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8 martie. La mulþi ani!

Cea mai scumpã de pe lume!
Spune-mi care mamã-anume
Cea mai scumpã e pe lume?
Puii toþi au zis de pãsãri,
Zarzãrii au zis de zarzãri,
Peºtiºorii de peºtoaicã,
Ursuleþii de ursoaicã,
ªerpiºorii de ºerpoaicã,
Tigriºorii de tigroaicã,
Mânjii toþi au zis de iepe,
Firul cepii-a zis de cepe,
Nucii toþi au zis de nucã,
Cucii toþi au zis de cucã,
Toþi pisoii, de pisicã,
Iarã eu, de-a mea mãmicã.
Orice mamã e anume
Cea mai scumpã de pe lume!

Georgiana Dragomir, clasa a VIII-a F
ªcoala generalã nr.113, Bucureºti

Nichita Stãnescu

Conf. univ. dr. Miltiade STANCIU, Facultatea
de Marketing ºi Afaceri Economice Internaþionale:

Alegerea profesiei trebuie sã fie una de
tip vocaþie, care sã fie transformatã
într-o pasiune

În urma succesului de care s-au bucurat cursurile gratuite de
limbi strãinedin cadrul ªcolii de iarnã, susþinute de vorbitori
nativi de la Universitatea din Viena, dar ºi de cadre didactice
cu experienþã da la Universitatea Spiru Haret, Facultatea de
Litere (strada Ion Ghica nr. 13) le propune, în continuare,
elevilor din clasele a XI-a ºi a XII-a, în perioada 27 februarie29 mai, o serie de cursuri gratuite la limbile strãine
englezã, francezã, germanã, italianã ºi spaniolã, precum ºi
pregãtire gratuitã pentru bacalaureat la limba românã.
Programul cursurilor:
 englezã: 4, 14, 17, 28 martie, 1, 11, 14, 28 aprilie,
9, 12, 23, 26 mai, între orele 14 ºi 16
 italianã: 4,17 martie, 1, 14, 28 aprilie, 12, 26 mai,
între orele 16 ºi 18
 francezã: 5,19 martie, 2, 16, 30 aprilie, 14, 28 mai,
între orele 16 ºi 18
 spaniolã: 5, 19 martie, 2, 16, 30 aprilie, 14, 28 mai,
între orele 16 ºi 18
 germanã: 13, 27 martie, 10 aprilie, 8, 22 mai,
între orele 14 ºi 16
Pregãtirea pentru bacalaureat la limba românã are loc:
 13, 27 martie, 10 aprilie, 8, 22 mai, între orele 14 ºi 16.
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Profil:  real:  matematicã
 informaticã, ºi bilingv
limba englezã/ intensiv
informaticã  ºtiinþele naturii
 uman:  filologie, intensiv
limba englezã/ intensiv limba
francezã  ºtiinþe sociale,
intensiv limba francezã/
intensiv limba englezã.
Clãdirea liceului a fost recent
renovatã, prin programul
BEI, beneficiind de cele mai
moderne dotãri:  table
interactive, videoproiectoare
în fiecare salã de clasã
 laboratoare de: Chimie,
Informaticã - 4 laboratoare
1 laborator AEL; reþea
conectatã la internet,
Biologie, Fizicã, Englezã,
Media)  bibliotecã  salã de
sport, teren de sport, salã de
fitness, mese ping-pong
 sala de spectacol  muzeu

Domnule conf. univ. dr. Miltiade
Stanciu, ce v-a determinat sã alegeþi
profesia de economist? Ce amintiri
aveþi din perioada studenþiei?
Dupã absolvirea liceului m-am
angajat în producþie, la data de 4 iulie
1991, în cadrul SC Diaroma SRL, o
fabricã de prelucrare diamante naturale,
ca ºlefuitor diamante ºi, treptat, am
devenit instructor în calificarea noilor
angajaþi în meseria de ºlefuitor
diamante. Ideea de a urma o facultate,
deºi o aveam, nu constituia o prioritate
dupã susþinerea Bacalaureatului, fapt
pentru care am intrat la Facultatea de
ªtiinþe Economice, specializarea
finanþe-bãnci-contabilitate, din cadrul Universitãþii Titu Maiorescu, în
urmãtorul an, 1992. În primii ani de studenþie, nu am conºtientizat în
suficientã mãsurã importanþa meseriei de economist, ca profesie de bazã
în cariera mea. Acest lucru s-a schimbat total în anul IV de facultate, când
m-am angajat la Banca Românã de Comerþ Exterior (BANCOREX), în
anul 1996. O prognozã definitivã a carierei mele, am fãcut-o în anul 1999,
când am întocmit un program de pregãtire ºi activitãþi colaterale, desfãºurat
pe o perioadã de 10 ani, care a stat la baza tuturor realizãrilor de pânã în
prezent, inclusiv consacrãrii ca om-economist, obþinerii doctoratului în
(Continuare în pag.6)
economie ºi profesiei didactice universitare.

Interviu realizat de Mihãiþã ENACHE

Recital vocal  instrumental

Haretiºti medaliaþi. Felicitãri!

Atleþii români au câºtigat nouã medalii în cadrul celei de a XIX-a
ediþii a Campionatelor Balcanice indoor de Atletism, desfãºuratã
în moderna salã Atakoy din Istanbul, 22 februarie 2014. La
competiþie au participat sportivi din 15 þãri (Albania, Armenia,
Bosnia-Herþegovina, Bulgaria, Croaþia, Cipru, Georgia, Grecia,
Republica Moldova, Muntenegru, România, Macedonia, Serbia,
Slovenia ºi Turcia).
Medaliile de aur au fost obþinute de  Bianca Rãzor (400 metri 54,17)  Mihaela Nunu (800 metri - 2:04,16)  Cristina Sandu
(triplusalt - 13,27 m) ºi  Anca Heltne (greutate - 18,02 m). Medalii
de argint:  Andrei Gag (aruncarea greutãþii - 20,17 m.  Alina
Rotaru (lungime - 6,45 metri)  Ancuþa Bobocel (1500 m - 4:18,24).
Medalii de bronz:  Ioan Zãizan (1500 metri -3:44,16)  Cristina
Casandra ( 3000 m - 19,11).

ªi când nu va mai fi
Mioara VERGU-IORDACHE

Trebuie sã fim fericiþi! Pentru toate relele, neputinþele, neîmplinirile,
pentru sãrãcie, boalã, nefericire, avem un vinovat.

Responsabilul pentru frica de a ne asuma propria viaþã ºi de a face ceva cu
ea are un nume.

Angoasele zilnice îºi au originea în dealul Cotrocenilor.
Isteria cvasicotidianã izvorãºte din tãcerile sau spusele lui.
Anemia economiei româneºti este urmarea deciziilor aceluiaºi om.
Nestatornicia în relaþiile oficiale este regizatã din acelaºi loc.
Bâlbâielile strategice ºi tactice sunt induse, astral (!?), de acelaºi
Aspiraþiile neîmplinite ale tuturor ºi ale fiecãruia în parte sunt determinate
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de intervenþia lui.

Suspiciunea, care ne bântuie pânã ºi relaþiile personale, purcede din

COLEGIUL NAÞIONAL SPIRU HARET

existenþa aceluia

Eºecul acceptãrii realitãþii lui i se datoreazã.
Suficienþa, superficialitatea, ironia ieftinã, cu care ne tratãm viaþa, n-ar fi
dacã el n-ar fi

Culpabilizarea altora pentru propria lipsã de sincronizare cu vremurile
pe care le trãim are drept cauzã

Ura ireconciliabilã, care ne divizeazã, orbindu-ne, lãsându-ne triºti ºi
?
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În sprijinul participanþilor la învãþãmântul preuniversitar, TVH propune, prin emisiunea PREUNIVERSITARIA, consultaþii pentru
elevii din clasele a opta ºi a douãsprezecea: Matematicã, Limba ºi literatura românã, Fizicã, Chimie, Istorie, Geografie  pentru
bacalaureat; Matematicã, Limba ºi literatura românã  pentru evaluarea naþionalã.
Preuniversitaria, orele 15.30-16.30: bacalaureat  de luni pânã joi evaluare naþionalã  vineri



Mihaela Nunu  campioanã la proba de 800 metri







TVH poate fi urmãritã pe RCS-RDS ºi UPC (digital) Dolce (satelit) precum ºi pe www.tv-h.ro/iphone/ipad

sãraci, se trage de la

Bãsescu e-n toate!
Este program politic, este slogan, este vinovat, este malefic, este
demagog, este corupt, este imoral, este amoral, este securist, este dar ce
nu este?! Ceea ce înseamnã cã este un super erou! Adversarii par a nu-ºi da
seama cã l-au transformat pe un om, ales pentru o vreme, prin vot democratic,
într-o demnitate, într-o forþã (aproape) divinã, care face ºi desface. De ce
e superputernic Traian Bãsescu?! Sau, mai corect, e superputernic Traian
Bãsescu? Sau sunt foarte slabi, plângãcioºi ºi neputincioºi adversarii?
Manipulând nemulþumirea justificatã a electoratului, au creat o superforþã
de vot, o majoritate parlamentarã, care le-ar fi permis sã mute munþii din
loc. Orgoliile mici ºi meschine, lipsa de proiecte reale, incapacitatea
managerialã, rotaþia cadrelor, fãrã sens, i-au împiedicat sã facã paºii
aºteptaþi. Cine e de vinã în viziunea lor ºi a suþinãtorilor? Evident, Traian
Bãsescu. De la sfârºitul acestui an, Traian Bãsescu nu va mai fi preºedinte.
Care este proiectul pe care actuala majoritate îl va pune în aplicare?!
Proiectul pe care nu-l va mai împiedica Traian Bãsescu? Care este strategia
pentru dezvoltarea ºi bunãstarea României?
Mi se pare cã mare tristeþe ne aºteaptã. Când Traian Bãsescu nu va mai
fi preºedinte, cine va mai fi vinovat?! Cred cã ºtiu. Greaua moºtenire.
Traian Bãsescu.
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STUDENÞII ÎNTREABÃ. PROFESORII RÃSPUND
Astãzi, rãspunde lector univ. dr. Raluca CIOCHINÃ, de la Facultatea de Jurnalism ºi ªtiinþele Comunicãrii

MANIPULARE PRIN DISCURS IDEOLOGIC
3
7

În termenii psihologiei sociale, afirmã Bogdan
Ficeac în cartea Tehnici de manipulare, putem vorbi
de manipulare atunci când o anume situaþie socialã
este creatã premeditat pentru a influenþa reacþiile ºi
comportamentul manipulaþilor în sensul dorit de
manipulator. Manipulãrile pot fi clasificate în
funcþie de diverse criterii. Profesorul Philip
Zimbardo, de la Universitatea Stanford, California,
utilizeazã drept criteriu amplitudinea modificãrilor
efectuate într-o anumitã situaþie socialã. Astfel,
manipulãrile mici sunt cele obþinute prin
schimbãri minore ale situaþiei sociale. Trebuie
remarcat cã, deºi în aceastã accepþiune manipulãrile
pot fi clasificate ca mici, medii ºi mari, consecinþele
lor nu respectã o corespondenþã strictã cu
amplitudinea modificãrilor iniþiale. Spre exemplu,
schimbãri mici pot avea consecinþe majore ºi invers.

1

Ce înseamnã manipulãrile mici?

Manipulãrile mici, obþinute prin modificãri minore
ale situaþiei sociale, pot avea, uneori, efecte surprinzãtor
de ample. De pildã, donaþiile pot creºte simþitor atunci
când cererea este însoþitã de un mic serviciu, aparent
nesemnificativ, de un apel la binecuvântarea cereascã sau
chiar numai de înfãþiºarea celui care formuleazã cererea.
Cerºetorii utilizeazã ºi ei nenumãrate trucuri pentru a
stimula spiritul caritabil al trecãtorilor. O altã tehnicã de
manipulare este: Trântitul-uºii-în-faþã. Deºi total opusã,
ca esenþã, cu Piciorul-în-uºã, efectele sunt aceleaºi. Prin
aceastã tehnicã, oamenii sunt determinaþi sã accepte o
anume concesie, prezentându-li-se în prealabil o cerere
mult mai mare, de aceeaºi naturã, care are toate ºansele
sã fie refuzatã. Abia dupã aceea se vine cu cererea avutã
în vedere de la bun început. Aceasta are toate ºansele de
a fi acceptatã, deoarece, prin comparaþie cu solicitarea
inacceptabilã de dinainte, pare foarte rezonabilã. Trebuie
precizat încã o datã cã asemenea tehnici pot aparþine
categoriei micilor manipulãri, dar la fel de bine pot
constitui componente ale unui sistem de manipulare pe
scarã largã. Ele pot fi utilizate pentru a influenþa deciziile
unei singure persoane sau pot sã genereze efecte
puternice la nivelul întregii societãþi (B. Ficeac).

2

La ce se referã manipulãrile medii?
Manipulãrile medii uciderea inamicului. Pe de
se referã la modificãri altã parte, pierderea sentiimportante ale situaþiilor mentului identitãþii are
sociale, cu efecte care, ºi rolul de a face individul
uneori, depãºesc în mod mult mai uºor de manipulat.
dramatic aºteptãrile, tocmai De aceea unele regimuri
pentru cã enorma putere de totalitare pretind supuºilor
influenþã a situaþiilor sociale sã se îmbrace la fel. În China
asupra comportamentului sau în Coreea de Nord,
uman este subevaluatã în þinuta obiºnuitã a cetãþenilor
cele mai multe cazuri (experi- era un soi de uniformã
mentul lui Stanley Milgram). muncitoreascã, menitã sã
Dezindividualizarea este o uniformizeze cât mai mult
tehnicã mult mai simplã, dar masa de manevrã. Conceptul
cu efecte la fel de ºocante. de anomie (din greceºte:
În accepþia psihologiei a nomos  fãrã lege) a fost
sociale, dezindividualizarea introdus, în 1893, de proeste definitã ca un sentiment fesorul Emile Durkheim,
al pierderii în anonimat. întemeietorul ºcolii franceze
Eliberarea de sub constrân- de sociologie, în lucrarea sa
gerile inerente, impuse de La division du travail social
un comportament normal ºi (Diviziunea muncii sociale).
corect în societate, eliberare Anomia desemneazã un
obþinutã prin aceastã cufun- fenomen social anormal,
dare în anonimat, conduce patologic, generat de lipsa
la o creºtere a agresivitãþii, de reguli morale ºi juridice
a manifestãrilor deviante. menite sã organizeze viaþa
Dezindividualizarea prin economicã ºi socialã. Lipsa
ascunderea chipului în acestor norme se resimte la
spatele unor mãºti se nivelul omului obiºnuit prin
regãseºte în numeroase apariþia ºi accentuarea unui
cazuri atât din istorie, cât ºi sentiment de insecuritate
din realitatea imediatã. difuzã, de teamã permanentã,
Membrii organizaþiilor ce duce la acþiuni revendicative
Ku Klux Klan poartã mãºti în paralel cu creºterea agreîn timpul întrunirilor ºi sivitãþii. Cu alte cuvinte, o
acþiunilor. Membrii unor întreagã societate devine
secte satanice, de asemenea. bolnavã atunci când regulile,
Chiar ºi introducerea uni- tradiþiile ºi legile se modificã
formei are printre scopurile brusc, dispar sau se întârzie
ei crearea unui sentiment de înlocuirea lor la timp. Lipsiþi
uniformitate, care sã cufunde de vechiul sistem de valori
individul în anonimat, prin care se raportau permapentru a-l face mult mai nent la situaþiile sociale,
disponibil pentru comiterea oamenii devin vulnerabili,
unor acte inumane, precum dezorientaþi, nervoºi.
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Cum sunt reprezentate manipulãrile mari?

Manipulãrile mari sunt reprezentate de influenþa întregii
culturi în mijlocul cãreia vieþuieºte individul. Sistemul de valori,
comportamentul, felul de a gândi al individului sunt determinate
în primul rând de normele scrise ºi nescrise ale societãþii în care
trãieºte, de subculturile cu care vine în contact. Neglijând aceastã
permanentã ºi uriaºã influenþã, individul poate face mult mai
uºor judecãþi greºite sau poate fi lesne de manipulat. În acelaºi
timp trebuie observat cã, tocmai datoritã acþiunii continue a
manipulãrilor mari asupra noastrã, prezenþa lor a devenit ceva
obiºnuit, fiind mult mai dificil de identificat. Pentru foarte mulþi
este uºor de remarcat o manipulare minorã, de genul trucurilor
electorale, spre exemplu, decât una majorã, cum ar fi, de pildã,
faptul cã rolul ºcolii de a transmite elevilor un bagaj de cunoºtinþe
cât mai mare are o importanþã secundarã în comparaþie cu celelalte
scopuri, prin care copilul, adolescentul de mai târziu, este
antrenat pentru a se integra în respectiva societate. Dupã cum
sublinia psihologul elveþian Jean Piaget, înainte de a fi un mijloc
de comunicare a cunoºtinþelor necesare viitorului adult, ºcoala
îl obiºnuieºte pe elev cu spiritul de subordonare faþã de
autoritãþi, cu simþul responsabilitãþii, cu necesitatea respectãrii
unui program strict ºi promoveazã spiritul de competiþie.
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Cenzura este instrument de manipulare majorã?

