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 CE e CS PITEȘTI si ce vrea... ea

Primăvara auzim peste tot de astenie, acea stare 

de slăbiciune generalizată cauzată de schimbările 

de temperatură şi de lumina în exces. Organismul 

este epuizat, lipsit de vitalitate şi forţă din cauza 

carenţelor alimentare, deoarece iarna se consumă 

multe alimente conservate, care au un aport 

redus de vitamine şi săruri minerale. Senzaţia de 

oboseală şi de slăbiciune pe care unele persoane 

o resimt în această perioadă este, de fapt, urmarea 

efortului de adaptare a organismului la condiţiile 

noului sezon. După o perioadă în care am fost 

obişnuiţi să stăm mai mult în casă şi să consumăm 

preponderent alimente conservate, este posibil 

să ne confruntăm cu o stare de slăbiciune fizică, 

de oboseală permanentă şi nejustificată, precum 

şi cu dureri de cap şi cu dificultăţi de concentrare. 

Toate aceste stări definesc astenia de primăvară, 

care, în opinia specialiştilor, este consecinţa 

ieşirii din hibernare şi a efortului de adaptare a 

organismului la noile condiţii de viaţă.

Astenia de primăvară ne afectează atât fizic cât şi 

emoţional

Fără a fi, propriu-zis, o boală, astenia este o 

stare, o tulburare ce se instalează la începutul 

primăverii. Aşa reacţionează unele organisme la 

ieşirea din iarnă. Mai multe detalii despre acest 

disconfort pe care mulţi dintre dumneavoastră 

îl resimt în această perioadă ne-au fost date de 

către psihologul Codruţa Drăgan, competenţe în 

Psihoterapie Experienţială şi Psihologie Clinică.

Sunt necesare o alimentaţie sănătoasă şi odihna 

fizică şi psihică 

Ce este astenia de primăvară?
Codruţa Drăgan: Acest gen de astenie este o 

stare exprimată atât emoţional cât şi fizic, care 

se caracterizează printr-o serie de forme de 

manifestare clinică, cum ar fi ameţeli, migrene, 

dificultate de respiraţie, stare de somnolenţă, 

slăbirea memoriei.  Vom simti ca o  scădere  a forţelor 

organismului, ni se reduce capacitatea  de muncă 

fizică şi intelectuală.  Spre deosebire de oboseala 

fiziologică care se instalează în mod normal după 

un efort prelungit, astenia se manifestă într-un 

mod mai intens, prelungit în timp şi nu dispare 

prin repausul obişnuit. Este foarte important 

de menţionat ca astenia este caracterizată şi 

printr-o stare emoţională deprimată. Persoana 

care suferă de instalarea asteniei de primăvară, 

se simte blocată emoţional, fără capacitatea 

de a socializa, de a se bucura de momentul 

prezent, fără dorinţa de a intra în relaţii sociale. 

Există o formă de astenie, care se instaleazaă din 

cauza felului în care muncim: cu factori de stres 

atât emoţionali cât şi sociali, cu zgomot intens, 

lumina insuficientă, stres psihic - ceea ce face să 

apară o stare de slăbiciune generală; ca urmare, 

orice activitate cere un efort semnificativ de 

voinţă, nimic nu mai vine de la sine, apar greşeli, 

nesiguranţă şi scăderea randamentului. Este uşor 

de imaginat, că atunci, când condiţiile în care 

muncim sunt suprasolicitante şi mai apare şi 

simptomatologia asteniei de primăvară, persoana 

este vulnerabilizată de multitudinea condiţiilor 

nefaste, instâlandu-se acest disconfor emoţional 

şi somatic, care blochează pentru o perioadă 

activitatea. Tratamentul se bazează pe odihna 

fizică şi psihică, dieta bazată pe fructe şi legume 

bogate în vitamine (n.r. miere, polen, lactate), 

plante mineralizante, vitaminizante şi tonice 

cerebrale şi digestive. Se vor folosi cu succes 

Specialiştii ne explică cum scăpăm de această stare de slăbiune generalizată

Astenia loveşte primăvara!

A venit primăvara?

Soluții împotriva 
asteniei

Casa de Cultură a 
Studenţilor Piteşti
ALTERNATIVA 

TIMPULUI TĂU LIBER!

Casa de Cultură a Studenţilor din 
Piteşti s-a înfi inţat ca o necesitate de 
a aduna energiile pozitive studenţeşti, 
de a promova talentul studenţilor şi 
spiritul de asociativitate pentru deru-
larea de proiecte în folosul studenţilor 
şi comunităţii piteştene. Veţi găsi aici 
cursuri de dansuri de societate, mod-
ern, popular, break dance, chitară, ka-
rate, cenaclul literar Juventus, asociaţia 
de turism Zimbrul Carpatin, cerc de in-
tegrare europeană şi cursuri de modă, 
cerc de istorie. Lista activităţilor din 
cadrul Casei Studentului Piteşti se 
poate îmbunătăţi cu ideile voastre.

Codruța Drăgan,
psiholog

DANIEL IONESCU, 
DIRECTOR CCS PITEȘTI
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siropurile măcerate la rece din fructe proaspete 

de pădure: coacăze negre, afine, cătină, macerate 

apoase din frunze de mentă, cimbru, rozmarin, 

obligeană, coada calului.

Astenia de primăvară ne afectează 
viaţa amoroasă 

Cum ne afectează astenia de primăvară?

Codruţa Drăgan: Vom deveni epuizaţi fizic şi 

psihic în condiţii de suprasolicitare nervoasă, 

atunci când individul este forţat să intre în 

contradicţie cu el însuşi. Este posibil ca astenia de 

primăvară să se exprime şi prin dificultăţi sexuale, 

exprimate prin incapacitatea tranzitorie sau de 

durată de a iniţia şi sustine relaţii amoroase. Se 

poate ajunge la lipsa totală a dorinţei sexuale 

precum şi la pierderea preocupărilor de ordin 

erotic. Este important ca medicul care tratează 

această dificultate tranzitorie, să separe 

tulburările de ordin emoţional de cele fizice, 

pentru a readuce o stare de sănătate completă, 

dar şi echilibru în cuplu, unde, din cauza stării de 

deprimare şi dezinteres, pot apărea tensiuni care 

pot vulnerabiliza cuplul. 

Persoanele anxioase sau 
dezechilibrate emoţional resimt mai 

profund aceste simtomatologii  
În ceea ce priveşte persoanele care suferă 

deja de anumite probleme de sănătate pot fi 

afectate într-un mod mai grav?

Codruţa Drăgan: Desigur că pe un fond somatic 

fragil, poate chiar diagnosticat anterior, toate 

aceste simptome de dificultate, slăbiciune, 

lipsa somnului, sau somn agitat şi lipsit de 

profunzime, se resimt mult mai accentuat, creând 

scenariul anxios că boala de care deja sufăr, mi 

s-a agravat. Specialiştii ştiu foarte bine că pe o 

stare de disconfort emoţional, somatizările sunt 

mult mai accentuate, ba mai mult, dificultăţile 

somatice pot fi întreţinute de stresul psihic şi 

neîncrederea persoanei în sine, aceste lucruri 

ducând la cronicizarea stării. De aceea este foarte 

important ca tratamentul simptomatologiei fizice 

să fie însoţit de consiliere şi suport psihologic, care 

să-l ajute pe pacient să depăşească într-un mod 

complet dificultatea apărută. 

Oamenii din zona rurală sunt mai 
puţin afectaţi decât cei din zona 

urbană 
Este adevărat că astenia de primăvară poate 

genera starea de depresie?

Codruţa Drăgan: Simptomul astenic poate 

fi confundat uşor cu o stare de depresie. De 

aceea este foarte important ca pacientul care se 

adresează medicului pentru a depăşi aceste stări  

dificile,  să ajungă şi iî cabinetul psihologului, 

pentru a înţelege modul în care starea fizică 

de slabiciune şi discomfort, a generat stări 

emoţionale de neputinaţă.  Atât astenia cât şi 

depresia sunt marcate de diminuarea interesului 

sau plăcerii pentru toate sau aproape toate 

activitățile. Toate domeniile de activitate pot fi 

afectate. Tocmai de aceea este foarte important 

ca specialistul psiholog să faca o diferenţiere între 

cele două dificultăţi, deoarece nediagnosticată 

la vreme, depresia este mult mai greu de tratat. 

În final vom trage un semnal de alarmaă în ceea 

ce priveşte prevalenţa majoritară a asteniei în 

randul locuitorilor de la orase; mult mai rar vom 

întâlni această afecţiune la sate. Este important 

de subliniat că oamenii de la oraşe ar trebui să 

înveţe să muncească, să învete să se relaxeze 

adecvat şi şă nu se mai lase atraşi în competiţii 

existenţiale fără fundament, acestea generând 

un stres suplimentar care vulnerabilizează starea 

emoţională, provocând daune grave sănătăţii.

Soluţii împotriva asteniei de 
primăvară 

Cum ne tratăm?

Codruţa Drăgan: Având grijă permanent de 

starea noastră emoţională, consumând fructe şi 

legume proaspete, încercând să ne detoxifiem 

organismul, de ce nu, chiar prin postul Sfintelor 

Sărbători ale Paştelui, punându-ne în acord cu noi 

înşine, acceptându-ne pe noi şi pe cei din jurul 

nostru într-un mod real. 

Sedentarii şi persoanele care lucrează în birouri 

prezintă risc sporit de astenie. De asemenea, 

studiile arată că femeile sunt de două ori mai 

predispuse decât bărbaţii.

Sedentarii şi persoanele care lucrează în birouri prezintă risc sporit de astenie. De 

asemenea, studiile arată că femeile sunt de două ori mai predispuse decât bărbaţii. 
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Vorbim despre  acele cupluri care au depăşit zeci de ani din viaţă la bine 
şi la rău, o legătură sentimentală în care destinul pentru cei predestinaţi îşi 
spune cuvântul şi chiar există, în care viaţa este mult mai liniştită. Vorbim 
de încredere , speranţă şi dorinţă toate conturate de sentimentul iubirii, al 
respectului, al aprecierii şi al pasiunii. Dintre acestea, două au împlinit 60 de 
ani de căsnicie. 
“Peste tot ce a fost am trecut cu bine, cu încredere. Nu am avut incidente urâte. 
Avem o fată, un nepot şi un strănepot.  A trecut prea repede timpul. Alaltăieri 

Cuplurile care vor primi Diplome de ! delitate sunt următoarele: 

Felicia şi Ovidiu Andreescu; Buzina şi Vasile Avram; Rodica şi Bucur 

Baltasiu; Stela şi Gheorghe Bădoi; Sabina şi Alexandru Chiliment; 

Preda şi Gheorghe Deaconu; Maria şi Petre Dumitru; Elena şi Ion 

Ilina; Elisabeta şi Petre Lican; Floarea şi Victor Mitroi; Viorica şi 

Ilie Neaga; Eugenia şi Alexandru Nedelcu; Anastasia şi Ioan Nica; 

Maria şi Gheorghe Popescu; Elena şi Mihail Sandu; Gheorghiţa şi 

eram ca dumneavoastră, iar acum 
sunt în baston. Dar sunt mulţumit 
şi mergem înainte. ”, au declarat doi 
bătrânei veniţi la Primărie pentru 
a-şi primi felicitările.
“La bărbatul de lângă mine am 
apreciat cel mai mult sinceritatea 
lui, loialitatea, înţelegerea şi astfel 
am făcut totul împreună. Am avut şi 
avem o viaţă frumoasă. Am crescut 
trei copii, sunt mari, sunt la casele 
lor. ”, a declarat un alt cuplu.
Din partea reprezentanţiolor 
Primăriei Piteşti, cuplurile au primit 
câte 500 de lei, diplome şi flori.

Gheorghe Sofronie; Emilia 

şi Lucian Soroiu; Maria şi 

Aurelian Tămîrjean; Filofteea 

şi Constantin Udup; Elena şi 

Ion Vintilescu și Filofteia şi 

Constantin Zam! ra.

Primăria Piteşti  a premiat  în acest început de primăvară 29 de cupluri 

care au dovedit curaj, putere de a supravieţui  dar mai ales de a trăi 

dincolo de ranchiună, resentimente şi regrete. 

“Iubire fără sfârşit şi viaţă fără de moarte!”

