ. dr.
Constantin Dumitrache
la dispoziþia dumneavoastrã
08:00 Matinal 2.0
10:00 Azi, despre ieri ºi mâine
Emisiune de Corneliu Toader
10:15 Universitaria*
13:00 Film serial 
Destine furate (Filipine)
14:00 Medicina tv. Prof. univ. dr.
Andrei Firicã la dispoziþia
dumneavoastrã
15:00 Film documentar 
Lumea tehnologiei
15:30 Film documentar 
Starea naturalã
16:00 Miºcare, sãnãtate
ºi frumuseþe.
Emisiune de Cristina Matei
16:30 Film serial  Destine furate
(Filipine)
17:30 Litoral 2.0  transmisiune
directã de pe litoral.
Realizator Sorin Lupaºcu
19:30 Jurnal 2.0
20:30 Seara românilor.
Emisiune realizatã
de Georgel Nucã
20:30 Film serial  Destine furate
(Filipine)
23:00 Portrete ºi consemnãri.
Emisiune de Cezar Lungu
23:30 Anul electoral 2012.
Emisiune de Simona ªerban
00:30 Internetul ºtie tot? ®
01:00 Universitaria*®

SÂMBÃTÃ  1 septembrie 2012
06:00 Mioriþa 
Antologie de folclor
tradiþional.
Emisiune de Ioan Filip
07:00 Post scriptum muzical.
Emisiune de
Sorin Lupaºcu
08:00 Film pentru copii Enciclopedia animalelor
09:00 Ghiozdanul
cu surprize
Emisiune de
Carmen Fulger
10:00 Agricultura
ºi alimentaþia
Emisiune de
Gheorghe Predilã
11:00 Start în carierã
Emisiune de
conf. univ. dr.
Laura Goran
12:00 Lumea sportului
Emisiune de
Cristina Matei

12:30 Partizanii raþiunii
Emisiune de
Cristian Român
13:00 În cãutarea folkului
pierdut. Emisiune de
Maria Gheorghiu
14:00 Cinepanorama
Emisiune de
Eugen Atanasiu
14:30 Locuri de poveste
Emisiune de
Viorel Popescu
15:00 Film documentar 
Covorul roºu
15:30 Cãlãtor prin þara mea
Emisiune de
Cãtãlin Maximiuc
16:00 Misiunea animalelor
Emisiune de
Valeria Arnãutu
16:30 Muzica anilor 80-90
17:00 Film documentar 
Spectaculoasa lume
a automobilelor

între

C

u arme ºi bagaje, la 30 iulie 2012, caravana
TVH 2.0 a plecat... la mare! TVH 2.0 emite de
pe litoral, pânã pe 30 august., unde ne-au dat
întâlnire pe plajele din Costineºti, Mamaia,
Vama Veche, Eforie, Neptun, Jupiter, Saturn,
peste tot unde distracþia a fost ºi este în toi.
Sorin Lupaºcu, Andreea Zamfir ºi Ramona
Pandele au promis ºi se þin de cuvânt sã ne
rãcoreascã în fiecare dupã-amiazã, de la 17,30
la 19,30, cu douã ore de transmisie în direct de
la malul mãrii. Vedetele principalei emisiuni
de divertisment a postului TVH 2.0 oferã,
informeazã Biroul de presã a TVH 2.0, noutãþisurprizã în fiecare zi, un buletin de ºtiri
mondene, reportaje cu cele mai interesante

* Metode de predare interactivã, cursuri
aduse în casa telespectatorului de profesori
prestigioºi. Emisiune realizatã în cadrul
Departamentului Învãþãmânt.

DUMINICÃ  2 septembrie 2012
18:00 Destine ºi pasiuni.
Emisiune de
Viorel Popescu
18:30 Forum IT
Emisiune de
Cãtãlin Grosu
19:30 Jurnal 2.0
20:30 Seara românilor
Emisiune de
Georgel Nucã
22:30 Film artistic 
Fiul lui Monte Cristo 
(SUA)
00:00 Cafe concert
Emisiune de Sorin Petre
00:30 Seara românilor ®
01:30 Nocturna ®
02:30 ªtiinþã ºi imaginaþie ®
03:30 Ilinca Dumitrescu
ºi invitaþii sãi ®
04:30 Har et party ®
05:30 Miºcare, sãnãtate ºi
frumuseþe ®

