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Actorul Sylvester Stallone, nominalizat la Oscar
pentru rolul din "Creed", a declarat recent că a luat
în calcul să boicoteze ceremonia premiilor Acade-
miei Americane de film din cauza lipsei diversității
în nominalizări, scrie BBC News în ediția online.

Stallone, 69 de ani, a fost nominalizat la cate-
goria cel mai bun actor în rol secundar pentru in-
terpretarea rolului din pelicula "Creed".

La masa festivă anuală organizată pentru no-
minalizații la Oscar, actorul a dezvăluit că a discutat
cu regizorul filmului "Creed", Ryan Coogler, dacă
să participe sau nu la ceremonia premiilor Oscar.
''Dacă vrei să mă duc, atunci mă duc, însă dacă nu
vrei, atunci nu mă duc'', i-a spus Stallone regizorului
Coogler. "Mergi acolo și încearcă să reprezinți fil-
mul", a spus Stallone, făcând referire la răspunsul
pe care l-a primit de la regizorul peliculei "Creed".

Nici regizorul Coogler și nici starul din film
Michael B. Jordan, amândoi afro-americani, nu au
fost nominalizați la vreuna din categoriile la Oscar.

"Cred că lucrurile se vor schimba, este o che-
stiune de timp și talentul va apărea la vârf, dar este
vorba de trecerea la o nouă paradigmă, de nou mod
de gândire", a spus Sylvester Stallone. Coproducă-
torul ceremoniei Oscarurilor, David Hill, a declarat
luni pentru revista Variety că ediția din acest an a
galei va fi cea mai diversificată din istorie. 

Stallone va boicota Oscarurile

Romanele lui Ilie S[lceanu 
la doi ani de la trecerea 
scriitorului `n eternitate

~ntre 1910-1920 num[rul maghiarilor din comitatul
Satu Mare a sc[zut brusc, iar cel al rom]nilor a crescut
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Popula\ia din comitat num[ra `n 1869 un num[r de 206.431 oameni, pentru ca `n
1910 să ajungă la un total de 267.310

      Întâlnirea dintre președintele rus Vladimir
Putin și regele Bahreinului, Hamad bin Isa Al
Khalifa, s-a încheiat nu doar cu semnarea unor
acorduri de cooperare bilaterală în domeniile
energetic, militar și al gazelor, ci și cu un schimb
de cadouri valoroase între cei doi lideri. 
      Astfel, Putin i-a dăruit monarhului din Bahrein
un armăsar pursânge de patru ani din rasa
Ahaltechin (un cal de mărime mijlocie, atestat de
peste două milenii în zonele de semideșert din Asia
Centrală), pe nume Hadjibek, și a primit, în schimb,
o sabie de oțel de Damasc, confecționată special la
comanda regelui.
      Valoarea armăsarului dăruit de Putin ar
echivala cu două mașini de lux, scrie portalul
Gazeta.ru. Dar nici sabia nu pare mai puțin
valoroasă, având în vedere că are mânerul
confecționat din metale prețioase.

~n cadrul proiectului “Discendo
discimus” (“~nv[\]nd pe al\ii `nv[\[m
;i noi” - traducere liber[), ini\iat de ac-
torul Stelian Ro;ian ;i derulat din
toamna trecut[ cu sprijinul Teatrului,
al Centrului Cultural “G.M. Zamfires-
cu” ;i al Inspectoratului :colar
Jude\ean, a fost realizat, ;i s-a jucat deja
de dou[ ori, spectacolul “Paia\a”, con-
ceput de Emanuel Petran pe baza unor
texte scurte ale lui Cehov. Un spectacol
care poate fi (re)v[zut duminic[, 14 fe-
bruarie, `n Sala Amfiteatru a Casei de
Cultur[ a Sindicatelor.

Scenariul g]ndit de Emanuel Pe-
tran `ncepe cu tema din “C]ntecul le-
bedei”< un actor b[tr]n, care ;i-a dedi-
cat via\a scenei, r[mas singur ;i p[r[sit
`n teatru, vrea s[ mai joace m[car un
rol. Cehov, dac[ se poate. ~ntr-un dia-
log suprarealist cu spiritul dramatur-
gului, dorin\a `i e `ndeplinit[< colegii
din teatru se `ntorc, cu un regizor “de
;coal[ nou[“, din genera\ia postmo-
dern[, ;i urmeaz[ punerea `n scen[ a
unor texte de mare succes din crea\ia
lui Anton Pavlovici.

“Paia\a” exploreaz[ 
chipuri vechi ;i noi
ale artei teatrale

Oana P[curar ;i Nicolae Moldovan,
o c[l[torie prin lumea artelor
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Sfaturi vestimentare 
pentru Ziua ~ndr[gosti\ilor

Putin i-a d[ruit regelui 
din Bahrein un arm[sar
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Istoria comitatului Satu Mare
cunoa;te ̀ n perioada de sf]r;it de
secol XIX ;i `nceput de secol XX
schimb[ri importante `n plan
economic, social ;i cultural, mo-
dific[ri care au influen\at ̀ n mod
evident structura demografic[ a
regiunii.

Despre evolu\ia demografic[ `n re-
giunea noastr[ ne sunt eviden\iate unele
date sub aspect statistic, ̀ n studiul mu-
zeografei Paula Virag, intitulat "Situa\ia
demografic[ din Satu Mare ̀ n perioada
Marii Uniri", ;i cuprins ̀ n volumul "Satu
Mare, Studii ;i comunic[ri, seria isto-
rie-etnografie-art[ - 2008".

Din cauza lipsei de p[m]nt,
`n primul deceniu al secolului
XX s-a accentuat mobilitatea
popula\iei rurale

Jude\ul Satu Mare ajunge la confi-
gura\ia pe care o avea `n anul 1918 cu
10 pl[;i< Satu Mare, Ardud, Seini, Careii
Mari, Baia Mare, Csenger, Fehergyar-
mat, Mateszalka, :omcuta Mare ;i Oa;.

Din evolu\ia num[rului popula\iei
de la `nceputurile monarhiei dualiste,
mai precis din 1869 ;i p]n[ `n 1910, an
`n care s-a organizat ultimul
recens[m]nt coordonat de autorit[\ile
maghiare pentru Transilvania, se ob-
serv[ descre;terea num[rului popula\iei
`nregistrat[ ̀ n perioada 1869-1900, ur-
mat[ de o evolu\ie ascendent[ care atin-
ge punctul culminant ̀ n 1910. Sporirea
num[rului de locuitori din comitatul
Satu Mare, ;i din ̀ ntreaga Transilvanie,
se datoreaz[ `mbun[t[\irii condi\iilor
de trai, a cre;terii economice, dezvolt[rii
industriei, ;i agriculturii, a organiz[rii
mai bune a sistemului sanitar.

~n intervalul 1890-1900, popula\ia
din comitat a crescut cu 37.364 locui-
tori, respectiv cu 12,4%, iar pentru pe-
rioada 1900-1910 cre;terea este de
21.042, respectiv 6,2%. Practic, `n ulti-
mul deceniu al secolului XIX, popula\ia
comitatului a crescut mai mult dec]t ̀ n
primul deceniu al secolului XX.

~ntre 1901 ;i 1910, popula\ia comi-
tatului Satu Mare a cunoscut un spor
mai mic fa\[ de deceniile anterioare.
Aceasta, deoarece s-a resim\it acut lipsa
de p[m]nt pentru marea majoritate a
familiilor din mediul rural. Mare parte
a genera\iilor din deceniile 8 ;i 9 au
ajuns, la ̀ nceputul secolului XX, ̀ n im-
posibilitatea de a-;i plasa for\a de
munc[ `n agricultur[. De aceea s-a pu-
tut observa o mare mobilitate a
popula\iei rurale< `nspre ora;e, pentru
a-;i plasa for\a de munc[ `n industrie,
`n afara provinciei, spre Rom]nia (la
munci sezoniere), dar mai ales spre
America.

Dup[ 1867, autorit[\ile 
maghiare au practicat 
metode de dezna\ionalizare

Recens[mintele efectuate de auto-
rit[\i ̀ n timpul dualismului austro-un-
gar nu au `nregistrat na\ionalitatea lo-
cuitorilor, ci numai limba matern[. Un
asemenea criteriu era convenabil pentru
autorit[\ile maghiare, ;i a permis co-
miterea de numeroase abuzuri. Dup[
1867, `n recens[mintele organizate de
autorit[\ile maghiare, nu au fost ̀ nscri;i
la rubrica limba matern[ evreii, \iganii
;i armenii. Ace;tia au fost inclu;i `n
r]ndul maghiarilor. Metodele de dez-
na\ionalizare, practicate de autorit[\ile
maghiare pentru a spori num[rul lo-
cuitorilor acestei etnii, au fost variate,
folosindu-se persuasiunea, c]t ;i for\a.

A;a se explic[ de ce num[rul rom]nilor
a fost inferior celui al locuitorilor ma-
ghiari.

~n urma recens[mintelor din 1880,
1890, 1900, 1910 reiese c[ `n perioada
aceasta evolu\ia num[rului de locuitori
a fost< rom]nii au crescut de la 76.668
persoane la 92.264, maghiarii au crescut
de la 95.681 la 166.369, germanii au
sc[zut de la 13.449 la 6.709, evrei ;i
\igani nu s-au `nregistrat, ucraineni
`ntre 258 ;i 580, s]rbi ̀ ntre 2 ;i 177, slo-
vaci `ntre 307 ;i 460.

~n func\ie de structura confesional[,
datele adunate de autorit[\ile maghiare
`n timpul monarhiei dualiste relev[ fap-
tul c[ pe teritoriul comitatului Satu Ma-
re predomin[ greco-catolicii, urma\i de
calvini, romano-catolici ;i izraeli\i.
Confesiunile evanghelic[ ;i ortodox[
au un num[r mai restr]ns de
credincio;i, `ns[ cel mai mic num[r de
adep\i `l are religia unitarian[.

Popula\ia comitatului Satu Mare
num[ra `n 1869 un num[r de 206.431
oameni, pentru ca `n 1910 să ajungă la
un total de 267.310. Num[rul
ortodoc;ilor a variat de la 73 la 146, al
greco-catolicilor de la 104.144 la
127.168, al romano-catolicilor de la
35.067 la 51.121, al calvinilor de la
54.209 la 66.426, a luteranilor de la 907
la 1.213, a unitarienilor între 17 ;i 28, a
izraeliților între 12.008 ;i 21.127.

Polula\ia rom]n[ cunoa;te 
o cre;tere spectaculoas[ 
`ntre 1910-1920

Potrivit datelor din recensământul
organizat în 1920, românii reprezintă
populația majoritară din regiunea Săt-
marului, numărul lor ridicându-se la
162.027 locuitori. Locul imediat urmă-
tor este ocupat de etnicii maghiari care

reprezentau 76.893 de locuitori. Era
destul de mare ;i numărul evreilor,
22.365. În plasa :omcuta Mare numărul
românilor este cel mai mare comparativ
cu celelalte plase ale jude\ului, el fiind
de 24.885 persoane. Pl[;ile jude\ului
Satu Mare erau< Ardud, Baia Mare, Ca-
reii Mari, Oa;, S[tmar, Seini, :omcuta
Mare ;i Ugocea. Cel mai mare num[r
de etnici maghiari au tr[it `n plasa
S[tmar (11.716), iar cel mai mic ̀ n Baia
Mare (2.247).

Analiz]nd evolu\ia demografic[ a
popula\iei maghiare ;i rom]ne `n co-
mitatul Satu Mare, potrivit datelor re-
cens[mintelor, se observ[ o cre;tere
constant[ a num[rului etnicilor ma-
ghiari `ntre 1869-1910, ca apoi, `ntre
1910-1920 num[rul lor s[ scad[ brusc
cu 84.476 locuitori. ~n schimb,
popula\ia rom]n[ cunoa;te ̀ ntre 1910-
1920 o cre;tere spectaculoas[ de 69.763
locuitori, ce poate fi explicat[ prin mo-
dific[rile teritorial-administrative pe
care le sufer[ regiunea s[tm[rean[ dup[
1918. La aceasta se mai adaug[ ;i faptul
c[ mul\i rom]ni care au emigrat `n
Rom]nia sau `n alte regiuni ale lumii,
acum se re`ntorc acas[.

~n concluzie, autoarea studiului
arat[< "putem afirma cu certitudine c[
rom]nii reprezentau majoritatea popu-
la\iei ̀ n zona alipit[ Rom]niei, frontiera
stabilit[ prin Tratatul de la Trianon
urm]nd linia care separ[ cele dou[ blo-
curi etnice, rom]n ;i maghiar. Apoi, tre-
buie s[ observ[m rena;terea minorit[\ii
germane aproape disp[rut[ `n 1910. :i
nu ̀ n ultimul r]nd, trebuie s[ subliniem
relativitatea datelor recens[mintelor
maghiare efectuate p]n[ `n anul 1918.
Permanent datele lor trebuie s[ fie con-
fruntate cu alte surse, pentru a putea fi
folosite."

A consemnat C. Bursuc
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Războiul Crimeii a durat din 28
martie 1853 până în februarie 1856 și a
fost un conflict armat dintre Imperiul
Rus, pe de-o parte, și o alianță a Rega-
tului Unit al Marii Britanii și Irlandei, a
celui de-al doilea Imperiu Francez, a
Regatului Sardiniei și a Imperiului Oto-
man, pe de altă parte. Este considerat a
fi fost unul dintre ultimele războaie re-
ligioase pe continent, primul conflict la
declanșarea căruia presa și opinia pu-
blică occidentală a jucat un rol semni-
ficativ, și care, în același timp, a fost ra-
portat prompt opiniei publice occiden-
tale prin noile mijloace de comunicare
(telegraf, presă scrisă, jurnalism inde-
pendent. ~n aceeași notă a premierelor,
războiul Crimeii este considerat a fi cel
dintâi război total, care a afectat în mod
tragic populația civilă expusă la curățire
etnică și abuzuri gen viol. ~n același
timp, este războiul care a influențat în
mod durabil percepția rușilor în ce pri-
vește Occidentul, alierea vesticilor cu
turcii musulmani fiind considerată o
trădare, comparabilă poate numai cu
invazia și jefuirea capitalei bizantine de
către occidentali în timpul celei de-a IV-
a cruciade.

Este, de asemenea, războiul care a
pus în evidență prăpastia care se căsca
deja de pe atunci, în termeni de menta-
lități și valori pe continentul nostru, în-
tre Occidentul catolic și protestant și
Estul ortodox. Acest clivaj cultural du-
rabil va influența politica occidentală în
disputa pe tema Locurilor Sfinte și va
conduce într-un final, împreună cu alți
factori, la războiul Crimeii.

Negocierile de pace au început în
1856, în Rusia fiind pe tron un nou țar,
Alexandru al II-lea. Prin prevederile
Tratatului de la Paris din 1856, privile-
giile speciale ale Rusiei în Principatele
Dunărene au fost transferate către gru-
pul Marilor Puteri. Astfel, Țările Româ-
ne au intrat sub protecția aliaților, iar
Moldova a primit înapoi sudul Basara-
biei, ocupat de ruși încă din 1812. În
plus, navelor de luptă ale tuturor națiu-
nilor le-a fost interzis accesul în Marea
Neagră. Flota rusă fusese deja distrusă
în timpul războiului. Mai mult, țarul și
sultanul au fost de acord să nu mai în-
ființeze niciun arsenal naval militar pe
țărmurile mării. Clauza Mării Negre a
fost o prevedere extrem de dezavanta-
joasă pentru Rusia, datorită scăderii
drastice a amenințării țariste la adresa
turcilor. Mai mult, Marile Puteri au ac-
ționat în direcția respectării indepen-
denței și integrității Imperiului Otoman.

De asemenea, golit total de cutumele
cavaleriei medievale, Războiul Crimeii
ridică pe noi culmi bestialitatea umană,
odată cu folosirea de către soldații fran-
cezi  a cadavrelor soldaților ruși ca zid.
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R[zboiului Crimeii
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IN MEMORIAM
Romanul evocă şi reconstituie o lume dispărută din lumea fizică, scufundată din nefericire. Dar

lumea romanului, fiind trăită de autor şi încifrată în fibrele sufletului său, e transpusă în pagină
pe viu, cu dâra de reverie specifică adolescenţei unui narator martor. 

Trilogia lui Ilie Sălceanu (“Ada
Kaleh” – 2008, “Gelin” – 2010 şi
“Apocalipsa după Ma-
homed” – postum,
2014), dar într-o
anumită măsură şi
romanele anterioare,
“Umbra slugerului
Theodor” (1988), res-
pectiv “Cămaşa morţii.
Theodor Vladimirescu”
(1999), reconstituie un
timp apus şi un spaţiu ca-
re poate fi numit generic
adakalehian.

