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INTERVIU

Câteva gânduri pentru noi, tinerii
Text şi interviu: Vlad Boeraşu, clasa a XI-a G
Foto: Carla Mihăiescu, clasa a XI-a G

Vlastarul

Sumar
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Interviu:
Alexandru Constantinescu...2
Sărbători...5
Concurs Humanitas între licee...7
După 22 de ani: România de ieri şi
de azi...9
Cronică teatrală...15
Istoria viciilor: Istoria tutunului...17
O zi din viaţa unui fumător?...19
Interviu: ,,Sunt cetăţean român de
etnie rromă si mă simt foarte bine că
sunt aşa”...21
Pauză de lectură ...24
Articol despre fotografie...28
Cele mai ciudate 15 legi...33
15 lucruri pe care nu le ştiai despre
tine...34
Spiru recomandă...35
Horoscop...37

Echipă
Art Director & DTP Iuliana Neagoie
Redactor Vlad Boeraşu
Răzvan avădanei
MIruna Imbri
Reporteri andrei pătru
Rareş Antemir
Brand Manager Irina Ungureanu
Foto reporteri carla mihăiescu
andreea dâmbian
Colaboratori andra teodoreanu
Simona Constantin
bianca bădoi
Ana ţăran
Foto DREAMSTIME.COM
SXC.HU
Coordonatori:

director - Alexandru Constantinescu
director adjunct - Florin Vlăsceanu
coordonator de proiecte şi programe şcolare
Prof. Mariana comăniţă
Profesori - Corina Buzoianu

Liana Hera

D

acă am trăi într-o poveste, aş începe aşa:
,,Pe când ghilda Celor-Plini-de-Tuş-pe-VârfulNasului îşi pregătea următorul volum al scrierilor
interzise, a bătut în poarta turnului, ce le servea
drept cartier general, un bătrânel din Pământul de
Mijloc. Doar că n-avea pelerină - o lăsase acasă. Şi
nu fuma din pipă. Apoi, cu o voce obişnuită să dea
ordine hobbiţilor, ar fi zis: Să începem! Doar că… nu
suntem personaje de basm, niciodată nu va exista
un Profesor Binns, care să iasă prin tablă sau vreun
Robert Baratheon, care să conducă doar cu numele
un regat cu aer italienesc, aşa că o să trebuiască să
trecem direct la subiect, fără a mai pretinde că suntem
artişti renaşcentişti, cu un trecut prin Ankh-Morpork.

Într-o stare de agitaţie tipică redacţiei Vlăstarul, ne pregăteam de momentul zilei,
la Sala 22, pentru demult-promisul-interviu domnului director Alexandru Constantinescu.
Giully, dintr-o parte a camerei : ,,programul, unde e programul?”. Răzvan, în partea cealaltă:
,, gândeşte-te, ce vei întreba ? Nu mai sta cu ochii pironiţi în pereţi, că trebuie să mergem
curând!”… Când, deodată, vine lovitura de teatru. Imaginaţi-vă cum, pentru o secundă,
se acoperă soarele, se aud vreo două tunete din spatele meu, după care se luminează
chipurile celor din cameră pentru o secundă. Şi, din tăcerea de după furtună, se aude :
,,Când începem? :) ”.
...Şi am început !
R. : Domnule director, care este viziunea dumneavoastră despre Colegiul Naţional ,,Spiru
Haret”?
A.C.: Pentru început, ar trebui să menţionăm istoricul acestei şcoli… La anul împlinim 100 de
ani, prin desprinderea a două clase divizionare din Colegiul ,,Matei Basarab”, în 1913. În
1920, când au terminat cele două clase liceul, s-a obţinut denumirea liceului ( ,,Liceul Spiru
Haret”) , iniţial fiind o şcoală generală.
R. :

Am înţeles. Şi v-aţi impus o ţintă pe care să o atingeţi la împlinirea centenarului?

A.C.: Da! În primul rând, s-a pus la punct arhiva liceului, începând de acum 2 ani, care
este deja plasată (şi v-o pot arăta oricând) în spaţiul subsolului; acum suntem în procesul
refacerii bibliotecii, tocmai am descoperit un fond de carte veche, deosebit de rară şi de
valoroasă. Mai e, apoi, monografia liceului, aspect de care se ocupă fostul director,
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domnul Pascu Adrian – profesor de istorie. În fine, pe lângă toate aceste aspecte, poate
cel mai important dintre ele : s-a realizat reabilitarea liceului.
R. :

Despre activităţile desfăşurate în liceu ce ne puteţi spune?

A.C.: Aici avem în vedere altceva. Sunt cele două zile-eveniment ale liceului din fiecare an.
Este vorba, în primul rând, despre data de 12 decembrie, ziua Sfântului Spiridon, patronul
spiritual al liceului, Ziua Absolventului, când, prin tradiţie, se întâlnesc în şcoală absolvenţi
din diverse generaţii, se organizează colocvii, au loc discuţii... A doua zi importantă din
an este dedicată Colocviilor Haretiana, pe 15 februarie : dezbateri, rapoarte, referate,
eseistică… acte de cultură. Aceste două zile reflectă o tradiţie a liceului nostru: aceea de
a populariza contribuţii inedite din patrimoniul cultural universal şi autohton.
R. : În altă ordine de idei, în toate activităţile acestea, organizate de dumneavoastră şi
de ceilalţi profesori, sunt implicaţi,evident,elevii liceului. Ce părere aveţi despre ei,despre
generaţia actuală?
A.C.: Ceea ce mă îngrijorează pe mine este un fenomen care, din păcate, continuă să ia
amploare în rândul tinerilor : diminuarea interesului pentru actul lecturii. Există pericolul să
ajungeţi asemenea celor pe care îi vedeţi la televizor sau în ziare, fără o bază culturală
solidă ; iar consecinţa va consta în absenţa capacităţii de a înţelege nuanţele frazării
şi, mai apoi, în imposibilitatea de a vă exprima corect şi la obiect. Se tinde mai mult spre
această zonă media, spre vizual, spre atenţia exagerată acordată computerului. Computerul este un concurent serios al realităţii. Din oferta eterogenă de informaţii, kitschul videologic acaparează toţi internauţii, fenomen devenit posibil datorită societăţii de
consum, în care până şi informaţia este reglată de raportul dintre cerere şi ofertă. Cultura
clasică se află într-un statut insular.
R. : Să înţeleg, în acest caz, că sunteţi nemulţumit de aceasta?
A.C.: Nu poţi fi nemulţumit de o anumită generaţie, fiecare are specificul ei, se schimbă,
evident.
R .: Ne puteţi povesti despre o anumită generaţie, care v-a impresionat într-un anume fel?
A.C. : Noi am avut multe generaţii şi trebuie să ţinem minte că acest liceu a fost blestemat
să fie şi liceu industrial, la un moment dat, în anii ’70-’90. Generaţiile de atunci au înregistrat
rezultate mult mai bune decât cei de acum.

	Acum, eu sunt pretenţios ! Mă uit şi la colegii mei, la modul în care se exprimă; cum
subliniam anterior: bagajul de cuvinte, logica...într-un cuvânt : profesionalismul. Eşti profesionist, eşti cumpărat; dacă nu, asta e!
R. : Vedeţi vreo cale de remediere a situaţiei actuale?
A.C. : Situaţia se va remedia! Altfel nu o să mai existăm, asa cum ne ştim noi şi ne ştiu şi
ceilalţi.
R. : Revenind la ,,Păpuşari” : dumneavoastră aţi avut elevi sau copii pe care i-aţi condus
pe calea aceasta?
A.C. : Da, sigur că da! Am avut elevi, de-a lungul vremii, printre care şi unul dintre milionarii
din topul ,,Cei mai bogaţi 100 de români”. Dacă stau să mă gândesc... sunt doi.
R. : Cine anume?
A.C. : Nu o să spun ! :)
R. :

Şi care e explicaţia?

A.C. : Sunt exact cei care, atunci când a venit Revoluţia, mai aveau puţin şi terminau facultatea; au avut un atu deoarece li s-a oferit posibilitatea de a-şi demostra capacităţile.
Au fost şi bine pregătiţi intelectual şi au avut şi deschiderea necesară. Au pedalat şi acum
sunt în top.
În sfârşit, după ce ,,furtuna” a trecut, ne-am reluat fiecare locurile şi, entuziasmaţi de
spontaneitatea interviului, am început să vorbim. Evident că fiecare a avut câte ceva de
obiectat: ,,De ce nu ai întrebat şi despre...? Trebuia să aduci în discuţie şi...” . Într-un final,
toată lumea s-a declarat mulţumită.
Acum... ne vom întoarce în lumea din Pământul de Mijloc şi la bătrânelul nostru, fără
pelerină... Vă vom lăsa pe voi, dragi cititori, să descoperiţi revista, să vă delectaţi cu articole care mai de care mai interesante şi mai captivante. Nădăjduim că am reuşit să dăm
viaţă, în formă grafică, ideilor, concepţiilor şi principiilor voastre. Nu o să vă mai plictisim
cu vorbăria şi, cu zâmbetul pe buze, vă dorim lectură plăcută.
Redacţia Vlăstarul

