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La ºcoalã în septembrie

E început de toamnã. Ca în fiecare an, campusurile încep sã se dezmorþeascã. Restanþele
sunt pe ultima sutã de metri, iar înscrierile sunt în desfãºurare. Printre studenþii care roiesc
în jurul universitãþii, emoþiile sunt vizibile, deopotrivã la boboci, care calcã pentru prima
datã în universul învãþãmântului superior, cât ºi la veterani, care au vrut sã înceapã un
nou an ºcolar impecabil, adicã fãrã nicio restanþã.
(Continuare în pag.4)
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nr. 525, 30 iulie 2012, sau la unul din cele 24 de programe de masterat, conform Ordinului ministrului educaþiei, cercetãrii,
tineretului ºi sportului nr. 4.945/31 iulie 2012, apãrut în MO nr. 564 din 8 august 2012. Universitatea Spiru Haret
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copie xerox legalizatã, însoþitã de o adeverinþã de la facultatea la care se aflã
aceasta (pentru cei care urmeazã a doua facultate sau se înscriu concomitent
la douã facultãþi); pentru candidaþii care au promovat examenul de bacalaureat
în anul 2012 adeverinþa eliberatã de liceu se depune în original sau în copie
xerox legalizatã, însoþitã de o adeverinþã, în cazul în care candidatul se înscrie
la mai multe facultãþi. 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
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MASTERAT

 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
 3 fotografii tip carte de identitate
*Dosar plic
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Zilele europene ale patrimoniului
 50 de þãri permit accesul la situri rar vãzute
A cincea ediþie a Forumului Zilelor europeni. Se estimeazã cã peste 20 de
europene ale patrimoniului se va desfãºura milioane de oameni vor profita în cursul
la Nicosia, în Cipru, în perioada 14-16 lunii urmãtoare de accesul liber la mii de
octombrie, în prezenþa comisarului situri rar deschise publicului ºi la
Androulla Vassiliou, informeazã Comisia evenimentele speciale din cadrul Zilelor
Europeanã într-un comunicat de presã. europene ale patrimoniului, organizate în
Forumul se va concentra asupra rolului luna septembrie a fiecãrui an în 50 de þãri
tehnologiilor informaþiei ºi comunicaþiilor din Europa.
în facilitarea accesului la patrimoniul
Zilele europene ale patrimoniului oferã
cultural ºi în încurajarea eforturilor oamenilor o oportunitate minunatã de a
oamenilor pentru conservarea patrimo- descoperi comori culturale care se aflã
niului cultural.
adesea extrem de aproape de locuinþele lor,
Lansate în 1985, Zilele europene ale dar a cãror existenþã le este, poate,
patrimoniului au fost organizate începând necunoscutã, în vreme ce alte astfel de
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din 1999, ca iniþiativã comunã a Comisiei
comori
sunt rareori accesibile publicului.
Europene ºi a Consiliului Europei. Cele 50 Prin faptul cã îºi deschid uºile, aceste situri
de þãri semnatare ale Convenþiei culturale ne deschid ochii ºi minþile spre patrimoniul
europene (România a aderat la Convenþie cultural comun ºi diferit care constituie
prin Legea nr. 77 din decembrie 1991, bijuteria coroanei europene, a declarat
publicat în Monitorul Oficial nr. 258 din Androulla Vassiliou, comisarul european
20 decembrie 1991) iau parte la Zilele pentru educaþie, culturã, multilingvism ºi
europene ale patrimoniului, oferind vizite tineret.
la noi comori culturale ºi deschizând
Publicul va avea acces la o uimitoare
clãdiri istorice care sunt în mod normal varietate de evenimente ºi situri: de la
închise publicului. Evenimentele culturale patrimoniul ascuns al Franþei (exemple
aduc în prim-plan meºteºugurile ºi rar vãzute sau neaºteptate de patrimoniu
tradiþiile, precum ºi arhitectura ºi arta ascuns în ziduri, în subteran sau în
locale, ºi vizeazã, totodatã, promovarea peisaj) ºi arhivele cu sediul la Leeds ale
înþelegerii reciproce între cetãþenii lanþului de magazine Marks & Spencer,

celebru pentru lenjeria intimã ºi
sandviºurile sale, la exemple ale
îndelungatei poveºti de dragoste, care
dateazã din epoca neoliticã, dintre
Germania ºi cherestea, în toate formele
pe care le poate lua acest material, ºi
celebrarea la Bruxelles, în Belgia, a Artei
construcþiei, prin care se evidenþiazã
progresele inginereºti ºi tehnice ce au
permis evoluþia arhitecturii de-a lungul
secolelor.
Numeroase þãri organizeazã evenimente
comune care accentueazã dimensiunea
europeanã a iniþiativei. Spania, Ucraina,
Moldova ºi Georgia, de exemplu, au creat
un site internet care va lega muzeele
dedicate vinului din întreaga Europã;
Fosta Republicã Iugoslavã a Macedoniei,
Slovenia, Franþa ºi Belgia coopereazã în
vederea realizãrii unui eveniment dedicat
schimburilor de experienþã între tineri ºi
educaþiei privind patrimoniul.
În paralel, în 21 de þãri europene, are loc
un concurs de fotografie, Wiki loves
monuments, care vizeazã sã încurajeze
publicul sã descopere semnificaþia culturalã, istoricã ºi ºtiinþificã a vecinãtãþii lor.

Mother and father of
La tribunal, birjar!
Mioara VERGU-IORDACHE
Poporul român ºi-a pierdut discernãmântul. Toate legile ºi
fãrãdelegile nu mai pot fi analizate prin propria judecatã. Pãrinþi,
bunici, profesori, înþelepþi, ocrotitori bunul simþ, buna
moralã Vorbe. Copiii înºiºi îºi cautã dreptatea la organisme
pentru ocrotirea copilului.
Justiþia este, dupã o expresie ce face carierã, mother and
father of , în tradiþie româneascã: eu te-am fãcut, eu te omor!
Iubire pãtimaºã/ urã acerbã, respect/dispreþ ,încredere/
neîncredere  antinomii ce guverneazã atitudinea faþã de justiþie,
dar nu ne împiedicã sã facem din a treia putere în stat puterea
supremã. Atunci când argumentele sunt insuficiente, goale de
conþinut, când dialogul este obturat de ºuvoaiele mâloase ale
orgoliului de a fi cel mai, se face apel la justiþie. ªi pânã la
urmã foarte bine! Numai cã nici asta nu-i de ajuns! Pânã când se
pronunþã justiþia, justiþiari ºi justiþiabili de ocazie dau sentinþe,
tulburã mintea oricum obositã, în numele justiþiei proprii.
Tot mai mulþi simþim nevoia de a pedepsi sau rãsplãti, de a
face dreptate. Tot mai mulþi ne simþim zeiþã legatã la ochi þinând
o balanþã în mânã. Nu conteazã cã în cazul unora ºi ochii minþii
sunt acoperiþi de o bandanã coloratã în fantasmele politicii.
Cãci ce altceva decât o nãlucã este politica în România?! Este ea
ºtiinþa ºi practica de guvernare a unui stat?! Aiurea. Care ºtiinþã?
Care practicã? A bate apa-n piuã ºi a vinde piei de cloºcã e
politicã?! A reinventa roata e politicã? A bate pasul pe loc e
politicã? A cãuta vinovaþi ºi niciodatã soluþii e politicã?!
ªi, pentru cã de decenii în România politica iese din tiparele
definiþiilor, justiþia a rãmas mother and father of O justiþie ce nu
se bucurã, însã, de prezumþia de nevinovãþie, ce nu este recunoscutã
decât atunci când soluþiile sunt cele gândite de petent. Ce lege, ce
reguli?! ªi existã ºi multe cãi de atac, în þarã ºi în strãinãtate, poate
ºi pe altã planetã. În mod normal, adresându-ne justiþiei, aºteptãm
sentinþa ºi ne conformãm, vãzându-ne, apoi, de treabã. Dar nu,
vindicativi, ne adresãm justiþiei, pe care o înjurãm, cã poate poate ne dã dreptate, chiar dacã nu avem. La nivel individual ºi
colectiv ne manifestãm cu frustrare, neîncredere, agresivitate. În
acest timp, trenurile spre bunãstare  psihicã, intelectualã, materialã
 trec fãrã sã opreascã în gara noastrã. Cantonierul este în birjã.
Bulevardul acþiunii noastre pare sã aibã sens unic: la tribunal, birjar!
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STUDENÞII ÎNTREABÃ. PROFESORII RÃSPUND
Astãzi, rãspunde conf. univ.dr. George GRIGORE, Facultatea de Arte

Nãpasta lui Caragiale (II)