Acest topos unic în literatura
română îşi va lega pentru totdeau-
na numele de autorul cuceritoarelor
şi memorabilelor naraţiuni pe care
ni le-a lăsat Ilie Sălceanu. 

Episodul “Ada” - o cheie 
a trilogiei

În trilogia amintită, se întâlnesc scrii-
torul şi stilistul cu istoricul şi arheologul,
dar şi cu adalâul, adică locuitorul insulei
legat sufleteşte, deplin, de lumea Ada Ka-
lehului. 

După cum se ştie, în volumul III al
romanului se caută un răspuns< de ce a
dispărut insula? Cine şi de ce a bleste-
mat-o? Şi ne putem întreba dacă nu cum-
va dincolo de inabilităţile inginereşti n-
au fost alte cauze? 

Insula e în centrul romanului, dar au-
torul ne invită şi la o meditaţie despre bu-
curia de a trăi, despre iubire şi despre
preţul iubirii, despre viaţă şi moarte. Au-
torul oferă posibile chei ale misterului
amintit. Multe episoade sunt dedicate iu-
birii care nu ţine seama de nimic, se aprin-
de şi arde, însă prejudecăţile şi Iblis (dia-
volul) o pot călca uneori în picioare. Dar
nimeni şi nimic nu o poate supune defi-
nitiv. 

Cauzele distrugerii acestui Rai dună-
rean, desigur, dincolo de demonstraţii
tehnice, converg în sensul unei pedepse,
întrucât, de la iubirea explozivă a Maryei
Copta, Gelin sau Gonul, iubirea urmează
o involuţie, un drum al degradării. Ne
amintim suita de drame. Nesrin era pe
cale să devină simplu mobilier în casa
unui bărbat posesiv, membră a unui ha-
rem, instituţie pe cât de fertilă în unele
epoci, după unele voci din roman, pe atât
de perimată în lumea modernă. Influenţa
unei alte filosofii despre viaţă, pe care o
simte venind de la Sefidin, îi trezeşte ti-
nerei conştiinţa adevăratei meniri a fe-
meii, ca parte a întregului în componentă
duală, aşa cum era gândită în Paradis, şi
nu altfel. Nesrin s-a sustras destinului în-
jositor rezervat de alţii şi, după ce a dat
iubirii puritatea meritată, plăteşte cu viaţa.
O moarte care nu poate fi răzbunată decât
de Divinitate.

Şi episodul final cred că trebuie citit
în cheie simbolică. E povestea Adei, mult
mai importantă, deşi e aşezată sub aparent
neutrul titlu Adenda. Este în fond o “nu-
velă”, prima scrisă, după spusele autorului,
şi iată, a devenit ultima pagină inserat[
în roman, sensul cercului care se închide
nefiind astfel întâmplător. Avem, în pri-
mul rând un roman de dragoste şi numele
Adei este ales cu o semnificaţie. Ada în-
seamnă insulă, dar poate fi, dacă accep-
tăm o derivare regresivă, şi un feminin
de la Adam, cu trimiteri interpretative. O
nouă Evă?

Acest episod final cuprinde drama
unui sentiment... Memorabile sunt poezia
risipită de trecerea femeii, gesturile, tăce-

ri-
le, trăirile

profunde, durerea. Ne-
împlinirea, comunicarea amânată,

se sustrag presiunii implacabile a timpu-
lui. Decizia ambilor întârzie din cauza
unei pudori juvenile. ~ntârzierea e fatală,
soarta fetei e decisă de altcineva şi de al-
tceva decât de nişte sentimente curate.
Verdict care e posibil doar într-o lume a
prejudecăţilor, unde învăţătura celor şapte
sfinţi ai insulei, iată, s-a risipit. Ceea ce
face prin rapt insul cu ochii de vultur, ră-
pitorul Adei, e în contradicţie cu mesajul
vitalist privind libertatea iubirii din epi-
taful lui Mischin Baba. Ce va urma, ce
destin va avea? Fata ne apare ca fiind con-
strânsă să urmeze o altă cale decât cea pe
care, avem motive, împreună cu perso-
najul, să credem că şi-ar fi ales-o printr-
o relaţie liber-consimţită.

Din momentul plecării fetei, ne pu-
tem doar imagina soarta sa, pe baza
puţinelor date oferite de episodul final.
Dar sugestia este limpede. O iubire siluită
va perpetua răul. Cei doi nu vor duce mai
departe sămânţa iubirii adevărate, ci a
unei iubiri oprimate. Femeia va fi mai de-
parte un simplu obiect. Unde? Peste tot...

Autorul ne lasă libertatea de a crede
că blestemul căzut asupra insulei poate fi
dedus ŞI DE AICI, din această siluire a
aspiraţiilor. Când puritatea sentimentului
este îngrădită prin constrângere, când
Ada e dusă de pe insulă, nu numai insula
ci şi lumea întreagă se clatină, se scufundă.
Scufundarea începe de fapt mai repede
decât cea decisă de autorităţi, şi anume,
odată cu florile pentru Ada pe care le în-
ghit valurile, sau în momentul când Sefi-
din se află singur în casa pe care iubita sa
a părăsit-o forţat, fiind transformată în
roabă şi dusă... Unde? Poate într-un ipo-
tetic Stanbul decadent, ca eroinele vechi-
lor balade populare. Scufundarea este an-
ticipată de perdeaua lăsată în bătaia vân-
tului, de după care fata n-o să apară ni-
ciodată. Cealaltă scufundare, fizică, e doar
un ecou al acestui moment. 

O lectură simbolică

Când aripile iubirii neconstrânse de
obiceiuri, cutume şi mentalităţi (în “Ge-
lin”, Laurenţiu D. vorbeşte de “prejudecăţi
musulmane”, p.37) sunt frânte, apare pri-
mul semn al sfârşitului. Brusc, timpul n-
a mai avut răbdare, nu a mai suportat în-
cătuşarea iubirii. Vocea Adei e de fapt un
strigăt îngenuncheat< “Nu te apropia, nu-
mi vorbi, în spatele perdelei este logod-
nicul meu, dacă mă vede, mă ucide!” Aici
e drama. Cum s-a ajuns aici putem doar
deduce, întâmplările dramatice se adună

în avalanşă. Începuseră violenţele,
violul şi crima, trădarea, inclusiv confis-
carea iubirii, adică tot ceea ce până atunci
nu fusese posibil. Reînflorea haremul şi,
raţionalist gândind, oricât de plauzibil şi
argumentat ni se înfăţişează de către un
personaj sensul său războinic, nimic nu-
l salvează din anacronism în vremurile
noastre. 

Toate acestea să fi însemnat blestemul,
sfârşitul? Scriitorul vorbeşte despre un fi-
nal deschis al cărţii. Aşadar, această in-
terpretare e una dintre cele posibile.

Finalul poate fi şi o sugestie mai pro-
fundă, o intuiţie a unei problematici acute
a lumii de azi, o meditaţie despre ravagiile
intoleranţei şi ale neacceptării celuilalt.
Pietrele tari, insulele care nu admit că fac
parte dintr-un tot armonios, ci îşi afişează
doar esenţele dure devenind insolubile la
tot ce e în jur, insulele granitice care nu
dau nicio aşchie, care refuză humusul ape-
lor şi nu sădesc nimic în aluviuni, fie se
izolează în orgoliul propriu al singurătăţii,
fie riscă să se scufunde. Să ne amintim<
testamentul lui Mischim Baba era un în-
demn la generozitate. 

Romanul e o meditaţie despre putere,
despre perisabilitatea puterilor omeneşti.
Două imperii au fost stăpânii vremelnici
ai ostrovului, dar Stăpânul etern care dă
şi sentinţele definitive este Cerul.

Trilogia “Ada Kaleh” - un 
roman unic, cea mai completă
CARTE a insulei scufundate 

Lectura nu e facilă, sau mai exact la
îndemâna unui cititor grăbit. Numărul
mare de personaje, regresiunile în timp,
periplul imaginilor din trecutul îndepărtat
până în zilele noastre, toate acestea impun
o zăbavă mai mare printre întâmplările
narate. Viteza mai mică asigură însă o
mai atentă cercetare a profunzimilor, o
degustare a rafinamentului pe care-l atin-
ge scriitorul, înzecite satisfacţii estetice.

Sunt pagini îndelung frământate de
un stilist inventiv. Preocupat de armoniile
sonore ale cuvintelor, de o culoare locală
expresivă, textul e presărat cu arhaisme
şi regionalisme de origine turcă, cu glo-
tonime din scufundata insulă, din spaţiul
dobrogean şi balcanic. Sunt termeni prin
care se reconstituie culoarea timpului şi
spaţiului adakalehian, şi se evocă miresme
şi timpuri, sonorităţi care dau farmec de-
osebit textului. 

Toate acestea fac din ciclul “Ada Ka-
leh” un roman unic în peisajul literaturii
române.

Romanul se alătură unor scrieri în ca-
re natura şi iubirea se împletesc într-un
clocot al simţurilor şi în revărsarea plăs-
muirilor erotice. Autorul a colindat cu

gân-
dul spaţiilor
imaginare din Cezara lui
Eminescu, din Thalassa lui Mace-
donschi, scrierile lui Fănuş Neagu, Ştefan
Bănulescu, pentru a aminti doar câteva. 

“Ada Kaleh” e romanul unei insule,
prin care noi, românii, eram legaţi preg-
nant şi fertil de lumea mirabilă a Orien-
tului. El oferă şi o deschidere, documen-
tată riguros, spre lumea musulmană, care
ne-a fost aproape, care a făcut parte din
Ţară şi despre care cunoaştem puţine lu-
cruri. Ne oferă date despre obiceiurile de
acolo, despre tradiţii şi mentalităţi, sunt
developate secrete care ţin de circumci-
ziune, de mariaj, harem etc.

Romanul evocă şi reconstituie o lume
dispărută din lumea fizică, scufundată
din nefericire. Dar lumea romanului, fiind
trăită de autor şi încifrată în fibrele sufle-
tului său, e transpusă în pagină pe viu, cu
dâra de reverie specifică adolescenţei unui
narator martor. Existentă încă doar în
memoria unui număr tot mai mic de per-
soane, romanul o salvează şi o lasă moşte-
nire viitorului prin tot ce e mai neperisa-
bil< cuvântul. Ultimul care a avut insula
în sânge se va risipi, cuvântul însă va ră-
mâne.

Ceea ce nu s-a putut reconstitui pe
ostrovul Şimian de nişte minţi inginereşti,
iată că reuşeşte să facă o carte.

Un roman care pune între-
bări, care invită la meditaţie

Trilogia lui Ilie Sălceanu este o inge-
nioasă poveste de dragoste (poate va fi
transpusă cinematografic vreodată!), o
dragoste frumoasă care sfârşeşte tragic în
condiţiile în care legile nescrise, legile di-
vine ale iubirii curate nu sunt respectate. 

Loc de impact, de ciocnire între im-
perii, între credinţe şi mentalităţi, dar un-
de simţul realităţii a determinat o evoluţie
clară spre toleranţă, micul rai terestru a
devenit, simbolic, un model al armoniei
instaurate între indivizi, între entităţi care
nu mai erau supuşi ai unui despot, nici
rotiţe angrenate într-un fragment de sis-
tem, ci oameni liberi. La acest stadiu de
gândire colectivă liberă s-a ajuns graţie
unor oameni luminaţi care au acceptat
realitatea şi au permis oamenilor să as-
culte glasul celui mai curat sentiment, gla-
sul iubirii. Înţeleptul sau sfântul Mischim
a preluat de la oameni şi din învăţăturile
religiei sale aspiraţiile, nu ascultarea oar-
bă. S-a ajuns la un stadiu avansat când
iubirea adevărată se întemeia pe con-
simţământ. S-a depăşit vremea ierarhiilor
de cazarmă, sufocante pentru individ şi

s-a ajuns la stadiul de comunitate umană.
Încât nu numai decizia autorităţii de a su-

prima micul paradis a fost cauza
finalităţii acelei lumi, ci,

în mod simbolic, reîn-
toarcerea violenţei, care

face imposibilă viaţa li-
beră pe insulă. Idealism

din partea autorului? Pu-
tem zice, dar el vine dintr-

o experienţă trăită, iar din
punct de vedere estetic ro-

manul este convingător. În
lumea contemporană, ră-

văşită de violenţă, modelul
armoniei, ideile îngăduinţei şi

ale comunicării s-ar dovedi fer-
tile, ar fi căile drepte, certe, dar

nebunia răului le calcă în picioa-
re. Cu urmări tragice. 

Romanele lui 
Ilie Sălceanu în contextul

prozei sătmărene

Nu e intenţia acestor note finale
alta decât aceea de a rememora nişte

date. Se ştie că literatura română este
un întreg iar disecarea ei după criterii

geografice ar fi nepotrivită. Totuşi, din
motive istorice, o aspiraţie mai veche de
creştere şi adăugare la literatura ţării a
unor valori locale există şi cred că e con-
structivă. De aceea, în fugă, se pot aminti
scriitori sătmăreni, născuţi aici sau îm-
pământeniţi pentru o vreme, alţii afirmaţi
în altă parte, care au publicat volume de
proză sau romane. Sunt realizări demne
de preţuit, mai ales că, după cum se poate
constata, nu copleşesc numeric. Poate că
valurile următoare vor fi mai înalte... 

Într-o înşiruire fără niciun criteriu,
tabloul arată astfel< “Flamura albă” de G.
M. Zamfirescu (primul volum de poves-
tiri publicat în Satu Mare, 1924)> “Vână-
toarea de cai” (1977) de Ion Bledea> Tudor
Daneş cu “Pescuit de păstrăvi, vinerea”
(1985) şi “Călătorul solitar” (1988)> Ro-
dion Marcovici (“Câşlegi într-un picior”,
roman în limba maghiară cu un subiect
plasat în Oaş)> Ştefan Pop Tarniţa
(“Oşenii” – 1983)> Dariu Pop cu romanele
postume (“Dascălul din Blidari” – 2008
şi “Măriuca nimănui” – 2009)> George
Boitor (“Alberia” – 2009, postum)> George
Maria Banu (“Muntele alb” – 1973)> Ion
Ghiur cu romanul “De Sant Ospiciu” –
2001.

Lista trebuie completată cu< Vasile Să-
lăjan (“Coborând spre nord-vest” – 1972,
“Săptămâni de dragoste” – 1975, “Rodeo”
– 1983) şi Dumitru Mureşan (“Marş verde
în Ramadam” – 1998, “Cununa de sân-
ziene” – 1999.

Ion Boloş a semnat mai multe volume
de proză şi romane< “Fântâna vulturilor”
(1978), “Întoarcerea fiilor” (1982), “Vizi-
tele necunoscutei” (1983), “Călători ca
apele” (1986), “Iubeşte-ţi clipa” (1991),
“Despre societatea vitelor eroine” (1996)
şi “În numele tatălui”.  Virgil Enătescu a
scris mai multe volume de proză, printre
care “Debut întârziat” – (1999).

Un roman excepţional a publicat poe-
tul Radu Ulmeanu, “Chermeza sinuci-
gaşilor”. Desigur, pot fi amintite şi alte nu-
me, de la Ioan Coriolan Aniţaş (cu două
romane poliţiste) la Dan Marius Comşa,
sau alţi scriitori tineri în căutare de drum.
În acest sens, e de reţinut un nume< Gea-
nina Bereş – o tânără care dă semne că
are disponibilitatea de a-şi respecta che-
marea creativă şi talentul.

Cât priveşte trilogia lui Ilie Sălceanu,
încheiată în 2014, ştacheta valorică ră-
mâne foarte sus. Graţie romanelor sale,
proza sătmăreană e înscrisă ireversibil în
circuitul naţional.

Ioan Nistor

Romanele lui Ilie S[lceanu la doi ani
de la trecerea scriitorului `n eternitate
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Stând alături de vedete de fot-
bal precum Ronaldinho și Bryan
Ruiz, miercuri, 3 februarie 2016,
Papa Francisc a anunțat că a doua
ediție a meciului interreligios
pentru pace va avea loc în luna
mai - relatează catholica.ro. „Vă
invit pe toți la Meciul pentru Pace.
Va fi aici, în Roma, în 29 mai”, a
spus Pontiful la un eveniment or-
ganizat de Fundația Pontificală
Scholas Occurrentes. Meciul de
fotbal urmărește să demonstreze
că „suntem capabili să facem pace
cu un joc, cu arta”, a spus el, adău-
gând că o face “ca slujire”.

„Una dintre definițiile Papei este să
fie slujitorul slujitorilor lui Dumnezeu.
De aceea sunt aici, de aceea am fost de
acord să vin aici”, a spus Papa Francisc,
explicând că intenția meciului nu este
prozelitismul, ci binele persoanei uma-
ne. Primul Meci pentru pace a avut loc

în 1 septembrie 2014, pe Stadionul
Olimpic din Roma, și a fost organizat
de fostul jucător catolic de fotbal Javier
„Pupi” Zanetti, care a fost căpitanul
echipei naționale a Argentinei și al echi-
pei Inter Milano din Italia. Zanetti, care
a avut o relație strânsă cu Papa pe când
acesta era Arhiepiscop de Buenos Aires,
i-a „pasat” Papei Francisc ideea organi-
zării unui eveniment sportiv care să reu-
nească membri de diferite religii.