R. : Ce ne-aţi putea spune despre modelele pe care le vedem în media. Sunt ele o cauză
a declinului?
A.C. : În formarea personalităţii tânărului, modelul ocupă un loc foarte important deoarece
există tendinţa de a imita anumite personalităţi, atât în sens pozitiv cât şi negativ. Modelele
s-au diversificat, vedeţi pseudo-modele la televizor, le întâlniţi în mediul virtual la tot pasul.
Acum nu mai contează modelul centrat al personalităţii ( ce are la bază cultura umanistă ),
ci unul descentrat. În loc să se regăsească, eul plonjează şi se pierde în multiple medii virtuale
( ce alcătuiesc o ,,altfel” de realitate, atomizată, pulverizată ).
	Dar nu trebuie să uitaţi că lumea asta e condusă de 5% din populaţie, restul indivizilor sunt jucării şi, atunci, întrebarea este : ,,Vrei să ajungi o jucărie sau să fii păpuşarul
care mişcă lucrurile?”. Procentul de 5% îl formează oameni care ştiu să înteleagă, oameni
deschişi la minte. Aşadar, trebuie să ai o educaţie completă! Cumva trebuie găsită o
punte, o cale de a concilia cyberspace-ul şi universul cărţilor.
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Sarbatorile primaverii
N

u ştiu câţi dintre voi v-aţi întrebat care este semnificaţia micului obiect
pe care-l faceţi cadou doamnelor şi domnişoarelor, în fiecare an, pe data de 1
Martie, aşa că m-am decis să vă vin în ajutor. Persoane mult mai în vârstă decât
noi au două versiuni despre originile micilor împletituri de aţă roşie cu aţă albă.
Unii dintre ei susţin că ar aminti de un erou căzut în luptă, în prima zi de primăvară,
în încercarea de a salva soarele, întruchipat sub forma unei fete frumoase, dar
întemniţată de către un zmeu. Tânărul a învins creatura, permiţând astfel luminarea
întregului pământ, dar, rănit în luptă, şi-a vărsat sângele pe un petic de zăpadă.
În acel loc, mai apoi, au răsărit ghiocei. Şi, de aici, povestea noastră se împleteşte
cu cea a originii martişoarelor.
	Se spune că Primăvara se plimba la marginea pădurii şi s-a hotărît să îi
dea o mână de ajutor unui ghiocel ascuns sub zăpadă, printre mărăcini. Iarna
a trimis însă gerul să nimicească micuţa floare. Ghiocelul a îngheţat imediat, dar
Primăvara l-a acoperit cu mâinile sale calde, rănindu-se din cauza rădăcinilor. O
singură picătură de sânge a fost suficient să dezmorţească micul rod al primăverii.
	Puţin cam asemănătoare aceste poveşti, nu credeţi? Cele două istorisiri,
chiar dacă diferite în privinţa detaliilor, sunt una şi aceeaşi în esenţă.

În schimb, în legătură cu data de 8 Martie e o altă poveste. Pe când dovezi ale
unui schimb de mărţişoare sau măcar ale confecţionării lor datează de acum cca.
8000 de ani, sărbătoarea internaţională a Femeii nu a fost stabilită şi acceptată
decât din secolul trecut. Deşi aceasta a reprezentat una dintre mişcările feministe
ale perioadei, a ajuns să fie percepută precum ziua Sfântului Valentin, la catolici,
sau cea a mult mai puţin cunoscutului Dragobete.
	Şi, dacă am ajuns şi la ziua îndrăgostiţilor, în varianta ei autohtonă,
Dragobetele, m-am gândit că ar fi potrivite câteva cuvinte. Aceasta este o
sărbătoare împrumutată de la vecinii din sudul Dunării, cu puternice influenţe
slave. Datorită acestor influenţe, sărbătoarea Dragobetelui este celebrată
în zile diferite : 24 sau 28 februarie, 1,3 sau 25 martie, diferenţele provenind
ori de la cele două calendare, iulian şi gregorian, sau, pur şi simplu, din modul
în care au fost asimilate în cultura noastră. Până nu demult, Dragobetele era
sărbătorit tradiţional prin hore sau prin plimbări în căutarea primelor flori
primăvăratice. Acum, însă, a ajuns doar un alt fel de a spune ,,Valentine’s Day” .
Text: Vlad Boeraşu, clasa a XI-a G
Miruna Imbri, clasa a X-a G

http://www.hotcity.ro/social/martisoare-handmade
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| Evenimente şcolare|

Concurs Humanitas
Între licee
www.humanitasconcurs.wordpress.com

V

Şi, pentru că acest concurs este unul organizat la nivel naţional, bibliografia a
fost una pe măsură. Pentru această etapă, concurenţii au avut la dispoziţie Viaţa
de toate zilele în Grecia secolului lui Pericle de Robert Flaceliere, creaţie care
nu a pierdut nimic din farmecul lecturii, nici după aproape trei decenii. Aceasta
este o imagine a epocii, prezentată într-o manieră simplificată, uşor de înţeles, fiind
subliniate detalii mărunte ale existenţei zilnice.
	Următoarea etapă este programată pe data de 28 aprilie şi este intitulată
Naşterea Universului.
	Noi felicităm colegele noastre pentru munca depusă până acum sub îndrumarea doamnei profesoare Ioana Dumitru şi le urăm mult succes în continuare!

Text şi foto: Miruna Imbri, clasa a X-a G

ineri, 17 februarie, la ora 10.00, sala ,,Constantin Noica” a găzduit a treia
etapă a concursului Humanitas între licee, intitulată Grecia Antică. Spaţiul a devenit rapid neîncăpător pentru numărul mare de susţinători, elevi ai liceului nostru,
si un număr însemnat de invitaţi din Colegiul Naţional ,,Grigore Moisil”, veniţi pentru
a-şi încuraja echipa.
	După un început timid, plin de emoţii, reprezentantele noastre: Andreea Gabriela Grigore, Elena Popa Alexandru si Andreea Negoiţă, coordonate de doamna profesoară Ioana Dumitru, cât şi rivalele lor: Patricia Matei, Cristina Stanciu
şi Violeta Mititelu, coordonate de doamna profesoară Ioana Triculescu, au reuşit
să îşi pună ordine în gânduri, iar competiţia a devenit aprigă. Tensiunea din sală
creştea pe măsură ce paginile cu întrebări erau epuizate, iar scorul devenea tot
mai strâns. În final, spre entuziasmul nostru, al tuturor, Colegiul Naţional ,,Spiru Haret”
s-a clasat pe poziţia 14, obţinând 41 de puncte.

Echipa C.N.S.H
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,,Era mai bine atunci!”. Aşa îşi începea

După 22 de ani :
România de ieri şi de
azi
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m-a ajutat să-mi formez o părere corectă –zic
pledoaria un bătrân, un om obişnuit, com- eu ; căci pe cine să crezi, dacă nu chiar pe cei
parând, argumentând, discutând de zor cu mai care au trăit istoria?
Şi am aflat o mulţime de lucruri.
multe persoane, comod instalat pe o băncuţă
Am aflat că sistemul comunist a
din Cişmigiu.
fost
unul
totalitar, în care cetăţenii nu erau
Surprins de energia pe care o degaja,
consideraţi
altceva decât ,,proprietatea statum-am hotărât să mă aşez pe o bancă din imediata vecinătate şi să ascult, să conştientizez : când lui”; statul te controla ca pe propriul lui produs,
era mai bine? de ce era mai bine? , sperând ca pe un utilaj care poate fi folosit de proprietar
totodată că voi găsi raspuns la una dintre nu- oricând doreşte şi oricum doreşte. Am aflat că
meroasele mele întrebări : de ce acum nu e mama fusese blândă când mi-a vorbit de foame
şi de restricţia alimentelor, că ,,specialiştii” au
bine? Şi nu mică
calculat consumul mediu de calorii în jur de
mi-a fost mirarea când
2700-2800/zi, iar românii,
am aflat subiectul ,,dezca nişte lacomi înnăscuţi,
baterii”; lovit parcă de o
consumau 3300 calorevelaţie istorică, domnul
rii/zi. Aşadar, trebuia să
cu pricina îşi amintea de
mănânce mai puţin.
anii de glorie din epoca
Libertatea de expricomunistă. Am rămas
mare,
opinia personală,
puţin perplex la auzul
aspecte care acum țin de
acestor vorbe, să vă spun
normalitate, ba chiar ne
şi de ce.
revoltăm dacă nu ne sunt
Pe la vârsta de
recunoscute, atunci erau
vreo 6-7 ani, auzisem
simple dorinţe.
pentru prima dată de coDar cum rămâne cu
munism; mi se părea ceva
fericirea
din comunism?
extraordinar, nemaipomenit,
Ulterior am discutat şi cu
aşa că am hotărât să aflu
alţi oameni şi am descodespre ce este vorba.
perit indivizi aidoma celui
Am întrebat, iar mama,
din parc, ce mi-au descris
promptă ca de obicei,
situații care lor le-au fost
,,m-a luminat”: ,,E ceva
benefice,
care
i-au
făcut
fericiţi, cum ar fi asigurău, oamenii au murit de foame, mâncare la
rarea
unui
loc
de
muncă
stabil
şi a unei locuinţe.
cartelă, stăteai la cozi pentru o felie de pâine
şi, dacă ajungeai prea târziu, adio mâncare... ,,Aveai servici şi casă, nu stăteai ca acu’ !” ; şi
trebuie să recunosc faptul că
foame, tati!”. Cam aşa am perceput eu comunismul şi, după ,,Era mai bine atunci!” am fost oarecum bulversat. Nu
ştiam ce să mai cred; a fost bun,
cum era şi normal, am păstrat
a fost rău, nici bun, nici rău...
conceptul brut încă mult timp
dar,
spre
norocul
meu, am întâlnit un domn
după aceea, fiindu-mi teamă de sistem ca de
excepţional, care mi-a spus cam aşa: ,,Sistemul
un ,,om negru”.
Revenind la discuţia domnilor, după ce comunist a fost bun pentru unii şi rău pentru
uimirea m-a părăsit, am hotărât – mânat fiind alţii. . A fost un sistem incomod, în special pende a afla şi altceva decât ceea ce ştiam – să mai tru oamenii excepţionali, care aveau un cuvant
zăbovesc puţin, decizie inspirată, de altfel, căci de spus!”
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Aceeaşi persoană mi-a vorbit despre serviciile secrete, cum
conducătorii îşi menţineau puterea prin teroare continuă, fiind
ameninţat că, în orice moment, puteai fi luat şi dus la secţie.
Şi, în sfârşit, după lungi căutări, am ajuns la graniţa dintre ,,România de ieri şi România de azi” , iarna lui 1989, Revoluţia
română – o mişcare de eliberare naţională soldată cu zeci de
morţi şi sute de răniţi. Revoluţia s-a concretizat printr-o serie de
lupte de stradă, prin care poporul îşi exprima dorinţa de libertate, oamenii îşi cereau dreptul la viaţă, după cum am aflat de
la Budacea Victor, unul dintre numeroşii revoluţionari care, binevoitor şi cu chef de vorbă, mi-a povestit din experienţele sale:

huligani prezenţi doar pentru violenţă şi cei în drept să protesteze – salariaţii, pensionarii.
Totuşi, comparativ cu perioada comunistă, astăzi toată lumea are acces la informaţie,
la hrană, la tehnologie, la a-şi alege conducătorii, dar, mai presus de orice, toată lumea are
dreptul la opinie; şi, cu toate că nimeni nu-şi apleacă urechea să audă, viaţa de acum este net
superioară celei de atunci.
E drept că, prin trecerea la un sistem democratic, problemele nu dispar şi nu totul
iese cum ne dorim pentru că, după cum şi Winston Churchill spunea, ,,democraţia nu este
altceva decât un sistem politic prost, însă cel mai bun dintre care omenirea le-a inventat”.