Nãpasta, la prima vedere o dramã ca oricare alta, are valenþe mult mai
profunde: este o matrice ideaticã complexã. Contactul cu textul te conduce
într-o lume aparent simplã, ruralã, un tãrâm poate comun cu al lui Pãcalã
sau Tândalã sau al altor personaje îndrãgite de fiecare dintre noi, cãci,
chiar dacã nu o recunoaºtem, undeva, într-un colþiºor de suflet, tot existã
o portiþã pe care scrie Veºnicia s-a nãscut la sat! A face o nouã apologie
a piesei, de la premierã ºi pânã la montãrile regizorale moderne, nu este
ceea ce mi-am propus eu. Personajele piesei, tragice prin excelenþã în
drama lor interioarã, poartã nume de botez româneºti, simple, porecla
sau supranumele fiind câteodatã o amprentã mai clarã decât numele de
familie: astfel, Dragomir este cârciumarul, Dumitru este cirezarul,
iar Ion este pãdurarul. Entitãþile scenice ce vin ºi pleacã din spaþiul
magic al întruchipãrii - adicã hanul, ca ºi scenã - aduc fiori de dragoste
(Gheorghe învãþãtorul) sau fiori de moarte (Ion Nebunul). Existã o
întrebare: existã oare lumea paralelã în care Ion îºi cautã rãspunsurile la
întrebãri existenþialiste? Dacã da, atunci oare existã ºi lumea paralelã în
care trãieºte Anca de nouã ani  o lume a angoasei, bãnuielii ºi suspiciunii,
un chin de viaþã: Nouã ani de zile! Cine se preface atâta vreme aºa, ºi
sã nu fi fost nebun, tot acolo ajunge pânã la urmã tot înnebuneºte.
Nãpasta este o viziune sarcasticã, de coºmar, ce descrie halucinaþiile
personajelor populând o lume nu cu miros de mititei ºi tãmbãlãu de
cârciumã, ci cu tremurul interior al existenþei lor fantomatice sacrificate
unui ideal oricum perisabil în acest conglomerat uman supus permanent
schimbãrilor de situaþie. Acest text dramatic este o buclã temporalã a
unei spirale evolutive, în care eroina (Anca) forþeazã mersul normal al
lumii, în speranþa eliberãrii totale a adevãrului din carapacea necuvântului,
a tãcerii, a nemãrturisirii. Aparenta inocentã a femeii, slãbiciunea sa îi
conferã totuºi ºansa de a accede la o lume spiritualã, fapt nepermis ºi
perechii sale - al doilea soþ, Dragomir, care, odatã cu acceptarea statutului
de cârciumar, a rupt legãtura cu cele dumnezeiesc-creºtine.
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Dragomir, prin tragica
eroare sãvârºitã, de a încerca
a ajunge la fericire prin
crimã, tulburã echilibrul
lumii. Restabilirea armoniei
iniþiale, fundamentatã pe respectarea
stãrii fireºti a lucrurilor în care omul nu
poate decide cu de la sine putere soarta
unui alt om, cere împlinirea unui alt act
sângeros, ameninþând sã deschidã  ca
ºi în cazul Atrizilor  un lanþ de
omucideri. În Nãpasta, ciclul crimelor
se desfãºoarã în doi timpi, dintre care
numai al doilea face obiectul acþiunii
dramatice, cel dintâi  asasinarea lui
Dumitru Cirezaru, bãrbatul Ancãi,
petrecutã cu nouã ani înainte  fiind
conþinut în memoria sensibilã a eroilor,
procedeu întâlnit în tehnica dramelor
de maturitate ale lui Ibsen.
O reprezentare a raportului dintre
cele douã faze ale conflictului din
Nãpasta, cea prealabilã primei ridicãri
de cortinã ºi acþiunea propriu-zisã din
scenã, este importantã pentru
înþelegerea structurii acestei tragedii de
o remarcabilã concentraþie. Punctul de
plecare al întregului proces adunã într-o
tipicã situaþie explozivã trei personaje:
Anca ºi Dumitru  uniþi printr-o
dragoste adâncã ºi mutualã  faþã în faþã
cu patima însinguratã a nefericitului
Dragomir. Rob al unei porniri egoiste,
Dragomir va încerca sã ia locul lui
Dumitru, înlãturându-l brutal, prin
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În aceastã formulã a dramei,
unul dintre factori este adus
din afara perimetrului
tragic. Gheorghe nu aparþine
nucleului central al conflictului
ºi nici nu capãtã, literar vorbind,
dimensiunile adecvate.
Calificându-l în repetate rânduri ca pe
un caracter uºurel, Anca accentueazã
prezenþa eterogenã a acestei figuri palide
în contextul unei ambianþe de acutã
tensiune tragicã. Pe de altã parte,
omorându-l pe Dragomir, Gheorghe ar
rãsplãti numai parþial fapta comisã de
acesta, cãci l-ar scãpa de calvarul osândei
ºi  mai ales  de pedeapsa unei acuzaþii
nedrepte. Dragomir trebuie însã sã
plãteascã nu numai uciderea lui Dumitru,
dar ºi pentru suferinþele nevinovatului
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crimã. Dupã ce ocupã locul acestuia,
însurându-se cu Anca, el înþelege cã axa
cuplului perfect s-a refãcut numai în
plan formal, uniunea sufleteascã ce
susþinea întâia cãsãtorie neexistând - în
perspectivã idealã  ºi nefiind
repetabilã.
Apropiindu-se pas cu pas de
înþelegerea greºelii pe care o sãvârºise
atunci când acþionase decisiv sub
aparenþele autenticitãþii, Dragomir se
cufundã în disperare. În tot acest timp,
Anca trãieºte numai pentru a restabili
ordinea, dreptatea ce i-a fost rãpitã.
Pedepsirea ucigaºului într-un mod
exemplar cere însã o verificare atentã a
adevãrului, în vederea unei reconstituiri
a crimei. Deºi îl poate ucide cu uºurinþã
pe Dragomir în somn, Anca preferã
judecata deschisã, cu evocarea întregii
nelegiuri sãvârºite, în toate datele ei
sensibile. Iatã de ce eroina dramei cautã
un al treilea actor al reconstituirii
exacte, un al treilea pilon al cunoscutului
triunghi tragic, care sã figureze, sã
joace prezenþa lui Dumitru, victima
fãrãdelegii comise. Pentru un timp,
Anca se întreabã dacã învãþãtorul
Gheorghe, îndrãgostit de ea, n-ar putea
sã-l loveascã pe Dragomir, în numele
rivalului ucis cu ani în urmã. În acest
caz, situaþia dramaticã iniþialã s-ar fi
împlinit într-o altã compoziþie, în
limitele cãreia, reîntrupat fictiv, marele
nedreptãþit ar fi obþinut reparaþia moralã.
Ion. Destinul intervine tocmai în acest
sens ºi, aducându-l pe Nebun în casa
blestematã, îi sugereazã Ancãi, odatã cu
sinuciderea ocnaºului, soluþia deplinã:
Dragomir va fi condamnat pentru o crimã
pe care n-a sãvârºit-o (ca mai înainte Ion)
ºi  totodatã  va ispãºi iubirea sa
pasionalã din tinereþe. Conflictul va
primi aºadar dezlegarea prin intrarea în
joc al unui al treilea personaj, inerent
acestei severe drame moralizatoare.
Proiecþia spectaculoasã a unui pãcat
nedemn ºi apariþia nebunului reface
imaginea rãsturnatã a triunghiului tragic
iniþial, cãci Ion, acþionând în numele
celeilalte victime (Dumitru), realizeazã
cu Anca o alianþã justiþiarã, care va
întoarce împotriva lui Dragomir efectele
propriilor sale fãrãdelegi.
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1. Cât de important este personajul Dragomir în structura
dramei Nãpasta ?
2. Care este contribuþia învãþãtorului Gheorghe
la desfãºurarea întregii drame ?
3. Personajul Ion este oare nebun sau comunicã
cu o altã realitate ?
4. Ce montãri ale acestui spectacol sunt demne de menþionat?
5. Existã, la Facultatea de Arte, o punere în scenã
a spectacolului Nãpasta?
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Ion, tocmai acest personaj, interpretat multã vreme
în teatru într-o nepotrivitã luminã melodramaticã,
aduce în piesã cea mai vãditã izbucnire a expresiei
simple, prin exteriorizarea unei inocenþe de mari
adâncimi sufleteºti. Nebunia lui Ion dramatizeazã un
fond candid, relevând, în izbucniri repezi, reacþii de o mare
delicateþe ºi  mai cu seamã  o semnificativã îmbinare a durerii
cu imaginea nedesluºitã a rãului din lume. Când mânia irumpe
în textul angelic al ocnaºului, asistãm, de fapt, la o trecere a
aceleiaºi viziuni pure printr-o fazã de maximã tensiune. Bãtut
pentru ca sã accepte un neadevãr, Ion îºi regãseºte liniºtea
dincolo de raþiune ºi devine neliniºtit numai atunci când realul i

4

În perioada interbelicã, nicio
montare a dramei Nãpasta nu
este menþionatã, niciuna nu
aduce cu sine concepþii
regizorale sau realizãri actoriceºti
deosebite. Doar creaþia lui Ion Brezeanu
îºi aratã în continuare simplitatea profundã
ºi vitalitatea scenicã. Nimic revelator nu se
constatã nici în cele câteva montãri din
primul deceniu de dupã cel de - Al Doilea
Rãzboi Mondial. Dar, în 1959, în plin
moment al reteatralizãrii, când piesa este
prezentatã la Naþionalul bucureºtean, douã
roluri, Anca ºi Ion Nebunul, cunosc
interpretãri de o originalitate remarcabilã,
perpetuate, de altfel, în reluãrile de mai
târziu. Dupã cum explica însãºi interpreta,
Irina Rãchiþeanu, Anca a fost înþeleasã cu
patos ºi simplitate þãrãneascã ºi un profund
caracter tragic popular, fãrã sã-ºi piardã
datele de feminitate pasionalã. Actriþa
decanteazã, într-un joc de linii precise, atât
caracteristicile psihologice, cât ºi
dominantele stilistice ale personajului.
Toate se regãsesc, dar nu într-o plenitudine
de detalii descriptive, ci în intensitatea
jocului spiritualizat: timbru aspru al vocii,
tonurile dureroase reprimate, meditative,
contrastante, relieful grav al gesturilor,
acuitatea emoþionalã a atitudinilor, a
miºcãrilor. Un joc de o osmozã expresivã
perfectã. O anume esenþializare apãruse în
soluþiile interpretative încã de la premierã:
se remarcã hieratismul Ancãi  Aristizza
Romanescu, masca sa de o liniºte
tulburãtoare.
În imaginea scenicã a lui Ion, s-ar putea
discerne o discrepanþã de stil: pe de o parte,
masca ºi îmbrãcãmintea cvasinaturaliste,
pe de altã parte, transfigurarea poeticã din
glasul ºi gesturile lui Emil Botta. Pãrul
scurt, încãrunþit, cutele adânci ale frunþii,
sprâncenele stufoase, albite ºi ele, de sub
care ochii încercãnaþi sfredelesc cu privirea
ce parcã arde, faþa slãbitã ºi nerasã  sunt
elemente de obicei asociate cu fizionomia
suferinþei. Costumul aduce ºi el probe
materiale, despre viaþa la ocnã, pe nedrept
înduratã, a sãrmanului om: haina zdrenþuitã
ºi ponositã, iþarii murdari, opincile legate
peste cârpele ce-i învelesc ºi-i încãlzesc
gleznele. Dar, într-un contrast revelator cu
tot ce înseamnã mizeria neagrã de fiecare

se impune autoritar. Ca ºi personajul Leiba Zibal din O fãclie
de Paºti sau ca Stavrache din nuvela În vreme de rãzboi, el se
desparte prin nebunie de o realitate inacceptabilã. Reveriile
sale solare sunt însã unice în opera lui Caragiale, comunicând o
adâncã dorinþã de împãcare cu simplitatea iniþialã a omului.
Dacã Anca aducea întâia oarã în dramaturgia noastrã duritatea
extremã a unui personaj fascinat de valoarea adevãrului absolut,
Ion concentreazã poetic ideea de inocenþã, dezvãluindu-l într-o
încremenire genericã  spectacolul nevinovãþiei rãnite. Silueta
sfântã a Nebunului desemneazã astfel un semn de întrebare
adresat mereu conºtiinþei umane.

zi ºi cu suferinþa biologicã, este viaþa sa
sufleteascã  de atâtea ori înceþoºatã,
învolburatã de spaime ºi totuºi scoþând
din când în când la suprafaþã amintiri
luminoase, bucurii gingaºe în care se mai
distinge încã tainic un fel de a fi de o mare
puritate. Critici teatrali au scris despre:
omenia zguduitoare a interpretãrii
(Mihnea Gheorghiu) ºi despre relieful
scenic dat ideii de inocenþã (V. Mândra). O
covârºitoare tensiune dramaticã strãbate
imaginea acestei omenii captive,
schingiuite, mutilate, dar rezistente ºi
capabile sã se reînalþe împotriva
nedreptãþii, într-un moment de supremã
înþelegere.
O viziune scenicã modernã, total
diferitã, asupra piesei, va propune tânãrul
regizor Alexa Visarion. În locul unei
interpretãri de interiorizare, acesta
preferã exteriorizarea actoriceascã
violentã, contrastantã, senzorialitatea
agresivã a jocului scenic. Ceea ce era pânã
acum o febrã conþinutã interiorizatã, acum
izbucneºte ca o flacãrã mistuitoare.
Concepþia regizoralã se dezvoltã ºi se
rafineazã în timp, urmãritã ºi reluatã cu
perseverenþã, desãvârºindu-se într-o serie
de trei montãri apropiate una de alta, ultima
- cea de la Teatrul Giuleºti, din 1974 - fiind
cea mai elocventã pânã în prezent pentru
opþiunea stilisticã ºi justificãrile sale
ideatice. ªi Alexa Visarion este preocupat
de eliminarea elementului pitoresc ºi
descriptiv în folosul esenþialului, dar
procedeele sale sunt fundamental diferite
de cele cunoscute. El elaboreazã un
spectacol-ritual tragic intenþionând sã
provoace, în ultimã instanþã o neliniºte
existenþialã  montarea sa este nu numai
un eveniment artistic în istoria interpretãrii
dramei lui Caragiale, dar, totodatã, este
concludentã pentru estetica ºi filosofia
regizoralã, preconizând cu consecvenþã un
teatru de stare, activ, angajat, realizând
astfel o relaþie strânsã scenã-public, cu
profunde consecinþe morale. Anca este
înfãþiºatã publicului de actriþa de mare forþã
creatoare Dorina Lazãr, cu o patimã feroce
a rãzbunãrii ºi silã de bãrbatul ucigaº, cu
febrila cãutare a soluþiilor punitive ºi
dispreþul rece pentru oamenii ce o pot ajuta
(Valentin Silvestru  Nãpasta, în România
liberã, nr. 10, 7 martie 1974, p. 20) .