Anun\ul a fost f[cut în 
adrul Congresului Mondial
al Scholas Occurrentes

Sfântul Părinte a susținut ideea și l-
a însărcinat pe Zanetti cu organizarea
meciului, alături de Academia Pontifi-
cală de Științe Sociale. Scholas Occur-
rentes și Fundația PUPI din Italia au
fost alți organizatori cheie. Au participat
la eveniment foști jucători de fotbal care
reprezintă diferite culturi și religii, in-
cluzând budiști, creștini, evrei, hinduși,

musulmani și shintoiști. Alți fotbaliști
cunoscuți, pe lângă Zanetti, au fost Die-
go Armando Maradona, Diego Simeo-
ne, Gabriel Heinze, Mauro Icardi, Carlos
„El Pibe” Valderrama, Alessandro del
Piero, Francesco Toldo, Gianluigi Buf-
fon.

Papa Francisc a făcut anunțul pri-
vind al doilea meci în cadrul Congre-
sului Mondial al Scholas Occurrentes,
organizație fondată de el pe când era
Arhiepiscop de Buenos Aires, ca o ini-
țiativă pentru a încuraja integrarea so-
cială și cultura întâlnirii prin tehnologie,
artă și sport. În cursul întâlnirii, orga-
nizația a prezentat trei dintre progra-
mele sale actuale care promovează for-
marea tinerilor. Alături de Papa au stat
importanți jucători de fotbal precum
Bryan Ruiz, Ronaldo de Assis Moreira,
mai cunoscut ca „Ronaldinho”, José Ma-
ría del Corral, Enrique Palmeyro, pre-
ședintele Ligii Spaniole de Fotbal, Javier
Tebas, și noul președinte al CONME-
BOL – Confederația Sud-Americană de
Fotbal - arată sursa citată.

Bucurându-se de facilităţile
noii clădiri, cu un număr și mai
mare de copii, Surorile Piariste din
Carei desfăşoară o activitate și mai
bogată decât înainte. Mai mult de
cinci luni au trecut de când, într-
un cadru festiv PS Eugen Schön-
berger a binecuvântat noua clădire
(clădirea renovată a vechii mănăs-
tiri) din Carei, în care Surorilor
Piariste s-au mutat cu casa lor de
tip familial.

Au avut atunci în plan dezvoltarea
casei şi ajutorarea a mai multor copii
- în loc de două familii să aibă cel
puţin patru. După aproape o jumătate
de an de de la mutare, Sora Judit ne-
a prezentat dezvoltările din această
perioadă.

26 de copii și-au găsit 
aici o nouă familie

După cum Sora ne-a declarat,
aceste patru familii s-au şi format< do-
uă de fete - acestea fiind cele mai nu-
meroase, una de copii mici şi o familie
de băieţi încă în dezvoltare. Fiecare
familie este condusă de câte o soră.
Privind numărul beneficiarilor, suro-
rile îngrijesc şi cresc 26 de copii, iar
căminul lor de zi cu program de după
masă este frecventat zilnic de 40 de
copii. Cei din urmă vin aici la surori
după cursurile de la şcoală, servesc
împreună masa de prânz, iar apoi, cu
ajutorul pedagogilor îşi rezolvă teme-
le, se pregătesc de ziua următoare. So-
ra Ágnes este mereu prezentă la aceste
activităţi şi le stă la dispoziţie privind
şi cele sufleteşti. În prezentarea
funcţionării casei, Sora Judit a dorit
să sublinieze faptul că în munca lor
un mare ajutor `l reprezintă sprijinul
Primăriei Municipiului Carei, care
oferă mâncare caldă pentru 40 de co-
pii de la căminul de zi.

Sora Judit despre noua 
lor casă

Cât despre casa lor de tip familial,
aceasta şi-a păstrat atmosfera așa cum
era și înainte, iar cu amenajarea spaţii-
lor de locuit a devenit una şi mai căl-
duroasă< "În mod oficial, casa noastră
se numeşte< Oasis Mater Celestina, -
căci aşa se numesc casele surorilor
piariste peste tot în lume, unde sun-
tem prezenţi. Complexul cuprinde ca-
sa de tip familial şi căminul de zi. Re-
prezintă o mare bucurie pentru noi,
că în noua locaţie avem un contact
mai strâns cu căminul de zi, aşa trăim
o legătură mai strânsă cu toţi copiii.
Viaţa noastră s-a schimbat în bine din
mai multe privinţe. Am structurat
spaţiile interioare ale clădirii în aşa
fel, încât trăsăturile familiei să se poată
manifesta, fiecare eveniment sau ac-
tivitate legată de viaţa familiei să aibă
un loc anume. Ne bucurăm tare mult
şi ne reprezintă un mare har faptul că
am reuşit să amenajăm o capelă. Aici,
în fiecare sâmbătă avem parte de Sfin-
te Liturghii împreună cu copiii. Sunt
foarte recunoscători pentru părinţii
preoţi din oraş, care ne oficiază, şi ast-
fel fac posibil acest lucru. Tot în cape-
lă, în fiecare dimineaţă şi seară avem
rugăciuni comune. Avem în plan or-
ganizarea şi unor exerciţii spirituale
mai lungi pentru copii - centrul aces-
tui program va fi la fel capela".

Clădirea are și curte, ceea ce
înainte tare le lipsea copiilor

Timpul şi energiile depuse la faza
de proiectare îşi arată acum roadele,
când fiecare sală este folosită, nu există
niciun colţ care n-ar avea o destinaţie,
relatează Sora Judit< "La început am
încercat să ne realizăm planul în aşa
fel, încât fiecare activitate să aibă locul
ei potrivit în casă. Astfel am amenajat
o bibliotecă, care corespunde şi unei
săli de lectură, unde copiii pot învăţa
în linişte şi îşi pot face temele. Tot aşa
au mai mult loc pentru a servi masa,
au spaţiu pentru joacă, au toate cele
necesare pentru o viaţă echilibrată în

cadrul unei familii. În exteriorul clă-
dirii, în curte pot avea parte de acti-
vităţi în aer liber. Casa anterioară nu
a avut nici curte corespunzătoare. E
nevoie de spaţiu, pentru că încetul cu
încetul vom ajunge la o sută de copii,
care vor frecventa casa sau vor sta per-
manent cu noi".

Ar fi mare nevoie de ajutorul
voluntarilor

După cum vorbele surorii sugerea-
ză, dar şi tendinţele şi fenomenele so-
ciale arată, de astfel de servicii va fi
din ce în ce mai mare nevoie. Aproape
permanent vin copii noi, care au ne-
voie de ajutorul surorilor. Iar ele, la
rândul lor cu greu îşi pot împărţi tim-
pul şi energiile lor pentru a face față
unei astfel de provocări. De aceea ape-
lează la ajutorul comunităţii locale, mai
exact la acele persoane care sacrifică
din timpul lor preţios şi intră în pro-
gramul de voluntariat a surorilor<
"Aproape fiecare copil are nevoie de
ajutor la învăţătură şi la efectuarea te-
melor. Atenţia primită este extrem de
importantă pentru fiecare tânăr. De
aceea aşteptăm pe acei oameni cu bun[
intenţie, care ar învăţa cu copiii noştri
în zilele lucrătoare după masă, între
orele trei şi şapte. Dacă cel puțin o dată
sau de două ori pe săptămână ar putea
veni, ar fi de mare ajutor. Ne bucurăm
de acele persoane, care au răspuns deja
chemării noastre şi ne ajută în timpul
lor liber, dar ar fi nevoie de tot mai
mulţi. Îi purtăm în rugăciunile noastre
pe toţi cei care ne ajută".

Casa nouă a Surorilor Piariste
funcţionează aşadar cu un număr tot
mai mare de copii, şi acest număr se
mai poate aştepta să crească. Căminul
Piaristelor este deschis totodată şi
adulţilor, persoanelor mai în vârstă,
care doresc să ajute copiii. Iar cine
donează din timpul lui cu siguranţă
primeşte în schimb din iubirea,
liniştea, exemplul de viaţă al Surorilor
Piariste.

~n noua locaţe maicele au un contact mai strâns cu căminul de zi, astfel ̀ nc]t au
o legătură mai strânsă cu toţi copiii

Sfântul Părinte l-a însărcinat pe Zanetti cu organizarea meciului

"La început am încercat să ne realizăm planul în aşa fel, încât fiecare activitate să aibă locul ei
potrivit în casă. Astfel am amenajat o bibliotecă, care corespunde şi unei săli de lectură, unde copiii
pot învăţa în linişte şi îşi pot face temele. Tot aşa au mai mult loc pentru a servi masa, au spaţiu
pentru joacă, au toate cele necesare pentru o viaţă echilibrată în cadrul unei familii."

Înc[ un „Meci de fotbal pentru Pace” propus de Papa Francisc

Noul c[min al Surorilor Piariste
din Carei g[zduie;te zilnic 66 de copii
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Medic, prozator ;i dramaturg,
activ în perioada de declin a Ru-
siei Țariste, Anton Pavlovici Ce-
hov s-a dovedit un scriitor aflat
înaintea vremii sale, care a împins
prin textele lui spre noi dimen-
siuni dramaturgia mondială.

Cehov s-a născut la Taganrog, un
oraș de la Marea Azov. Între 1867 și
1879, face studii primare și secundare
în orașul natal. Frecventează teatrul și
conduce o revistă a elevilor. După fuga
tatălui său la Moscova, este nevoit să
acorde meditații.

În 1879, începe studii de medicină
la Moscova și-și ajută financiar familia,
publicând în reviste umoristice. După
absolvirea facultății în 1884, profesează
în jurul Moscovei. În 1886, începe co-
laborarea la revista Novoe Vremia
(Timpuri noi), condusă de Alexei Su-
vorin, cel ce îi va fi editor. În această
perioadă, publică proză, lucrând și la
piesele sale de teatru.

În 1890, efectuează un voiaj în in-
sula Sahalin, unde recenzează popula-
ția. În timpul voiajului său în Italia, din
1894, starea sănătății sale se înrăută-
țește. În 1896, îl cunoaște pe Konstan-
tin Stanislavski, care îi va regiza piesele
de teatru.

În 1897 este spitalizat, atins fiind
de tuberculoză pulmonară. Între 1897

și 1901, piesele sale de teatru (Unchiul
Vania, Trei surori) sunt publicate și re-
prezentate. În 1901, se căsătorește cu
actrița Olga Knipper (1868 - 1959).

În 1903, finalizează piesa “Livada
de vișini”. În 1904, boala i se agravează
și, la 2 iulie, moare în sanatoriul de la
Badenweiler, în Germania.

Cehov şi-a câştigat o reputaţie nu
numai ca dramaturg, ci şi ca unul din-
tre cei mai mari autori de nuvele din
lume, fiind un pionier în domeniul re-
modelării moştenirii epice a literaturii
beletristice din secolul al XX-lea. Atât
în piesele, cât şi în schiţele şi povestirile
sale. Cehov a respins modelul standard
al intrigii şi prezentării personajelor
cu o metodă mai subtilă de redare a
forţelor conştientului şi subconştien-
tului care se lupta dincolo de aparenţe.
Cu modestia sa caracteristică, Cehov
şi-a diminuat propriile realizări, cu ex-
cepţia celei de inovator. “Tot ceea ce
am scris", spunea el, “va fi dat uitării
în cinci sau zece ani> dar drumurile pe
care le-am defrişat vor rămâne solide
şi practicabile - acesta este singurul
meu merit." 

“Cehov este un artist incompara-
bil", observa Tolstoi, “da, da, absolut
incomparabil... Un artist al vieţii... Ce-
hov a creat forme noi de scris, complet
noi, după părerea mea, în întreaga lu-
me, cum nu am mai întâlnit nicăieri...
Şi nici nu poţi să-l compari pe Cehov

ca artist cu scriitorii ruşi anteriori - cu
Turgheniev, Dostoievski sau cu mine.
Cehov a impus o formă specifică, ase-
menea 

După ce a devenit medic, în 1884,
Cehov a continuat să scrie povestiri şi
farse satirice într-un act, împărţindu-
şi timpul între cariera medicală (“soţia
mea legitimă") şi scris (“metresa mea").
Între 1885 şi 1887 a publicat peste trei

sute de schiţe şi a tratat mii de pacienţi.
În 1888 Cehov a început să experimen-
teze genuri literare mai serioase.

Piesa experimentală “Demonul de
lemn” n-a fost admisă pentru a fi pusă
în scenă, ceea ce l-a determinat pe Ce-
hov să părăsească teatrul timp de şapte
ani. A cumpărat o mică moşie la Me-
lihovo, unde s-a mutat împreună cu
familia şi s-a implicat în viaţa comu-
nităţii locale, slujind şi ca doctor de
ţară. Aici, în 1895, Cehov a scris cea
de-a doua piesă de teatru în mai multe
acte, “Pescăruşul”, pe care a descris-o
drept “o comedie, trei roluri de femei,
şase de bărbaţi, patru acte, un peisaj
(vedere spre lac)> vorbărie multă despre
literatură, puţină acţiune, cinci tonuri
de iubire". Piesa a încălcat în mod
conştient cele mai multe dintre con-
venţiile teatrale ale timpului< a plasat
acţiuni majore în afara scenei, a expri-
mat un ideal mai timpuriu al lui Cehov
potrivit căruia fiecare personaj sau
nonpersonaj este un protagonist şi a
folosit vorbirea fragmentară, gestul şi
monologul pentru a ajunge la revelaţia
de sine inconştientă. 

Din cauza sănătăţii sale precare,
Cehov nu a putut asista la spectacolele
de la Moscova nici cu “Pescăruşul, nici
cu Unchiul Vanea”, dar a participat la
o repetiţie şi s-a îndrăgostit de actriţa
Olga Knipper, care juca rolul Ninei.
Cei doi s-au căsătorit în 1901 şi au dus

o viaţă fericită împreună, deşi Cehov
era silit să stea la Ialta, iar Olga la Mos-
cova în timpul sezonului teatral. Cehov
a participat la Moscova la premiera
piesei “Livada cu vişini” ocazie cu care
i s-a adus un călduros omagiu pe scenă.
A murit şase luni mai târziu.

Arta lui Cehov se remarcă printr-
o veridicitate şi un realism desăvârşite.
“O piesă trebuie să arate cum oamenii
vin, pleacă, stau la masă, vorbesc des-
pre vreme şi joacă cărţi", spunea el.
“Viaţa trebuie să fie exact aşa cum este
şi oamenii aşa cum sunt, nu pe picio-
roange... Tot ceea ce se petrece pe scenă
trebuie să fie exact la fel de complicat,
dar şi la fel de simplu ca în viaţa de zi
cu zi." Sublinierea realismului de su-
prafaţă presupune o măiestrie artistică
deplină care reuneşte toate elementele
scenei în proiectul general al piesei.
Aşa cum a remarcat Cehov în discuţia
cu un tânăr dramaturg, căruia i-a dat
un celebru sfat< “Dacă în primul act
atârnă pe perete o puşcă, în ultimul
trebuie să se tragă cu ea".

Conflictele dramatice aşteptate, de-
rivate din dialog, sunt reluate de vocile
interioare ale personajelor, care nu co-
munică foarte mult unul cu altul, ci
mai degrabă se dezvăluie pe sine în
izolare după un “principiu al aisber-
gului" propriu lui Hemingway, lăsând
să se ghicească profunzimile ascunse
dincolo de suprafaţa lucrurilor.

Spectatorii mai vechi ai Tea-
trului de Nord ;i-l amintesc pe
Emanuel Petran `n calitate de ac-
tor. Spectatorii mai recen\i au
v[zut sau auzit de spectacolele
Teatrului de p[pu;i “Puck” din
Cluj-Napoca, condus de Petran,
prezentate  la Satu Mare. Specta-
torii din 2016 au ocazia s[ `l des-
copere pe acela;i Petran `n noua
sa calitate de regizor.

~n cadrul proiectului “Discendo
discimus” (“~nv[\]nd pe al\ii `nv[\[m
;i noi” - traducere liber[), ini\iat de ac-
torul Stelian Ro;ian ;i derulat din
toamna trecut[ cu sprijinul Teatrului,
al Centrului Cultural “G.M. Zamfires-
cu” ;i al Inspectoratului :colar
Jude\ean, a fost realizat, ;i s-a jucat deja
de dou[ ori, spectacolul “Paia\a”, con-
ceput de Emanuel Petran pe baza unor
texte scurte ale lui Cehov. Un spectacol
care poate fi (re)v[zut duminic[, 14 fe-
bruarie, `n Sala Amfiteatru a Casei de
Cultur[ a Sindicatelor.

