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Carmen Kass< “Greut[\ile
m-au ̀ nv[\at s[ fiu puternic[
;i s[ ;tiu cine sunt”

Reducerea cu 5-10% a greut[\ii
corporale aduce beneficii s[n[t[\ii

Cum s[ nu gafezi `n alegerea
\inutei pentru nunt[
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Regina Elizabeth a II-a şi
prinţul Philip au vizitat, marţi, pla-
toul de filmare a serialului "Ur-
zeala tronurilor" din Belfast, în ca-
drul unei călătorii oficiale de trei
zile a cuplului regal în Irlanda de
Nord.

În timpul vizitei pe platourile
de filmare ale serialului, Regina
Elizabeth a II-a şi prinţul Philip s-
au întâlnit cu membrii distribuţiei
şi ai echipei de filmare, care au
oferit cuplului regal o scurtă pre-
zentare a acestei producţii şi a im-
pactului acesteia asupra Irlandei
de Nord, din punct de vedere ar-
tistic şi economic.

De asemenea, cuplul regal a
admirat câteva dintre obiectele de
recuzită care au apărut în acest se-
rial fantasy de mare succes, inclu-
siv o versiune în miniatură a Tro-
nului de Fier.

Aceasta este prima vizită a Re-
ginei Elizabeth a II-a în Irlanda
de Nord din anul 2012, când a vi-
zitat această ţară cu ocazia mani-
festărilor din cadrul Jubileului de

Diamant, care a marcat 60 de ani
de domnie a reginei.

Inspirat din seria de romane
"Cântec de gheaţă şi foc/ A Song
of Ice and Fire", de George R. R.
Martin, serialul original HBO "Ur-
zeala tronurilor" are o acţiune am-
plasată într-un regat fictiv, numit
Westeros. Magia, aventurile eroice
şi elementele fantastice vin în
completarea acţiunii din "Urzeala
tronurilor", ajuns la al patrulea se-
zon şi difuzat pe HBO România.

Fostul primar al S[tmarului, :tefan Benea, 
omagiat în cel de-al doilea volum
al Caietelor liberale s[tm[rene

Vizita lui Liviu Rebreanu, Ion Minulescu, 
Victor Eftimiu ;i a altor scriitori la Satu Mare 

Chipul preşedintelui ameri-
can Barack Obama apare, din
greşeală, pe cănile comercializate
în Regatul Unit cu ocazia Cupei
Mondiale, în locul celui al fun-
daşului echipei Angliei Chris
Smalling.

Pe cănile pe care scrie Chris
Smalling, World Cup squad Brazil
2014, producătorii au pus din
greşeală o poză cu Barack Obama,
îmbrăcat în tricoul de joc al re-

prezentativei Albionului.
Angajatul, al cărui nume nu a

fost făcut public, riscă să fie con-
cediat, după apariţia scandalului.
Acesta fusese desemnat să găseas-
că pe internet poze fără drepturi
de autor care să poată fi folosite
pe căni.

Compania care a produs că-
nile a contactat reţeaua de maga-
zine care comercializa produsele,
pentru a le retrage de la vânzare.
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Prinţul Albert al II-lea de Mo-
naco spune că este deosebit de în-
cântat de sarcina soţiei sale,
prinţesa Charlene, şi că primul lor
copil se va naşte la sfârşitul acestui
an, în luna decembrie.

Totodată, suveranul monegasc
nu s-a ferit să folosească o serie de
superlative atunci când a vorbit
despre sentimentele pe care le-a
avut după ce a aflat că va deveni
tată. Prinţul spune că atât el, cât şi
prinţesa Charlene, în vârstă de 36
de ani, sunt "plini de bucurie", "în-
cântaţi" şi "entuziasmaţi" de această
veste.

Albert al II-lea a recunoscut
că este puţin nervos. Într-o alo-
cuţiune pe care a rostit-o cu prilejul
inaugurării noului Monaco Yacht
Club, vineri, suveranul monegasc
spune că familia sa "ia toate măsu-
rile de precauţie necesare pentru a
se asigura că totul va merge bine"
în ceea ce priveşte sarcina soţiei
sale.

Prin\ul Albert al II-lea 
de Monaco va deveni 
tat[ în decembrie

Fotbalistul englez Chris Smalling, confundat
cu Barack Obama

Regina Elizabeth a II-a a vizitat platoul
de filmare a serialului "Urzeala tronurilor"

Pictorul Aurel Popp a organizat
primul Congres al arti;tilor din
Ardeal ;i Banat `n iunie 1936

La margine, ̀ n primul r]nd pictorul Kadar Geza - socrul lui Vida Gheza, ̀ n mijloc l]ng[ Aurel Popp pictori\a Lidia Agricola,
al patrulea din st]nga pictorul Bernath Aurel, l]ng[ el pictori\a Csikos Antonia. Mul\umim Doamnei Iudith Erdos, fiica
marelui artist Paul Erdos, pentru informa\iile oferite. PAGINA 3

Satu Mare a avut o intens[ via\[ cultural[
`naintea perioadei comuniste. Chiar ;i ̀ n tim-
pul dualismului austro-ungar, intelectualita-
tea rom]nesc[ a fost o prezen\[ c]t se poate
de activ[. Reamintim doar un simplu episod.
C]nd la Bucure;ti se dezb[tea reforma limbii
rom]ne, tocmai din Satu Mare  Vasile Lucaciu
;i Ioane Marcu polemizau cu Titu Maiorescu.

Publica\iile vremii, din anii 1883-1884, se
afl[ `n arhiva Informa\ia Zilei. ~ntr-o zi vom
descrie mai pe larg acest episod cultural cu
adev[rat impresionant. 

Dup[ 1918, via\a cultural[ rom]neasc[
s-a intensificat. Rom]nii ardeleni s-au inte-
grat rapid culturii na\ionale. 

Continuare `n PAGINA 4

foto Arhivele Na\ionale Satu Mare
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“Omul politic este om de sacri-
ficiu pentru că cine crede că a face
politică înseamnă crearea de avan-
taje personale acela păcătuieşte
atât împotriva persoanei sale cât
şi împotriva ideii pe care în loc de
a o servi, o dejoseşte’’- consemna
drept crez diriguitor  în adminis-
trarea treburilor obștești fostul
primar al Sătmarului şi fruntaș li-
beral, Ştefan Benea,  în toamna
anului 1928.

Astfel, pentru a cinsti memoria aces-
tui înaintaş de frunte al urbei noastre şi
prin strădania a doi cunoscuți cercetă-
tori ai istoriei locale, istoricii Claudiu
Porumbăcean  şi Viorel Câmpean, a ieşit
recent de sub tipar la Editura Argonaut
cel de-al doilea volum al “Caietelor li-
berale sătmărene’’,  demers publicistic
ce îşi propune să aducă în actualitate
personalități  din trecut ce au îmbrățişat
doctrina liberală şi care prin realizările
lor au punctat  istoria acestor locuri.

Cei doi istorici  ne dezvăluie aşadar,
din filele îngălbenite ale arhivelor,  un
nou reper al liberalismului sătmărean
după ce în primul volum al “ Caietelor’’
se aplecaseră cu migală asupra perso-
nalităţii lui Emil Tişcă.

Om politic `n `n\elesul
deplin al termenului

În cele 218 pagini ale volumului des-
coperim în Ştefan Benea un om  politic
în înţelesul deplin al termenului,  pri-
mar, avocat şi gazetar al urbei, un om
întreg şi un aristocrat al spiritului din
stirpea veche a celor fideli datoriei şi lu-
crului bine făcut. Ştefan  Benea (născut
Cherecheş, va adopta numele Benea în
decursul anului 1936) a văzut lumina
zilei la data de 6 ianuarie 1889 în loca-
litatea astăzi maramureşeană, odinioară
parte a județului nostru, Chiuzbaia, în
familia cantorului şi învăţătorului
Avram Cherecheş. În anul 1899  îl  gă-
sim pe Ştefan Benea pe băncile Liceului
de Stat din Baia Mare iar  după absol-
virea bacalaureatului în 1907 a urmat
Academia Comercială la Graz şi Facul-
tatea de Drept din Cluj unde, în cursul
anului 1912,  a obţinut titlul de doctor
în drept. După anii studenției se stabi-
leşte pentru doi ani (1920-1922) la Satu
Mare unde a activat în calitate de avocat,
părăsind urbea de pe Someş pentru a
profesa  în cadrul Baroului Ilfov din Bu-
cureşti(1922 -1928). Din Capitală  va
reveni la Satu Mare în calitate de prim-
juristconsult al Băncii Româneşti – Su-
cursala Satu Mare. 

Caracter  principial‚ apreciat fiind
chiar şi de către Ion I. C. Brătianu-, pre-
cum şi adept al valorilor morale ce tre-
buie să ghideze acţiunile unui om poli-
tic, Ştefan Benea s-a încadrat  în viaţa
partinică a timpului fiind ales, la 5 oc-
tombrie 1928, preşedintele organizaţiei
locale a Partidului Naţional Liberal Satu
Mare, iar o lun[ mai târziu, la 7 noiem-
brie, a fost desemnat secretar general al
organizaţiei judeţene a PNL. 

De-a lungul întregii perioade inter-
belice a deţinut  numeroase funcţii de
prim-plan în cadrul acestui partid, in-
serate şi atent analizate diacronic de că-
tre autorii lucrării.

Numit pre;edinte al Comisiei 
Interimare a Municipiului Satu 
Mare `n 18 decembrie 1933

S-a căsătorit, în ultima zi a anului
1930, cu Elena Neguş, de profesie medic
ginecolog. Pe 18 decembrie 1933, Ştefan
Benea este numit preşedinte al “Comi-
siei Interimare a Municipiului Satu Ma-
re’’, funcţie care desemna calitatea de
primar şi pe care o va deţine până în lu-
na decembrie a anului 1937. De anii în
care municipiul a fost condus de  Ştefan
Benea se pot aminti demararea lucrări-
lor pentru construcţia Aeroportului din
Satu Mare (inaugurat în 1937), punerea
pietrelor de temelie a Palatului Prefec-
turii şi a Casei Naţionale din Satu Mare,
dezvelirea statuii lui Vasile Lucaciu, des-
chiderea Cinematografului precum şi
numeroase alte realizări evidențiate  în-
tre paginile monografiei. 

În privința sistematizării munici-
piului Satu Mare a fost întocmit un
ambiţios program ce trasa dezvoltarea
oraşului spre sud-vest şi care prevedea,
de altfel, o dublare a populaţiei în 50 de
ani, răstimp în care oraşul urma să ajun-
gă la 100.000 de locuitori. Fapt ce îşi va
găsi dezideratul în realitate, însă sub o
orânduire social-politică masificatoare
şi ostilă unei evoluţii demografice fireşti,
după cum  subliniează, de altfel, şi tru-
ditorii volumului. 

Administraţiei Benea îi revin merite
şi în privința stilului arhitectural din
municipiu, din acea perioadă ramânân-
du-ne Palatul Doboşi (Calea Traian, colţ
cu str. Avram Iancu), casa ’’Inginer
Şuluţiu’’ (imobil situat pe actuala str.
Ana Ipătescu), precum şi alte construcţii
de pe actualele străzi N. Bălcescu, Mi-
leniului, Caişilor, Crasna, Gabriel Ge-
orgesco ori Zutphen. 

Personalitate de o înaltă probitate
morală şi cu sensibilitate spre sacru, lui

Ștefan Benea îi revine un merit deosebit
în  privința vieții religioase locale, spri-
jinind ridicarea de lăcaşe de cult orto-
doxe şi greco-catolice, tot lui  datorân-
du-i-se şi menținerea unui climat cul-
tural în municipiu prin acordarea de
numeroase subvenţii Bibliotecii şi Mu-
zeului din oraş. De asemenea a oferit
Despărţământului sătmărean al Astrei
un sediu care să fie întrebuinţat drept
sală de cinema, după cum  la inițiativa
lui Ștefan Benea s-au  organizat nume-
roase  manifestări culturale, dacă ar fi
să pomenim aici doar de aşa-numita
“Lună a Sătmarului’’, eveniment ce ur-
mărea o mai bună cunoaştere şi popu-
larizare a județului atât la nivel local cât
şi național. 

Ca un fapt divers, de numele lui Ște-
fan Benea se leagă şi debutul pe plan
sportiv  a Clubului “Olimpia’’, fiind ales
în 1921 drept primul preşedinte execu-
tiv al grupării, funcţie ce îi va fi reînnoită
în iunie 1933.  

Toate aceste realizări amintite mai
sus alături de numeroase alte înfăptuiri
ale timpului aşteaptă să fie descoperite
de către cercetătorii istoriei ori simpli
pasionați ai Sătmarului de altădată  în
paginile volumului presărat cu intere-
sante note de subsol precum şi cu un
incitant album foto-documentar.

Dup[ Arbitrajul de la Viena
de la 30 august 1940, familia 
Benea s-a exilat la Bra;ov

După Arbitrajul de la Viena din 30
august 1940 când  nordul Ardealului
intră sub administraţia maghiară, Ştefan
Benea devine conştient de faptul că în
calitatea lui de fost primar al adminis-
traţiei româneşti s-ar putea confrunta
cu unele persecuţii ale noii orânduiri
politice, luând astfel decizia de a se exila
împreună cu soția  la Braşov.  În oraşul

de la poalele Tâmpei,  Elena Benea, în
urma unei îmbolnăviri grave a părăsit
hotarele acestei lumi. Rămas văduv, Şte-
fan Benea se stabileşte la Bucureşti unde
a cunoscut-o pe Margareta Şter, de loc
din Sătmărel, cu care mai târziu s-a şi
căsătorit.

Încheierea  celui de-al Doilea Război
Mondial ce a fost urmat de  instituirea
unui regim de coloratură comunistă n-
au adus vremuri de linişte pentru fami-
lia Benea. Reîntors la Satu Mare unde
s-a lansat în activităţi comerciale , fostul
fruntaş liberal  a fost nevoit să se con-
frunte cu ostilitatea noii puteri admi-
nistrative. În anii ’50  ai secolului trecut,
în plin[ teroare comunistă, Ştefan Benea
a fost încarcerat şi trimis la munci  in-
umane în cadrul Canalului Dunăre-Ma-
rea Neagră. 

A prestat mai apoi felurite munci în
diverse ferme agricole din Oltenia ca-
re-l vor epuiza fizic. Reîntors la Satu
Mare, a lucrat până la sfârşitul vieții la
Întreprinderea Combustibilul din Satu
Mare. A trecut în eternitate la data de 5
februarie 1961 din pricina unei insufi-
ciențe cardiace.

Omagiul publicistic adus de către
Claudiu Porumbăcean şi Viorel Câm-
pean în acest al doilea volum al “Caie-
telor liberale sătmărene’’ reprezintă mai
mult decât o simplă  monografie a unei
personalități fidele crezurilor liberale.
Volumul dedicat lui Ștefan Benea ne în-
fățişează  onestitatea şi rectitudinea mo-
rală puse în slujba binelui comun, un
medalion istoric ce dă mărturie peste
timp  reprezentând totodată şi un în-
dreptar de viață ce discerne (de ce nu?)
între un om politic şi un politician. Prin
apariția acestui volum  piața editorială
sătmăreană se îmbogățeşte cu un nou
manual de identitate locală în puzzle-
ul istoriei din acest colț de țară.

Marius Baloș,
Muzeul Județean Satu Mare

Director general - D. P[curaru

Director revista 
Poesis - George Vulturescu
Redactor ;ef 
suplimente - Adriana Zaharia
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I. C. Brătianu, zis Viziru, s-a născut la
data de 28 iunie 1821 în municipiul Piteşti,
este întemeietorul Partidului Național Li-
beral, cel mai vechi partid din România.
S-a căsătorit cu domni;oara Pleşoianu,
fiică de boieri munteni. Fratele său Du-
mitru Pleşoianu, având gradul de colonel,
a participat la Revoluția de la 1848 şi a
fost membru al guvernului provizoriu I.
C. Brătianu la vârsta de 15 ani. A fost sol-
dat iar la 17 ani avea gradul de sublocote-
nent în armata română a fost participant
în Revoluția din 1848. A fost exilat din
Țara Românească mai mulți ani la Paris
unde şi-a făcut studiile universitare.