Primăria Piteşti a premiat cele mai longevive 

cupluri
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Dragobetele, sărbătoarea dragostei la 
români a fost marcată prin mai multe 
evenimente în Argeş.
În data de 24 februarie, argeşenii au 
celebrat Dragobetele, intitulată ca 
fiind  sărbătoarea dragostei la români. 
Dragobetele, omologul autohton al 
Sfântului Valentin, a venit să ureze 
„La mulţi ani!” tuturor îndrăgostiţilor. 
Această sărbătoare aşteptată cu mare 
entuziasm de tinerii îndrăgostiţi a 
anunţat totodată venirea primăverii şi 
este asociată cu numeroase obiceiuri. 
Pentru că dacii considerau Dragobetele 
o divinitate asemenea lui Cupidon 
al romanilor şi Eros al vechilor greci, 
care aduce iubirea în casă şi în suflet, 
Ziua Îndrăgostiţilor nu putea să cadă 

mai bine în ţara noastră. Oamenii de 
la ţară îşi mai aduc aminte de obiceiul 
de demult al fetelor şi băieţilor care, 
în ziua de Dragobete, se primeneau în 
haine curate, de sărbătoare şi porneau 
de voie bună spre pădure, pentru a 
culege ghiocei, viorele, tămâioasă, pe 
care le aşezau la icoane şi le foloseau la 
diverse farmece de dragoste. Înspre ora 
prânzului, fetele porneau în goană spre 
sat, fuga fiecăreia atrăgând după sine 
pe băiatul care le îndrăgea. După ce îşi 
prindea aleasa, băiatul îi fura o sărutare 
în văzul lumii, sărut care simboliza 
legământul lor de Dragobete pe întregul 
an de zile. De aici şi celebra zicală 
„Dragobetele sărută fetele!“. Fiecare 
tânăr avea grijă ca ziua de Dragobete 

să nu îl prindă fără pereche, ceea ce ar fi 
reprezentat un semn rău, prevestitor de 
singurătate pe întreg parcursul anului., 
până la următoarea zi de Dragobete. 
Se mai credea că, în ziua de Dragobete, 
păsările nemigratoare se adună în 
stoluri, ciripesc, îşi aleg perechea şi 
încep să-ţi construiască cuiburile. Cu 
ocazia zilei de Dragobete, bătrânii 
satului acordau o îngrijire specială 
animalelor din ogradă, dar şi păsărilor. 
Bătrânii credeau că în această zi păsările 
îşi aleg perechea pe viaţă şi se unesc în 
construirea cuiburilor. La sfârşit de iarnă 
şi început de primăvară, Dragobetele 
oficia nunţirea păsărilor în cer. Totodată 
se spune că sacrificarea animalelor este 
interzisă în această zi. De Dragobete, 
fetele trebuie să se întâlnească cu 

persoane de sex masculin. Astfel, nu 
vor avea deloc parte de iubire de-a 
lungul întregului an. Este, de asemenea, 
obligatoriu ca de Dragobete, bărbaţii să 
se afle în relaţii cordiale cu persoanele 
de sex feminin. 
Bărbaţii nu au voie să necăjească 
femeile, astfel îi aşteaptă o primăvară cu 
ghinion şi un an deloc prielnic. 
Atât băieţii, cât şi fetele au datoria de a 
se veseli de Dragobete, pentru a avea 
parte de iubire tot anul. Dacă vor ca 
iubirea să rămână vie tot anul, tinerii 
care formează un cuplu trebuie să se 
sărute de Dragobete. Nu ai voie nici să 
plângi în ziua de Dragobete. Se spune 
că lacrimile care curg în această zi sunt 
aducătoare de necazuri şi supărări în 
lunile care vor urma. 

“De Dragobete, iubeşte româneşte!” vs Valentine’s Day

De Dragobete, în Argeș!

Pitești

Conservarea tradiţiilor 
şi obiceiurilor româneşti

Lacătul 
îndrăgotiţiilor – sim-
bol al iubirii eterne

Primăria Municipiului Piteşti a 
marcat această zi a îndrăgostiţilor 
în stilul pur românesc. „De 
Dragobete, iubeşte româneşte!“este 
îndemnul pe care reprezentanţii 
administraţiei publice locale l-au 
adresat piteştenilor pentru a 
serba această variantă autentică 
şi naţionalistă a ceea ce numesc 
americanii “Valentine’s Day”. Parcul 
Lunca Argeşului găzduieşte două 
structuri metalice în formă de inimă. 
Anul trecut, au fost aduse pentru 
prima oară în centrul Piteştiului, 
unde cuplurile s-au strâns să-şi 
marcheze iubirea printr-un lacăt, 
simbol al iubirii şi al legământului 
veşnic. Ideea aceasta nu este una 
apărută peste noapte la Piteşti, ci 
a fost preluată din Occident. Mai 
precis, de la un scriitor italian, care 
relata într-una dintre creaţiile sale 
cum un cuplu îşi jura iubire veşnică 
pe un pod. 
Ca simbol al iubirii lor, aceştia au 
încuiat un lacăt şi au aruncat cheia 
în apă. Cupluri ce au depăşit 50 de 
ani de căsătorie, dar şi proaspăt 
îndrăgostiţi merg astăzi în Parcul 
Lunca Argeşului pentru a-şi fortifia 
sentimentul de iubire şi şi pentru a o 
eterniza prin acest simbol unic. 

Dragobetele de 
...Mioveni
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Spectacol romantic în 
centrul Piteştiului

Totodată, în acest an, în centrul orşului, 
Municipalitatea, în colaborare cu 
Centrul Cultural Piteşti,  a pregătit 
surprize pentru această zi specială, 
iubirea fiind sărbătorită prin spectacole. 
Astfel, a fost susţinut un concert de 
cantautorul Tiberiu Hărăguş şi Grupul 
Folk „P620“ şi un recital de muzică 
uşoară în interpretarea artistului Robert 
Chelmuş şi a Trupei de Teatru „Robertto“. 
Atmosfera a fost animată de Andreea 
Dinuţ, care a prezentat povestea 
sărbătorii, datini şi obiceiuri prilejuite în 
spaţiul româmesc. 

Melodii emoţionante şi acorduri 
romantice au răsunat în Piaţa Vasile 
Milea, actorii fiind tineri talentaţi 
ai oraşului. “Am cântat cântece de 
dragoste în această seară, copiii sunt de 
la Centrul Cultural Piteşti şi în acest an 
este primul spectacol în care ne arătăm 
evoluţia în faţa dumneavoastră. 

Este Dragobete, este Ziua Îndrăgostiţilor 
la români.”, a declarat Tiberiu Hărăguş, 
coordonatorul grupului Folck P620. 
Spectatorii s-au arătat mulţumiţi, 
emoţionaţi, dar mai ales, mai îndrăgostiţi 
ca niciodată. 

Elevii piteşteni au marcat şi 
ei prin mai multe momente 

artistice sărbătoarea 
dragostei la români 

În ziua de Dragobete, la  Şcoala 
Populară de Artă şi Meserii Piteşti s-a 
desfăşurat un spectacol specific zilei 
de 24 februarie şi intitulat “Dragobetele 
– Sărbătoarea dragostei la români”. În 
acest context, Consiliul Judeţean Argeş 
şi Muzeul Viticulturii şi Pomiculturii – 
Goleşti, în colaborare cu Școala Populară 
de Artă și Meserii – Pitești au avut ca 
scop întărirea tradiţiilor şi obiceiurilor 
româneşti, informarea tinerilor în ceea 
ce priveşte sentimentul de iubire trăit 
pur românesc dar mai ales, respectarea şi 
promovarea culturii. “ Muzeul Goleşti, în 
colaborare cu Consiliul Judeţean Argeş 
şi Şcoala Populară de Arte şi Meserii 
Piteşti au organizat un eveniment 
privind sărbătoarea Dragobetelor. 
Acest eveniment s-a desfăşurat în două 
etape: un simpozion şi un spectacol în 
care copiii au cântat, au dansat şi au 
desfăşurat scenete. Sperăm să atragem 
un public cât mai mare prin aceste 
evenimente, mai ales tineri.”, a declarat 
Ana Maria Nicolescu, reprezentat Şcoala 
Populară de Arte şi Meserii Piteşti. 
Sărbătoarea Dragobetelui a debutat cu 
un simpozion tematic în cadrul căruia 

s-au susţinut comunicări cu liceeni și 
profesori din Pitești pe această temă, 
mai precis, cunoaşterea sărbătorilor 
româneşti, a tradiţiei acestora, dar mai 
ales conservarea şi respectarea lor. “Noi, 
ca şi instituţii de cultură suntem cei care 
vrem să transmitem un mesaj copiilor 
iar discuţiile libere cu aceştia îşi au 
semnificaţia lor în aceste simpozioane, 
pentru că îi fac să realizeze importanţa 
acestor sărbători străvechi care îi 
definesc pe ei ca naţiune românească.”, 
a declarat Tiţa Nicolescu Claudiu, 
muzeograf în cadrul Muzeului Viticulturii 
şi Pomiculturii – Goleşti.
Sărbătorile, obiceiurile şi tradiţiile 
româneşti reprezintă temelia ţării în 
care trăim, iar frumuseţea şi importanţa 
lor este apreciată şi dincolo de graniţe. 
Ar fi păcat ca noi s-o ignorăm şi s-o 
lăsăm să  se piardă...

Dragobete, Dragobete, 
ce mai umbli după fete!
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Tinerii de la organizaţia „TEAM“ 

Mioveni, în parteneriat cu Centrul 

Cultural Mioveni, au organizat în 

data de 24 februarie, un spectacol 

caritabil „Dragobete, iubeşte 

româneşte!“, în sala de spectacole 

a Casei de Cultură a Sindicatelor 

„Dacia“ Mioveni. În cadrul acestui 

eveniment, publicul a fost încântat 

de prestaţia mai multor interpreţi şi 

actori, cursanţi ai Centrului Cultural 

Mioveni. Au urcat pe scenă Alexia 

Niculaie, Claudia Ghena, Ștefania 

Voicu, Ștefania Vorovenci, Johny 

Bădulescu, Ștefan Neacşu, Izabel 

Cristescu, Amelia Coman și Valentin 

Poienariu, precum și Trupa de dans 

modern, „A-Dance”, sub îndrumarea 

instructorului Alin Mihail și Trupa 

de teatru „Clubul Veseliei”, sub 

instrucția lui Ionuț Vlad. În sală a fost 

amplasată și o urnă în care doritorii 

au putut să doneze sume de bani. 

Fondurile strânse în urma acestui 

spectacol vor fi folosite pentru a 

premia un cuplu longeviv din oraşul 

Mioveni cu o excursie într-o stațiune 

balneară.

Casa de Cultură a 

Sindicatelor „Dacia“ a fost 

gazda unui spectacol 

caritabil
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Teatrul Aşchiuţă a fost înfiinţat în anul 1949, ca secţie 
de păpuşi a Teatrului de Stat din Piteşti, la propunerea 
entuziastului director Victor Handoca. 
Astfel, Teatrul de păpuşi din Piteşti a fost al cincelea înfiinţat 
în România, după teatrele similare din Bucureşti, Iaşi, 
Craiova şi Sibiu. Printre spectacole au fost: “Ţăndărică şi 
maimuţa şi Bănuţul şi părăluţa”, semnate de actorul Cristian 
Şerbănescu, care a fost şi primul conducător al secţiei. Au 
urmat la conducerea Teatrului de  păpuşi Aşchiuţă: 

Din 1963, noul sediu şi actualul sediu al teatrului se a' ă pe strada 
Doamniţa Bălaşa, nr. 13, într-o casă veche ce a fost pe rând casă 
particulară, bancă (n.r. fosta Banca Albina), cât şi primul sediu al 
Clubului Sindicatelor din Piteşti. Primul spectacol pe noua scenă 
a fost premiera – “În împărăţia curăţeniei”, de Magda Gheorghiu, 
pe 7 martie 1963. În anul 2005, actorul, regizorul, scenaristul 
şi conducătorul Teatrului de păpuşi Aşchiuţă, Nicolae Bănică 

editează “Teatrul Aşchiuţă la 
55 de ani”. În anul 2010, odată 
cu venirea la conducerea 
Teatrului Aşchiuţă a actorului 
Florin Dumitru, teatrul de 
păpuşi se transformă în 
Teatrul pentru copii şi tineret 

Teatrul Aşchiuţă a împlinit 
65 de ani de existenţă

Istoria Teatrului Aşchiuţă

• 1950 – 1956: Ion Anestin;

• 1956 – 1957: Constantin Petripop;

• 1957 – 1970: Aurel Anchidin;

• 1970 – 1971: Ion Puiu Stoicescu;

• 1971 – 1984: Aurel Anchidin;

• 1984 – 2010: Nicolae Bănică;

• 2010 – prezent: Florin Dumitru.
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Aşchiuţă, propunându-şi o 
strategie de lărgire a ofertei de 
spectacole şi o altă abordare a 
vizibilizării şi managementului 
instituţiei. Astfel, în aceşti ani, 
teatrul a participat la o serie 
de festivaluri atât naţionale, 
cât şi internaţionale. Din anul 
2011, Teatrul pentru copii şi 
tineret organizează “Festivalul 
de teatru pentru copii Aşchiuţă”, 
festival care anul acesta 
sărbătoreşte a cincea ediţie. La 
Festivalul de teatru pentru copii 
Aşchiuţă au fost prezente teatre 
importante din ţară: Teatru de 
animaţie Ţăndărică – Bucureşti, 
Teatrul de păpuşi Guliver – 
Galaţi, Teatrul pentru copii şi 
tineret Colibri – Craiova, Teatrul 
pentru copii Ariel – Târgu 
Mureş, Teatrul Anton Pann – 
Râmnicu Vâlcea, Teatrul de 
păpuşi Cărăbuş – Brăila, Teatrul 
Excelsior – Bucureşti, teatrul 
pentru copii din Kragujevac – 
Serbia.
Teatrul pentru copii şi tineret 
Aşchiuţă face parte din 
marea familie UNIMA (n.r. 
Unirea Internaţională a 
Marionetiştilor) şi ASSITEJ 

(n.r. Asociaţia Internaţională 
a Teatrelor pentru Copii şi 
Tineret), alături de alte teatre de 
pro! l din ţară, dar şi din lume. 
Teatrul pentru copii şi tineret 
Aşchiuţă a apărut în anul 
2013, într-o colecţie de cinci 
volume unică în peisajul teatral 
românesc, alături de cele mai 
importante teatre pentru copii 
din ţară sub strădania, travaliul 
şi semnătura profesorului 
universitar, director, regizor şi 
actor păpuşar din Iaşi, Toma 
Hogea “Despre arta păpuşarilor 
români”. Şi pentru că Teatrul 
Aşchiuţă se adresează şi 
tinerilor, din 2011 a fost lansat 
un ciclu de spectacole intitulat 
“Mişcarea de Existenţă prin 
Cultură”, ajuns în 2015 la 
al patrulea eveniment. Un 
alt proiect complementar 
domeniului principal de 
activitate al teatrului, dar 
tot în aria artistică, este cel 
lansat cu această aniversare 
de 65 de ani – Aşchiuţă 3D (n.r. 
Dincolo de Debut: Deschis, 
Dedicat, Desăvârşit), care dă 
posibilitatea copiilor şi tinerilor 
valoroşi şi cu certe calităţi 

artistice să se exprime pe o 
scenă profesionistă. 
Evenimentul important 
al anului 2015, pe lângă 
aniversarea a 65 de ani, 
Teatrul Aşchiuţă este invitat 
la Festivalul Internaţional de 
Marionete din Cuenca, Spania, 
acolo unde copiii vor interpreta 
poveşti în limba spaniolă. 