Ion, interpretat magistral de artistul
emerit al scenei româneºti Florin
Zamfirescu, aduce pe scenã o liniºte
aparentã, ciudatã chiar. Prezent ºi,
totodatã, absent, privirea sa strãbate
peste cei din preajmã, fixatã într-un
dincolo obsesiv, cumplit, trãit
permanent numai de el, fãrã scãpare. Dar
atunci când aflã cine este adevãratul
vinovat, are o scurtã revenire în realitatea
imediatã ºi vrea sã pedepseascã dupã
dreptatea cea mai simplã ºi directã.
Aplecat de spate, covârºit parcã de
o greutate invizibilã, ferindu-ºi privirea
sau cãutând cu miºcãri iuþi în jurul sãu,
trecând de la calculul rece la furii vecine
cu demenþa, Dragomir  în interpretarea
inegalabilã a lui Corneliu Dumitraº 
este vinovatul înnebunit de anxietãþi ºi
insomnii, de la ura soþiei (Valentin
Silvestru). Înainte de a-l dovedi ºi a-i
da ultima loviturã, Anca l-a distrus
psihic: dupã nouã ani de convieþuire,
atitudinile ºi privirile lui Dragomir
seamãnã cu ale lui Ion. Libertatea sa
aparentã, de fiinþã mereu pânditã,
zvâcneºte orbeºte, se dezlãnþuie cu
furie, se zbate neputincios. Deºi liber,
se simte încolþit, vrea sã evadeze din
propria casã, dar fuga îl roteºte
necruþãtor tot împrejurul simbolicei
mese de lemn, ca într-un carusel
înnebunitor de bâlci, strângând laþul
pedepsei, pe care îl simte din ce în ce
mai aproape de gâtul sãu.
Printre alte montãri demne de
menþionat ale dramei Nãpasta din
ultimul timp, amintesc pe cea a
regizorului Valeriu Paraschiv de la Sibiu,
din 1970, unde acesta experimenteazã
o schematizare simbolicã a personajelor.
Marele regizor ºi om de teatru Ion
Cojan esenþializeazã ºi el spectacolul,
cu noi metafore scenice la Teatrul
Naþional din Bucureºti, în anul 1974.
La Baia Mare, regretatul regizor Adrian
Lupu introduce unele modificãri de
opticã asupra determinantelor acþiunii
principale, creând un spectacol de o
notã aparte, iar, la Botoºani, în 1978,
regizorul Mihai Velcescu este atras de
ritualul tragic al acestei drame speciale
prin tot ºi toate.

5

Da. În anul 2004, la Facultatea de Teatru a Universitãþii Spiru Haret, clasa prof. univ. Constantin Codrescu, conf.
univ. Vlad Rãdescu ºi asist. univ. George Grigore, s-a montat o variantã specialã a acestei drame semnate de marele
nostru dramaturg Ion Luca Caragiale. Am jucat la Rapsodia Românã, la Studioul Casandra ºi la Festivalul de Teatru
de la Piatra Neamþ. Despre acest spectacol existã un articol, semnat de jurnalistul Claudiu Dãboveanu în Jurnalul
Naþional din 28 iunie, 2004: Nãpasta sau Nebunul copilãros: Un spectacol lucrat pânã în cele mai mici amãnunte,
voci îndelung ºlefuite (maestre Codrescu, ºtim cã este opera dumneavoastrã!). Ionel Stoica l-a interpretat pe Dragomir, iar
Tiberiu Clenci pe Gheorghe. O Ancã (Roxana Arsene) amintind de Olga Delia Mateescu în Domniºoara Nastasia [...]. Cât
despre Ion  nebunul, considerãm cã este gãselniþa acestui spectacol. Mircea Teodorescu este interpretul ocnaºului evadat, care
pânã acum a avut parte doar de interpretãri dramatice. Iatã, de astã datã, un Ion copilãros ºi uman în nebunia lui. Spiritul lui
ludic contrasteazã cu sminteala încrâncenatã, pusã în slujba dreptãþii, a celorlalte personaje, care, altminteri, par fãrã devieri
spre patologic. Perspectivã interesantã ºi mai deloc exploatatã în precedentele puneri în scenã ale Nãpastei.

REDACÞIA:

Mioara Vergu-Iordache, Gabriel Nãstase (redactor ºef),
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.
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Olimpiada Coralã Mondialã  patru medalii pentru arta coralã româneascã

Teleobiectiv

La ºcoalã în septembrie

(urmare din pag.1)

La trecut, despre restanþe
Campusul Didactica. Sala 208. Studenþi ai Facultãþii de Jurnalism,
Comunicare ºi Relaþii Publice susþin restanþele la unul din cursurile Introducere
în sistemul mass-media ori Introducere în radio. În salã, atmosfera este
sobrã. Timpul este preþios, iar studenþii sunt concentraþi asupra întrebãrilor
afiºate pe monitoarele calculatoarelor. Poate prea concentraþi, încât nu au
remarcat prezenþa aparatului foto decât la finalul examenului. Abia dupã
ultimul submit încep sã se relaxeze. Acum nu le rãmâne decât sã se pregãteascã

pentru un nou an universitar. Pânã atunci, vorbesc degajat despre ce au fãcut
în vacanþã. Sesiunea de restanþele tocmai s-a încheiat.
Mai sunt încã studenþi care au emoþii! În sãptãmâna care începe azi, se
desfãºoarã sesiunea de reexaminãri, credite ºi diferenþe. Succes tuturor!
ªcoalã de varã la Arhitecturã
Înscrierile pentru anul universitar 2012-2013 sunt în plinã desfãºurare.
Absolvenþii de liceu pot sã îºi depunã dosarele pânã la sfârºitul acestei luni,
la secretariatele facultãþilor Univesitãþii Spiru Haret. Informaþii suplimentare
se pot obþine accesând site-ul www.spiruharet.ro ori sunând la numãrul de
telefon 021.455.10.00.

Pentru cei care vor sã se înscrie la Facultatea de Arhitecturã, vã informãm
cã, în perioada 17-20 septembrie 2012, se desfãºoarã ªcoala de varã pentru
admiterea la Facultatea de Arhitecturã. Cursurile au loc de luni pânã joi, între
orele 8 ºi 14, la sediul ICCS (Institutul Central de Cercetare ªtiinþificã al
Universitãþii Spiru Haret) din Bucureºti, str. Nicolae Iorga, nr. 34-36, sector 1
(colþ cu b-dul Dacia), la etajul I. Pot participa la cursuri cei care s-au înscris la
examen ºi au achitat taxa de participare, în valoare de 300 RON. Aceasta
trebuie plãtitã pânã inclusiv la data de 17 septembrie 2012. Plata taxei de
participare se face în numerar, la casieria USH din str. Ion Ghica nr. 13, sau la
orice sucursalã sau agenþie Raiffeisen din Bucureºti sau din altã localitate. Vor
trebui menþionate urmãtoarele informaþii:  plãtitor: se va menþiona numele ºi
prenumele complet al cursantului;  beneficiar: Universitatea Spiru Haret,
Institutul Central de Cercetare ªtiinþificã (dacã se acceptã puteþi menþiona pe
scurt USH-ICCS);  contul cod IBAN: RO04 RZBR 0000 0600 1438 4451;
 detalii platã (15 caractere): taxã ºcoalã examen. La prima ºedinþã de curs
cursanþii vor preda lectorului o copie dupã chitanþã.
Participanþii la cursuri trebuie sã aibã: riglã 50 cm, echer 45° ºi 30-60°,
compas, creion sau pix cu mina 2B ºi 6B, pix mecanic cu minã 5, radierã ºi un
caiet de desen format minim A3.

Text ºi foto: Mihãiþã ENACHE

Maiestria vocalã a ucenicilor Sfântului Duh

Pentru actualele generaþii de tineri
sunt tot mai frecvente eforturile duse
pânã la sacrificiu pentru a-ºi demonstra
capacitãþile lor ºi împlinirea viselor. De
o asemenea strãdanie (ºi investiþie
totodatã) au dat dovadã patru formaþii
corale de tineri, selectate de fundaþia
Interkultur, organizatoarea Olimpiadei
Corale Mondiale  ce a avut loc în oraºul
Cincinnati, statul Ohio, SUA,
competiþie internaþionalã, cu caracter
complex, organizatã pe numeroase
specializãri. În acest an, 2012, la cea de
a ºaptea ediþie, au participat 15000 de
coriºti, 362 de coruri din 64 de state.
Dupã etapa selecþiei riguroase,
formaþiile româneºti au alcãtuit liste de
repertorii din galeria de compozitori de
la clasici la contemporani, angajându-se
într-o furibundã goanã dupã sponsori
pentru a-ºi asigura înscrierea la concurs,
transportul, costumaþia ºi alte cheltuieli.
Biruitoare au fost doar douã: din
Bucureºti  corul Cantate Domino al
Seminarului Teologic Ortodox Nifon
Mitropolitul, dirijat de preot ªtefan
Constantin Rãzvan, ºi din Constanþa,
Corala Armonia a Arhiepiscopiei
Tomisului, dirijatã de preot Ion Iulian
Dumitru. Cele douã formaþii au concurat
la câte douã categorii de premii din cele
23 ofertate de gazde.
Evoluþia corurilor româneºti a fost atât
de impresionantã ºi de copleºitoare
pentru participanþi ºi pentru gazde 
total surprinse  încât palmaresul fiecãrei
formaþii s-a îmbogãþit cu câte douã premii
la fiecare secþiune: douã Medalii de Aur
pentru Corala Armonia a Arhiepiscopiei
Tomisului, dirijatã de preot Ion Iulian
Dumitru, ºi douã Medalii de Argint
pentru corala Cantate Domino a
Seminarului Teologic Ortodox Nifon
Mitropolitul  condusã de preot ªtefan
Constantin Rãzvan, doi mesageri ai artei
corale româneºti, speranþe ale împlinirilor
în plan interpretativ ºi în muzica cu
tematicã ecleziasticã, dar ºi laicã.
Ca martor ocular la actuala ediþie a
Olimpiadei Corale Mondiale din
Cincinnati, am trãit momente
revelatoare create de evoluþia corurilor
româneºti, generatoare de surprizã
absolutã în peisajul atât de divers al
confruntãrii mondiale. La fel ca la orice
Olimpiadã, ce presupune prezenþa
concurenþilor cu cele mai notabile
performanþe, românii au produs uimire
ºi respect, iar din punct de vedere al
aprecierii profesionale ºi al ovaþiilor,

evoluþia corurilor noastre nu a fost sub
interesul ºi prestigiul Olimpiadei
Sportive de la Londra, 2012.
Amploarea ºi nivelul artistic al
participanþilor la Olimpiada Coralã
Mondialã din Cincinnati ne-au convins
cã peste ocean, în America - tehnologiei,
existã nu numai un interes real pentru
cântarea coralã, a gospelului ºi a
grupurilor vocale de divertisment, ci ºi
o demonstraþie a nivelului excelent al
ºcolii ºi gândirii interpretative

americane, care se proiecteazã pe
direcþia stimulãrii talentelor, ce trebuie
sã dovedeascã, în continuare,
consecvenþã ºi creºtere valoricã.
În acest context, ne exprimãm
speranþa cã premiile deja obþinute vor
stimula interesul oficialitãþilor artistice
româneºti ºi al potenþialilor sponsori,
prin care arta coralã se poate menþine
ca simbol al culturii, al civilizaþiei ºi al
energiilor creatoare ale acestor
meleaguri milenare.