A.R.: Iarna lui 1989, un an extrem de important pentru istoria
României. Cum vă simţiţi când vă gândiţi la evenimentele din
acel an?
B.V.: Nu pot să spun că am sentimente speciale, că nu am păţit nimic. După cum vezi, sunt în
viaţă. Tot ce simt e un uşor dezgust şi frică din cauză că s-ar fi putut întâmpla să mor , în rest
mulţumesc lui Dumnezeu am scăpat bine.
A.R.: Sunteţi, dacă se poate spune aşa, norocos. Ne puteţi spune ce s-a întâmplat mai exact,
cum s-au desfăşurat conflictele?
B.V.: Cred că am avut şi noroc. Luptele au fost, cum să-ţi spun eu ţie, sângeroase, brutale domnule. O grămadă de oameni morţi. La început n-a fost cine ştie ce, până a venit armata şi a
început să tragă. Mulţimea nebună urla: ,,Jos cu Ceauşescu, libertate !”. Cu chiu cu vai găseai
adăpost.
A fost greu domnule, nu ştiai unde să te mai duci; veneau gloanţe din toate părţile. Era
nebunie. Când am ajuns acasă, vecină-mea de sub mine mi-a arătat găuri de la gloanţe în pereţi.
Se trăgea de unde apucai, din clădiri, din spitale, noi în ei (în armată) şi ei în noi[...].

Foto: Dârdâiac Mihai

Foto: Dârdâiac Mihai

A.R.: Cum v-aţi simţit când aţi aflat că dictatorii au
fost înlăturaţi?
B.V.: Extraordinar! Eram liberi şi 4 zile mai târziu a fost
linişte […] .
Astăzi după 22 de ani de libertate, într-o
Românie democrată, se pare că lucrurile ar lua o
turnură asemănătoare; motivul principal e cam
acelaşi: sărăcia, mulţimea cam la fel e mare, doar că
atunci erau oameni în toată firea, oameni maturi care
luptau pentru o chestie vitală pe când, la protestele
de acum, mulţimea e foarte colorată: participă copii,
copii care probabil nici măcar nu ştiu de ce se află
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Spiru Haret şi
învăţământul muzical
românesc
P

Text: prof. Mariana Comăniţă

ersonalitate complexă şi multilaterală,
care şi-a încrucişat destinul vieţii cu cel al
şcolii româneşti şi, în general, cu momentele de răscruce din existenţa societăţii
româneşti de la graniţa dintre două secole,
Spiru Haret este cel care pune piatra de
temelie a învăţământului românesc.
	Ca Ministru al Instrucţiunii Publice,
el considera că, pentru a fi completă şi
armonioasă, educaţia trebuie să dezvolte
şi simţul artistic al elevilor. Practicând el însuşi
muzica, Haret s-a ocupat, cu insistenţă, de
învăţământul muzical, în care vedea, cu
multă intuiţie pedagogică, un mijloc de a
deştepta o lume de emoţii şi idei. ,,Scopul
introducerii studiului muzicii - arăta el în circulara din 28 august 1902 – nu este de a
încărca pe şcolarii noştri cu nişte cunoştinţe
pur teoretice, ci de a-i învăţa să cânte
anumite bucăţi care să aibă 'puterea de
a-i mişca. Niciun fel de compoziţie nu atinge
acest scop mai bine decât bucăţile de muzică
românească" .
În consecinţă, cerea profesorilor de
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muzică să dea mai multă importanţă cântecelor naţionale, ,,căci este imposibil ca ai
noştri copii să nu ştie, de cele mai multe ori, ce
este doina şi să cânte coruri din Trovatore".
	Această recomandare vine într-un
moment important pentru viaţa muzicală
românească. Organizarea învăţământului
muzical căpătase o formă modernă în
anul 1864, când a fost legiferat, sub A.I.
Cuza, Regulamentul pentru Conservatorul
de Muzică şi Declamaţiune, care prevedea
înfiinţarea a două institute: la Bucureşti
(condus de Alex. Flechtenmacher) şi la Iaşi
(condus de Francisc Serafin Caudella).
În 1868, se înfiinţează Societatea
Filarmonică Română, avându-l în frunte pe
Eduard Wachamann. Instituţia va fi pusă în
slujba promovării celor mai reprezentative
valori ale muzicii universale clasice şi romantice, constituindu-se ca un focar de educaţie
estetică. Creaţia folclorică, promovată de
Spiru Haret în învăţământul muzical,

reprezenta sursă de inspiraţie pentru compozitorii români încă de la jumătatea
secolului al XIX-lea, odată cu afirmarea
curentului şcolilor naţionale. Compozitori ca : Alex. Flectenmacher, Gavriil
Musicescu, Ciprian Porumbescu, iar, mai apoi:
Ghe. Dima, I. Vidu, G. Stephănescu ş.a., vor
valorifica, în creaţii muzicale de excepţie,
melosul popular, indicând parcă drumul
urmat, decenii mai târziu, de G. Enescu.
În persoana lui G. Enescu, sufletul
românesc îşi găsea prima sa personificare muzicală majoră. Mari formaţii din
străinătate – orchestra Colonne din Paris
- îi executau simfoniile, iar talentul său
interpretativ cucerea lumea. Preţuind în
mod deosebit muzica şi sensibil la afirmarea
culturii româneşti, dorind, totodată, să asocieze copiii - viitorul ţării - la izbânzile
viitoare ale marelui artist, Haret lua, în
1899, iniţiativa de a-i cumpăra lui Enescu o vioară Stradivarius, prin contribuţia
elevilor şcolilor primare. Enescu a avut, astfel,
prilejul să recunoască, de-a lungul vieţii
sale, în sunetul pur al viorii care îl purta
pe meridianele lumii, sufletul curat al celor
90.000 de copii români care, din puţinul lor,
contribuiseră, fiecare, cu câte 10 bani la
cumpărarea preţiosului instrument.
	Politica culturală a lui Haret
îmbrăţişa nu numai creaţiile culte ci, aşa cum
am mai spus, şi pe cele populare. El sprijină
apariţia unor proiecte de etnografie şi folclor precum: revista Şezătoarea ( Fălticeni,
1892, Artur Gorovei ) sau lucrarea Cântecul
popular românesc şi muzica bisericească
orientală a compozitorului D.G. Kiriac ( decembrie, 1898). Aceasta din urmă a fost
apreciată de Spiru Haret ca fiind ,,de mare
însemnătate pentru cunoaşterea muzicii
noastre populare şi bisericeşti, prin urmare
pentru învăţământul nostru muzical, care
nu va fi naţional şi raţional pe câtă vreme
nu vom avea ca fundament geniul muzicii
naţionale".
Muzeul de Artă Naţională, fondat
în 1906, este încă o încercare a lui Spiru
Haret de a păstra tradiţiile, ca element constitutiv al culturii naţionale. Marele acade-

mician şi om de cultură s-a stins înainte de
înfiinţarea, în 1921, a Operei Române, cea
care întregeşte peisajul cultural şi muzical
de la începutul secolului XX. Viaţa muzicală,
ca şi învăţământul, parcurseseră, de-a lungul secolului al XIX-lea, drumul spre emanciparea naţională, spre impunerea valorilor
proprii, conducând astfel la înscrierea culturii româneşti (şi din această perspectivă)
pe traiectoria culturii europene moderne.
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Cronică teatrală
care este deghizată în fratele ei geamăn, ucis de
însuşi Florindo. Trufaldino (Andrei Gonczi) se
îndrăgosteşte nebuneşte de Smeraldina (Alina
Crăița). Acţiunea e alertă, poveştile de dragoste
sunt foarte bine construite, o nuanţă de melancolie străbate uneori chipul personajelor, foarte
bine conturate. Poveştile de dragoste ce se petrec
pe scenă sunt jucate de tinerii actori cu o energie
debordantă ce molipseşte publicul.
Ceea ce m-a surprins în mod plăcut (am
în vedere, de data aceasta, toate dramatizările) a
fost permenanta interacțiune cu publicul care, astfel, devine el însuși un personaj. Ștergerea oricăror
granițe dintre realitate și artă produce impresia de
autentic, astfel încât, pe nesimțite, în unele situații,
privitorul devine obiectul unei satire îndreptate

asupra lui însuși. Îndemnul lui M. Eminescu:
,,Privitor ca la teatru/ Tu în lume să te-nchipui…”
(Glossă prinde, astfel, viață.
,,Slugă la doi stăpâni“ va fi un spectacol
despre care se va vorbi. Performanţa acestei trupe
tinere este absolut excepțională. Și este aşa pentru
că au înţeles că au de jucat nu o comedie ci, de fapt,
o excepţională dramă a unui banal fapt de viaţă.
Nişte tineri îşi văd iubirea primejduită şi luptă pentru a şi-o apăra. Luptă cu toată forța de care sunt
capabili şi nu vor ceda, indiferent câte piedici li se
pun, pentru că de această iubire atârnă propria
lor viaţă.” Aşa joacă actorii mei şi, din cauza asta,
sunt cât se poate de mulţumit!"
(Mihai Mălaimare, regizor).

Text: Teodoreanu Andra-Monica, clasa a IX-a F
Foto: Teatrul Masca

Lumea-i

Andrei Gonczi-Trufaldino

un teatru...