El are marele merit de a-l aduce pe
tronul României în anul 1866 pe regele
Carol I, instaurând monarhia ca formă de
guvernământ. În perioada 1876-1888 a
fost prim-ministru al României. Conser-
vatorii şi liberalii hotărâseră răstunarea
lui A. I. Cuza şi înlocuirea lui cu un prin-
cipe dintr-o familie suverană din Europa.
Ca întotdeauna însă, conservatorii chiar
când participau la o acțiune, lăsau pe alții
să lucreze pentru ei şi fireşte I.C. Brătianu
şi C. A. Rosetti aveau să ducă greul exe-
cutării acestei hotărâri. Aceştia împărți-
seră rolurile< Rosetti revenind în țară ca
să organizeze detronarea, iar Brătianu ple-
când în străinătate la Paris pentru a obține
consimțământul împăratului Napoleon,
pe atunci arbitru al Europei, şi pentru a
găsi cu învoirea lui un principe străin. Bră-
tianu nu anunță nimănui plecarea sa, el
părăsind conacul de la Florica (județul
Argeş) sub pretextul de a merge la moşiile
sale din județul Olt, iar de acolo pleacă la
sora sa la Călimăneşti de unde cu trăsura
mănăstirii pleacă la Turnu Roşu de la Si-
biu. De la Sibiu, Brătianu pleacă la Paris
pentru a-şi vedea prietenii. Când îl văzură
aceştia, îl întâmpinară cu întrebarea< "Iar
ai făcut o revoluție?", aluzie la revoluția
din 1848. În viața sa, I. C. Brătianu a avut
parte de 4 atentate, mai bine spus 4 acci-
dente< primul pleacă la serviciu la Parla-
ment şi pe stradă îi cade o țiglă> al doilea
se răstoarnă cu trăsura şi-şi rupe trei coas-
te> a 3-a în Parlament într-o încăierare cu
parlamentarii din opoziție, un parlamen-
tar îl loveşte cu scaunul în cap> al patrulea
accident pe Calea Mogoşoaiei, azi Calea
Victoriei, un anume Brătăşanu încearcă
să-l ucidă cu un cuțit.

A avut 4 copii şi o fiică care a decedat
de mică pe nume de Florica nume dat şi
conacului de la Ștefăneşti din județul Ar-
geş în memoria fiicei sale.  Brătianu se
stinge din viață la data de 2 mai 1891. La
înmormântarea sa a participat şi Regele
Carol I care alături de soția sa l-au deplâns
cel mai mult. Știa regele Carol I, admirația
pe care o avea față de I. C. Brătianu.

S.A.R. Mihai
Secretar AG. Şef  Principal (R)

Mureşan Traian

193 de ani de la
na;terea lui I. C.
Br[tianu (Viziru)

EVENIMENT
De anii în care municipiul a fost condus de  Ştefan Benea se pot aminti demararea

lucrărilor pentru construcţia Aeroportului din Satu Mare (inaugurat în 1937), pu-
nerea pietrelor de temelie a Palatului Prefecturii şi a Casei Naţionale din Satu Mare,
dezvelirea statuii lui Vasile Lucaciu, deschiderea Cinematografului precum şi nu-
meroase alte realizări evidențiate  între paginile monografiei.

Primul edil al S[tmarului a menținut un climat cultural în municipiu prin acordarea de numeroase subvenţii Bibliotecii
şi Muzeului din oraş

Fostul primar al S[tmarului, :tefan Benea,
omagiat în cel de-al doilea volum
al Caietelor liberale s[tm[rene

Director editor< Ilie S[lceanu
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F[r[ opera artistic[ a lui Aurel
Popp, pictur[, sculptur[, dar ;i un
imens material documentar, nu
se poate imagina existen\a Mu-
zeului de Art[  din Satu Mare. Ac-
tivitatea sa, via\a ;i opera r[m]n
`nc[ necunoscute marelui public,
;i chiar speciali;tilor. Personali-
tate fascinant[, una dintre preo-
cup[rile lui Aurel Popp a fost le-
gat[ de ̀ nv[\[m]ntul artistic ;i de
organizarea breslei arti;tilor plas-
tici. Prin prezen\a sa `n ora; a ri-
dicat Satu Mare la rangul loca-
lit[\ilor culturale de prim[ m[ri-
me. P[cat c[ azi opera sa nu este
pus[ `n valoare. Nu `i este urmat
exemplul nici ca activist cultural.
A `nfiin\at Casa Memorial[ Ady
Endre. A `nfiin\at Muzeul de
Art[, c[ruia i-a donat tot ce a
creat. Cu toate acestea, la 70 de
ani se str[duia s[ ob\in[ o
am[r]t[ de pensie.

Tocmai pentru a veni `n sprijinul
arti;tilor, `n anul 1936 organiza un con-
gres al arti;tilor plastici din Ardeal ;i Ba-
nat. Parc[ prev[z]nd zilele grele din anii
b[tr]ne\ii, se str[duia s[ `nfiin\eze un
sindicat al arti;tilor. 

Prezent[m `n acest num[r un mate-
rial despre congresul arti;tilor plastici
din Ardeal ;i Banat organizat de Aurel
Popp la Baia Mare. Cine ar putea orga-
niza `n zilele noastre un astfel de eveni-
ment cultural? Azi lumea se distreaz[,
uit]nd cu totul cultura de performan\[. 

15 mai 1936< Aurel Popp ;i
Ioan Thorma lanseaz[ un
Apel c[tre arti;tii plastici din
Transilvania ;i Banat

La aproape 60 de ani Aurel Popp
`ncearc[ o ac\iune viguroas[ ;i zgomo-
toas[ totodat[. ~n anul 1936 asociindu-
se cu unul dintre `ntemeietorii Coloniei
de la Baia Mare, Ioan Thorma, artistul
s[tm[rean lanseaz[ la 15 mai 1936 un
Apel c[tre arti;tii plastici din Transilva-
nia ;i Banat. 

"Situa\ia ̀ n care se g[sesc arti;tii plas-
tici din Ardeal ;i Banat, nciodat[ n-a fost
mai desperat[ dec]t ast[zi. Pentru aceasta
facem apel la solidaritatea colegial[ a tu-
turor arti;tilor, cari sunt `n slujba artei
pe teritoriul Ardealului ;i B[natului, pen-
tru a participa la un congres, `n care se
vor discuta toate problemele de interes
general cu arta plastic[ rom]neasc[. 

Indiferent de na\ionalitate, cu to\ii
suferim de ani de-a r]ndul, din cauza
nep[s[rii autorit[\ilor, precum ;i din cau-
za invad[rii pie\ei noatre artistice cu ta-
blouri ;i obiecte de art[ importate din
\[rile vecine. (...) S-au f[cut demersuri
izolate pe l]ng[ autorit[\i, dar aceste n-
au adus nici un rezultat."

Solu\ia propus[ de arti;ti `n Apelul
redactat `n limbile rom]n[, maghiar[ ;i
german[ "pentru remedierea acestei si-
tua\ii d[un[toare" a fost unirea tuturor
arti;tilor ̀ ntr-un "Sindicat al Artelor Fru-
moase din Ardeal ;i B[nat." Apelul a fost
publicat ;i `n Ziarul Rom]nia Nou[, `n
num[rul din 6 iunie 1936.

Aurel Popp a preg[tit congresul
`mpreun[ cu Epaminonda Bocca ;i Di-
mitrie :eptelici. Evenimentul a fost con-
vocat pentru zilele de 14-15 iunie 1936

la Baia Mare. Organizatorii au ob\inut
de la C[ile Ferate Rom]ne o reducere de
50% la biletele de tren.

S-au trimis invita\ii la 150 de arti;ti.
Au onorat cu prezen\a 69 dintre care `i
amintim pe c]\iva< Victor Constantines-
cu, Emil Cornea din Cluj, Nicolae Brana,
Oliver Bittner din Ferneziu, Alexandru
Ziffer, Geza Kadarl, Martin Katz, Gheza
Vida, Lidia Agricola, petre Abruda, Ghe-
orghe Manu din Baia Mare, Roman
Mottl, Coriolan Munteanu, Maria Zaha-
ria din Oradea, Marcel Olinescu, Cornel
Mini;an din Arad, Antoniu Zeiler din
Blaj, Albert Vass din Aiud.

Programul manifest[rilor

S-a tip[rit ;i un program al mani-
fest[rilor la tipografia Frankovits din Ba-

ia Mare.
“Ziua de 13 iunie<
Sosirea arti;tilor congresi;ti, primi-

rea la gar[ de c[tre comitetul organizator.
Seara consf[tuire intim[ pentru
cunoa;terea congresi;tilor.

Ziua de 14 iunie
I-a ;edin\[ plenar[ `n sala Teatrului

:tefan Vod[.
Ora 11 Deschiderea oficial[ a Congre-
sului

1) Cuv]ntul de deschidere al
pre;edintelui comitetului de ini\iativ[.

2) Cuv]ntul reprezentantului Minis-
terului Artelor

3) Constituirea biroului congresului
4) Alc[tuirea comisiilor de studii

A) Comisia pentru elaborarea
statutelor ;i regulamentului Sindicatului.
Ref.< Epam. Bocca.

B) Comisia pentru studierea ̀ nfi-
in\[rei unei cooperative a arti;tilor din
Ardeal ;i Banat. Ref.< Aurel Pop

C) Comisia pentru studierea or-
ganiz[rei expozi\iilor. Ref. Thorma Ioan,
Katz, Kri;an.

D) Comisia pentru `nfiin\area
unei Societ[\i "Amicii Artei". Ref.< Dr.
Lenghel Alex ;i Weiser Nicolae.

Deschiderea expozi\iei colective din
Atelierul :coalei de Pictur[.

Masa comun[ la restaurantul :tefan-
Vod[.
Ora 15 :edin\ele comisiilor de studii A,
B, C, D, `n localul destinat.
Ora 21 Banchet
Ziua de 15 iunie
A II-a ;edin\[ plenar[ ora 10

1) Cuv]ntul de deschidere al
pre;edintelui congresului.

2) Raportul comisiilor de studii.
3) Alegerea Consiliului de Adminis-

tra\ie a Sindicatului.
4) Redactarea ;i votarea mo\iunii

congresului.
Artistul s[tm[rean s-a sim\it din nou

`n stare s[ schimbe r]nduiala lucrurilor
acuz]ndu-i pe conduc[torii vie\ii publi-
ce. :i pe vremea aceea statul sprijinea
numai arti;tii "apar\in]nd partidului la
putere" ;i refuza cu nep[sare "arti;tii se-
rio;i ;i cinsti\i."

La congres s-a `nfiin\at Sindicatul
arti;tilor plastici din Ardeal ;i Banat prin
care se dorea< "Ap[rarea intereselor mo-
rale ;i materiale ale arti;tilor". Taxa
anual[ pentru membrii sindicatului s-a
stabilit la suma de 1.000 de lei ce urma a
fi achitat[ timp de trei ani consecutiv, iar
taxa de intrare de 100 lei ce se achita doar
`n primul an. Artistul putea s[-;i achite
taxa anual[ cu un tablou sau o sculptur[.
Condi\ia era ca opera de art[ s[ aib[ o
valoare de trei ori mai mare dec]t taxa.
S-a propus de asemenea ̀ nfiin\area unei
reviste de art[, sub conducerea unui co-
mitet de pres[ al Sindicatului, care s[
apere, s[ lanseze ;i s[ popularizeze arta
plastic[.

Prefecturile ;i prim[riile 
municipiilor din Ardeal ;i
Banat, cooptate ca membri ai
Societ[\ii Amicii Artelor

Pe l]ng[ Sindicat la Congres s-a mai
hot[r]t ̀ nfiin\area Societ[\ii "Amicii Ar-
telor" ;i a Cooperativei Arti;tilor din Ar-
deal ;i Banat. 

Membrii “Societ[\ii Amicii Artelor”
trebuiau s[ fie toate Prefecturile jude\elor
din Ardeal ;i Banat precum ;i Prim[riile
municipiilor din cele dou[ provincii. 

La scurt timp dup[ congresul de la
Baia Mare, mai precis la 1 august 1936,
Aurel Popp `i scrie lui Aurel Ciupe din
T]rgu Mure; urm[toarele<

"Spune-mi drag[ Dle Coleg cum s[
ne ap[r[m interesele dac[ nici Dvstre,
cei mai de seam[ dintre arti;tii ardeleni
nu da\i nici un semn de colaborare, de
simpatie fa\[ de mi;carea noastr[? (...)
Eu singur nu pot `nfiin\a un Sindicat,
oric]t de tare s[ fiu. Iar eu nu pentru mi-
ne ci pentru colegii no;tri vreau s[ se
`nfiin\eze Sindicatul. pentru colegii de
la care i-i iau p]inea str[inii fiinc[ suntem
indolen\i ;i nep[s[tori fa\[ de interesele
noastre materiale ;i artistice. Iar oficiile
cum s[ se ̀ ngrijeasc[ de interesele noas-
tre c]nd nici noi nu ne `ngrijim deloc?
(...) Ori DVstre sunte\i mul\umi\i cu Sin-
dicatul din Bucure;ti? Ne ap[r[ acel Sin-
dicat interesele noastre? Face ceva Sin-
dicatul din Bucure;ti ca oficiile noastre
din Ardeal ;i B[nat s[ respecte arta ;i
arti;tii, s[ respecte cele mai bune lucr[ri
`n concursuri, sau s[ cumpere cele mai
bune lucr[ri de Prim[rii ;i Prefecturi?"

Cu toate eforturile depuse, `n cele
din urm[ sindicatul tot nu a luat fiin\[.
Mi;carea ini\ial[ nu a r[mas `ns[ f[r[
ecou. Astfel c[ arti;tii plastici au conti-
nuat s[-;i exprime punctele lor de vedere
`n mod public. 

A consemnat Adriana Zaharia

Bibliografie
Documente ;i fotografii - Arhivele Na\io-
nale Satu Mare
Raoul :orban, Zoltan Banner, Aurel
Popp, Editura Meridiane, Bucure;ti 1968
Iudit Erdos, La cap[tul unei vie\i..., Edi-
tura Muzeului Jude\ean, Satu Mare 1999

Pictorul Aurel Popp a organizat primul Congres
al arti;tilor din Ardeal ;i Banat `n iunie 1936

Atunci s-a hot[r]t `nfiin\area Societ[\ii "Amicii Artelor" ;i a Cooperativei Arti;tilor din cele dou[ zone

~nainte de deschiderea ;edin\ei generale a Congresului, `n r]ndul din fa\[, `n mijloc Aurel Popp

Dezbaterea statutelor Sindicatului - pre;edinte Aurel Popp

Telegram[ trimis[ de Aurel Popp la 14 iunie
1936 prin care arti;tii plastici din Ardeal ;i
Banat aduc omagiu suprem Majest[\ii Sale
Regele, Carol al II-lea 
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ISTORIE
Miercuri la orele 5 p.m. `n atelierul pictorului Aurel Pop, a avut loc o intim[ audi\ie muzical[.

Erau de fa\[ to\i scriitorii, mul\i intelectuali ;i numero;i arti;ti.
Dl Bendiner ;i dra Viorica Farago au c]ntat mai multe buc[\i clasice. Au fost c[lduros felicita\i

de asisten\i. ~ntr-o des[v]r;it[ ̀ nsufle\ire apoi s'a petrecut ;i aici p]n[ pe'noptate. Nici nu se putea
altfel. Atelierul dlui Pop este un templu `mpodobit cu lucr[rile de valoare ale acestui artist. Aici `n
semiobscuritatea unui ungher, o p]nz[ ̀ nf[\i;eaz[ uria;ele sfor\[ri ale regelui crea\iunii, de a dis-
truge pe semenul s[u `n "lupta cea mare". 