Profesor  dirijor Marian STROE,

absolvent al Facultãþii de Muzicã, Universitatea Spiru Haret, promoþia 2001,
reprezentant Interkultur în România

Maratonului Teatrului Independent
10-16 septembrie

Asociaþia Teatrul.ro, în parteneriat cu
ArCuB, organizeazã, în perioada 10 16 septembrie 2012, cel mai amplu
festival de teatru independent din
România: Maratonul Teatrului
Independent - Bucharest Fringe, ediþia
a doua, ce adunã 43 de spectacole din
Bucureºti, Cluj, Sibiu, Târgu Mureº,
Bacãu - o selecþie din cele mai bune
producþii independente profesioniste ºi
ale ºcolilor de teatru. Maratonul se
desfãºoarã în 11 spaþii de joc: Godot
Cafe - Teatru, Teatrul de Comedie - Sala
Nouã, Teatrul Arca din cadrul La Scena,
Teatrul Apropo, Teatrul Tabu/Legere
Live, unteatru, Teatrul LUNI de la
Green Hours, Teatrul In Culise, Club
Vineri, 14 septembrie, ora 20,30, la Teatrul Tabu/
Legere Live, Adrian Þofei ne invitã la spectacolul
Monstrul!
Adrian Þofei a absolvit programul de masterat
Artã Teatralã, clasa prof. univ. dr. ªtefan Velniciuc,
lect. univ. dr. Florin Grigoraº ºi prof. univ. dr.
Adriana Popovici, la Facultatea de Arte,
Universitatea Spiru Haret, promoþia 2012.
Adrian îºi prezintã Monstrul: Spectacolmonodramã independent cu accente de comedie
neagrã ºi horror, de un realism frapant! Adrian
Verdeº are grave probleme cu el însuºi, cu insectele,
cu sora sa, cu pisica surorii sale, cu bunicul sãu, cu
foºti colegi de grãdiniþã, cu Lãcrimioara  colega
de care a fost îndrãgostit în clasa I, cu Iulia  actriþa
de care s-a îndrãgostit în perioada facultãþii, cu
Facebook, cu spitalele psihiatrice ºi cu o comisie
formatã din voi  spectatorii!
Spectacol inspirat de evenimente reale ºi idei de
Raeesa Aniff ºi Jonathan Caouette.

UNITER, Teatrul de Sufragerie ºi Sala
ARCUB. În cadrul Maratonului va avea
loc ºi premiera piesei A Junk Tango
Story, în regia lui Chris Simion.
Câºtigãtorii acestei ediþii a
Maratonului vor fi deciºi de juriul
suprem - publicul, pe baza voturilor.
Se vor organiza zilnic tombole cu premii
pentru participanþii la vot.
Preþul unui bilet, valabil pentru o
singurã reprezentaþie, este de 5 lei.
Biletele pot fi procurate de la teatrele
organizatoare.
Mai multe informaþii despre lista
completã a spectacolelor ºi programarea
acestora. pe www.teatrul.ro.
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Istorii sonore la Palatul Mogoºoaia

Sã ne cunoaºtem profesorii

Mogoºoaia Clasic Fest propune
melomanilor o cãlãtorie prin trei secole
de muzicã veche din spaþiul românesc.
Duminicã 16 septembrie 2012, de la
ora 17, în sala Scoarþelor din Palatul
Mogoºoaia, Ansamblul Flauto Dolce,
condus de Zoltán Majó, va readuce în
atenþia iubitorilor artei sunetelor piese
din Codex Caioni, creaþii de Heinrich
Albert, Gabriel Reilich, Johannes

Pe urmele lui
Dimitrie Gusti,

dr. Emilian M. Dobrescu
Ca o încoronare a activitãþii sale profesionale, în anul 1990 este desemnat
secretar ºtiinþific al Secþiei de ºtiinþe
economice, juridice ºi sociologice, de
la Academia Românã, unde se ocupã
de corelarea activitãþilor de cercetare
ºtiinþificã din institutele Academiei
(în cele trei domenii ale secþiei), participând, în acelaºi timp, la diverse
programe de cercetare.
Din 1999 ºi pânã în prezent, dr.
Emilian M. Dobrescu este conferenþiar
ºi apoi profesor la Universitatea
Spiru Haret, Facultatea de SociologiePsihologie ºi alte facultãþi, unde susþine,
între altele, cursuri ºi seminarii de
Economie europeanã, Economia
ramurilor, Economie contemporanã,
Sociologie economicã, Sociologia
comunicãrii, Sociologie managerialã,
Sociologia educaþiei.
Una dintre marile realizãri ale prof.
univ. dr. Emilian M. Dobrescu o
constituie înfiinþarea, în 2007, a ªcolii
Academice de Sociologie, o iniþiativã
devenitã tradiþie, despre care iniþiatorul
sãu spunea: Am desfãºurat aceastã
iniþiativã din dorinþa expresã de a
realiza efectiv, dupã mai bine de trei
sferturi de veac, unul din visurile
marelui sociolog român Dimitrie
Gusti: crearea unei ºcoli de sociologie,
care sã ducã mai departe tradiþia
gustianã. Reamintim cã Dimitrie
Gusti a intrat definitiv în istoria
sociologiei universale cu ªcoala
monograficã de la Bucureºti.
Prima ediþie a ªcolii Academice de
Sociologie (SAS), desfãºuratã între
7-12 octombrie 2007, la Complexul

Bran Belvedere, a avut tema Patrimoniu
cultural ºi dezvoltare socialã în ruralul
românesc, manifestarea ºtiinþificã
urmãrind unirea specialiºtilor în sociologie, pentru a le crea posibilitatea unui
schimb de idei cu privire la subiectul
abordat. Ediþia a II-a a SAS, cu tema
Dezvoltare comunitarã, 21-25 septembrie 2008, s-a desfãºurat tot la
Complexul Bran Belvedere ºi a fost,
într-un fel, o continuare reuºitã a lucrãrilor teoretice prezentate ºi dezbaterilor
de la prima ediþie. Ediþia a III-a, cu tema
Politici sociale ºi dezvoltare durabilã,
temã special aleasã în contextul
european al domeniului, s-a desfãºurat
în acelaºi loc ca primele douã ediþii. Ediþia
a IV-a, cu tema Politici educaþionale.
Relevanþã ºi eficienþã, 5-10 septembrie
2010, s-a desfãºurat în faimoasa
staþiune Bãile Felix, de lângã Oradea.
Ediþia a V-a, cu tema Valenþele
voluntariatului, 4-9 septembrie 2011,
s-a desfãºurat la Oradea, în organizarea
Institutului de Sociologie al Academiei
Române, a Universitãþii Oradea ºi a
Universitãþii Agora din Oradea. Ediþia
a ºasea, 19  24 august 2012, cu tema
Dialogul între generaþii, a avut loc la
Liceul din Târgu Lãpuº
Din bogata activitate editorialã a
prof. univ. dr. Emilian M. Dobrescu, am
reþinut doar câteva volume semnificative:
Iniþiere în managementul afacerilor mici
ºi mijlocii, Meseria de intelectual,
Integrarea economicã, Afacerile, micã
enciclopedie, Economie politicã  teorie ºi
aplicaþii (în colaborare cu Cristina Barna),
Romanografie, Cartea crizelor, Dicþionar
de comunicare, negociere ºi mediere,
Dicþionar de sociologie economicã etc.

13 -23 septembrie

Noaptea
Devoratorilor
de Publicitate
2012

Zilele Muzeului Þãranului
Cea de a treia ediþie a Zilelor Muzeului Þãranului, eveniment
care reuneºte expoziþii, târguri, lansãri de carte, filme ºi muzici
tradiþionale, se va desfãºura, în perioada 13 - 23 septembrie,
la Muzeul Naþional al Þãranului Român (MNÞR).
Debutul manifestãrilor are loc pe 13 septembrie, de la ora
18.00, în Sala Oaspeþi a MNÞR, cu vernisajul expoziþiei Picu
Pãtruþ - ultimul mare miniaturist al Europei; la aceeaºi orã, în
Studioul Horia Bernea, va fi prezentat un concert de muzicã
religioasã, susþinut de corul de camerã Preludiu, dirijat de Voicu
Enãchescu, iar, la ora 21.00, în curtea interioarã a muzeului,
este programat spectacolul de închidere a Festivalului de teatru
independent. Printre evenimentele ce vor avea loc în cadrul
Zilelor Muzeului Þãranului se numãrã Târgul iconarilor ºi al
meºterilor cruceri, Târgul boierului, vernisajul expoziþiei
Recuperãri, restituiri, restaurãri, realizatã împreunã cu Reþeaua
Colecþiilor ºi Muzeelor Etnografice Sãteºti Particulare din
România, finisajul expoziþiei Portret/ Atelier Adriana Boerescu,
Angela Ludoºanu ºi Nicu Muntean ºi dezbaterea publicã
Valorile românilor ºi peisajul media, avându-l ca amfitrion pe
etnologul Vintilã Mihãilescu. De asemenea, miercuri,
19 septembrie, la Cãrtureºti MNÞR va avea loc lansarea cãrþii
de poezii Scara la cer, de Carolina Ilica, iar vineri, 21 septembrie,
în Clubul Þãranului este programatã lansarea cãrþii Bucate
încercate. Reþete culese de Georgeta Roºu ºi ilustrate de Horia
Bernea în 1996. Din program nu vor lipsi conferinþele, proiecþiile
de filme româneºti, concertele susþinute de Ada Mileaºi invitaþii
sãi, precum ºi de Maria Rãducanu, Raul Kusak - Adrian
Naidin, Taraful Fluieraºii din Dobroteºti (Gorj), Scripcarii
din Bicaz, Þâpuritorii din Oaº, programele pentru copii etc.

Turneul Noaptea Devoratorilor de
Publicitate, eveniment organizat
de 4 ACE ºi MSA Events, începe
seria de spectacole în þarã, la Braºov,
pe data de 22 septembrie 2012,
Patinoarul Olimpic. Urmãtoarele
evenimente Noaptea Devoratorilor
de Publicitate vor avea loc în
Galaþi - 28 septembrie,
Constanþa - 5 octombrie,
Arad - 12 octombrie,
Iaºi - 19 octombrie,
Timiºoara - 26 octombrie,
Cluj-Napoca - 3 noiembrie.
Sub conceptul energie pentru
creativi, Noaptea Devoratorilor de
Publicitate 2012 este un eveniment
dedicat pasionaþilor de reclame, în
care, timp de opt ore, publicul vede
290 de spoturi din toatã lumea.
Anul acesta, selecþia lui Jean Marie
Boursicot include un record de
reclame româneºti selectate 13, iar spotul românesc Gelozia IQads - deschide evenimentul.
Noaptea Devoratorilor de
Publicitate, spectacol imaginat de
Jean Marie Boursicot, a fost prezentat în România, pentru prima
datã, în 1995. În fiecare an, peste
40 de þãri se bucurã de maratonul
creaþiilor publicitare, iar Noaptea
Devoratorilor de Publicitate se
întinde de la Vladivostok la New
York, trecând prin Praga, Singapore,
Insulele Mauritius, Panama,
Sydney sau Hong Kong.
Spectacolul adunã producþii
publicitare din peste 60 de þãri,
întinse pe parcursul a opt ore.