de luni pânã vineri

17  19
30

VINERI  31 august 2012
06:00 Film documentar 
Spectaculoasa lume
a automobilelor
07:00 Medicina tv
Prof. univ. dr. Alexandru Oproiu
la dispoziþia dumneavoastrã
08:00 Matinal 2.0
10:00 Azi despre ieri ºi mâine
Emisiune de
Corneliu Toader
10:15 Universitaria*
13:00 Film serial 
Destine furate (Filipine)
14:00 Economia, pentru cine?
Emisiune de Ilie ªerbãnescu
15:00 Film documentar 
Lumea tehnologiei
15:30 Film documentar 
Starea naturalã
16:00 Viaþa fãrã fard.
Emisiune de
Ciprian Vasilescu
17:00 Viaþã de român.
Emisiune de Simona ªerban
17:30 Litoral 2.0  transmisiune
directã de pe litoral.
Realizator Sorin Lupaºcu
19:30 Jurnal 2.0
20:30 Nocturna.
Emisiune de Mugur Popovici
22:00 Lumea vãzutã de aproape
Emisiune de Neagu Udroiu
23:00 Ilinca Dumitrescu ºi invitaþii sãi
00:00 Universitaria* ®
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evenimente de la malul mãrii, pulsul distracþiei,
muzicã live ºi recomandãri testate despre cele
mai tari locuri pe nisipul fierbinte, unde se
consumã adrenalina. Mirabela Dauer a fost
invitata ediþiei de început a Litoral 2.0, cu
filmãri din spectacolul de lansare pe litoral a
albumului În braþele tale. Au mai putut fi
urmãrite imagini de la Târgul de Carte
Bookstock ºi poveºti cu Dan Niþã, cronicarul
de la Vama Veche, autor de Nopþi de Vamã.
Costumul de baie ºi porþia de zâmbete sunt la
mare preþ. S-a stat de vorbã ºi cu copiii din
tabãra IT de la Costineºti, o pepinierã a tinerelor
talente, unde 100 de copii din toatã toata þara,
care s-au evidenþiat în proiecte extraºcolare,
sunt antrenaþi de geniile IT-ului românesc. O
parte dintre ei se pregãtesc sã devinã noul val
în televiziune, în cadrul modulului multimedia
educaþional, unde învaþã elemente de producþie
TV, multimedia ºi prezentare de ºtiri. Cine ºtie
cunoaºte! De mare interes s-au bucurat showurile excepþionale susþinute la Stufstock de
Butterflies in My Stomach, East Roots, Byron
ºi Gândul Matei.
Vã mai puteþi convinge de spectacolul vivant
de la mare, de luni pânã vineri, de la
17,30 la 19,30, pânã pe 30 august.

06:00 Agricultura
ºi alimentaþia
Emisiune de
Gheorghe Predilã
07:00 Lumea sportului.
Emisiune de
Cristina Matei
07:30 Partizanii raþiunii
Emisiune de
Cristian Român
08:00 Film documentar
pentru copii  Animalia
09:00 Deschide cartea!
Emisiune de
Alexandru Mironov
09:30 Ecumenica Realizator
Sorin Bejan
10:30 Casã dulce româneascã
Emisiune de
Cãtãlin Maximiuc

11:30 Film documentar 
Lumea spectaculoasã
a automobilelor
12:30 Forum IT.
Emisiune de
Cãtãlin Grosu
13:30 Misiunea animalelor
Emisiune de
Valeria Arnãutu
14:00 Miºcare, sãnãtate
ºi frumuseþe
Emisiune de
Cristina Matei
14:30 Total weekend
cu Sorin Lupaºcu
16:30 Cinefilia. Realizator
Daniel Paraschiv
17:30 Gala cântecului
românesc.
Emisiune de Georgel Nucã

18:30 Sunaþi ºi câºtigaþi!
Emisiune concurs
interactivã.
Realizator
Viorel Popescu
19:30 Jurnal 2.0
20:30 Film artistic 
Focuri de tun
în Sud (SUA)
22:00 Miss Plaja 2012
23:00 Total weekend cu
Sorin Lupaºcu (r) 
00:30 Gala cântecului
românesc (r)
01:30 Cinefilia (r)
02:30 Film (r)
04:00 Film documentar 
Lumea
spectaculoasã
a automobilelor (r)
05:00 Forum IT (r)