Regimurile comuniste au aplicat, în linii generale, aceleaºi
metode de manipulare precum cele utilizate de naziºti. ªi fascismul
ºi comunismul sunt ideologii totalitare, ce presupun strategii
asemãnãtoare de preluare a puterii ºi apoi de menþinere a acesteia.
De exemplu, propaganda nazistã a pus la punct numeroase alte
metode de îndoctrinare. Pictura, arhitectura, teatrul, radioul, ziarele,
muzica, toate au fost supuse unei cenzuri stricte, pentru a putea
fi utilizate cu maximum de eficienþã în controlul gândurilor,
emoþiilor ºi comportamentului fiecãrui cetãþean din cel de-al Treilea
Reich. Un vast sistem de manipulare a fost construit pentru a
putea supraveghea ºi dirija permanent fiecare mijloc de exprimare.
Studierea acestui sistem ºi analiza tehnicilor utilizate în cadrul
sãu pot oferi un posibil rãspuns la întrebarea: Cum a fost
posibil ca naziºtii sã ajungã la putere în Germania ºi sã declanºeze
cel mai devastator conflict armat din istoria omenirii? (Ficeac).

5

Care este definiþia noþiunii de discurs?
Discursul se defineºte ca un limbaj codificat dintr-un domeniu, folosit ca
practicã socialã, de pildã discursul legal, discursul religios, discursul medical. Michel
Foucault a extins definiþia discursului la un corpus de semne ºi secvenþe de comunicare
prin care se atribuie relaþii între anumite obiecte ºi subiecþi: Practicile discursive
faciliteazã constituirea unui ansamblu de cunoºtinþe ºi sunt acele practici gândite ºi
voluntare prin intermediul cãrora oamenii nu numai cã-ºi stabilesc reguli
comportamentale, dar ºi încearcã sã se schimbe în fiinþa lor unicã ºi sã facã din viaþa
lor o operã ce comportã anumite valori ºi corespunde anumitor criterii. (Vol.2 din
Istoria sexualitãþii, p.13) Primele încercãri de definire a discursului de cãtre Michel
Foucault au fost realizate în lucrarea Arheologia cunoaºterii (1972), ca un sistem
reprezentat de idei, atitudini, tipuri de acþiuni, credinþe ºi practici care în mod
sistematic propun o anume construcþie a subiectului ºi a lumii. Mai târziu, Foucault
a spus cã discursul este mediul prin care relaþiile de putere creeazã subiectul ºi
a dat exemplu practicile discursive de tip educativ, social, medical, psihologic etc.
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Existã vreo relaþie între putere ºi cunoaºtere?

Analizând istoria în decursul
veacurilor ne dãm cu uºurinþã seama cã a
existat întotdeauna o problemã de putere
ºi dominaþie. În plus faþã de teoriile
universal valabile, care au fost apoi negate
(marile naraþiuni - Lyotard), apare un
discurs insidios, al puterii, la cei care
disemineazã informaþii: Toþi acei experþi
(profesori, ingineri, doctori, consultanþi)
care creeazã ºi transmit domenii de
cunoaºtere în structurile de putere ale
societãþii (Foucault, Istoria sexualitãþii,
vol.1). În plus faþã de text, practicile
discursive conþin un vocabular specific;
deoarece societatea este ierarhicã, va exista
întotdeauna o altã persoanã care sã
depãºeascã autoritatea ta ºi sã deþinã mai
multe informaþii, astfel manifestându-ºi
superioritatea faþã de tine printr-o practicã
discursivã influentã. Aºa cum aratã
Foucault în Istoria sexualitãþii, vol.2, lumea
este conceputã ºi organizatã prin
intermediul unei reþele de discursuri, de
texte invizibile. Discursurile de putere sunt
ilizibile ºi codificate - numai un ochi
specializat le poate decripta (sunt ascunse
de public): o serie de relaþii multiple, de
strategii deschise ºi tehnici raþionale
articuleazã exercitarea puterii. Cât despre
analiza lor, existã în prezent programe
universitare de teorie politicã ºi strategii,
de comunicarea publicã, de tehnici
publicitare, unde oamenii sunt instruiþi sã
construiascã în mod conºtient ºi sã aplice
discursuri. Funcþia principalã a acestei
practici (de a construi, ideologic vorbind,
fiinþe umane ºi realitatea care le înconjoarã)
este de a fi un instrument ºi o consecinþã a
puterii manifestate, prin care aceasta din

urmã se extinde. Puterea nu se referã
neapãrat la un sistem legislativ, la norme
de conduitã, la instituþii ºi mecanisme
publice de subversie. Dar cum se defineºte
puterea, din moment ce toate menþionate
aici sunt formele ei de manifestare? ( )
Strengthens, or reverses the force relations
este un proces prin care se transformã, se
întãresc sau se inverseazã relaþii de forþã.
Puterea formeazã un lanþ de forþã sau un
sistem în aceste relaþii ori, dimpotrivã,
creeazã contradicþii ºi disjuncþii care
izoleazã; puterea este aplicatã printr-o
serie de strategii în instituþii de stat, în
crearea legilor, în conducerea comunitãþilor
etc. (Foucault, Istoria sexualitãþii, vol.1).
Practicile discursive ºi dominaþia puterii
sunt vizibile peste tot: în publicitate, în
ºtiri ºi emisiuni TV, seriale de televiziune,
filme de acþiune, de rãzboi ºi cu teme politice,
rãzboaie ºi lupte reale, de auto-apãrare, în
tehnicile de campanii politice, în alegeri, în
telemarketing, în sport, campionate
sportive, revoluþii ºi greve - totul este
consolidat prin strategii ale mecanismelor
puterii. ªi este foarte important sã se
înþeleagã cã nu vine de sus, nu este o
forþã externã - dimpotrivã, se naºte din
interacþiunea grupurilor mici, din familie
ºi structuri private de mici dimensiuni. În
cultura actualã, care-ºi aflã rãdãcinile în
postmodernism, relaþiile discursive ºi de
putere ºi-au pãstrat autoritatea asupra
structurãrii spaþiului social ºi cultural. Ca
participant ºi privitor am acces la cantitãþi
de informaþii gestionate ºi organizate într-un
anumit fel. Nicholas Mirzoeff afirma cã
vedem ºi la rândul nostru suntem
supravegheaþi printr-un anume discurs.

Care este rolul manipulãrii în formarea opiniei publice?
Manipulãrile majore stau la baza rãspândirii diferitelor curente
de opinie, formeazã tradiþii ºi obiceiuri, contureazã mentalitãþi,
determinã curente la modã sau chiar ample manifestãri
protestatare.(B. F.) Theodor Adorno ºi Max Hoekheimer afirmau
la jumãtatea secolului trecut cã the whole world is made to pass
through the culture industry. Termenul de industrie culturalã se
referea la noua medie ºi la divertisment (film, radio, televiziune) ºi
aducea în prim plan rolul instituþiilor în formarea (educarea)
publicului în înþelegerea ºi experimentarea culturii vizuale.
Instituþiile culturii vizuale stimuleazã, educã ºi distreazã publicul,
intermediind accesul acestuia la diferite forme de culturã vizualã.
Deoarece statisticile aratã cã publicul îºi modificã stilul de viaþã în
funcþie de informaþiile pe care le primeºte, rolul instituþiilor este
unul fundamental în formarea/ modificarea identitãþii personale.
Cu toate acestea, unii critici susþin cã instituþiile culturale folosesc
Cum acþioneazã guvernarea?
practici de putere pentru a exclude manifestãri ale culturii vizuale
care nu se supun normelor sociale acceptate. În psihanalizã, începând
Michel Foucault vorbea despre governmentality, definind-o ca o serie de
cu scrierile lui Freud (Group Psychology and the Analysis of the Ego, procedee prin care comportamentele sociale sunt guvernate: prin instituþii, agenþii
1921), gãsim afirmaþia cã pentru a menþine omogenitatea ºi controlul cu autoritate, prin discursuri normative (sistem legislativ) ºi prin autodisciplinare.
unui anumit grup este nevoie de un lider carismatic, dominant. Aºadar, guvernarea se referã la modul în care comportamentele sociale sunt
direcþionate, disciplinate prin supraveghere ºi ghidaj. Foucault a analizat
Este discursul istoric o necesitate?
mecanismele guvernãrii care se aflã atât în instituþiile statale, cât ºi în societatea
Din moment ce nu putem înþelege istoria fãcând abstracþie civilã, în cadrul familiei, în construcþia ºi adaptarea unei identitãþi personale.
de cronici, povestiri  dovezi ale timpului trecut  noþiunea de text
În context, de ce este important accesul la cunoaºtere?
a devenit o preocupare majorã în postmodernitate. Dar expresia
derrideanã nu existã nimic în afara textului a fost înþeleasã greºit
Tehnicile discursive, cum ar fi aceste persoane nu se aflã într-un centru
uneori, ca o lansare în inutilitate. Conceptul de text este unul limbajul publicitar, practicile medicale de de putere, se situeazã la marginea societãþii
foarte complicat ºi acoperã acelaºi câmp semantic cu discurs. diagnosticare, anchetele judiciare ºi aºa mai ºi adesea în lumea a treia, în imposibilitatea
Etimologic vorbind, text înseamnã þesãturã, texturã, reþea. Iar ceea departe au etichetat grupuri sociale din de a acþiona ºi de a câºtiga autoritate, ele
ce Derrida spune în Limited Inc. indicã faptul cã toþi referenþii sunt totdeauna, ne-a învãþat Foucault. ªi dacã sunt doar instrumente într-o reþea mai
suspendaþi sau negaþi, iar realitatea nu mai poate fi interpretatã ºi iniþial numai aceia care se aflau într-o largã. Ei devin un obiect de interes, de
înþeleasã în afara discursurilor care o compun, o întreþes. Istoria a poziþie de autoritate marcau diferenþele, documentare socialã ºi de utilizare. Nu au
fost întotdeauna consideratã o serie cronologicã de evenimente în timp, participanþii sociali înºiºi au început posibilitatea de a fi educaþi în universitãþi
importante, descrise de cãtre istorici cu ajutorul unor concepte sã se eticheteze unii pe alþii, sã ocupe ºi nici nu se aflã în contact cu un mediu
obiective, ignorând complet pasaje liminale de la o epocã la alta, anumite poziþii sociale în funcþie de factori cultural ºi sunt inocenþi în înþelegerea
întâmplãri nesemnificative în marele tablou (de exemplu, încãlcarea determinanþi. Interesul postmodernismului relaþiile de putere. Aceºti oameni aflaþi în
ascunsã a regulilor, atmosfera întunecoasã din închisori, nebunia, s-a deplasat din domeniul economic cãtre inferioritate nu au acces la informaþii ºi
schizofrenia, vrãjitoarele ºi aºa mai departe). Foucault este cel marcarea diferenþelor identitare, iar acest nici la un mecanism de putere, deoarece
care s-a întrebat despre locul pe care-l ocupã evenimentele unice lucru nu a dispãrut în cultura vizualã. ele sunt întotdeauna legate. S-ar putea
într-o lume a generalizãrilor ºi a valorilor universale, a analizat Oamenii au încetat sã fie definiþi exclusiv spune cã personajele postmoderne au fost
trecutul ascuns al epocii medievale ºi a descoperit cã Istoria ca membri de clasã sau unitãþi de producþie, de douã tipuri: cele care cunosc cum sã
noastrã este încã structuratã de practici discursive ºi non- ci ca apartenenþi ai unui grup diferenþial în stãpâneascã mecanismele puterii ºi
discursive care opereazã la nivele profunde, dincolo de puterea funcþie de rasã, religie, sex, culturã, þara de nevinovaþii, care se situeazã într-un mediu
de control a conºtiinþei noastre. (Foucault, Istoria sexualitãþii, origine, de limbã etc. Cu toate acestea, defavorizat. Aceºtia din urmã sunt lipsiþi
vol.1) Fie cã recunoaºtem sau nu, istoria nu este altceva decât un atenþia se îndreaptã adesea cãtre acele de experienþã, nu ºtiu cum sã se conformeze
construct uman ºi nu poate fi cunoscutã decât prin intermediul persoane care se aflã într-un context în canalele fine ce construiesc aparatul
documentelor, al textelor pe care le-a lãsat în urmã. Iar în periferic, des-centrate ºi în situaþii-limitã social. De obicei, ceilalþi profitã de pe urma
postmodernitate devenim martorii unei realitãþi ºocante: sunt unde identitatea lor este confuzã, instabilã. lor, sunt influenþaþi ºi denigraþi. Beneficiazã
tratate teme excentrice, care altãdatã au fost excluse din cãrþile de Aceasta este motivul pentru care chiar boli de un ghidaj, dar adesea se pierd, deoarece
istorie tradiþionale. ªi nu mai putem vorbi despre un singur discurs psihice, cum ar fi paranoia, schizofrenie, aceasta este prima lor aventurã  totuºi, la
istoric, ci despre multiple ºi subiective discursuri, interesate de nevrozã severã (care depãºesc ºi neagã finalul unui lung proces plin de suferinþã
evenimentele periferice - avem mai multe istorii care se scriu ºi se normele standard ale raþionalului) au ºi sacrificii, precum ºi de modificãri
rescriu permanent. Aºadar, istoria însãºi, consideratã cândva constituit teme de analizã a limitelor identitare, ei ar putea deveni la fel ca
obiectivã ºi fiabilã, devine un discurs, un construct, o ficþiune.
identitãþii în postmodernism. Deoarece grupul dominant, influenþi ºi puternici.
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UNIVERSITARIA
Workshop /

Prezentarea bazei de date SCOPUS

Institutul Central de Cercetare
ªtiinþificã al Universitãþii Spiru Haret a
organizat miercuri, 26 februarie 2014, la
sediul central al USH, Sala Studio,
workshop-ul Prezentarea bazei de date
SCOPUS. Evenimentul, la care au participat
cercetãtori ºi bibliotecari din cadrul
Universitãþii Spiru Haret, a fost deschis de
prof. univ. dr. Manuela Epure, prorector ºi
director al Institutului Central de Cercetare
ªtiinþificã. Prezentarea SCOPUS a fost
susþinutã de Country Manager SE Europe
Elsevier B.V., Cãtãlin Teoharie, ºi Cristina
Huidiu, Freelance Trainer Elsevier B.V.
în România ºi Republica Moldova. Au
fost prezentate ºi platforma de fulltext a
Elsevier B.V.  ScienceDirect, în contextul
publicãrii Open Access ºi modalitãþilor puse
la dispoziþia autorilor de a alege în ce jurnal
sã publice; MENDELEY, un sistem de
generare automatã a bibliografiilor, dar ºi o
platformã de socializare pentru cercetãtori
ºi bibliotecã virtualã ºi ORCID, identificator
digital permanent pentru a diferenþia
cercetãtorii cu nume similare din SCOPUS,
dar ºi pentru a menþine un profil de autor cu
informaþii actuale. Cristina Huidiu, Freelance
Trainer Elsevier B.V. în România ºi
Republica Moldova ne-a declarat: SCOPUS
este o bazã de date extrem de versatilã,
permiþând analiza producþiei cercetãrii unei
instituþii sau a unui cercetãtor folosind
multipli indicatori pentru a obþine un rezultat
complet, relevant ºi adaptat exigenþelor
clienþilor noºtri, fiind creat de cercetãtori
pentru cercetãtori. Totodatã, poate fi folosit

în analiza tendinþelor în anumite domenii
de cercetare pentru a putea direcþiona
fonduri cãtre acele puncte importante.
SCOPUS este folosit de instituþii de
prestigiu din întreaga lume, precum Consiliul
European de Cercetare, OECD, universitãþile
din Ivy League SUA, Consiliul Australian de
Cercetare, Siemens etc., iar Universitatea
Spiru Haret s-a alãturat, începând din anul
2014, acestei familii internaþionale.
Cercetãtorii USH au acces la baza de date
SCOPUS prin intermediul proiectului
Continuarea accesului electronic naþional la
literatura ºtiinþificã ºi noi modalitãþi de a
susþine ºi promova sistemul de cercetare din
România/ANELIS PLUS , proiect finanþat în
cadrul Planului Naþional de Cercetare
Dezvoltare 2007-2013, Programul
CAPACITÃÞI. Subprogramul Proiecte
mari de investiþii în infrastructura de CDProiecte tip reþelizare/acces infrastructurã,
iniþiat de Asociaþia Anelis Plus, la care
Universitatea Spiru Haret este partener,
începând din anul 2013. Prin acest proiect,
se extinde accesul cercetãtorilor ºi studenþilor
Universitãþii Spiru Haret la noi baze de date
ºtiinþifice internaþionale, THOMSON WEB
OF SCIENCE, JOURNAL CITATION
REPORTS, DERWENT INNOVATION
INDEX, EBSCO ACADEMIC SEARCH
COMPLETE, PROQUEST ºi SCOPUS (din
anul 2014), acestea alãturându-se bazelor de

date ºtiinþifice LEGALIS ºi JSTOR, la care
existã acces din incinta universitãþii, începând
cu anul 2011.
Evenimentul a mijlocit prezentarea
exhaustivã a posibilitãþilor de analizã ºi
modalitãþilor de exploatare a funcþionalitãþilor
SCOPUS pentru a creºte vizibilitatea
Universitãþii Spiru Haret ºi a cercetãtorilor
la nivel internaþional ºi pentru a descoperi
punctele forte, cum ar fi reþeaua de colaborare
internaþionalã deja existentã, pentru a crea
un plan pe termen lung de încurajare ºi
dezvoltare a cercetãrii ºtiinþifice.
Universitatea Spiru Haret se preocupã în
mod constant de asigurarea condiþiilor
necesare activitãþii de cercetare, în
conformitate cu Strategia de Resurse Umane
pentru Cercetãtori a Universitãþii Spiru
Haret, strategie ce încorporeazã principiile
Cartei Europeane a Cercetãtorilor ºi a
Codului de Conduitã pentru Recrutarea
Cercetãtorilor, la care a aderat, prin
intermediul Institutului Central de Cercetare
ªtiinþificã, din luna decembrie 2011.
Universitatea Spiru Haret a primit, în data
de 17 octombrie 2013, din partea Comisiei
Europene, logo-ul Excelenþa Resurselor
Umane în Cercetare, care identificã
instituþiile ºi organizaþiile ca furnizori ºi
susþinãtori ai unui mediu de lucru favorabil
cercetãrii ºtiinþifice.