Pe parcursul celor 65 de ani de 
la bătaia primului “Gong!” şi 
aprinderea primului re' ector 
pe scena Teatrului Aşchiuţă au 
văzut luminile rampei peste 200 
de premiere, au fost prezentate 
peste 30.000 de spectacole, 
bucurând inimile a peste opt 
milioane de spectatori. 
„Vreau să cred că actorul este 
nemuritor şi dacă El, prin 
bogăţia su' etească şi magia 
din inima lui, rezistă tuturor 
intemperiilor culturale şi 
lumeşti asta înseamnă, cel 
puţin pentru mine, că putem 
trăi frumos şi că putem visa ca 
nişte copii pentru totdeauna!”, 
a decalrat Cristina Dumitru, 
secretar literar – P.R. – Teatrul 
Aşchiuţă.



JUVENTUS10

Cu ocazia împlinirii celor 65 de ani de la 
înfiinţarea Teatrului Aşchiuţă, în perioada 
27 februarie – 1 martie 2015, s-au 
desfăşurat o serie de evenimente dedicate 
copiilor, tinerilor, părinţilor şi bunicilor. În 
conferinţa de presă de dinaintea parcurgerii 
evenimentelor dedicate acestei aniversări, 
conducerea Teatrului Aşchiuţă declara:      
„Ne-am întâlnit pentru a marca evenimentul 
aniversar – „Teatrul Aşchiuţă 65 de ani”. Este 
o vârstă importantă şi sperăm să nu devină 
pensionarea lui, conform Codului Muncii, 
care prevede pensionarea bărbatului la 
65 de ani. Noi avem în continuare o sală 
„vintage” şi scaune păstrate de 50 de ani, 

dar sufletul nostru a rămas mare şi de copil. 
Cu ocazia acestui eveniment ne-am gândit 
la trei zile de manifestări.”, a declarat Florin 
Dumitru, directorul Teatrului Aşchiuţă. 
Startul celebrării Teatrului Aşchiuţă a început 
cu Ziua porţilor deschise pentru cei care au 
dorit să descopere teatrul altfel decât în 
calitate de spectator. Mulţi copii au ajuns la 
Teatrul „Aşchiuţă“ şi au avut plăcuta surpriză 
de a dialoga cu actorii sau chiar cu regizorii. 
Aceştia au văzut şi o mică avanpremieră a 
spectacolului ce s-a jucat sâmbătă şi anume 
„Albă ca zăpada“,  au stat de vorbă cu 
papagalul Coco, nimeni altul decât cel mai 
bun prieten al Albei ca zăpada, ba chiar au 

ajuns şi în atelierul de croitorie şi au văzut 
mai multe costume interesante. Directorul 
teatrului a punctat că şi-ar fi dorit să-i ducă 
pe copilaşi şi în atelierul de butaforie, dar 
faptul că edificiul nu se află în cea mai bună 
stare, l-a împiedicat să facă acest lucru. 

Clădirea nu a mai fost renovată de 50 de ani 
Directorul Florin Dumitru a recunoscut că nu 
toate sunt lapte şi miere în ceea ce priveşte 
existenţa acestui teatru. Florin Dumitru 
a punctat faptul că această clădire ce 
găzduieşte Teatrul „Aşchiuţă“ nu a mai fost 
modernizată de 50 de ani, fapt ce reprezintă 
un risc real pentru toată lumea. Faptul că 
edificiul nu se află în cea mai bună stare 
se observă uşor când priveşti tavanul prin 
multe zone cojit, iar igrasia este la ea acasă. 
Cu toate acestea, directorul, actorii şi regizorii 
fac o treabă excelentă şi nu renunţă la visul 
lor şi anume acela de a aduce un zâmbet pe 
chipul micuţilor ce intră în lumea minunată 
a teatrului. Tot cu această ocazie, a debutat 

şi un proiect inedit intitulat „Aşchiuţă 3D – 
Dincolo de debut”. El se adresează copiilor 
şi tinerilor talentaţi care se află la debutul 
unei potenţiale cariere artistice. În acest 
context, scena le va aparţine. „Aşchiuţă 
3D este Deschis, Dedicat, Desăvârşit!” – în 
deschiderea noului proiect, a avut loc şi 
un moment dedicat Cristinei Pepino, în 
memoriam, şi totodată lansarea volumului 
„Calendarul cu poveşti”, de Cristian Cocea. 
Ultima zi de sărbătoare s-a încheiat cu 
premiera spectacolului „Albă ca zăpada şi cei 
şapte pitici”. Evenimentul aniversar „Aşchiuţă 
65” s-a îmcheiat de Mărţişor, cu încă un 
episod din ciclul „Mişcarea de existenţă prin 
cultură” având-o ca invitată într-un concert 
extraordinar pe Maria Gheorghiu. „Pe toată 
durata acestei sărbători ne-am  bucurat 
să fim împreună atât cu cei care au slujit 
Teatrul Aşchiuţă de-a lungul timpului, cât 
şi cu spectatorii noşti fideli, copii de toate 
vârstele.”, a declarat conducerea Teatrlui 
Aşchiuţă.   

Trei zile consecutive de 
sărbătoare pentru Teatrul 
Aşchiuţă

Îndemn la adresa 
adulţilor - 
tranpunerea în 
lumea feerică a 
copilăriei 

Directorul Teatrului „Aşchiuţă“, Florin 
Dumitru, s-a declarat încântat de 
parcursul manifestărilor sărbătorii de 65 
de ani a Teatrului „Aşchiuţă“, de întâlnirea 
cu toţi foştii colegi care au făcut 
cunoştinţă cu scena teatrului, dar şi de  
satisfacţia creată copiilor la întâlnirea cu 
Albă ca Zăpada. Totodată, acesta a lansat 
o provocare pentru adulţi, prin care îi 
îndeamnă să urmărească un spectacol 
pentru copii prin ochii de adult şi să se 
transpună în lumea feerică a copilăriei, 
fără a mai trece toate informaţiile prin 
filtrul maturităţii. 
„Cred că a fost un eveniment important 
atât pentru noi, cei din Teatrul „Aşchiuţă“, 
cât şi pentru colegii noştri care au 
trecut de-a lungul timpului prin Teatrul 
„Aşchiuţă“, sub o formă sau alta. Mă refer 
aici la colaboratori, actori, tehnicieni 
care mai sunt încă în activitate în Teatrul 
„Alexandru Davila“ sau în alte teatre sau 
care şi-au schimbat între timp meseria. 
Totodată, bucuria copiilor la întâlnirea 
cu Albă ca Zăpada se manifestă deplin. 
Inclusiv surpriza pe care le-am făcut-o de 
a se fotografia cu mascota noastră la 65 
de ani şi faptul că la finalul spectacolului, 
fiecare va pleca cu acest suvenir de 
Mărţişor din partea noastră. Este vorba 
despre un magneţel pe care îl vor avea 
amintire de la 65 de ani de „Aşchiuţă“. 
Memoria afectivă şi vizuală va fi păstrată 
de ei pentru că ei sunt viitorul. După 
cum se vede, în sală sunt şi foarte mulţi 
părinţi emoţionaţi. Ca de obicei, sala 
este plină. Mi-aş fi dorit să provoc adulţii 
şi să le  propun: „Hai să vedem împreună, 
dragi părinţi, un spectacol pentru copii! 
Noi, adulţii, să urmărim un spectacol 
pentru copii.“ Asta pentru că aşa, privind 
prin ochii copiilor, bucuria părinţilor este 
evidentă, dar dacă ar privi ei prin ochii 
adultului, s-ar putea să se întoarcă la 
copilărie puţin. 
Şi nu e rău ca din când în când, noi, cu 
toţi, consumaţi de atâtea probleme 
cotidiene, de atâtea facturi de plată 
şi atâtea şi atâtea, să încercăm să ne 
apropiem copilăria, să dăm la o parte 
totul şi să zicem: „N-avem nicio grijă, 
suntem copii, primim totul ca un burete 
şi absorbim toată informaţia pură, 
adevărată, fără să o trecem prin filtrele 
maturităţii.““, a declarat Florin Dumitru, 
directorul Teatrului Aşchiuţă.
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Scriitor, publicist, traducǎtor, antologist, 
promotor cultural, Marilena Licǎ-Maşala 
s-a nǎscut pe 23 octombrie 1955, în Teiu din 
Vale, aşezat pe valea pârâului Mozacu, într-o 
familie de oameni de nǎdejde şi de înaltǎ ţinutǎ 
moralǎ, spiritualǎ şi  profesionalǎ, ce-a dat 
satului ori ţǎrii, primari, învǎţǎtori, profesori, 
medici, muzicieni, jurişti. Bunicii din partea 
mamei şi tatǎlui au fost ţǎrani moşneni, neam 
de neamul lor.
 Stabilitǎ din 2007 în Franţa, este, 
printre altele, fondatoarea unui amplu program 
de traduceri literare, bilingv, din francezǎ 
în românǎ şi invers, cu accent pe poezia 
contemporanǎ, dar şi clasicǎ, atât româneascǎ 
cât şi francezǎ ori francofonǎ sau francofilǎ. 
Acolo a început sǎ scrie poezie, pregǎtindu-şi 
un volum cu 101 poeme de dragoste, bilingv, 
francezǎ-românǎ, „Les amours d’une femme 
nomade. Iubiri de hoinarǎ”. Îşi semneazǎ 
poemele cu pseudonimul Lulli de Teiu.
 Director-fondator al colecţiei ARC 
(n.r. Africa-România-Caraibe), la editura 
Dagan, Paris, 2011.
 Revenitǎ pentru scurt timp acasǎ, a 
organizat pe 19 februarie, la Centrul Cultural 
Piteşti, lansarea volumului bilingv, englez-
român,  „Ivor Porter (n.r. 1913 - 2012). Un 
englez în Istoria României”. L-a avut ca 
oaspete de seamǎ pe poetul şi publicistul 
Marin Ifrim, din Buzǎu, ce şi-a lansat volumul 
„Invitaţie la vals literar”, o antologie de 
interviuri cu 12 scriitoare românce, din colecţia 
sa de interviuri. Printre cele 12 intervievate, se 
aflǎ şi piteşteanca Marilena Licǎ-Maşala.

Interviu Marilena Lică – 
Maşala: „M-am născut 
pentru a dărui iubire şi nu 
ură!”
Sunteţi căsătorită, aveţi copii?
Marilena Licǎ-Maşala: Îmi place întrebarea 

dumneavoastră! E simplǎ, dar sfredelitoare. 