(Urmare din pagina 1)

Prezent[m ̀ n r]ndurile de mai
jos un episod extrem de interesant,
vizita unui grup de scriitori la Satu
Mare. Pe vremea aceea oamenii de
cultur[ se bucurau de un respect
deosebit `n r]ndurile popula\iei.
Vom observa c[ erau primi\i ca
ni;te regi. ~nt]mpina\i la intrarea
`n ora; ;i condu;i la gar[ ̀ n aplauze,
scriitorii reprezentau elementul vi-
tal de care avea nevoie poporul
pentru perpetuarea ;i `nflorirea
na\iei. 

Unde sunt zilele de alt[dat[?!
Azi, politicienii au acaparat totul.
Incultura ;i lipsa de gust sunt pre-
zente peste tot. Invit[m cititorii s[
intre `n alt[ lume. Scriitorii pe ca-
re-i studiaz[ elevii la ;coal[ au fost
c]ndva oameni ca to\i oameni, ̀ ns[
mult mai talenta\i. Ei stau la fun-
damentul acestei culturi, deopo-
triv[ rom]ne;ti ;i universale. 

"Miercuri, Joi ;i Vineri, ora;ul nostru
a tr[it cele mai `n[l\[toare clipe.

Mar\i la orele 8.30 cu trenul accelerat
au sosit `n localitate urm[torii scriitori<
dnii Victor Eftimiu, A. Cazaban, Liviu Re-
breanu, Mircea R[dulescu, Ion Minulescu,
Alfred Mo;oiu ;i E. Speran\ia ̀ nso\i\i fiind
de George A. Petre, redactor la revista Cele
trei Cri;uri.

~n gar[ a;teptau ilu;trii oaspe\i, auto-
rit[\ile civile ;i militare ̀ n frunte cu dl pre-
fect Cantuniari ;i comandantul garnizoa-
nei.

De asemenea Corpul ofi\eresc, ;coala
normal[ ;i ;coala de meserii ;i elevii de la
internatul Casa ~nv[\[torilor. Mai erau de
fa\[ corpul didactic secundar `n cap cu dl
Roman ;i Sele; ;i cel primar `n frunte cu
dl Deleanu, pre;edintele asocia\iei
`nv[\[torilor.

Public numeros din toate straturile so-
ciale, ie;ise s[ `nt]mpine pe scriitorii
rom]ni. ~n sunetul muzicei, `n uralele
mul\imei, oaspe\ii coboar[ pe peron unde
se fac cuno;tin\ele. Dl Prefect prezint[ pe
;efii autorit[\ilor, pe directorii ;i profesorii
;coalelor ;i pe ziari;ti, apoi dl primar Fe-
ren\iu `n c]teva cuvinte bine sim\ite le

ureaz[ bun sosit. La aceasta r[spunde poe-
tul Minulescu exprim]ndu-;i bucuria c[
la acest col\i;or de \ar[ g[sesc o a;a entu-
siast[ primire. ~n elegante tr[suri sunt
`mp[r\i\i pe la notabilit[\ile ora;ului unde
sunt g[zdui\i. De;i ora;ul se scald[ ̀ n ̀ ntu-
nericul nop\ii pe toate str[zile se observ[
drapele treiculori ;i ferestre luminate.

Banchetul
Miercuri la orele 1.30 ̀ n frumoasa sal[

a hotelului Dacia s'a servit un banchet `n
onoarea scriitorilor. Au luat parte nume-
ro;i preo\i de prin satele apropiate, dornici
s[ se desf[te un moment la mas[ cu acei
ce ;tiu prin scrisul lor s[ samene ̀ n suflete
at]ta duio;ie, f[c]nd pe oameni mai buni
;i mai iert[tori. Peste o sut[ de persoane
sunt prezente. Restaurantul Dacia a
preg[tit `n schimbul unui modest pre\
m]nc[ri delicioase ;i un vin excelent.

Cel dint]i care a luat cuv]ntul a fost dl
Prefect Catuniari, `nchin]nd pentru M.S.
Regele ;i ̀ ntreaga Dinastie. Apoi dl primar
Feren\iu aduce salutul ora;ului scriitorilor
rom]ni.

R[spunde dl I. Minulescu. Mai vorbesc
p[rintele I. Costin, dnii N. Barbul, p[rin-
tele Ardelean, subrevizorul Farago, Eugen
Sele; ;i p[rintele Epaminonda Lucaciu.
Din partea scriitorilor vorbesc dl Victor
Eftimiu ;i dl A. Cazaban. 

Audi\ia muzical[ ;i ceaiul de la
atelierul pictorului Aurel Popp

Miercuri la orele 5 p.m. `n atelierul
pictorului Aurel Pop, a avut loc o intim[
audi\ie muzical[. Erau de fa\[ to\i scriitorii,
mul\i intelectuali ;i numero;i arti;ti.

Dl Bendiner ;i dra Viorica Farago au
c]ntat mai multe buc[\i clasice. Au fost
c[lduros felicita\i de asisten\i. ~ntr-o
des[v]r;it[ `nsufle\ire apoi s'a petrecut ;i
aici p]n[ pe'noptate. Nici nu se putea altfel.
Atelierul dlui Popp este un templu `mpo-
dobit cu lucr[rile de valoare ale acestui ar-
tist. Aici ̀ n semiobscuritatea unui ungher,
o p]nz[ ̀ nf[\i;eaz[ uria;ele sfor\[ri ale re-
gelui crea\iunii, de a distruge pe semenul
s[u `n "lupta cea mare". Dincolo de "cei
doi copii" turna\i `n ghips ne fac impresia
`ngerilor ce-i `nt]lnim prin visurile noas-

tre. Armonia culorilor, duioasele melodii
ce alearg[ prin aerul lene; sau alunec[
gr[bite pe fereastr[, totul `nal\[ sufletul,
trezesc aminitiri. Te pomene;ti purtat de
g]nduri, `n \ara cu viorele de parma sau
prin p[durile cu portocali, pe mariginele
albastrei Mediterane.

Musafirii au plecat pe r]nd ;i ̀ n lumina
unei candele ro;ii c]\iva ziari;ti ;i arti;ti
`n jurul mesei cu vin delicios, s[rb[toreau
;i pe Aurel Popp. Bendiner c]nta mar;ul
funebru de Chopin, mar;ul ce aminte;te
dou[ necunoscute< via\a ;i moartea.

~n atelierul ̀ ncadrat de ̀ ntuneric luna
`ncepuse s[-;i furi;eze razele prin fere;ti... 

:ez[toarea de la teatru
Lume mult[, to\i rom]nii au venit s[

aud[ graiul de argint al poe\ilor no;tri.
Orchestra-filarmonicei sub bagheta

maistrului Hoffman a c]ntat uvertura
"Leonora III" de Beethoven. Dl Dariu Pop,
spune c]teva cuvinte, prin care salut[ pe
scriitorii rom]ni.

R[spunde dl Minulescu< `n numele
limbei str[mo;e;ti salut[m pe s[tm[reni.

Am g[sit aici o cald[ primire. Entusiasmul
;i `n\elegerea de care sunte\i condu;i do-
vede;te, c[ aici la frontier[ Rom]nismul
este pe c[i bune.

Urmeaz[ apoi cu citirea diferitelor
buc[\i literare<

Cel dint]i cite;te dl Eugen Speran\ia,
dou[ frmoase poezii. Publicul `l aplaud[
furtunos. Urmeaz[ apoi dl Victor Eftimiu,
cu versuri cari lumineaz[ sala. Fragmentul
din "Coco;ul negru" este ascultat cu mult[
aten\ie. Deasemenea produce veselie,
schi\ele dlui Cazaban. "Bucure;teanu"
smulge aplauze. Dl Mircea R[dulescu
cite;te poezii eroice "M[r[se;ti" a pl[cut
mult. Dl Alfred Mo;oiu fiind r[gu;it a citit
numai o poezie foarte frumoas[. Dl Liviu
Rebreanu fiind indispus n'a citit nimic.

A fost chemat ̀ ns[ de mai multe ori la
ramp[ dl Minulescu ale c[rui "Poezii" au
fermecat. Corul corpului didactic sub con-
ducerea lui Dariu Pop a c]ntat mai multe
c]ntece populare. Este un cor solid care
face cinste ora;ului.

Muzica militar[ (orchestra) deaseme-
nea ̀ n "Serenada" executat[ cu m[estrie a
dat dovad[ de o excelent[ preg[tire.

Petrecerea de la Dacia
Dup[ ;ez[toare publicul s'a `ntrunit

`n elegantul salon al hotelului Dacia. Erau
de fa\[ to\i intelectualii cu familiile precum
;i corpul ofi\eresc. S'a dansat ;i s'a petrecut
de minune p]n[ `n zorii zilei.

Cea mai mare parte dintre scriitori fi-
ind obosi\i s'a renun\at la vizitarea
m[n[stirii Bixad de;i dl egumen Gavri;
f[cuse toate preg[tirile.

Plecarea
Vineri la orele 10.30 vagonul special

al scriitorilor a fost ata;at la trenul accelerat.
~n gar[ un imens public conducea pe oas-
pe\i.

~n preajma vagonului, elevul Toulu de
la liceul M. Eminescu ofer[ dlui Minulescu
un buchet cu flori din partea profesorilor
;i elevilor liceului. |ine o scurt[ cuv]ntare
`n care arat[ admira\ia lor pentru scriitorii
rom]ni. Elevul Toulu este felicitat.

Dup[ ce mai vorbesc dnii Minulescu
;i Cazaban, de pe platform[, lu`ndu-;i
r[mas-bun, trenul porne;te `n uralele
mul\imei ;i `n sunetul muzicei militare.

~n gara Careii-Mari, autorit[\ile ;i lo-
cuitorii au ie;it `ntru `nt]mpinarea
oaspe\ilor.”

Vizita lui Liviu Rebreanu, Ion Minulescu, 
Victor Eftimiu ;i al\i scriitori la Satu Mare 

:ez[toare intim[ la Atelierul lui Aurel Popp, bal la Dacia ;i lecturi publice la Teatru. Se `nt]mpla `n aprilie 1923

Ziua de 26 iunie a fost procla-
mată Ziua Drapelului Național
prin Legea nr. 96 din 20 mai 1998. 

Conform legii, această zi va fi marcată
de către autoritățile publice şi de celelalte
instituții ale statului prin organizarea unor
programe şi manifestări cultural-educati-
ve, precum şi prin ceremonii militare spe-
cifice, organizate în cadrul unităților Mi-
nisterului Apărării Naționale şi ale Minis-
terului de Interne.

Tricolorul românesc era cunoscut încă
din deceniul 4 al secolului XIX drept sim-
bol național cu cel puțin un deceniu înainte
de oficializarea sa.

În loc de stemă, drapelul
avea în mijloc un vultur

În 1834, când Țările Române au înce-
put să se dezvolte din punct de vedere eco-

nomic, când conştiința națională cerea
unitatea şi libertatea țării, domnitorul Țării
Româneşti, Alexandru D. Ghica Vodă, a
obținut de la otomani învoirea „de a pune
steag românesc corăbiilor negustoreşti şi
oştirii"

Potrivit dr. Ştefan Szemkovics, consi-
lier superior la Serviciul Arhivelor Feudale,
Personale şi Colecţii din cadrul Arhivelor
Naţionale ale României, semnificaţia cu-
lorilor drapelului trebuie privită în cheie
heraldică< * albastru cobalt< fidelitate, lo-
ialitate, profunzime, ordine, adevăr> * gal-
ben crom< prestigiu, virtute, inteligenţă,
grandoare, bogăţie> * roşu vermion< acţiu-
ne, pasiune, capacitatea de a servi Patria,
sinceritate, agresivitate, incitare la vigilenţă. 

Culorile roşu, galben şi albastru se re-
găsesc târziu pe diplomele emise de Mihai
Viteazul, pe scuturi şi pe lambrechini. 

De asemenea, este de remarcat pre-
zenţa celor trei culori în canafii şi pe pânza
drapelului răscoalei lui Tudor Vladimires-

cu în cadrul căreia li se atribuie pentru
prima oară semnificaţia< "Libertate (albas-
trul cerului), Dreptate (galbenul ogoare-

lor), Frăţie (roşul sângelui)".
Tricolorul a fost adoptat întâi în Ţara

Românească, în 1834, când domnitorul

reformator Alexandru D. Ghica a supus
aprobării sultanului Mahmud al II-lea mo-
delele pavilioanelor navale şi a drapelelor
de luptă. Acesta din urmă era un „steag
cu faţa roşie, albastră şi galbenă, având şi
acesta stele şi pasăre cu cap în mijloc”. 

Curând, ordinea culorilor a fost
schimbată, astfel încât galbenul să apară
în centru. 

În 1848, steagul adoptat de către re-
voluţionari ca drapel al Ţării Româneşti a
fost tricolorul albastru-galben-roşu (cu al-
bastrul sus, deci, conform semnificaţiei
„Libertate, Dreptate, Frăţie”). 

Încă din 26 aprilie 1848, conform Ga-
zetei Transilvaniei, studenţii români din
Paris salutau noul guvern cu un steag
naţional având culorile albastru, auriu şi
roşu,  "Steagul Naţional va avea trei culori<
albastru, galben, roşu”, urmând ca deviza
scrisă pe flamuri să fie „DPEПTATE
ФPЪЦIE” („Dreptate, Frăţie”). 

G. Mihai

Evenimentul este descris pe larg `n ziarul Satu Mare, `n num[rul de Duminic[ 29 aprilie 1923 

Drapelul României este vechi de peste 180 de ani
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MOD~
Un factor decisiv la care trebuie să fii atentă este locația nun\ii. În general, o nuntă

ce are loc în curtea din spatele casei va fi ceva mai puțin formală decât o nuntă care are
loc în biserică. De asemenea, locația geografică a nunții poate fi un factor în alegerea ți-
nutei de către invitați. O nuntă care are loc pe plajă necesită ținute diferite de cele pe care
invitații le-ar putea purta la o nuntă ce are loc la munte. În acest caz ar putea fi de ajutor
să se informeze și în privința condițiilor meteorologice.

Când ești invitată la o nuntă,
ținuta îți poate da bătăi da cap.
Cu toate că deții anumite cuno-
științe în ceea ce privește lungi-
mea potrivită a rochiei sau a
nuanțelor, în momentul în care te
vezi în oglindă cu outfitul întreg
parcă nu-ți mai place cum îți vi-
ne.

Nunțile moderne reprezintă o pro-
vocare chiar şi pentru o divă a modei
datorită faptului că standardele sunt
într-o continuă schimbare. Primul loc
în care oaspeții pot căuta indicii este
chiar invitația de nuntă. Cât de formal
este textul de pe invitație? Există vreo
notiță la sfârşitul invitației care impune
o anumită ținută?

Factorii decisivi

Un alt factor decisiv la care trebuie
să fii atentă este locația nun\ii. În ge-
neral, o nuntă ce are loc în curtea din
spatele casei va fi ceva mai puțin for-
mală decât o nuntă care are loc în bi-
serică. De asemenea, locația geografică
a nunții poate fi un factor în alegerea
ținutei de către invitați. O nuntă care
are loc pe plajă necesită ținute diferite
de cele pe care invitații le-ar putea pur-
ta la o nuntă ce are loc la munte. În
acest caz ar putea fi de ajutor să se in-
formeze şi în privința condițiilor me-
teorologice. În cazul în care petrecerea
se ține la un restaurant, sugestia noas-
tră este să optezi pentru o ținută de tip
cocktail. Aceasta îți va permite mai
multă libertate de mişcare decât clasi-
cele rochii lungi cu corset, iar în acelaşi
timp este suficient de elegantă pentru
a corespunde acestui tip de eveniment. 
Următorul lucru la care invitații trebuie
să se gândească este ora la care are loc
nunta. Nunțile mai formale au loc de
obicei seara, în timp ce o nuntă ce are

loc dimineața sau după-amiază este
semi-formală sau lejeră. În cele din ur-
mă, invitații trebuie să ia în considerare
cuplul în sine. 