Cãtãlin RADU, ICCS

Cum poþi supravieþui la limitã? sau Abator

Asociaþia Studenþilor
Arhitecþi Spiru Haret
anunþã cã
de vineri, 28.02.2013,
ora 16.00,
a reînceput activitatea
la Atelierul de Picturã,
un workshop al studenþilor
arhitecþi de la
Universitatea Spiru Haret,
care are loc o datã
la douã sãptãmâni,
desfãºurat sub îndrumarea
profesorului
Mihai Moldovanu.
Toþi cei care doresc sã
participe o pot face în mod
gratuit, prin înscrierea la
adresa de email
office@asash.ro,
unde vor transmite
urmãtoarele date:
anul de studiu, grupa
ºi menþiunea
Doresc sã particip
la Atelierul de Picturã.
Mai multe informaþii pe:
http://www.asash.ro/
atelierul-de-pictura-2/

Recital vocal  instrumental
 cu participarea studenþilor de la
Universitatea Spiru Haret ºi Universitatea
Naþionalã de Muzicã din Bucureºti

Conf. univ. dr. George V. GRIGORE

Implicaþi

La Centrul socio-cultural
Calderon, au loc activitãþi
recreative ºi de inovare ocupaþionalã, aici fiind unul
dintre punctele importante
ale Sectorului 2 în care se promoveazã arta ºi cultura.
Lector univ. dr. Ioana Visalon,
cadru didactic universitar la
Facultatea de Arte din cadrul
Ioana Visalon
Universitãþii Spiru Haret,
specializarea Artele Spectacolului (Actorie), s-a implicat
într-un proiect care are ca rezultat principal prezentarea
spectacolului Abator, de Marco
di Stefano, regizat de Mãdãlina
Þurcanu, având în distribuþie
pe actriþele Aura CãlãraºuHasnaº ºi Ioana Visalon.
Textul acestui spectacol
Aura Cãlãraºu-Hasnaº s-a nãscut în urma apariþiei
unui articol în La Repubblica,
în anul 2009. Subiectul pleacã de la o realitate
îngrijorãtoare: împinºi de sãrãcie, tot mai mulþi
europeni îºi oferã spre vânzare pãrþi din propriul
corp: un rinichi, o bucatã de ficat, corneea, mãduva

Facultatea de Sociologie-Psihologie, Centrul de Consiliere
ºi Orientare în Carierã, din cadrul Universitãþii Spiru Haret,
organizeazã, împreunã cu Dutch University College 
Olanda, Blue Star  România, parteneri media
Editura Herald ºi TVH, joi, 6 martie, între orele 19 ºi 21.15,
la Sala Studio, strada Ion Ghica nr. 13, parter,
conferinþa internaþionalã
Astrologia Vedicã ºi Educaþia,
din ciclul Spiritualitatea în serviciul educaþiei.
Invitat special. Kush Visser- MA Law, profesor ºi membru
al Dutch University
College/ Colegiul
Universitar Olandez
pentru Studii Sociale
ºi Culturale.
Participã: prof. univ. dr.
Carmen Costea,
prorector al Universitãþii
Spiru Haret, psiholog
Florina Marin, autorul
cãrþii Astropsihologie,
farmacist Irina Pleºcan,
consultant Ayurveda ºi
Astrologie Vedicã.
Traducerea: Denisa
Tudorache
Moderator: conf. univ. dr.
Matei Georgescu,
Universitatea Spiru Haret.
Intrarea este liberã.

spinãrii. În opinia autorului, a-þi vinde un organ
reprezintã o formã de prostituþie extremã, indusã de
sãrãcie. Trupul uman, ca un depozitar al unor piese
de schimb. Trupul ca Service, garaj auto, magazin,
depozit de fier vechi Acestea sunt punctele în jurul
cãrora se articuleazã interogaþia: care este limita
demnitãþii umane? Ocolind capcanele tezismului
social, textul propune o situaþie limitã, de maximã
eficienþã ºi concizie. Personajele sunt douã femei,
cândva prietene. Un supermarket oarecare. O afacere
ilegalã cu o marfã ilicitã: un uter. O femeie bogatã,
care, neputând avea copii, nu se mulþumeºte cu
adopþia sau fecundarea in vitro. Vrea un uter. Dar nu
de închiriat, ci unul transplantat în propriul sãu
corp, cu orice risc. O altã femeie, copleºitã de sãrãcie,
disperatã, care decide sã renunþe la cea mai intimã
parte a sa, sã renunþe la maternitate, care îi este, oricum,
refuzatã de mizeria în care trãieºte. Dar aparenþele
înºealã. Trecutul se rãzbunã. Abator nu este un
manifest anticapitalist, ci o interogaþie asupra corpului uman despuiat de orice sacralitate, o investigaþie
a nevoilor, materiale sau nu, care duc la alegeri extreme. O investigaþie a timpului în care trãim, când pânã
ºi cele mai înrãdãcinate valori morale sunt puse sub
semnul întrebãrii. Ne doare, dar trebuie sã vedem acest
spectacol, pentru a nu ajunge într-o fundãturã sufleteascã, pentru a nu fi doar o bancã de organe ambulantã!

*Luni, 3 martie, ºi marþi, 11 martie 2014, la ora 16, la Centrul socio-cultural Calderon, aflat în str.
Jean-Louis Calderon nr. 39, din sectorul 2, Bucureºti, sunteþi aºteptaþi la douã avanpremiere gratuite
cu spectacolul Abator, de Marco di Stefano. (Conf. univ. dr. George V. GRIGORE)

POATE VÃ INTERESEAZÃ!

ªi tu poþi sã fii VOLUNTAR!
În cadrul EUROPAfest 2014 s-a lansat un program de voluntariat dedicat studenþilor ºi masteranzilor.
EUROPAfest - jazz / blues / pop / clasic are loc în perioada 8 - 24 mai, Bucureºti, Sibiu, peste 30 concerte cu
300 de artiºti din Europa, SUA, Australia.
Vã puteþi înscrie, pânã la 15 martie, la: voluntariat_EUROPAfest@yahoo.com / 0762.599.214. Ce vi se
cere:  cunoaºterea unei limbi strãine (englezã, germanã, francezã, spaniolã, rusã, chinezã etc)
 disponibilitate PART-time în perioada 5-14.05.2014  disponibilitate FULL-time în perioada
15-25.05.2014  spirit de echipã, seriozitate, responsabilitate  întâlnirile încep din 16 martie (trei
întâlniri în martie, cinci în aprilie). Beneficii: se elibereazã adeverinþã de practicã sau certificat de voluntariat.
Responsabilitãþi: diferite, în funcþie de zona în care se va activa. Toate informaþiile necesare referitoare la
programul de voluntariat pot fi gãsite ºi pe site http://jmevents.ro/evenimente/proiecte-tineret.

Toþi cei care iubesc muzica clasicã au putut sã se bucure
miercuri, 26 februarie, de un recital aparte, ce a avut loc la sediul
Facultãþii de Arte, ªoseaua Berceni nr. 24, sector 4, la Amfiteatrul
Victor Giuleanu.
Studenþi de la Universitatea Spiru Haret, Facultatea de Arte,
specializarea Pedagogie Muzicalã, ºi de la Universitatea Naþionalã
de Muzicã (Profesori îndrumãtori: conf. univ. dr. Georgeta Pinghiriac
 decan al Facultãþii de Arte, ºi conf. univ. dr. Viniciu Moroianu) au
încântat audienþa numeroasã cu lucrãri clasice: cunoscutul ºi
premiatul bariton Constantin Traºcã (Universitatea Spiru Haret,),
acompaniat la pian de profesor dr. Andrei Racu de la Liceul de
Muzicã Dinu Lipatti din Bucureºti, a interpretat Aria lui Renato
Eri tu din opera Bal mascat, de Giuseppe Verdi, apoi, aria Ich
grolle nicht de Robert Schumann. Momentul urmãtor a fost susþinut
de pianistul Marius Deneº, de la Universitatea Naþionalã de
Muzicã, care a interpretat Etude no.6 Paganini în la minor, de
Franz Lizst, într-o manierã personalã, care a smuls ropote de
aplauze. A revenit baritonul Constantin Traºcã, susþinut la pian de
profesor dr. Andrei Racu, cu Aria lui Figaro Non piu andrai, din
opera Nunta lui Figaro, de Wolfgang Amadeus Mozart, ºi Veselie,
de Pascal Bentoiu. Tânãrul pianist Marius Deneº ne-a încântat cu
transpunerea impecabilã a piesei Transcendental (Etude No.7
Eroica), de Franz Liszt. Constantin Traºcã ºi Andrei Racu (pian)
au interpretat Aria lui Evgheni Oneghin Vyminie pi Sali din
opera Evgheni Oneghin, de P.I.Ceaikovski, apoi Rastlose Liebe, de
Cr.Fr.Zelter, ºi Revedere, de Aurel Eliade.
La cererea baritonului Constantin Traºcã, care a dorit sã dedice
acest concert celui care a fost marele bariton internaþional Nicolae
Herlea (1927  2014), întreaga audienþã a pãstrat un moment de
reculegere în memoria marelui maestru.
Marius Deneº a alergat apoi pe clapele pianului cu Bourree
op.10, de George Enescu. Baritonul Constantin Traºcã (cu Andrei
Racu la pian) a atacat Aria Toreadorului Escamillo Votre toast
din opera Carmen, de George Bizet, apoi, la pian a trecut tânãrul
Marius Deneº, iar noi am ascultat Pe sub deal, pe sub pãdure, de
A. Stoia, ºi S-ar gãti badea de nuntã, în interpretarea lui Constantin
Traºcã. Aplauzele numeroase au fãcut ca tinerii interpreþi sã atace
ºi un bis minunat. Ovaþiile de final au fost numeroase, iar bucuria
din sufletele spectatorilor s-a strecurat, nevãzutã, fiind prezentã
doar în licãrirea ochilor înlãcrimaþi de fericire.
Mulþumim conducerii Universitãþii Spiru Haret pentru sprijin
ºi, de asemenea, pentru organizarea acestui eveniment unic,
mulþumim conf. univ. dr. Georgeta Pinghiriac, conf. univ. dr Sorin
Lerescu, director al Departamentului Arte, dar ºi colaboratorilor
noºtri media, TVH, HFM ºi Opinia naþionalã.
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Colegiul Naþional Spiru Haret - un colegiu centenar

Prof. Petronela Dumitrescu,
directorul liceului:

VIITORUL ªI-L
CONSTRUIEªTE
FIECARE
Prin ce punct forte se remarcã liceul
centenar Spiru Haret?
Nu putem spune cã avem doar un punct
forte, ci mai multe. În primul rând, este
vorba de tradiþie, anul acesta colegiul
nostru fiind primit ca membru cu drepturi
depline în Asociaþia Colegiilor Centenare,
cât ºi de situarea liceului (kilometrul 0 al
Bucureºtiului), foarte multe premii la
concursurile ºcolare ºi extraºcolare,
promovabilitate foarte ridicatã la
Bacalaureat ( în ultimii doi ani, 98%) ºi)
ºi, nu în ultimul rând, ne mândrim cu
absolvenþii noºtri de marcã: Mircea Eliade,
Constantin Noica, Nicolae Steinhardt,
Andrei Pleºu º.a. La noi, având în vedere
faptul cã avem atât clase cu profil real,
cât ºi clase cu profil uman, toate
disciplinele sunt la fel de importante.
Suntem un colegiu cu profil teoretic, deci
ne bazam pe pregãtirea pluridisciplinarã
a elevilor noºtri, în special pentru
învãþãmântul superior ºi pentru cercetare.
Este adaptatã programa ºcolarã
cerinþelor pieþei? Dar manualele?
În mare parte nu, deoarece încã se pune
accentul pe cantitatea informaþiilor
transmise elevilor ºi mai puþin pe
calitatea lor. Ar trebui sã primeze
formarea de competenþe ºi abilitãþi ºi
mai puþin transmiterea de cunoºtinþe.
Programele ºcolare sunt prea încãrcate,
iar conþinuturile ar mai trebui actualizate
la unele discipline. Cât despre manualele
ºcolare, pe lângã faptul cã nu sunt
suficiente, majoritatea sunt depãºite ca
nivel de informaþie ºi uzate fizic ºi moral.
Consecinþa este cã profesorii folosesc
din ce în ce mai mult auxiliarele ºcolare,
sau îºi concep singuri exerciþii, fiºe de
lucru ºi alte materiale necesare actului
didactic, inclusiv materiale video.
Ce rol are orientarea ºcolarã?
Din experienþa noastrã, copiii încã sunt
influenþaþi de pãrinþi în alegerea unei
cariere; fie pãrinþii îºi doresc pentru
copilul lor sã urmeze o anumitã facultate,
fie copilul moºteneºte de la un pãrinte
înclinaþii cãtre un domeniu ºi merge cãtre
acesta, sau vãd în pãrinþii lor niºte modele
de succes demne de urmat. Pe de altã
parte, sunt ºi copii cu spirit foarte
independent, care îºi iau destinul în
propriile mâini, alegând sã meargã pe un
cu totul alt drum decât pãrinþii sãi. Noi,
ca profesori, prin activitãþile pe care le
facem în ºcoalã ºi prin prezentãrile de

oferte educaþionale, pe care le susþin
partenerii noºtri, încercãm sã le creãm
posibilitãþi cât mai multe, ca ei sã aibã de
unde sã aleagã. De asemenea, avem ºi un
consilier ºcolar, care îi ajutã în alegerea
unei viitoare cariere.
Spre ce facultãþi se îndreaptã
absolvenþii colegiului?
Dintre universitãþile din þarã, elevii noºtri
aleg, în general, Dreptul, Medicina, ASE,
Politehnica, iar alþii se îndreaptã spre
universitãþi din strãinãtate, pentru
specializãri precum Management
hotelier, Turism ºi IT. Suntem mândri
cã foarte mulþi dintre absolvenþii noºtri
s-au remarcat pe plan naþional sau
internaþional. Din promoþiile mai recente
am sã amintesc pe: Alexandru Gussi
(promoþia 1992)  politolog, doctor în
ºtiinþe politice la Institut dEtudes
Politiques de Paris, Ioana Popa
(promoþia 1993)  cercetãtor ºtiinþific la
Centrul Naþional de Cercetare ªtiinþificã
(CNRS) din Franþa, Marius
Constantinescu (promoþia 1997) 
jurnalist TVR 2, Anca Streinu-Cercel
(promoþia 1999)  doctor în ªtiinþe
Medicale la Institutul Naþional de Boli
Infecþioase Prof. Dr. Matei Balº, asist.
univ. la Catedra de Boli Infecþioase la
UMF Carol Davila, Vlad Copil
(promoþia 2001)  matematician, lect.
univ. dr. la Universitatea Spiru Haret,
Cristina Stanca  Mustea (promoþia
2001)  doctor în istorie culturalã, film
ºi cinema, UNESCO Paris 
departamentul de strategie ºi planificare
- politici culturale, Paul Ipate (promoþia
2003)  actor, Rãzvan Zlavog (promoþia
2005)  manager ºi critic de film, Matei
Eugen Stoean (promoþia 2006)  asistent
univ. la Universitatea de Arhitecturã ºi
Urbanism Ion Mincu, Ioana Dumitru
(promoþia 2007)  arheolog, doctorand
la Johns Hopkins University, ºi lista ar
putea continua. Colegiul Naþional Spiru
Haret are tradiþie, prezent ºi viitor.
Suntem mândri de elevii noºtri, de
absolvenþi, cadrele didactice îºi fac
profesia cu pasiune, dar, pânã la urmã,
viitorul ºi-l construieºte fiecare, iar
absolvirea unei instituþii de învãþãmânt,
oricât de prestigioasã ar fi, nu îþi dã
garanþia unui viitor strãlucit.