Atâta tot cǎ eu una nu mǎ pot aşeza în tiparele 

cu care sunt obişnuiţi oamenii, în general, 

mai ales aici, în ţara noastrǎ. Firea mea, când 

rǎzvrǎtitǎ, când îndrǎgostitǎ, când hoinarǎ, dar 

mereu liberǎ şi rǎscolitoare prin meandrele 

altor caractere umane, s-a împotrivit mai tot 

timpul oricǎrui tip de „contract social”, cum ar 

fi spus Jean-Jacques Rousseau, ferindu-mǎ de 

ispita de a întârzia lângǎ un eventual „bǎrbat 
al vieţii”... Dacǎ vreţi sǎ discutǎm despre 
cǎsnicie, oprim aici dialogul pe aceastǎ idee, 
pentru cǎ am crezut de când mǎ ştiu mai mult 
în iubire şi prea puţin în cǎsnicie.  Dacǎ primiţi 
sǎ discutǎm despre iubire, întrucât se apropie 
Dragobetele, continuǎm. Existǎ o replicǎ 
datǎ de Antigona, în piesa cu acelaşi titlu, de 
Sofocle: „M-am nǎscut pentru a dǎrui iubire şi 
nu urǎ”, în care mǎ regǎsesc. Vǎ mǎrturisesc 
faptul cǎ am început zilele trecute sǎ scriu - 
în tainǎ! - o prozǎ, al cǎrei titlul va fi chiar 
aşa: „Bǎrbatul vieţii mele”. L-am întâlnit, 
prima oarǎ, în satul meu, când aveam patru 
ani. El avea, poate, 16 ani. Era duminicǎ şi 
ne aflam cu toţii, cu mic, cu mare, în „sat”. 
Pe atunci, sǎtenii ieşeau în fiece duminicǎ „în 
sat”, la horǎ. M-a ridicat în braţe, s-a învârtit 
cu mine în loc, fǎcându-mǎ sǎ zbor deasupra 
vǎzduhului. El, acel flǎcǎu din satul meu, 
m-a înǎlţat cǎtre lacrima norilor pentru a da 

întâia sǎrutare vǎzduhului, într-o neostoitǎ 
zi de primǎvarǎ... Apoi, s-a metamorfozat, 
de-a lungul timpului. A luat chipul colegului 
de bancǎ ori a tânǎrului cu care am vǎzut 
întâiul film ori am ascultat întâiul concert la 
filarmonica „George Enescu” din Capitalǎ, ori 
alǎturi de care am admirat liniştea nuferilor 
din Delta Dunǎrii şi sunetul pelicanilor. Ori 
în strângerea mâinii sfioase ce mi-a dezvǎluit 
Parisul. Mai târziu, mult mai târziu, am învǎţat 
cǎ, pentru a zidi ceva durabil în viaţa ei, o 
femeie-scriitor, o femeie-artist, o      femeie-
ziarist, ar trebui sǎ vegheze asupra singurǎtǎţii 

sale. Dacǎ nu are alǎturi de ea omul care  s-o 
înalţe cǎtre parfumul vǎzduhului, dacǎ soarta o 
pune în situaţia de a alege între singurǎtate şi 
un bǎrbat, atunci starea de singurǎtate este mult 
mai generoasǎ şi mai fertilǎ. Nu dau sfaturi. 
Spun doar cǎ mie mi se potriveşte singurǎtatea. 
Prezenţa unui bǎrbat, în inima mea, a fost, de 
fiecare datǎ, prea rǎvǎşitoare pentru a mi-l mai 
dori, vreodatǎ. Altfel, aşa cum ne sfǎtuieşte 
înţelepciunea popularǎ şi pentru a rǎspunde 
oarecum întrebǎrii, am plantat, de-a lungul 
timpului, un brad, un piersic şi un avocado. 
Am un fiu, am o norǎ şi douǎ nepoate. Am 
adoptat - în sens metaforic - patru copile care-
mi sunt foarte dragi şi astǎzi, deşi sunt mai 
toate la casele lor, cu soţi şi copii. Mi-aş mai 
fi dorit sǎ iau de suflet mǎcar un copil african 
orfan, mai ales dintr-una din zonele acelea de 
mǎcel sǎlbatic cotidian, dar nu am ajuns încǎ 
în Africa, deşi „vârful de lance” al traducerilor 
mele este poezia africanǎ. Important, în egalǎ 

mǎsurǎ, pentru mine, este faptul cǎ mi-am zidit 
un conac alegoric, cu zece odǎi, corespunzând 
numǎrului de cǎrţi publicate pânǎ în prezent. 
Alte zece sunt în manuscris. 

A plecat în căutarea desti-
nului şi a ajuns „acasă”!

Sunteţi plecată de opt ani din ţară şi 

stabilită în Franţa, mai precis în Paris. 

Spuneţi-mi de ce aţi ales să plecaţi din 

Trăieşte dincolo de graniţe, dar poartă în sufl et cultura românească

Marilena Lică-Maşala, 
confesiuni despre viaţă şi artă
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România? De ce Franţa?
Marilena Licǎ-Maşala: Mi-am dorit din 
pruncie sǎ plec din ţarǎ. Citisem „Coliba 
unchiului Tom” - printre multele alte cǎrţi 
ale copilǎriei – şi aş fi vrut sǎ plec în Africa, 
sǎ salvez popoarele de omul cel alb şi rǎu. 
Singurul soţ la care îndrǎzneam sǎ visez la cei 
12 ani trebuia sǎ fie, negreşit, african... Apoi, 
când mi-am pǎrǎsit satul, la 15 ani, pentru a 
merge la oraş ca sǎ-mi continui studiile în 
ritmul meu de premiantǎ ce se simţea bine 
studiind şi învǎţând temeinic pentru a nu-
şi dezamǎgi nici profesorii, nici familia, s-a 
rupt ceva. Nicǎieri în ţara mea, prin locurile 
prin care am întârziat mai mult de un an, nu 
m-am mai simţit atât de bine ca în satul meu, 
în copilǎria mea, în ograda pǎrinţilor mei, 
ori la şcoala din sat. Niciunde în ţara mea nu    
m-am mai simţit în largul meu. Pretutindeni 
mǎ simţeam dezrǎdǎcinatǎ. Nimic nu mi se 
mai potrivea... Am plecat, într-un târziu, dând 
ascultare unui îndemn biblic: „Îngrijeşte-ţi 
inima mai mult decât orice altceva, căci din ea 
izvorăşte viaţa” (n.r. „Proverbe 4:23”). De ce 
Franţa? Din întâmplare. Plecasem în cǎutarea 
Romei, ca pe vremurile când acolo duceau 
toate drumurile, iar în vremurile noastre, 
autocarele Atlassib. Plecasem în cǎutarea 
rǎdǎcinilor mele, în cǎutarea destinului meu 
şi dorinţei de a-mi dezlega semnele unui vis 
visat cu ani în urmǎ. Drumul, însǎ,  s-a rǎsucit 
cǎtre Paris. Când am pus întâia oarǎ piciorul în 
Capitala Francilor, m-am simţit aşa, de-odatǎ, 
acasǎ. Am simţi cǎ acolo sunt rǎdǎcinile mele. 
Şi-am ridicat de-ndatǎ Parisul la rangul de ţarǎ 
a mea, de sat al meu!

Romanţe pe versuri 
de Mihai Eminescu şi 
George Coşbuc au fost 
duse în inima Parisului 
Cum au fost începuturile într-o ţară 

străină, mai ales în ciuda etichetei nefaste 

pe care populaţia română o poartă 

dincolo de graniţă?
Marilena Licǎ-Maşala: Dureroase! M-a durut, 
fireşte, imaginea ştirbǎ a românului, dincolo 
de hotarele patriei. M-a durut, fireşte, când am 
fost întrebatǎ întâia oarǎ de ce nu port fuste 
creţe ca toate „celelalte” românce. Dar, cum 
nu mi-a plǎcut niciodatǎ sǎ mǎ cred ori sǎ 
pozez în „victimǎ”, şi mi-am iubit tot timpul 
familia, satul, prietenii şi patria, am încercat 
sǎ înţeleg de unde le vin francezilor, unora, 
atâtea confuzii. Mi-au trebuit doi ani ca sǎ 
înţeleg: de la diferenţa dintre Constituţiile 
celor douǎ ţǎri. (n.r. Constituţia României este 
mult mai cuprinzǎtoare şi mai democraticǎ, 
recunoscând şi garantând originile etnice şi 
religioase ale minoritǎţilor conlocuitoare. 
În Franţa, odatǎ cu cetǎţenia, conceptul de 
„etnic” dispare, fiind înlocuit cu o multitudine 
de asociaţii care nu pot sublima nevoia de 

identitate etnicǎ, religioasǎ, culturalǎ.). Între 
timp însǎ, „descoperisem” „mǎnuşa” cu care 
aş fi putut provoca la duel ignoranţa orişicui 
asupra identitǎţii românilor: cultura. Din câte 
se pot face, mi-am ales traducerile de poezie 
contemporanǎ, precum şi organizarea unor 
seri poetico-muzicale, bilingve. Poate voi 
adǎuga în curând teatrul. La douǎ dintre aceste 
seri prilejuite de Crǎciunul şi Revelionul 2013, 
le-am invitat pe scriitoarele şi prietenele mele, 
Steluţa Istrǎtescu şi Ilzi Sora. Ne-am întâlnit 
cu alţi prieteni ai mei, scriitori francezi, la 
douǎ şezǎtori literare. Astfel, la centrul cultural 
„Le Scribe l’Harmattan” au rǎsunat, în inima 
Parisului, în vecinǎtatea catedralei Notre-
Dame, romanţe pe versuri de Mihai Eminescu 
şi George Coşbuc, fiind acompaniatǎ la pian 
de Ilzi.     

A fǎcut parte din prima 
echipǎ a Centrului Cul-
tural Piteşti, odată cu 
reînfi inţarea acesteia în 
1999
Sunteţi pasionată de literatură. Din câte 

ştim, aveţi şi o colaborare cu Centrul 

Cultural Piteşti. Povestiţi-mi cum a 

început aceasta. 
Marilena Licǎ-Maşala: A! Povestea este 
lungǎ! Apropierea mea de ideea de centru 
cultural s-a petrecut în timp. Spre sfârşitul 
anilor ’70, începusem cursuri de limbi strǎine 
la Sala Dales din Bucureşti. Venind în Piteşti, 
am început un curs de croitorie la Palatul de 
Culturǎ, pe la mijlocul anilor ’80. Prin ’90 
am fost la un concert susţinut tot la Palatul de 
Culturǎ, de un prieten din epoca bucureşteanǎ 
a existenţei mele, clarinetist la Filarmonica 
„George Enescu”. Prin 1993, cred, doi angajaţi 
ai Palatului de Culturǎ - directorul, regretatul 
om de culturǎ Val Dobrin şi inginerul de sunet, 
Gabi Cazan - au declarat greva foamei pentru

 

cǎ instituţia trebuia sǎ pǎrǎseascǎ clǎdirea în 
care îşi desfǎşura activitatea. Cum îi ştiam şi 
îndrǎgeam pe amândoi, i-am susţinut în felul 
meu, aducându-le apǎ de la izvorul de pe strada 
Crinului...Iar apropierea de Centru Cultural 
Piteşti, concret, s-a petrecut în 1999, când 
Consiliul Local Piteşti a decis (re)înfiinţarea 
acestuia. Am fǎcut parte din prima echipǎ a 
noii instituţii culturale, pentru câteva luni. Din 
mâna de oameni câţi am fost atunci, doar doi 
mai lucreazǎ acum, acolo: Virgil Diaconu şi 
Marius Chiva. Cum nu mi se potriveşte statutul 
de salariat şi nu-mi place sǎ am şefi, la sfârşitul 
anului m-am despǎrţit de centrul cultural, dar 
nu de ideea de culturǎ şi activitate culturalǎ, 
pe care le-am continuat pe cont propriu, aşa 
cum fǎcusem, de altfel, şi pânǎ atunci.    V-aş 
spune foarte pe scurt cǎ, între 1994 şi 1999, 
fondasem o revistǎ pentru tineri, „Androcles”, 
precum şi o societate culturalǎ cu acelaşi nume; 
organizasem un concurs de pescuit pentru 
copii, „Tânǎrul pescar sportiv”; fondasem un 
birou de cercetare şi sondare a opiniei publice; 
efectuasem studii socio-demografice în 
aproapre jumǎtate dintre comunele judeţului 
nostru; fusesem realizatoarea emisiunii 
TV „Sentimente sub cenzurǎ”, Antena 1; 
organizasem simpozionul „Dimitrie Gusti şi 
cercetarea demograficǎ în plasa Dâmbovnic” 
în satul meu natal, în colaborare cu Primǎria 
Teiu, Institutul de Sociologie al Academiei 
Române, precum şi Centrul Cultural Drǎgan 
din Bucureşti şi altele.

Şirul creaţiilor sale
Ce cărţi aţi lansat în cadrul Centrului 

Cultural Piteşti? Este adevărat că în 

fi ecare an păstraţi tradiţia de a veni 

acasă pentru a vă lansa creaţiile chiar la 

Centrul Cultural Piteşti? 
Marilena Licǎ-Maşala: Când am plecat din 
ţarǎ, aveam un singur volum editat - lansat 
în decembrie 2002 la Teatrul Naţional din 
Bucureşti, cu sprijinul cǎrturarului Florin 
Rotaru (n.r. secretar de stat, pe atunci, la 
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Ministerul Culturii), Ambasadei Statului Israel 
la Bucuresti, Federaţiei Comunitǎţilor Evreieşti 
din România şi lui Oliver Lustig, prefaţatorul 
volumului respectiv, ce-a marcat debutul meu 
publicistic, având ca temǎ deportarea evreilor 
români din Ardealul de Nord, aflat sub ocupaţie 
horthystǎ, în mai-iunie 1944 - şi patru volume 
în manuscris. Dupǎ ce-am plecat din ţarǎ, am 
publicat, în şapte ani, nouǎ volume, dintre care 
trei în Franţa. Am organizat lansǎri de carte 
fie la ICR din Paris, fie la Librǎria Congo, 
fie la standul Bassin du Congo, la Salonul 
de carte de la Porte de Versailles din Paris, 
fie la Ambasada Românǎ din Londra, fie la 
standul GADIF, Târgul de carte „Gaudeamus” 
din Bucureşti ori la ICR Bucureşti, unde am 
gǎsit deschidere şi receptivitate faţǎ de temele 
volumelor mele, precum şi în satul meu. 
L-am avut alǎturi, în toate aceste demersuri, 
pe redactorul-şef al revistei „Poezia”, Marius 
Chelaru, poet, publicist, critic literar ieşean. 
La Centrul Cultural din Piteşti, din cele 
nouǎ volume „nǎscute” în „pribegie”, am 
lansat şase. Am avut aceastǎ mângâiere, ca, 
prima oarǎ când am avut rǎgazul de a veni 
în ţarǎ pentru a-mi organiza o primǎ lansare 
la Centrul Cultural Piteşti, în martie 2012, sǎ 
gǎsesc o inimǎ deschisǎ şi-o mânǎ colegialǎ 
oferite de directoarea acestui templu de 
culturǎ, ziarista Carmen Dumitrache-Salub. 
A fost o triplǎ lansare, împreunǎ cu prietenele 
mele Ilzi Sora şi Steluţa Istrǎtescu, în prezenţa 
editorului nostru de atunci, Marius Chelaru. 
Am avut oaspeţi şi din Bucureşti, au venit 
mulţi piteşteni, a fost un moment de neuitat. A 
fost mai mult decât o lansare, a fost o poezie, 
un lied, un rǎsfǎţ liric. Altfel, în alt plan, sunt 
o statornicǎ, în ciuda nomadismului ancestral 
ce mǎ locuieşte; sunt loialǎ oamenilor cu 
suflet frumos, prietenilor şi locurilor unde 
rǎsare mǎcar un fir de iarbǎ din toatǎ truda 
mea. A fost atât de frumoasǎ aceastǎ primǎ 
lansare gǎzduitǎ de Centrul Cultural Piteşti, 
iar doamna Dumitrache-Salub un om atât 
de minunat, încât s-a nǎscut o tradiţie, cum 
bine aţi spus, care a crescut de la sine, în 
mod firesc. Nu pot şi nici nu vreau sǎ-mi 
organizez lansǎrile altundeva decât pe scena 
acestui Olimp de culturǎ şi artǎ. Cel puţin 
cât va fi director Carmen. O preţuiesc înmiit, 
cu atât mai mult cu cât este primul director-
femeie al acestei instituţii piteştene, veche de 
peste cel puţin jumǎtate de veac. Îi doresc s-o 
pǎstoreascǎ pânǎ târziu. La fiecare revenire în 
ţarǎ, nu vin cu mâna „goalǎ”; mai lansez câte un 
volum, mai prezint câte un mic spectacol, mai 
invit câte un prieten alǎturi de mine. Marius 
Chelaru, traducǎtoarea Micaela Ghiţescu, şi 
iatǎ, acum, Marin Ifrim, au fost oaspeţii mei 
şi implicit ai Centrului Cultural, în aceşti patru 
ani de colaborare. Trei personalitǎţi dimanice 
şi vizibile în literatura contemporanǎ atât în 
ţarǎ, cât şi dincolo de hotare. Nu vizitaserǎ 
niciodatǎ oraşul nostru (n.r. cu excepţia 
Micaelei, venitǎ în alt context). Trǎiesc fiecare 
întâlnire cu publicul piteştean şi confraţii din 