Slugă la doi stăpâni, Teatrul Masca
,,Teatrul înseamnă metamorfoză: un artist se transformă în şoarece sau în ce
vrea el; din om bun devine om rău.”( Silviu Purcărete )
Eu, ca o simplă elevă de liceu, am descoperit, de curând, pasiunea pentru teatru. Totul a
început cu un domn plin de viaţa şi foarte dezinvolt care, în primele săptămâni de liceu, îmbracat
într-un costum foarte elegant, a venit să ne vorbească
despre cursurile de actorie ce aveau să se ţină la
teatrul Ţăndărică. Interesată de ce se putea ascunde
în spatele fiecărui mare actor, am decis să urmez
aceste cursuri. Pe măsură ce a trecut timpul, am început să realizez că este exact ceea ce vreau să fac.
La fel cum zburătorul lui Ion Heliade
Rădulescu înfiripa primele sentimente de dragoste
tinerelor fete, aşa teatrul a sădit emoţii nemaiîntâlnite în sufletul meu.
Prima piesă pe care am văzut-o ( şi care
mi-a deschis apetitul pentru teatru) a fost Regele
Cerb, spectacol ce a avut loc în incinta teatrului
Masca ( loc ce avea să devină, mai târziu, o lume
în care puteam sa evadez cu uşurinţă) . Apoi,
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numărul pieselor vizionate a început să crească:
Acul cumetrei Gurton, Una historia de tango şi
Cafeneaua . Lumea teatrului nu-mi era străină,
dar niciodata nu am înteles-o mai bine ca acum. A
urmat spectacolul cu cel mai mare impact asupra
mea : Slugă la doi stăpâni.
În regia domnului Mihai Mălaimare ( directorul teatrului Masca ), acțiunea este plasată în epoca
Flower Power, acesta reuşind să scoată la iveala faţa
sensibilă a unei generaţii decise să-şi trăiască viaţa conform propriilor aspiraţii. Povestea slugii, care se întamplă
să aibă doi stăpâni, este transportată de-a lungul a
trei iubiri. Clarice ( Emilia Manea ) îl iubeşte pe Silvio
( Răzvan Teodorescu ), dar este nevoită să se
căsătorească cu un altul, pentru că tatăl său îi
promisese deja mâna. Forindo ( Ionuţ Genu ) îşi
caută iubita, pe Beatrice ( Ana Sivu-Daponte )

Smeraldina ( Alina Criţa )
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Istoria viciilor:
Istoria tutunului
,, N-am ţigări”. ,, N-am foc”. ,, Aici nu se fumează”. ,, Mă duc până afară să trag o ţigară”.
,,Pot oricând să mă las, dar nu e momentul”. ,, Cum te-ai lăsat? ” etc.
Cam de câte ori auzi într-o zi aceste cuvinte? Din experienţa mea, ştiu că cel puţin de câteva
ori pe zi - în cazul în care eşti nefumător; dacă eşti fumător, sunt sigur, dragă cititorule, că aceste
întrebări îţi sunt adresate de cel puţin câteva ori în pauză, cu o precizie, dacă putem spune, elveţiană.
Şi, totuşi, de unde şi până unde această nebunie a fumatului, cine este ,,geniul malefic ” din
spatele pufăitului ? Ei bine, aici intervine un mic ingredient – pe care, probabil datorită utilizării lui
zilnice, l-aţi omis – fără de care fumatul nu ar fi posibil : tutunul.
Tutunul este una dintre cele mai
vechi culturi, avand o tradiţie de peste 2000
de ani; primele semne ale fumatului apar în
legendele indienilor Huron, însă o dovadă
palpabilă o avem de la Herodot, care afirma că sciţii inhalau fumul unor plante arse.
Istoria tutunului şi a tabagismului începe odată cu descoperirea Americii de către
Cristofor Columb, în 1492, în insula denumită
ulterior Cuba. În anul 1519, când s-au întors
în Europa, navigatorii spanioli ai lui Columb,
conduşi de căpitanul Francesco Romano Pace,
i-au oferit ambasadorului Franţei în Portugalia, Jean Nicot, un mănunchi de frunze de tutun aprinse, povestind, cu acest prilej, ce au
văzut ei că fac băştinaşii sud-americani cu ele.

Din Peninsula Ibericã, răspândirea
tutunului în Europa se leagă de numele ambasadorului francez la Lisabona, Jean Nicot
( de unde provine şi denumirea ştiinţifică a plantei –
Nicotiana tabacum ). Unul din ofiţerii căpitanului
Romano Pace, pe numele său Diego Rodriguez,
a îndrăgit fumatul şi, la întoarcerea în Europa,
aduce tutun şi continuă să fumeze acasă, dar
în urma reclamaţiei soţiei sale că „înghite foc
şi scoate fum pe nas”, este judecat şi condamnat la 10 ani de muncă silnică de către inchiziţia
spaniolă, pentru „legătură cu diavolul”. Interesant este faptul că atunci se credea că tutunul
ar avea oarecare utilizări medicale, însuşi Jean
Nicot folosindu-l pentru a-şi trata migrenele.

explorish.net
Anul 1560 este considerat a fi data la
care a început răspândirea tutunului în Europa şi
apoi în restul lumii. În acest an, Jean Nicot a trimis tutun Caterinei de Medici, regina-mamă a
Franţei, recomandându-l ca o iarbă vindecătoare
tuturor suferinţelor. Totuşi, la scurt timp, după ce
tutunul devine cunoscut, se observă că are efecte
nu tocmai benefice asupra organismului, ba chiar
foarte grave, aşa că, în diverse ţări, se hotărăşte
interzicerea lui. În ţări ca, de pildă, Anglia, au fost
implementate numeroase pedepse extrem de
aspre pentru cei care fumau, una dintre ele fiind
decapitarea.
În anul 1843, se fabrică prima ţigară, iar în
1881, în America, apare prima maşină de fabricat
ţigări, cu o productivitate de numai 200 de ţigări /
min.

La noi, tutunul a fost adus de turci la
mijlocul secolului al XVI-lea. Alte repere au fost
găsite în anul 1814, în Moldova, şi în 1821, în
Muntenia, când au apărut primele fabrici rudimentare de prelucrare.
În secolul al XX-lea, se produc trei evenimente esenţiale: explozia consumului de ţigări,
punerea în evidenţă a riscurilor reale, descoperirea proprietăţilor de adicţie ale nicotinei, iar, ulterior, tutunul ajunge să fie considerat drog.
Acum, că îi cunoaşteţi drumul şi
întâmplările prin care a trecut pentru a ajunge
celebru, puteţi alege: vă alăturaţi patimei sau
rezistaţi tentaţiei. În fond, ESTE NUMAI ŞI NUMAI DECIZIA VOASTRĂ.

Manuel Rivera-Ortiz
Text: Răzvan Avădanei, clasa a XI-a D
Bibliografie:
Prof. univ. dr. Teodor Leaşu, conf.univ.
dr. Laurenţiu Nedelcu, asist. univ. dr.
Ileana Pantea, Repere istorice ale obiceiului fumatului (Brașov, Universitatea
Transilvania, facultatea de Medicină).
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O zi din viaţa unui fumător

	Dar momentul nu pare să vină, cu toate că îmi este din ce în ce mai greu să mă
abţin. Se întâmplă ceva şi parcă o forţă stranie mă îndeamnă să arunc ţigara, dar patima
îmi dă un motiv suficient de bun să o aprind. Am aprins-o, dar nu trag; stau ca un mort viu
cu o ţigară aprinsă în mână, fără să fumez; sunt livid... iar după 5 minute simt cum scrumul
încins mă arde, semn că deznodământul se apropie .
	Stau mirat şi privesc la tutunul care arde şi mă gândesc că aş putea totuşi să mă
mai bucur de 2-3 fumuri. Dar nu fac nimic, rămân până la sfârşit cu filtrul în mână, dându-mi
seama de ce am făcut. Am reuşit să mă stăpânesc. Tânărul căruia i-am cerut ţigara se ridică,
mă priveşte uimit şi, speriat probabil de înfăţişarea mea, pleacă.
	După un timp, îmi revin şi pot să mă ridic, pot să merg, în ciuda tremurului care tot
mă mai stăpâneşte; e mult mai bine, îmi recapăt treptat controlul asupra corpului, îmi continui drumul încercând să nu mă mai gândesc.
Încă mă chinuie, nu pot să fac abstracţie, dar, în acelaşi timp, ştiu că pot rezista,
cel puţin până la sfârşitul zilei...
	Continui să umblu buimac, dar cu cât mă mişc mai mult cu atât îmi limpezesc mintea
şi cuget la persoanele aflate în aceeaşi situaţie ca a mea; e imposibil să fiu singurul.
Privesc la toţi aceşti fumători de pe stradă şi îmi dau seama că cei mai mulţi dintre ei nu
se vor lăsa niciodată, ba mai mult numărul lor va creşte cu siguranţă.
	Şi acum vin şi te întreb: tu te-ai apuca de fumat? Te-ai lăsa pradă viciului, conştient
fiind că s-ar putea să nu mai fii în stare să renunţi vreodată?