Strada Italianã 17, sector 2, Bucureºti
Data de 5 septembrie 1913, când clasele divizionare din Liceul Matei Basarab se mutã într-un local din Strada Brãtianu
nr.1, cu conducere proprie, arhivã proprie ºi personal administrativ, poate fi consideratã data de înfiinþare a unei noi ºcoli,
care va lua numele de Spiru Haret. Dupã multe transformãri, în 1990 se revine la structura ºi denumirea tradiþionalã a
liceului, fiind reînnodate tradiþiile întrerupte. Se reia publicarea revistei Vlãstarul, se adoptã ziua de 12 decembrie ca
sãrbãtoare a liceului, sub denumirea tradiþionalã de Ziua Absolventului. Oficial, la 15 februarie 2000, Liceul Teoretic Spiru
Haret devine Colegiul Naþional Spiru Haret - Bucureºti. În data de 5 septembrie 2013, Colegiul Naþional Spiru Haret
devine colegiu centenar, cu drepturi depline în Asociaþia Colegiilor Centenare.

! Elevii despre pasiuni, viaþa de liceu ºi ce planuri de viitor au
Alexandru Godeanu, clasa a XI-a:
Pasiunea mea este reprezentatã de ºtiinþã,
ºi anume de fizicã ºi matematicã, pentru
cã sunt domenii în care înveþi într-o
mãsurã mai micã ºi îþi pun mintea la
contribuþie. Spun acest lucru pentru cã
existã materii care se pierd în foarte multe
detalii. Uneori sunt lecþii care cuprind
doar teorie, fãrã nimic practic.Or, din
punctul meu de vedere, orele trebuie sã fie mult mai dinamice
ºi, în primul, rând sã prezinte esenþialul. Astfel, elevii ar privi
cu alþi ochi anumite materii, care i-ar putea ajuta mai târziu,
când îºi vor construi cariera. Eu unul vreau sã plec sã lucrez în
Elveþia în domeniul cercetãrii.

! Activitãþi extraºcolare

Colegiul Naþional Spiru Haret desfãºoarã foarte multe activitãþi extraºcolare, în
parteneriat cu instituþii de prestigiu din þarã ºi din strãinãtate:  Proiectul COMENIUS
Show the artist in you, în colaborare cu instituþii de învãþãmânt din Germania, Spania,
Turcia, Polonia ºi Italia;  Concursul Humanitas în licee, în parteneriat cu Librãriile
Humanitas; Primãvara ªcolilor ºi Parlamentul Tinerilor, douã proiecte iniþiate de
Primãria Sectorului 2;  LiteraTa - cerc de lecturã ºi creaþie literarã, în parteneriat cu
Asociaþia Colegiilor Centenare;  Programul International Award for Young People,
în parteneriat cu Centrul de Asistenþã pentru Dezvoltare Durabilã ºi Resurse Umane.
Colegiul organizeazã douã concursuri, care fac parte din calendarul MEN:  Concursul
de creaþie ºi interpretare artisticã SpirArt (interjudeþean),  Concursul Naþional de
Matematicã Laurentiu Panaitopol;  Activitãþi de educaþie antreprenorialã, în
parteneriat cu Junior Achievement Romania;  cluburi de lecturã, de teatru, de chitarã,
de fotografie, trupã de muzicã rock, echipe de baschet fete/baieþi, echipã de fotbal;
 revista Vlãstarul, cu o tradiþie de peste ºapte decenii s.a..
Primul numãr al revistei a apãrut la
25 decembrie 1923, sub îndrumarea
doctorului în litere V.V. Hanes, seria veche
fiind editatã neîntrerupt pânã în anul
1942. Meritã menþionat faptul cã în
aceastã revistã au debutat, ca elevi ai
ºcolii: Nelu Ciorãnescu (1923), Haig
Acterian (1925), Barbu Brezianu (1928),
Nicolae Steinhardt (1929), Dinu
Erbiceanu (1930), Alexandru DumitrescuBaranga (1934), Gheorghe I. Florian
(1936), Dinu Pillat (1937), Vlad Cunescu
(1940), Anca Monica Lãzãrescu (1969),
Mariana Zaharescu (1971), Cristina
Iliescu (1981), Oana Popa (1989) ºi Ana
Pasti (1997). În urmã cu doi ani, o mânã
de elevi a hotãrât sã readucã la viaþã
aceastã revistã într-o nouã formã, cu un
nou design, mai atrãgãtor.

! Concursuri. Premii

Numai în semestrul I al acestui an ºcolar, elevii colegiului au
obþinut:  Premiile I la Festivalurile Naþionale Toamna Baladelor
faza/sector, respectiv Folk fãrã vârstã, precum ºi premiul de
excelenþã la Festivalul SpirArt  formaþia ºcolii Five o clock
 Premii II la Festivalul SpirArt - Jacqueline Jansen (clasa a X-a),
Maria Horaþãu-Hoºtiuc, (clasa a XI-a)  Premiul III la Festivalul
Folk fãrã vârstã  grup vocal-instrumental SpirArt  Premiul
III la Olimpiada de Biologie faza/sector, - Ioana Cujbã, (clasa
a X-a)  Premiul III la Olimpiada de limba spaniolã, faza/
ºcoalã, calificatã la faza /municipiu, Monica Leonida, (clasa a
XI-a)  Premiul III la Olimpiada de chimie faza/sector, calificat
la faza/municipiu, Rãzvan Dragomir, (clasa a IX-a).  Premiul I
la Olimpiada de limba englezã faza/sector: Andrei Miscov,
Catrina Prager (clasa a IX-a), Ilinca Ionescu, Simona Galbenuºã,
Ruxandra Staicu, Ioana Radu (clasa a X-a), Andy Candet,
Ruxandra Ionescu, Andreea Dumitrache, Alexandra Enescu,
Sara Esterabadeyan, Teodora Mureºan (clasa a XI-a), Elena
Chendea, Andra Iordache ºi Mihai Tudose (clasa a XII-a).
 Medalii de Argint la Evaluare în educaþie/Informaticã: Andrei
Barbuþã ºi Andrei Florea, (clasa a IX-a.)  Evaluare în educaþie/
Matematicã: Medalie de Aur: Marie Stephanie Teodorovici
(clasa a IX-a) ºi Armand Preda (clasa a X-a); Medalie de
Argint: Elena Rodica Petrovici ºi Alexandru Vasile (clasa a IX-a);
Medalie de Bronz: George Costin Lungoci (clasa a IX-a),
Laura Florentina Danciu ºi Matei Cozma (clasa a XII-a)
 Concursul Internaþional Învingãtor prin artã: Premiul I:
Andreea Neagu ºi Fernando Augustin (clasa a X-a)  Premiul
II: Alexandru Gogoaºã (clasa a X-a).

 Aura Vidroiu, clasa a XII-a: Colegiul
Naþional Spiru Haret este un liceu cu
un colectiv deosebit, iar profesorii ne
sunt modele de viaþã. Eu sunt pasionatã
de dans ºi de limba englezã, însã
planurile mele de viitor se leagã de
limbile strãine. Dansul nu este o
activitate pe care sã o poþi practica toatã
viaþa, astfel cã trebuie sã te gândeºti la o
alternativã. Dupã examenul de Bacalaureat, vreau sã merg la o
facultate de litere, specializatã pe limbile englezã-japonezã,
apoi masterul aº dori sã îl fac în Japonia.
 Andrei Dumitrescu, clasa a X-a: Cel
mai mult îmi plac pictura ºi arta
monumentalã. Asta îmi place sã fac ºi în
continuare, dupã terminarea liceului
vreau sã merg la cursurile Universitãþii
Naþionale de Artã. Am participat la
diferite concursuri de creaþie, iar unele
lucrãri au fost expuse în liceu ºi chiar la
Muzeul Þãranului Român. Întotdeauna
am un carneþel la mine pentru cã uneori mi se întâmplã sã
gãsesc o persoanã sau loc interesat ºi fac câteva schiþe. Acasã,
revãd schiþele, mã gândesc ºi apoi retuºez ceea ce am desenat
pe stradã. Am foarte multe schiþe care au reprezentat începutul
unui tablou. În domeniul picturii mã ghidez dupã douã
personalitãþi: Michelangelo ºi Theophanes the Cretan.
Michelangelo mã atrage pentru cã, într-o lume invadatã de
canoane prin care se reglementa ce aveai voie sã pictezi, a
abordat arta printr-un stil care la vremea respectivã era echivalent
cu o crimã. Astfel, artistul se ducea noaptea prin cimitire ºi
dezgropa morþii ca sã vadã care sunt transformãrile corpului
uman. Opera care mã atrage este Capela Sixtinã. Theophanes
the Cretan a realizat cele mai frumoase picturi murale bizantine,
la Meteora ºi la Muntele Athos.
 Paul Iorga, clasa a XI-a: Muzica
este pasiunea mea principalã. Pe lângã
aceasta, mai sunt iluziile optice ºi
realizarea de filme. În principiu,
muzica m-a atras prin simplul fapt cã
este un lucru palpabil, pe care îl
percepi ºi care îþi conferã o stare anume
atunci când o asculþi. Sunt în acest
domeniu de câþiva ani ºi doresc în continuare sã activez. În
acest moment cânt în trupa liceului ca vocalist, dar lucrez ºi
pe cont propriu, compunând. Momentan nu am o cascã de
producþie, însã acest lucru nu a fost un obstacol, astfel cã am
lucrat pentru artiºti ca Maximilian, Spike, Zhao, Silviu Paºca
º.a. Este un domeniu în care se munceºte mult, însã satisfacþia
încununeazã succesul, atât cel profesional, cât ºi cel financiar.
Trebuie doar sã îþi creezi oportunitãþi ºi sã fii cel mai bun.
 Luca Iov, clasa a X-a: Sunt pasionat
de muzicã ºi, mai nou, de informaticã.
Îmi doresc sã activez în domeniul
muzicii, un hobby pe care l-am
descoperit acum câþiva ani ºi, de atunci,
încerc sã progresez prin mijloace ºi
forþe proprii: mai învãþ un instrument,
mai cânt cu o trupã. Nimic nu îmi oferã
satisfacþie mai mare decât sã cânt
pentru public ºi publicul sã cânte cu mine. Cu toate acestea,
nu mã vãd lucrând în domeniul muzical, ci, mai degrabã, în
informaticã, pe care am descoperit-o odatã venit la acest liceu.
Am un foarte mare noroc cu profesorii Colegiului Naþional
Spiru Haret, pentru cã sunt înþelegãtori, dar nu în sensul de
permisiv, ci sunt înþelegãtori prin felul lor de a preda. Pãrerea
mea este cã acest liceu este bun nu doar prin performanþele pe
care le obþine ori prin oportunitãþile pe care le deschide elevilor,
ci ºi prin felul excepþional în care se predau materiile. Nu se
pune accentul atât de mult pe reþinerea materiei cât se pune
accentul pe înþelegere ºi educare prin informaþie. Nu conteazã
câtã materie acumulezi, ci doar cum îþi dezvolþi gândirea
acumulând materia. Cred cã aºa ar trebui sã funcþioneze tot
învãþãmântul românesc. Respectiv, ca la Spiru!

Text ºi foto: Mihãiþã ENACHE
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Editura EIKON ºi Asociaþia Ospeþia din
România  Tradiþie ºi Evoluþie au organizat
miercuri, 26 februarie 2014, ora 16.00, la Hotel
Ramada-Majestic, Sala Academiei, (Calea
Victoriei nr. 3840, parter) lansarea volumului
Eminescu  Securitatea ºi siguranþa naþionalã
a României, de prof. dr. George Ene. Au
participat: prof. univ. dr. Ilie Bãdescu, prof. univ.
dr. Mihail Diaconescu, prof. univ. dr. Nicolae
Georgescu, prof. univ. dr. Dan Banciu, gr.(r) prof.
univ. dr. Cristian Troncotã, gr.(r) dr. Mircea Hortensia Papadat-Bengescu (8 decembrie 1876, comuna Iveºti, judeþul Galaþi  5 martie
1955, Bucureºti) a fost o mare prozatoare, romancierã ºi nuvelistã din epoca interbelicã.
Chelaru. Moderator: Dan Toma Dulciu.
Eminescu  Securitatea ºi siguranþa
Fiica generalului D. Bengescu ºi a profesoarei Zoe studiazã de expresie literarã,
naþionalã a României este o lucrare-document, la Institutul de domniºoare Bolintineanu din Bucureºti. îndrumând-o spre exce contureazã o imagine a lui Eminescu mai La 20 de ani se mãritã cu magistratul Nicolae Papadat. tinderea câmpului de
puþin cunoscutã de publicul larg, de apãrãtor Debuteazã în presa culturalã destul de târziu (din cauza observaþie. Investigaþia
al intereselor þãrii ºi de analist de excepþie în transferului soþului dintr-un oraº în altul - Turnu- psihologicã se adânceºte în
probleme politico-diplomatice. Ca observator atent al lumii politice, în calitate Mãgurele, Buzãu, Focºani, Constanþa - ºi din grija pentru romanele Fecioarele
de redactor, ulterior redactor-ºef al cotidianului Timpul, Eminescu sesizeazã copiii ei - Nen, Zoe, Marcela, Elena) cu articole în limba despletite, Concert din
ºi criticã incapacitatea ºi insuficienta voinþã politicã a structurilor de guver- francezã (1912), limbã în care scrie ºi poezii. În muzicã de Bach, Drumul
nare ale acelor timpuri. Preocupat de problemele ºi soarta naþiunii, la anul 1913 publicã la revista Viaþa româneascã. Garabet ascuns, Rãdãcini ºi se
curent cu publicaþiile strãine ale vremii, consultând documente istorice ºi oameni Ibrãileanu, cel care i-a ºi influenþat personalitatea literarã, o întregeºte cu o incisivã
implicaþi în activitãþi de politicã externã, Eminescu a lãsat în urmã o serie ajutã sã debuteze editorial, în 1919, cu volumul Ape adânci. prezentare a mediului social. Criticul Sburãtorului, Eugen
importantã de articole social-politice ºi o corespondenþã impresionantã, În timpul Primului Rãzboi Mondial lucreazã ca infirmierã Lovinescu, vedea în opera Hortensiei Papadat-Bengescu o
studiate de prof. dr. George Ene vreme de 15 ani ºi adunate într-o carte voluntarã la Crucea Roºie, experienþa fiind apoi relatatã în ilustrare a evoluþiei necesare de la subiectiv la obiectiv în
romanul Balaurul. Tot în anul 1919 începe sã colaboreze cadrul prozei româneºti, dublatã de cea de la rural la urban,
captivantã ºi gravã despre destinul României. (www.edituraeikon.ro)
cu cenaclul criticului Eugen Lovinescu ºi sã publice în revista notând totodatã lirismul vehement al acestei harpe zguduite
acestuia, Sburãtorul. De acum, rolul hotãrâtor în orientarea de vânturile pasiunilor neostoite. Opera scriitoarei ilustreazã
prozatoarei spre romanul european modern îl are Eugen ºi un alt principiu lovinescian, acela al inspiraþiei citadine.
Lovinescu, unul dintre puþinii susþinãtori ai scriitoarelor Marele oraº este mediul în care evolueazã cu naturaleþe
femei. Toate romanele sale vor fi citite întâi în cenaclu ºi personajele Hortensiei Papadat- Bengescu. Cetatea vie, cum
apoi publicate. Scriitorul preferat al autoarei este Marcel numeºte Bucureºtii Mini, personajul romanului Fecioarele
Proust, a cãrui metodã de creaþie o regãsim, mai mult sau despletite, nu mai reprezintã, ca pentru literatura de
La 27 februarie 2014, Editura Litera lucru deopotrivã util ºi eficient în acti- mai puþin, ºi în romanele ei. Scrie ºi publicã mai multe volume inspiraþie sãmãnãtoristã a începutului de secol, un loc al
a lansat colecþia Dicþionarul elevului vitatea ºcolarã. Potrivit editurii, titlu- de nuvele. A fost supranumitã marea europeanã, o pierzaniei, al tuturor viciilor, ci un cadru normal de viaþã.
deºtept, o serie de 8 volume care vor apã- rile dicþionarelor, care vor apãrea recunoaºtere a meritelor ei evidente în modernizarea G. Cãlinescu admira lunga, fina, inteligenta clevetire de femeie
rea, sãptãmânal, la toate chioºcurile de în fiecare zi de joi, sunt: Dicþionar romanului românesc ºi sincronizarea lui cu cel european. de lume din proza sa. Romanele Fecioarele despletite, Concert
ziare. Dicþionarele se adreseazã în primul englez-român, Dicþionar român-englez, Din 1933, se stabileºte în Bucureºti. Scrie Logodnicul (1933) din muzicã de Bach, Drumul ascuns ºi Rãdãcini alcãrând elevilor din ciclul gimnazial ºi din cel Dicþionar explicativ al limbii române, ºi, în 1946, obþine Premiul Naþional pentru prozã. Multe tuiesc ciclul Hallipilor, numit astfel dupã familia ai cãrei
liceal, se arata in comunicatul editurii. Ca Dicþionar ortografic al limbii române, proiecte de romane rãmân nefinalizate.
reprezentanþi se aflã în centrul acþiunii, care cuprinde ºi alte
atare, materialul a fost astfel selectat încât Dicþionar de sinonime, antonime ºi
Interzisã de regimul comunist ºi trãind la bãtrâneþe fãrã familii legate prin rudenie, prietenie sau interes, precum Rim,
sã se plieze pe abilitãþile ºi pe sfera de paronime, Dicþionar de cuvinte ºi sensuri mijloace de subzistenþã, Hortensia Papadat-Bengescu a murit, Drãgãnescu sau Maxenþiu, cel de-al doilea ciclu de romane din
interes ale publicului-þintã ºi, în acest fel, recente, Dicþionar geografic universal, complet uitatã de colegi ºi de criticii literari, la data de literatura românã, dupã Ciclul Comãneºtenilor de Duiliu
sã poatã constitui un instrument de Dicþionar de expresii ºi locuþiuni româneºti. 5 martie 1955 la Bucureºti, la vârsta de 79 de ani. Dupã 1965 a Zamfirescu. Din punct de vedere social, personajele romanelor din ciclul Hallipilor sunt în majoritate îmbogãþiþi de datã
fost, treptat, reintegratã în circuitul literar si academic.
Începuturile literare ale Hortensiei Papadat-Bengescu, recentã, care îºi pun întreaga energie nu în slujba dobândirii de
situate sub semnul colaborãrii cu revista Viaþa româneascã, avere, ci în serviciul parvenirii în ierarhia socialã, pentru a li se
se caracterizeazã printr-o prozã de finã analizã a celor mai uita originea umilã ºi a pãtrunde în societatea înaltã. Viziunea
subtile reacþii ale sufletului feminin. Prozatoarea suplineºte lipsitã de iluzii, adesea grotescã, a acestei lumi, pe care o oferã
un deficit colosal de existenþã (Femei, între ele) urmãrind romanele Hortensiei Papadat-Bengescu, se sprijinã pe
atent perpetua miºcare interioarã a gândului în mers. Scrieri modalitãþi narative moderne ce adâncesc perspectiva. La
precum Ape adânci, Femeia în faþa oglinzii sunt reali- domnia sa, lumea ºi viaþa stau pe loc, pe când scriitorul îºi
zate predominant dintr-o perspectivã care se apropie schimbã neîncetat unghiul de observaþie. (L. Rebreanu).
Romanele Hortensiei Papadat-Bengescu sunt, prin acuitatea
de o minuþioasã notare a senzaþiilor, extazul lent al miracolului de a exista. Participarea scriitoarei la ºedin- observaþiei ºi prin complexitatea tehnicilor de analizã, printre
þele cenaclului Sburãtorul îi influenþeazã modalitatea primele realizãri de prestigiu ale prozei psihologice româneºti.