Femeile trebuie să se asigure că sunt
îmbrăcate elegant şi confortabil la nun-
tă. Purtarea ciorapilor la o nuntă in-
formală, mai ales în timpul verii, este
opțională, însă se vor evita cei opaci
sau tip plasă. Pentru a evita să arate ca
domnişoarele de onoare, invitatele nu
trebuie să poarte alb la nuntă. Culoarea
neagră era înainte interzisă la nunți,
însă în ziua de azi este acceptabilă. Fe-

meile se întreabă adeseori ce să poarte
la o nuntă. O nuntă formală solicită
purtarea unei rochii de ocazie, în timp
ce o rochie simplă de vară este perfectă
pentru o nuntă lejeră.

Sfaturi

Urmarea unor sfaturi de bun simț
îi poate ajuta pe invitați să găsească ți-
nuta adecvată pentru orice tip de nun-
tă. Atunci când îşi aleg ținuta, invitații
ar trebui să țină cont de următoarele

sfaturi<
Să evite să se îmbrace în ținute ase-

mănătoare cu mirele, mireasa sau
domnişoarele şi cavalerii de onoare.
Să se îmbrace în funcție de vreme. Să
poarte pantofi confortabili. Să aibă o
ținută de rezervă la ei, în caz că se
schimbă vremea sau are loc vreun in-
cident neplăcut. Alegerea ținutei con-
form etichetei poate fi un lucru dificil.
Invitații pot vorbi cu rudele cuplului,
cu domnişoarele şi cavalerii de onoare
pentru a afla indicii cu privire la ținuta
adecvată. O regulă bună de urmat este
ca invitații să poarte haine mai elegante
decât poartă în mod normal. Este
`ntotdeauna mai bine ca invitații să fie
prea eleganți, decât să-şi facă apariția
la nuntă îmbrăcați prea lejer.

Albul este interzis la o nunt[!

Nu purta alb! De asemenea, stai
departe de crem, fildeş, alb-unt, excep-
ție făcând situațiile în care ştii sigur că
mireasa a optat pentru o rochie într-o
culoare neobişnuită, alta decât clasicul
alb sau crem. 

Nu te descoperi în exces! Decol-
teurile prea îndrăznețe, spatele gol, des-
picăturile laterale vor arăta, fără doar
şi poate, nemaipomenit, dar nu cred
că vrei să fii în centrul atenției, mai
ceva decât mireasa. 
Evită rochiile  de bal! Dacă este vorba
de o ceremonie "black-tie", care nece-
sită ținută de seară, o astfel de rochie
este o opțiune corectă. Altfel, este po-
sibil să fii confundată cu domnişoarele
de onoare!

Fără haine de club! Hainele cu care
te-ai îmbrăca la club, ținutele mulate,
transparente, topurile care descoperă
abdomenul nu-şi au locul la o nuntă. 
După 6 seara poți fi foarte elegantă,
dar încearcă să-ți păstrezi o înfățişare
decentă, potrivită sezonului (rochii fă-
ră mâneci, pantofi sau sandale cu ba-

rete, machiaj  sugerat). Eterna rochie
neagră simplă, scurtă sau în lungimea
dorită, nu va da greş niciodată.
Coafează-te astfel încât să nu pari că
porți o cască bine fixată, optează pen-
tru bucle lejere, freze nu foarte sofisti-
cate care să reziste în orice condiții at-
mosferice pe parcursul întregii zile.
Accesoriile trebuie să fie alese cu grijă
chiar dacă vorbim de ceremonia din
timpul zilei. Nu purta accesorii pe care
le porți în fiecare zi la birou. Alege mo-
dele finuțe, cu modele mici, chiar dacă
sunt pietre piețioase nu trebuie să fie
imense.

Ținuta pentru restaurant

Rochia de cocktail trebuie să fie
scurtă, decentă, croită perfect şi dintr-
un material bun. Stilul este unul elegant
şi feminin. Spre deosebire de rochia de
seară, cea de cocktail este scurtă şi fără
prea multe detalii. Lungimea se situea-
ză în jurul genunchiului. Întotdeauna
este realizată dintr-un material elegant<
atlas, catifea, tafta, stain, mătase sau
dantelă.

Un alt aspect important este sime-
tria rochiei. Cu cât este mai largă şi
mai vaporoasă în partea de jos, cu atât
mai închisă trebuie să fie în partea de
sus, şi viceversa.

Vara aceasta se poartă culorile vii.
Poți purta o roche asimetrică de cu-
loare verde, care îți pune în evidență
nu doar silueta, ci şi pielea frumos
bronzată. Dacă rochia este pe umăr nu
este recomandat să porți coliere, deloc.
Poți alege însă o pereche de cercei şi
un inel. Dacă vrei să-ți alungeşti silueta
şi să-i dai o alură elegantă, atunci o pe-
reche de sandale cu toc sunt obligatorii.
Această ținută poate fi completată cu
un clutch, cu detalii aurii, care nu va
trece neremarcat de celelalte invitate. 

Denisa Terțan

Cum s[ nu gafezi `n alegerea
\inutei pentru nunt[

Cum se face prea cald parcă
abia așteptăm să ne luăm o pereche
de teniși ușori și colorați. Însă în
momentul în care ne aflăm în ma-
gazin nu reușim să ne decidem care
pereche ni se potrivește cel mai bi-
ne.

Vara este momentul în care trebuie
să trecem la încălțăminte cu talpă subțire
cum ar fi tenişii. Ei sunt versatili deoa-
rece merg la foarte multe ținute. Tenişii
sunt una dintre cele mai confortabile
perechi de încălțăminte pe care o poți
purta. Chiar dacă ei predomină în rân-
dul tinerilor, tenişii pot întineri orice ți-
nută şi-n unele cazuri pot fi un plus
de stil.

Alegerea modelului potrivit

Persoanele care îşi cumpără pentru
prima dată o pereche de tenişi, pot opta
pentru o pereche de tenişi clasici. Aceştia
sunt cei mai potriviți deoarece merg la

aproape la orice. Au un design simplu şi
dacă eşti sigur pe tine îi poți purta şi
la costum.

Cea mai versatilă pereche este cea
albă pentru că merge cu aproape orice.
Un mic sfat este să asortezi un articol

vestimentar roşu cu această pereche.
În sezonul cald, evită tenişi negri. Pri-
măvara este un sezon al exprimării asta
înseamnă să devenim mai creativi, plini
de viață şi culoare. Singura pereche care
ar putea scăpa sunt cei clasici alb cu ne-
gru. Însă şireturile vor face diferența în
cazul acestei perechi.  

Modelele colorate pe care vi le reco-
mandăm sunt roşu, albastru sau verde.
Aceste perechi vor veni cu un plus de
personalitate deoarece culoare înseamnă
;i personalitate.

Alte perechi care merg de minune
vara aceasta sunt cele cu imprimeu sau
tenişi cu textură, care pot adăuga un plus
de stil ținutei tale. 

Cum se poartă tenișii

În plus, ai multe posibilități de legare
a şireturilor care îi face să fie versatili.
La tenişi, ai posibilitatea de a schimba
şireturile în culori puternice, precum
roşu, galben, albastru. Aceste şireturi îți
pot da viață ținutei şi oferă o pată de cu-

loare  ținutei. De asemenea se curăță
uşor, scoți şireturile şi le pui în maşina
de spălat la un program scurt cu apă
rece. 

Pe timp călduros, evită să porți şo-
sete lungi. Preferabil este să porți nişte
şosete joase sau cele care nu se văd deloc.
Recomandarea mea este să eviți tenişii
strălucitori, aurii sau alte elemente țipă-
toare care nu-şi au rostul. Vei ieşi garan-
tat în evidență, dar nu în sensul bun. Te-
nişii se pot purta la
costum, jeanşi, kakii, chino şi pantaloni
scurți. Aceştia merg şi la tricou polo pre-
cum şi la cămaşă. Peste cămaşă se poate
purta o vestă, cardigan sau sacou.

Tenişii pot fi din pânză, piele sau din
materiale sintetice pe care nu le reco-
mand şi sunt potriviți pentru primăvară,
vară şi toamnă. Ca şi orice pereche de
încălțăminte, aceştia trebuie să fie în per-
manență curați.

Sunt unele situații în care tenişii nu
sunt potriviți precum în domeniul pro-
fesional şi la un interviu.

Denisa T.

Teni;ii nu sunt potrivi\i `n orice situa\ie
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Sirop de lebeni\[ 
(pepene ro;u)

Sup[ crem[ de caise

Mod de preparare<

Miezul de pepene se scobeşte cu o
lingură şi se taie cubulețe. Zahărul se
se toarnă peste fructe, se amestecă bine,
în aşa fel încât pepenele să se mai zdro-
bească. Aici se pot adăuga şi cuişoarele.
Compoziția se pune la rece şi se lasă să
stea 4-5 ore, după care se pune la fiert.
Se mai pot adăuga 100-150 g apă, în
funcție de grosimea compoziției din
vas. Lăsăm la fiert la foc mic, ameste-

când din când în când, până când pe-
penele începe să se înmoaie. Dacă ați
adăugat cuişoare, după ce se fierbe
compoziția acestea se scot. Într-un vas
se strecoară siropul, zdrobind bine în
strecurătoare bucățile de lebeniță ce au
mai rămas, apoi se adaugă gelfixul
amestecat cu zahăr şi sarea de lămâie.
Se mai fierbe 2-3 minute şi se pune în
sticle cu capac. Siropul astfel obținut
se poate servi proaspăt, iar dacă se pune
pentru iarnă se adaugă şi salicilul. Se
recomandă pentru sucuri, coctailuri,
coctailuri de fructe, sau topping la în-
ghețată ori prăjituri.

Ave\i nevoie< 
1,5 kg de miez de pepene, cât mai
aromat şi cât mai dulce, 1,5 kg zahăr,
un sfert de pachet de gelfix 2<1, un
vârf de cuțit de sare de lămâie, un vârf
de cuțit de salicil (salicilul nu se înlo-
cuieşte cu conservant). După gust se
poate adăuga 2-3 bucăți de cuişoare,

dar nu este obligatoriu. 

Mod de preparare<

1/3 din compot se scoate şi se taie
cubulețe, iar restul se mixează cu pu-
țină zeamă de la compot, până ce de-
vine o pastă omogenă. 600 g de lapte
şi zeama rămasă de la compot se pune
la fiert la foc mic şi se adaugă sarea. Se
amestecă zahărul, budinca şi zahărul

vanilat şi se dizolvă cu laptele nefolosit.
Când laptele pus la fiert începe să se
încălzească se adaugă budinca dizol-
vată, amestecând în continuu, iar când
începe să se îngroaşe, se adaugă com-
potul pisat, apoi frişca amestecată în
prealabil cu câteva linguri de supă fier-
binte, iar în cele din urmă bucățelele
de caise. Se poate servi la orice tempe-
ratură, vara preferabil rece. Se poate
orna cu frişcă, globuri de înghețată, cu
pişcot pentru copii, bucățele de mig-
dale, alte fructe, batoane de scorțişoare,
sau frunză de mentă.  

Ave\i nevoie< 
Un compot (700-750g) de caise (sau
1 kg de fructe proaspete, curățate de
sâmburi şi fierte 5 minute în apă cu
zahăr), o budincă de vanilie sau frişcă,
750 g lapte, 250 g frişcă pentru gătit,
4 linguri de zahăr, 1-2 plicuri zahăr

vanilat, un v]rf de cuțit de sare.

Linzer cu mere
ca la bunica

Mod de preparare<

Merele curățate se răzuiesc mărunt,
se storc, se amestecă cu scorțişoare (du-
pă gust) şi se călesc, apoi se adaugă za-
hărul şi zahărul vanilat. Făina se freacă
bine-bine cu untura, apoi se adaugă
zahărul, zahărul vanilat, praful de copt,
sarea şi gălbenuşul de ouă se amestecă,
apoi încet, se adaugă smântâna, până
când aluatul capătă o consistență po-

trivită pentru întins. Se mai frământă
puțin şi se împarte în două. Se întinde
la mărimea tăvii şi se pune în tava căp-
tuşită cu hârtie de copt, sau unsă cu
unt ori untură. Blatul se unge foarte
subțire cu gem. Merele fierte se ames-
tecă cu grisul, se pune peste blat în strat
egal, se aşează din nou un strat foarte
subțire de gem, apoi se aşează şi blatul
următor. În loc de blatul superior se
poate forma şi grilaj. Se coace la cuptor
preîncălzit, la foc potrivit, circa 30 mi-
nute. Se poate orna cu gem, zahăr praf,
sau cu cele 4 albuşuri de ouă rămase şi
2 linguri de zahăr pudră bătută spumă
tare. 

Ave\i nevoie< 
Pentru blaturi< 1/2 kg făină fină, 4
linguri de untură, 4 linguri de zahăr,
4 gălbenuşuri de ouă, 1-2 plicuri zahăr
vanilat, un plic de praf de copt, un
vârf de cuțit de sare, şi 2-300 g de
smântână (în funcție de grosimea sa).
Pentru umplutură< 6-8 bucăți de mere
(dar se poate şi mai mult, după gust),
4-5 linguri de zahăr, 1-2 plicuri zahăr
vanilat, 4 linguri gris de grâu (dacă se
folosesc mai multe mere se adaugă
mai mult gris), 1-2 lingurițe de scor-
țişoar[ pudră, 3-4 linguri de gem de

mere, caise sau piersici.

Mâncare de spanac

Mod de preparare< 

Dacă se foloseşte spanac proaspăt,
acesta se curăță de codițe şi se spală
bine. Se fierbe şi se strecoară, apoi se
toacă bine cu robotul sau cu blenderul.
Și spanacul congelat, după dezghețare

e bine să se mai piseze puțin. Din făină
şi ulei se face un r]ntaş mai uşor (foarte
puțin prăjit), însă, de data aceasta fără
boia de ardei. Se adaugă usturoiul pisat,
apoi pasta de spanac, sare, piper şi trep-
tat şi laptele, amestecând în continuu,
iar compoziția se mai fierbe circa 5 mi-
nute. Se ia de pe foc şi după ce se răceşte
puțin, se adaugă şi cele două ouă bătute
în prealabil. Se serveşte cu ouă ochiuri,
chiftele, bacon sau cârnați prăjiți.

Ave\i nevoie< 
Un kg de spanac proaspăt sau un pa-
chet de circa 500 g de spanac fiert şi
congelat, 2 ouă, 4 căței de usturoi, cir-
ca 400 ml lapte, 3 linguri de făină,

ulei pentru r]ntaş, sare, piper.
Leuşteanul este un excelent reme-

diu pentru prevenirea bolilor respira-
torii, endocrine, renale, ale aparatului
urinar şi pentru întărirea sistemului
imunitar. Este un remediu eficient în-
tr-o multitudine de boli precum indi-
gestie, anorexie, răceală, gripă, dureri
de gât şi amigdalită. Are efecte anti-
alergice, diminuează inflamaţia şi cal-
mează mâncărimile.

În caz de alergie, se aplică pe locul
afectat o cataplasmă cu leuştean. Aceas-
ta diminuează inflamaţia şi calmează
mâncărimile. 

Vinul de leuştean combate anore-
xia, indigestia, are efecte benefice în
cazul unor boli cardiace asociate cu re-
tenţia de lichide. 

Sucul proaspăt de leuştean obţinut
din 10 linguriţe la o cană cu suc de
morcov ajută la dizolvarea calculilor
renali şi previne formarea lor. 

Câte o cană cu infuzie combinată
de leuştean consumată dimineaţa şi
seara vreme de 21 de zile contribuie la
normalizarea ritmului de apariţie a
menstruaţiei, previne crampele şi stă-
rile de disconfort înainte şi în timpul
menstrelor. 

Sindromul colonului iritabil şi co-
lita se ameliorează prin consumul de
leuştean proaspăt, precum şi al unei
căni cu infuzie de frunze de leuştean
de două ori pe zi.

Durerile de gât şi amigdalita trec
cu gargară din infuzie fierbinte de frun-
ze uscate de leuştean, faringitele şi la-
ringitele se tratează prin consumul de
frunze proaspete de leuştean şi gargară
de patru ori pe zi cu infuzie combinată
din frunze şi seminţe. 