Text: Răzvan Avădanei, clasa a XI-a D
	E a treia zi de când n-am mai pus gura pe ţigară, e dimineaţă şi parcă totul se
învârte cu mine; în stânga un om termină ţigara, în dreapta - un altul şi-o aprinde, încep
să transpir şi parcă nimic nu îmi poate reda stăpânirea de sine... nimic altceva în afară de
o ţigară.
	Sunt dezorientat, merg... nici eu nu ştiu unde. Am zis că mă las, dar nu mă simt în
stare, tremurul pune stăpânire pe mine, sudori reci încep să-mi acopere corpul, iar o voce
îmi tot sună în creier – o ţigară, doar una! – rupându-mi firul gândurilor, aducându-mă într-un
stadiu sinonim cu sevrajul – o singură ţigară, ultima!
,,De ce trebuie să trec prin asta, de ce m-am apucat?” Dar trec repede peste
această întrebare, ,,e vorba de autocontrol, numai de autocontrol...” şi continui să merg,
fără vreo direcţie, fără vreun scop. Parcă din ce în ce mai mulţi oameni fumează, ,,toţi
s-au găsit să fumeze fix acum, când m-am lăsat eu!” şi un gând încolţeşte în mintea mea
bolnavă, obosită, surescitată de absenţa nicotinei: ,,dacă aş cere o ţigară? dar nu, am zis
că n-o mai fac, am zis că nu mai cerşesc, nu trebuie să mă mai înjosesc; oricum, mai mult ca
sigur că n-o să-mi dea.”
	Senzaţiile se amplifică până la paroxism, o ştiu, o simt, chiar şi oamenii de pe stradă
se uită ciudat la mine – doar o ţigară, numai una! – dar merg în continuare, până zăresc o
bancă şi, ca prin vis, reuşesc să mă aşez; nu e bine deloc: vreau sa-mi revin cât mai repede
cu putinţă, nu mai suport, trebuie să-mi revin. Un tânăr se aşază lângă mine şi începe să
fumeze – mi-am promis că nu mai cer, dar, după un timp, mă duc să-i cer o ţigară; ştiind
cum e să nu ai, îmi dă fără să-mi acorde prea multă importanţă.
Mă mai calmez şi îmi revin, gândindu-mă că voi fuma; nu mai transpir, nu-mi mai e
rău, cu toate că absenţa nicotinei încă mă face să tremur. Mă joc, preţ de câteva minute,
cu ţigara şi amân momentul în care îmi va fi practic imposibil să rezist, iar plămânii mei,
inundaţi de fumul gros, îmi vor oferi acea stare de beatitudine, îmi vor reda normalitatea şi
funcţionalitatea.
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INTERVIU

,,Sunt cetăţean român de etnie rromă şi
mă simt foarte bine că sunt aşa”
Interviu realizat de Rareș Constantin Antemir , clasa a IX-a F

Foto: Teatru Masca

Aurel Sorin Sandu
2005-2007: a urmat cursuri de master: Arta
actorului şi lucrul în echipă - Universitatea
Naţională de Artă Teatrală şi
Cinematografică (UNATC) ,,I.L. Caragiale",
Bucureşti; urmează susţinerea dizertaţiei.
2005: absolvent al Facultăţii de Teatru a
Universităţii Naţionale de Artă Teatrală şi
Cinematografică "I.L. Caragiale" Bucureşti
(fost ATF), specializarea: Actorie
2001: absolvent al Colegiului Universitar
Tehnic nr.1 din Universitatea Poli-tehnica
Bucureşti, Inginer Colegiu în
specializarea Microtehnică şi Optică

ACTOR LA
TEATRUL
„MASCA”
R.A. : Domnule Aurel Sorin Sandu, față de care
din statusurile de mai jos aveţi obiecţii: omul
Aurel Sorin Sandu, românul Aurel Sorin Sandu,
rromul Aurel Sorin Sandu, inginerul Aurel Sorin
Sandu, artistul Aurel Sorin Sandu, actorul Aurel
Sorin Sandu... și de ce?
A.S.S. : Mulțumesc pentru întrebare :). În general,
sunt un om care își pune mai tot timpul întrebări
despre diversele aspecte ale vieții, meditez asupra relației mele cu viața, cu mine însumi, dar
întrebarea aceasta îmi arată câte „calități” poate
întruni un singur om . Ca să răspund la întrebare,
aș renunța la „inginerul Aurel Sorin Sandu”. E
adevărat, am absolvit Politehnica, am o diplomă
de inginer în Microtehnică și Optică, dar, pentru a
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fi cu adevărat inginer, trebuie să și lucrezi în domeniu. Pe vremuri, pentru absolvenții de Politehnică
încadrați în muncă, era chiar un stagiu de vreo
trei ani, dacă nu mă înșel, în care lucrai în domeniul
pentru care te-ai pregătit și, abia după această
perioadă, te puteai numi inginer. Eu n-am lucrat,
pentru că, în toamna anului în care am absolvit
Politehnica, am dat examen de admitere la teatru
și am intrat. Dar mi-ar fi plăcut să fiu inginer, am
un mare respect pentru acești oameni care sunt
de foarte mare folos omenirii. Altfel, celelalte
statusuri, cum le numești tu, reflectă adevărul.
R.A. Care a fost motivul pentru care aţi trecut
de la Microtehnică şi Optică la Pantalone, Egor,
Ciubukov?

A.S.S. N-aș putea să spun, nu am un motiv anume
și, cu atât mai puțin, unul spectaculos... Pur și simplu mi-am dorit să fiu actor. Am mai fost întrebat
de unde această trecere de la inginerie la actorie,
argumentându-se că sunt domenii total diferite.
Ei bine, eu cred că actoria este tot un fel de inginerie, numai că aici lucrezi cu alte date. Dacă în
inginerie lucrezi cu măsuri, cantități etc, în actorie
lucrezi cu cu o mașinărie foarte complexă, care
este omul, începând de la partea ei „mecanică”,
corpul fizic, și pătrunzând gradat către „interior”:
stări, sentimente, mod de a gândi etc. Pe de altă
parte, eu cred în capacitatea omului de a face tot
ceea ce își doreste cu adevărat. Într-o anumită
măsură, am dat la actorie și pentru a-mi arăta că
totul este posibil atunci când vrei. Și iată că este
posibil!
R.A. Domnule Aurel Sorin Sandu, sunteţi rrom
și, din câte am citit despre dumneavoastră,
vă mândriţi cu asta. A fost un obstacol acest
fapt în drumul către împlinirea visurilor
dumneavoastră?
A.S.S. Sunt cetățean român de etnie rromă și mă
simt foarte bine ca sunt așa. Mă mândresc cu
părinții mei, oameni care au muncit, ne-au crescut pe toți cei patru frați, ne-au educat în spiritul
bunului simț. Odată, prin clasa a doua, mi-a făcut
tata o morală că nu am zis „bună ziua” unei vecine când am venit de la școală, de mi-era rușine
să-l mai privesc în ochi...! A nu accepta că sunt
rrom ar însemna să-mi reneg parinții, familia,
limba maternă, de care sunt îndrăgostit... Ori nu
am de ce s-o fac, ci dimpotrivă. Și sfatul meu către
toți tinerii rromi, e posibil ca ei să fie și în liceul
vostru, dar nu numai către ei, este să accepte
că sunt ceea ce sunt, căutând în același timp
să se autodepășească continuu. Până la urmă,
contează calitatea omului, nu faptul că aparține
sau nu unei anumite etnii, unui anumi grup. Dar
revenind la întrebare, pentru mine personal, faptul că sunt rrom nu a fost un obstacol. Ba, uneori,
aș putea spune că a fost în avantajul meu . Dar
am prieteni care au suferit sau suferă din cauza
felului în care sunt priviți de către ceilalți pentru
faptul că sunt rromi. Este un fapt trist. Dar asta e
viața, datoria noastră e să mergem mai departe,

să ne urmărim visurile. E foarte important să
avem visuri, aspirații.
R.A. Urâţi prejudecăţile?
A.S.S. Nu știu dacă le urăsc, cu atât mai mult cu
cât nici eu nu sunt scutit de a le avea... Cred că,
mai mult sau mai puțin, toți avem prejudecăți.
R.A. În care dintre rolurile din teatru şi film pe
care le-aţi jucat în cariera dumneavoastră vă
regăsiţi cel mai mult?
A.S.S. Nu e vorba de a mă regăsi în rolurile pe
care le joc. În fiecare dintre ele este ceva din
mine, chiar și măcar pentru faptul că eu sunt actorul care le interpretează, îmi iubesc toate rolurile, fiecare este un copil și aș vrea să fiu un părinte
bun, să nu iubesc un copil mai mult decât pe altul.
R.A. Cine e ,,Masca" şi ce vrea ea?
A.S.S. „Masca” este un teatru tânăr, plin de viață,
de energie, un teatru la care oamenii vin tot mai
mult și tot mai mulți, pentru că aici se bucură sincer și își pot încărca „bateriile” pentru cel puțin o
săptămână. În vremurile pe care le trăim, pentru a
trece cu bine prin viață, avem nevoie să fim cu bateriile încărcate. La „Masca” există „încărcătoare”
de cea mai bună calitate . Despre ce vrea „Masca”
ar fi mai bine sa vorbiți cu directorul teatrului, dl.
Mihai Mălaimare .
R.A. Am remarcat eforturile susţinute ale Teatrului Masca de a populariza teatrul în rândul copiilor, al tinerilor... Credeţi că şi celelalte teatre ar
trebui să coboare în stradă şi să atragă publicul
tânăr?
A.S.S. N-aș spune „ar trebui”, ci mai degrabă că,
dacă ar face-o, ar avea de câștigat și teatrele, prin
faptul că și-ar mări numărul de spectatori, aspect
foarte important pentru teatru, dar și tinerii, care
astfel s-ar deschide și mai mult către cultură, ceea
ce e foarte important. Cred că tinerii au nevoie de
repere sănătoase în viață, de modele, de o orientare
către aspectele importante ale vieții, către știință,
cultură, spiritualitate. Iar teatrul poate ajuta în
acest sens.
Martie | Vlastarul 22

mi-ar fi prins bine să le fi citit/privit...
R.A. Domnule Aurel Sorin Sandu, v-aţi iubi ţara
chiar dacă ea nu v-ar iubi pe dumneavoastră?
A.S.S. E o întrebare pe cât de bună, pe atât de
dificilă... N-o să-ți răspund, pentru că nu vreau să
dau un răspuns superficial sau inexact. Dar am să
mă gândesc la această întrebare...

masca.ro

R.A. Sunt în trupa de teatru a liceului, ce
trebuie să fac pentru a fi un actor cât mai bun?

R.A. Dacă eu, în numele colegilor mei, v-aş ruga
să ne recomandaţi o carte, o piesă de teatru, un
film, o trupă de muzică... care ar fi acelea?
A.S.S. Sunt mai multe, dar hai să ne oprim la
câte una... O carte care mi-a plăcut foarte mult
și pe care v-o recomand, chiar dacă aparent e
mai complicată, e Zorba, de Nikos Kazantzakis.
Ca piesă de teatru, să zicem Comedia erorilor,
în montarea Teatrului Masca. Film: Dersu Uzala,
regizat de Nikita Mihalkov. Iar ca trupă de muzică
nu am o trupă preferată, deci n-aș putea face o
recomandare... Mie îmi place, în general, muzica așa-zis ambientală... Dar, sigur, puteți citi alte
cărți, puteți vedea alte spectacole, important și
foarte util e să aveți astfel de procupari folositoare.