Valori româneºti

Hortensia PAPADAT-BENGESCU
 marea europeanã

Editura Litera a lansat colecþia
în 8 volume Dicþionarul elevului deºtept

Incursiune muzicalã
în istoria tangoului
cu muzicianul
argentinian

Mariano Castro

O incursiune muzicalã în istoria
tangoului, printr-un recital de pian ºi
chitarã susþinut de renumitul muzician
argentinian Mariano Castro, va avea loc
în data de 9 martie, ora 20,00, la Sala
ARCUB. Mariano Castro este membru
al trupei Narcotango, nominalizat de
douã ori la Premiile Grammy pentru
cel mai bun disc. Evenimentul este

organizat de Institutul Cervantes din
Bucureºti, cu sprijinul Ambasadei
Argentinei în România ºi în parteneriat cu ARCUB - Centrul Cultural al
Municipiului Bucureºti. Muzicianul
argentinian a pregãtit ºi câteva surprize,
având alãturi nume cunoscute (din
Argentina ºi România), care îl vor însoþi în aceastã cãlãtorie muzicalã (un
violonist, un chitarist ºi o voce femininã cunoscutã publicului nostru).

Invitaþie în lumea artelor vizuale

Amintiri colorate
de Alma Redlinger
Aristotel BUNESCU
Colecþionarul de artã Vasile Petrovici a lansat o nouã
carte, intitulatã De vorba cu Alma Redlinger. Sunt redate
aici înregistrãrile audio, efectuate la începutul anului 2013,
despre cele mai importante etape din existenþa pictoriþei,
începând cu date despre familie, ºcoalã, drumul prin
ateliere, documentãri, tabere de creaþie, tablouri, expoziþii,
cãlãtorii, prieteni ºi colegi, colecþionari ºi critici de artã.
Dupã ce am citit, în urmã cu puþin timp, volumul
cu titlul De vorbã cu Marcel Chirnoagã, acum avem
la îndemânã un nou document preþios despre artistul
Alma Redlinger.
Alma Redlinger s-a nãscut pe 8 martie 1924, la Bucureºti.
A absolvit Academia Liberã de Artã în 1944, unde l-a avut

Teatrul Ion Creangã. Spaþiu viu
Teatrul Ion Creangã anunþã deschiderea, începând
cu data de 3 martie a.c., a unui nou spaþiu de joc pentru
spectacole ºi ateliere dedicate celor mici, dar ºi pãrinþilor,
la sala Ludoteca Apolodor din Labrador, din cadrul
Bibliotecii Naþionale a României (Bulevardul Unirii
nr. 22). Iniþiativa face parte dintr-un nou program,
intitulat Teatrul Ion Creangã. Spaþiu viu, menit sã aducã
teatrul mai aproape de copii ºi nu numai, acesta fiind
lansat ca o invitaþie adresatã întregii familii, se arãtã în

comunicatul instituþiei teatrale. O invitaþie care,
totodatã, îºi propune sã scrie o nouã paginã în
istoria de aproape jumãtate de secol a instituþiei,
copiii ºi pãrinþii fiind invitaþi sã ia contact cu
arta într-o manierã ineditã, pornind de la premisa
cã Teatrul Ion Creangã este ºi trebuie sã fie un
spaþiu viu, unde magia spectacolului nu
se opreºte în momentul în care se trage cortina,
ci continuã în toate formele sale de expresie.

HomeFest - proiecte artistice
ºi scene domestice

HomeFest este primul festival cultural din România
care deschide uºa larg proiectelor artistice ce încap în
sufragerii ºi dormitoare. Între 12 ºi 20 aprilie 2014,
piese de teatru, de dans, concerte, ateliere ºi workshopuri
vor vizita apartamente din cartierele bucureºtene, vor
transforma sufragerii ºi dormitoare în scene, oferind bucureºtenilor un bun prilej de a-ºi întâlni vecinii ºi în altã parte decât pe scara blocului sau
la piaþã, anunþã organizatorii. Persoanele, care ºi-au considerat întotdeauna sufrageria o
ca profesor pe pictorul M.H. Maxy. A fãcut apoi scenã a vieþii de zi cu zi ºi care sunt interesate sã primeascã un spectacol al festivalului
numeroase cãlãtorii de studii în strãinãtate, cum ar fi cele la ei acasã, sunt invitate sã contacteze echipa HomeFest pânã pe 10 martie. Mai multe
detalii pe siteul festivalului: homefest2014.wordpress.com
de la Atena, Leipzig, Berlin, Amsterdam sau Barcelona.
Prima sa expoziþie personalã a avut loc în anul 1956.
Lucrãrile artistei pot fi admirate în muzee sau colecþii
particulare din România, Franþa, Germania, Japonia
sau Canada.
Atât evocãrile din cartea semnatã de Vasile Petrovici,
precum ºi cele mai multe dintre tablourile sale nu sunt
Artiºti percuþioniºti renumiþi ºi apreciaþi pe
decât niºte impresionante amintiri colorate despre o scenele internaþionale sosesc la Bucureºti pentru
viaþã pe care artista o trãieºte cu pasiune.
a da viata unui eveniment unicat în România:
Privesc ºi eu o naturã staticã, în care sunt niºte International Percussion Music Radio Festival felii de dovleac (vezi foto). Din numai câteva linii Festivalul Internaþional de Percuþie, la Sala Radio,
ºi pete de culoare, Alma Redlinger reuºeºte sã între 10 ºi 15 martie 2014
conceapã un mic univers cu legile sale foarte
Folosind unele instrumente muzicale familiare
ferme. Dar pentru ca aceastã frumuseþe a lu- publicului, dar ºi altele exotice, cu o formã adesea
crurilor aparent simple sã iasã la luminã în doar amuzantã, dar însumând o gamã extrem de variatã
câteva miºcãri sunt necesare decenii de trudã de sonoritãþi deosebite (precum timpanul, toba,
în faþa ºevaletului, acumulãri din experienþele tamburina, vibrafonul, marimba, xilofonul etc.),
plastice din þara noastrã, ori de pe alte meleaguri. artiºtii vor interpreta lucrãri ce pun în valoare aceste
Este o existenþã trãitã în sobrietate, cu roade mijloace de expresie care fac parte din cea mai
care nu întârzie sã aparã: douã fete, Ileana ºi veche familie de instrumente folositã pe Pãmânt,
Daria, numeroase tablouri, care dau luminã, dupã vocea umanã.Vor fi ºase zile de evenimente
fie în spaþii destinate vieþii cotidiene, de familie, speciale, în care vor evolua, în fiecare searã de la ora 19.00, o parte dintre cei mai mari artiºti
fie în galerii de expoziþie, ori în muzee de renume. percuþioniºti din lume, din þãri ca Japonia, Taiwan, Belgia, Franþa, dar ºi din România,
Mai sunt apoi amintirile sale colorate, care trei dintre ansamblurile instituþiei  Orchestra Naþionalã Radio, Orchestra de Camerã
dau sens zilelor sale, ori ale celor mai tineri, Radio, Corul Academic Radio, dar ºi Percussion Studio Group, format din instrucare doresc sã înveþe ceva semnificativ. Este mentiºti ai Orchestrelor ºi Corurilor Radio. Aceºtia vor aborda un repertoriu ce
mult, este puþin? Fiecare decide la rândul sãu. cuprinde lucrãri ale celor mai apreciaþi compozitori pentru instrumente de percuþie.

Festival Internaþional
de Percuþie
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Conf. univ. dr. Miltiade STANCIU, Facultatea de Marketing ºi Afaceri Economice Internaþionale:

Alegerea profesiei trebuie sã fie una de tip vocaþie,
care sã fie transformatã într-o pasiune.

(Urmare din pagina 1)
În primii ani de facultate, nu am fost un student prea silitor, dar
dupã angajarea mea la BANCOREX, interesul pentru studiu, pentru
acumularea de cunoºtinþe a crescut, intrând într-o nouã etapã. Am
descoperit plãcerea de a învãþa, ºi datoritã faptului cã unele dintre
cunoºtinþele teoretice predate în facultate le transpuneam în viaþa
profesionalã. Nu pot sã uit unele cursuri precum cel de Monedã,
credit, bãnci, predat de prof. Nicolae Dardac, sau cel de Statisticã,
predat de prof. Pavel Wagner, care erau interesante, atrãgãtoare,
captivante, cu un conþinut ºtiinþific ridicat ºi cu o mare aplicabilitate
practicã. O altã amintire plãcutã este cea a alegerii temei lucrãrii de
licenþã, respectiv Arbitrajul valutar de la teorie la practicã. Studiu
de caz pe exemplu BANCOREX, pe care am propus-o ºi care a fost
acceptatã ºi coordonatã de prof. univ. dr. Nicolae Dardac. Am reuºit
sã întocmesc o lucrare apreciatã ºi evaluatã cu notã maximã, atât de
cãtre coordonator, cât ºi de comisia de examinare de la Academia de
Studii Economice, Bucureºti, în anul 1999, cu toate cã abordarea a
fost destul de riscantã din cauza lipsei lucrãrilor de specialitate în
limba românã; a necesitat o gândire ºi o documentare proprie, folosind
exclusiv materiale strãine, netraduse în limba românã.
Pe baza experienþei mele, îmi permit sã îi sfãtuiesc pe studenþi sã
fructifice cât mai bine oportunitãþile oferite de aceastã minunatã
perioadã a vieþii, pentru acumularea de cunoºtinþe ºi principii, fundamente
solide pentru viitorul lor. În acelaºi timp, le recomand studenþilor sã
aloce un timp mai îndelungat pentru studiul individual, pe tot parcursul
anului, sã evite învãþarea în salturi, sã aibã propriile abordãri critice
referitor la sursele bibliografice parcurse ºi sã nu ezite sã-ºi facã cunoscut
punctul de vedere, mai ales dacã acesta este ºi justificat ºtiinþific.
La ce se referã Studiul de caz: Relaþia educaþie-competitivitate
din perspectiva sãnãtãþii întregului viu comun?
Cercetarea, realizatã pe 450 de purtãtori de interese în domeniul
educaþional (absolvenþi de liceu, pãrinþii lor, studenþi, profesori români ºi
strãini), ºi-a propus sã sublinieze nevoia organicã de a respiritualiza educaþia,
astfel încât sã pregãtim oameni-specialiºti, care sã înveþe sã trãiascã în
comunitate, sã munceascã în respect pentru calitatea lucrului bine fãcut, sã
iubeascã ceea ce fac ºi sã facã ceea ce iubesc în concordanþã deplinã cu
valorile sãnãtãþii întregului viu comun. Studiul a fost cercetarea mea doctoralã
ºi a reprezentat o încercare de a cunoaºte percepþia acestora în raport de
paradigma sãnãtãþii întregului viu, care presupune pãstrarea armoniei în
cadrul acestuia, respectiv, viul natural ºi viul creat de om, pune în legãturi
interdependente organice omul, familia, mediul, organizaþia, comunitatea
prin prisma mileniului actual, confruntat cu o globalizare a mijloacelor
pentru realizarea cât mai repede ºi cât mai bine a þelurilor. În acest context,
maºina evoluþiei vieþii ºi a economiei are un motor numit competitivitate,
a cãrei analize, în noul context economico-social mondial, marcat de multiple
disfuncþionalitãþi (vezi efectele recente ale crizei economico-financiare pe
plan internaþional), imaginare sau reale, presupune, pe lângã schimbãrile
unor paradigme, ºi schimbarea modului nostru de abordare a problemelor, fie
cã sunt de naturã umanã sau nonumanã. Regulile de circulaþie dupã care
ºoferii conduc maºina evoluþiei vieþii ºi economiei trebuie sã fie stabilite în
strânsã legãturã cu întregul viu comun. Dezechilibrele provocate de om în
goana lui dupã înavuþire cu orice risc ºi preþ pot fi catastrofale pentru
toate componentele viului, într-o mãsurã mai mare sau mai micã. Pentru
aceasta am încercat, prin studiul de caz întreprins sã pun în luminã relaþia
educaþia-competitivitate din perspectiva paradigmei enunþate, punând
problema respiritualizãrii educaþiei ºi aºezãrii acesteia pe fãgaºul
împlinirii vieþii umane, în respect pentru toate celelalte forme de viaþã.

 specialistul în pregãtirea organizaþiei universitare este privit aproape
exclusiv ca factor de producþie, iar ca om aproape deloc. Omul din
specialist nu existã în formarea organizaþiilor universitare indiferent cã
este economist, medic, inginer etc.;  sistemul de învãþãmânt din
organizaþiile universitare nu are la bazã un sistem complet de valori, care
sã punã în luminã cã omul nu se poate împlini decât ca parte a întregului
în care trãieºte, munceºte ºi iubeºte ºi deci are nevoie de valori economice,
politice, spirituale, sociale, ecologice etc.;  ºcoala universitarã
tehnicizeazã uneori aºa de puternic cunoºtinþele încât le dezumanizeazã.
Se ajunge la formarea unui cult al dependenþei faþã de muncã ca ºi cum
omul ar trãi ca sã munceascã ºi nu sã munceascã ca sã trãiascã bine;  se
impune introducerea unor pachete de cursuri precum: sãnãtatea umanã,
sãnãtatea familiei, sãnãtatea organizaþiei, sãnãtatea comunitãþii,
sãnãtatea mediului etc. într-o proporþie corespunzãtoare;  schimbarea
ponderii evaluãrii dinspre memorie spre testarea în principal a creativitãþii,
inovãrii, spiritului de vis;  creºterea preocupãrilor managementului
universitar pentru sãnãtatea studenþilor ºi a cadrelor didactice prin
construirea de spaþii de locuit, terenuri de sport, oferirea de oportunitãþi
pentru petrecerea timpului liber în zone agreabile subvenþionate într-o
anumitã mãsurã de universitate;  în domeniul economic, pregãtirea
absolutizeazã criteriul profitului monetar bãnesc financiar, fapt ce a
contribuit ca astãzi întreaga lume sã asiste la o rupturã între economia
monetarã ºi cea realã cu consecinþe dramatice asupra sãnãtãþii vieþii
economice reale. În concluzie, cred, ca ºi alþi autori, cã este nevoie de o
respiritualizare a educaþiei la nivelul tuturor organizaþiilor universitare
din perspectiva sãnãtãþii întregului viu comun format din: oameni, familii,
mediul înconjurãtor, comunitãþi ºi organizaþii.
Cum v-au influenþat cariera didacticã participãrile la
diversele proiecte de cercetare, dezvoltare ºi inovare?
Mi-au oferit o sumã de oportunitãþi. Am avut ocazia sã lucrez în cadrul
echipelor de cercetãtori cu vocaþie multidisciplinarã, care mi-au dat
prilejul de a percepe ºi interpreta realitatea socio-economicã prin prisma
unei viziuni complexe. Schimburile de experienþe cu alþi cercetãtori, în
cadrul unor conferinþe internaþionale, au însemnat un alt plus pentru
mine. Organizãrile de evenimente ºtiinþifice au fost tot atâtea prilejuri
de a cunoaºte cercetãtori români ºi strãini, idei ºi teorii noi sau abordãri
ºtiinþifice diferite. Experienþele culturale au reliefat ºi o altã dimensiune
a omului de ºtiinþã, de fapt o parte importantã a acestuia. De asemenea,
am cunoscut ºi sisteme diverse de învãþãmânt ºi cercetare strãine, unele
diferite substanþial faþã de cele româneºti. Prin urmare, toate acestea mau ajutat în pregãtirea mea profesional umanã, inclusiv în cariera didacticã.