presa localǎ cu bucuria cu care aş intra   într-o 
poveste. Sunt clipe de nepreţuitǎ feerie liricǎ.       

Cum se numeşte cea mai recentă carte 

lansată?
Marilena Licǎ-Maşala: „Ivor Porter (1913 - 
2012). Un englez în Istoria României”, un 
volum bilingv, în englezǎ şi românǎ, tradus 
cu sprijinul conf. dr. Constantin Manea de 
la Universitatea din Piteşti. O culegere de 
evocǎri ale mai multor personalitǎţi din Anglia 
şi România despre Ivor Porter, fost ambasador 
al Angliei, autor al unei ample biografii a 
Regelui Mihai I, agreatǎ în mod oficial de 
Casa Regalǎ de România.

Pasiunea pentru cultură 
are rădăcini familiale 
şi reprezintă semnul 
identităţii sale
Adoraţi cultura şi o încurajaţi până peste 

cap. De unde această pasiune pentru 

cultură? Cum aţi defi ni-o?
Marilena Licǎ-Maşala: În primul rând, e o 
moştenire de familie, primitǎ în cei şapte ani, 
acasǎ. Mama mea, profesoarǎ, învǎţǎtoare, 
prima femeie-primar din istoria comunei 
noastre, fǎcea parte din corul satului şi dintr-
un ansamblu folcloric. Când ne spunea sǎ 
fim cuminţi, pentru cǎ trebuia sǎ plece la 
repetiţie, acest cuvânt, repetiţie, mǎ fascina. 
Iar când avea serbare, eram în primul rând şi-o 
sorbeam din ochi. Îmi plǎcea s-o vǎd acolo, 
pe scena Cǎminului Cultural teian. Apoi, din 
autoeducaţie şi dintr-un strigǎt lǎuntric al 
cǎutǎrii de om, progres şi omenie. Şi nu în 
ultimul rând, din deformaţie profesionalǎ...Din 
copilǎrie pânǎ acum, am învǎţat tot timpul. Nu 
mai ştiu sǎ fac altceva. Poezia, publicistica, 
scrisul, istoria, cititul, acţiunea literarǎ şi 
culturalǎ, întâlnirile mele cu oameni din 
alte culturi şi meridiane, sunt pârghiile mele 
identitare. Fǎrǎ ele, m-aş simţi mai nefericitǎ 
decât Hera, mai singurǎ ca Penelopa, mai 
îndureratǎ decât Antigona. Existǎ în cultura 
africanǎ un proverb care poate defini foarte 
bine starea culturalǎ:„Când nu ştii încotro 
mergi, priveşte în urmǎ, ca sǎ nu uiţi de unde 
vii!”. Graţie înaintaşilor noştri şi fondului 
cultural solid pe care l-am asimilat în timpul 
studiilor în România, am reuşit sǎ-mi ţin 
curajul oriunde, în strǎinǎtate. Graţie pasiunii 
de-acasǎ pentru studiu, am putut intervieva 
diferite personalitǎţi întâlnite în peregrinǎrile 
mele. Nimic din ceea ce am învǎţat acasǎ, nu 
mi-a fost de prisos acolo, dincolo de hotare.

Faceţi o comparaţie între cultura 

românească şi cea pe care aţi întâlnit-o 

în Paris.
Marilena Licǎ-Maşala: Nu putem compara. 
Suntem douǎ popoare diferite, în ciuda 
latinitǎţii ce ne-a dat o rǎdǎcinǎ şi – un timp 
– o limbǎ comunǎ, cu istorii diferite, cu 

temperamente diferite, traversate de fluvii 
diferite. Nici nisipul şi nici apa sǎratǎ a mǎrilor 
nu au acelaşi gust. Nici capitalele celor douǎ 
state nu pot fi comparate cultural. Existǎ o 
culturǎ a strǎzii şi o culturǎ a celor aleşi de 
har sǎ transmitǎ ceva. Parisul respirǎ belşugul 
multiculturalitǎţii evidente, al valurilor de 
imigranţi şi de artişti, scriitori, publicişti, 
arhitecţi veniţi din toatǎ lumea pentru a-şi 
încerca norocul. Bucureştii suferǎ vizibil încǎ 
de pauperizarea impardonabilǎ de pe vremea 
graniţelor ferecate (n.r. cenzurându-ni-se mai 
ales plecarea noastrǎ în Occident), ori de 
incapacitatea noilor edili post-decembrişti de 
a reda acestei capitale eleganţa istoricǎ, ori de 
absenţa aglomeraţiei pariziene, urmare atât 
a exodului nostru al populaţiei peste hotare, 
cât şi a slabei atracţii a marilor migranţi cǎtre 
România. Parisul are, din 20 de arondismente, 
unul cinezesc, altul african, altul burghez (n.r. 
al bogaţilor), altul popular (n.r. al sǎracilor)  
etc. Lǎsând la o parte calitatea lucrǎrilor de 
amenajare şi înfrumuseţare a oraşului, Parisul 
este dominat de o anume educaţie a strǎzii şi 
o politeţe sine que non a relaţiilor interumane. 
Cuvintele „pardon”, „s’il vous plaît”, 
„madame”, „monsieur” sunt pe buzele celor 
mai mulţi, fǎcând parte din codul obligatoriu 
al bunelor maniere. Strǎinul care uitǎ sǎ 
adauge „vǎ rog, doamnǎ / domnule”, când 
cere ceva cuiva, ori sǎ spunǎ „pardon” când 
trebuie sǎ depǎşeascǎ pe altcineva în metrou, 
în magazin, în autobuz, pe stradǎ, are toate 
şansele sǎ nu i se rǎspundǎ, pentru cǎ francezul 
nici nu poate înţelege ce i se cere... Bucureştii 
trǎiesc sub asuprirea unei revoltǎtoare 
absenţe a conştiinţei de cetate-cheie la Porţile 
Levantului. Ignorǎm aici vǎzduhul bolnav de 
necurǎţenie, atât în capitalǎ cât şi în multe alte 
oraşe ale ţǎrii.          

Marilena Lică-Maşala: 

„Nu cultura noastrǎ 
se pierde, ci satul 
tradiţional, singurul cufǎr 
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al datinilor seculare.”
Astăzi, cultura a devenit fragilă. Aş 

spune că începe să se piardă. Cum 

comentaţi acest lucru?
Marilena Licǎ-Maşala: „Nimic nu se pierde, 
totul se transformǎ”, ne învǎţa Antoine Laurent 
de Lavoisier, fondatorul chimiei moderne, un 
savant a cǎrui inteligenţǎ a fost ruptǎ de trup 
la sfârşitul secolului al XVIII-lea, de nebunia 
prosteascǎ a ghilotinei inventatǎ, în numele 
progresului republican, de satrapii armoniei 
sociale franceze. Nu cultura noastrǎ se pierde, 
ci satul tradiţional, singurul cufǎr al datinilor 
seculare. În Occident, satul şi ţǎranul au 
dispǎrut de mai bine de trei decenii. Omenirea 
a intrat în ceea ce prevestea Alvin Toffler 
(n.r. un ilustru sociolog canadian), prin anii 
’70: al treilea val al evoluţiei omenirii, valul 
informatizǎrii, primele fiind, în viziunea lui 
Toffler, cel agricol şi cel industrial. România nu  
se poate sustrage. Mergând spre Capitalǎ zilele 
trecute, priveam spre ceea ce a mai rǎmas din 
fostul colos industrial, „Petrochimia”. Învǎţǎm 
o altǎ scriere, un alt limbaj, un alt tip de relaţii 
interumane. Suntem contemporanii unei 
schimbǎri culturale cruciale pentru omenire, 
cu bune şi rele, deopotrivǎ. Omenirea se va 
adapta, va tria, va crea. Nu ştiu dacǎ monştri 
ori feţi-frumoşi, dar va crea.     

Parisul a fost izvorul de 
inspiraţie în creaţiile sale, 
o muză!
Reprezintă Parisul o muză? Cum v-a inspirat 
în propriile creaţii?
Marilena Licǎ-Maşala: Fireşte! Parisul este 
una dintre muzele fǎrǎ de care nici n-aş mai 
putea exista. M-a inspirat foarte mult, mi-a 
inspirat proiectele, mi-a îmbogǎţit scrisul, mi-a 
înfrumuseţat viaţa, mi-a rostuit dorul de tot ce 
lǎsasem în urmǎ, precum şi revolta. Când am 
pǎrǎsit ţara, nu ştiam cǎ sunt poet. Declamasem 
multǎ poezie pe scena cǎminului cultural din 
satul meu, fusesem, de-a lungul timpului, mai 
mult decât o cititoare de poezie de dragoste, 
dar mult mai puţin de roman de dragoste, îmi 
ajutasem un prieten poet în tehnoredactarea 
poemelor sale, ori un altul, stabilit în ţara 
noastrǎ dintr-un alt spaţiu cultural, în adaptarea 
poemelor sale pe româneşte, dar nu scrisesem 
nici un poem. În 2009, dupǎ doi ani de şedere 
în Paris, am scris primul poem din viaţa mea, 
în francezǎ. De atunci, scriu bilingv. Unele 
poeme îmi sunt inspirate de teme pariziene, 
altele de teme româneşti. 

Am văzut că purtaţi cu mândrie 

portul popular. Ce înseamnă pentru 

dumneavoastră tradiţiile şi obiceiurile 

româneşti?
Marilena Licǎ-Maşala: Am crescut cu portul 
popular în casǎ, cu toate tradiţiile unui sat, 
acum dispǎrute în mare parte. Bunica mea 

maternǎ asambla rǎzboiul de ţesut la începutul 
iernii şi lucra pânǎ venea primǎvara. Sunt 
teiancǎ pânǎ în mǎduva oaselor. În ciuda 
aparenţelor, nu cred cǎ voi reuşi sǎ devin 
vreodatǎ, pe deplin, citadinǎ. Satul meu 
trǎieşte în simbiozǎ cu toate spaţiile pe care le 
strǎbat, fizic ori mental, în fiece zi. E aici, în 
mine, adânc încrustat în sufletul meu, alǎturi 
de multe alte doruri.

Marilena Lică-Maşala: 
„Cred foarte mult în 
dumneavoastră, tinerii!
Ce sfaturi aveţi pentru tinerii de astăzi 

privind continuitatea acestor tradiţii şi 

obiceiuri ?
Marilena Licǎ-Maşala: Cred foarte mult în 
dumneavoastrǎ, tinerii! Nu aveţi nevoie de 
sfaturi. La vârsta dumneavoastrǎ, eu însǎmi nu 
le primeam. 
Nu le primesc nici acum, dar aceasta este 
altǎ poveste. Veţi şti sǎ interveniţi când va fi 
cazul. Ce pot sǎ vǎ spun, însǎ, ţine de reversul 
întrebǎrii: cine cui sǎ dea o povaţǎ. Un tânǎr 
poet camerunez, de vârsta fiului meu, mi-a 
scris într-o zi: „Poezia a gǎsit în dumneavoastră 
o mamǎ şi-o casǎ”. Când mǎ simt obositǎ, 
surmenatǎ, plictisitǎ de suficienţa înrǎitǎ a 
unora - nu ştiu cum se face, dar e plinǎ Terra 
de dintre aceştia -, îmi amintesc de rândurile 
tânǎrului poet şi-mi domolesc amarul. Africa 
o duce cu mult mai greu decât Europa de Est.