În cazul circulaţiei periferice defi-
citare se consumă leuştean proaspăt,
câte 10-25 de grame pe zi. Acesta dilată
vasele de sânge, ajutând la îmbună-
tăţirea irigării cu sânge a unor zone ale
corpului, cum ar fi mâinile, labele pi-
cioarelor, urechile.

Greaţa şi dischinezia biliară trec
dacă se mestecă două frunze proaspete
de leuştean înainte şi după masă.

Nu se recomandă în perioada sar-
cinii şi se consumă în cantităţi mode-
rate, maximum 3 g pe zi de frunze
proaspete, în timpul alăptării.
Text selectat şi prelucrat de Ioan A.

Leu;teanul ajut[ la
dizolvarea calculilor

renali ;i previne 
formarea lor

Leuşteanul este un excelent remediu pentru prevenirea bolilor respiratorii, en-
docrine, renale, ale aparatului urinar şi pentru întărirea sistemului imunitar. Este
un remediu eficient într-o multitudine de boli precum indigestie, anorexie, răceală,
gripă, dureri de gât şi amigdalită. Are efecte antialergice, diminuează inflamaţia şi
calmează mâncărimile.
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Carmen Kass< “Greut[\ile m-au `nv[\at
s[ fiu puternic[ ;i s[ ;tiu cine sunt”

“C]\iva italieni ̀ mi tot spuneau ce ar trebui s[ fac, iar mama m[ f[cea nebun[
;i-mi spunea c[ nu-mi d[ voie s[ merg nic[ieri. Dar pentru cineva ca mine, dintr-
o \ar[ comunist[, era ca o u;[ deschis[ spre lume. Am convins-o s[ m[ lase s[
plec. I-am spus c[ dac[ nu-mi va semna viza, o voi face eu `n locul ei. Fratele ;i
sora mea m[ `nv[\aser[ cum s[-i falsific semn[tura.”

De la statutul de cea mai so-
licitat[ manechin[, la candida-
tura pentru Parlamentul euro-
pean, fotomodelul estonian a
fost mai tot timpul `n mi;care.
Cariera de fotomodel a dus-o `n
toat[ lumea, ocazii cu care a pri-
mit multe lec\ii de via\[.

Intrarea \[rii sale `n Uniunea Eu-
ropean[ `n 2004 a determinat-o pe
manechina `n v]rst[ de 35 de ani s[
se al[ture unui partid din Estonia ;i
s[ candideze la alegerile europarla-
mentare, pe care ̀ ns[ le-a pierdut. Tot
`n acela;i an a fost aleas[ pre;edinta
Federa\iei estoniene de ;ah („ dac[
nu a; juca ;ah `n fiecare zi, a; sim\i
ca ;i cum creierul mi s-ar mic;ora”),
iar la un moment dat a avut peste 10
afaceri ̀ n domenii precum imobiliare
;i companii de credite. Recunoa;te
c[ este o persoan[ direct[, caracte-
ristic[ ce i-a adus multe comentarii
negative legate de personalitatea ei,
;i c[ de multe ori nu este punctual[.
„Nu ar trebui s[ ne fie team[ c[ nu

vom fi pl[cu\i de toat[ lumea, fiindc[
acest lucru se va ̀ nt]mpla. La un mo-
ment dat `n via\[, va exista cineva
care nu te va pl[cea.”

Carmen Kass este, f[r[ `ndoial[,
o persoan[ non-conformist[ ;i o
aventurier[ `ndr[gostit[ de natur[.
C[l[toria ei f[r[ sf]r;it ̀ n jurul lumii
nu are leg[tur[ cu ideea de a fi boem[,
ci este o dorin\[ pentru un ritm mai
lent de via\[, de a p[r[si aeroporturile
;i a descoperi locurile ̀ n care o poart[
cariera ei. Este ;i modalitatea `n care
a rezistat rela\ia de 10 ani cu campio-
nul german de ;ah Eric Lobron, cei
doi merg]nd `mpreun[ cu ma;ina
peste tot. „Eu nu c[l[torisem nicio-
dat[ `nainte de modeling, nici m[car
nu visam la a;a ceva. ~n Uniunea So-
vietic[, unde am crescut, nu era voie
s[ c[l[tore;ti. Uram geografia la
;coal[ fiindc[ nu-i vedeam rostul, din
moment ce nu aveam ;ansa s[ merg
s[ v[d locurile despre care `nv[\am.”

Era `nc[ elev[ c]nd a fost desco-
perit[ la 14 ani `ntr-un supermarket
de c[tre un agent italian, care a `ncu-
rajat-o s[ se mute la  Milano.

Bine`n\eles c[ mama ei a fost ̀ ngrijo-
rat[. „C]\iva italieni `mi tot spuneau
ce ar trebui s[ fac, iar mama m[ f[cea
nebun[ ;i-mi spunea c[ nu-mi d[ voie
s[ merg nic[ieri. Dar pentru cineva
ca mine, dintr-o \ar[ comunist[, era
ca o u;[ deschis[ spre lume. Am con-
vins-o s[ m[ lase s[ plec. I-am spus
c[ dac[ nu-mi va semna viza, o voi
face eu ̀ n locul ei. Fratele ;i sora mea
m[ `nv[\aser[ cum s[-i  fa lsi f ic
semn[tura.”

~n ciuda faptului c[ a fost ̀ ntoars[
din drum dup[ prima `ncercare ne-
reu;it[ de a emigra ;i ;i-a pierdut toa-
te economiile, un moment din via\[
pe care Carmen `l descrie ca fiind
probabi l  cel  mai dif ici l ,  acea
`nt]mplare a reprezentat intrarea ei
`n modeling. ~n doi ani de zile a de-
venit una dintre cele mai solicitate
fotomodele din industria modei, zvo-
nindu-se c[ cerea 200.000 de dolari
pentru a ap[rea `n prezent[rile de
mod[, care erau ̀ n num[r foarte ma-
re. A ap[rut pe coper\ile celor mai
cunoscute reviste de profil ;i a fost
imaginea unor companii de renume

ca Chanel, Givenchy, Michael Kors,
Versace ;i Calvin Klein.

~n prezent, dup[ 20 de ani petre-
cu\i `n top, Kass declar[ c[-;i dato-
reaz[ succesul seriozit[\ii ei. „Are
leg[tur[ cu modul `n care am fost
crescut[. Am avut parte de mult[ du-
ritate. Familia mea nu era bogat[ ;i
purtam tot timpul hainele surorii mai
mari. Greut[\ile m-au `nv[\at s[ fiu
puternic[ ;i s[ ;tiu exact cine sunt.”

Faptul c[ e;ti tot timpul atins[ de
al\ii c]nd e;ti model poate fi dificil
pentru unele persoane. Dar Carmen
s-a folosit de abilitatea ei de a se des-
prinde de tot ceea ce este `n jurul ei
pentru a o ajuta s[ treac[ peste mo-
mentele dificile. „Iar c]nd nu mi-a
ie;it ceva bine sau nu-mi pl[cea ceva,
nu ar[tam acest sentiment.” 
Nu a fost atras[ de faim[ c]nd a decis
s[-;i urmeze drumul `n modeling.
„Pentru mine a fost mai degrab[ vor-
ba de a m[ bucura de faptul c[ pu-
team munci, s[ c];tig bani, nu s[ m[
simt faimoas[ ;i fabuloas[.” Singura
dat[ c]nd s-a fotografiat cu o perso-
nalitate a fost cu Bill Clinton, deoa-

rece `l consider[ unul dintre cei mai
impresionan\i oameni pe care i-a cu-
noscut vreodat[.

~n drumul ei spre „Destina\ia Fe-
ricire” vrea s[ implice c]t mai pu\in[
lume posibil. „Au existat persoane
care au ap[rut `n via\a mea ;i apoi au
`nceput s[ se foloseasc[ de mine. A;a-
zi;i prieteni. Am fost r[nit[, am fost
folosit[, dar a;a e via\a.” Este o afir-
ma\ie sincer[ a unei persoane puter-
nice ;i curajoase. „Dac[ r[m]i fixat
pe durere, nu po\i `nainta. Nu prea
am `ncredere total[ `n nimeni, doar
`n iubitul meu ;i `n mama mea. Dar
nu mi-e fric[ de acest lucru.”

Pe l]ng[ c[l[toriile ei, Carmen
mai are multe planuri. „Vreau s[-mi
cump[r o cas[ cu podgorie `n Italia
;i s[ deschid o pensiune. Caut de mult
timp o astfel de proprietate, dar am
ceva specific ̀ n mintea mea ;i se pare
c[ e cam dificil s[ o g[sesc. De ase-
menea, voi face modeling p]n[ c]nd
voi avea oferte. F[r[ opera\ii estetice,
dar dac[ voi fi cu p[rul c[runt ;i ri-
duri, iar cineva m[ va solicita pentru
o ;edin\[ foto, va fi `n regul[.” 



8 Informa\ia de Duminic[/29 iunie 2014

DIET~

Când grăsimea este acumulată
în exces în organism putem vorbi
despre supraponderalitate și obe-
zitate. Cea mai răspândită meto-
dă de a stabili greutatea corporală
este Indicele Masei Corporale sau
IMC.

Supraponderea şi obezitatea se nu-
mără, în prezent, printre cele mai în-
grijorătoare probleme de sănătate.Po-
trivit Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii
(OMS) „în întreaga lume, obezitatea a
ajuns la un nivel de două ori mai mare
decât în anul 1980. În 2008, peste 1.4
miliarde de adulţi cu vârsta de peste
20 de ani, erau supraponderali. Dintre
aceştia, peste 200 de milioane de băr-
baţi şi aproape 300 de milioane de fe-
mei erau obezi...”

Supraponderea şi obezitatea sunt
definite ca fiind acumulări anormale
sau excesive de grăsimi, care reprezintă
un pericol pentru sănătate. 

OMS declară< „cauza fundamentală
a obezităţii şi supraponderii este un
dezechilibru energetic dintre aportul
caloric şi numărul caloriilor arse”, da-
torită unui consum global crescut de
alimente cu un conţinut caloric ridicat
şi unei scăderi a implicării în activităţi
fizice. Desigur că scăderea nivelului
implicării în activităţi fizice nu dimi-
nuează importanţa unei diete echili-
brate, care joacă un rol esenţial.

Consumul de alimente şi băuturi
nu doar că îngraşă, dar sunt şi pericu-
loase în ceea ce priveşte sănătatea ta.
Supraconsumul de calorii, indiferent
de grupa de alimente sau băuturi din
care acestea provin, inclusiv caloriile
din băuturile carbogazoase, implică nu

doar un risc de îngrăşare, ci şi de
apariţie a altor efecte negative asupra
sănătăţii noastre, precum posibilitatea
reală de a dezvolta boli cardiovasculare,
diabet de tip 2 şi anumite tipuri de can-
cer.

Astfel au ajuns experții să nu se mai
concentreze doar asupra obiceiurilor
alimentare, ci iau în considerare între-
gul stil de viaţă al individului. O per-
soană suplă, dar căreia îi lipseşte
condiţia fizică, datorită lipsei implicării
în activităţi fizice, este mai predispusă
riscului de boli cronice (boli cardio-
vasculare, diabet, etc.), decât un individ
uşor supraponderal, dar care are o
condiţie fizică bună, ca rezultat al im-

plicării în activităţi fizice regulate.
Idealul ar fi, desigur, să atingem o greu-
tate corporală sănătoasă, combinând
o dietă echilibrată şi implicarea regu-
lată în activităţi fizice.

Activitatea fizică
Mulți când aud de activitate fizică

se gândesc la ore întregi petrecute în
sala de antrenament. Nu este nevoie să
devii atlet pentru a vedea rezultate be-
nefice ale activităţii fizice asupra sănă-
tăţii tale. Conform prof. S. Blair, chiar
şi 30 de minute de exerciţii fizice, la
intensitate moderată (cum ar fi mersul
într-un ritm mai alert) de cinci ori pe
săptămână, sunt suficiente pentru a re-

duce riscul mortalităţii cu 50%, iar
practicarea de exerciţii fizice la un nivel
scăzut, spre exemplu 10 sau 15 minute
pe zi, poate avea, de asemenea, avan-
taje.

Beneficii
Un studiu publicat în anul 2012 în

„Jurnalul European despre Cardiolo-
gie” indică faptul că, dintr-un total de
mostre prelevate de la peste 43.000 de
subiecţi, 29,7% au fost clasificaţi ca fi-
ind obezi, pe baza procentajului de gră-
simi din organism, însă aproximativ
jumătate dintre aceştia au fost declaraţi
„sănătoşi din punct de vedere meta-
bolic”. 

Altfel spus, nivelurile de colesterol,
tensiune arterială şi glicemie (în
condiţii de repaus alimentar), împreu-
nă cu alţi factori metabolici, au fost
normale – în ciuda surplusului de ki-
lograme.

Cea mai importantă descoperire a
acestui studiu a fost faptul că, odată cu
introducerea activităţii fizice în analiză,
riscul de boli cardiovasculare sau de
cancer la subiecţii obezi, „sănătoşi din
punct de vedere metabolic”, care prac-
ticau în mod regulat activităţi fizice, a
fost acelaşi ca şi în cazul subiecţilor cu
o greutate normală, şi cu 30%-50% mai
scăzut în comparaţie cu cel al su-
biecţilor obezi, care nu practicau deloc
activităţi fizice.

Mişcări mici cu beneficii mari
Dieta adecvată şi implicarea în ac-

tivităţi fizice formează un ansamblu,
iar beneficiile nu vor apărea dacă ne
concentrăm numai pe una dintre aces-
te componente.

Pentru a ne putea gestiona greuta-

tea şi pentru a obţine beneficii din
practicarea activităţilor fizice, ne pu-
tem schimba stilul de viaţă treptat şi
nu în mod drastic – oricum rezultatele
unor schimbări bruşte, precum dietele
drastice de pierdere în greutate, nu
sunt, de regulă, de durată. O dietă echi-
librată prin care se evită aportul caloric
excesiv, lipsită de interdicţii extreme
sau stricte, alegerea scărilor în detri-
mentul liftului, mersul zilnic într-un
ritm mai alert... toţi aceşti paşi mărunţi,
combinaţi, contează extrem de mult.

Activitatea fizică nu se rezumă doar
la echilibrul energetic

Activitatea fizică regulată are nu-
meroase beneficii, nu doar obţinerea
unui bun echilibru energetic. Pe lângă
faptul că ne ajută să fim sănătoşi şi să
ne gestionăm greutatea, activitatea fi-
zică reduce riscul bolilor cardiovascu-
lare, infarctului, tensiunii arteriale şi
diabetului şi ne ajută să ne păstrăm sta-
rea de fericire şi de bine. În plus ne
ajută şi să creăm relații mai bune cu
cei din jur. Activitățiile în grup sunt
benefice. 

Obezitatea este un important factor
de risc pentru bolile de inimă, diabetul
de tip 2 şi anumite tipuri de cancer.

53% din populația Europei este fie
supraponderală, fie obeză.

Alte boli associate cu obezitatea
sunt< infertilitatea femeilor, problemele
psihice precum depresia şi diminuarea
respectului de sine sau întreruperea
respirației în timpul somnului.

Reducerea cu 5-10% a greutății cor-
porale aduce avantaje semnificative
pentru sănătate, incluzând îmbunăță-
rirea factorilor de risc în bolile cardio-
vasculare.

Reducerea cu 5-10% a greut[\ii corporale
aduce numeroase beneficii s[n[t[\ii

Argila are legătură cu ele-
mentele apă, soare şi aer. Oame-
nii de ştiinţă au dovedit că ener-
gia argilei şi energia celulei uma-
ne produc lungimi de undă si-
milare, dacă nu chiar identice.
Tipurile de argilă care se pot găsi
sunt printre altele albastră, albă
şi verde. Toate aceste tipuri sunt
minunate pentru detoxifierea
organismului.