Ce sfaturi aþi da celor care viseazã la o carierã în domeniul
economiei?
Un prim sfat ar fi, având în vedere cã rodul activitãþii sale presupune
dezvoltarea armonioasã a societãþii în general, ºi implicit implicarea în
îmbunãtãþirea nivelului de trai al membrilor societãþii, sã-ºi analizeze
propria persoanã ºi sã vadã în ce mãsurã corespunde cerinþelor unui
economist,. Un alt sfat ar fi sã acumuleze cât mai multe cunoºtinþe,
prin participarea la cursuri, seminarii sau alte activitãþi didactice. De
asemenea, trebuie ca studiul individual sã fie permanent, atât în
specialitatea economicã doritã, cât ºi în domenii colaterale. Cunoaºterea
este fundamentalã pentru tinerii economiºti, deoarece îºi pot explica
fenomenele ºi procesele economice din perspectivã multidisciplinarã,
putându-se astfel adapta mai uºor la cerinþele pieþei forþei de muncã. În
acelaºi timp, trebuie sã-ºi continue studiile ºi sã-ºi dea doctoratul în
economie sau în specialitatea economicã care îi defineºte. Sã publice ºi
sã participe cu comunicãri ºtiinþifice la diferite ºi diverse manifestãri.
În fine, dar nu la final, sã-ºi aleagã meseria, atât cu sufletul, cât ºi cu
Care sunt concluziile studiului?
mintea. Cu sufletul - pentru a-ºi iubi meseria, iar cu mintea - încercând
Dintre rezultatele desprinse din cercetare menþionez:  educaþia este sã nu opteze pentru o meserie de dragul unei mode, ci pentru cã
privitã ca un scop în sine ruptã de imperativele vieþii umane analizatã ºi este meseria pe care sã o facã cu plãcere ºi cu eficienþã. Adicã,
interpretatã ca întreg, iar accentul cade pe cantitatea de informaþii; alegerea sã fie una de tip vocaþie, care sã fie transformatã într-o pasiune.

Filmul de pe Bulevardul Capucinilor

Silviu ªERBAN
Fantômas se naºte ca personaj în
cadrul seriei de romane lansatã, în
1911, de Marcel Allain ºi Pierre
Souvestre. Transpunerea sa pe ecrane
de tânãra artã în devenire, cinematograful, se produce la distanþã de
doar doi ani. Gaumont, în cãutarea
unor subiecte rentabile, îi încredinþeazã directorului sãu artistic, Louis
Feuillade, sarcina de a se orienta cãtre
foiletoanele poliþiste care ocupau la
acea vreme, regulat, paginile ziarelor.
Succesul incredibil al romanelor
lui Allain ºi Souvestre l-au scutit pe
cineastul lui Gaumont de o cãutare
prea îndelungatã ºi va regiza, între
1913 ºi 1914, cinci dintre acestea
(seria va include, pânã în 1913, 32 de
romane, iar, dupã moartea lui
Souvestre, Allain va mai adãuga alte
11 episoade). Primul roman al celor
doi scriitori, Fantômas, va deschide
ºi seria lui Feuillade cu titlul A lombre
de la guillotine; al doilea ºi al treilea
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film vor prelua titlurile impuse de
Allain ºi Souvestre, Juve contre
Fantômas ºi Le mort qui tue, în timp
ce episoadele trei ºi patru vor fi
retitrate, de Feuillade, Fantômas
contre Fantômas (dupã Le policier
apache, al ºaselea roman) ºi Le
faux magistrat (având la bazã al
doisprezecelea volum, Le magistrat
cambrioleur). Imitând tiparele
romanului foileton, Feuillade construieºte un cine-serial care urmãreºte nelegiuirile infractorului
Fantômas (René Navarre) ºi ale complicilor lui, printre care încântãtoarea Lady Beltham (Renée Carl),
ºi repetatele eºecuri, ale inspectorului de poliþie Juve (Edmund Bréon)
ºi ale ziaristului de la La Capitale,
Fandor (Georges Melchior), de
a stopa seria acþiunilor antisociale ale acestui adevãrat geniu al
crimei, personne... mais cependant
quelquun, aºa cum îl prezintã Allain
ºi Souvestre în capitolul introductiv
al romanului de deschidere, purtând
un nume care înseamnã, în acelaºi
timp, rien... et tout ºi având drept
scop sã rãspândeascã teroarea (Il fait
peur). De-a lungul celor cinci adaptãri cinematografice, Fantômas se
contureazã prin însumarea mai
multor mãºti: Gurn, doctorul Chalek,
un voyou inquiétant, bancherul
Nanteuil, detectivul american
Tom Bob, afaceristul pere Moche,
judecãtorul de instrucþie Pradier, ori

Filmul-foileton

doar purtând cagula neagrã, semnul
distinctiv al personajului. Ca ºi
romanul foileton, filmele lui Feuillade
utilizeazã tehnica acroºajului, la
finalul fiecãrei pãrþi, unde, în mod
obiºnuit, Fantômas evitã spectaculos
capturarea sa, invitând spectatorul
sã urmãreascã aventurile eroilor ºi
în episoadele ce vor veni. Cel mai
interesant final se desfãºoarã în
Juve contre Fantômas, când geniul
crimei, dupã ce îi atrage pe
urmãritorii sãi în interiorul locuinþei
lui Lady Beltham, aruncã în aer
clãdirea, filmul încheindu-se,
problematic, cu urmãtorul intertitlu:

subiectului. Se observã însã, în
condiþiile unor scenarii destul de
complexe, încercãrile regizorului de
a suplini prin diverse mijloace lipsa
montajului alternativ pentru exprimarea anumitor acþiuni cu desfãºurare simultanã. Feuillade nu încruciºeazã acþiunile, ci le prezintã
succesiv, indicând prin intermediul
intertitlurilor (de obicei folosind
simplu cependant) cã cele douã
acþiuni sunt, de fapt, simultane.
În acelaºi Juve contre Fantômas,
episodul urmãririi, în care poliþistul ºi
jurnalistul se despart, primul luându-se dupã Fantômas, celãlalt dupã

Fantômas

(Louis Feuillade,1913-1914)
Juve et Fandor ont-ils trouvé la mort
dans lexplosion de la villa de Lady
Beltham? (Au fost Juve ºi Fandor
uciºi în explozia de la vila lui Lady
Beltham?). Urmãtorul episod, Le
mort qui tue, se deschide cu o secvenþã
preliminarã, în care sunt rememorate
evenimentele cu care se încheiase
precedenta parte a seriei. Din punct
de vedere al realizãrii cinematografice, filmele lui Feuillade se
impun ca exemple ale modalitãþii
de a spune o poveste în imagini.
Numeroasele tãieturi, alternarea
planurilor ºi a miºcãrilor de aparat
conferã o dinamicitate adecvatã

complicea acestuia, este segmentat
în douã scene separate, montate
succesiv, dar legate între ele prin
cependant. Lipsa montajului
alternativ se adaugã lipsei utilizãrilor
planurilor câmp/contracâmp ºi a
unor pasaje extinse ale gros-planului,
o încadraturã specificã crimethriller-ului, însã folositã de Feuillade
doar pentru a detalia (apropia)
anumite porþiuni ale planului general semnificative din punct de
vedere al acþiunii. În ciuda acestor
incompletitudini, Fantômas este
departe de stilul teatral, al tablourilor. În primul rând, imaginea

Are dreptate George Bernard Show când caracterizeazã
economia ca fiind arta de a obþine maximum de la viaþã?
Economia reprezintã totalitatea activitãþilor umane, care au ca scop
producþia, distribuþia ºi consumul bunurilor ºi serviciilor oferite societãþii.
Cu privire la afirmaþia laureatului Premiului Nobel pentru literaturã,
anul 1925, George Bernard Show, aceasta necesitã o analizã mai profundã
þinând cont de contextul epocii când a fost fãcutã. Satisfacerea nevoilor
umane a fost ºi este în raport cu dezvoltarea economicã, aflatã într-o
permanentã dinamicã, atât în ceea ce priveºte îmbunãtãþirea nivelului
de trai, cât ºi dezvoltãrii culturii, ºtiinþei ºi tehnicii. Afirmaþia lui G. B.
Show, generic, este realã privind individul, dar depinde de cât de
dezvoltatã este economia ºi de modul de repartiþie între membrii
societãþii. De exemplu, în cazul economiei þãrii noastre, afirmaþia
respectivã nu este îndeplinitã, fiind mult sub nivelul societãþii. O micã
parte a populaþiei României (cea bogatã) poate sã obþinã maximum de
la viaþã, din punct de vedere material, în timp ce majoritatea nu-ºi
asigurã în totalitate cele necesare în raport cu dezvoltarea.
Economistul Miltiade Stanciu ce mãsuri crede cã ar putea
duce la stoparea declinului economic?
Pentru stoparea declinului economic ºi îmbunãtãþirea relativã a
nivelului de trai, eu m-am gândit la câteva mãsuri:  sã fie opritã
vânzarea acþiunilor ºi proprietãþilor de stat ºi sã ia mãsuri de punere a
lor în valoare, acolo unde se impune;  statul trebuie sã se implice direct
în demararea investiþiilor planificate, þinând cont de resursele proprii ºi
posibilitãþilor de prelucrare a unor materii prime importate;  mãrirea
capitalului bãncilor proprietate de stat (prin capitalizarea lor), în vederea
acordãrii creditelor necesare investiþiilor în orice domeniu, cu dobânzi
reduse ºi pe termen lung, societãþilor româneºti, care sã poatã conduce
la crearea locurilor de muncã ºi plus-valoare aferente creditelor acordate;
 colectarea corectã ºi la timp a tuturor dãrilor cãtre stat, în special de
la agenþii economici, ºi tragerea la rãspundere a rãu platnicilor;
 stabilirea salariului minim pe economie, în aºa fel ca sã se poatã
acoperi toate cheltuielile necesare traiului de zi cu zi, cu toate
componentele necesare. În prezent, salariul minim pe economie, 850
de lei, este mult prea mic faþã de cel practicat în Uniunea Europeanã.
Ce pãrere aveþi despre învãþãmântul de stat versus cel privat?
Rãspunsul presupune o abordare complexã, multidisciplinarã ºi
lipsitã de pãrtinire. Voi încerca sã punctez câteva dintre aspectele pe
care le consider mai importante:  învãþãmântul de stat trebuie sã
existe, în mod gratuit, pentru toate formele de învãþãmânt, în aºa fel
încât sã fie obþinutã pregãtirea necesarã pentru dezvoltarea societãþii
noastre, trebuie sã fie de calitate, inclusiv prin existenþa dotãrilor
moderne ori a altor facilitãþi, absolvenþii sã fie performanþi ºi nu doar
sã obþinã o diplomã;  învãþãmântul privat trebuie sã existe, ºi nu doar
pentru a fi o alternativã calitativã superioarã, ci pentru cã îl
completeazã pe cel de stat. În lume, învãþãmântul privat are un rol
foarte important, deseori fiind mult mai bun decât cel public, absolvenþii
acestuia gãsindu-ºi cu multã uºurinþã un loc de muncã bine plãtit. În
mod evident, învãþãmântul privat este necesar ºi benefic atunci când:
este bine organizat, beneficiazã de o dotare modernã precum: tehnicã
de calcul (calculatoare, programe etc.), spaþii de învãþãmânt, biblioteci
etc., de cadre didactice bine pregãtite, cu vocaþie, sunt practicate taxe
de ºcolarizare accesibile pentru toate categoriile sociale, sunt acordate
stimulente de tipul burselor sociale ºi de merit, burselor pentru urmarea
de cursuri de scurtã duratã în strãinãtate etc. Dupã opinia mea,
învãþãmântul privat trebuie sã fie mult superior celui de stat, cu
respectarea legislaþiei specifice, pentru ca absolvenþii sã fie mai bine
pregãtiþi, sã se angajeze mai uºor pe piaþa forþei de muncã. În cazul
meu, decizia de a urma o facultate particularã a fost bunã; am absolvito ºi am promovat examenul de licenþã la stat, obþinând o medie mai
mare decât mulþi dintre colegii de la stat, am obþinut o serie de
succese ulterior absolvirii, lucru ce justificã, încã odatã, necesitatea
existenþei învãþãmântului privat;  de asemenea, consider cã trebuie
sã existe un echilibru între învãþãmântul de stat ºi cel privat, ambele
variante ale unui acelaºi învãþãmânt, care ar trebui sã devinã prioritate
naþionalã asumatã ºi realizatã efectiv, nediscriminatorie. Dacã
þinem cont de eforturile pe care le fac conducãtorii universitãþilor
private, finanþaþi cu 0 (zero) bani de la bugetul de stat, pentru a
asigura o calitate ridicatã a serviciilor educaþionale, cred cã rolul ºi
locul acestor universitãþi în cadrul politicilor statului român ar trebui
regândite, în folosul, pe termen lung, al învãþãmântului românesc.

122
scenicã este evitatã prin preponderenþa planurilor întregi în dauna
celor generale sau de ansamblu.
Feuillade înglobeazã chiar un contrast
al celor douã tipuri de imagini în À
lombre de la guillotine, unde apariþia
scenicã a actorului Valgrand, care-l
interpreteazã pe Fantômas într-o
piesã de teatru, este vizualizatã
printr-un plan subiectiv, datorat personajului Lady Beltham, redat apoi
într-un plan întreg. Pe de altã
parte, chiar ºi în cazul încadraturilor generale, Feuillade propune o
utilizare a profunzimii câmpului
inadecvatã privirii teatrale, precum
ºi o decupare a spaþiului acþiunii,
perceptibil doar din unghiul de filmare
(ºi astfel, imposibil de cuprins de cãtre
un spectator care s-ar afla, spre
exemplu, într-un unghi opus, în sala
de teatru). Dar ceea ce separã stilul
lui Feuillade din Fantômas de stilul
teatral este utilizarea din abundenþã
a filmãrilor exterioare. Aºa cum
remarcã ºi Tudor Caranfil în primul

volum al Istoriei cinematografiei
în capodopere, faptul cã aventura
e proiectatã în realitatea nemijlocitã
a Parisului face astãzi din film un
valoros document istoric. Urmãririle
au loc în pieþele metropolei, filmate
fãrã trucaje, printre automobile de
epocã, trãsuri, echipaje, omnibuze
cu aburi ºi cãruþe, peisaj pe care-l
privim astãzi cu curiozitatea unui
turist rãtãcit într-un univers pe
cât de insolit, pe atât de pitoresc.

* * *
Fotograful Arturo Ambrosio este unul dintre pionierii industriei
cinematografice italiene. În 1906, la Torino, acesta înfiinþeazã Società
Anonima Ambrosio, una dintre primele trei mari companii producãtoare
de film din Italia (alãturi de Itala-Film ºi Cines), iar, în 1908, produce
prima versiune cinematograficã a romanului lui Bulwer-Lytton, Gli ultimi
giorni di Pompeii, unul dintre primele filme care se impun pe piaþa
americanã. În 1913, Ambrosio decide refacerea peliculei din 1908 ca
lung metraj, angajându-l ca regizor pe reputatul Mario Caserini, care-ºi
demonstrase, deja, la Cines apetenþa pentru filmele cu subiect istoric.