Radio Hfm2.0
LUNI
07.00-12.00  Matinal 2.0
Realizator: Alina Toma, Tibi Ursan
12.00-13.00  Internetul ºtie tot?
Realizator: Robert Tache
13.00-16.00  Ce conteazã?
Realizator: Antonio Glodeanu
16.00-19.00  Drive Time
19.00-22.00  Scurt pe doi ... punct 0
Realizator: Maria Ilie
22.00-23.00  Café Nocturn
Realizator: Luminiþa Bondrea
MARÞI
07.00-12.00  Matinal 2.0
Realizator: Alina Toma, Tibi Ursan
12.00-13.00  Internetul ºtie tot?
Realizator: Robert Tache
13.00-16.00  Ce conteazã
Realizator: Antonio Glodeanu
16.00-19.00  Drive Time
16.30- 17.30  Invitatul de la radio
Realizator: Sorin Lupaºcu
19.00-22.00  Scurt pe doi ... punct 0
Realizator: Maria Ilie
22.00-23.00  Café Nocturn
Realizator: Luminiþa Bondrea

MIERCURI
07.00-12.00  Matinal 2.0
Realizator: Alina Toma, Tibi Ursan
12.00-13.00  Internetul ºtie tot?
Realizator: Robert Tache
13.00-16.00  Ce conteazã?
Realizator: Antonio Glodeanu
16.00-19.00  Drive Time
19.00-22.00  Scurt pe doi ... punct 0
Realizator: Maria Ilie
22.00-23.00  Café Nocturn
Realizator: Luminiþa Bondrea
JOI
07.00-12.00  Matinal 2.0
Realizator: Alina Toma, Tibi Ursan
12.00-13.00  Internetul ºtie tot?
Realizator: Robert Tache
13.00-16.00  Ce conteazã?
Realizator: Antonio Glodeanu
16.00-19.00  Drive Time
19.00-22.00  Scurt pe doi ... punct 0
Realizator: Maria Ilie
22.00-23.00  Café Nocturn
Realizator: Luminiþa Bondrea

VINERI
07.00 -12.00  Matinal 2.0
Realizator: Alina Toma, Tibi Ursan
12.00-13.00  Mâine, astãzi va fi ieri
Realizator: Robert Tache, Corneliu Toader
13.00-16.00  Ce conteazã?
Realizator: Antonio Glodeanu
13.00-16.00  Frecvenþa obligatorie
Realizator: Alina Toma
16.00-19.00  Drive Time
19.00-22.00  Scurt pe doi ... punct 0
Realizator: Maria Ilie
SÂMBÃTÃ
08.00-12.00  Matinal de week-end
12.00-13.00  IT&C. Realizator: Tibi Ursan
13.00-17.00  Siesta de week-end
Realizator: Robert Tache
17.00-19.00  Sacreat în România
Realizator: Robert Tache
23.00-00.00  Café Nocturn
Realizator: Luminiþa Bondrea
DUMINICÃ
08.00-12.00  Matinal de week-end
12.00-13.00  Omul din spatele
personalitãþii. Realizator: Maria Ilie
13.00-17.00  Siesta de week-end
17.00-19.00  Top 2.0. Realizator:
Alina Toma, Alex Crãciun
20.00  22.00  Poveºti nespuse
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NICOLAE TONITZA