Mineralele din argila albastră sunt
mai multe decât găsim în fructe sau
în legume. Ele reglementează creşte-
rea şi dezvoltarea celulelor din orga-
nism, acordându-l, în mare măsură,
la vibraţiile corecte şi sănătoase. Ar-
gila este capabilă să absoarbă şi să an-
treneze toxinele şi otrăvurile din sis-
temul nostru digestiv, înainte ca aces-
tea să ajungă în sânge.

Pe măsură ce ne străbate organis-
mul, argila acţionează ca un purifi-
cator puternic, aproape ca un aspira-
tor. 
Argila poate fi folosită în mai multe
moduri. Este minunată pentru com-
prese, cataplasme sau împachetări

pentru dureri de cap, eczeme, acnee,
contuzii, entorse şi infecţii bacteriene.
Poţi să pui argilă în apa de baie sau s-
o foloseşti la masaj ori la măşti de

faţă, pentru o curăţare profundă şi
înt inerirea piel i i .  Cu toate
acestea, efectul cel mai mare e obţinut
prin administrare internă.

Beneficiile argilei
în interiorul corpului

Argila detoxifică sistemul diges-
tive. Atrage substanţele toxice din or-
ganism. De asemenea poate să elimi-
ne bacteriile şi paraziţii dăunători din
tractul digestiv. Ajută sistemul im-
unitar. 
Luptă împotriva radicalilor liberi, ca-
re cauzează deteriorarea şi îmbătrâ-
nirea celulelor. Ajută la detoxifierea
ficatului şi alcalinizează organismul.

Pregătirea şi folosirea apei cu ar-
gilă

Datorită beneficiilor sale minu-
nate, argila este esenţială în progra-
mele de detoxifiere. 

Cu toate acestea, poţi s-o iei şi ca
parte a unui plan general de alimen-
taţie sănătoasă. Este recomandat să o
consumi o dată pe zi (înainte de micul
dejun), timp de 3 luni, şi apoi să faci
o pauză. Poţi să pregăteşti apa cu ar-
gilă din avans sau imediat înainte de-
a o bea.

Toarnă 1 litru de apă rece, carbo-
gazoasă sau plată, într-un pahar sau
într-un vas de lut (nu folosi metal!).
Adaugă 4 linguri de argil[ (nu ames-

teca!).
Pune vasul într-un loc însorit –

pe pervazul unei ferestre este ideal –
şi lasă-l 3, 4 ore. Înainte de-a bea,
amestecă bine cu o linguriţă de plastic
(nu metal!). Bea 2 pahare pe zi, cu
înghiţ ituri  mici.  Ţine f iecare
înghiţitură în gură timp de câteva se-
cunde. Nu are un gust neplăcut, deşi
textura este puţin ciudată. Ideal ar fi
să iei argila dimineaţa, imediat după
trezire. Dacă nu este posibil, po\i s-o
iei înainte de o masă uşoară (prânz
sau cină). Poţi să păstrezi această apă
într-un loc însorit până când o ter-
mini.

Pregătire pe loc

Pune o linguriţă de argilă la 1 pa-
har cu apă rece. Poţi adăuga puţină
miere, dacă vrei (dar nu zahăr), poţi,
de asemenea, să pui argila într-un pa-
har cu ceai de mentă rece. Atenţie!
Nu încălzi niciodată apa cu argilă, de-
oarece îşi va pierde proprietăţile vin-
decătoare.

Apa cu argilă trebuie să fie rece
sau la temperatura camerei. 

Denisa Terțan

Argila albastr[ are mai multe minerale dec]t fructele sau legumele

Supraponderea şi obezitatea se numără, în prezent, printre cele mai îngrijorătoare pro-
bleme de sănătate.Potrivit Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS) „în întreaga lume,
obezitatea a ajuns la un nivel de două ori mai mare decât în anul 1980. În 2008, peste 1.4
miliarde de adulţi cu vârsta de peste 20 de ani, erau supraponderali. Dintre aceştia, peste
200 de milioane de bărbaţi şi aproape 300 de milioane de femei erau obezi...”
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Intrând zi de zi în clasă, nu mergeam la locul de muncă, ci la un atelier de creaţie
unde puteam influenţa formarea unor personalităţi. Elevii mă ascultau cu multă
plăcere şi am simţit că le ofeream o parte din sufletul meu. 

Nu era atât de importantă materia predată, cât ceea ce am putut sugera, ceea ce
se afla nespus în atmosfera clasei< iubire de oameni, sinceritate, toleranţă, conştiinţa
datoriei..." 

Întâmplarea a făcut să-l cu-
nosc mai îndeaproape pe profe-
sorul Gavril Cava;i cu prilejul
susținerii unei ore de dirigenție
aparte prin faptul că, în loc de
elevi, în bănci erau absolvenți în
vârstă de 75 de ani. Apreciind că
am în fața mea o personalitate
ie;ită din comun,  mi-am propus
să-i fac cunoscută o parte din via-
ța ;i activitatea sa.

Notă biografică

Gavril Cavaşi s-a născut la 1 de-
cembrie 1929, în Cenaloş, judeţul Bi-
hor. Tatăl său a fost preot greco–catolic.
A fost elev al Liceului Teoretic „Ema-
nuil Gojdu” din Oradea, pe care l–a
absolvit în 1948.  În 1952 a absolvit fa-
cultatea de matematică-fizică a Uni-
versităţii „Victor Babeş” din Cluj, după
care a fost repartizat ca profesor la Co-
legiul Naţional Mihai Eminescu Satu
Mare, unde a profesat între anii 1952
şi 1992. S-a căsătorit în 1959 cu Ga-
briela Grigorescu, bibliotecară la ace-
laşi liceu. Au un băiat, medic, care lu-
crează în Cluj–Napoca. În paralel cu
activitatea didactică, a fost student şi
apoi absolvent al facult[ţii electroteh-
nice din cadrul Institutului Politehnic
Bucureşti. În decursul anilor, a predat,
în paralel, fizică şi matematică, până
în anul 1962, apoi numai matematică,
trecând prin toate gradele didactice. A
fost pensionat în 1992. 

Anii de studenţie

În perioada premergătoare stu-
denţiei au început să funcţioneze dis-
criminările operate pe criterii socio-
politice. Astfel, în calitate de preot, tatăl
său administra proprietăţi bisericeşti
lucrând pământul cu argaţi. Legea de
atunci prevedea că cei cu impozit de
peste 10.000 de lei sunt consideraţi ex-
ploatatori, iar fiii lor nu erau admişi la
examenul de stat la absolvirea facul-
tăţii. Deşi impozitul familiei era de
14.000 lei, a izbutit în cele din urmă să
se înscrie la universitate.

Pentru a face faţă cheltuielilor din
perioada studenţiei, a făcut o vreme
serviciul de noapte de telegrafist la Di-
recţia Regională CFR.

Tot în timpul facultăţii a făcut şi
stagiul militar, participând la instrucţie
o zi pe săptămână.

Despre reforma
învăţământului din anul 1948

"Înainte de 1948 aveam un în-
văţământ clasic, bine pus la punct, re-
memoreaz[ interlocutorul. Existau li-
cee teoretice, licee de arte şi meserii şi
şcoli normale (de învăţători). Doar cei
cu licee teoretice erau admişi în uni-
versităţi, în cazul celorlalţi fiind nevoie
de examene de diferenţă. Îşi aminteşte
că scriitorul Nae Antonescu, după ce
s-a întors din refugiu, a dat diferenţă
la Liceul Mihai Eminescu pentru a pu-
tea urma cursuri universitare.

A fost o perioadă de colonizare
a României ca stat. În esenţă, reforma
învăţământului din anul 1948 a însem-

nat copierea modelului sovietic şi a ur-
mărit ca intelectualii să fie la un nivel
cât mai scăzut. Învăţământul obligato-
riu a fost redus la patru clase primare,
ciclul gimnazial avea durata de trei ani
(şapte clase), iar cel liceal de zece clase.
Diferenţa fiind prea mare însă, copie-
rea nu s-a putut face decât treptat. Aşa
s-a ajuns ca în 1954 să fie două serii de
absolvenţi de liceu, una cu 10 clase, iar
alta cu 11 clase. A fost introdus studiul
limbii ruse încă din ciclul primar, dar
m[sura a fost respinsă deoarece repre-
zenta un simbol al cotropitorului.

Cu toate necazurile pe care i le-
a adus schimbarea regimului politic,
Gavril Cavaşi nu este pătimaş în apre-
cieri. Astfel, el vede şi părţile pozitive
ale reformei sistemului de învăţământ<
dezvoltarea învăţământului tehnic, res-
pectiv trecerea de la învăţământul des-
tinat elitelor la învăţământul de masă.
Învăţământul a devenit accesibil pentru
marea masă a populaţiei.

Pasiunea pentru matematică

Pasiunea sa pentru matematică s-
a manifestat de-a lungul întregii vieţi,
începând din anii de liceu. În acea pe-
rioadă, a colaborat la Gazeta Matema-
tică, seria pentru tineret, şi a participat
la concursurile Gazetei, organizate la
Bucureşti.

Ulterior, la Simpozionul naţional
din 1973, la care au participat mulţi
academicieni şi profesori universitari
din diferite centre universitare, a

susţinut lucrarea  „Aplicaţii  ale  cal-
culului  matricial  în  determinarea  ele-
mentelor  circuitelor  electrice”, comu-
nicare care a suscitat mare interes şi
având posibilităţi de aplicabilitate în
liceu. În 1977, la Simpozionul de „In-
formatică  şi  conducere”,  a participat
cu lucrarea „Aspecte practice ale pre-
dării elementelor de logică matematică
în sprijinul formării unei concepţii ci-
bernetice”.

A fost preşedinte, respectiv vice-
preşedinte al Filialei Societăţii de Şti-
inţe Matematice din Satu Mare, mulţi
ani. Pentru  a  ţine  seama  de  cerinţele
vremii  în  legătură  cu  modernizarea
învăţământului matematic, a avut câ-
teva comunicări  ştiinţifice. 

Etica muncii

"De-a lungul celor 42 de ani petre-
cuţi la Liceul Mihai Eminescu m-am
simţit mereu ca acasă. Intrând zi de zi
în clasă, nu mergeam la locul de mun-
că, ci la un atelier de creaţie unde pu-
team influenţa formarea unor perso-
nalităţi. Elevii mă ascultau cu multă
plăcere şi am simţit că le ofeream o
parte din sufletul meu. Nu era atât de
importantă materia predată, cât ceea
ce am putut sugera, ceea ce se afla nes-
pus în atmosfera clasei< iubire de oa-
meni, sinceritate, toleranţă, conştiinţa
datoriei..." 

Căldura sufletească pe care o ma-
nifesta în tinereţe a rămas o constantă

peste ani. Iată cum le-a vorbit el foştilor
absolvenţi la întâlnirea de 60 de ani a
promoţiei 1954 a Colegiului Naţional
Mihai Eminescu. După cuvintele pro-
tocolare care se rostesc îndeobşte în
astfel de împrejurări, dirigintele Gavril
Cavaşi a început prin a remarca faptul
că “rândurile noastre se răresc din ce
în ce mai mult odată cu înaintarea în
vârstă”. Într-adevăr, pe pliantul aniver-
sar, circa 50% dintre absolvenţi aveau
marcat semnul crucii în dreptul nu-
melui.

“S-au întâmplat multe în aceşti şai-
zeci de ani. A fost acea reformă din
1948, care de fapt a distrus învăţămân-
tul românesc. Ciclul gimnazial era de
şapte clase, iar cel liceal de zece clase.
Cam în acea perioadă s-a trecut la 11
clase”.

Apoi, făcând o legătură cu preocu-
pările specifice vârstei, într-un discurs
de o rigoare şi coerenţă excepţionale,
Gavril Cavaşi a stabilit un diagnostic
cât se poate de laconic şi exact al relaţiei
dintre generaţii prin prisma dialogu-
rilor dintre bunici şi nepoţi. “Bunicule,
tu la câte concursuri ai participat?”.

“Atunci nu erau concursuri, în timp
ce acuma sunt atâţia olimpici… Dar
nu trebuie să vă consideraţi mai prejos
de generaţia actuală. Voi v-aţi ridicat
la nivelul generaţiei în care aţi trăit. La
fel vor spune şi nepoţii voştri peste şai-
zeci de ani”, au fost aprecierile lui Gavril
Cavaşi.

Aprecieri privind 
învăţământul din prezent

În ceea ce priveşte învăţământul
din zilele noastre, profesorul Cavaşi
remarcă tendinţa de renunţare la stu-
diul individual, apreciind că azi nu se
mai citeşte, deşi "baza formării inte-
lectuale este cartea". Se pune prea mult
accent pe relaţia elev-calculator în de-
trimentul dezvoltării gândirii elevului.
Profesorul spune< "celelalte le găseşti
pe internet!"

Astăzi internetul este cel care do-
mină, dar baza ar trebui să fie biblioteca
şi cartea tipărită. Recunoaşte însem-
nătatea internetului, dar "altceva e când
faci fişe", apreciază cu nostalgie inter-
locutorul. Matematica elementară nu
este studiată temeinic, şi aici intervine
rolul învăţătorului. Învăţătorul ar me-
rita un salariu dublu faţă de profesor.

Din păcate, prea se ia în băşcălie
şi noţiunea de concurs, la care sunt su-
puşi copiii la vârste prea fragede. Şcoala
ar trebui să dezvolte şi spiritul de co-
operare, de echipă.    

Anii de şcoală determină modul
în care abordăm viaţa, cum reuşim să
trecem peste greutăţi. Superficialitatea
este una dintre carenţele educaţiei
noastre, consideră Gavril Cavaşi.

Programa şcolară 
nu era o dogmă

Pentru Gavril Cavaşi, programa
şcolară nu era o dogmă. Astfel, antici-
pând implicaţiile sociale majore ale
schimbărilor care urmau să se petreacă
în domeniul tehnicii, el a hotărât să
susţină prima lecţie despre tuburi elec-
tronice în 1954. 

"Lecţia despre tuburi electronice

nu era prevăzută în programă, fiind o
noutate în acea vreme". Viaţa i-a dat
dreptate, la întâlnirea cu absolvenţii
promoţiei 1954 fiind în măsură să con-
chidă că "schimbările din aceşti ultimi
60 de ani au fost uluitoare".

Recunoaşterea meritelor

Ca recunoaştere a activităţii sale la
catedră, a primit titluri onorifice şi di-
ferite distincţii ca< Profesor Emerit Or-
dinul Muncii (1975). În Monitorul Ofi-
cial din 18 decembrie 2000, preşedin-
tele României a semnat decretul de
conferire a Ordinului Naţional „Pentru
Merit” în grad de Cavaler lui Cavaşi
G. Gavril. 

Gânduri ale fo;tilor elevi

Gheorghe Boroica, profesor< 
Anii de liceu mi-au dăruit un alt

dascăl minunat, profesorul Gavril Ca-
vaşi. Rigurozitatea şi meticulozitatea
cu care aborda problemele şi-au pus
adânc amprenta asupra elevului de
atunci, dar şi asupra omului de azi.
Pentru matematica de performanţă,
este nevoie de talent nativ, putere de
muncă şi o mare pasiune. Dacă un co-
pil le are pe toate acestea, dascălul nu
trebuie decât «să aprindă flacăra» şi să
ştie s-o întreţină. 

Ing. Cristina Bursuc, jurnalist[< 
De;i au trecut 28 de ani de la ter-

minarea liceului, mi-l amintesc pe Ga-
vril Cava;i ca pe "un domn profesor".
Avea darul s[-i ini\ieze pe elevi `n tai-
nele matematicii, pas cu pas, s[-i de-
termine s[-;i `nsu;easc[ materia. Pa-
siunea, disciplina, exerci\iul erau cu-
vinte-cheie care `l caracterizau. Seve-
ritatea pe care o impune uneori postura
de dasc[l ;tia s-o ̀ nv[luie cu un z]mbet
fin, cu un mic alint, sau ;i-o manifesta
rostind ap[sat unele citate celebre. Cu
foarte rare excep\ii, elevii care l-au avut
ca profesor de "mate" erau ca ;i intra\i
la facultate. 