OPINIA NAÞIONALÃ

656  3 martie 2014

pag. 7

PROGRAMUL TVH
LUNI  3 martie 2014
06:00 Ecumenica (r)
08:00 Preuniversitaria*
09:00 Universitaria*.
Cursuri de limbi strãine
09:30 Universitaria*. De fapt ºi ...de
drept. Realizator Diana Artene
10:30 Universitaria*. ONG Mania
11:00 Film documentar 
Lumea tehnologiei
11:30 Film serial  Grachi
12:30 Film documentar 
Discovery (r)
13:00 Vorbiþi, scrieþi româneºte (r)
13:30 Film serial 
Umbrele trecutului
14:30 Film documentar 
Medii extreme
15:00 Stil ºi tendinþe (r)
15:30 Preuniversitaria*
16:30 Ilinca Dumitrescu ºi invitaþii sãi.
Muzica clasicã prezentatã
pe înþelesul tuturor.
17:30 Ochiul de veghe.
Realizator Ciprian Vasilescu
18:00 Jurnal TVH
19:00 Film documentar 
Discovery
20:00 Film documentar 
Minuni ale lumii
20:30 Film artistic românesc 
Haiducii lui ªaptecai (1971)
22:00 Night show. Realizator
Robert Robert Emanuel
22:40 Analiza zilei.
Realizator Simona ªerban
23:00 Interviurile TVH.
Realizator Matei Georgescu
00:00 Film serial  Grachi (r)
01:00 Jurnal TVH (r)
02:00 Film serial  Umbrele trecutului (r)
03:00 Night show (r)
04:00 Universitaria* (r)
05:30 Analiza zilei (r)

SÂMBÃTÃ 
06:00 Film artistic românesc
Rãmãºagul (r)
07:30 Film documentar 
Medii extreme (r)
08:00 Film documentar 
Animalia (r)
09:00 Laboratorul emoþiilor.
Emisiune de Andreea Deneº
09:30 Ghiozdanul cu surprize.
Emisiune de Carmen Fulger
10:30 Film documentar  Spectaculoasa lume a automobilelor
11:30 Interviurile TVH (r)
12:30 Film documentar 
Superstaruri
13:00 Curs de limbi strãine

MARÞI  4 martie 2014
06:00 Film documentar (r)
Minuni ale lumii
06:30 Film artistic românesc (r)
Haiducii lui ªaptecai (r)
08:00 Preuniversitaria*
09:00 Universitaria*.
Cursuri de limbi strãine
09:30 Universitaria*.
Despre oameni ºi locuri.
Realizator Alexandru Lucinescu
10:30 Universitaria*. Marketing online
11:00 Film documentar 
Lumea tehnologiei
11:30 Film serial  Grachi
12:30 Film documentar 
Discovery (r)
13:00 Ochiul de veghe (r)
13:30 Film serial 
Umbrele trecutului
14:30 Film documentar 
Medii extreme
15:00 Curs de limbi strãine (r)
15:30 Preuniversitaria* (r)
16:30 Cãlãtor prin þara mea (r)
17:30 Ochiul de veghe.
Realizator Ciprian Vasilescu
18:00 Jurnal TVH
19:00 Film documentar  Discovery
20:00 Film documentar 
Minuni ale lumii
20:30 Film artistic românesc 
Celebrul 702 (1961)
22:00 Night show. Realizator Robert
Robert Emanuel
22:40 Analiza zilei.
Realizator Simona ªerban
23:00 Cinefilia (r)
00:00 Film serial  Grachi
01:00 Jurnal TVH (r)
02:00 Film serial  Umbrele trecutului (r)
03:00 Night show (r)
04:00 Universitaria* (r)
05:30 Analiza zilei (r)

MIERCURI  5 martie 2014

DUMINICÃ  9 martie 2014
05:30 Gala cântecului
românesc (r)
08:00 Film documentar 
Enciclopedia animalelor
09:00 Oameni aproape invizibili.
Realizator Iustina Radu
09:30 Ecumenica.
Realizator Sorin Bejan
11:30 Cãlãtor prin þara mea.
Realizator Cãtãlin Maximiuc
12:30 Liceenii (r)
Emisiune de Tina Toma
13:30 Gala cântecului românesc.
Emisiune de Georgel Nucã
16:00 Doctor H.
Realizator Teodora Pop Drãgoi

FILM ARTISTIC
ROMÂNESC
Luni, 3 martie, 20:30

joi, ora 23:00

Haiducii lui ªaptecai (1971)

Debutul muzicii de café-concert a avut loc în cafenelele obiºnuite ale
anilor 1840-1850, cu scaune aºezate la voia întâmplãrii în jurul meselor.
Începând cu anul 1867, odatã cu amploarea acestui gen muzical, scaunele
au fost concepute pentru a asigura prestanþã ºi confort, ele fiind aºezate
într-un mod organizat, astfel încât artistul sã poatã interacþiona cu publicul.
În ciuda aranjamentului din ce în ce mai formal, atmosfera rãmânea la fel
de zgomotoasã ºi obiºnuitã pentru acest gen de locuri, cu chelneri ºi ºefi de
salã care serveau publicul fãrã a þine cont de prestaþia artiºtilor de pe scenã.
Muzica de caféconcert a fost locul de
întâlnire a diverselor
evenimente mondene.
Sorin Petre, acest
virtuoz al viorii, vã invitã
joi, de la ora 23.00, sã
cunoaºteþi frumuseþea
café-concertului, care
înseamnã melodie ºi
miestrie instrumentalã
dusã la perfecþiune,
adicã muzicã elevatã,
dar pe înþelesul tuturor.

VINERI  7 martie 2014
06:00 Film documentar (r)
Minuni ale lumii
06:30 Film artistic românesc (r)
Zestre domniþei Ralu (r)
08:00 Preuniversitaria* (r)
09:00 Universitaria*. Facultatea de
Educaþie Fizicã ºi Sport. Specializarea kinetoterapie
09:30 Universitaria*. Dicþionar
cultural. Realizator Ioan Roºca
10:00 Universitaria*. Ce citim
astãzi? Realizator Florin Pîtea
10:30 Vorbiþi, scrieþi româneºte.
Realizator Valeriu Marinescu
11:00 Film documentar 
Lumea tehnologiei
11:30 Film serial  Grachi
12:30 Film documentar  Discovery (r)
13:00 Ochiul de veghe (r)
13:30 Film serial  Umbrele trecutului
14:30 Film documentar 
Medii extreme
15:00 Laboratorul emoþiilor (r)
15:30 Preuniversitaria* (r)
16:30 Calitatea în educaþie.
Realizator Ioan Gâf-Deac
18:00 Jurnal TVH*
19:00 Film documentar  Discovery
20:00 Film documentar 
Minuni ale lumii
20:30 Film artistic românesc
Rãmãºagul (1985), comedie
22:00 Night show. Realizator
Robert Robert Emanuel
22:40 Analiza zilei.
Realizator Simona ªerban
23:00 Ilinca Dumitrescu ºi invitaþii sãi (r)
00:00 Medicina Live (r)
01:00 Jurnal TVH (r)
02:00 Film serial  Umbrele trecutului (r)
03:00 Night show (r)
04:00 Universitaria* (r)
05:30 Analiza zilei (r)

06:00 Film documentar (r)
Minuni ale lumii
06:30 Film artistic românesc (r)
Celebrul 702 (r)
08:00 Preuniversitaria* (r)
09:00 Universitaria*.
Cursuri de limbi strãine
09:30 Universitaria*.
Facultatea de Medicinã Veterinarã
10:30 Universitaria*.
Facultatea de Drept
11:00 Film documentar 
Lumea tehnologiei
11:30 Film serial  Grachi
12:30 Film documentar 
Discovery (r)
13:00 Ochiul de veghe (r)
13:30 Film serial  Umbrele trecutului
14:30 Film documentar 
Medii extreme
15:00 Limbajul imaginii filmate (r)
15:30 Preuniversitaria* (r)
16:30 Cinefilia (r)
17:30 Ochiul de veghe.
Realizator Ciprian Vasilescu
18:00 Jurnal TVH
19:00 Film documentar  Discovery
20:00 Film documentar 
Minuni ale lumii
20:30 Film artistic românesc 
Povestea dragostei (1976)
22:00 Night show.
Realizator Robert Emanuel
22:40 Analiza zilei.
Realizator Simona ªerban
23:00 Doctor H (r)
00:30 Film documentar 
Lumea tehnologiei (r)
01:00 Jurnal TVH (r)
02:00 Film serial 
Umbrele trecutului (r)
03:00 Night show (r)
04:00 Universitaria* (r)
* Metode de predare interactivã, cursuri aduse în casa telespectatorului de profesori prestigioºi.
05:30 Analiza zilei (r)
Emisiuni realizate în cadrul Departamentului Învãþãmânt.

Martie 2014
13:30 Limbajul imaginii filmate.
Realizator Ion Bucheru
14:00 Liceenii. Emisiune de Tina Toma
15:00 Night show (r)
16:30 Film artistic  Ai încredere în
bãrbaþi (SUA, 2005), comedie
18:00 Jurnal TVH
19:00 Petrecere româneascã.
Emisiune de Georgel Nucã
22:00 Film artistic românesc 
Cuibul de viespi (1986), comedie
23:30 Cafe-concert (r)
00:00 Film serial  Grachi
01:00 Jurnal TVH (r)
02:00 Petrecere româneascã (r)
05:00 Film documentar  Superstaruri (r)

JOI  6 martie 2014
06:00 Film documentar (r)
Minuni ale lumii
06:30 Film artistic românesc (r)
Povestea dragostei (1976) 08:00 Preuniversitaria* (r)
09:00 Universitaria*.
Cursuri de limbi strãine
09:30 Universitaria*. Pro Memoria.
Realizator Corneliu Toader
10:30 Univers Shakespeare.
Realizator George Volceanov
11:00 Film documentar 
Lumea tehnologiei
11:30 Film serial  Grachi
12:30 Film documentar  Discovery (r)
13:00 Ochiul de veghe (r)
13:30 Film serial  Umbrele trecutului
14:30 Medicina Live
15:30 Preuniversitaria* (r)
16:30 Film documentar  Spectaculoasa lume a automobilelor
17:30 Ochiul de veghe.
Realizator Ciprian Vasilescu
18:00 Jurnal TVH
19:00 Film documentar  Discovery
20:00 Film documentar 
Minuni ale lumii
20:30 Film artistic românesc. Zestrea
domniþei Ralu (1971) - aventurã
22:00 Night show. Realizator
Robert Robert Emanuel
22:40 Analiza zilei.
Realizator Simona ªerban
23:00 Cafe-concert.
Realizator Sorin Petre
23:30 Oameni aproape invizibili (r)
00:00 Film serial  Grachi
01:00 Jurnal TVH (r)
02:00 Film serial 
Umbrele trecutului (r)
03:00 Night show (r)
04:00 Universitaria* (r)
05:30 Analiza zilei (r)

Regie: Dinu Cocea
Distribuþie: Florin Piersic, Marga Barbu,
Toma Caragiu; Constantin Codrescu
Acþiunea filmului se petrece în
Muntenia, în plinã epocã fanariotã.
Domniþa Ralu are nevoie de un milion
de galbeni pentru a cumpãra de la
Viena o colecþie de bijuterii. Pentru a-i
satisface dorinþa, domnitorul fanariot
instituie birul vãcãritului, ducând la
sãrãcirea poporului. Ceata de haiduci,
condusã de Anghel ªaptecai dupã
moartea cãpitanului Amza, încearcã
sã recupereze galbenii smulºi cu forþa
de la oamenii chinuiþi.

Sâmbãtã, 8 martie, 22:00

17:30 Stil ºi tendinþe.
Realizator Cristina Matei
18:00 Jurnal TVH
19:00 Seara cântecului popular.
Realizator Georgel Nucã
22:00 Film artistic 
Domiciliu temporar
(SUA, 1997), comedie
23:30 Cinefilia.
Realizator Daniel Paraschiv
00:30 Film documentar 
Superstaruri (r)
01:00 Jurnal TVH (r)
02:00 Seara cântecului popular (r)
05:00 Film serial  Grachi (r)

Duminicã,

22:00

Domiciliu temporar

(SUA, 1997)  comedie
Film artistic
Regie: Lynn Roth
Distribuþie: Moira Kelly; Taylor
Negron, Teri Garr, Shelley Duvall
Fugitã de acasã din pricina neînþelegerilor cu tatãl ei, o tânãrã
se refugiazã într-o mânãstire.
Viaþa de aici îºi are regulile ei, la care
fata trebuie sã se supunã. Astfel,
ea trece printr-un amplu proces
de clarificare, care o întãreºte în afirmarea personalitãþii ei.

PROGRAMUL
R A D I O HFM
În sfârºit week-end
(08:00-12:00/sâmbãtã-duminicã)
Realizator: Marcel Vicol
Sinteza sãptãmânii
(12:00-13:00/sâmbãtã)
Realizator: Ioana Babu

Hit the morning
(07:00-10:00  luni-vineri)
Realizatori: Alina Toma & Alex Crãciun
Light Zone
(10:00-13:00  luni-vineri)
Realizator: Robert Tache

Cuibul de viespi (1986) 

comedie

Dupã-amiaza devreme
(13:00-16:00/luni-vineri)
Realizator: Tiberiu Ursan

Regie: Horea Popescu
Distribuþie: Gheorghe Dinicã;
Tamara Buciuceanu, Coca Andronescu

Nume: Ambuteiaj
(16:00-19:00/luni-vineri)
Realizator: Iuliana Mardare

Ecranizare a comediei de moravuri
Gaiþele, de Alexandru Kiritescu, acest
film este o frescã reuºitã a Bucureºtiului
de altãdatã, cu farmecul sãu dulce-amar.
O întreagã tipologie umanã este dezvãluitã telespectatorilor printr-o galerie
de personaje mercantile superstiþioase
ºi mãcinate de idealuri mãrunte,
dar care fascineazã prin energia afiºatã
în fiecare zi a existenþei lor.

Ultima Ediþie
(19:00-22:00/luni-joi)
Realizator: Maria Ilie

Tech News
(12:00-13:00/duminicã)
Realizator: Tiberiu Ursan
Week-end activ
(13:00-17:00/sâmbãtã-duminicã)
Realizator: Alex Camburu
80 Remember
(17:00-19:00/sâmbãtã)
Realizator: Robert Tache
Nume: Top 20
(17:00-19:00/duminicã)
Realizatori: Alina Toma, Alex Craciun
Ocolul Pãmântului în 60 minute
(19:00-20:00/sâmbãtã)
Realizator: Maria Ilie
Nume: Printre rânduri
(19:00-20:00/duminicã)
Realizator: Iuliana Mardare

Sportlife
(19:00-22:00/vineri)
Realizator: Claudiu Giurgea

Hit Hours
(20:00-22:00/sâmbãtã)
Realizator: Alex Camburu

Cafe Nocturn
(22:00-23:00/luni-joi)
Realizator: Luminiþa Bondrea

Poveºti Nespuse
(20:00-22:00/duminicã)
Realizator: Echipa HFM
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Nicole DUÞU:
Actriþã de succes,
reporter
ºi scriitoare

Cunoscuta actriþã recunoscutã sub numele de
Nicole Duþu, dar ºi prezentatoare de ºtiri ºi autoare
de piese de teatru, având numele real Nicoleta
Duþu, este absolventa Facultãþii de Arte din cadrul
Universitãþii Spiru Haret, specializarea Artele
Spectacolului (Actorie), clasa conf. univ. dr.
Mihaela Juvara. Originarã din Brãila, Nicoleta
Duþu ºi-a dorit de micã sã se implice în arta
spectacolului. La serbãrile ºcolare ea era cea care
prezenta programul artistic, dar ºi cea care recita
poeziile, cu mare dãruire ºi talent. Dovadã a acestei
dorinþe arzãtoare este ºi faptul cã, odatã ajunsã în
Bucureºti, pentru un timp a fost prezentator de
ºtiri la televiziune. Ca proaspãtã absolventã a