A.S.S. Cât mai multă muncă cu tine însuți, nu te
baza doar pe „talent”. Spunea un om înțelept că succesul înseamnă 1% inspirație și 99% transpirație.
Aceasta e calea către a fi un actor cât mai bun.
Citește mult, să-ți mărești cultura generală. Și fii
atent la ce se întâmplă în jurul tău, pentru că de
acolo te poți inspira de multe ori în rolurile pe care
le pregătești.
R.A. Teatrul Masca a coborât de mult în stradă,
pe când o descindere mai în fortă şi în licee?
A.S.S. La această întrebare tot dl. Mălaimare ar
putea da un răspuns .

Pauză de lectură

R.A. Ne puteţi spune, mie şi colegilor mei, cititori ai revistei ,,Vlăstarul", care am ales să iubim
teatrul, cartea, cultura în general, dacă am facut
o alegere bună şi, dacă da, de ce?
A.S.S. Ați facut foarte bine, acest lucru nu poate
fi decât în folosul vostru. Zice o vorbă din popor
„cine are carte, are patru ochi”. Deci, țineți-o tot
așa! Eu vă doresc succes!
R.A. Vă mulțumesc !

R.A. Când aveaţi vârsta noastră, respectiv 15-18
ani, aţi fi citit/privit/ascultat ce ne-aţi recomandat nouă?
A.S.S. Dacă aș fi avut ocazia, cu siguranță că da,
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Libertatea unui suflet…

Text: Ana Ţăran, clasa a XII-a G

ontinui să alerg după viaţă, iar viaţa indiferentă şi sinceră să mă caute pe mine.
Aşa ajung să scriu iar, gândindu-mă la acea gară, la acel timp, la ceea ce a fost atunci...
căci acum e altceva, nu?...un necunoscut şi o necunoscută, simpli trecători prin vieţi...ce
tristă şi veselă amintire. Poate acum mă vei regăsi, necunoscutule, aşa cum te-am regăsit
eu undeva, într-un ungher al amintirilor.
	Oare unde ai fost atât de mult timp?...şi cum de am putut să uit?! Poate e nevoia
mea de-a mulţumi?...dar, atunci, de ce m-aş complica cu scrisoarea fără destinatar...pentru
că tu oricum rămâi o enigmă.’’
	Şezând în faţa ferestrei deschise, într-una din acele după-amiezi prelungite de
primăvară, fata privea în gol, la cerul pătat de culori. Ochii ei retrăiau trecutul. Erau parfumuri, zgomote. Vântul uşor, ce aducea cu el un stol de amintiri, de gânduri, îi mângâia
obrajii şi îi împletea şuviţe de păr. Puritatea şi calmul senin al acelei după-amiezi au
obligat-o, astfel, pe ea, să scoată din vechiul sertar, hârtiile, stiloul...
	Era ceva profund în acea clipă, un sentiment imperceptibil de împlinire care obliga
la tăcere. Mâinile, ochii, mintea fetei erau pătrunse doar de imaginea acelei vechi amintiri,
iar restul era doar scârţâitul înfundat şi rar al ferestrei.
,, Bineînţeles că totul nu poate avea vreun început sau un sfârşit. Viaţa în sine e o
continuitate, un mister. O văd ca pe o ecuaţie complexă ce poate avea un infinit de soluţii,
de aceea înţeleg că certitudinea poate fi doar moartea. Dar cred că m-aş depărta tot
mai mult de această zi, de acest peron şi de tine, necunoscutule, dacă aş mai continua
să caut explicaţia vieţii, paradoxul universului. Nu...nu vreau să mă mai pierd. Acum s-a
trezit în mine amintirea acelei clipe. Ea e cea căreia trebuie să-i dau acum aripi, să o fac
nemuritoare, înnegrind aceste foi.’’
	Pe stradă se auzeau voci şi râsete. Copiii ieşiseră iar să se joace. Era în exterior
acea simplă fericire a existenţei. Cerul devenea din ce în ce mai palid...
	Chinul acelei amintiri grăbea fiecare gest al fetei. Prezenţa ei ascundea ceva
adânc. Corpul ei, materialul, exteriorul deveneau doar un fond, un acompaniament al
trecutului ei, ce renăştea odata cu aruncarea ei în prăpastia interiorului .
	Era o zi rece, prea rece şi nepăsătoare faţă chiar şi de simpla mea prezenţă în
mijlocul peronul singuratic. Continua să plouă la fel ca atunci când am ajuns la gară...
niciun om, niciun gând. Era atâta tristeţe în acele căi ferate pustii ce uneau gara cu sute
de oraşe, cu atâtea călătorii împlinite şi mii de călătorii neîmplinite.
Mă stânjenea, paradoxal, prezenţa singurătăţii. Cele câteva bănci răsfirate de-a
lungul peronului, udate de picăturile grele ale ploii, cerşeau căldura trupurilor, cerşeau
o discuţie, poate nişte râsete zgomotoase, iar eu stăteam neputincioasă, umilită de
singurătate.
Îmi aşteptam trenul. Ştiam că era ultimul până în seară sau poate chiar până
noaptea. Mă cuprindea neliniştea la orice zgomot; de fapt, mă amuza această tulburare
copilărească, acea emoţie când vrei să primeşti şi să vezi ceva nou şi special.
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În acea clipă, singurătatea mă plictisea datorită banalităţii ei. Mă obişnuisem cu
pasul rar şi leneş al paznicului care, trezit poate de aceeaşi singurătate, se hotărâse să
străbată gara.
Mă supărau prea tare picăturile de ploaie şi îmi simţeam sufletul revoltat, cerând
soare, o bucată de cer senin. Mă întristam ştiind că nu puteam să-mi ocup cu nimic sufletul
rătăcit. Detaşându-mă de mine, îmi surprindeam întreaga nelinişte şi stângăcie a gesturilor.
Mă îmbăta şansa de a cunoaşte locuri noi, oameni noi. Puteam plăti oricât. Doream să-mi
obţin biletul la libertate, iar peronul palid, cernit, îmi semăna cu o temniţă....
–Aşteptaţi de mult?...noul glas mi-a deranjat involuntar şi egoist tot dialogul cu gândurile şi sufletul. Eram revoltată şi descurajată în faţa acestei noi prezenţe, iar singurătatea
se transformase într-o simplă nălucire a interiorului meu.
Încercam să-mi dau seama de cât timp stăpânul acelui glas ar fi putut să stea în spatele
meu. Eram supărată, crezând că mi-a auzit tot monologul. Aproape îl uram pentru faptul
că m-a obligat, datorită unei întrebări banale, să-mi întrerup brutal conversaţia interiorului.
–Probabil v-am deranjat...ştiu, e vina mea, dar să nu credeţi în niciun caz că vă
suspectez sau vă urmăresc... şi eu aştept un tren, deşi nu ştiu dacă va mai sosi... Plouă, e
prea rece azi. Nu credeţi?
Mi se părea într-adevăr stupid, atât de încrezut. Avea prea mult curaj să continue aşa
simplu, fără voie, discuţia. Acum era în faţa mea, destul de înalt, impunând respect prin
prezenţa sa. Ochii săi mari, negri, păreau să nu se supună deloc cuvintelor sale. Avea o
privire veselă, uşor copilăroasă...Am avut atunci certitudinea că era un om fericit, total
fericit şi detaşat de lume. Nu credeam, oricum, că e destul de matur. În glasul, cuvintele şi
gesturile sale era ascuns un copil, un adolescent.
–Poate ar trebui să vă las...
Rostea fiecare frază cu calm. Mă enerva deja şi faptul că nu era, cel puţin, în stare să
transmită o emoţie. De unde avea atâta calm?
–Puteţi rămâne...deşi nu ştiu cine sunteţi şi ar trebui să păstrăm distanţa cuvenită.
–Vroiam doar să mă întovărăşesc cu cineva. Poate, într-un fel, mă sperie acest
peron, nepăsător la noi. Va urma...

Coordonator : prof. Liana Hera
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Albatroşii de pe scările
Teatrului Naţional

Text: Prof. Cristina Ştefan

	Dacă drumul te poartă pe la Universitate, ieşi din metrou sau pur şi simplu
treci pe lângă Teatrul Naţional, nu se poate să nu remarci cum, alături de statui, pe treptele din faţa clădirii, care tocmai se reînnoieşte, stau unul lângă altul,
într-o solidaritate de vârstă, tineri, frumoşi şi zgomotoşi. Se pare că aşteaptă, că
se aşteaptă unii pe alţii, pentru a pleca împreună spre locurile unde grijile zilei îi
cheamă. Uimitor e că nu sunt stresaţi de grabă, au încă multă viaţă înainte.
	Nici încrâncenaţi în rezolvarea de probleme, nici trişti şi nu par resemnaţi.
Pentru trecători sunt o mărturie că viaţa poate fi privită în faţa ei generoasă. Au
chipurile luminoase şi multe să-şi spună.
	Am aflat, mai târziu, că mulţi dintre ei sunt elevi ai Liceului “Spiru Haret”, că
acolo, pe treptele Teatrului Naţional... este un loc de întâlnire, unde sunt punctuali
mai cu seamă bobocii, cei care, venind din toate părţile oraşului, unii chiar din
comunele din împrejurimi, îşi propun să străbată împreună străduţele din spatele
Intercontinentalului, spre şcoala lor nouă.
	Să fie oare o formă de timiditate? O ezitare specifică începutului? Sau, mai
degrabă, o curiozitate tinerească privind relaţiile umane, un mod de a-şi exprima
încrederea că acestea pot fi bune şi prietenoase. Un mod uman de a înţelege
libertatea.
	Dacă drumul te poartă pe la Universitate .... poţi să vezi o mică parte din
comunitatea de speranţe a oraşului.