MUZICIANUL
CULORILOR
Ioan N. ROªCA

Nicolae Tonitza (13 aprilie 1886, Bârlad- 26 februarie, 1940,

d
i
c
þ
i
o
n
a
r
c
u
l
t
u
r
a
l

Portretele de copii ºi de tineri. Copiii lui
Tonitza se disting prin ochii lor rotunzi ºi plini de
variatele sentimente ale copilãriei, de la candoare ºi
puritate ºi pânã la tristeþe ºi chiar durere. Tonitza
reuºeºte sã exprime, prin pupilele rotunde ale celor
mici, o multitudine de sentimente, punând accent ºi
pe figura copiilor, asemenea unei corole, sau pe
poziþia capului ori a bustului acestora, ca ºi pe
culoarea vestimentaþiei ºi a fundalului, decorat, nu
o datã, cu motive florale.
La Tonitza, capetele copiilor sunt un corespondent
al florilor deschise spre lume, uimite ºi întrebãtoare
ale lui Luchian.
Inocenþa este prezentã atât pe figurile de copii nou
nãscuþi, fie singuri (Cap de copil, Copil în roze etc.),
fie þinuþi în braþe de mamele lor (Pe verandã, Mama
ºi copilul), cât ºi pe chipurile copilãreºtiadolescentine, cum sunt, printre altele, cele din
tablourile intitulate Fetiþã, Cap de fetiþã, Portret de
fetiþã, Studiu pentru un portret, sau Trei fraþi, în
care sunt imortalizaþi copiii pictorului.
În schimb, chipurile din alte tablouri, îndeosebi cele
cu tinere fete, exprimã o gamã mai largã de
sentimente: uºoarã îngândurare (Fata în roz, Fata
în verde, Fatã cu tulpan alb), tristeþe (Fetiþa
pãdurarului, Nina în verde), încredere în viitor
(Tânãrã fatã), nelãmurire faþã de viitor (Irina),
suferinþã (Durere).
Tonitza a pictat ºi chipuri de copii de alte
naþionalitãþi, prin care sugereazã cã, indiferent de
particularitãþi, frumuseþea copilului existã la orice
etnie. Sunt remarcabile, în acest sens, chipurile de
copii tãtari, cum sunt cele intitulate Cap de copil cu
fes, Micuþa tãtãroaicã ºi, mai ales, Afizé. Alte
portrete înfãþiºeazã tinere japoneze, ceea ce denotã
ºi influenþele artei asiatice receptate de Tonitza, ca
ºi de alþi mari pictori ai epocii, ca Van Gogh, Gauguin,
Toulouse-Lautrec.
Jocul de culori, alãturi de privirea ºi figura
personajelor, joacã un rol important ºi în redarea
psihologiei unor clovni tineri, a cãror þinutã
extravagantã ºi viu coloratã ºi al cãror machiaj nu
pot ascunde oboseala de pe faþa ºi din ochii aproape
închiºi ai acestora (Un clovn, Pagliacci). Pe de altã
parte, un adolescent este înfãþiºat în plinã afirmare
nu numai prin privirea cutezãtoare, ci ºi prin faptul
cã este îmbrãcat într-o bluzã de un roºu aprins ºi
plasat între douã ghivece de flori (Portret de bãiat).
Portretele ºi nudurile de femei. Pictorul
român a portretizat nu numai copii de etnii
diferite, ci ºi femei de pe alte meleaguri. El a

Nud

Bucureºti), a fost cel cel mai important pictor român al anilor 30
din secolul al XX-lea. Spre deosebire de cei trei fondatori ai
picturii române moderne, Grigorescu, Andreescu ºi Luchian, care
s-au specializat la Paris în perioada picturii en plein-air ºi a
impresionismului, Tonitza a cunoscut, dupã ce a urmat ªcoala
Naþionalã de Belle-Arte din Iaºi, experienþele postimpresioniste
din primele decenii ale veacului trecut, prin studiile efectuate la
Academia din München (1908-1909) ºi la Paris (1909-1911).
Tematic, Tonitza a fost înnoitor prin portretele de copii, surprinºi la
diferite vârste, de la naºtere ºi pânã la adolescenþã. În rest, a pictat
portrete de femei ºi nuduri, motive cultivate, printre primii, de
Grigorescu, flori, domeniu în care excelase Luchian, precum ºi
peisaje ºi case, pe care le consacraserã Grigorescu ºi Andreescu.
Dar Tonitza este inconfundabil prin maniera în care îºi trateazã obiectele,
fiind un colorist exuberant ºi un maestru al armoniilor de culori.