Facultãþii de Arte, Nicoleta Duþu nu s-a oprit aici,
ci s-a înscris, apoi, la Universitatea Bucureºti,
unde a fãcut studii de Literaturã Universalã
ºi Comparatã. A studiat, apoi, la Londra-U.K.,
la City University, ºi a obþinut masterul în
Scenaristicã (piese de teatru ºi scenarii de film),
dar ºi un Certificat în Tehnica Romanului. Dupã
întoarcerea în þarã, o parte a timpului a dedicat-o
scrisului. Astfel, Nicoleta Duþu a devenit ºi o
cunoscutã autoare de piese de teatru modern,
precum: America-ªtie-Tot, Iubire confort 2, Nodul,
Te vei întoarce în Galapagos. Cu piesa Nodul a
fost nominalizatã la Gala UNITER în anul 2006,
pentru Cea mai bunã piesã româneascã a anului
2005. Aceeaºi piesã a fost prezentatã cu succes ºi
la Londra  U.K., la Pleasance Studio Theatre.
În urmã cu câþiva ani, prezenta ºtiri la Prima TV,
dupã aceea juca în serialele Clanul Sprânceanã (rol
Lia Pop) ºi Vocea inimii (rol Mihaela Petre) de la
Antena 1. ªi tot aici, la aceeaºi televiziune, Nicoleta
Duþu a primit un important rol în telenovela Narcisa
Sãlbaticã, de facturã negativã, dar savuros. A
colaborat cu Castel Film pentru producþii americane
cu vampiri (Dracula III: Moºtenirea - 2005).
Mi-a plãcut sã prezint ºtiri, dar parcã mã
distreazã mai mult sã le inventez, datã fiind
pasiunea mea pentru scris, ne mãrturiseºte actriþa
ºi scriitoarea Nicoleta Duþu. Poate vã întrebaþi
cum a reacþionat când i s-a oferit rolul Elizei din
Narcisa sãlbaticã? Simplu: M-am bucurat, îmi
era dor de actorie ºi primesc foarte multe
felicitãri, printre care ºi aceea cum cã rolul mi
s-ar potrivi mãnuºã. Având în vedere cã e un rol
de scorpie, nici nu ºtiu dacã sã o iau sau nu ca
pe un compliment. Sigur cã m-am uitat ºi la alte
scorpii. Preferata mea, regina scorpiilor, e Alexis
din Dinastia, care era adorabilã, mãrturiseºte
Nicole. Personajul ei s-a îndrãgostit în telenovelã,
aºa cum actriþa a trãit ºi ea mai multe poveºti de
iubire speciale. Pe viitor plãnuieºte sã scrie
romane de dragoste ºi sã cãlãtoreascã. Sunt
pasionatã de cãlãtorii, de tot ce-i nou, sunt foarte
curioasã, fratele meu mã numeºte în glumã
Cristofor Columb. Am cãlãtorit mult ºi ador în
continuare sã bat lumea în lung ºi-n lat. Îmi plac
întâlnirile autentice, în care se produce clickul
cu o altã fiinþã umanã. Aºa cã pot sã fac orice,
importantã e compania, sã fie una cu care sufletul
meu sã vibreze. Îmi plac oamenii cu care râd.
Dacã râd uºor cu cineva, porþile inimii mele
se deschid ca prin farmec, a încheiat Nicole.
Are ca actori preferaþi pe Valeria Seciu,
Maria Popistaºu, Mircea Diaconu ºi Marcel
Iureº. Îi ascultã mult pe Bob Dylan ºi Peter Green.
Citeºte cu plãcere The Land of Green Plums, de
Herta Muller, ºi Outliers, de Malcolm Gladwell,
dar este dependentã de menajerã.
Ce proiecte de viitor are Nicoleta Duþu?
Mai nou vrea sã cânte, dar ºi sã termine de scris
un roman de dragoste, pe care l-a început, ºi
apoi sã-l publice. Aºteptãm lansarea acestui
roman semnat de Nicoleta Duþu, absolventa
Facultãþii de Arte din cadrul Universitãþii
Spiru Haret, specializarea Artele Spectacolului
(Actorie), ºi ne vom aºeza ºi noi cuminþi la rând
pentru a primi un autograf!
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Maria MACOVEI,
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Grupaj realizat de
Maria Macovei, cunoscutã interpretã a
cântecului popular bucovinean s-a nãscut
la Mãnãstirea Humorului, chiar în inima
Bucovinei. Ea este rapsodul popular care are
în palmares aproximativ 60 de medalii, trofee
ºi diplome de locul I la concursuri naþionale ºi
internaþionale. Din repertoriul cunoscutei
profesoare ºi interpreta bucovinene Maria
Macovei fac parte bijuterii ale dulcelui folclor
bucovinean, precum M-o dus firul dorului, Mãi
bãdiþã, om frumos, La pãmânt ºi la podele ºi
Haida bade-n sat la noi. Încã din copilãrie
ºi-a dorit sã cânte, iar o carierã muzicalã era
marele ei vis. Nu mai pun la socotealã anii din
ºcoalã, când participam la concursuri cu elevii.
Prima apariþie pe scenã, de o importanþã mai
aparte, a fost la vârsta de 17 ani, ne-a explicat
Maria Macovei. Aceasta ne-a povestit ce
emoþii a avut când a fost selecþionatã pentru
celebrul ºi cunoscutul concurs Floarea din
grãdinã, fiind prima femeie din Suceava care a

ºi obþinut, apoi, acest trofeu. De atunci a
participat la sute de spectacole ºi competiþii
muzicale. Pasiunea sa pentru muzica popularã
a urmãrit-o încã de micã, dar concreteþea
profesiei a apãrut numai dupã ce a absolvit
Facultatea de Arte din cadrul Universitãþii
Spiru Haret, specializarea Pedagogie Muzicalã.
Îndrãgita interpretã a folclorului bucovinean
are un copil. Ca profesoarã de muzicã popularã
pentru copiii care îºi doresc o carierã în
folclor are mari satisfacþii urmãrindu-i
cum cresc, atât din punct de vedere spiritual,
cât ºi muzical. Maria Macovei se bucurã
de reuºita lor ºi face totul cu multã pasiune.
Din 1976 am decis cã vreau sã transmit ºi
altora cunoºtinþele mele ºi am început sã predau
copiilor, pe care îi selecþionez eu. A lucrat cu
sute de copii, în ultimii trei ani având peste
70 de elevi, printre care nume deja cunoscute,
precum Viorica Macovei, Angelica Flutur,
Alexandru Brãdãþan, Dãnuþ Onoiu, Ancuþa
Corlãþan ºi Luminiþa Croitoru Chiriac. Cel mai
tânãr elev al meu are patru ani ºi jumãtate.
Este vorba de Mãriuþa Micuþaru, care a
participat recent la Festivalul de la Costineºti ºi
unde a primit premiul special pentru cel mai
tânãr concurent. Ea are deja înregistrate douã
melodii, ne-a spus Maria. De altfel, la acest
festival, cei 20 de interpreþi de muzicã popularã
pregãtiþi de ea au câºtigat toate premiile la toate
categoriile. Selectez numai copii care au talent,
care au simþ muzical ºi ureche muzicalã ºi care

Fãniþa Modoran Ivancu s-a nãscut în comuna Prundu din judeþul
Giurgiu. Primii ani de ºcoalã i-a fãcut în comuna natalã, acolo unde a dat
curs prima datã pasiunii de a cânta. Viaþa simplã de la þarã ºi bogãþia
sufletului þãranului român au fãcut-o sã caute a exprima prin cântec prea
plinul sãu interior. ªi-a început cariera muzicalã încã de când era copil, de
pe la vârsta de 10 ani, participând la multe concursuri ºi festivaluri de
muzicã popularã. ªi-a continuat studiile liceale în oraºul Giurgiu, dar
vacanþele le-a petrecut tot la þarã, alãturi de pãrinþi ºi de prieteni dragi.
Dupã ce s-a stabilit în Bucureºti a dorit sã îºi transforme pasiunea în
profesie ºi s-a înscris la Facultatea de Arte din cadrul Universitãþii Spiru
Haret, specializarea Pedagogie Muzicalã. Odatã luatã diploma de licenþã,
a ascultat sfaturile profesorilor sãi de specialitate ºi a început sã culeagã
folclor autentic din zona copilãriei sale minunate. Având o voce
remarcabilã, cu un stil de interpretare original, talentatã, a luat mai multe
premii ºi locuri de top, atât la radio, cât ºi la televiziuni de specialitate,
dar ºi la festivaluri de folclor, pentru muzica din zona Vlaºca.
În timp, ºi-a format un bogat repertoriu de muzicã de petrecere, de
muzicã uºoarã ºi folclor românesc autentic. Are nenumãrate apariþii la
diferite posturi TV. Apare deseori alãturi de taraful ei îndrãgit, formaþia
Ovidiu Band, cu care ºi-a perfecþionat stilul ºi repertoriul, cântând deseori
pe la nunþi ºi botezuri. Muzica la o nuntã este cea care transmite mesajul
mirilor de fericire cãtre toþi invitaþii. Experienþa, dãruirea ºi pasiunea întregii
echipe conlucreazã la bunul mers al întregului eveniment de acest gen. Din
bogatul ei repertoriu putem menþiona: Ce frumoasã este viaþa, Înflorit-o

Nãscutã în satul Osica de Jos din actualul
judeþ Olt, Luciana Vãduva a cântat de când se
ºtie: Aºa mã ºtiu, cântând. Osica de Jos este
locul cel mai frumos din lume. Aici mi-am
descoperit chemarea cãtre cântec. A fost un
îndemn al locului, al bunicilor mei, al pãrinþilor
mei ºi, mai ales, al lui Dumnezeu.
De acasã a pornit cântecul Lucianei Vãduva
cãtre Romanaþi, mai întâi. Apoi la Olt, la Slatina,
în cadrul Festivalului Spicul de Aur (1982).
Acolo norocul avea sã îºi arate adevãrata faþã,
pentru cã din juriul concursului fãcea parte ºi
cea care a fost doamna Tezaurului Folcloric
Românesc, Marioara Murãrescu, cea care atunci
a simþit cã prin glasul Lucianei mesajul ajunge
direct la inimile românilor de pretutindeni. Din
acel moment a început marea trudã pe care o
cere scena cântecului popular, dar atunci când
faci totul cu pasiune ºi ai lângã tine o familie
care te susþine ºi te înþelege, când publicul te

chiar vor sã aibã o carierã în folclor. Orele
mele nu sunt ca la ºcoalã, sunt interactive,
individuale. Reuºim sã facem în 15 minute ceea
ce alþi interpreþi nu pot face într-o sãptãmânã.
Întrebând-o de ce a ales pedagogia ºi nu a dat
curs unei cariere solistice, dedicatã numai scenei,
Maria Macovei mi-a rãspuns: Mereu mi-am
dorit sã cânt, dar nu am fost pregãtitã niciodatã
sã renunþ la familie. Pentru mine, pãrinþii au
fost totul ºi eu am ales sã am grijã de ei, aºa
cum ºi ei au avut grijã de mine. Sã ai o carierã
în muzicã înseamnã turnee ºi multe deplasãri,
fapt care duce la o despãrþire de apropiaþi.
În 2012, în prima zi de Paºte, când în comuna
Mãnãstirea Humorului s-a desfãºurat tradiþionalul concurs de ciocnit ouã roºii, primarul
Cãtãlin Ionel Tomasciuc, secondat de consilierii
locali, i-a conferit mesagerei cântecului
bucovinean, prof. Maria Macovei, titlul de
Cetãþean de onoare al comunei. Cunoscutã ºi
apreciatã ca interpretã a cântecului popular
bucovinean, dar ºi ca fãuritoare de vedete,
Maria Macovei a fost sãrbãtoritã printr-un
spectacol în care au evoluat elevii sãi de
ieri ºi de azi, Angelica Flutur, Alexandru
Brãdãþan, Petricã Lehaci, Dãnuþ Onoiu, Luminiþa
Croitoru, Gabriela Teiºanu, un regal folcloric
la care au participat cu inima deschisã
toþi consãtenii din Mãnãstirea Humorului.
Absolventa Maria Macovei este un bun
ambasador în aceastã direcþie, pe tãrâmul de
poveste al folclorului autentic.

ruguþu, În pãdure pe cãrare, Mie-mi plac mustãþile, Naºule ce voios eºti,
Coace Doamne prunele, Cãpitane de judeþ, Ce stai omule aºa, Omu bun ºi
pomu copt, Are tata doi feciori, Frunzã de bagrin, Dorul de copilãrie,
Leliþã cârciumãreasã, ªi sã-mi cânte o vioarã, Seara asta iarã beau, Mai
þii minte dragã, Puºca ºi cureaua latã, Am crescut bãiat ºi fatã, Am acasã-n
grãdiniþã, Cântã, cuculeþule, Inimioarã spune-mi, Mândruliþa mea
frumoasã, Mânã birjar, Noi suntem români, Radu mamii, Azi e ziua mamei
mele, Vai sãracii duºmanii, M-a ajuns dorul de casã, Hora armâneascã,
Zi din strunã lãutare, Dealu-i deal ºi valea-i vale, Inimioarã, spune-mi
mie, Am fãcut un jurãmânt, Greu e sã fii dus din lume, Neicuþã, eu fãrã tine,
Mulþi bãieþi îmi dau târcoale, De la Giurgiu, mai la deal etc.
Prin mesajul optimist pe care îl transmite odatã cu cântecul sãu, Fãniþa
Modoran Ivancu, absolventa Facultãþii de Arte a Universitãþii Spiru Haret,
specializarea Pedagogie Muzicalã, transmite pe mai departe perlele folclorului
nostru naþional, speranþa nepieritoare a spiritualitãþii noastre ancestrale.
Numai aºa, prin basme ºi legende, prin obiceiuri ºi tradiþii milenare, vom
putea trece lumina crepuscularã a unei tranziþii ce ne-a devenit permanenþã.

iubeºte, meritã sã faci toate sacrificiile necesare.
Maria Tãnase, Maria Lãtãreþu, Ileana Sãrãroiu,
Maria Ciobanu sunt nume mari ale muzicii
populare româneºti, dar toate aceste nume au
legãnat copilãria interpretei ºi i-au marcat cariera.
Ascultându-le glasul a cules de la fiecare câte
ceva ºi ºi-a creat un stil propriu, inconfundabil.
Dorind sã se perfecþioneze cât mai mult,
îndrãgita interpretã de muzicã popularã
Luciana Vãduva, s-a înscris la Facultatea de
Arte din cadrul Universitãþii Spiru Haret,
specializarea Pedagogie Muzicalã, ºi a
absolvit-o cu brio. Acum este una dintre fiicele
judeþului Olt, care duce mai departe portul ºi
tradiþiile acestui judeþ minunat peste tot în
lume, culegând folclor autentic ºi valorizând
tradiþii ºi obiceiuri milenare româneºti.
Dacã am dori sã aflãm cine este cel care a
încurajat-o cel mai mult în carierã, rãspunsul
interpretei este posibil sã ne surprindã.
Dumnezeu a vrut în primul rând sã cânt, m-a
înzestrat cu un glas pe care sã-l asculte cu
drag multã lume. Pãrinþii m-au susþinut ºi m-au
încurajat sã merg mai departe cu cântecul
popular. Cine i-a fost mereu aproape în clipele
grele? Familia mi-a fost tot timpul alãturi, iar
oamenii ºi zona de unde vin mi-au luminat
cântecul ºi sufletul. Ce reprezintã publicul
pentru Luciana Vãduva? În faþa publicului mã
simt minunat, dar de fiecare datã sunt
emoþionatã, pentru cã este cel mai mare ºi cel
mai exigent juriu. Mulþumesc publicului
pentru cã datoritã lui existã Luciana Vãduva
în muzica popularã. Ce reprezintã judeþul Olt,

ca zonã folcloricã, pentru dumneavoastrã?
Judeþul Olt este locul meu sfânt unde mã întorc
cu drag ºi unde peste ani vreau sã-mi gãsesc
liniºtea. Oriunde am fost prin lume m-am
lãudat cu oamenii mei din Romanaþi, oameni
frumoºi ºi harnici, iuþi la minte ºi sãnãtoºi la
trup, crescuþi cu frica lui Dumnezeu. Poate
nu le-am mulþumit îndeajuns unor oameni din
Olt, care mi-au fost alãturi. O fac acum ºi le
spun cã rãmân a lor, aºa cum mã ºtiu din
totdeauna, Luciana Vãduva.
Absolventa Facultãþii de Arte din cadrul
Universitãþii Spiru Haret, specializarea
Pedagogie Muzicalã, Luciana Vãduva este o
cântãreaþã de muzicã popularã recunoscutã pe
plan naþional ºi nu numai, în prezent având ºi
funcþia de director adjunct al Centrului Cultural
Mehedinþi. Din repertoriu bogat al interpretei
putem selecta cântecele: Patru meri cu floare albã,
Lasã lacrima sã curgã, Vorbeºte lumea prin sat,
Inimioarã pãcãtoasã, Noapte, noapte, ce mai
noapte, Mai la deal de sat, Mândruliþa mea din
Olt, Mãiculiþa mea cea bunã, Fire-ai neicã afurisit,
Doamne cât îmi e de greu, Mi-e dor mândro
de-un sãrut, Mãi Gheorghiþi, unte duci etc.
Îmbinând armonios activitatea managerialã
din cadrul Centrului Cultural Mehedinþi cu
cea de interpretã a cântecului popular,
Luciana Vãduva a reuºit sã aplice în practicã
tot ceea ce a învãþat la cursurile teoretice din
facultate, pentru cã Ars longa, vita brevis!.

conf. univ. dr. George V. GRIGORE