Aţi luat vreodată în calcul varianta de a  

vă stabili în Paris?
Marilena Licǎ-Maşala: Vedeţi dumneavostrǎ, 
e greu de tradus în cuvinte de ce iubim când 
iubim un om, un sat, un oraş, un ţinut. Parisul, 
ca şi satul meu, îşi au locul şi povestea lor în 
sufletul meu. 
S-au ţesut organic de mine, în mine. Lupta 
în mine nu se dǎ pentru Paris sau România, 
pentru cǎ sunt o hoinarǎ, nu pot sǎ stau mult 
locului. Trǎiesc nu între douǎ ţǎri, ci între mai 
multe ţinuturi. 
Ceea ce mǎ frǎmântǎ pe mine este cum sǎ fac 

sǎ nu disparǎ micul meu ARC românesc din 
inima Parisului, zidit cu greu şi cum sǎ fac loc 
Universului în Teiul meu natal şi în Piteştii 
în care am trǎit, fǎrǎ sǎ vreau, cei mai mulţi 
ani din viaţa mea. Timpul trece repede, iar în 
spatele nostru cresc anii. 

Viitorul sună a dăruire 
pentru noi creaţii
Ce planuri de viitor aveţi? Marilena 
Licǎ-Maşala: În imediat, ultima corecturǎ 
la volumele inedite de poezie şi prozǎ, şi 
publicarea lor. În perspectivǎ, continuarea 
traducerilor şi editǎrii antologiilor bilingve,    
francezǎ-românǎ, de poezie contemporanǎ, 
inclusiv poeţi piteşteni, şi clasicǎ. Poeţii 
contemporani francofoni sunt publicaţi în 
revista „Poezia” de la Iaşi, dar şi în „Oglinda 
literarǎ” fondatǎ de bunul meu prieten Gigi 
Neagu de la Focşani, ori „Cafeneaua literarǎ”, 
condusǎ de poetul Virgil Dianconu şi editatǎ 
de Centrul Cultural Piteşti, precum şi de 
mai tânǎrul „Cartelul metaforelor”, fondat 
de prietenii noştri de la Buzǎu. Am tradus 
poeme din clasicii noştri în francezǎ, o parte 
sunt publicate în revista „Kadō sau drumul 
Poeziei”, fondatǎ de Marius Chelaru la Iaşi, 
precum şi în „Doina”, fondatǎ de mine şi de 
Marius Chelaru la Paris. 
Lucrez la traducerea unor clasici francezi mai 
puţin cunoscuţi nouǎ sau total necunoscuţi, din 
secolul al XVII-lea. Mai sunt şi altele, pe care 
le voi dezvǎlui la vremea lor.

Ce înseamnă „acasă” pentru 

dumneavoastră?
Marilena Licǎ-Maşala: ...Drumul, cǎlǎtoria. 
„Acasǎ” sunt când pǎşesc pe un drum nou, spre 
o carte nouǎ, cǎtre o aventurǎ nebǎnuitǎ. Vǎ 
mǎrturisesc, în încheiere, bucuria aparte de vǎ 
fi cunoscut, alǎturi de colegii dumneavoastră. 
Rǎmâneţi tineri şi frumoşi! 
Sǎ vǎ aducǎ Dragobetele şi Mǎrţişorul multǎ 
iubire. Acolo unde este iubire, este fericire, 
este sǎnǎtate. Sǎ ne regǎsim cu bine!
 
Interviu cu Marilena Licǎ-Maşala realizat de 

Nicoleta Preda, redactor revista ProArtSport

Marilena Lică-Maşala alături de poeta franco-congoleză Liss Kihindou, la standul Bassin du Congo, Marché 
de la Poésie, iunie 2014, invitată cu antologia bilingvă, franceză-română, “Du Congo au Danube. De la 
Dunăre la Congo”, co-ediţie ARC-Dagan (Paris), Timpul (Iaşi), 2013
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Muzeul Viticulturii şi Pomiculturii – Goleşti, instituţie 
' nanţată de Consiliul Judeţean Argeş, a organizat în 
perioada 26–27 februarie 2015, în Sala de conferinţe, 
ediţia a III-a a atelierului de creaţie mărţişoare cu 
tema: „Mărţişorul satului, mărţişorul oraşului”. Unele 
legende consemnează că ' rul Mărţişorului, o funie 
de 365 sau 366 de zile, a fost tors de Baba Dochia în 
timp ce ducea oile la munte. Asemenea ursitoarelor 
care torc ' rul vieţii copilului la trei zile de la naştere, 

Dochia toarce ' rul primăverii la naşterea anului agrar. 
Acţiunea se înscrie în categoria evenimentelor cul-
turale consacrate tradiţiilor româneşti, instituţia ' ind 
gazda şi sursa de documentare a micilor creatori de 
mărţişoare. Pentru confecţionarea mărţişoarelor s-au 
folosit doar produse naturale (n.r. boabe de porumb, 
fasole, grâu, + ori presate ş.a.) şi materiale textile eco-
logice (n.r. câlţi, lână, pânză de in). La ediţia din acest 
an a atelierului coordonat de restauratoarea Malvine 
Mocenco au participat 80 de elevi şi cadre didactice 
de la Complexul de Servicii pentru Copilul în Di' -
cultate din Câmpulung–Muscel, Liceul Tehnologic 
„Dinu Brătianu” – Ștefănești, școlile gimnaziale nr. 
1 – Costești, „Nicolae Iorga” – Pitești, „Naum Râm-
niceanu” – Corbi, Școala Generală Șerboieni – Argeș 
și Grădinița Călinești – Argeș. Copiii şi-au dorit ca 
mărţişoarele lor să se transforme în cele mai frumoase 
cadouri de 1 şi 8 martie, ' ind confecţionate cu drag 
pentru ziua ce va deschide sezonul primăverii. „În ' e-
care an, la Muzeul Goleşti, cu ocazia sărbătorilor de 
1 şi 8 martie, au loc astfel de evenimente în care sunt 

angrenaţi copiii din diverse şcoli şi localităţi şi învaţă 
să lucreze manual folosind seminţe, textile şi multe al-
tele. Noi încercăm să folosim totul cât mai organic şi 
mai natural şi să ne întoarcem permanent la tradiţii.”, 
a declarat Maria Dina, restaurator. 
Pe lângă promovarea tradiţiilor şi obiceiurilor 
româneşti, evenimentul are ca scop dezvoltarea 
creativităţii şi capacitatea de comunicare a micuţilor. 
Cele mai ingenioase mărţişoare au fost, ulterior, eta-

late într-o expoziţie temporară care va putea '  vizitată 
până la 15 martie.

„Mărţişorul satului, mărţişorul oraşului” 

80 de elevi au creat mărţişoare „handemade” în 
deschiderea sezonului de primăvară
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Îţi place să te destinzi pe ritmuri 
muzicale, preferi cultura şi tradiţia 
românească, adori piesele de teatru 
şi mai ales să dobândeşti cunoştinte 
de dincolo de graniţă. Personalităţi 
locale, naţionale şi internaţionale, 
actori şi artişti celebri, oameni mari 
ai lumii vor creea pentru tine mo-
mente speciale. Concerte, lansări, 
expoziţii, târguri, spectacole, noi 
îţi prezentăm cele mai importante 
evenimente aproape de su' etul tău 
şi chiar aici, la tine acasă.  

Despre Simfonia 
Lalelelor – simbol la 
Piteştiului
Dacă trăieşti în Piteşti, e imposibil 
să nu ştii ce caracterizează acest 
oraş. Lalelele, simbolul municipi-
ului, au reprezentat întotdeau-

na un punct de atracţie pentru 
piteşteni, dar şi pentru vizitatori. 
În perioada sezonului cald, mul-
titudinea de culori oferă un as-
pect plăcut oraşului, spre deliciul 
privitorilor. Şi cum orice activitate 
reuşită trebuie începută din timp, 
în Piteşti, în apropierea iernii şi 
nicidecum în sezonul cald, a avut 
loc plantarea bulbilor de lalea. În 
anii trecuţi, pentru ' ecare locuitor, 
municipalitatea a plantat câte un 
bulb de lalea. Peste un milion de 
lalele au fost plantate în ultimii ani 
de când se organizează şi Simfonia 
Lalelelor. În jur de 150 de soiuri de 
lalele din toate grupele botanice 
încântă privirile iubitorilor de + ori, 
a piteştenilor, dar şi a vizitatorilor 
oraşului în ' ecare an. 
De-a lungul timpului lalele au de-
venit punctul de atracţie al oraşului 

şi au stârnit adevărate pasiuni. 27 
noiembrie 1972 - o zi mohorâtă de 
toamnă în care la Piteşti s-au adus 
spre a '  plantaţi în centrul oraşului, 
3.000 de bulbi de lalele şi 100 de 
zambile. Aceştia proveneau de la 
un + oricultor amator, Weill Alois, 
din Arad şi de la piaţa de + ori din 
Oradea. Nimeni nu s-a gândit 
atunci că acea zi va însemna pentru 
Piteşti un destin, acela de a deveni 
în scurt timp un oraş al + orilor, 
căruia de nenumărate ori i s-a spus 
“Olanda României”. În primăvara 
anului 1973, aceştia au în+ orit spre 
surprinderea şi bucuria locuito-
rilor. Acesta a fost debutul + ori-
cultorilor şi peisagiştilor piteşteni 
privind cultura + orilor bulboase 
în zonele verzi. Achiziţionarea de 
bulbi şi bulbili a continuat şi în 
următorii ani, 1975-1976, ajun-
gându-se la un număr de 58.000 
de lalele, 1.000 de narcise, 1.000 de 
muscari, 100 de crocus şi 250 de 
zambile. Furnizori au fost Labora-
torul de Floricultură Eforie Nord 
din cadrul Staţiunii de Cercetări 
pentru Pomicultură Constanţa, În-
reprinderea de Sere Codlea, Ferma 
anexă Băneasa - Bucureşti a CC al 
PR şi acelaşi + oricultor din Arad. 
S-a reuşit a se planta o colecţie de 
lalele provenită de la Eforie Nord, 
cuprinzând 58 de soiuri din toate 
grupele + oricole în aşa fel ca în+ o-
rirea lor să înceapă la 20 martie şi să 
se termine în jurul datei de 20 mai. 
Ea a fost amplasată pe strada Vic-
toriei, în partea de Est a catedralei 
“Sf. Gheorghe”, lângă Florăria “For-
tuna”, ' ind ultrior mutată lângă Te-
atrul “Al. Davila”. Colecţia alcătuită 
pe principiile arhitecturii peisagere 

Simfonia Lalelelor, ediţia cu numărul 38, cel mai reprezentativ şi cel mai 
aşteptat eveniment al Piteştiului

2015 pregăteşte pentru 
tine festivaluri pe cinste
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a fost o mare reuşită prin armonia 
' gurilor geomtrice, cromatică, suc-
cesiunea perioadelor de în+ orire şi 
combinaţia lalelelor cu elemente 
de fundal ca miozotis, pansele şi 
bănuţei. 
În primăvara anului 1977 s-a re-
alizat cea mai frumoasă cultură 
de lalele, narcise, zambile, crocus 
şi muscari, ceea ce i-a determinat 
pe conducătorii Administraţiei 
Publice Locale şi pe specialiştii 
peisagişti - + oricultori să se preo-
cupe în continuare de extinderea 
acestor + ori în zonele verzi ale 
municipiului Piteşti. În aceeaşi 
perioadă s-a desfăşurat la Sala 
Sporturilor din oraş o consfătuire 
cu toţi o' cialii judeţului de la nivel 
judeţean până la nivel comunal. 
Cum era obiceiul timpului, au fost 
invitaţi toţi conducătorii întreprin-
derilor şi instituţiilor judeţene, 
printre care şi directorul Trustului 
Pomiculturii Mărăcineni-Piteşti, 
dr. ing. Ilarie Isac. Proaspăt locui-
tor al Piteştiului, sosit în primăvara 
aceluiaşi an pentru a prelua funcţia 
amintită, domnul Ilarie Isac a fost 
profund impresionat de explozia 
+ orală de lumină şi culoare din 
centrul oraşului, de ineditul ei şi 
s-a gândit că realizarea edililor de 
aici trebuie a+ ată de toată ţara. Par-
ticipând neimplicit la consfătuire, 
s-a gândit la o posibilă expoziţie de 
+ ori căruia i-a dat un nume, “Sim-
fonia lalelelor”.

Perioada de 
desfăşurare a eveni-
mentului “Simfonia 
Lalelelor”,  
2015  –  23 – 26 aprilie 
Ediţia din acest an a Simfoniei 
Lalelelor, a 38-a, se va desfăşura 
în perioada 23 - 26 aprilie, după 
Paşte. De altfel, o perioadă optimă 
de în+ orire a lalelelor. Viceprima-
rul oraşului, Cornel Ionică, a oferit 
revistei ProArtSport un interviu 

strict legat de acest eveniment. 
Potrivit o' cialului piteştean,  mo-
mentan nu a existat o de' nitivare 
a programului. Astfel, în funcţie de 
evenimentele organizate mai pot 
apărea mici modi' cări la proiectul 
de program prezentat.  