Sartorius, precum ºi dansuri ºi cântece ale unor creatori anonimi
din Maramureº, Moldova, Valahia
ºi Transilvania. Aºadar puteþi fi
martorii unei serate în care trei
slujitori ai flautului drept de lemn ºi
o sopranã vor face ca muzica de
cea mai bunã calitate sã rãsune
într-un palat încãrcat de istorie ºi
frumuseþe.

Festivalul Internaþional al Artei Lirice

Gabriel NÃSTASE
Este un adevãr de netãgãduit faptul
cã marile spirite ale unui popor se
întâlnesc, peste veacuri. Spirala cunoaºterii, prin ºtiinþã ºi artã mai ales,
cuprinde în vârtejul sãu figuri de oameni
de excepþie care, pasionaþi de acelaºi
domeniu al cercetãrii, aduc, împlininduse pe ei înºiºi, împlinirea spiritualã
a unui întreg popor ºi plasarea acestuia
în universalitate. Aºezarea profesorului
universitar dr. Emilian M. Dobrescu în
panoplia oamenilor aleºi, ca demn urmaº
al marelui sociolog, filosof ºi etician
Dimitrie Gusti, nu trebuie, în acest sens,
sã mai surprindã pe nimeni.
Pasionat, încã din adolescenþã de
înþelegerea rostului organizãrii sociale,
tânãrul Emilian M. Dobrescu se
hotãrãºte ca, dupã absolvirea liceului
ºi obþinerea diplomei de bacalaureat,
sã urmeze studii de sociologie în cadrul
Facultãþii de Istorie  Filosofie a
Universitãþii Bucureºti (1974-1978).
Dupã obþinerea licenþei, constatã, însã,
cã, pentru înþelegerea profundã a
domeniului, îi sunt necesare ºi studii
economice. Motiv pentru care, în
1978, se înscrie la Facultatea de Comerþ
a Academiei de Studii Economice
Bucureºti, al cãrei licenþiat devine în
1983.Repartizat la Institutul Naþional
de Cercetãri Economice, tânãrul
cercetãtor se dedicã, exclusiv studiului
pentru aprofundarea noilor competenþe, reuºind ca, între anii 1990 
1994, sã ducã la bun sfârºit cercetãrile
în vederea obþinerii titlului de Doctor
în Economie. În paralel cu aceste studii,
prof. univ. dr. Emilian M. Dobrescu
îºi descoperã vocaþia didacticã.
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În perioada 12 septembrie  4 octombrie
2012, Sibiul este gazda Festivalului
Internaþional al Artei Lirice - ediþia
a XI-a. Manifestarea, ce îºi propune
promovarea oraºului Sibiu ca centru
muzical naþional ºi internaþional de

cultivare a artei lirice, va cuprinde
spectacole de operã, operetã ºi
balet, operã pentru copii, operã în
concert, recitaluri de lieduri, lansãri
de carte ºi un concurs internaþional
de canto.

Stradivarius
versus

Guarneri
Între 12 ºi 25 septembrie, în oraºele Galaþi,
Iaºi, Bacãu, Piteºti, Bucureºti, Ploieºti,
Sibiu, Timiºoara ºi Cluj-Napoca, sunteþi
invitaþi la Duelului Viorilor, ediþia a II-a.
Stradivarius ºi Guarneri - douã viori de
colecþie - ºi doi artiºti de talie internaþionalã,
care le mânuiesc cu mãiestrie, Liviu Prunaru
ºi Gabriel Croitoru, se vor duela arbitraþi de
o altã valoare artisticã, pianistul Horia Mihail.

Copilãria. Rãmãºiþe ºi patrimoniu
Expoziþia Childhood. Remains and
Heritage / Copilãria. Rãmãºiþe ºi
patrimoniu, organizatã în cadrul
proiectului european omonim, finanþat
prin programul Cultura 2007-2013, va
fi prezentatã, în cadrul unui itinerariu
european susþinut de Institutul Cultural
Român, la Paris. În perioada 12-30
septembrie 2012, ICR de la Paris va
gãzdui muzeul copilãriei: un melanj
inedit de obiecte, haine, poveºti ºi
jocuri. Organizatorii proiectului
european sunt Muzeul Naþional al
Þãranului Român, Institutul Cultural
Român, Asociaþia Artees (Franþa) ºi
Muzeul Lêbork (Polonia), cu sprijinul

Ministerului Culturii ºi Patrimoniului
Naþional din România. Evenimentul
îºi propune sã ofere ocazia rarã de a
urmãri ºi a participa (cu idei, obiecte ºi
poveºti) la realizarea unui muzeu virtual
al copilãriei. Muzeul va prezenta nu
numai tradiþiile rurale, dar ºi pe cele
urbane, nu numai trecutul îndepãrtat,
ci ºi pe cel recent, precum ºi prezentul
în plinã schimbare, cu scopul de a pune
în valoare atât diferenþele locale, cât ºi
percepþia comunã în timp ºi spaþiu
asupra copilãriei  Ioana Popescu,
coordonatoarea proiectului european
Childhood. Remains and Heritage,
director Cercetare MNÞR.

Invitaþiile Doamnei Pictura

Elena Demetrescu,

artistul care alinã sufletele
Aristotel BUNESCU
În Parcul Herãstrãu s-a
deschis o nouã expoziþie a
membrilor Asociaþiei Artiºtilor
Plastici din Bucureºti. Printre
autori s-a remarcat, în mod
deosebit, Elena Demetrescu.
Pictoriþa a prezentat o valoroasã
colecþie de tablouri de peisaje
ori naturi moarte. Am remarcat
cu plãcere câteva instrumente
muzicale, ori lucrãrile cu imagini
de la malul mãrii. Toare lucrãrile
stau sub semnul cuvintelor rostite
de marele pictor Pierre Auguste
Renoir: Dupã pãrerea mea,
tabloul trebuie sã fie vesel ºi
frumos. În viaþã existã prea
multã monstruozitate, cã sã mai
fabricãm ºi noi lucruri urâte.
Din pãcate, chiar aºa este.
Nãscutã la 21 decembrie
1963 în Bucureºti, Elena
Demetrescu a urmat cursurile
Facultãþii de Medicinã ºi Far-

macie din Bucuresti, promoþia
1988. A profesat ca medic de
Laborator ºi Hematologie
Transfuzionalã la Spitalul Clinic
de Urgenþã Militar Central.
De aici pleacã dorinþa realizatã a
artistei de a alina sufletele
noastre prin pictura sa. ªi-a
descoperit pasiunea pentru
artã la vârsta maturitãþii, când
a urmat cursuri de picturã
în cadrul Cercului Militar
Naþional, cu profesorul Nicolae
Iorga ºi profesorul Violeta
Antonovici. A avut începând
cu 2009 expoziþii personale
la Cercul Militar Naþional ºi a
participat la expoziþii de
grup în cadrul Cenaclului de
Arte Plastice al Medicilor
Ion Þuculescu ºi Asociaþiei
Artistilor Plastici din Bucureºti.
În prezent, Elena Demetrescu
este studentã la Universitatea de

Arte Plastice, secþia Artã Muralã.
Îmi amintesc de tabloul
intitulat Lacul lebedelor, ori o
lucrare intitulatã Roºu ºi verde,
unde se vãd patru pensule, instrumentele cele mai dragi tuturor
pictorilor din lume. Pensulele
folosite de Elena Demetrescu au
scos în relief talentul sãu, determinarea puternicã de a realiza ceva
durabil în lumea artelor vizuale.
La finalul acestor rânduri,
un singur gând pentru Elena
Demetrescu, folosind chiar un titlu
cules din catalogul sãu: Sus
ancora! spre viitoarele expoziþii.
Îi urãm mult succes!
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Pasiune fãrã bariere
Tarifele de interconectare pentru
telefonia mobilã scad cu 24 la sutã Uniformologia
Ca urmare a reglementãrilor Autoritãþii Naþionale de Administrare
ºi Reglementare în Comunicaþii (ANCOM), începând cu data de
1 septembrie 2012, tarifele maxime de interconectare percepute de
operatorii reþelelor mobile de telefonie scad cu 24%, pânã la nivelul
Operatorii cãrora li se aplicã aceastã
reglementare, transmite ANCOM, sunt:
Cosmote Romanian Mobile Telecommuncations, Orange România, Romtelecom,
RCS & RDS, Telemobil ºi Vodafone
Romania, respectiv toþi furnizorii activi de
reþele ºi servicii de telefonie mobilã destinate
publicului din România, aceºtia fiind identificaþi de ANCOM ca având putere semnificativã pe pieþele terminãrii la puncte mobile
a apelurilor de voce în propriile reþele.
Tariful de terminare reprezintã preþul plãtit
pe piaþa de gros de un furnizor de servicii de
telefonie operatorului în reþeaua cãruia sunt
terminate apelurile efectuate de proprii
utilizatori. Acest preþ se regãseºte în tariful
perceput utilizatorului final care iniþiazã
apelul. Practicarea unor tarife de terminare
excesive în raport cu costurile furnizãrii
eficiente a serviciilor poate prejudicia
concurenþa la nivelul pieþei de telefonie ºi
denatureazã comportamentul de consum al
utilizatorilor. Necesitatea continuãrii regle-

de 3,07 eurocenþi/minut. Aceasta este a doua etapã de reducere a
plafoanelor maxime pentru tarifele de interconectare la telefonia mobilã
în acest an, dupã cea din martie, când tarifele au fost reduse cu valori
cuprinse între 19% ºi 30%.

mentãrii tarifelor de terminare la puncte
mobile a apelurilor de voce a fost confirmatã
în urma analizelor de piaþã realizate de
ANCOM în anul 2011, din care a rezultat
cã toþi cei 6 furnizori de servicii de acces la
o reþea publicã de telefonie mobilã, activi
în România, deþin putere semnificativã pe
piaþa de gros a terminãrii la puncte mobile a
apelurilor de voce în propriile reþele.
ANCOM a impus tuturor acestor furnizori
obligaþia de a respecta anumite plafoane
maxime pentru tarifele serviciilor de
interconectare. Suplimentar faþã de reducerea
tarifelor de interconectare, aceºti furnizori
sunt subiectul unor obligaþii de transparenþã,
nediscri-minare, de a permite accesul ºi
utilizarea unor elemente specifice ale reþelei
ºi a infrastructurii asociate, precum ºi
obligaþia de control al tarifelor. În urma
reglementãrilor, tariful mediu pentru
terminarea la puncte mobile a apelurilor de
voce în România a scãzut în termen nominali
cu peste 70%, din 2003 ºi pânã în prezent.

Anul 2013 va marca noi evoluþii ale
tarifelor de terminare ale apelurilor de voce,
atât la puncte fixe cât ºi la puncte mobile.
Cuantumurile ºi viteza reducerilor vor fi
definitivate în urma consultãrilor publice
naþionale ºi europene. Numãrul total de
utilizatori activi de telefonie mobilã din
România era de 23,4 milioane la sfârºitul
anului 2011, în scãdere cu 4% faþã de cel
înregistrat la finele lui 2010. Numãrul
cartelelor preplãtite active a scãzut în 2011
cu 6%, ajungând la 14,05 milioane, în timp
ce numãrul abo-namentelor persoanelor fizice
a scãzut cu 3% (pânã la 6,42 milioane), iar
numãrul abona-mentelor încheiate de
persoane juridice a crescut cu 5% (ajungând
la 2,94 milioane), în comparaþie cu valorile
înregistrate la nivelul anului 2010. Rata de
penetrare a serviciilor de telefonie mobilã la
sfârºitul anului 2011 era de 123 cartele SIM
active la 100 locuitori ºi a fost calculatã
pe baza rezultatelor preliminare ale
recensãmântului desfãºurat în 2011.