Cap de copil

Fetiþa pãdurarului

încercat sã surprindã un anumit specific
fizionomic ºi, mai ales, temperamental ºi
cultural. În portretul Spaniola modalitatea
folositã în sens caracterial o constituie
atitudinea maiestuoasã a personajului ºi
culorile contrastante dintre o îmbrãcãminte
neagrã ºi un fundal roºu, contrast care
sugereazã o sobrietate reþinutã pe un fond
dinamic, pasional. În alt portret, Mulatra,
rochia albã cu steluþe albastre, care acoperã
o parte a bustului, pune în evidenþã culoarea
brunã a feþei, a braþului ºi a sânului dezgolit.
Totodatã, pictorul ritmeazã culoristic
personajul cu fodul oranj deschis al tabloului
ºi stabileºte o corespondenþã ºi între cele
douã ºiruri de mãrgele de la gâtul mulatrei,
unul verde ºi altul albastru, ºi motivele florale
în aceleaºi douã culori de pe fundal.
Nudurile feminine pictate de Tonitza
amintesc, prin delicateþea lor, de cele
zugrãvite de Grigorescu. Aproape toate
femeile denudate sunt înfãþiºate stând pe
fotolii cu huse catifelate, pe paturi cu pãturi
matlasate, pe sofale pluºate, unele dintre
ele cu spatele spre privitor, iar altele cu faþa,
ceea ce pune în evidenþã frumuseþea
corpurilor în diferite ipostaze ºi le conferã o
sporitã intimitate. Pictorul colorist îºi pune
amprenta ºi pe aceste tablouri prin fundalurile înflorate sau, alteori, uni, dar într-o
armonie nuanþatã cu nudurile trandafirii.

Cap de fetiþã

Florile. În naturile sale statice cu flori,
spre deosebire de Luchian, care îºi
concentreazã întreaga atenþie asupra
florilor ºi le personalizeazã, lipsindu-le
de orizont, coloristul Tonitza pune, de
regulã, accent pe armonia subtilã a
cromaticii florilor atât cu vasul ºi suportul
acestora, cât ºi cu fondul pe care se
proiecteazã (Vas cu flori, Maci etc.).
Uneori, florile în culori mai deschise ºi
calde ocupã întregul tablou, iar fondul pe
care se contureazã îl constituie frunzele
acestora, care sunt de un verde închis
(Crini, Roze, Flori, Flori de câmp).
Peisajele. Peisajele lui Tonitza sunt pline de
culoare. În imaginile cu copaci toamna,
bogãþia coloristicã se rãsfrânge ºi asupra
trunchiurilor copacilor, care sunt, la rândul
lor, multicolore. În iarnã, din alb-griul zãpezii
se înalþã, parcã înveselite, trunchiurile maro,
iar nu negre, ale copacilor ºi zidurile roscate
ale caselor.
În peisajele lui Tonitza în care apar ºi clãdiri,
întâlnim, dacã nu o influenþã cubistã, o
tendinþã evidentã spre geometrizare. Tonitza
nu merge pânã la a descopune clãdirile ºi a
ne arãta ºi spatele acestora, cum se întâmplã
la unii cubiºti, dar el preferã sã le redea
privite de sus ºi, de regulã, cu mai multe
dintre componentele lor geometrice, de la
triunghiul calcanelor, la dreptunghiurile ºi
pãtratele pereþilor sau ferestrelor. În
tablourile de acest gen a fost atras îndeosebi
de peisaje ºi case din Mangalia ºi Balcic, pe
care le-a pictat în anii 1933-34 în Dobrogea,
însoþit ºi de pictorul Francisc ªirato.
Exuberantul ºi seninul Tonitza a realizat
ºi unele picturi în culori ºi linii mai aspre,
în cheie realist-simbolistã, dintre care le
amintim pe cele intitulate Coadã la pâine,
Îndurerata, Dupã rãzboi, Golgota. În
Dupã rãzboi, ne întâmpinã o femeie
cernitã, cu ochii negri adânciþi în orbite,
privind fix un punct indefinit, în timp ce,
pe un promontoriu din spatele ei, se
profileazã câteva cruci. În Golgota, Crist
îºi poartã crucea încadrat de un ostaº cãlare
ºi un altul cu arma în spate, pe un munte
în trepte, din care a strãbãtut o parte, dar
mai are altele de urcat pânã la platoul cel
mai înalt, destinat rãstignirii.
Evocator ºi al tristeþilor timpului sãu,
Nicolae Tonitza rãmâne, mai presu de
orice, pictorul de mare sensibilitate al
copiilor ºi, în toate subiectele abordate, un
muzician al culorilor.

Nicolae Tonitza
 Autoportret, (1889)

Fetiþã olandezã

Maci

Roze

Iarna în Bucureºti