Visul unei seri de teatru

Scenariul g]ndit de Emanuel Pe-
tran `ncepe cu tema din “C]ntecul le-
bedei”< un actor b[tr]n, care ;i-a dedi-
cat via\a scenei, r[mas singur ;i p[r[sit
`n teatru, vrea s[ mai joace m[car un
rol. Cehov, dac[ se poate. ~ntr-un dia-
log suprarealist cu spiritul dramatur-
gului, dorin\a `i e `ndeplinit[< colegii
din teatru se `ntorc, cu un regizor “de
;coal[ nou[“, din genera\ia postmo-
dern[, ;i urmeaz[ punerea `n scen[ a
unor texte de mare succes din crea\ia

lui Anton Pavlovici< `n prima parte
“Ursul” (varianta clasic[ ;i varianta hi-
permodern[), `n a doua parte “Cerere
`n c[s[torie” (varianta clasic[ ;i o trans-
punere savuroas[ ̀ n cheie gitan[ a po-
ve;tii). B[tr]nul actor prime;te doar
roluri mici, nu cele principale, dar tre-
buie s[ fie mul\umit< dorea s[ joace
Cehov, dar ̀ n fond nu ceruse un anume
rol, a;a c[ ̀ ;i fac noima capriciile regi-
zorale ;i directorale, cum se `nt]mpl[
`n teatru de c]nd e lumea ;i p[m]ntul.

Student la regie, Emanuel Petran

transform[ spectacolul `ntr-o lec\ie
deschis[, cu public, despre chipuri
vechi ;i noi ale artei teatrale. Impresia
de “joc secund”, pe mai multe paliere,
e ̀ nt[rit[ de decorul multicolor g]ndit
de Alexandru Radu ;i dominat de
“Somnul” lui Salvador Dali. Muzica,
mereu adecvat[ contextului rusesc al
textelor, a fost legat[ ̀ n firul scenaristic
de Dorin Grigu\[. La final `l reg[sim
pe b[tr]nul actor singur< va fi fost oare
doar visul unei seri stinghere `ntr-un
teatru abandonat?

Actori `n recital

Emanuel Petran m[rturise;te c[
spectacolul i-a trezit nostalgii din vre-
mea c]nd era doar actor. Tema
“Paia\ei” (nu putem uita r[scolitoarea
oper[ a lui Leoncavallo) `l face s[ fie
generos cu actorii pe care ̀ i conduce ;i
s[ le ofere ;ansa de a str[luci `n egal[
m[sur[. Unii fac mai multe roluri, al\ii
doar unul, dar o fac bine, cu pl[cerea
jocului ;i adesea cu mult[ autoironie.

Stelian Ro;ian d[ tonul spectaco-

lului cu monologul disperat din intro-
ducere, depl]ng]nd starea dec[zut[ a
teatrului de azi. ~n “Ursul” aduce o iro-
nie bl]nd[ ̀ ntruchip]ndu-l pe servitor,
iar `n “Cerere `n c[s[torie” este admi-
rabil ̀ n compozi\ia rolului Tat[lui com-
binator. Patetismul rostirii este de obi-
cei bine temperat, iar gestica e memo-
rabil[.

Sergiu T[b[caru face poate cel mai
bun spectacol al s[u de c]nd `l ;tim la
Teatrul de Nord, satiriz]nd cu mult
gust un anume tip de regizor ultrali-
bertin, pus pe ;ocat de dragul ;ocului,
dar f[r[ prea multe idei ̀ n fond. Inter-
ven\iile sale din prima parte st]rnesc
un r]s s[n[tos, ca ;i “viziunea regizo-
ral[“  care se deruleaz[ ̀ n dreapta sce-
nei, ̀ n paralel cu decorul ;i jocul clasic
din st]nga (Sorin Oros ;i Alexandra
Odoroag[, cu interpret[ri curate). Vlad
Mure;an ;i mai ales Anca Dogaru se
dezl[n\uie `n parodii savuroase.

Tibor Szekely ;i Andreea Mocan
fac ;i ei roluri excelent construite `n
“Cerere ̀ n c[s[torie”, mai ales ambiva-
len\a ei ie;ind din plin `n eviden\[, `n
timp ce Tibor duce p]n[ `n pragul
;arj[rii epilepticul lui personaj, care
st]rne;te nu doar r]sul, ci ;i mila pu-
blicului. ~n fine, momentul \ig[nesc
jucat `n travesti, pe scheletul aceluia;i
text, de Sergiu T[b[caru ;i Alexandra
Odoroag[, cucere;te prin umor, culoa-
re ;i pl[cerea evident[ cu care actorii
`;i asum[ noile identit[\i, pl[cere care
se transmite celor din sal[.

Este o sear[ a dezv[luirilor din cu-
lisele Thaliei, dar ;i a `nv[luirii `n per-
sonaje clasice care iau chipuri noi. Un
spectacol c[ruia `i dorim via\[ lung[.

Vasile A.

Regizorul modern (Sergiu Tăbăcaru) împărțind rolurile celor două duble momente cehoviene

Anton Cehov

TEATRU
Emanuel Petran m[rturise;te c[ spectacolul i-a trezit nostalgii din vremea c]nd era doar actor.

Tema “Paia\ei” (nu putem uita r[scolitoarea oper[ a lui Leoncavallo) `l face s[ fie generos cu
actorii pe care `i conduce ;i s[ le ofere ;ansa de a str[luci `n egal[ m[sur[. 

Anton Pavlovici Cehov a modernizat scrisul dramaturgic

“Paia\a” exploreaz[ chipuri
vechi ;i noi ale artei teatrale
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Miercuri, 10 februarie 2016, la
Galeria de Art[ UAPR din Baia
Mare s-a deschis a zecea edi\ie a
expozi\iei anuale “Identit[\i”, eve-
niment cu tradi\ie `n via\a cultu-
ral[ b[im[rean[. ~n acest an tema
expozi\iei a fost “Insomnii cotidie-
ne”. Au expus  Oana Mirabela
P[curar ;i sculptorul bucure;tean
Nicolae Moldovan.

La vernisajul moderat de curatorul
Gyori Csaba au luat cuv]ntul mai mul\i
participan\i, printre care prof. univ. dr.
Andrei Zl[tescu, specialist `n literatur[
comparat[, antropologie cultural[, cu-
noscutul poet clujean Ion Mure;an ;i
sculptorul Ioan Marchi;, directorul Di-
rec\iei pentru Cultur[ a jude\ului Ma-
ramure;, Laura Ghinea, pre;edinta UAP
Baia Mare. 

Oana P[curar revine 
la pictur[

Pentru Oana P[curar expozi\ia des-
chis[ la Baia Mare - care va fi itinerat[
mai apoi la Satu Mare ;i Bucure;ti - re-
prezint[ revenirea public[ la prima dra-
goste, pictura. A deprins aceast[ art[ la
Cluj-Napoca, absolvind Academia de
Arte Vizuale `n 2003.

Dup[ c[teva expozi\ii, inclusiv `n
Olanda ;i Germania, s-a consacrat des-
ignului de interior ;i restaur[rii, printre
edificiile la care a lucrat num[r]ndu-se
Hotelul Poesis, Castelul Karolyi din Ca-
rei, Complexul muzeal Ady Endre ;i Ca-
sa memorial[ “Vasile Lucaciu” din Apa.
~n ultimul an Oana a curatoriat ;i ame-
najat noua Expozi\ie Permanent[ Aurel
Popp de la Muzeul de Art[ din Satu Ma-
re, iar acum s-a decis s[ revin[ ̀ n lumea
artelor plastice ;i `n calitate de pictor.

Ea expune la Baia Mare ;apte ta-
blouri care pot fi privite ca un ciclu de
medita\ii pe tema somnului, angoasei
;i vis[rii, av]nd `n centru o compozi\ie
mitic[, amintind de legendarele Mume,
o figur[ feminin[ ancestral[ ie;ind din
teluric - dimensiune sugerat[ foarte viu
prin cromatica tabloului - ;i purt]nd ̀ n
m]ini o urn[, semn al de;ert[ciunii<
“\[r]n[ e;ti ;i `n \[r]n[ te vei `ntoarce”.

Indiferent de sensul `n care prive;ti
aceste lucr[ri, descoperi o c[l[torie a fi-
in\ei umane, dinspre ;i `nspre “somnul
cel de  moarte”, ̀ ntruc]t un tablou evoc[
apele Styxului, d[t[toare de pace ;i ui-
tare, iar altul sugereaz[ amestecarea in-
dividualit[\ilor `ntr-o `mpreunare
amorf[, de lut. De cealalt[ parte a Mu-
mei reg[sim portrete feminine b]ntuite
de emo\ii intense, ogoite `n cele din
urm[ ̀ n somnul viu  care ̀ ntruchipeaz[
cealalt[ extrem[ a spectrului tematic
propus de Oana ;i tratat `n tu;e vigu-
roase, pline de for\[ expresiv[, ;i `n cu-
lori tari, expansive.

Nicolae Moldovan ;i 
sculpturile lui cu tr[iri etan;e

~n contrast cu festinul de culoare
din picturile Oanei P[curar, lucr[rile
de sculptur[ expuse de Nicolae Moldo-
van trimit cu g]ndul la o tr[ire extrem
de interiorizat[, etan;[, o `nchidere `n
sine, ̀ ntr-o carcas[ dur[ din care emo\ii-
le r[zbat doar accidental, prin mici
sp[rturi sau g[uri. O singur[ lucrare
este mai extrovert[, prin contorsionarea
;i fr[m]ntarea la care este supus mate-
rialul. Altfel, tumultul emo\ional care
br[zdeaz[ partea pictural[ a acestei ex-
pozi\ii este, `n sculpturi, reprimat,
`ncorsetat,  `nchis sub o carapace
sumbr[, implacabil[, chiar `n cazul `n
care culoarea este mai deschis[. Con-
trastul de tehnici ;i mijloace expresive
este unul foarte puternic< ceea ce ̀ n pic-
turi este v]lv[taie, `n sculpturi este foc
mocnit `n cuptoarele fiin\ei.

Nicolae Moldovan s-a n[scut la Bu-
cure;ti `n 1970 ;i a absolvit Institutul
“Nicolae Grigorescu” `n 1998, cu spe-
cializarea Ceramic[, domeniu `n care a
primit mai multe distinc\ii na\ionale.
Este membru al Academiei Interna\io-
nale de Ceramic[ de la Geneva ;i printre
cei care au contribuit la deschiderea Ga-
leriei “Galateea” din Bucure;ti, spa\iu
unde a deschis expozi\ii personale `n
2012 ;i 2015. ~n str[in[tate a expus `n
Bulgaria, Germania, Coreea de Sud,
Vietnam ;i Danemarca.

Gyori Csaba< Ambii arti;ti
sunt ni;te cercet[tori

Vernisajul a fost deschis de Laura
Ghinea, cea care conduce filiala Mara-
mure; a Uniunii Arti;tilor Plastici din
Rom]nia ;i care a vorbit despre istoria
de un deceniu a expozi\iei “Identit[\i”,
conceput[ ;i curatoriat[ de sculptorul
Gyori Csaba. Dup[ ce ;i-a amintit, cu
mult umor, de prima edi\ie, intitulat[
“S[rutul”, acesta a vorbit despre arti;tii
care expun `n edi\ia 2016.

“Prima dată vreau să prezint invi-
taţii. Pe Nicolae Moldovan nu l-am pu-
tut aduce, pentru că la ora asta are ver-
nisajul unei expoziţii de ceramică in-
ternaţională la Galeria Galateea din Bu-
curești. Anul ăsta m-am gândit la "In-
somnii cotidiene". De fapt de la "Som-
nul" Oanei. Și aveam de mult de gând
să lucr[m împreună,  am vrut să fie un
dialog `ntre arte. Oricum expoziţia va
fi itinerată și atunci poate vom reuși să
facem un dialog despre ce înseamnă
predictibilitatea în ziua de astăzi, ce mai
înseamnă siguranţa în societatea con-
temporană, de ce mai putem fi siguri și
ce mai poate fi o axă de care ne putem
agăţa. Întotdeauna am avut în gând să
implic și artiști din alte domenii, cum
sunt scriitorii, și acum am reușit să aduc
scriitori lângă noi, pe care o să-i rog să
își exprime gândurile despre această te-
mă.

Pentru aceste "Insomnii"m-am gân-
dit la Oana Păcurar și la Nicolae Mol-
dovan. Pe Oana Păcurar de mult voiam
să o scot din atelier. Îi cunosc lucrările.
Destul de greu am reușit, dar mă bucur
acum că s-a întâmplat acest lucru, pen-
tru că împreună cu Nicolae Moldovan
sunt două firi care înseamnă exact aces-
te insomnii. Căutările pe care le poţi in-
tui în lucrările lor, acea luptă și acel tra-
valiu în atelier, în farmacia proprie, aco-
lo unde lucrează.

Oana, care e foarte introvertă în
viaţa socială, uite ce exuberanţă  este în
lucru! Nicolae, care e un bucureștean și
vorbește mult, uite cât e de minimalist
în forme! Pe mine asta m-a atras< amân-
doi sunt niște cercetători - Oana în pic-
tură, Nicolae în așa-zisa ceramică, deja
sculptură. Aici era marea provocare a
decorativilor - să se rupă de decorati-
vism și să ajungă să fie forme, să fie mai
mult decât o pată de culoare, să și spună
ceva, să aibă concept.

Nu sunt critic de artă,  sunt sculptor,
e foarte subiectiv ce spun eu.  Si dacă ar
fi  `n locul meu un critic de artă cred că
ar fi  mult mai subiectiv decât mine,
pentru că arta e subiectivă. Nu poţi să
fii complet, să descrii ceva, pentru că
nu știi ce a fost în sufletul acelui artist.
Nici el nu mai știe, după ani de zile, ce
s-a întâmplat atunci când a enunţat o
idee pe pânză, sau în formă.”

Andrei Zlătescu< Oana P[curar 
este un pictor tragic

A luat apoi cuv]ntul prof. univ. dr.
Andrei Zl[tescu, critic de art[.

“Am hotărât să preiau eu rolul cio-
cănitorii de serviciu astă seară și să ţin
locul criticului acela antipatizat cu cioc,
cu ochelari de baga și foarte doct, vor-

bind din capul mesei, încercând totuși
să descriu acești doi artiști prin compa-
raţie. Eu sunt comparatist de meserie,
așa că nu mă pot abţine să recunosc
contrastul, cel puţin aparent, între ex-
presiile pe care le văd aicea pe simeze și
pe piedestale.

Să încep cu Oana Păcurar. Cred că
este un pictor tragic. Este un pictor de
moștenire a tradiţiei expresioniste - mă
uit și la Munch, mă uit și la Kokoschka,
mă gândeam o clipă la "Guernica" lui
Picasso, nu neapărat din punctul de ve-
dere al tematicii, cât al stării pe care
"Guernica" o comunică picturii moder-
ne și contemporane. Și la Guayasamin,
un pictor ecuadorian  mai puţin cunos-
cut europenilor decât Picasso, dar care
a crescut în tradiţia fauvilor europeni,
încercând să esenţializeze și să aducă
într-un explicit tragic și militant pictora
colegilor lui mai bătrâni și mai docţi,
mai culturaliști, mai elitiști din Europa.

Ceea ce văd în a doua instanţă, în
sculptura domnului Nicolae Moldovan,
este o sculptură de tradiţie esenţialistă.
Este un sculptor care poate fi imaginat
ca un urmaș al lui Henry Moore. Există
foarte multe elemente nu numai de mi-
nimalism, și de esenţialism, un soi de
lirică a bronzului și a pietrei, dacă pot
defini astfel formele acestea, care pe mi-
ne mă duc cu gândul la somn.

O filosofie a somnului
;i insomniei

Haideţi să încercăm să definim som-
nul și insomnia ca două polarităţi ale
aceluiași tot pe care noi vrem să ni-l im-

aginăm ca fiind o formă viabilă și con-
temporană a anxietăţilor noastre de zi
cu zi, a anxietăţilor contemporane ale
globalizării din care toţi - vrem, nu vrem
- începem să facem parte. Și vreau să vă
aduc aminte tuturor de maxima lui
Goya și de titlul ciclului "Somnul raţiu-
nii naște monștri", în care somnul este
întotdeauna prezentat, pe drept sau pe
nedrept, ca un opus al raţionalităţii.
Ceea ce știm noi este că raţiunea este
raţiune de a fi atunci când se conjugă
cu civismul fiinţării într-o lume în care
expresiile converg cu mesajul.