Programul celui mai controver-
sat şi semni' cativ moment al 
oraşului, recunoscut naţional şi 
internaţional, este următorul:
 Joi 23 aprilie 
• Ora 12:00 – Simpozion 
ştiinţi' c “Tendinţe Actuale în 
Ştiinţele Naturii” la Universitatea 
din Piteşti, Facultatea de Ştiinţe 
Socio-Umane;
• Ora 19:00 – Concert 
susţinut de Filarmonica Piteşti la 
Casa Sidicatelor Piteşti.
Vineri 24 aprilie
• Ora 10:00 – Primirea 
invitaţilor la Pimăria Municipiului 
Piteşti;
• Ora 10:30 – Parada Florilor 
– pe traseul: Primăria Municipiului 
Piteşti – Complexul Expoziţional 
“Casa Cărţii”;
• Ora 12:00 – Deschiderea 
o' cială a “Simfoniei Lalelelor” 
la Complexul Expoziţional Casa 
Cărţii;
• Ora 14:00 – Spectacol de 
folclor în Piaţa Vasile Milea;
• Ora 21:00 – Spectacol de 
sunet şi lumini al fântânii muzicale 

în Piaţa Primăriei Municipiului 
Piteşti;
• Ora 23:00 – Nopţile albe ale 
“Simfoniei Lalelelor” – Program 
de vizitare a Simfoniei Lalelelor, a 
muzeelor, a planetariului.
Sâmbătă 25 aprilie
• Ora 10:00 – Competiţie 
Internaţională de Atletism la Sta-
dionul “Nicolae Dobrin” Piteşti; 
Întreceri sportive şi meciuri de-
monstrative în Piaţa Primăriei Mu-
nicipiului Piteşti şi la bazele spor-
tive din Municipiul Piteşti;
• Ora 13:00 – Spectacol de 
muzică modernă în Piaţa Vasile 
Milea;
• Ora 19:00 – Spectacol de 
muzică tânără şi foc de arti' cii 
în Piaţa Primăriei Municipiului 
Piteşti;
• Ora 23:00 – Spectacol de 
sunet şi lumini al fântânii muzicale 
în Piaţa Primăriei Municipiului 
Piteşti.
Duminică 26 aprilie
• Ora 10:00 – Crosul Lalelel-
or, desfăşurat pe traseul Parcul Tri-
vale – Piaţa Primăriei Municipiului 
Piteşti;
• Ora 10:00 – Întreceri spor-
tive şi meciuri demonstrative 
în Piaţa Primăriei Municipiului 
Piteşti şi la bazele sportive din Mu-
nicipiul Piteşti;
• Ora 14:00 – Spectacol de 
folclor în Piaţa Vasile Milea;
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• Ora 18:00 – Închiderea 
celui de-al XXXVIII –a ediţii a 
“Simfoniei Lalelelor” la Complexul 
Expoziţional Casa Cărţii. 
Evenimentul mult aşteptat va '  cel 
puţin pe măsura ediţiilor anterio-
are.

Preşedintele României, 
Klaus Iohannis, invitat 
la Simfonia Lalelelor 
2015

Ce invitaţi de seamă 
vor participa?
Cornel Ionică: Ca în ' ecare an, 
sunt transmise invitaţii la acest 
eveniment personalităţilor din 
ţară şi străinătate, reprezentanţi ai 
vieţii publice, ai mediului ştiinţi' c, 
economic, cultural, artistic, spor-
tiv, membri marcanţi ai clasei 
politice, membri ai corpului dip-
lomatic acreditaţi la Bucureşti, 
reprezentanţi ai oraşelor înfrăţite 
cu municipiul Piteşti din di-
verse colţuri ale lumii, etc. Până 
în prezent, deşi nu au fost pri-
mate con' rmări o' ciale, există 
informaţii că perezenţa la Simfo-
nia Lalelelor se va situa la un nivel 
cel puţin asemănător cu cel de la 
ediţiile anterioare ale evenimen-
tului. Am trims invitaţie inclusiv 
preşedintelui României.
Peste 180.000 de bulbi de lalea 
au fost plantaţi, număr egal cu 
numărul de locuitori ai Piteştiului

Se va susţine un con-
cert cu ocazia aceste 
ediţii?
Cornel Ionică: Conform progra-
mului şi tradiţiei evenimentului, 
sâmbătă 25 aprilie 2015, în Piaţa 
Primăriei Municipiului Piteşti, în-
cepând cu ora 19:00, va avea loc 
un concert care se va încheia cu un 
foc de arti' cii organizat în cinstea 
acestei sărbători. 

Câţi bani s-au investit 

în înfrumuseţarea 
oraşului cu lalele? Câte 
lalele au fost plantate? 
Cum se derulează or-
ganizarea privind spec-
tacolul * oral speci+ c 
Piteştiului cu această 
ocazie?
Cornel Ionică: Ca în ' ecare an, şi 
pentru această primăvară, munici-
palitatea a gândit şi implementat 
un program amplu de măsuri încă 
din toamna anului trecut pentru 
înfrumuseţarea şi îmbunătăţirea 
aspectului estetic al oraşului, o 
componentă foarte importantă 
a amenajării spaţiilor verzi ' ind 
reprezentată de lalelele care vor 
înnobila Piteştiul. Au fost plantaţi 
peste 180.000 de bulbi de lalea (n.r. 
număr egal cu numărul de locui-
tori ai Piteştiului), parte din aceştia 
provenind din producţie proprie 
şi donaţii, aşa că este greu de cu-
anti' cat în cifre suma investită în 
înfrumuseţarea oraşului cu lalele. 
Pentru organizarea manifestării 
a fost construit un colectiv de lu-
cru care activează încă de la în-
ceputul anului şi care, pornind de 
la experienţa ediţiilor anterioare, 
analizează, gândeşte şi organizează 
până la cel mai mic detaliu Simfo-
nia Lalelelor. 

Cu ce noutăţi veţi 
surpinde piteştenii în 

acest an?
Cornel Ionică: Ca de ' ecare dată, 
încercăm la ' ecare ediţie să venim 
cu ceva nou, inedit şi atractiv pen-
tru marele public, în primul rând. 
Evident, şi pentru acest an dorim 
acest lucru şi am toate motivele 
să sper că vom realiza ceea ce ne 
propunem. Elementele de noutate 
ţin în primul rând de organizarea 
şi desfăşurarea Paradei Florilor – 
Parada Tinerilor, moment de max-
im impact la public. De asemenea, 
organizarea unor competiţii spor-
tive internaţionale în municipiul 
Piteşti, cu ocazia Simfoniei Lalele-
lor, reprezintă o noutate şi o bună 
metodă de promovare a municipi-
ului Piteşti în ţară şi în lume. 
Numărul comercianţilor de + ori 
din acest an a depăşit nivelul de 
praticipare înregistrat până acum

Se anunţă un număr 
mare de comercianţi 
de * ori, ca şi în anii 
precedenţi? 
Cornel Ionică: Cu ' ecare ediţie, 
numărul comercianţilor de + ori 
este tot mai mare şi se pare că în 
acest an va întrece nivelul de par-
ticipare înregistrat până acum. 
Noi, ca organizatori, ne bucurăm 
de acest fapt, care reprezintă o 
dovadă palpabilă a impactului şi 
reuşitei Simfoniei Lalelelor şi ne 
pregătim pentru a asigura condiţii 
cât mai bune pentru comercianţi şi 
pentru cumpărători.
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Ce impact credeţi că va 
avea şi această ediţie 
asupra spectatorilor?
Cornel Ionică: Facem ce depinde 
de noi ca impactul asupra tuturor 
celor care calcă pragul Simfoniei 
Lalelelor, oaspeţi din Piteşti sau 
din judeţul Argeş, din ţară şi din 
străinătate, să ' e unul pozitiv şi 
puternic, rămânând cu impresii şi 
amintiri plăcute. 
Credem că până acum am reuşit 
asta şi sunt convins că şi la cea de-a 
XXXVIII –a ediţie va '  la fel.

Cum vă aşteptaţi să se 
deruleze evenimentul?
Cornel Ionică: La ultimele ediţii, in-
clusiv cea din anul 2014, condiţiile 
meteo din ziua deschiderii şi din 
cele trei zile ale evenimentului ne-
au dat emoţii. 
Sperăm ca în acest an vremea să 
ţină cu noi, sperăm la un a+ ux 
cât mai mare de public vizitator şi 
avem toate motivele să credem că 
Simfonia Lalelelor va '  o reuşită şi 
în anul 2015.
Cornel Ionică: „Cum tocmai dom-

nul Tudor Pendiuc spunea, Sim-

fonia Lalelelor este un eveniment 

mai presus de vremuri, de oameni 

sau de probleme”

Cum va afecta lipsa 
domnului Tudor Pen-
diuc acest eveniment?
Cornel Ionică: Absenţa domnului 
Tudor Pendiuc se va face simţită în 
activitatea de zi cu zi a instituţiei, 
aşa că în mod cert o vom resimţi şi 
la Simfonia Lalelelor. 
Dar aşa cum tocmai domnul Tu-
dor Pendiuc spunea, Simfonia La-
lelelor este un eveniment mai pre-
sus de vremuri, de oameni sau de 
problemele pe care le avem, iar noi 
facem ceea ce depinde de noi ca 
activitatea administraţiei publice, 
în general, şi Simfonia Lalelelor, în 
particular, să se menţină cel puţin 
la nivelul cu care piteştenii au fost 

obişnuiţi. 

Simfonia 
Lalelelor 2014  
A 37-a ediție a ”Simfoniei Lalele-
lor”, susținută anul precedent, a 
fost una de mare anvergură, în care 
organizarea a ieșit ca la carte, iar 
invitații de seamă ai evenimentului 
au rămas profund impresionați de 
”Orașul Lalelelor”. 
Locul de întrevedere al 
o' cialităţiilor municipale, 
personalităţiilor politice, amba-
sadelor şi delegaţiilor străine a 
fost holul principal al Primăriei. 
Modalitatea de primire a fost 
speci' că sărbătorii. Fiecare invitat 
a fost întâmpinat special cu câte 
o lalea, simbol al prospeţimii şi 
frumuseţii primăvăratice. Pe lângă 
+ oare, o broşă din pietre colorate, 
a fost un alt cadou având conotaţia 
speci' că manifestării. Nerăbdare, 
agitaţie şi emoţie se observa pe 
faţa tuturor. În fruntea primarului 
Tudor Pendiuc, s-au a+ at invitaţi 
de seamă precum vicepremierul 
Liviu Dragnea, preşedintele Sen-
atului României, Călin Popescu 
Tăriceanu, candidatul pentru Par-
lamentul European, Mircea Diaco-
nu. Printre invitaţi mai enumerăm: 
chestorul Camerei Deputaţilor, 
Mircea Drăghici, deputaţii Cătălin 
Rădulescu şi Gheorge Marin, 
prefectul judeţului Argeş, Mi-
hai Adrian Oprescu, preşedintele 
Consiliului Judeţean Argeş, Florin 
Tecău, fostul preşedinte al Con-
siliului Judeţean Argeş, Constantin 
Nicolescu etc. În urma discuţiilor 
amicale, o' cialităţile au ieşit în 
faţa Primăriei pentru a da startul 
marelui eveniment. Aşadar, au fost 
prezentate şcoli, licee şi facultăţi 
din Argeş care au oferit câte un 
mic spectacol ' ecare în parte. Au 
făcut o pauză de un covrig şi au 
cumpărat o + oare. Conduşi de 
carul alegoric în ritmurile fanfarei 
militare, o' cialităţiile au preluat 

ruta Piaţa Primăriei - Piaţa Va-
sile Milea, având ca destinaţie 
Complexul Expoziţional „Casa 
Cărţii“. Aşadar, au susţinut de 
la mic la mare, Parada Florilor. 
Chiar dacă vremea nu a fost una 
îmbucurătoare în ziua deschiderii, 
ploaia nu i-a lăsat nici pe invitaţi, 
nici pe spectatori, să le strice 
plăcerea. „Ploaia înseamnă belşug, 
ploaia înseamnă bunăstare.“, a de-
clarat primarul Piteştiului, Tudor 
Pendiuc. Astfel, unii înarmaţi cu 
umbrele, alţi indiferenţi ploii, dar 
cu toţii dornici de participare, au 
bătut la pas centrul oraşului. Spre 
surprinderea tuturor, pe parcur-
sul drumului, po? ele gustative 
ale o' cialităţilor s-au activat la 
vederea covrigilor abia scoşi din 
cuptor. Aşa că n-au ezitat să şi le 
satisfacă. Ba mai mult, preşedintele 
Senatului României, Călin Pope-
scu Tăriceanu,  s-a arătat nepăsător 
„ochilor din umbră“ şi l-a savurat 
cu mare po? ă. Totodată, primarul 
Tudor Pendiuc a făcut un gest de 
dărnicie şi i-a oferit unui copilaş 
covrigul său. Porumbeii au avut 
onoarea să primească ' rimituri din 
partea o' cialităţilor. În drumul lor, 
standurile de + ori au fost urmărite 
cu atenţie, ba chiar vicepremier-
ul Liviu Dragnea a achiziţionat 
o + oare. „Pe lângă atâtea + ori 
n-ai cum să nu cumperi şi să nu 
oferi!“, a declarat viceprimarul 
Liviu Dragnea. Deși evenimentul 
major al Piteștiului a luat startul 
vineri, 11 aprilie, comercianţii de 
+ ori din toată ţara au sosit încă de 
la începutul săptămânii respective 
pentru a-şi aşeza corturile pentru 
evenimentul mult aşteptat. S-au 
înarmat ca în ' ecare an, cu soiuri 
speciale de + ori şi au năpustit cen-
trul oraşului cu voie bună. Com-
plexul Expoziţional „Casa Cărţii“ a 
prezentat expoziţii + orale din toată 
lumea. 
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Personalităţi lo-
cale, naţionale şi 
internaţionale şi-au 
spus cuvântul în faţa 
publicului
În cele din urmă, reprezentanţii 
municipalităţii, împreună cu 
invitaţii, au ajuns la destinaţie, 
unde au inaugurat Complexul 
Expoziţional „Casa Cărţii“. Fanfara 
militară a intonat imnul României, 
ca după aceea să ' e prezentat ' e-
care invitat în parte. Cu toţii şi-au 
exprimat prietenia faţă de oraşul 
Piteşti şi în special de această 
sărbătoare, iar pe de altă parte, 
ambasadorii sau reprezentanţi 
ai ambasadei s-au arătat deschişi 
experienţei, în ciuda ploii, unii 
venind pentru prima dată în oraşul 
nostru. 