S-a redus durata procedurilor prin care îþi poþi
schimba operatorul, dar pãstra numãrul de telefon
Decizia ANCOM nr.351/2012 privind modificarea unor
reglementãri din domeniul portabilitãþii numerelor, publicatã în
Monitorul Oficial nr. 287 ºi 287 bis din 2 mai 2012, a intrat în
vigoare la data de 2 septembrie. Începând cu aceastã datã, termenul
Autoritatea Naþionalã pentru Administrare ºi Reglementare în Comunicaþii
(ANCOM) informeazã cã, prin Decizia
nr. 351/2012, se reduc termenele în care
furnizorii au obligaþia sã realizeze activitãþile specifice asociate diferitelor faze ale
procesului de portare. Astfel, termenul în
care furnizorul donor trebuie sã rãspundã
unei cereri de portare se reduce de la patru
zile lucrãtoare la o singurã zi. Reducerea
acestui termen va permite ca portarea sã fie
realizatã mai rapid, chiar ºi în cazurile în
care furnizorul donor identificã probleme la
completarea cererii ºi este necesarã
reintroducerea acesteia.
Dupã validarea cererii de portare,
abonaþilor care solicitã portarea li se va activa
numãrul de telefon în cel mult o zi lucrãtoare.
Durata maximã potenþialã de întrerupere a
serviciului în cursul procesului de portare se
reduce la 4 ore în loc de 5 ore (în cazul portãrii
numerelor de telefonie fixã) ºi la 3 ore în
loc de 4 ore (în cazul portãrii numerelor de
telefonie mobilã). În practicã, durata

de activare a unui numãr portat va fi de maxim o zi lucrãtoare, aºa
cum prevãd normele europene, iar durata maximã a procedurilor
administrative aferente portãrii se reduce de la zece la trei zile
lucrãtoare.

întreruperii serviciului este mai micã, media
pe semestrul I din 2012 fiind de aproximativ
90 de minute pentru numerele fixe ºi 30 de
minute pentru numerele mobile. În cazurile
în care utilizatorul final ºi furnizorul acceptor
stabilesc de comun acord o anumitã datã la
care sã fie realizatã portarea, durata întregului proces poate fi mai mare de trei zile,
þinând cont de anumite circumstanþe specifice
(corelarea realizãrii portãrii cu data la care
expirã contractul cu furnizorul donor,
instalarea de infrastructurã de acces etc.).
Pentru a rãspunde acestor cerinþe, sistemul
informatic utilizat pentru gestionarea
proceselor de portare este unul flexibil.
În acelaºi timp, abonaþii vor avea
posibilitatea de a refuza asignarea de cãtre
furnizorul acceptor a unui numãr de telefon
cu caracter provizoriu, spre a fi utilizat pânã
la momentul realizãrii portãrii. În situaþia în
care abonaþii decid sã accepte un numãr
provizoriu, aceastã decizie prevede expres
dreptul de a alege, în mod real, între
continuarea sau nu a relaþiilor contractuale

cu furnizorul acceptor, în eventualitatea în
care procesul de portare nu se finalizeazã,
respectiv de a fi informaþi, în mod corespunzãtor, asupra consecinþelor alegerii lor.
Totodatã, furnizorilor de servicii de comunicaþii electronice le-au fost impuse obligaþii
suplimentare pentru evitarea portãrilor
abuzive.
În perioada 15 septembrie - 15
noiembrie 2012, ANCOM va derula o
campanie de informare prin radio ºi internet
pentru a creºte numãrul utilizatorilor de
telefonie care cunosc existenþa ºi semnificaþia
semnalului sonor pe care apelantul îl aude
atunci când apeleazã un numãr de telefon
portat. Semnalul sonor va fi mediatizat prin
spoturi radio, bannere pe internet ºi prin
intermediul site-ului www. portabilitate.ro.
În plus, în cadrul campaniei, ANCOM
va pune la dispoziþia utilizatorilor site-ului
de socializare facebook.com o aplicaþie prin
care orice utilizator care ºi-a portat numãrul
îºi poate anunþa prietenii cã ºi-a schimbat
operatorul de telefonie.

 ºtiinþa
veºmintelor
militare
Mihãiþã ENACHE

Uniformologia este o ºtiinþã
auxiliarã istoriei, ce se ocupã cu
studiul uniformelor de orice tip,
atât în detaliu cât ºi în cadrul
în care acestea au apãrut, rãsunã,
precum o rafalã furioasã de
Kalashnikov vocea istoricului drd.
Emil Boboescu. Deºi are doar
27 de ani, spune cã uniformologia
este viaþa lui. Pasiunea pentru
uniforme este conexã, oarecum,
cu pasiunea pentru istoria militarã
ºi am dezvoltat-o de mic, insuflatã
de poveºtile ºi biblioteca bunicului
meu, ofiþer al armatei române,
pasiunea pentru uniforme cristalizându-se ulterior, îºi aminteºte
Emil. Momentul hotãrâtor în ceea
ce priveºte istoria a venit pe la trei
ani. Atunci, bunicul mi-a pus în
piept ordinul Meritul Militar,
clasa I-a, ºi, de atunci, am rãmas
lipit de acest domeniu, spune cu
mândrie Emil. Practic, aceastã
ºtiinþã se ocupã cu decodificarea
simbolurilor ce reprezintã o
uniformã, pentru cã aceasta este
un simbol sau, mai bine zis, o serie
de simboluri pentru a defini ºi
departaja în planul vizual al
societãþii o anumitã categorie
socio-profesionalã. Deci, pe scurt,
mã joc ºi eu un pic cu simbolurile,
zâmbeºte pe sub mustaþã Emil.
Însã, pânã sã ajungã sã se joace cu
simbolurile, istoricul Boboescu a
trebuit sã se documenteze citind
lucrãri de profil, atât româneºti,
cât ºi strãine, ca sã înþeleagã
mecanismul de cercetare ºi implicit
metoda de lucru. Numai aºa a
ajuns sã cunoascã tot felul de
secrete ale istoriei. Spre
exemplu, grenada cu limbi de foc
este un însemn dat infanteriei nu
numai în România, dar ºi în multe
alte þãri. Acesta provine de la
desenarea grenadelor utilizate
începând din secolul al XVIII-lea,
fiind transpus ca însemn heraldic,
destãinuie Emil. Întrebat ce satisfacþii ori dezamãgiri a avut în
domeniu, Emil afirmã cã satisfacþie
se poate numi orice descoperire

Filmul de pe Bulevardul Capucinilor

Lecþie de amoralitate

Silviu ªERBAN
Majoritatea criticilor care au
comentat Muerte de un ciclista
(Moartea unui biciclist) au vorbit
de influenþa peliculei lui
Michelangelo Antonioni, Cronaca
di un amore, produsã cinci ani mai
devreme. Dincolo însã de
similitudinea izbitoare a scenariilor
celor douã capodopere cinematografice, filmul lui Juan Antonio
Bardem aduce, totuºi, ºi o altã perspectivã, cea politicã, incriminând
în mod evident tarele societãþii
franchiste de la vremea respectivã
ºi accentuând asupra imensei
diferenþe, sub toate planurile, dintre
bogaþii ºi sãracii epocii. Crima,
adulterul, ºantajul, toate sunt
puternic ancorate social, indicând
decadentismul moral, declin pe

care Bardem îl va atribui ºi
cinematografului spaniol într-un
articol deosebit de controversat,
publicat în acelaºi an. În Muerte de
un ciclista semnele amoralitãþii sunt
abundente: un cuplu adulter, Juan
(Alberto Closas) ºi Maria José (Lucia
Bosè), este pãrtaº la uciderea unui
biciclist, ca urmare a unui accident
de maºinã ºi, deºi victima se aflã încã
în viaþã, cei doi, la îndemnul femeii,
pãrãsesc locul accidentului pentru a
nu se afla de relaþia lor; Juan, profesor
asistent la universitate, poziþie pe
care o ocupã datoritã influenþei
cumnatului sãu Jorge (Emilio
Alonso), om important al elitei
conducãtoare, nedreptãþeºte fãþiº o
studentã, neacordându-i notã de
trecere din cauza preocupãrilor legate
de posibila investigare a crimei
despre care citise în ziar; din dialogul
dintre cei doi adulteri aflãm cã Maria
José este, în fapt, fosta prietenã a
lui Juan, pe care, însã, aceasta,
întrucât plecase la rãzboi, nu-l mai
aºteptase ºi se mãritase cu un prosper
om de afaceri, Miguel (Otello Toso),
omul pe care acum îl înºela; Rafael
(Carlos Casaravilla), un critic de artã
cinic, hotãrât sã câºtige ceva bani
din infidelitatea Mariei José, o
ºantajeazã pe acesta ameninþând-o
cu dezvãluirea întregii poveºti soþului
ei; în fine, atunci când, în sfârºit,

conºtiinþa moralã a lui Juan se
trezeºte la viaþã ºi mergând la poliþie
ºi recunoscându-ºi vina, decide sã
plãteascã pentru rãul fãcut,
dragostea de bani ºi viaþa de huzur a
partenerei lui de adulter este mai
puternicã, iar bãrbatul piere în urma
unei noi crime a Mariei José, menitã
s-o acopere pe prima definitiv.
Filmul lui Bardem este deosebit
de creativ din punct de vedere al
editãrii scenariului, atrãgând atenþia,
în mod special, o anume modalitate
de legare a scenelor ºi utilizarea
elipsei ca mijloc narativ. Regizorul

64

premergãtoare (primele ale
filmului) ºi ulterioare
evenimentului (biciclistul
întins pe ºosea ºi cei doi care
se grãbesc sã vadã ce s-a
întâmplat). Dar cea mai
interesantã construcþie elipticã este scena flamenco-ului,
în care, pe fondul muzical ce
acoperea orice alt sunet, îi
vedem discutând pe Rafael ºi
Maria José, apoi pe Rafael ºi
Miguel, schimbându-se
totodatã priviri sugestive în
triunghiul amoros Juan-Maria
José-Miguel, deducând semni- Juan este lovit de aceeaºi maºinã
ficaþiile atât din cadrele anterioare, condusã de aceeaºi persoanã. Numai
în care Rafael îl ameninþase pe Juan cã destinul nu-i mai este favorabil
cã-i va dezvãlui totul lui Miguel, nici Mariei José, un cadru scurt cu
dar ºi din cele ulterioare, când cei Miguel, aºteptându-ºi nervos soþia
implicaþi în discuþie ies pe terasã ºi spãrgând în cele din urmã portretul
pentru a clarifica lucrurile. Finalul acesteia, anunþând sfârºitul tragic al
cadrul scenei petrecerii flamenco, propune revenirea celor doi adulteri femeii: un nou accident în care este
sparge geamul clãdirii Universitãþii, la locul crimei pentru a ascunde implicat un biciclist, dar de data
din scena urmãtoare, în care urmele, dar printr-o nouã crimã: aceasta soldat cu moartea ºoferului.
mulþimea de studenþi protesteazã
vehement împotriva lui Juan
* * *
ca urmare a nedreptãþii pe care A Canção de Lisboa (Un cântec din Lisabona), unul dintre cele mai
acesta o fãcuse studentei. Elipsa, importante filme în istoria cinematografului portughez, este realizat în
tehnicã narativã atât de uzitatã 1933 de un renumit arhitect, José Cottinelli Telmo, implicat ºi în
de neorealiºtii italieni, este parte producþia cinematograficã, constituindu-se ca unica realizare a acestuia
esenþialã a poveºtii ºi la Bardem. ca regizor. Pelicula are în echipa de producþie nume importante ale
Nu suntem martorii accidentului, vremii în cultura portughezã: pictorul Carlos Botelho, ca asistent la
ci, exact ca în Ossessione al lui regie, poetul Jose Gomes Ferreira, ca asistent la montaj, sau pictorul
Visconti, vedem doar cadre Almada Negreiros, autorul celor douã postere promoþionale ale filmului.
continuitãþii logice a unor cadre ce
aparþin unor segmente de acþiune
diferite. Spre exemplu, discursul
lui Jorge de la petrecerea de la
ambasada americanã devine
dintr-o datã imagine proiectatã pe
un ecran într-o salã de cinema,
parte a unui reportaj legat de acest
eveniment; fumul þigãrii suflat de
Juan, întins în pat în camera sa,
este respins printr-un gest cu mâna
de Maria José, aflatã într-o discuþie
cu soþul ei fumând; sticla aruncatã
de Rafael, în urma conflictului iscat
de acesta prin dezvãluirile sale în