Dacă noi, modernii, suntem inca-
pabili să mai transmitem mesaje expli-
cite, este pentru că lumea s-a rupt din
baierele Sinelui, din baierele transcen-
denţei, odată cu revoluţiile tehnologice,
dar forma noastră de insomnie devine
echivalentă cu o nevoie ratată de comu-
nicare pe care, nu-i așa, ne-o împlinim
pe Facebook, în mediul virtual, ne-o
împlinim în tot felul de forme de co-
municare sau de pseudo-comunicare la
distanţă, în care încercăm să ne exorci-
zăm, cu sau fără succes. Sau să ne schim-
băm măștile în mijlocul nopţii, atunci
când altfel am fi cotropiţi de angoase și
de coșmaruri.

Pentru postmoderni coșmarul este
lipsa eternei întâlniri cu Sinele și este
lipsa posibilităţii unui moment de res-
piro, unui moment de liniște - pe care
l-aș defini ca o anxietate constructivă.
Dacă modernitatea crește, ea crește în
această anxietate, în care tocmai posi-
bilitatea sau probabilitatea lipsei unui
Dumnezeu ne obligă pe noi la un sub-
stitut în comunicare. Iar expresionismul
modernismului este o formă, poate, de

sinceritate paradoxală, în care ironia,
tragismul și anxietatea sunt un fel de
negativ al fricii, sunt un mod de a exor-
ciza o frică care nu se mai poate spune
pe bune, nu se mai poate confesa și nu
se mai poate transmite altfel decât
printr-un gest șocant.

Nu întotdeauna somnul și insomnia
au avut aceleași funcţiuni. Știm că, de
exemplu, Gilgamesh era insomniac,
pentru că avea prea multă energie se-
xuală, putere de vânătoare și dorinţă de
împerechere. El era un întemeietor de
civilizaţii și era de neoprit în energia lui
constructivă. Știm de altfel că el, în in-
somnii, lupta cu monștrii, nu se lăsa
asaltat de monștri, pentru că monștrii
erau ceva exterior lui. Pe de altă parte
știm că în decursul erelor clasice - mă
refer la antichitatea precreștină și la vâr-
stele medievale timpurii - întotdeauna
somnul avea o componentă a liniștirii<
dorm fiindcă merit somnul, dorm fiin-
dcă mă pot împăca cu Dumnezeu și cu
mine însumi în rugăciune. Iar liniștea
somnului este, dacă vreţi, nu un act vo-
luntar în a dormi, sau a mă droga cu
somn, ci este un dar dumnezeiesc ce re-
prezintă împăcarea cu mine și cu conști-
inţa mea ca parte a unei lumi mult mai
mari.

“Niciodat[ nu sunt singurul 
pictor al viselor mele”

În somn apar marile inspiraţii. Până
la Descartes, un pionier al filosofiei ico-
noclaste, al raţionalismului modern, in-
cluzându-l și pe Newton, vorbim despre
o istorie a visului iniţiatic, ceva ce nouă,

modernilor, ne este cu desăvârșire an-
tipatic. Nimic mai prost în gestul sau în
confesiunea unui scriitor sau unui artist
modern decât să mă prezint un iniţiat,
sau un autor de inspiraţii iniţiatice,
atunci când publicul meu de aproape
nu este unul de prieteni dragi.

Până la Descartes lucrurile astea se
întâmplau pe șleau. Așa cum știm, visele
lui Descartes sunt întotdeauna legate de
descoperirile lui ulterioare. "Cogito ergo
sum", gândesc, gândesc raţional, nu vi-
sez, deci exist. Și deși raţionalitatea este
opusă fantazării și iluziei, imaginarului
gol, imaginarul are o putere mult mai
mare decât observaţia critică a realităţii.
Tocmai de aceea avem nevoie de o me-
todologie critică în observaţie și în es-
timarea realităţii, ceea ce este real tre-
buie întotdeauna diferenţiat de ficţiunea
imaginaţiei.

Și totuși Descartes, printre mulţi alţi
filosofi premoderni, își descoperă aceste
teorii în somn, visând. Visul lui Des-
cartes este visul unui pepene uriaș care
i se sparge în faţă. Deasupra focului este
un pepene meteoritic, în care visul
raţionalităţii se naște în acești sâmburi
de foc din vis. El se trezește și dintr-o
dată își vede, ca într-un film anticipativ,
întreaga filosofie.

Tocmai această putere de anticipaţie
a modernităţii este întotdeauna nefertilă
și cumva contraproductivă pentru arta
visării pure. Arta visării pure nu antici-
pează. Faptul că eu pot să am presimţiri
în vis, faptul că pot să anticipez o operă
de artă ţin de o logică a oniricului în
care eu îmi primesc inspiraţia. Nicio-
dată nu devin autor al anticipaţiei și al
coșmarului zilei de mâine. Niciodată nu
sunt singurul pictor al viselor mele. Și
de aici escapismul modernităţii, angoasa
ei și anxietatea unui mod de a fi care se
luptă cu somnul, care încearcă să adoar-
mă cu o pastilă, încearcă să-și cumpere
somnul, în imposibilitatea de a imagina
deschis și a se mai lăsa inspirat sau pă-
călit de așa-zisul demon al inspiraţiei,
daimon.

Cred că, din punctul acesta de ve-
dere, vorbim despre o expoziţie a doi
artiști maturi, post-post-post-post-pos-
tmoderni, pentru care iluzia sinelui vi-
sător este deja denunţată. Ei nu mai vi-
sează cu ochii deschiși. Ei sunt niște oa-
meni care, dacă vreţi, își descriu nega-
tivul propriilor vise ca și cum și-ar ra-
diografia traumele și ar încerca să le
conceptualizeze.

Ion Mureșan< Insomniile 
Oanei sunt tandre

A vorbit apoi, ̀ n stilul s[u foarte per-
sonal ;i care l-a f[cut at[t de `ndr[git,
poetul Ion Mure;an<

“O să încep prin a felicita artiștii,
pentru că de obicei uit să felicit pe cei-
lalţi și după ce termin discursul (vai, ce
frumos am vorbit!) mă felicit numai pe
mine. Încep prin a-l felicita pe Gyori
Csaba, care a avut conceptul acestei ex-
poziţii, pe Oana Păcurar și pe dl. Mol-
dovan.

A vorbi despre insomnie... La Cluj
este o cafenea, Insomnia. Insomnia eu
nu o valorific, adică nu-mi plac insom-
niile. Eu am nopţi - ca și Andrei, care e
un specialist al insomniilor, păcat că n-
a vorbit despre insomniile lui - sunt ne-
productive. Eu când nu dorm nu dorm!
Dar nu lucrez, nimica. Și îmi trec prin
minte tot felul de tâmpenii, de bazaco-
nii, ca și artistei și artistului.

E o stare foarte neplăcută, insomnia.
Ion Barbu spunea "Căci, grei de-ngân-
durare, nămeţi mă năpădeau / cu ochi
ce fură somnul din goluri și îl beau".
Cineva îţi bea somnul. Îţi bea odihna.
Și tu rămâi cu "grei de-ngândurare nă-
meţi" pe cap. Perna-i un nămete,
cearșafu-i un nămete de ninsoare și ci-
neva îţi bea somnul, îţi bea liniștea, îţi

bea odihna.
Insomnia este o stare sterilă. După

cum îngrijorarea noastră - că tot vin
facturile, vine apa, vine canalul, vine
electricitatea... nu au darul de a te liniști,
sau să-ţi creeze o stare confortabilă. Ce
stare confortabilă? Pe dracu! Insomnia
cotidiană îţi creează insomnia noctur-
nă! Nu dormi noaptea, de griji mărunte.
Și soarele e luminos din pricini mărun-
te.

Să vorbesc despre tablourile pe care
le-am văzut. Eu zic că e fericit cel care
nu are insomniile lui Oana. Pentru că
insomniile ei sunt tandre. M[ uit la acest
tablou, care e mai frământat, mai cosmic
așa, mai monumental... toate tablourile
sunt pline de o tandreţe, de o frumuseţe.
Toate personajele care-i locuiesc insom-
niile ei sunt frumoase. Ea are insomnii
frumoase. Și care dorm acolo... dorm
parc-ar fi cu capul sub apă. Sunt învelite
în apă...

Eu aveam la un moment dat un text
despre somn. Somn, întuneric, mănăs-
tiri. Și spuneam că voievozii care alegeau
loc de mănăstiri de pomenire nu alegeau
după săgeată - trăgeau o săgeată și unde
se oprește acolo făceau mănăstire - ci se
puneau, se culcau, și dacă adormeau,
acolo dacă dormeau lin, acolo făceau
mănăstire. Și chiar am întemeiat o mă-
năstire, pe locul unei foste mănăstiri.
Am verificat-o, și m-am pus pe-o brazdă
de fân. Și-am alunecat așa... mă vedeam
cum intru în somn. Ca și în tablourile
Oanei. Intram așa, încet-încet, ca și sub
o apă. Intram în somn, și-am adormit.
Și acolo s-a făcut o mănăstire, într-ade-
văr. Și la Mănăstirea Neamţului, iar. Oa-
na ar fi bună de dus la întemeiat de mă-
năstiri. Insomniile ei sunt  bune de în-
temeiat mănăstiri.

Sculpturile lui Nicolae Moldovan
sunt agitate. Ar vrea el să fie o formă li-
nă, dar ceva le frământă. Au o chestie
de... ficat bolnav. Ceva le împiedică. Di-
năuntrul lor se găuresc, nu le găurește
nimeni din afară, ci le soarbe dinăuntru
ceva. Și, în tot cazul, reușesc să ne stâr-
nească insomnii. Eu în locul lui Nicolae
Moldovan n-aș dormi în același pat.

O să spun un poem. Despre insom-
nii. Despre insomniile cumplite. Un
cântec de leagăn, de fapt<
"Mie în somn mi-au îngheţat mâi-

nile / pentru că în somn e foarte frig. /
M-au trezit și mi le-au tăiat. / Dormi,
puiul mamii. / Dormi. // Mie în somn
mi-au îngheţat picioarele / pentru că în
somn e foarte frig. / M-au trezit și mi
le-au tăiat. / Dormi, puiul mamii. /
Dormi. // Mie în somn mi-a îngheţat
inima / pentru că în somn e foarte frig.
/ M-au trezit și mi-au tăiat-o. / Dormi,
puiul mamii. / Dormi. // Acum sunt
mort. / Eu nu voi mai dormi nicioda-
tă."

Sculptorul Ioan Marchiș< 
Un tablou nu este dec]t 
o lupt[ a contrariilor

Rugat de Gyori Csaba s[ comenteze
aniversarea de 120 de ani a :colii
b[im[rene de pictur[, Ioan Marchi; a
spus, laconic ;i aforistic< “Dacă alergi
după succes, succesul fuge de tine. Cum
îi întorci spatele, se ia după tine.” Apoi
a vorbit despre expozi\ie<

“În sculptură, ca și în ceramică, pro-
blema care se pune oricărui artist, de la
Brâncuși până la Moore, este problema
între suprafaţă și volum. Sculptorii
tradiţionali moderni caută maximum
de volum la minimum de suprafaţă. O
sferă este maximum de volum la mini-
mum de suprafaţă. O frunză, oricare
frunză, este maximum de suprafaţă la
minimum de volum. Între aceste două
limite se zbat ceramiștii și sculptorii.

Noi avem aici amândouă tentativele
la Nicolae Moldovan. O dată la această
frumoasă bucată de zahăr ars, care intră

în această tentativă de a cuceri multă
suprafaţă și de a-și resorbi volumul, așa
cum frumos a zis Mureșan, de a adormi
volumul, iar în celelalte lucrări avem
tendinţa de explozie interioară, tinde
spre maximum de volum la minimum
de suprafaţă. Să vedem ce înseamnă asta
până la urmă. Să mai vorbim de aceste
forme și să spunem că în general sunt
duale, are o formă diurnă și o formă
nocturnă. Acest aspect definește și de-
clară articularea. Zice< eu am făcut o
formă, am produs ceva,  dar mă intere-
sează foarte mult cum se va articula,
cum va fi v[zut[ de voi? Cum se va ar-
ticula, cum se va ag[\a, de pământ sau
de cer? Are această noţiune plastică, ar-
ticularea. Acolo are niște buloane, aici
are niște cozi de linguriţă ca și la lemn,
dincoace are niște inele, parcă forma
vrea să se lanseze...

Vă vorbesc tehnic, pentru că a vorbit
așa de frumos Andrei despre conceptul
de insomnie, iar poezia lui Ion te cam
amorţește puţin.

Mai adaug un singur concept despre
aceste lucruri, și atunci ajung și la pic-
tură< lupta dintre formă și sens. Este o
luptă contradictorie și antagonică. Dacă
dai libertate formei - cum face Oana, să
zicem, pe fonduri, pe fondurile astea
agitate, se duce mâna cum vrea, formei
nu-i pasă de nimic - tușa, pata de cu-
loare de fapt, distruge perspectiva. Pata
de culoare atrage totul într-un singur
plan, spre deosebire de gestul anatomic.
Dacă faci o faţă de om te bagi în spaţiu
imediat. Dacă faci un lucru plat ieși din
spaţiu.

Între formă și sens... de ce spun că
sunt antagonice? Uitaţi-vă la o descriere
de formă. Cum Oana P[curar scapă de
această libertate de tușă, de forma liberă,
și creează anatomia unui nas. Atunci ea
subjugă forma sensului. Ea dorește și
un pic de sens. Dincoace sacralizează
gestual forma. Sacralizând forma, pierzi
sensul - te duci dincolo de sens. Sacra-
lizând sensul, pierzi forma - pentru că,
dacă vrei să faci nările, ești sclavul for-
mei. De ce? Sacrifici forma, să zici că
uite, am un sens< omul acela merge pe
stradă.

La Oana P[curar se petrece un fe-
nomen care-mi place foarte mult. Atât
sacrifică forma, cât să dea un minimum
de sens. Cum aţi spus voi aici cu insom-
nia, avem personajele acestea de-a drep-
tul fantastice sau fantasmagorice. :i toa-
te raportările și apropierile lui Oana de
existenţialism și fauvism, Andrei aici a
avut dreptate. Este fauvă, și este și ex-
presionistă, sau neo-expresionistă, dar
această delicateţe, și bunul simţ al ei de
a da și un pic de sens abstractului...

Să știţi că de fapt un tablou nu este
decât o luptă a contrariilor care trec
unu-n celălalt. Vezi cum se luptă cu ea?
Zice< sunt abstractă, sunt liberă gestual!
Dar în același timp zice< dar vreau să
am și un sens. Și atunci sensul trece în
abstract, în formă, și forma trece în sens.
Această frământare și această trecere
este contradicţia ei interioară, dar asta
creează viaţa. Și temporalitatea. Că nu
există emoţii decât în spaţio-tempora-
litate. În zona abstractului emoţiile se
extirpează. O sferă este perfectă și nu
creează emoţii... decât matematice.”

Felicit]ndu-l pe Gyori Csaba pentru
ideea ;i succesul “Identit[\ilor”, Ioan
Marchi; a ̀ ncheiat spun]nd< “Nu negli-
jaţi 120 de ani de școală băimăreană,
pentru că însăși Baia Mare este pe harta
valorilor culturii și artei plastice din Eu-
ropa și din lume. Cine crede că acestea
sunt glume se înșală. Pentru că arta, pic-
tura, sculptura, transformă omenirea.
Și chiar și istoria. Arta nu este gratuită,
cum ar vrea unii să ne înveţe. Poezia nu
este gratuită. Noi transformăm lumea
prin sentimentele și expresiile noastre
artistice.”

A consemnat Vasile A.

Oana P[curar ;i Nicolae Moldovan ;i-au reunit viziunile `n expozi\ia
“Identit[\i - Insomnii cotidiene” deschis[ la Baia Mare
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Soia este un aliment
excep\ional, foarte bogat `n pro-
teine, vitamine ;i minerale, cu un
poten\ial care r[m]ne `n mare
parte nefolosit ;i neexploatat `n
societatea noastr[. Boabele de
soia sunt interesante nu doar din
perspectiva nutri\ional[, ci ;i din
perspectiva combaterii flagelului
secolului deoarece sunt o surs[
extrem de important[ de compu;i
fitochimici anticancer.

Compozi\ia chimic[

Soia este, poate, alimentul natural
cel mai bogat `n proteine, vitamine ;i
minerale, con\in]nd ;i substan\e fi-
tochimice valoroase, cum sunt
izoflavonele. Capacitatea sa extraordi-
nar[ de a hr[ni ;i a preveni bolile poate
fi u;or `n\eleas[ dac[ trecem `n revist[
componentele benefice pentru s[n[tate.
Soia con\ine 36,5% proteine, o concen-
tra\ie foarte mare comparativ cu
carnea(20%) sau ou[le(12,5%). Dincolo
de concentra\ie, soia ofer[ proteine de
`nalt[ calitate organismului, asigur]nd
necesarul de aminoacizi, at]t la adul\i
c]t ;i la copii. ~n general, proteinele din
leguminoase au deficien\e de metionin[,
un aminoacid esen\ial sulfurat, care nu
lipse;te ̀ ns[ din boabele de soia. Tocmai
de aceea, se poate spune c[ valoarea bi-
ologic[ a proteinei din soia este compa-
rabil[ cu cea din carne.