„România are doi 
prieteni: Serbia şi 
Marea Neagră”
Este o marebucurie pentru mine că 
există această prietenie. Iar în ceea 
ce priveşte ploaia, nu o să ne strice 
în niciun caz această sărbătoare.“, 
a declarat ambasadorul Serbiei. 
Publicul numeros a asistat până la 
' nalul prezentărilor, şi au ascultat 
cu atenţie ' ecare părere în parte. 
Complexul Expoziţional „Casa 
Cărţi“ a fost spaţiul care i-a încân-
tat cu frumuseţile naturii prin 
expoziţii + orale din toată lumea. 
Primarul oraşului, Tudor Pendiuc, 
a mulţumit în încheiere tuturor ce-
lor ce au participat la această mani-
festare. „Ce poate '  mai frumos, ce 
poate '  mai încurajator pentru un 
primar? Să vadă, să simtă ceea ce 
simt eu astăzi. Flori, + ori şi iar + ori! 
Flori de oameni, + orile obişnuite şi 
eu văd şi + orile de primăvară. Sim-
fonia noastră, ca şi societatea în 
general, are o istorie care a rezistat 
în decursul anilor. Mulţumesc ce-
lor care au făcut ca în aceşti 37 de 
ani să se nască această sărbătoare

 

şi să se dezvolte.“, a declarat edilul 
Tudor Pendiuc. În timp ce lumea 
se îmbulzea care mai de care să 
își cumpere o + oare prin care să 
marcheze momentul, în Piața Va-
sile Milea, aerul de sărbătoare a în-
ceput să răsune printr-un spectacol 
folcloric cu soliști și formații artis-
tice locale. Seara, fântâna muzicală 
din Piața Primăriei și-a făcut debu-
tul în 2014 cu un spectacol de sunet 
şi proiecţii video în aer liber. Au 
urmat Nopţile Albe ale „Simfoniei 
Lalelelor“. Acestea au presupus o 
vizită gratuită la „Simfonia Lalele-
lor“, dar şi la muzeele din municip-
iul Piteşti. Spectacolul de rezistență 
a fost dedicat în primul rând tiner-
ilor, printr-un concert susţinut de 
Matteo, Andreea Bălan şi Bosquit-
to & Passione. Închiderea o' cială 
a ”Simfoniei Lalelelor” 2014 a avut 
loc duminică, 13 aprilie.

“Zilele 
Piteştiului” 
2015
Un al eveniment reprezentativ 
al oraşului îl reprezintă  “Zilele 
Piteştiului”, care în acest an se va 
desfăşura în preajma sărbătorii 
S' nţiilor Constanitn şi Elena (n.r. 
21 mai). Ca şi în anii precedenţi 
Municipalitatea va pregăti o serie 
de manifestări reprezentative. La 
evenimentul “Zilele Piteştiului” 
2014  au fost amplasate în centrul 
oraşului diverse târguri cu produse 
tradiţionale. 
Totdată, grătarele au sfârâit în 
toată această perioadă, piteştenii 
satisfăcându-şi po? ele culinare cu 
mici şi cârnăciori. 
Momentul cel mai important al 
evenimentului a fost marcat de 
concertul de închidere, al cărui 
invitat special a Anda Adam. 
Prezenţa tinerilor a fost una de 
proporţii, evenimentul muzical ' -
ind precedat de un foc de arti' cii 
care a durat 15 minute. 
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Vorbim despre patru concerte ex-
traordinare pentru acest început 
de primăvară, ce se vor desfăşura 
la Casa de Cultură a Sindicatelor 
Piteşti. 

Programul Filarmonicii Piteşti, pe 
parcursul lunii martie:
• Joi, 12 februarie, ora 19.00:
Concert simfonic : Orchestra Filar-
monicii Piteşti 
Dirijor: Tiberiu Oprea 
Solist: Cătălin Opriţoiu  (n.r. + aut)
În program: Aram Haciaturian - 
Concertul pentru + aut și orchestră 
în re minor (n.r. concertul pen-
tru vioară transcris pentru + aut de 
Jean-Pierre Rampal)
Jean Sibelius - Suita Karelia, op. 11
George Enescu - Rapsodia română 
în La major, op. 11

(n.r. Tiberiu Oprea, dirijor al 

Filarmonicii Piteşti, este absol-

vent al Universităţii Naţionale de 

Muzică Bucureşti, Facultatea de 

Compoziţie, Muzicologie şi Peda-

gogie Muzicală, dirijat orchestră 

la clasa maestrului Ludovic Bács, 

absolvind şi cursurile de master. 

De-a lungul activităţii sale, Tibe-

riu Oprea colaborează cu artişti 

instrumentişti renumiţi, precum: 

Valentin Gheorghiu, Cristina 

Anghelescu, Luiza Borac, Alex-

andru Tomescu, Horia Mihail, 

Răzvan Suma, Horia Maxim, Mi-

hai Ungureanu, André Parfenov 

(Germania), Alexander Scherba-

kov (Rusia), Ladislau Csendes. 

De asemenea, a dirijat concerte 

în care au evoluat artişti vocali 

de marcă: Felicia Filip, Pompeiu 

Hărăşteanu, Mediana Vlad, Al-

fredo Pascu, Florin Georgescu, 

Ştefan Popov, Claudia Măru-

Hanghiuc, Otilia Rădulescu-Ipek 

(Turcia) ş.a.)

• Marţi, 17 martie, ora 19:00 
Maurice Ravel: Integrala lucrărilor 
pentru pian la patru mâini 
Concert cameral : Ansamblul “Re-
member Enescu” 
Solişti: Corina Răducanu  (n.r. 
pian), Eugen Dumitrescu  (n.r. 
pian)
În program:
Maurice Ravel - Fanfare pour 
L`Évantail de Jeanne
Maurice Ravel - Ma mère l’Oye
Maurice Ravel - Rapsodie Espag-
nole
Maurice Ravel - La Valse (n.r. aran. 

L. Garban)
Maurice Ravel - Bolero (n.r. aran. 
M. Ravel)

• Joi, 19 martie, ora 19:00
Feel  ̂ e Rhythm: Concert cameral 
Ansamblul “Feel  ̂ e Rhythm” 

Solişti:
Paul Luculescu  (n.r. percuţie)
Sorin Rotaru  (n.r. percuţie)
Alexandru Stroe  (n.r. percuţie)
Lucian Simon  (n.r. percuţie)

În program: lucrări de Astor Piaz-
zola, Máximo Pujol, Minoru Miki, 
Sigfried Fink, Jovan Zivcovic, Em-
manuel Séjourné

• Joi, 26 Martie, ora 19:00
Concert simfonic : Orchestra Filar-
monicii Piteşti 
Dirijor: Matei Pop 
Solist: Valentin Ghita  (n.r. oboi)
În program: Felix Mendelssohn-
Bartholdy - Simfonia pentru 
coarde nr. 10 în si minor
Joseph Haydn - Concertul pentru 
oboi şi orchestră
Wolfgang Amadeus Mozart - Sim-
fonia nr. 36 în Do major, Linz, 
K 425

Programul Filarmonicii Piteşti

Filarmonica Piteşti pregăteşete melomanilor 
pentru această lună concerte muzicale deosebite
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• Luni, 9 martie 2015, ora 16.30
Spectacolul muzical, sub genericul „Emoţii de mar-
tie” susţinut de copiii de la cursul de pian „Prietenul 
meu Pianul”, coordonat de prof. Clementina Dionisie
Organizator: Centrul Cultural Piteşti
Locul desfăşurării: Sala Ars Nova
Coordonator: prof. Clementina Dionisie

• Marţi, 10 martie 2015, ora 15.00
Concert cameral sub genericul „Sunete în dar”, 
susţinut de soliştii Teodor Mondiru, Cristina Du-
mitrescu şi la pian de Daniela Colceriu
Organizator: Centrul Cultural Piteşti
Locul desfăşurării: Sala Ars Nova
Coordonator: prof.Cristina Dumitrescu

• Miercuri, 11 martie 2015, ora 15.00
Cenaclul  ”Armonii Carpatine”
Lansarea noului număr al revistei ”Carpatica”
Organizatori: Centrul Cultural Pitești, Liga Scriito-
rilor din România şi de Expresie Română de Pre-
tutindeni-Filiala Argeș și Grupul Vocal ”Armonia”
Locul desfăşurării: Sala Ars Nova
Coordonatori:  redactorul-şef al revistei „Carpatica”, 
scriitorul Nicolae Cosmescu și coordonatorul Gru-
pului Vocal ”Armonia”, col (r) Nicolae Perniu

• Joi, 12 martie 2015, ora 17.00
Lectură – spectacol oferită de poetele Maria Calciu, 

Magda Mirea şi artista Ana Calciu
Organizatori: Centrul Cultural Piteşti şi Fundaţia 
literară “Liviu Rebreanu”
Locul desfăşurării: Sala Ars Nova
Coordonator: prof.Allora Albulescu

• Luni, 16 martie 2015, ora 15.00
Simpozionul cu tema „Identitatea încotro? Europa de 
la Kosovo la Crimeea” din seria  dezbaterilor publice 
lunare, sub genericul „Lumea Azi”
Organizatori: Centrul Cultural Piteşti, prin Clubul 
de Istorie “Armand Călinescu” şi redacţia revistei-
document “Restituiri”
Locul desfăşurării: Sala Simpozion
Coordonator: referent Marius Chiva, redactor-şef 
revista-document „Restituiri”
 
• Miercuri, 18 martie 2015, ora 17.00
Deschiderea cursului de design vestimentar
Organizator: Centrul Cutural Piteşti
Locul desfăşurării: Sala Cafeneaua Artelor
Coordonator: designer Stela Lucici
• Joi, 19 martie 2015, ora 16.00
Lectură publică sub genericul „Mărţişoare literare”, 
oferită de poeta Denisa Popescu
Organizatori: Centrul Cultural Piteşti şi Inspectoratul 
Şcolar Judeţean Argeş
Locul desfăşurării: Sala Ars Nova
Coordonator: referent Marius Chiva, redactor-şef 

Şi Centrul Cultural Piteşti pregăteşte o serie de 

manifestări cultural – artistice:
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revista-document „Restituiri”

• Marţi, 24 martie 2015, ora 
17.00
Vernisajul expoziţiei de pictură 
sub genericul „Amintiri”, autor 
Alexandrina Dorina Sima
Organizator: Centrul Cultural 
Piteşti
Locul desfăşurării: Complexul 

Expoziţional „Casa Cărţii” parter
Coordonator: artistul plastic Au-
gustin Lucici

• Joi, 26 martie 2015, ora 
17.00
Vernisajul expoziţiei de sculptură 
româno-arabă
Organizatori: Centrul Cultural 
Piteşti şi Clubul Româno-Arab de 

Cultură şi Presă
Locul desfăşurării: Complexul 
Expoziţional „Casa Cărţii” parter
Coordonator: Carmen Elena Salub

• Vineri, 27 martie 2015, ora 
12.00
Simpozionul cu tema „Dreptul la 
istorie-Basarabia noastră”, prile-
juit de împlinirea a 97 de ani de 
la Unirea Basarabiei cu România 
din seria manifestărilor „Istorie 
restituită şi asumată”
Organizatori: Centrul Cultural 
Piteşti, prin Clubul de Istorie 
“Armand Călinescu” şi redacţia 
revistei-document “Restituiri”
Locul desfăşurării: Sala Simpozion
Coordonator: referent Marius 
Chiva, redactor-şef revista-docu-
ment „Restituiri”

• Luni, 30 martie 2015, ora 
16.00
Medalion literar dedicat  roman-
cierei Gabriela Adameşteanu 
susţinut de poeta Denisa Pope-
scu, în cadrul proiectului cultural 
„Recenzii
Organizator: Centrul Cultural 
Piteşti
Locul desfăşurării: Sala Simpozion
Coordonator: poeta Denisa Pope-
scu

• Marţi, 31 martie 2015, ora 
15.00
Colocviul cu tema „Omul care se 
joacă şi râde” din cadrul proiectu-
lui sub genericul „Istorie şi istorii 
cu Marin Toma”
Organizatori: Centrul Cultural 
Piteşti, prin Clubul de Istorie 
„Armand Călinescu” şi redacţia 
revistei-document ”Restituiri”
Locul desfăşurării: Sala Simpozion
Coordonator: lector univ. dr. 
Marin Toma, secretar general 
de redacţie al revistei-document 
„Restituiri”



JUVENTUS24

Strada Panselelor, 
Nr. 2 Tel / Fax: 0248 216 882 

E-mail: contact@cspitesti.ro www.facebook.com/csspitesti 
Program: Luni – Duminca: 08:00 – 22:00

JUVENTUS

www.cspitesti.ro
Mereu JUVENTUS, Mereu ONLINE!