Dr. Pop (Iacob) Margareta< 
O caracterizare în două cuvinte a

celui care rămâne întotdeauna dirigin-
tele nostru ar fi aceea de pedagog des-
ăvâr;it. Strălucitor ;i pasionat în do-
meniul matematicii, domnia sa este în
acela;i timp un erudit cu o vastă cul-
tură în domeniul muzicii, picturii, tea-
trului ;i literaturii, atribute pe care a
;tiut să le valorifice întru împlinirea
noastră ca oameni educați ;i respon-
sabili, completând în mod sublim ceea
ce ne dăruiseră părinții no;tri în cei
“;apte ani de-acasă”. Cuvintele vor fi
întotdeauna prea puține pentru a ne
exprima recuno;tința.

* * *
De la ţinută îngrijită şi atitudine

politicoasă până la atenţia acordată co-
ordonatei etice a muncii, toate îl defi-
nesc pe Gavril Cavaşi ca pe un intelec-
tual de modă veche, în sensul cel mai
bun al cuvântului.

Apreciem că ar fi un câştig pentru
noi toţi dacă bogata experienţă de viaţă
a profesorului Gavril Cavaşi s-ar trans-
pune în slovă tipărită spre neuitarea
generaţiilor de acum şi a celor viitoa-
re.

Vasile Nechita

Gavril Cava;i - portret în camera cu biblioteca personală

Gavril Cava;i - un ilustru profesor
de matematic[ s[tm[rean 

EDUCA}IE
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Am ales s[ d[m un titlu oare-
cum sec ;i sintetic acestei cronici
de spectacol, `ntruc]t impresia
dup[ cele `nt]mplate joi la Sina-
goga s[tm[rean[ este c[ am asis-
tat la unul din acele evenimente -
tot mai rare `n ultima vreme - `n
care fiecare element de pe afi; este
important ;i nu exist[ motive sau
personaje subsidiare. Lucru de
minune `n vremuri ca ale noas-
tre.

A;adar, a fost o sear[ de jazz, ̀ n Si-
nagoga Share Tora de pe strada Dece-
bal, `n care protagoni;tii afi;ului au
fost pianistul Harry Tavitian ;i
percu\ionistul Cserey Csaba, preceda\i
de un grup s[tm[rean numit KFS Trio,
prezenta\i de Marius Deac, organizat
de Prim[rie, Consiliul Local, Centrul
Cultural G.M. Zamfirescu ;i primitoa-
rele gazde, Comunitatea Evreilor din
Satu Mare. Acestea au fost datele pro-
blemei. Rezultatul a fost simplu ;i de
mare efect.

Sinagoga, un c];tig
pentru arte

~nc[ de anul trecut pre;edintele co-
munit[\ii evreie;ti, Nicolae Decsei,
anun\a c[ pune la dispozi\ie, gratuit,
Sinagoga Mare pentru evenimente ar-
tistice. :tia pe ce se bazeaz[< comuni-
tatea are experien\a organiz[rii con-
certelor klezmer, mereu atractive pen-
tru public, iar spa\iul larg a devenit
prea larg pentru num[rul destul de re-
dus al evreilor s[tm[reni, care `;i \in
adun[rile religioase de obicei `n casa
de rug[ciune Talmud Tora de al[turi.
Ne-am mirat c]nd am v[zut c[ arti;tii
s[tm[reni nu prea s-au `nghesuit s[ se
produc[ pe podiumul sinagogii.

Joi sear[ s-a v[zut c]t de bine se
preteaz[ acest spa\iu pentru concerte
;i, spunem noi, ;i pentru spectacole de
teatru `n formul[ redus[. Bolta `nalt[
;i colonatura asigur[ o r[sp]ndire echi-
librat[ a sunetului, ̀ n condi\iile ̀ n care
acustica nu este at]t de sensibil[ ca `n
Sala Filarmonicii, spa\iul fiind similar
cu cel deja consacrat de la Castelul Ka-
rolyi din Carei, care produce un sunet
compact ;i rotund. Dac[ la edi\iile
Samfest Jazz organizate la Filarmonic[
au fost uneori probleme cu trupele care
insistau s[ apese pe amplificator f[r[
s[ \in[ cont de specificul s[lii, la Sina-
gog[ problema este mult mai pu\in pre-
zent[.

De aceea credem c[ arti;tii din Satu
Mare ar face bine s[ `;i treac[ pe lista
de loca\ii ;i Sinagoga, mai ales c[ se
pot organiza ;i expozi\ii la balcon. Sin-
gura problem[ ar fi, poate, b[ncile re-
lativ incomode, dar la jazz, de exemplu,
nu se sup[r[ nimeni dac] stai `n pi-
cioare. De;i poate c[ ar fi indicat[ o
cur[\enie ̀ n pupitre, c[ci e hilar ;i cum-
va trist s[ g[se;ti flacoane de votc[ aco-
lo unde, c]ndva, se aflau c[r\ile de
rug[ciune ale credincio;ilor Legii lui
Moise.

Deschidere cu KFS Trio

Chitaristul Szatvari Csaba, basistul
Fazekas Jozsef şi percuţionistul Ka-

nyadi Robert s-au reunit ̀ ntr-o formul[
de trio care ne-a purtat, timp de mai
bine de jum[tate de or[, `ntr-un uni-
vers sonor la fuziunea dintre jazz ;i
rock, cu oarece accente de hardcore
metal melodic. Materialul muzical fi-
ind compact, f[r[ pauz[, presta\ia lor
a sunat ca un fel de poem simfonic,
pres[rat uneori cu cli;ee rock binecu-
noscute amatorilor genului, dar nu lip-
sit de momente de inventivitate ritmic[
;i `ntors[turi de fraz[ interesante.

Uneori parc[ se cerea `n aceast[
muzic[ interven\ia unei voci grave de
rocker, nu at]t cu ni;te versuri - nu era
nevoie de a;a ceva - c]t cu un fel de
bas continuu vocal, `n felul celor din
anumite trupe rock cu  care ne-a
obi;nuit (din p[cate defunctul) Samfest
Rock. Sau, de ce nu, o psalmodie mai
limpede, adecvat[ spa\iului. Credem
c[ e o idee de care cei trei muzicieni,
altminteri excelen\i, ar putea \ine cont
`n viitoare apari\ii. Forma\ia lor chiar
are poten\ial.

Harry & Csabcsi, un mariaj
muzical consolidat

Au c]ntat pentru prima oar[
`mpreun[ la `nceputul anilor 2000, iar
cu timpul au devenit unul din duetele
de referin\[ `n fenomenul jazz
rom]nesc. Apropia\i ca v]rst[ ;i ca
sim\ire muzical[, Harry Tavitian ;i
Cserey Csaba `mp[rt[;esc pasiunea
pentru Orient, apeten\a c[tre spiritua-
litate ;i spiritul ludic, improvizator, at]t

de specific muzicii jazz. Un armean
din Constan\a ;i un secui din Gheor-
ghieni colind[ \ara de mai bine de 10
ani ;i au fost invita\i s[ reprezinte
Rom]nia ;i ̀ n festivaluri din str[in[ta-
te. De;i, poate, pentru muzica lor se
potrive;te mai bine titulatura mai ve-
chii forma\ii obl[duite de Tavitian<
Orient Express. :i asta pentru c[ so-
norit[\ile lor c[l[toresc din spa\iul bal-
canic p]n[ `n cel hindus, f[r[ proble-
me, cu opriri prelungi ;i a;teptate `n
muzica Armeniei, o \ar[ aflat[ oricum
la confluen\a popoarelor slave cu cele
semitice ;i indo-ariene.

Am avut ocazia s[-i ascult[m de
mai multe ori la Satu Mare `n ultimii
ani, iar acum am remarcat o evolu\ie
`n special la Harry. Pianistul pare mai
pasionat s[ aprofundeze zonele sonore
din jurul unui centru de greutate, mo-
nodia ornamentat[, c[ut]nd profun-
zimi din spatele sunetului ;i l[s]nd la
o parte cursele de virtuozitate pe toat[
`ntinderea claviaturii. 

Pare s[ sape `n jurul unei note `n
c[utarea unui filon de aur, l[s]nd im-
agina\ia partenerului s[u de scen[ - un
Csabcsi foarte dezinvolt ;i inspirat, de
altfel - s[ zburde `n ritmuri de baterie
sau tabla. Implicarea sa recent[, noto-
rie, `n problemele exploat[rii gazelor
de ;ist la Punge;ti ;i ̀ n destinul bisericii
Sf]ntul Mina din Constan\a l-a f[cut
mai preocupat de sensurile ultime ale
vie\ii. Poate ;i v]rsta ̀ ncepe s[-;i arate
rodul, dar Tavitian cel expansiv las[
loc unui Tavitian mai profund.

Desigur, concertul de joi a avut ;i

momente de virtuozitate tehnic[, `n
special spre final, c]nd cei doi arti;ti
s-au ̀ ntrecut ̀ n improviza\ii ;i un dia-
log plin de umor fin. Programul lor a
durat aproape dou[ ore ;i a fost `nde-
lung aplaudat de un public destul de
numeros, format nu doar din
s[tm[reni, ci ;i din fani ai celor doi
arti;ti veni\i din ora;ele din jur.

Povestea acestui duo formidabil va
continua cu siguran\[ `n anii ce vin,
cu noi succese de public ;i, sper[m,
m[car un nou album cu crea\ii origi-
nale `n spiritul free-jazz pentru care
Tavitian este figura emblematic[ `n
Rom]nia de zeci de ani.

Reminiscen\e pl[cute

Poate cel mai pl[cut sentiment al
cronicarului `n seara de joi a fost rea-
mintirea unor seri magice din festiva-
lurile de jazz trecute. Ceva din frumu-
se\ea unor edi\ii Samfest a r[zb[tut `n
Sinagog[, inclusiv ̀ n participarea afec-
ctiv[ a spectatorilor, dar ;i `n
non;alan\a copiilor prezen\i. Jazzul are
public ;i viitor frumos `n Satu Mare.

Iar acest lucru se pare c[ l-au ̀ n\eles
;i organizatorii, din moment ce deja la
intrare ;i `n hol era deja pus afi;ul
urm[torului concert jazz, din 7 august,
c]nd vor evolua ̀ n Sinagog[ cunoscu-
tul jazzman Berti Barbera ;i pianistul
brazilian Mariano Castro, premiat
Grammy cu trupa sa Narcotango. Vom
fi acolo!

Vasile A.

Peste 79.000 de persoane au parti-
cipat la cea de-a doua ediţie a Festiva-
lului Electric Castle, desfăşurată în pe-
rioada 19-22 iunie la Castelul Banffy
din comuna Bonţida, judeţul Cluj, "fi-
ind doborâte toate recordurile stabilite
vreodată în România la evenimente si-
milare", potrivit organizatorilor.

Organizatorii au subliniat că trupa
Die Antwoord a testat rezistenţa pu-
blicului cu cel mai excentric show pre-
zentat vreodată în România, Thievery
Corporation a hipnotizat 22.000 de oa-
meni cu mixul de trip-hop şi acid jazz,
"iar Bonobo şi vocea impecabilă a lui
Szjerdene au făcut ca ultimul lor album,
The North Borders, să completeze fru-
museţea poate celui mai important cas-
tel baroc din Transilvania".

"DJ Shiver a aruncat în aer publicul
în cea mai aglomerată zi de festival,
Şuie Paparude au concertat pentru pri-
ma dată ziua, dar asta nu i-a împiedicat
să facă un show exploziv la Bonţida,
Dub FX a demonstrat că şi în ultima zi
de festival oamenii îşi pot înfrânge li-
mitele, iar Gramatik a fost promisiunea
vie a faptului că Electric Castle va face
mereu o selecţie muzicală sofisticată",
spun organizatorii festivalului.

Aceştia au mai precizat că în cadrul
festivalului a fost lansat un proiect pilot
de reciclare a deşeurilor, astfel încât
circa 12.500 de pahare de plastic au
fost returnate pentru a fi reciclate.

La prima ediţie a Electric Castle
din 2013 au participat 92 de artişti,
printre care Morcheeba, Telepopmusik,
Stanton Warriors, Feed Me şi Dope
D.O.D, precum şi o serie de trupe ro-
mâneşti. Atunci s-au înregistrat 32.000
de participanţi, iar peste 4.000 de per-
soane au ocupat zona de campare.

Record de public
la Festivalul Electric

Castle la Bon\ida

3.000 de spectatori au urmărit un
spectacol de excepţie susţinut, sâm-
bătă seară, de Filarmonica "Banatul"
într-un sens giratoriu din Timişoara,
iar în faţa publicului au defilat o li-
muzină de epocă, un tramvai tras de
cai, dar şi o "ambulanţă culturală".

Spectacolul a fost deschis de Josef
Kappl, unul din componenţii trupei
"Pasărea Rock". Acesta şi-a făcut
apariţia într-o limuzină de epocă, de-
capotabilă, cântând. Apoi, un tram-
vai tras de cai a fost adus în Piaţa
Bălcescu, iar din tramvai Mircea Ba-
niciu a cântat celebra melodie "Hei,
tramvai".

A urmat un moment Rossini,
apoi studenţi de la Conservatorul din
Timişoara au adus în prim-plan un
fragment din "My fair lady". După o
piesă cântată la oboi, "Ambulanţa
culturală" - o autosanitară model
vechi - a intrat în scena improvizată. 

Nu au lipsit un moment Vivaldi,
dar nici proiecţii video spectaculoase
pe clădirile din Piaţa Nicolae Bălces-
cu, acolo unde s-a desfăşurat ineditul
concert. Publicul, care a urmărit
spectacolul pe scaune aşezate pe iar-
bă sau pe asfalt, a fost încântat şi de
un moment de jazz, urmat de un
fragment din opera "Cavaleria Rus-
ticana".

Filarmonica
din Timi;oara

a concertat `ntr-un
sens giratoriu

Am avut ocazia s[-i ascult[m de mai multe ori la Satu Mare
`n ultimii ani, iar acum am remarcat o evolu\ie `n special la
Harry. Pianistul pare mai pasionat s[ aprofundeze zonele sonore
din jurul unui centru de greutate. Pare s[ sape `n jurul unei note
`n c[utarea unui filon de aur, l[s]nd imagina\ia partenerului
s[u de scen[ - un Csabcsi foarte dezinvolt ;i inspirat, de altfel -
s[ zburde `n ritmuri de baterie sau tabla. 

Joi sear[ s-a v[zut c]t de bine se preteaz[ acest spa\iu pentru concerte ;i, spunem noi, ;i pentru spectacole de teatru `n
formul[ redus[

Jazz la Sinagog[ cu Harry
Tavitian ;i Cserey Csaba
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TRADI}II
“Dragostea îndelung răbdă> dragostea este binevoitoare, dragostea nu pizmuieşte,

nu se laudă, nu se trufeşte. Dragostea nu se poartă cu necuviinţă, nu caută ale sale, nu
se aprinde de mânie, nu gândeşte răul. Nu se bucură de nedreptate, ci se bucură de ade-
văr. Toate le suferă, toate le crede, toate le nădăjduieşte, toate le rabdă. Dragostea nu
cade niciodată” (I Corinteni XIII> 4-8)

Sfinţii Apostoli Petru şi Pa-
vel, pe care îi serbăm la data de
29 iunie, reprezintă două mode-
le veritabile în ceea ce priveşte
imitarea şi mărturisirea cu toată
convingerea, până la jertfa su-
premă, a Domnului Iisus Hris-
tos.

1.Sfântul Apostol Petru era un
pescar din Betsaida, de lângă Marea
Galileii, fiul lui Iona şi fratele Sfântu-
lui Apostol Andrei (cel întâi chemat
de Domnul Iisus Hristos la misiunea
apostolatului). Înainte de a deveni
apostol, el se numea Simon, fiind cel
mai vârstnic dintre cei 12 Apostoli,
motiv pentru care vorbea deseori în
numele lor, rugându-L pe Învăţătorul
să le tâlcuiască înţelesul tainelor cre-
dinţei. 