Interior

Niculae Cristina , clasa a IX-a H

Înăuntru e uscat şi pustiu
Nicio urmă de mişcare, de suflet viu
Decât gândul...
Gândul străbate zarea sufocată
de noaptea în ceaţă cufundată.
Aud paşi din depărtare, milioane parcă vin
Strigându- mi numele- ntr- un puternic slab suspin.
Urletul adânc si neînţeles mă poartă
printre cioburi de voce joasă, spartă...
Deodat- un glas inocent îmi cântă
pe tonul inimii s- avântă,
şi- şi înalţă strigătul către cer
răpindu- mi graiul de copil stingher.
Şi- ncercând din răsputeri
Să nu tac, o şoaptă- i cer –
Calmul mă străpunge furios,
iar eu adorm, scâncind, pe jos...
Şi- o ploaie rece, îngheţată,
Pe umeri cade...
O umbră aleargă spre lumină
trece rapid de mine şi suspină
o privesc nedumerită cum dispare,
îmi fură amintirile şi doare...
Partitura vârstei mă răpeşte
De- acum copilăria, pe străzi, mă ocoleşte...

Coordonator : prof. Liana Hera

by Panoramas
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Galeria C. N. ,,Spiru Haret"
Iuliana Neagoie, clasa a XI-a G

Răzvan Avădanei, clasa a XI-a D

Despre

fotografie
( II )

- compoziţia fotografică În mod cert, fotografia cere exerciţiu. Mult. Zile, săptămâni, luni, ani. Zeci, sute de
pelicule consumate, mii de cadre ratate. Nu disperaţi. Şi mai ales, nu vă lăsaţi dezamagiţi
de imaginile proaste. O fotografie nu e un tablou, nu trebuie sa ,,iasă" din prima. Poţi utiliza
un film întreg doar pe un singur subiect, ca să îţi iasă o fotografie reuşită. Ştiţi câte filme
poate consuma un fotoreporter într-o zi ,,pe teren" ?.. poate 9, 10 ?.. asta înseamnă 360
de cadre. 360 de fotografii într-o zi. Ştiţi câte dintre ele îi sunt publicate ? 2,3 .. poate 5,6,
dacă are noroc. Restul ? La gunoi. Se spune că, dacă dintr- un film scoţi o fotografie bună, ai
reuşit. În ,,spatele" unei expoziţii cu, să zicem, 50 de fotografii valoroase, stau mii de cadre
nereuşite. Ce trebuie înţeles de aici ? Dacă aţi vazut un subiect interesant, nu trageţi un cadru
şi gata. Faceţi mai multe. Din unghiuri diferite, din poziţii diferite, cu lumină diferită. La sfârşit,
alegeţi-o pe cea mai bună şi doar pe aceasta arătaţi-o prietenilor. Aşa că, perseveraţi şi... nu
faceţi publice toate pozele, ci doar pe cele foarte bune. ( fotomagia.ro)
Iulia Barbu, clasa a IX-a F
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Compoziţia fotografică
Există câteva reguli ce trebuie respectate, din punct de vedere compozițional,
când realizăm o fotografie. Să nu uităm că fotografia este, și ea, o artă. Pentru a ne feri de
kitsch, există, așadar, câteva reguli.
1.Regula treimilor
Imaginați-vă o fotografie. Împărțiți ,
imaginar, poza în 9 patrulatere, prin trasarea
( tot imaginară ) a 4 linii.
Intersecţiile celor patru linii se numesc punctele de forţă (A,B,C,D) iar cele
două linii verticale, linii de forţă. Este ştiut că
subiectele situate într-unul din aceste puncte ( sau pe una din cele două linii ) atrag cel
mai uşor privirea, imaginea căpătând astfel
mai multă forţă. Plasarea subiectului (sau a
elementelor principale ale compoziţiei) pe

centrul imaginii sau în extremitatea cadrului
este fie monotonă, obositoare, fie creează
un dezechilibru profund.
Iată două fotografii, pentru exemplificare. În prima, subiectul este prea centrat.
,,Punctele de forță” rămân, oarecum, neacoperite. În a doua, subiectul este poziționat
putin către dreapta, ceea ce ferește imaginea
de monotonie în receptare. ( Fig.1 si Fig. 2 )
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2.Asimetria

Divizarea cadrului în părţi egale creează, de asemenea, monotonie. Dacă în cadru
vă apare linia orizontului, evitaţi ca aceasta să cadă exact la mijlocul imaginii. Situaţi-o la o
treime de marginea superioară sau inferioară, după cum vi se pare mai interesant. Acelaşi
aspect este valabil şi în cazul compoziţiei pe verticală.
Cele mai dinamice fotografii sunt acelea în care subiectul este așezat pe diagonală.
Iată câteva exemple:

Alternanța de spații și de elemente
în imaginarul fotografic creeaza mai mult dinamism decât simpla lor succesiune ( spre exemplu, un gard din care lipsește o scândură ).
Locul din care se fotografizaă
se numește ,,punct de stație ”. Trebuie
căutat cel mai avantajos punct de
stație pentru redarea mesajului imaginii. Acest aspect determină claritatea
( ambiguitatea
nemulțumește privitorul ). Unghiul de fotografiere ar trebui să
permită o reprezentare cât mai fidelă a
subiectului ( ,,perspectivă specifică”).Nu
trebuie însă ignorat ,,unghiul subiectiv”,
cel din care fotograful dorește să prezinte
subiectul ( spre exemplu, în scop expresiv,
pentru a accentua o trăsătură de caracter,
putem opta să fotografiem de la bază).
Apar, astfel, deformațiile de perspectivă.

Atenție la planurile care compun imaginea: dispunerea lor creează
efectul de adâncime. În fotografia de
peisaj, adesea apare motivul drumului; eflorescența lui simbolică (Gilbert
Durand) transformă imaginea într-o
metaforă (a confruntării, a legăturii, a
simbiozei om- univers, a vieții, în general).
O imagine se compune dintr-o serie
de puncte; un punct e rezultatul intersectării
a două linii ( concrete sau imaginare – cele
din urmă nu se observă ca atare, dar există
ca efect); aceste puncte asigură echilibrul compozițional. Un obiect care nu e
în echilibru în vreun fel, dezechilibrează
cadrul, impunându-se o contrabalansare.
Una dintre formele cele mai ,,naturale” din
imagine e SPIRALA ( compoziția în spirală ).

Sunt foarte multe de spus despre acest subiect. Pentru a se forma, un fotograf are
nevoie , alături de exercițiu, și de lectură. Da, de lectura... imaginilor. A sute, mii de imagini.
În timp, fiecare descoperă tipul de fotografie pe care va dori să-l practice: peisaj, portret,
fotografia de stradă, de tip documentar, alterări digitale, macro, natură moartă etc.
În numărul următor : valorificarea sursei de lumină în fotografie ( iluminarea )
Text: prof. Corina Buzoianu
Pentru mai multe informații, se pot consulta următoarele surse:
www. fotomagia.ro
www.textsunetimagine.blogspot.com
www.photomagazine.ro
www.photo.net
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15 lucruri neobisnuite
pe care nu le stiai despre tine

Cele mai ciudate 15 legi din lume
- part 2 -

1.În anul 1979, regimul politic din Irak a interzis filmele cu arte marţiale.

În Danemarca, legea permite deţinuţilor să
evadeze din închisori.

2.Datorită

faptului că celebrul personaj de
desene animate, Donald Duck, nu purta pantaloni lungi, filmele de desene animate care-l
aveau drept erou au fost interzise de lege în
Finlanda.

3.În statul Carolina de Nord, este interzis de
lege să înjuri în prezenţa... morţilor.

4.În

Anglia anului 1837, dacă un bărbat
săruta o femeie fară voia ei, exista o lege
care-i permitea femeii sărutate forţat să-l
muşte de nas cât se poate de tare pe bărbatul
vinovat.

5. În anul 1935, Guvernul României din acele

timpuri a introdus o lege prin care personajul
de desene animate, Mickey Mouse, a fost interzis pe motiv că era atât de urât desenat
încât speria copiii mici.

1.

10.În

2. Oasele umane sunt la fel de rezistente pre-

capitala statului El Salvador, oraşul
San Salvador, există o lege care condamnă
la moarte prin împuşcare, în faţa unui pluton
de execuţie, orice şofer prins băut în interiorul
capitalei. Anul trecut, 32 de soferi ghinionişti
au fost executaţi în acest mod.

11.În oraşul englez York există încă în vigoare

o lege datând din Evul Mediu, care-i permite
oricărui cetăţean al oraşului să ucidă orice
scoţian întâlnit în York. Evident, doar dacă
scoţianul vizat poartă asupra sa un arc şi o
tolbă cu săgeţi.

12.

În Elveţia, este ilegal să tragi apa la
toaletă după ora 22.00 în majoritatea apartamentelor. Politicoşi de fel, aceşti oameni deosebit de sensibili vor prefera să sufere , decât
să stârnească o ceartă cu vecinii cauzată de
zgomotul apei în orele nopţii.

13.

6.În oraşul Eureka, din statul american

Nevada,
legea interzice ca un bărbat cu mustaţă să
sărute o femeie.

În Arkansas, câinii trebuie să-şi pună
pofta-n cui dacă au chef să latre pe-nserat.
Există o lege prin care câinilor le este interzis
să latre după ora 18.00.

7. În Marea Britanie, legea permite oricărei

14. Caii sunt pe mâini bune în South Carolina.

femei gravide să urineze oriunde doreşte, inclusiv în cascheta unui poliţist, fără să poată fi
trasă la răspundere.

8.Pe teritoriul Franţei, este ilegal să dai numele de Napoleon unui porc.

9. În Danemarca, există o lege care-i obligă

pe toţi posesorii de automobile să se uite sub
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propriile maşini în căutarea unor eventuali
copii ascunşi acolo, înainte de a urca la volan
şi a demara.

Acolo legea prevede că este interzis să ţii cai
în cada de baie.

15.