Experimentele efectuate de Institutul
Na\ional Francez de Cercetare Agro-
nomic[  arat[ c[ proteinele din soia sunt
digerate ;i absorbite la fel de u;or ca ;i
cele din laptele de vac[.

Spre deosebire de alte leguminoase,
cum ar fi fasolea sau lintea, care con\in
mai pu\in de 1% gr[simi, soia poate
ajunge p]n[ la 19,9%. Din moment ce
acizii gra;i din soia sunt ̀ n principal ne-
satura\i, gr[simea din soia ajut[ la re-
ducerea nivelului colesterolului.

Carbohidra\ii reprezint[ 20,9% din
greutatea boabelor de soia ;i sunt com-
pu;i dintr-o varietate de oligozaharide,
zaharoz[ ;i o cantitate mic[ de amidon.
Spre deosebire de celelalte leguminoase,
cum ar fi lintea, fasolea, fasolea mung
sau adzuki, care sunt bogate `n amidon,
soia con\ine foarte pu\in. Astfel, este bine
tolerat[ de diabetici.

Jum[tate din necesarul zilnic de vi-
tamine B1 ;i B2 ;i 20% din necesarul de
vitamine B6 ;i E sunt asigurate de 100
de grame de soia, `ntrec]nd toate cele-
lalte leguminoase. Totu;i, tr[s[tura co-
mun[ tuturor leguminoaselor, soia e
s[rac[ `n vitamina C ;i con\ine foarte
pu\in[ provitamina A.
Soia con\ine multe minerale, de exem-
plu, 100 de grame furnizeaz[ 15,7
miligrame fier, de cinci ori mai mult
dec]t carnea, o cantitate mai mult dec]t
necesar[ pentru a satisface nevoia zilnic[
a unui b[rbat adult. De;i fierul din soia
se absoarbe mai greu, prezen\a simul-
tan[ a vitaminei C ̀ n intestin din fructele
proaspete ;i legumele consumate la
aceea;i mas[ cresc semnificativ absorb\ia
de fier din soia. Este foarte bogat[ ̀ n fos-
for, magneziu ;i potasiu ;i destul de bo-
gat[ `n calciu. Soia are avantajul de a nu
con\ine aproape deloc sodiu, mineral
care cauzeaz[ reten\ia de fluide `n \esu-
turi. Aceasta o face foarte potrivit[ `n
cazuri de boli cardiovasculare.

Soia con\ine din abunden\[ sub-
stan\e chimice  care nu sunt nutrien\i ̀ n
sensul restr]ns al termenului, `ns[ sunt
remarcabil de active `n organism. De-

scoperirea acestor substan\e constituie
unul dintre cele mai mari progrese `n
stiin\a nutri\iei din ultimii ani.

Cel mai important component nenu-
tritiv al soiei `l reprezint[ izoflavonele,
acestea fiind responsabile pentru ma-
joritatea propriet[\ilor terapeutice ale
acesteia. Sunt un tip de fitoestrogen (hor-
mon feminin de origine vegetal[), cu un
efect similar cu al estrogenului, ̀ ns[ f[r[
efecte secundare nedorite. Cele mai im-
portante izoflavone din soia sunt genis-
teina ;i daidzeina. Foarte important de
semnalat c[ uleiul de soia nu con\ine
izoflavone.

Efecte terapeutice

Consumul de soia ;i derivate din ea
ajut[ femeile s[-;i men\ina echilibrul
hormonal datorit[ izoflavonelor sale.
Beneficiile sunt multiple, ca de exemplu
regularizarea ciclului menstrual la fe-
meile aflate la premenopauz[. Consumul
regulat de soia sau derivate din ea, care
sunt mai bogate ̀ n izoflavone(tofu, lapte
sau b[utur[ din soia, f[in[ din soia,  ex-
tract de protein[) ajut[ la ameliorarea
deregl[rilor asociate cu menopauza. O
diet[ pe baz[ de soia reprezint[ o terapie
de `nlocuire a hormonilor valid[ ;i efi-
cient[.

Are acelea;i efecte benefice asupra
oaselor ;i inimii, cu marele avantaj c[
protejeaz[ ̀ mpotriva cancerelor mamar
;i uterin. Studiile efectuate la Universi-
tatea din Carolina de Sud arat[ `n mod
clar c[ riscul de cancer de s]n este invers
propor\ional cu cantitatea de tofu pe
care o femeie o consum[. S-a demonstrat
de asemenea, c[ b[rba\ii care consum[
`n mod constant soia au un risc mai
sc[zut de cancer de prostat[. Japonezii
au o rat[ de mortalitate prin cancerul de
prostat[ mai mic[, datorit[ consumului
de produse din soia, `n special tofu.

Fitoestrogenii din soia previn arte-
rioscleroza ;i ̀ mbun[t[\esc s[n[tatea in-
imii ;i arterelor. P]n[ acum s-a crezut
c[ procesul de rigidizare al arterelor este
ireversibil. Totu;i s-a descoperit c[, da-
torit[ efectului soiei, arterele devin mai
pu\in rigide ;i mai pu\in ̀ nguste. Aceasta
este o veste bun[ pentru persoanele care

sufer[ de arterioscleroz[ ;i, `n con-
secin\[, de reducerea fluxului sanguin
c[tre arterele coronare (atac de cord, an-
gin[), cerebrale, iliace ;i celelalte artere.
S-a demonstrat experimental c[ genis-
teina din soia previne formarea de trom-
boze (cheaguri) `n artere, inhib]nd for-
marea de trombin[ (substan\[ care
ini\iaz[ procesul de coagulare) ;i
aderen\a trombocitelor.
Formarea unui trombus sau cheag, ̀ ntr-
o arter[ este cea mai grav[ consecin\[ a
arteriosclerozei. Tromboza `n arterele
coronariene duce la atacul de cord.
Tromboza `n arterele cerebrale duce la
atac cerebral.

Consumul ridicat de proteine de
origine animal[ provoac[ pierderea cal-
ciului prin urin[ ;i este considerat unul
dintre principalii factori care contribuie
la apari\ia osteoporozei `n \[rile dez-
voltate. Pe de alt[ parte, proteinele din
soia reduc pierderea urinar[ a calciului
;i cresc mineralizarea ;i densitatea
osoas[. Acelea;i proteine, din soia nu
interfereaz[ cu func\ia renal[. ~nlocuirea
c[rnii cu produse din soia are efecte
benefice asupra func\ion[rii rinichilor
`n caz de insuficien\[ renal[ sau nefroz[
(degenerarea \esutului renal, care
cauzeaz[ pierderea proteinelor prin
urin[).

Institutul Na\ional al Cancerului din
Statele Unite acord[ foarte mare aten\ie
efectelor anticancerigene ale produselor
din soia, recomand]ndu-le pentru re-
ducerea riscului de cancer de s]n, de
colon, rectal, gastric, de prostat[ ;i de
pl[m]ni.

De;i soia este foarte hr[nitoare ;i are
propriet[\i vindec[toare de necontestat
prezint[ ;i anumite dezavantaje care tre-
buie s[ fie cunoscute, cum sunt< prezen\a
acidului uric, lipsa vitaminei B12,
con\inutul sc[zut de vitamina C ;i provi-
tamina A, posibile alergii, de;i rare, flat-
ulen\a etc.

Aceste dezavantaje nu trebuie s[ de-
scurajeze consumul acestei superlegu-
minoase, care poate fi considerat[, pe
bun[ dreptate un adev[rat medicament
alimentar.

Ing. chimist Mircea Georgescu
Tel.< 0721202752

Consumul constant de soia
`nt[re;te organismul 

;i ne fere;te de multe boli

Te-ai gândit vreodată câte re-
guli ale alimentaţiei echilibrate se
regăsesc în zicalele noastre popu-
lare? Că bunii şi străbunii noştri
ne-au transmis esenţa vieţii sănă-
toase, prin câteva vorbe de duh? 

Dacă ni le-am reaminti şi am ţine cont
de ele, am învăţa simplu şi uşor să mân-
căm cumpătat şi să trăim frumos!

1. “Masa de dimineaţă e a ta, prânzul
împarte-l cu prietenii şi cina dă-o duşma-
nilor.” Dacă vrei să nu te îngraşi şi să tră-
ieşti sănătos, mănâncă bine la micul de-
jun, suficient la masa de prânz şi puţin la
cină.

2. “Mâncarea de dimineaţă lungeşte
viaţa.” Micul dejun este cea mai impor-
tantă masă a zilei şi nu trebuie să lipsească
din meniul tău.

3. "Apa este singura băutură pentru
înţelept." Apa te ajută să trăieşti sănătos
şi să slăbeşti frumos.

4. “A mânca nu e ruşine, când mă-
nânci ce se cuvine.” Alege alimentele să-
nătoase pentru meniurile tale, combină-
le în mod corect şi nu uita de cumpătare.

5. “Înghite cât poţi mesteca.”
Înghiţiturile mici şi mâncatul în tihnă în-
seamnă un proces de digestie uşor şi co-
rect.

6. “Nu mânca până te faci cimpoi.”
Mănâncă doar atât cât să te saturi. Ridi-
că-te de la masă înainte să-ţi simţi sto-
macul plin până la refuz.

7. “Îmbuibarea îţi îngreunează sto-
macul, flămânzia de tot ţi-l slăbeşte.”
Cumpătarea şi echilibrul sunt secretele
vieţii sănătoase. Mâncarea în exces duce
la obezitate, înfometarea duce la boală.

8. “Mâncarea ţărănească puţine boale
aduce.” Hrana naturală şi mâncarea gătită
acasă înseamnă alimentaţie sănătoasă.

9. “Bucătărie grasă, moştenire slabă.”
Mâncarea grasă ne slăbeşte sănătatea.

10. “Un măr pe zi ţine doctorul de-
parte.” Fructele nu trebuie să lipsească,
nici măcar o zi, din alimentaţia echilibra-
tă.

11. “În butelce mici, vinul cel mai
bun.” Alimentaţie echilibrată înseamnă
porţii mici şi hrană de calitate.

12. ”Nu tot ce zboară se mănâncă.”
Alege hrana de calitate, nu mânca orice
îţi pică în mână.

13. “Nu-i vinovat cel ce mănâncă 7
pite, ci cel ce le dă.” Iată un proverb exce-
lent pentru orice părinte. Noi, cei mari,
răspundem de alimentaţia celor mici.

14. “Mănânci linte, creşti la minte.”
Lintea este unul dintre cele mai sănătoase
alimente, iubit şi de bunii noştri.

15. “Mărul cel frumos îl mănâncă por-
cii”. Alege alimentele cu dimensiune şi
culoare fireşti, nu pe cele crescute şi co-
lorate artificial.

16. “Gândeşte de azi ce vei mânca
mâine.” Orice dietă corectă şi alimentaţie
săn[toasă înseamnă preocupare şi grijă
pentru hrana noastră, nu mâncare la în-
tâmplare.

17. “Cine nu poate răbda, nu mănâncă
poama coaptă.” Răbdarea este cel mai ma-
re secret al unei diete de slăbire.

18. “Cine mănâncă lacom, nu-i tic-
neşte.” Mănâncă încet şi mestecă bine fie-
care înghiţitură de mâncare, una dintre
cele mai importante reguli ale alimentaţiei
echilibrate.

19. ”Cine mănâncă multă miere, o să
verse fiere.” Dulciurile sunt printre cei
mai mari duşmani ai sănătăţii.

Cu siguranţă, dacă am asculta sfaturile
înţelepte ale bunicilor noştri, nu ne-am
mai lupta cu kilogramele în plus, cu ce-
lulita, cu bolile care apar pe fondul unei
alimentaţii deficitare, cu problemele te-
nului şi ale părului, cu îmbătrânirea pre-
matură a organismului şi cu lipsa de ener-
gie. Bunii noştri cunoşteau diferenţa din-
tre “a se hrăni” şi “a mânca”.

Proverbe despre
alimenta\ie

Soia îşi are originile în China şi Japonia, fiind – alături de orez, grâu, orz şi mei – una dintre
cele mai hrănitoare plante. Soia aparţine familiei leguminoaselor, fiind o erbacee anuală cu frunzele
paripenat-compuse, moi, de un verde intens pe faţa expusă la soare.

Ne g[si\i `n Satu Mare,
str. Gheorghe Laz[r, 

nr. 1, jud. Satu Mare, ;i 
la tel/fax< 0261/726.101, 

mobil - 0737.518.461

Orar< 
luni - vineri 
8<00 - 16<00

ATO MEDICAL VEST
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S~N~TATE
Extractul de m[ce;, plant[ cu un nivel foarte ridicat de vitamina C, garanteaz[

bio-disponibilitatea mare a acestei vitamine, acidul ascorbic reg[sindu-se ̀ n acest
supliment `n matricea sa alimentar[ natural[.

Guta este o boal[ extrem de
dureroas[, care afecteaz[ o arti-
cula\ie. Dup[ cum explic[ spe-
ciali;tii, durerea `n impulsuri lo-
ve;te adesea peste noapte, pielea
lu]nd o culoare ro;u-aprins, iar
articula\ia afectat[ umfl]ndu-se
;i devenind extrem de sensibil[. 

Aceast[ situa\ie poate dura uneori
de la 5 la10 zile. Ca frecven\[, guta afec-
teaz[ `n special b[rba\ii. Statisticile
arat[ c[ 16 b[rba\i din 1000 ;i 3 femei
din 1000 sufer[ de aceast[ afec\iune.
Se pare c[ la baza gutei stau procesele
biochimice din organism. O substan\[
numit[ urat pe care o avem cu to\ii `n
organism, `n cazul unui suferind de
gut[, aceast[ substan\[ se formeaz[ ;i
se depune ̀ n articula\ii sub forma unor
cristale extrem de ascu\ite, provoc]nd
o durere intens[. Guta poate fi cauzat[
de o deficien\[ enzimatic[ mo;tenit[,
dar exist[ un num[r de factori care pot
gr[bi acest proces, `ntre care anumite
alimente, alcoolul , medicamentele pre-
cum ;i alte boli.

Cel mai des sunt afectate degetele
mari de la picioare(podrag[), dar guta
poate cauza dureri ̀ n aproape orice ar-
ticula\ie. De obicei guta afecteaz[ ̀ ntr-
o perioad[ doar o articula\ie. La per-

soanele `n v]rst[ este posibil s[ se fie
afectate mai multe articula\ii ̀ n acela;i
timp, adesea la degetele de la m]ini, ̀ n
acest caz fiind predispuse mai mult fe-
meile dec]t b[rba\ii.

~n general este bine s[ apela\i la
medic. ~n primul r]nd dac[ sim\i\i o
durere subit[ ;i intens[ la nivel unei
articula\ii. Guta netratat[ poate pro-
voca mai mult[ durere precum ;i leza-
rea articula\iei.

Dac[ sunte\i la primul acces, me-
dicul va avea ̀ n vedere urm[toarele< s[
stabileasc[ diagnosticul de obicei prin
analize ale s]ngelui> s[ stabileasc[ cau-
za, cauzele gutei< un eventual exces de
alcool,medica\ia antihipertensiv[, doze
mici de aspirin[ luate prentru preve-
nirea bolilor de inim[ ;i unele medi-
camente utilizate `n tratamentul can-
cerului> maladiile asociate, cum ar fi o
boal[ renal[, afec\iuni ale m[duvei
osoase, obezitatea ;i nivelurile crescute
ale trigliceridelor> prescrierea unui tra-
tament adecvat.

Plante medicinale pentru 
eliminarea toxinelor

Dac[ sunte\i `n momentul de fa\[
suferind de gut[ sau dac[ sunte\i un
poten\ial suferind, speciali;tii vin `n
`nt]mpinarea dumneavoastr[ cu c]te-

va sfaturi.
Odihna face parte din primele

m[suri pe care pute\i s[ le lua\i. ~n tim-
pul unui acces acut de gut[ este bine
s[ v[ odihni\i ;i s[ \ine\i `n pozi\ie c]t
mai ridicat[ articula\ia suferind[.

~ntruc]t durerea este destul de in-
tens[, un analgezic v[ poate fi de folos,
de pild[ ibuprofenul. ~n schimb  spe-
ciali;tii recomand[ s[ evita\i aspirina,
deoarece ar putea amplifica durerea.