Sfântul Petru era, ne spun Proloa-
gele, o fire înfocată, cinstită şi plină
de rodire pentru Hristos. Ne aducem
aminte de mărturisirea de credinţă
făcută de Petru în Cezareea lui Filip.
La întrebarea lui Iisus< “Dar voi cine
ziceţi că sunt Eu?”, Petru, în numele
Apostolilor, răspunde cu fermitate<
“Tu eşti Hristosul, Fiul lui Dumnezeu
Celui viu”. Mântuitorul îl felicită pen-
tru cuvintele sale rostite prin desco-
perire divină şi îl asigură că pe temelia
acestei mărturisiri de credinţă “voi
zidi Biserica Mea şi porţile iadului nu
o vor birui”. De asemenea, Hristos
anunţă faptul că Petru (şi, implicit,
urmaşii săi, episcopii şi preoţii) va
primi “cheile împărăţiei cerurilor”,
adică “orice vei lega pe pământ va fi
legat şi în ceruri şi orice vei dezlega
pe pământ va fi dezlegat şi în ceruri”
(Matei XVI> 15-19). Însă, cu toată
dragostea pentru Domnul, nu şi-a pu-
tut învinge slăbiciunea, lepădându-
se de trei ori de Învăţătorul său, toc-
mai când Acesta era batjocorit şi pur-
tat de la Ana la Caiafa. După aceea,
Petru şi-a ispăşit întreita lepădare
prin multe lacrimi şi intens zbucium
interior. La a treia arătare a Domnului

înviat ucenicilor Săi, Petru redobân-
deşte vrednicia de apostol, mărturi-
sind de trei ori dragostea lui faţă de
Hristos. După Înălţarea la cer a Dom-
nului Iisus Hristos şi după pogorârea
Sfântului Duh începe misiunea de
propovăduire şi răspândire a Evan-
gheliei mântuirii în lumea întreagă,
activitate în cadrul căreia Sfântul Pe-
tru s-a dovedit a fi mereu neobosit,
predicând, prin cuvânt şi faptă, în Iu-
deea, Antiohia, Pont, Galatia, Capa-
docia, Bitinia, ajungând până la Ro-
ma, întemeind biserici, hirotonind
slujitori ai lui Dumnezeu, învăţând,
mângâind şi întărind în credinţă şi
nădejde pe primii creştini. De ase-
menea, este autorul a două Epistole
care se găsesc în Noul Testament şi
care reprezintă un autentic tezaur al
învăţăturii creştine. 

Petru şi-a încheiat strădania la
Roma. În anul 67, în ziua de 29 iunie,
Sfântul Petru a primit moartea mu-
cenicească în timpul persecuţiei de-
clanşată de împăratul Nero împotriva
creştinilor. Pe colina Vaticanului –
acolo unde astăzi este amplasată ba-
silica ridicată în cinstea numelui său
– Petru a fost răstignit cu capul în jos,
pecetluind, cu sângele său, credinţa
şi dragostea faţă de Mântuitorul. 

Sfântul Apostol Petru ne adresea-
ză tuturor îndemnul< “Îmbrăţişaţi-vă
unul pe altul cu sărutarea dragostei…
Creşteţi în har şi în cunoaşterea
Domnului nostru şi Mântuitorului Ii-
sus Hristos” (I Petru V> 14> II Petru
III> 18).

2.Sfântul Apostol Pavel, citim în
Proloage, a fost un bărbat învăţat,
ucenic al lui Gamaliel şi bun cunos-
cător al învăţăturii vremii sale. Înainte
de a veni la credinţa în Hristos se nu-
mea Saul, fiind originar din Tarsul
Ciliciei. Participă la uciderea Sfântu-
lui Arhidiacon Ştefan, păzind hainele
ucigaşilor şi consimţind la martiriul
care se săvârşea. 

Împuternicit de Sinedriul din Ie-
rusalim, Saul i-a prigonit cumplit pe

cei care îşi mărturiseau credinţa în
Hristos şi propovăduiau Învierea Lui.

În timp ce se îndrepta spre Damasc
(pentru a-i persecuta pe creştinii de

acolo), Saul Îl cunoaşte pe Domnul
Iisus Hristos, pe Care Îl prigonea, şi
crede în El, lepădând rătăcirea în care
trăise până atunci. În acea clipă, cade
Saul prigonitorul şi se ridică Pavel
creştinul, dovedindu-se a fi un neîn-
fricat predicator al credinţei creştine
şi unul dintre cei mai mari apostoli
ai lui Hristos. 

El a vestit Evanghelia Domnului
printre popoarele păgâne, întreprin-
zând cele trei mari călătorii misiona-
re, despre care ne vorbeşte Sfânta
Scriptură (Faptele Apostolilor). Ajun-
ge la Atena, în Corint, în Asia, în Ma-
cedonia, la Roma. 

În lungile şi neobositele sale călă-
torii, a îndurat nenumărate primejdii,
a suferit bătăi, a fost întemniţat, dar
nicio suferinţă nu i-a diminuat râvna
de propovăduitor al credinţei. Peste
tot a întemeiat comunităţi creştine,
de care s-a îngrijit ulterior, hirotonind
slujitori şi îndrumându-i pe creştini
prin Epistolele sale, dintre care 14 se
află în Noul Testament, reprezentând
o comoară a vieţii în Hristos, o ade-
vărată ştiinţă a mântuirii. Sfântul Pa-
vel este supranumit “Apostolul Ne-
amurilor”, deoarece L-a vestit pe
Domnul mai mult printre popoarele
păgâne din acele timpuri. A primit
moarte de mucenic, tăindu-i-se capul
cu sabia în aceeaşi zi în care a trecut
la Domnul şi Sfântul Petru, la margi-
nea Romei, pe drumul ce duce spre
mare. 

Nu pot încheia fără a aminti cele-
brul imn al Sfântului Apostol Pavel
închinat dragostei< “Dragostea înde-
lung răbdă> dragostea este binevoi-
toare, dragostea nu pizmuieşte, nu se
laudă, nu se trufeşte. Dragostea nu se
poartă cu necuviinţă, nu caută ale sa-
le, nu se aprinde de mânie, nu gân-
deşte răul. Nu se bucură de nedrep-
tate, ci se bucură de adevăr. Toate le
suferă, toate le crede, toate le nădăj-
duieşte, toate le rabdă. Dragostea nu
cade niciodată” (I Corinteni XIII> 4-
8).

Preot dr. Cristian Boloş

Celebrul imn al apostolilor Petru ;i Pavel spune c[ “Dragostea `ndelung rabd[,
dragostea este binevoitoare, dragostea nu pizmuie;te”

Sfin\ii Apostoli Petru ;i Pavel,
pietre de temelie ale Bisericii

Denumit[ `n popor luna lui
Cuptor, cea de-a ;aptea lun[ a anu-
lui, Iulie, se mai nume;te ;i luna
fierbin\elilor ;i a coacerilor. Se
spune c[ a;a dup[ cum este de cald
`n luna lui Cuptor, tot a;a de frig
va fi `n Faur.

Iar dac[ paianjenul ̀ ;i rupe p]nza ̀ n
dou[, va ploua. C[ldura mare ̀ nseamn[
an m[nos, iar dac[ mu;uroaiele de fur-
nici sunt mai ridicate dec]t de obicei,
atunci va urma iarn[ grea. ~n schimb
dac[ `n iulie vremea este schimb[toare,
adic[ ploaie dup[ care este cald ;i senin,
atunci man[ roada `n c]mp (Antoaneta
Olteanu, Calendarele poporului român,
Ed. Paideia, Bucuresti, 2001, 2009)

Luna iulie este plin[ de tradi\ii ;i obi-
ceiuri care interzic lucrul. Oamenii \in

cu stricte\e la aceste zile din dorin\a de
a nu le fi periclitat[ munca c]mpului.

~n prima zi din iulie, oamenii
s[rb[toresc Ana- Foca, sau s[rb[toarea
focului, cum mai este cunoscut[ ̀ n Mol-
dova. Exist[ credin\a c[ cine nu p[ze;te
Ana- Foca ;i lucreaz[ la vie, toate gr]nele
`i vor fi arse. Tot `n aceast[ zi sunt
s[rb[tori\i sfin\ii mucenici, doctori f[r[
de argin\i Cosma ;i Damian din Roma.
Din Sinaxar, afl[m c[ ace;ti sfin\i erau
fra\i "iar cu me;te;ugul doctori, vin-
dec]nd nu numai oameni, ci ;i dobitoa-
ce. Ei cereau ca plat[ de la cei ce se lecu-
iau doar credin\a ;i m[rturisirea ̀ n Hris-
tos ;i nimic altceva". Este o zi care se
\ine cu sfin\enie, pentru a fi feri\i de boli
;i sup[r[ri.

Panteliile, surorile Sf]ntului
Ilie

Un punct culminant al s[rb[torilor
de var[ sunt Panteliile, cunoscute drept
surorile Sf]ntului Ilie. Sunt s[rb[torite
de dou[ ori, cu ;apte zile `nainte de
Sf]ntul Ilie ;i la ;apte zile dup[ acest ma-
re praznic. Panteliile se s[rb[toresc `n
perioada 13 - 27 iulie.

~ns[ dup[ cum spun b[tr]nii no;tri
cea mai rea ;i amenin\[toare sor[ a
Sf]ntului Ilie este Ciurica, s[rb[torit[ pe
14 iulie. Oamenii de la sate cred c[ dac[
nu este respectat[ aceast[ zi, Ciurica `i
ciuruie `n b[taie.

Copiii bolnavi sau cuprin;i de
spaim[ trebuie s[ treac[ ̀ n aceast[zi prin
cercuri de flori ca s[ se vindece. Tot `n
aceast[ zi se spune c[ nu este bine s[ te
piepteni sau s[ sco\i gunoiul din cas[,
deoarece vitele se pot ̀ mboln[vi sau pot
fi m]ncate de lupi

Pe data de 17 iulie, este s[rb[torit[

sf]nta muceni\[ Marina, ziua ̀ n care oa-
menii devin mai buni. Nu este bine ca
femeile s[ toarc[ sau s[ m[ture ̀ n aceast[
zi. Se serbeaz[cu post, deoarece se spune
c[ `n aceast[ zi, Sf]nta Marina `nfr]nge
r[utatea ;i fere;te oamenii de ispit[.

Este protectoarea p[s[rilor de curte
;i se spune c[ este bine s[ se ̀ mpart[ pui
pe la vecini ca s[ aib[ parte de p[s[ri. Se
aprind lum]n[ri la biseric[ pentru a fi
ferit de orice boal[. Pelinul dac[ este cu-
les `n aceast[ zi se spune c[ are puteri
t[m[duitoare. Femeile se spal[ pe fa\[
cu zeam[ de pelin pentru a le sub\ia pie-
lea obrazului.

Sfântul Ilie

~n fiecare an, la data de 20 iulie se
s[rb[tore;te Sf]ntul prooroc Ilie. Aceast[
zi marcheaz[ miezul verii pastorale. Se

spune c[ atunci ciobanii separ[ oile de
berbeci. Totodat[ Sf]ntul  Ilie este con-
siderat ocrotitorul recoltei. Se spune c[
sf]ntul este cel care controleaz[ tunetele
;i fulgerele ;i `i pedepse;te pe cei necre-
dincio;i. Exist[ obiceiul ca ̀ n diminea\a
zilei s[ se culeag[ plante de leac, busu-
iocul fiind una dintre plantele cele mai
populare.

Un alt obicei p[strat ;i ast[zi de
b[tr]nii de la sate este acela de a nu
m]nca mere p]n[ la 20 iulie ;i nici s[ se
loveasc[ merele ̀ ntre ele, deoarece ar pu-
tea s[ bat[ grindina. De sf]ntul Ilie, cre-
dincio;ii se duc la cimitir ;i  ̀ mpart mere
pentru rudele trecute la cele ve;nice, `n
special pentru sufletele copiilor mor\i.
Totodat[ oamenii nu lucreaz[ ̀ n aceast[
zi de team[ s[ nu fie lovi\i de tunete ;i
fulgere.

:tefania Cri;an

Luna iulie este plin[ de tradi\ii ;i obiceiuri care interzic lucrul
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Una din cele mai provocatoare ex-
pozi\ii deschise ̀ n ultimii ani la Satu
Mare poate fi vizitat[ la Prim[rie
p]n[ la mijlocul lunii iulie. E semnat[
de Aurel |en\ ;i e plin[ de surprize.

Artistul ajuns la o v]rst[ respectabil[
dovede;te o ̀ ndr[zneal[ ;i agerime de spirit
cum rar g[se;ti la veterani. Tehnica folosit[,
la limita ̀ ntre grafic[ ;i pictur[, cu un desen
grijuliu, dar nu figurativ cu dinadinsul, `n
culori potrivite tematicilor ;i grijuliu echi-
librate, surprinde prin omniprezen\a unor
linii sub\iri, abia creionate, travers]nd ca-
dre `ntregi. Ai crede c[ sunt proverbialele
“stringuri” ale fizicii de ultim[ or[, care
\in lumea s[ nu se dizolve ̀ n haosul entro-
piei omniprezente.

Cu o privire ager[ ;i iconoclast[, Aurel
|en\ exploreaz[ reverent, dar lu]ndu-;i li-
bert[\i reconfortante, mari mituri ale ome-
nirii. De la scene biblice (Adam ;i Eva,
Cain ;i Abel, Cina cea de tain[, ̀ nmul\irea
p]inilor ;i pe;tilor, episodul idolatriei
evreilor cu vi\elul de aur) p]n[ la mituri
precre;tine (zborul ielelor, cosmogonia
hindus[ ;i, mai ales, legenda lui Hefaistos,
f[urarul zeilor olimpieni), privirea ascu\it[
;i empatic[ a artistului str[punge textul ;i
vede lucruri pe care o lectur[ literal[ le-ar
ignora, apoi le red[ `n desen ;i culoare cu
m]n[ sigur[ ;i f[r[ vreo jen[ “teologic[“,
p[str]ndu-se la grani\a `ntre fantezie ;i
erezie. Un exemplu gr[itor e tabloul care

deschide expozi\ia< Adam e `ngenunchiat
`n fa\a Evei, `ntr-o postur[ ambigu[ (su-
ger]nd pe undeva ;i cultul hindus pentru
“yoni”), `ntr-un paradis `nfiorat de culori,
sub ochiul aprins al lui Dumnezeu, ̀ n timp
ce la picioarele cuplului primordial d[
t]rcoale ;arpele, preg[tindu-;i atacul.

O tr[s[tur[ interesant[ a expozi\iei e
faptul c[ unele teme sunt tratate din per-
spectiv[ dual[. Po\i g[si u;or perechi de
lucr[ri ̀ n acest sens< una din ele abordeaz[
o paradigm[ “lumeasc[“, aproape atee, cel
mult social[ sau erotic[, `n timp ce a doua
contrabalanseaz[ printr-o privire categoric
transcedental[. E cazul ̀ nmul\irii p]inilor,
nun\ii `n cer sau portretelor Evei. Acest
fapt ne spune ceva ;i despre autor, care nu
e tocmai un credincios canonic, dar mitu-
rile fondatoare ale culturii lumii `i dau,
`nc[, fiori ;i inspira\ie. Ne-a m[rturisit de
altfel c[ ciclul dedicat unui f[urar arhetipal
i-a fost inspirat de proaspete lecturi din
Mircea Eliade (“F[urari ;i alchimi;ti”).

~ntr-un peisaj expozi\ional adesea for-
mal ;i lipsit de originalitate, expozi\ia per-
sonal[ a lui Aurel |en\ s-a dovedit, chiar
de la vernisaj, interesant[ pentru public,
ie;ind din banalitatea ce-i amenin\[ de-
opotriv[ pe amatorii ;i profesioni;tii arte-
lor. Ar fi interesant, pentru domnia sa ;i
pentru noi, privitorii, s[ `;i aduc[ aminte
c[, `n mitologia greac[, so\ia lui Hefaistos
f[urarul era Afrodita. Ar fi o tem[ fecund[!

Vasile A.

Aurel |en\ ;i
revalorizarea
marilor mituri