Dacă, cumva, transportaţi o bombă
nucleară în oraşul Chico din California, sunteţi
pasibili de o amendă de 500 $, pentru
transport de material radioactiv pe teritoriul
oraşului.
www.descopera.ro

Oamenii sunt singurele animale capabile
să traseze o linie dreaptă.
cum granitul. Un os de mărimea unei cutii de
chibrituri poate suporta presiunea unui bloc
de 9 tone - de patru ori mai mult decât poate
suporta betonul.

3. Testiculele unui bărbat produc 10 milioane
de spermatozoizi în fiecare zi - suficient pentru ca acesta să poată repopula planeta în
doar şase luni.
4. Cel mai mare organ al corpului uman este

pielea. Ea poate acoperi, în cazul unui adult, o
suprafaţă de 1,9 metri pătraţi. De asemenea,
în timpul vieţii unui om, acesta pierde până la
18 kilograme de piele moartă.

5. Un om consumă, în medie, 50 de tone de

mâncare şi bea circa 50.000 de litri de lichide de-a lungul vieţii.

6.

Ochiul uman percepe doar 90% dintre
informaţiile pe care le primeşte.

7. Numai picioarele conţin peste 500.000 de

glande sudoripare, glande care pot elimina
până la jumătate de litru de transpiraţie pe
zi.

9.

Creierul uman generează într-o zi mai
multe impulsuri electrice decât toate telefoanele mobile din lume la un loc.

10.

În momentul naşterii, creierul unui copil
conţine circa 14 miliarde celule, număr care nu
mai creşte până la sfarşitul vieţii. După vârsta
de 25 de ani, creierul uman începe să piardă
până la 100.00 de celule zilnic. Dupa vârsta
de 50 de ani, creierul uman îşi reduce simţitor
volumul.

11. În corpul fiecăruia dintre noi trăiesc bacterii a căror greutate însumată ar atinge cifra
de 2 kilograme.
12. Unghiile şi părul sunt alcătuite din aceeaşi
substantă: cheratina.

13. Chiar dacă nu este la fel de sensibil pre-

cum cel al unui câine, nasul uman poate percepe până la 50.000 de mirosuri diferite.

14. Atunci când priveşti o persoană pe care

o placi, involuntar pupilele ţii se dilată. La fel
se întâmplă şi când te uiţi la o persoană pe
care o urăşti.

15.

Inima pompează mai mult de şase litri
de sânge pe minut, adică 10.000 de litri de
sânge pe zi.

8. Mărimea inimii unui om este egală cu cea a
propriului său pumn.

www.descopera.ro
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“Vlastarul” recomandă
Concert God Is An Astronaut in
The Silver Church din Bucuresti

Sherlock Holmes 2 : A game of shadows
Text: Carla Mihăiescu, clasa a XI-a G
Simpaticul detectiv Sherlock Holmes revine pe
marile ecrane, fiind interpretat tot de inegalabilul Robert Downey Jr, iar în rolul lui Dr. Watson – acelaşi Jude
Law. Regizorul Guy Ritchie readuce la viaţă aventurile detectivului britanic creat de Arthur Conan Doyle,
de data aceasta introducându-l în film şi pe fratele
lui Sherlock, Mycroft, mai deştept, dar fără reputaţia
sa, interpretat de Stephen Fry. Filmul este construit, în
mare parte, în aşa fel încât să fie introdus şi adversarul
de moarte al lui Holmes, profesorul Moriarty, cu care
acesta duce o luptă foarte interesantă la final. Plin de
efecte speciale excepţionale, Sherlock Holmes 2: A game
of shadows este un film care te ţine tot timpul în suspans
şi care, cu siguranţă, merită văzut de oameni de toate
vârstele.

ONE WORLD ROMANIA
2012

In perioada 13-18 martie va avea loc
la Bucureşti cea de-a cincea ediţie a Festivalului de film documentar dedicat drepturilor
omului One World Romania. Anul acesta, vor fi
prezentate 50 de filme, timp de 6 zile. Credem
că un documentar bun nu numai că taie o felie de realitate, dar ne şi ascute simţurile şi ne
ajută să vedem mai bine. Aşadar, pentru 2012
avem filme brici.
Filmele vor fi proiectate la patru cinematografe din centrul Bucureştiului - Cinemateca Eforie, Cinemateca Union, Cinema Corso şi
– locul dedicat proiecţiilor speciale din fiecare zi de festival – Noul Cinematograf al Regizorului Roman, din cadrul Muzeului Ţăranului
Român. Deschiderea oficială a festivalului
va avea loc pe 13 martie la Cinema Scala.
Detalii despre filme, bilete şi abonamente, invitaţi şi
evenimente speciale pe site-ul oficial:
www.oneworld.ro
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Concert Lara Fabian la Sala Palatului
Sâmbătă, 17 martie 2012, şi duminică,
18 martie 2012, Lara Fabian va concerta în
premieră la Sala Palatului din Bucureşti. Ambele concerte ale binecunoscutei artiste vor începe la ora 20:00 şi sunt organizate de Project
Events şi European Event Services.

Luni, 12 martie 2012, într-o formulă
reînnoită, dar cu aceeaşi energie explozivă cu
care şi-au obişnuit fanii, God Is An Astronaut
revin la Bucureşti, în The Silver Church Club,
pentru un al doilea mult-aşteptat concert.
Biletele pentru acest eveniment sunt disponibile în
reţeaua Eventim şi online pe www.eventim.ro.

Concert Vita de Vie
Marţi, 20 martie 2012, începând cu
ora 20:00, formaţia Viţa de Vie va susţine un
concert inedit la Opera Naţională din Bucureşti.
Membrii trupei intenţionează să le ofere fanilor
un spectacol realmente unic, acest eveniment
fiind menit să aniverseze împlinirea a 15 ani
de activitate pe scena muzicală românească.
Fanii prezenţi la acest eveniment vor
avea, de asemenea, ocazia să urmărească pe
scenă mai mulţi artişti-surpriză care vor acompania formaţia şi vor interpreta, la rândul lor,
diferite hituri ale Viţei de Vie.
Biletele se pot achiziţiona din reţeaua Eventim sau
online pe www.eventim.ro
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Horoscop
- martie -

Text: Irina Ungureanu, clasa a XI-a G

Berbec
Ai grijă la relaţiile cu toţi cei
din jur. Evită discuţiile în contradictoriu şi nu scăpa din vedere
responsabilităţile pe care le ai.
Vei simţi o redresare pe plan
financiar, care îţi va deschide
pofta de aventură. Profită
de această ocazie pentru o
evadare din rutină.

Fecioară
Ai mare grijă de tine. Prezenţa
lui Marte sporeşte riscul de
accidentări, răniri, infecţii. Pe
plan financiar, situaţia este
destul de complexă, însă se ivesc
multe ocazii benefice. Profită
cât poţi de această perioadă
pentru a pune ceva deoparte şi
pentru zile mai negre.

Capricorn
Martie este o lună în care ies la
lumină tot felul de lucruri rămase
nerezolvate, din trecut.Vei reuşi
însă să le rezolvi, aspect ce va
avea un efect pozitiv asupra ta şi
îţi va da un sentiment de uşurare.
Comunică mai mult şi foloseşte-ţi
abilitatea de a convinge.

Gemeni
Nu te poţi plânge de
singurătate. Fiind înconjurat de
prieteni mai mereu, găseşti greu
câte un moment să te reculegi
după atâtea nopţi pierdute. Totul pare să meargă ca pe roate,
însă fii foarte atent la ce spui şi,
mai ales, cui.

Balanţă
Pentru tine este o lună bizară
în privinţa colaborărilor şi a contractelor. Nu funcţionezi la cel
mai înalt randament, iar riscul
apariţiei unui disconfort fizic sau
psihic este, în continuare, prezent.
Organizează-ţi programul astfel încât să te odihneşti suficient.

Vărsător
Ai de făcut multe drumuri,
dar nu la mare distanţă. Toate
acestea te obosesc, nu eşti într-o
formă grozavă şi asta se vede.
Deficitul energetic îţi creează o
stare de nelinişte şi de nervozitate accentuată.

Rac
Cu toate că ai investit multă
energie pe plan profesional,
rezultatele se lasă aşteptate.
Nu te da bătut, zilele rămase
peste program îţi vor aduce, în
final, satisfacţii mai mari decât
te aşteptai. Pentru a ajunge la
rezultate practice, trebuie să comunici cât mai deschis.

Scorpion
Acum poţi întâlni o nouă
dragoste sau o poţi reaprinde
pe cea veche. O lună excelentă
pentru
colaborări,
muncă
de echipă, activităţi sociale,
contacte ! Tot ce presupune
interacţiunea cu alţii este accentuat, îndemnat să se manifeste şi
favorizat.

Peşti
Tinzi să exagerezi cu cheltuielile, dar, din fericire, situaţia
financiară este una benefică
şi reuşeşti să închei luna fără
datorii. Moralul este însă la
înalţime. Foarte puţine lucruri ar
putea să-ţi strice buna dispoziţie.
Ai capacitatea chiar de a-i motiva pe cei din jur.

Taur
Pentru tine, această lună este
benefică din punct de vedere
sentimental. Îţi este sporit nu doar
farmecul, cât şi apetitul pentru dragoste şi flirt. Situaţia banilor se anunţă cam tumultoasă.
Cheltuielile neprevăzute sau
alte neplăceri te pot afecta pe
nepusă masă.

Săgetător
Luna martie îţi aduce relaxare
şi voie bună. Reuşeşti să îţi faci
loc în programul încărcat şi pentru o aventură amoroasă. Există
un echilibru armonios în triada
muncă-prestigiu-bani.Trebuie
însă să acorzi mai multa atenţie
disciplinei şi să eviţi speculaţiile
financiare.

Leu
Luna începe promiţator cu
reuşite, atât pe plan sentimental,
cât şi profesional. Nu trebuie să
cazi în capcana de a dori mult
mai mult decât ai şi nici să consideri că totul ţi se cuvine, că
nu trebuie să depui niciun efort
pentru bunul mers al lucrurilor.
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@Vrei să faci parte din
echipa Vlastarul? Trimite-ne
un e-mail la adresa:
revistavlastarul@yahoo.com
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