Pentru o cur[\ire radical[ a articu-
la\iilor, folosi\i plante medicinale. Plan-
tele medicinale diuretice ;i laxative fac
ca sistemele de excre\ie s[ pompeze
astfel `nc]t toxinele s[ fie eliminate.
Sunt  indicate frunzele de p[p[die,
r[d[cina de cicoare ;i r[d[cina de brus-
ture, administrate sub form[ de ceai.
Dup[ recomand[rile fitoterapeu\ilor,
trei ce;ti pe zi preparate conform in-
struc\iunilor vor contribui la calmarea
unui acces acut de gut[ ;i pot preveni
apari\ia altui atac.

La fel de important este s[ be\i
mult[ ap[. Acesta contribuie la sp[larea
excesului de acid uric din organism.
Pentru cele mai bune rezultate be\i 5
sau 6 pahare pe zi. De asemenea, apa
prezint[ avantajul de a preveni forma-
rea pietrelor la rinichi care de aseme-
nea, afecteaz[ persoanele cu gut[.

A consemnat :tefania Cri;an

Sirop Imunotonic

Este un supliment alimentar cu rol
de `nt[rire ;i stimulare a imunit[\ii.

Ingrediente - extract natural din fruc-
te proaspete de< C[tin[-alb[ (Hippophae
rhamnoides), tinctur[ de propolis, tinc-
tur[ de Echinacea (Echinacea purpurea),
zah[r invertit enzimatic (bogat `n com-
plexul de vitamine B), conservant (ben-
zoat de sodiu – 0,02%).

Men\iuni nutri\ionale
Con\ine< fructoz[, glucoz[, propolis,

polizaharide, uleiuri esen\iale, deriva\i
fenolici (acid cichoric, acid caftaric, echi-
nacozide), bioflavonoizi, beta-caroten,
zeaxantin[, lutein[, xantofile, lectine, al-
chilamide, acizi gra;i esen\iali, fitosteroli,
vitamine (complexul vitaminic B, vita-
mina K, vitamina C, vitamina A, vita-
mina E, vitamina D), minerale ;i oligoe-
lemente (potasiu, iod, calciu, fier, mag-
neziu, cupru, fosfor ;i sodiu).

Men\iuni de s[n[tate
Supliment alimentar adjuvant ̀ n for-

marea ;i `nt[rirea imunit[\ii. Surs[ bio-
disponibil[ de vitamine, minerale, ;i
compu;i cu rol antioxidant. Faciliteaz[
detoxifierea general[ a organismului. Ad-
juvant `n sporirea rezisten\ei la diver;i
factori alergeni. Sus\ine procesul natural
de recuperare a organismului `n episoa-
dele de convalescen\[. Adjuvant `n pe-
rioadele cu efort fizic ;i intelectual intens.
Ac\iune tonifiant[, imunostimulatoare,
antioxidant[, antiinflamatoare, vitami-
nizant[ ;i mineralizant[.

Caracteristici generale ale produsu-
lui<

Plantele medicinale ;i fructele de
p[dure folosite ca materie prim[ pentru
siropurile Hypericum sunt recoltate din

zone nepoluate, ecologic curate, astfel
`nc]t putem garanta eficien\a maxim[ ;i
puritatea produsului, prin lipsa de con-
taminan\i toxici carcinogeni,
ierbicide, insecticide ;i
`ngr[;[minte chimice.
Siropul Imunotonic este un
tonic general valoros ;i un
imunostimulent foarte efi-
cient datorit[ propolisului, ex-
tractului de C[tin[-alb[ ;i a
tincturii de Echinacea.
Formula complex[ a
produsului a fost spe-
cial conceput[ pentru
a crea o complemen-
taritate ;i o sinergie
a compu;ilor natu-
rali activi con\inu\i
de fructele de
C[tin[-alb[, de
Echinacea ;i de
propolis.

Produsul red[
vitalitatea ;i buna
dispozi\ie prin
`nt[rirea imunit[\ii
naturale a organis-
mului. Acesta spo-
re;te capacitatea
proprie a corpului
de a lupta ̀ mpotri-
va diver;ilor agen\i
patogeni (viru;i,
bacterii, parazi\i) ;i
de a rezista la di-
ver;i factori aler-
geni. Aceste pro-
priet[\i se explic[
prin con\inutul
mare `n vitamine ;i
minerale ce se

p[streaz[ nealterate, cu o bio-disponibi-
litate sporit[, datorit[ proces[rii mini-
male a ingredientelor, f[r[ tratamente

termice.
De asemenea, produsul are o

ac\iune favorabil[ asupra ̀ ntre-
gului aparat cardiovascular ;i
asupra sistemului respirator. ~n
plus, siropul este util ̀ n tonifie-
rea celulelor hepatice, fiind un
bun detoxifiant. Nu `n ultimul

r]nd, multitudinea de com-
pu;i bio-activi contribuie la

sporirea rezisten\ei la fac-
torii de stres fizic ;i psi-
hic, energiz]nd ;i pro-
tej]nd organismul fa\[
de efectele negative ale
radicalilor liberi.
Astfel, Siropul Im-
unotonic este indicat
`n `mbun[t[\irea im-
unit[\ii pe cale natu-
ral[, vitaminizarea ;i
mineralizarea corpu-
lui, ̀ nt[rirea organis-
mului sl[bit sau aflat
`n convalescen\[,
pentru ̀ mbun[t[\irea
activit[\ii intelectuale,
energizarea fizic[, li-
mitarea stresului oxi-
dativ ;i detoxifiere.
Mod de folosire< Pen-

tru adul\i, doza reco-
mandat[ este de 1-2
linguri de sirop, de 3
ori pe zi, `naintea me-
selor principale. Pen-

tru copii, doza reco-
mandat[ este de 1-2 lin-

guri\e, de 3 ori pe zi. Cura

recomandat[ este de 30 de zile. Nu
con\ine coloran\i sau arome de sintez[.
A se agita `nainte de folosire.

Echinacea

Este un supliment cu rol adjuvant ̀ n
sporirea imunit[\ii naturale a organis-
mului.

Ingrediente (mg/capsul[)< extract in-
tegral, 100% natural, din Echinacea pur-
purea – 230 mg, maltodextrin[.
Men\iuni de s[n[tate< Adjuvant ̀ n cre;te-
rea imunit[\ii naturale a organismului.
Sus\ine rezisten\a natural[ ;i capacitatea
de regenerare a organismului `n perioa-
dele de convalescen\[ sau de stres. Are
ac\iune imunostimulatoare, antiinflama-
toare, antimicrobian[.

Mod de folosire< Pentru adul\i, doza
recomandat[ este de 3-6 capsule pe zi,
c]te 1-2 capsule de 3 ori pe zi, dup[ me-
sele principale. Cura recomandat[ este
de 20 zile cu o pauz[ de 7 zile dup[ care
aceasta se poate relua. Curele se reco-
mand[ `n special prim[vara ;i toamna.

Spray propolis

Este un supliment alimentar cu rol
bacteriostatic, cicatrizant ;i antiinflama-
tor. Con\ine tinctur[ de Propolis 80%
vol - 17,00 ml, acid alfa lipoic - 166,67
mg, ap[ demineralizat[ - 8,00 ml, glice-
rin[ farmaceutic[ - 8,00 ml, alcool etilic
din cereale 96% vol - 17,00 ml.

Produsul are urm[toarele pro-
priet[\i< bacteriostatic, antimicotic, ci-
catrizant, antiinflamator.

Recomand[ri< adjuvant `n afec\iuni
dermatologice (irita\ii, arsuri, eczeme),

ale cavit[\ii bucale (stomatite, afte bucale
;i linguale), cicatrizarea ;i regenerarea
\esuturilor lezate, calmarea durerilor. Da-
torit[ Acidului alfa lipoic, este un puter-
nic antioxidant (de 40-60 de ori mai pu-
ternic decat vitamina E) ;i un puternic
regenerant de antioxidan\i (vitamina C,
glutation, coenzima Q10), poten\eaz[
propriet[\ile terapeutice ale Tincturii de
Propolis ̀ n tratarea afec\iunilor pielii sau
afec\iuni provocate de `mb[tr]nire.

Mod de folosire< Extern< se aplic[ lo-
cal la nivelul zonelor afectate, de 3-5 ori
pe zi sau la nevoie. Intern< se adminis-
treaz[ c]te 1-2 pulveriz[ri de 3-5 ori pe
zi, de la distan\a de 10-15 cm. Doza zil-
nic[ recomandat[ (estimat[)< 1,5 ml pe
zi.

Produsele se g[sesc la cele două 
magazine Hypericum 

din municipiul Satu Mare<

Str. Drumul Careiului, nr. 4-5
Tel< 0261 740 121

Str. :tefan cel Mare, nr. 5 
Tel< 0261 716 450

Produc[tor< 
HYPERICUM IMPEX S.R.L.

Sediu< Baia Sprie, str. Gutinului, nr.
3A, Maramure;, Rom]nia
Tel/fax< 0262 271 338 > 0262 372 695 
Tel comenzi< 0262 263 048
E-mail< office@hypericum-plant.ro
sau hypericumimpex@yahoo.com
Pentru mai multe informa\ii cu privi-
re la produsele noastre ;i pentru ofer-
te, v[ rug[m s[ accesați site-ul<

www.hypericum-plant.ro

Solu\ii bl]nde pentru durerile 
ascu\ite de gut[

Siropul Imunotonic de la
Hypericum `nt[re;te imunitatea
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RE}ETE

Vin dulce de stafide

Pui pr[jit cu mâncare 
de dovlecei 

Mod de preparare<

3 kg de zahăr se fierb în 6 l de
apă, iar când zahărul s-a topit, iar apa
este în clocot, cu acest sirop se opăresc
stafidele. Când boabele de fructe se
umflă și se înmoaie, stafidele se scot și
se mixează, fie cu robotul de bucătărie,
fie cu un blender apoi se amestecă din
nou cu zeama. Se adaugă drojdia, se
amestecă până la omogenizare și se lasă
așa timp de o săptămână, amestecând
zilnic. După o săptămână se strecoară
printr-un tifon, se scurge bine-bine,

iar zeama se toarnă în recipientul de
minim 30 l, în care se va fermenta. Din
zahărul rămas și diferența de apă (2 kg
zahăr, 19 l apă) se fierbe din nou un si-
rop și se lasă să se răcească. Se toarnă
și acesta în recipient și se amestecă. Se
închide ermetic, iar furtunul de la do-
pul de fermentare se lasă într-un vas
cu apă. Se ține la temperatura camerei.
După 4-6 săptămâni, când nu mai iese
gaz prin furtun, deci fermentația se
oprește, vinul se strecoară și se poate
consuma sau se pune în sticle închise
cu dop. Băutura astfel obținută va fi
dulceagă, ușor sifonată și de culoare
galbenă sau ușor maronie, în funcție
de culoarea stafidelor utilizate.

Ingrediente<

2 kg de stafide, 5 kg de zahăr, 25
l de apă, un pachet mic (25-30
g) de drojdie, un recipient în care
se va lăsa vinul să fermenteze și
un dop special pentru prepara-

rea vinului.

Mod de preparare<

Dovleacul se curăță, se spală
și se dă pe răzătoarea mare, sau se taie
fâșii subțiri. Se sărează ușor și se lasă
așa puțin, apoi se stoarce bine. Se pune
la fiert împreună cu mărarul tocat mă-
runt, sau se poate lăsa chiar și în legă-
tură, așa cum este. Se fierbe în apă cât

să acopere dovleacul, circa 3-5 minute
de la primul clocot. Din făină și ulei se
prepară un rântaș de cultare ușor aurie,
fără boia, care se adaugă la dovleceii în
fierbere. Dacă nu doriți să gătiți cu făi-
nă, preparatul se va îngroșa cu amidon
alimentar dizolvat într-un pic de apă
rece. Se adaugă și smântâna, se mai
condimentează după gust și se mai lasă
puțin la fiert. Se servește cu carnea pră-
jită fie în ulei, fie la grătar, condimen-
tată în prealabil cu sare și piper.

Ave\i nevoie< 

4 bucăți de pulpe sau piept de
pui (poate fi și carne de curcan),
un dovleac de circa 1 kg, mai
copt, o legătură de mărar verde,
200 g de smântână, 2 linguri de
făină (sau o lingură cu vârf de
amidon alimentar), ulei, sare,

bază pentru mâncăruri.

Tart[ cu cire;e

Mod de preparare<

Într-un vas mai mare gemul
se amestecă cu o cană de apă călduță.
Se adaugă și zahărul şi se amestecă bi-
ne, până când zahărul se topește com-
plet. Cuptorul se încălzește și de pre-

gătește tava în care se va coace tarta,
fie căptușită cu hârtie de copt, fie unsă
cu unt și presărată cu făină. Cacaoa se
amestecă în prealabil cu câteva linguri
de gem dizolvat, cu grijă să nu rămână
cu noduri, apoi se adaugă la compoziția
anterior preparată. Se adaugă pe rând
praful de copt, zeama de lămâie, uleiul,
coaja de portocală, scorţişoara, esenţa
de vanilie şi sarea. Se amestecă, apoi,
lingură cu lingură se adaugă și făina.
În forma pregătită se așează câteva bu-
căți de cireșe strecurate în prealabil,
apoi puțin aluat, încă un strat de fructe,
din nou aluat și tot așa, până când toată
compoziția va fi în tavă. Se dă la cuptor
circa 40-45 minute, până când aluatul
nu se mai lipește de scobitoare. Când
este gata, tarta se lasă să se răcească și
se presară cu zahăr pudră.

Ingrediente<

Un compot de cireșe fără sâmburi,
un borcănel de gem (cireșe sau vi-
șine), o ceaşcă de zahăr, o jumătate
de ceaşcă de ulei, o jumătate de
ceaşcă de cacao, o linguriţă de
scorţişoară pudră, 3 ceşti de făină,
o linguriţă de esenţă de vanilie, un
plic de praf de copt, coaja rasă a
unei portocale, zeama de la un sfert
de lămâie, puțină sare, zahăr pudră

vanilat pentru ornat.

Sup[ limpede 
de curcan

Mod de preparare<

Carnea se spală bine, chiar se
poate lăsa 20-30 minute să stea în apă
rece, apoi apa se schimbă și se pune la
fiert, tot în apă rece, împreună cu le-
gumele și cu piperul boabe, la foc mic.
Când începe să fiarbă se curăță de spu-
mă, iar după circa o oră se condimen-
tează cu sare și delicat, după gust. Se

fierbe tot așa, la foc foarte mic, până
când toate ingredientele se înmoaie.
După ce se ia de pe foc, se lasă circa 10
de minute să se limpezească. Se stre-
coară încet, să nu se tulbure, iar tăițeii
sau găluștele se fierb separat, în apă cu
sare. Se strecoară și se pun în supă, car-
nea și zarzavaturile se pot servi, fie ca
aperitiv, fie împreună cu supa caldă,
dar se pun pe masă separat, oferind
fiecăruia posibilitatea de a alege modul
cum consumă.

Ave\i nevoie< 

Circa 800 g carne de curcan (ne-
apărat și părți osoase, precum și
piele), o ceapă, 3-4 morcovi, 2
pătrunjei, țelină, o gulie, alte le-
gume, tăiței pentru supă, sau
g[luște din gris, piper boabe, pi-
per măcinat, sare, bază pentru
mâncăruri (delicat de casă).

Cuișoarele sunt cunoscute de toată lu-
mea ca mirodenii. Ele sunt bobocii florilor
roz ai arborelui de cuișoare. Sunt culeși
manual atunci când au culoarea roz și
aproximativ 0,5 – 1 cm în diametru iar
apoi sunt usucaţi până capătă culoarea ma-
ro. Alături de calităţile lor ca aromatizant
în buc[tărie, acestea au și efecte terapeutice.
Cuișoarele pot preveni apariţia cancerului
tractului digestiv.

În medicin[ cuișoarele sunt folosite ca
antifungic, agent antibacterian, antiseptic
și analgezic. Sunt bogate în antioxidanţi și
sunt o excelentă sursă de mangan, de acizi

grași omega-3, vitamina K, vitamina C,
calciu, magneziu și fibre. Cuișoarele conţin
o cantitate importantă de eugenol, care a
făcut subiectul a numeroase studii de pre-
venire a toxicităţii produse de poluanţii
din mediu (precum tetraclorura de car-
bon) și studii privind prevenirea cancerului
tractului digestiv sau a inflamaţiilor arti-
culaţiilor. Cele mai importante beneficii
ale cuișoarelor pentru sănătatea organis-
mului sunt< reduc inflamaţiile, ameliorează
durerile dentare, remediu în cazul unor
vânătăi, pentru piele  uscată, este un aliat
în tratarea răcelilor și a infecţiilor respira-
torii, pot preveni gripa, sinuzita, îmbună-
tăţesc digestia, combat stresul sunt afro-
disiace, reduc zahărul din sângele diabe-
ticilor ș.a.