Muerte de un ciclista
(Juan Antonio Bardem, 1955)

foloseºte intens montajul în paralel
pentru a descrie concomitent
stãrile prin care trec cei doi actori
principali ai crimei, Juan ºi Maria
José, terorizaþi psihic de ceea ce
s-ar putea afla, dar mai ales, de ceea
ce ar putea ºti Rafael, cel care nu
lasã cu nicio ocazie sã se înþeleagã
care sunt informaþiile ºantajiste.
Pentru a sublinia unitatea
contextualã sau de semnificaþie,
Bardem intersecteazã de multe
ori scenele, prin intermediul

sau atunci când gãseºti ceva ce
presupuneai cã este, dar nu aveai
confirmarea, ºi îþi dai seama cã
ai avut dreptate în presupunerile
tale. Dezamãgiri sunt douã, mari:
prima, cã nu am reuºit încã sã
pun în aplicare, ca formã de
câºtigare a existenþei ce am
învãþat ºi, a doua, cã, uneori,
unifor-mologia româneascã
actualã nu merge pe linia
organicã a dezvoltãrii, ci pe o linie
de multe ori importatã de aiurea,
ignorând tot ce a fost înainte ºi ar
putea servi ca exemplu. Despre
rezultatele proprii în domeniu,
Emil mãrturiseºte cã a publicat
primele articole ºtiinþifice având
ca temã uniformele armatei
române din perioada 1953-1989
ºi pe uniformele feroviare din anul
1950 ºi pânã în prezent. Nu a fost
o muncã uºoarã, însã aceste douã
studii fac parte din teza mea de
doctorat, tezã ce trateazã cu
precãdere uniformele româneºti
postbelice. Este o tezã în cotutelã,
între Universitatea Bucureºti ºi
Ecole des Hautes Etudes en
Sciences Sociales din Paris, în
programul de cotutelã am petrecut
o perioadã în Franþa. Aici am avut
contact cu uniformologia francezã
la ea acasã. Nu eram strãin de ea,
dar am avut ocazia sã vãd cum se
foloseºte ºi în ce cantitãþi, plus cã
am avut acces la câteva lucrãri pe
care în þarã le-aº fi accesat mai
greu pentru studiul doctoral. Sunt
convins, spune Emil, cã Nicolae
Iorga avea dreptate când scria:
Cunoscând istoria, eroii, tradiþia,
ne facem mai sociabili, mai
altruiºti, mai iubitori de om ºi viaþã.
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Televiziunea H2.0
LUNI  10 septembrie 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 
Lumea tehnologiei
13:30 Film documentar 
Starea naturalã
14:00 Medicina tv.
Prof. univ. dr.
Constantin Dumitrache
la dispoziþia dumneavoastrã
15:00 Film serial  Destine furate
(Filipine)
16:00 Locuri de poveste
Emisiune de Viorel Popescu
16:30 ªtiinþã ºi imaginaþie
Emisiune de
Alexandru Mironov
17:30 Internetul ºtie tot?
Emisiune de Robert Tache
18:30 Sondajul zilei 
Emisiune de Cristina Matei
19:30 Jurnal 2.0
20:30 Best of Litoral 2.0
Emisiune de Sorin Lupaºcu
21:30 Festivalul Callatis 
selecþiuni
23:00 Viaþa fãrã fard
Emisiune de
Ciprian Vasilescu
00:00 Internetul ºtie tot? (r)
01:00 Universitaria*

06:00
06:30
07:00
08:00
10:00
10:15
13:00
13:30
14:00
15:00
16:00
16:30
17:30
18:30
19:30
20:30
21:30
23:00
00:00
01:00

MARÞI 11 septembrie 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 documentar 
Lumea tehnologiei
Film documentar 
Starea naturalã
Har et party
Emisiune de Carmen Fulger
Film serial 
Destine furate (Filipine)
Cãlãtor prin þara mea 
Emisiune de
Cãtãlin Maximiuc
Post scriptum muzical
Emisiune de Sorin Lupaºcu
Internetul ºtie tot?
Emisiune de Robert Tache
Sondajul zilei
Emisiune de Cristina Matei
Jurnal 2.0
Best of Litoral 2.0
Realizator Sorin Lupaºcu
Festivalul Callatis 
selecþiuni
Istoria cu învãþãturã
Emisiune de prof. univ. dr.
Valeriu Râpeanu
Internetul ºtie tot? (r)
Universitaria*

MIERCURI 12 septembrie 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 documentar 
Lumea tehnologiei
13:30 Film documentar 
Starea naturalã
14:00 Medicina tv.
Prof. univ. dr. Alexandru Oproiu
la dispoziþia dumneavoastrã
15:00 Film serial 
Destine furate (Filipine)
16:00 Misiunea animalelor
Emisiune de Valeria Arnãutu
16:30 Agricultura ºi alimentaþia
Emisiune de Gheorghe Predilã
17:30 Internetul ºtie tot?
Emisiune de Robert Tache
18:30 Sondajul zilei
Emisiune de Cristina Matei
19:30 Jurnal 2.0
20:30 Best of Litoral 2.0
Realizator Sorin Lupaºcu
21:30 Festivalul Callatis 
selecþiuni
23:00 Între alb ºi negru
Emisiune de Simona ªerban
23:30 Românul, cetãþean european
Emisiune Cristina Pãiuºan Nuicã
00:00 Miss Plaja 2012 ®
00:00 Internetul ºtie tot? (r)
01:00 Universitaria*

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
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  Dincolo
de America  (România)
00:00 Cafe concert
Emisiune de Sorin Petre
00:30 Seara românilor ®
02:30 Nocturna ®
04:00 ªtiinþã ºi imaginaþie ®
05:00 Ilinca Dumitrescu
ºi invitaþii sãi ®
05:30 Miºcare, sãnãtate
ºi frumuseþe ®

08:00
10:00
10:15
13:00
13:30
14:00
15:00
16:00
16:30
17:30
18:30
19:30
20:30
21:30
23:00
23:30
00:00
01:00

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 septembrie

Noaptea
Albã
a Filmului
Românesc
Evenimentul aflat la a treia ediþie, se va
desfãºura în data de 14 septembrie 2012
în Bucureºti, Cluj-Napoca, Iaºi ºi
Timiºoara. Cea mai lungã noapte dedicatã
producþiilor cinematografice autohtone
propune publicului cinefil producþii de
toate genurile realizate de cineaºti din
toate generaþiile, acoperind astfel o paletã
cât mai largã de gusturi. Potrivit
RomFilmPromotion, la Bucureºti,
Noaptea Albã va fi organizatã atât în
spaþiile deja cunoscute publicului din

07:00

JOI  13 septembrie 2012
Start în carierã
Emisiune de
conf. univ. dr. Laura Goran
Medicina tv. Prof. univ. dr.
Constantin Dumitrache
la dispoziþia dumneavoastrã
Matinal 2.0
Azi, despre ieri ºi mâine
Emisiune de Corneliu Toader
Universitaria*
Film documentar 
Lumea tehnologiei
Film documentar 
Starea naturalã
Medicina tv. Prof. univ. dr.
Andrei Firicã la dispoziþia
dumneavoastrã
Film serial 
Destine furate (Filipine)
Cinepanorama
Emisiune de Eugen Atanasiu
Gala cântecului românesc
Emisiune de Georgel Nucã
Internetul ºtie tot?
Emisiune de Robert Tache
Sondajul zilei
Emisiune de Cristina Matei
Jurnal 2.0
Best of Litoral 2.0
Realizator Sorin Lupaºcu
Festivalul Callatis 
selecþiuni
Portrete ºi consemnãri
Emisiune de Cezar Lungu
Anul electoral 2012.
Emisiune de Simona ªerban
Internetul ºtie tot? ®
Universitaria*®

DUMINICÃ  16 septembrie 2012

SÂMBÃTÃ  15 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

06:00

ediþiile precedente, precum Cinema Studio,
Cinema Patria, Noul Cinematograf al
Regizorului Român, Centrul Vechi sau Club
Fabrica, cât ºi în spaþii noi.
În Cluj-Napoca, cinefilii sunt aºteptaþi la
Cinema Victoria, precum ºi la Casa TIFF,
cel mai nou ºi mai activ spaþiu cultural din
Cluj. La Timiºoara, spectatorii se pot bucura
de proiecþii la Cinema Timiº, iar la Iaºi,
proiecþiile vor avea loc la Cinema Victoria.
Programul complet al evenimentului,
pe site-ul www.romfilmpromotion.ro

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 
Fluierul fermecat
(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 artistic (r)
04:00 Film documentar 
Lumea spectaculoasã
a automobilelor (r)
05:00 Forum IT (r)

VINERI  14 septembrie 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 documentar 
Lumea tehnologiei
13:30 Film documentar 
Starea naturalã
14:00 Casã dulce româneascã
Emisiune de Cãtãlin Maximiuc
15:00 Film serial 
Destine furate (Filipine)
16:00 Viaþã fãrã fard
Emisiune de Ciprian Vasilescu
17:00 ªtiinþã ºi imaginaþie
Emisiune de
Alexandru Mironov
18:00 Viaþã de român
Emisiune de Simona ªerban
18:30 Economia, pentru cine?
Emisiune de Ilie ªerbãnescu
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* (r)
* Metode de predare interactivã, cursuri
aduse în casa telespectatorului de profesori
prestigioºi. Emisiune realizatã în cadrul
Departamentului Învãþãmânt.

Dincolo
sâmbãtã,
de America 8 septembrie,
(România)

ora 22,30

Un thriller psihologic, cu inserþii
erotice un CASABLANCA
est-european, în care povestea
de dragoste înfrunta regimul
totalitar. Dincolo de America 
un film în regia lui Marius Th
Barna, cu Daniela Nane, ªerban
Ionescu, Dorel Viºan, Mihai
Stãnescu, Valentin Teodosiu,
Maria Dinulescu

duminicã,
16 septembrie,
ora 20,30

Fluierul
fermecat
(SUA)

O invazie de ºobolani stârneºte
furia locuitorilor. Ultima speranþã
pentru a scãpa de micile vietãþi
agasante este cântecul unui fluier.
Ademeniþi de melodia fluierului
fermecat, ºobolanii s-au îndreptat
cãtre râul din oraº, unde s-au
înecat. Aventura însã abia de
acum începe!