Eugenolul este un ulei volatil cu pro-
prietăţi antiinflamatoare. În studiile efec-
tuate pe animale s-a demonstrat că adău-
garea extractului de cuișoare în dietă aduce
beneficii semnificative, reducând simpto-
mele inflamatorii cu 15-30%. Cuișoarele
conţin, de asemenea, flavonoizi precum
camferol și ramnetin, care contribuie și ei
la proprietăţile antiinflamatoare și antioxi-
dante. Uleiul de cuișoare poate fi folosit în
masaj pentru durerile musculare, sau în
cataplasme sau băi calde pentru artrită sau
reumatism.

Eugenolul extras din cuișoare este fo-
losit în stomatologie deoarece are efect
anestezic, dar reprezintă și un agent anti-
bacterian.Puteţi ameliora temporar dure-
rea prin tamponarea dintelui dureros sau
a gingiei cu puţină vată pe care puneţi ulei
de cuișoare. Uleiul de cuișoare va trata in-
fecţiile dentare. Dacă nu aveţi la îndemână
ulei de cuișoare, puteţi mesteca câteva
cuișoare întregi.

Uleiul de cuișoare poate fi înţepător și
poate ustura. De aceea, cel mai bine este
să îl aplicaţi pe vânătăi și zgârieturi în ames-
tec cu ulei de măsline.

Uleiul de cuișoare este un foarte bun
remediu natural pentru pielea uscată. Este
eficient și pentru ameliorarea vergeturilor,
pentru pungile de sub ochi sau pielea obo-
sită.

Răceala și tusea pot fi tratate cu ajuto-
rul cuișoarelor, dar ele pot preveni și gripa.
Cuișoarele sunt un foarte bun expectorant,
ameliorează durerile în gât și luptă împo-
triva virușilor și bacteriilor. O altă afecţiune
care poate fi combătută cu ajutorul cuișoa-
relor este sinuzita. 

Cuișoarele conţin compuși cu activi-
tate anticanceroasă. Consumarea unor
preparate pregătite cu o cantitate mare de
cuișoare poate cauza iritaţii gastro-intes-
tinale, sau afectarea sistemului nervos cen-
tral.

Text selectat și adaptat de Ioan A.

Cui;oarele pot
preveni apari\ia

cancerului tractului
digestiv

În medicin[ cuişoarele sunt folosite ca antifungic, agent antibacterian, antiseptic şi analgezic.
Sunt bogate în antioxidanţi şi sunt o excelentă sursă de mangan, de acizi graşi omega-3, vitamina
K, vitamina C, calciu, magneziu şi fibre. Cuişoarele conţin o cantitate importantă de eugenol, care
a făcut subiectul a numeroase studii de prevenire a toxicităţii produse de poluanţii din mediu
(precum tetraclorura de carbon) şi studii privind prevenirea cancerului tractului digestiv sau a in-
flamaţiilor articulaţiilor.
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MOD~

S[rb[torile sunt pl[cute ;i
a;teptate de c[tre to\i. ~n zilele de
s[rb[toare oamenii cinstesc ceea
ce pentru ei este sf]nt ;i pre\ios,
tr[iesc bucuria s[rb[torii.
S[rb[torile pot fi deosebite< de fa-
milie, na\ionale, religioase. Ele
evoc[ trecutul familiei, al neamu-
lui ;i istoria rela\iei dintre Dum-
nezeu ;i om. 

S[rb[torile reflect[ cultura na\ional[,
sunt firul care leag[ genera\iile unui ne-
am. Dac[ ar fi s[ parafraz[m un vestit
proverb am zice< „Spune-mi ce s[rb[to-
re;ti, ca s[-\i spun cine e;ti”. S[rb[torile
tradi\ionale sunt z]mbetul unui popor.
E destul s[ nimere;ti la una din ele ca
s[ afli o istorie de secole, uneori de mi-
lenii. La noi, la rom]ni, una din aceste
s[rb[tori a devenit Valentine's Day.

Cu aceast[ ocazie avem parte de
c[s[torii de prob[, c[s[torii ̀ n tramvai,
`n metrou, `n parc sau `n ;coli, decla-
ra\ii de dragoste, programe speciale
la TV ;i radio, felicit[ri, concursuri,
premii... La toate acestea se reduce
s[rb[toarea Sf]ntului Valentin sau
Valentine's Day, dar deja cunoașteți
teoria potrivit căreia, un event e o scu-
ză nemaipomenită de a îmbrăca acele
piese vestimentare statement. Mai cu
seamă, Valentine’s Day e o ocazie ex-
celentă în a petrece puțin mai mult
timp în fața oglinzii și implicit a dres-
sing-ului. Ajungem așadar, la întreba-
rea de astăzi cum ne ̀ mbr[c[m de Va-
lentine’s Day?

1. ~mbrac[ doar acele arti-
cole vestimentare care te fac
s[ te sim\i bine

Dacă ești o fire mai romantică, sau
dacă ești o tipă mai actuală, o fashio-
nistă care îndrăznește să poarte arti-
cole interesante sau pur și simplu dacă
ești o fire simplă, poartă ce te face să te
simți bine! Dacă te vei simți bine în
modul în care ești îmbrăcată atunci
acest lucru se va reflecta și în exterior.

2. ~mbrac[ \inute care te pun
`n valoare

Cel mai important aspect pe care
trebuie să-l bifeze ținuta ta trebuie
să fie acesta< poartă haine care să ac-
centueze părțile tale bune. Pune ac-
centul în ținuta ta pe acea parte a
trupului care merită să fie accen-
tuată.

3. Valentine’s Day 
nu este un prilej de a
`mbr[ca \inute vulgare

Nu trebuie să porți haine vul-
gare de Valentine’s Day. Valentine’s
day nu celebrează ziua vulgarității,
ci ziua în care tu și iubitul tău reme-
morați momentele frumoase împreună
și sărbătoriți dragostea. Iar pentru cele
care sunteți singure, Valentine’s day este
un prilej de celebrare a momentului…
bucurați-vă de fiecare parte din viața
voastră, dar într-un mod demn.
.
4. Fii feminin[ p]n[ la
cap[t

Este frumos ca din când în
când să pui deoparte grijile vieții și să
te dedici total ție și lui. Îmbracă rochii
și poartă accesorii feminine, fă-ți niște
bucle lejere (pentru că nimic nu e mai
feminin decât un păr lung cu bucle),
poartă rujul roșu și dă-ți unghiile cu ojă
colorată.

Cel mai important aspect pe care trebuie să-l bifeze ținuta ta trebuie să fie acesta< poartă haine
care să accentueze părțile tale bune. Pune accentul în ținuta ta pe acea parte a trupului care merită
să fie accentuată.

Sfaturi vestimentare 
pentru Ziua ~ndr[gosti\ilor
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~n ultimii cinci ani a reu;it s[
realizeze mai mult dec]t ar putea
spera unii `ntr-o via\[. Talentata
femeie de afaceri britanic[ `n
v]rst[ de 55 de ani a ap[rut ̀ n trei
emisiuni reality („The Real Hou-
sewives of Beverly Hills”, „Van-
derpump Rules” ;i „Dancing with
the Stars”), a scris o carte, a des-
chis trei restaurante `n Statele
Unite, a demarat dou[ noi com-
panii (Vanderpump Pets ;i LVP
Sangria), a creat seturi de vesel[,
a lansat o linie de cosmetice ;i una
de bijuterii, scriind ;i pentru re-
vista „Beverly Hills Lifestyle”.

Pe l]ng[ realiz[rile pe plan profe-
sional, Lisa se simte ̀ mplinit[ ;i pe plan
personal. Este c[s[torit[ de peste 30 de
ani cu Ken Todd, partenerul ei ;i ̀ n afa-
ceri, au doi copii minuna\i (Pandora de
28 de ani ;i Max, 22 de ani), ;i se bucur[
c[ poate sprijini mai multe organiza\ii
caritabile al[turi de so\ul ei. De la res-
taurantele pe care le de\ine, la diferitele
branduri care-i poart[ numele, Lisa
Vanderpump aduce stilul, pasiunea ;i
elegan\a `n tot ceea ce face.

Cu toate c[ Beverly Hills pare casa
lor, cei doi so\i britanici au dus o via\[
la fel de extraordinar[ ;i `nainte de a se
decide s[ se stabileasc[ pe coasta de vest
a Americii. Au tr[it `mpreun[ cu copiii
lor `n mai multe locuri din Europa. Au
tr[it chiar ;i `n Los Angeles pentru o
scurt[ perioad[ de timp (unde l-au ;i
adoptat pe fiul lor, Max) `nainte de cu-
tremurul ce a avut loc acolo `n 1994.
Atunci au decis s[ revin[ ̀ n Anglia, mai
ales c[ nu doreau s[-;i creasc[ copiii `n
mediul exclusivist din Los Angeles. 

De\in]nd mai multe restaurante de
succes `n \ara natal[, s-au stabilit `ntr-
un conac englezesc situat `ntr-o zon[
splendid[, `ncojurat de animale ;i na-
tur[. Pl[c]ndu-le aventura, Lisa ;i Ken
;i-au luat copiii ;i au locuit o perioad[
de timp ;i ̀ n Fran\a, Londra, Monte Car-
lo sau Monaco. „Suntem impulsivi. Eu
;i Ken ne ̀ n\elegem de minune c]nd vi-
ne vorba s[ facem ceva sau s[ mergem
undeva. Cu toate acestea, eu sunt pu\in
mai nomad[ dec]t el.”

Chiar ;i dup[ 33 de ani de c[s[torie,
cuplul continu[ s[ ̀ mp[rt[;easc[ senti-
mentul c[ via\a \ine de tr[irea a noi ex-
perien\e ;i provoc[ri. Vanderpump `;i
aminte;te c[ a fost `ntrebat[ de soacra
ei c]nd urmau s[ se a;eze la casa lor ;i
s[ aib[ copii. „I-am spus c[ nu vreau s[
m[ opresc din joac[, tocmai ̀ mi g[sisem
partenerul perfect de joac[ ;i a;a am
privit via\a am]ndoi.” Vedeta de televi-
ziune nu dore;te s[ priveasc[ `napoi ;i
s[ realizeze c[ au stat `n aceea;i cas[
toat[ via\a lor sau c[ au f[cut acelea;i
lucruri. „Am vrut ca la fiecare c]\iva ani
s[ `ncepem un nou capitol `n via\a
noastr[.”

Pe l]ng[ faptul c[ de\ine mai multe
restaurante, baruri ;i cluburi de noapte,
fanii Lisei ar putea fi surprin;i s[ afle c[
pe vremea c]nd locuiau ̀ n Fran\a, a pre-
dat trei zile pe s[pt[m]n[ la ;coala frec-
ventat[ de copiii ei. „Am adorat mater-
nitatea, s[ m[ joc cu copiii ;i s[ fiu la fel
de neast]mp[rat[ ca ei. Mi-a pl[cut
enorm fiecare moment.” Doar c]nd fiica
lor, Pandora, se preg[tea s[ intre la fa-
cultate, au `nceput cei doi so\i s[ se
g]ndeasc[ la urm[toarea lor aventur[.
„Am `n\eles am]ndoi c[ pe m[sur[ ce
cre;teau copiii no;tri, au ap[rut noi
oportunit[\i de a `mpacheta totul ;i de
a ne muta altundeva, dar c]nd copiii
merg la facultate ;i-;i fac prieteni pe
via\[, r[d[cinile devin stabile,” declar[
Lisa `ntr-un interviu.

C]nd Pandora a fost admis[ la Uni-
versitatea Pepperdine din Malibu, fami-
lia a urmat-o, stabilindu-se `ntr-o
re;edin\[ spectaculoas[ din Beverly
Park. Fiind ni;te p[rin\i protectori, n-

au vrut s[ fie la mai mult de 30 de minute
distan\[ de ea, a;a c[ au decis s[ mai
acorde o nou[ ;ans[ ora;ului `nsorit de
pe coasta de vest. Dup[ re`ntoarcerea
lor pe p[m]ntul american, Lisa ;i Ken
au `nceput s[ analizeze posibilit[\ile de
investi\ie, ̀ n special ̀ ntr-un domeniu ̀ n
care aveau experien\[ (de\inuser[ deja
peste 20 de localuri). O vizit[ la un micu\
restaurant numit SUR a `nceput totul.
Dup[ o mas[ de pr]nz ;i o str]ngere de
m]n[, ;i-au g[sit parteneri de afaceri,
iar Lisa s-a apucat de munca la designul
noului restaurant care avea s[ devin[
scena emisiunii reality `n care apare ;i
pe care o produce, „Vanderpump Rules”.
De atunci au mai deschis popularul Villa
Blanca Restaurant ;i `n 2014 au ajuns
`ntr-o nou[ loca\ie, deschiz]nd clubul
PUMP ̀ ntr-o zon[ important[ din West
Hollywood. 

Cei doi so\i discut[ toate aspectele
c]nd vine vorba de designul localurilor
pe care le de\in. Lisa ia `n considerare
mai mul\i factori care o inspir[, esen\ial
fiind ceea ce zona ar avea nevoie ;i ceea
ce ofer[ concuren\a. Fiind ea `ns[;i o
fan[ a restaurantelor cu o atmosfer[ spe-
cific[, vedeta recunoa;te c[ nu o intere-
seaz[ un local cu m]ncare bun[ dar o
atmosfer[ nepl[cut[. „~n acest caz, pre-
fer s[ stau acas[ ;i s[ g[tesc. Vreau s[
simt ambian\a, s[ v[d florile, s[ simt
muzica ;i s[ m[n]nc `ntr-un decor
pl[cut ;i confortabil.”

Propunerea de a ap[rea ̀ n emisiunea
„The Real Housewives of Beverly Hills”
a ap[rut la cinci ani dup[ re`ntoarcerea
`n Los Angeles. Ini\ial reticent[ fa\[ de
apari\ia `ntr-o serie de reality, Lisa nu
v[zuse niciun episod din aceast[ fran-
ciz[ ;i nu avea nicio idee despre ce pre-
supunea emisiunea. Deja cunoscut[ pe
atunci `n Beverly Hills datorit[ restau-
rantelor sale, a fost de acord s[ participe
la un interviu, dar a fost ferm[ de la
`nceput c[ ̀ n casa ei nu se va auzi nicio-
dat[ o ceart[. „Nu m[ consideram sufi-
cient de interesant[ ;i nu-mi pl[cea s[
m[ cert. Eu prefer s[ v[d partea amu-
zant[ ̀ n tot ceea ce fac.” Cu toate acestea,
cei de la postul Bravo i-au f[cut o ofert[. 

Pu\in nesigur[ la `nceput, Vander-
pump a ;tiut c[ nu are nimic de ascuns.
„Nu am spus niciodat[ s[ taie ceva ce
au filmat. Dac[ am dat-o ̀ n bar[, atunci
trebuia s[ ̀ nv[\ ceva din asta.” Sentime-
nul de nesiguran\[ a disp[rut, iar acum
poate afirma c[ este o experien\[ pl[cut[
s[ fac[ parte din emisiunea care a f[cut-
o celebr[ ;i pe plan interna\ional. Des-
igur, asta nu `nseamn[ c[ nu au existat
;i momente ap[s[toare, ca `n sezonul
patru, c]nd toate nevestele din emisiune
s-au aliat `mpotriva ei. „Nu am mai ex-
perimentat niciodat[ ceva asem[n[tor
`n via\a mea,” `;i aminte;te ea. Sim\in-
du-se ab[tut[ timp de c]teva luni, Lisa
a contat pe sprijinul lui Andy Cohen ;i
Alex Baskin de la Evolution Media, care
au ajutat-o s[ treac[ peste acea perioad[
dificil[. „Am vrut s[ renun\ atunci, dar
ei m-au convins s[ r[m]n `n emisiune
;i m[ bucur c[ am f[cut-o. Dac[ a; fi
plecat din cauza unor persoane care au
`ncercat s[ m[ jigneasc[, atunci nu a; fi
avut posibilitatea s[-mi revin cu
adev[rat `n sezonul cinci, care a fost o
pl[cere.”

C]nd nu este implicat[ ̀ n proiectele
ei caritabile sau alte apari\ii publice, Lisei
`i place s[-;i petreac[ timpul `n noua ei
re;edin\[, pe care a denumit-o Villa Ro-
sa, ̀ n compania lui Ken ;i a numero;ilor
ei prieteni patrupezi - ;apte broscu\e
\estoase, opt lebede, opt c]ini (`ntre care
celebrul Giggy) ;i doi ponei. Este
con;tient[ ;i de oportunit[\ile pe care
succesul reality showului i le-a oferit.
„Am posibilitatea s[-mi folosesc noto-
rietatea pentru a sus\ine cauzele `n care
cred ;i s[ ofer din experien\a ;i bun[sta-
rea mea comunit[\ii. Dar continui s[
abordez problemele mai dificile cu pu\in
umor, fiindc[ via\a f[r[ umor este un
loc mult prea monoton.”

Lisa Vanderpump aduce stilul, pasiunea
;i elegan\a `n tot ceea ce face