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

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
JOI
Realizator: Robert Tache
07.00-12.00  Matinal 2.0
17.00-19.00  Sacreat în România
Realizator: Alina Toma, Tibi Ursan
Realizator: Robert Tache
23.00-00.00  Café Nocturn
12.00-13.00  Internetul ºtie tot?
Realizator: Luminiþa Bondrea
Realizator: Robert Tache
13.00-16.00  Ce conteazã?
DUMINICÃ
08.00-12.00  Matinal de week-end
Realizator: Antonio Glodeanu
12.00-13.00  Omul din spatele
16.00-19.00  Drive Time
19.00-22.00  Scurt pe doi ... punct 0 personalitãþii. Realizator: Maria Ilie
13.00-17.00  Siesta de week-end
Realizator: Maria Ilie
17.00-19.00  Top 2.0. Realizator:
22.00-23.00  Café Nocturn
Alina Toma, Alex Crãciun
Realizator: Luminiþa Bondrea
20.00  22.00  Poveºti nespuse
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
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BRÂNCUªI

ªI TRIPTICUL SCULPTURAL
CALEA EROILOR
Ioan N. ROªCA

Constantin Brâncuºi

(19 februarie 1876, Hobiþa  16 martie 1957, Paris) este socotit
pãrintele sculpturii contemporane. În timpul ºi în urma studiilor efectuate în þarã (ªcoala
de arte ºi meserii din Craiova, apoi ªcoala de Bellearte din Bucuresti, absolvitã în 1902),
a realizat mai multe busturi în stil clasic, între care, în 1904, ºi pe cel al medicului militar
Carol Davila, expus în prezent în incinta spitalului militar din Bucureºti. Un timp, a practicat
acelaºi stil ºi la Paris, unde în anii în 1905-1906 a urmat École Supérieure des Beaux Arts,
iar în anul 1907 a lucrat cateva luni în atelierul celebrului sculptor Auguste Rodin. A
pãrãsit însã atelierul, afirmând: La umbra marilor copaci nu creºte nimic. Într-adevãr,
eliberându-se de influenþa sculpturii clasice ºi a celei romantice a lui Rodin, a început sã
afirme o direcþie artisticã nouã, esenþialistã, prin care a lãsat deoparte însuºirile secundare
ale personajelor ºi realitãþilor sculptate, pentru a le reþine pe cele definitorii, esenþiale. În
perioada interbelicã s-a impus pe plan internaþional prin participarea la expoziþii colective
în diferite þãri europene ºi în Statele Unite, unde a avut ºi douã expoziþii personale, în 1914
ºi 1926, la fel ca ºi la Bucureºti, în 1956 ºi 1964.

Interpretãri date ansamblului sculptural
Calea Eroilor
Brâncuºi a stilizat elementele populare
de la care a plecat, transformându-le
în opere ale artei culte ºi conferindu-le
noi semnificaþii.
a. Desigur, existã ºi o interpretare
obiºnuitã, care pleacã de la sursa
popularã a celor trei monumente, fãrã sã
se distanþeze prea mult de semnificaþia
concretã a surselor.
În acest sens, Masa tãcerii semnificã
locul în care eroii neamului s-au reunit,
am zice, ritualic, cu membrii familiei lor,
pentru a servi împreunã ultima masã
înainte de a pleca la luptã.
În acelaºi sens, Poarta sãrutului
reprezintã poarta despãrþirii de cei dragi
de acasã, unde, la plecarea pe front,
bãrbaþii cãsãtoriþi ºi-au sãrutat nevestele
ori ºi copii, iar tinerii necãsãtoriþi  pãrinþii,
fraþii mai mici, sau ºi iubitele.
Coloana infinitului, prin analogie ºi
omologie cu stâlpul unei prispe de þarã, poate
sugera o coloanã de susþinere nu pentru o
casã sau alta, pentru o familie sau alta, ci
pentru casa comunã a eroilor, adicã pentru
întreaga comunitate a celor care s-au jertfit.
b. Existã ºi o interpretare religioasã,
creºtin-ortodoxã, în care cele trei monumente sunt înþelese ca trei secvenþe
ale ritualului ortodox consacrat celor
plecaþi la cele veºnice. În acest spirit,
Masa tãcerii reprezintã o masã de
pomenire a celor ce nu mai sunt, Poarta
sãrutului  un simbol pentru cununia
religioasã post-mortem a tinerilor care au
plecat din viaþã necãsãtoriþi, iar Coloana
infinitului  un monument funerar, alcãtuit
dintr-un ºir de monumente suprapuse,
care pot continua la nesfârºit ºi care
trimit, implicit, la un ºir nesfârºit de eroi.
c. O altã interpretare, mai profundã
ºi mai plauzibilã, a ansamblului de la
Târgu- Jiu este însã aceea care rezidã în
caracterul de opere de artã al celor trei
monumente. Aceastã interpretare este
permisã ºi de denumirea iniþialã a
monumentelor, ca ºi de unele afirmaþii ale
lui Brâncuºi însuºi.
Sculptura Masa tãcerii, cu masa
înconjuratã de cele 12 scaune, a fost
denumitã, la început, Masa apostolilor

neamului, iar Brâncuºi a permis analogierea
ei cu Cina cea de Tainã, cu Mântuitorul în
mijloc, înconjurat de cei 12 apostoli,
menþionând expres cã, prin forma ei circularã,
tãblia mesei adunã scaunele în jurul ei.
Totodatã, Masa tãcerii trimite ºi la ideea de
Timp, pentru cã, privitã de sus, seamãnã
cu cadranul unui ceas, iar scaunele, care
marcheazã cele 12 ore, au forma de clepsidrã.
Aºadar, Masa apostolilor neamului
simbolizeazã spiritul creºtin-ortodox,
de vechime milenarã, care i-a însufleþit
pe cei ce s-au jertfit pentru neam.
Poarta sãrutului a fost numitã iniþial
Monumentul întregirii neamului. Despre
acest monument, Brâncuºi afirma cã s-a
gândit ºi la o poartã de trecere dincolo, în
altã lume. Este, potrivit denumirii, un
splendid Arc de triumf închinat unitãþii
naþionale, întrucât cei doi stâlpi ai porþii,
fiind alcãtuit fiecare din patru stâlpi uniþi,
reprezintã împreunã cele 8 regiuni ale
patriei, iar faptul cã pe fiecare din cele patru
feþe ale celor doi piloni este încrustat
motivul sãrutului  un cerc tãiat de un
diametru vertical  simbolizeazã unitatea
unor entitãþi distincte, respectiv unirea
tuturor provinciilor româneºti. Poarta
sãrutului este, totodatã, ºi un Arc de triumf
al vieþii asupra morþii, un triumf, de fapt, al
spiritului, prin care eroii trec în veºnicie.
În fine, Coloana infinitului a fost
numitã iniþial Coloana sacrificiului
infinit, iar Brâncuºi a afirmat textual
despre opera sa: ,,Eu am voit sã înalþ
totul dincolo de pãmânt. Aºadar,
Brâncuºi a vrut sã sugereze prin columna
sa un ax de susþinere nu numai a unei
comunitãþi, ci ºi a lumii, o axis mundi, o
axã a spiritului, care pleacã de pe pãmânt
ºi se înalþã, la nesfârºit, în cer. Ideea de
infinit, de nesfârºit, este datã de faptul
cã ultimul modul al coloanei este redat
numai pe jumãtate. Numãrul modulelor
are ºi el o semnificaþie încifratã. Cele
16 module întregi, împreunã cu încã
unul pe jumãtate, semnificã faptul
cã România a intrat în rãzboi la mijlocul anului 1916, deci dupã primii
16 ani ºi jumãtate din secolul al XX-lea.

Ansamblul sculptural Calea Eroilor
ºi tradiþiile artei
ºi arhitecturii populare româneºti
În realizarea celor trei componente
ale ansamblului de la Târgu-Jiu, Brâncuºi
s-a inspirat din elemente ale artei ºi
arhitecturii populare, pe care le-a întâlnit,
în primul rând, în casa pãrinþilor sãi, azi
casã memorialã, ºi pe care le-a stilizat ºi
esenþializat conform propriei sale
concepþii sculpturale.
Masa tãcerii are ca sursã de inspiraþie
masa scundã, rotundã ºi scãunelele,
uneori ºi ele rotunde, care erau încã
în uz pe la mijlocul secolului trecut în
gospodãriile þãrãneºti, pentru a servi
micul dejun, prânzul sau cina.

Poarta sãrutului trimite, la rândul ei,
la poarta de lemn de la þarã, care, în multe
locuri, avea deasupra celor doi stâlpi ºi o
streaºinã, o arhitravã, ºi era împodobitã
cu ornamente geometrice sau florale.
Coloana infinitului cu modulele ei
suprapuse imitã coloanele de lemn ale
prispelor de la þarã, în care, pentru a fi
înfrumuseþat, lemnul paralelipipedic
era scrijelit din loc în loc, cãpãtând
forma unei succesiuni de module. Ele nu
erau doar decorative, ci aveau ºi rol de
susþinere a acoperiºului ºi, deci, a casei
în ansamblu.

*
În concluzie, cele trei monumente realizate de Brâncuºi la Târgu Jiu, care fac din
acest oraº un muzeu în aer liber, au fost închinate de pãrintele sculpturii
contemporane spiritului nemuritor, care i-a animat ºi pe eroii neamului românesc.

Date tehnice privind componentele
ansamblului sculptural Calea Eroilor
Tendinþa lui Brâncuºi spre depãºirea sculpturii figurative ºi esenþializare o
întâlnim ºi în Ansamblul Calea Eroilor de la Târgu-Jiu, pe care l-a realizat în
anii 1937-1938 în urma unei comenzi pentru un monument de comemorare a
eroilor români din primul rãzboi mondial.
Ansamblul cuprinde trei componente, ºi anume: Masa Tãcerii, o masã
rotundã înconjuratã de douãsprezece scaune, Poarta sãrutului ºi Coloana
infinitului. Distanþa dintre Masa tãcerii ºi Coloana infinitului este de 1 kilometru
ºi 275 m, pe o axã ce traverseazã oraºul de la vest la est, plecând de pe malul
Jiului ºi trecând prin biserica ,,Sfinþii Apostoli.
Masa Tãcerii ºi scaunele sunt sculptate din calcar. Masa este compusã
din douã plãci suprapuse, de formã rotundã, asemenea pietrelor de moarã, care
constituie tãblia ºi, respectiv, piciorul mesei. Tãblia are diametrul de 2,15 m
ºi grosimea de 0,43 m, iar piciorul are diametrul de 2 m ºi grosimea de 0,45 m.
Scaunele au forma de clepsidrã, formatã din douã semisfere.
Poarta sãrutului este realizatã din travertin. Este mai mult lungã decât înaltã.
Are lungimea de 5,45 m ºi înãlþimea de 5,13 m, iar grosimea de 1,69 m. Fiecare din
cei doi stâlpi dreptunghiulari ai porþii este format, la rândul lui, din patru stâlpi uniþi.
Coloana infinitului este alcãtuitã din 17 module romboidale din fontã suflatã
cu aramã, fiecare având o greutate de cca. 800 de kg. ºi o înãlþime de
aprox. 1,80 m. Modulele sunt montate pe un ax vertical din oþel. În întregul ei,
coloana cântãreºte 29 de tone ºi are o înãlþime de 29,33 m.

