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Liceul Tehnologic „Francisc Neuman” Arad în an aniversar
- 70 de ani de învățământ textil în AradIstoria Liceului Tehnologic „Francisc Neuman” Arad este strâns legată de evoluția industriei textile
arădene, Aradul fiind recunoscut ca un puternic centru al industriei ușoare românești.
Prima fabrică de textile din Arad a fost înființată în anul 1909 de frații Adolf, Alfred și Carol
Neuman.
O dată cu preluarea conducerii fabricii de fiul lui Alfred, baronul Francisc Neuman, patronul spiritual
al școlii noastre, fabrica a devenit una dintre cele mai moderne din țară. 1948 a însemnat anul naționalizării
fabricilor de autoritățile comuniste.
Nevoia de forță de muncă autohtonă calificată se face tot mai pregnant simțită, prin urmare, 1948
reprezintă și anul în care s-a înființat prima Școală profesională textilă din Arad.
În perioada 1948-1966 numărul elevilor școlii a crescut de la 161 la 1236. Alături de Școala
profesională textilă, din anul 1974 funcționează și clase de liceu industrial.
În anul 1996 școala devine Grup Școlar de Industrie Ușoară, din anul 2002 – Grup Școlar
„Francisc Neuman” Arad, iar din anul 2012 școala se numește Liceul Tehnologic „Francisc Neuman”
Arad.
În perioada comunistă, industria textilă arădeană a cunoscut o puternică dezvoltare. UTA, TEBA,
Tricoul Roșu, Fabrica de confecții, Arădeanca erau câteva din fabricile care ofereau locuri de muncă la
peste 20000 de salariați. În această perioadă școala textilă arădeană a pregătit elevi în meseriile de filator,
țesător, finisaj, confecții tricotaje, confecții țesături, ceasornicari, bijutieri.
De-a lungul anilor ,,Şcoala profesională textilă” din Arad, aparţinând M.I.U. a pregătit cadre
calificate pentru fabrici din Arad și din ţară: F.C. Arad, Tricoul Roşu Arad, Fabrica de confecții Arad, F.C.
Odorheiul Secuiesc, F.C. Baia Mare, F.C. Botoşani.
Anul 1990 și perioada care a urmat, a marcat schimbări profunde în domeniul economiei naționale dar
și în învățământul tehnic de specialitate. Principalele fabrici de textile din Arad s-au închis sau și-au
diminuat capacitatea de producție.
Aceasta a influențat decisiv oferta educațională a școlii. Dintre calificările oferite de școală singurele
rămase viabile au fost cea de confecționer produse textile la învățământul profesional, respectiv tehnician
designer vestimentar în învățământul liceal.
A fost un moment în care, ca și consecință a schimbărilor de pe piața muncii s-a impus o schimbare
în strategia școlii.
Începând cu anul școlar 2005-2006 au fost introduse alte domenii și calificări respectiv: Frizer-coafor
-manichiurist-pedichiurist, Coafor stilist și Tehnician în achiziții și contractări.
Anul 2017 a marcat o nouă pagină în istoria școlii și anume fuziunea cu o școală de tradiție din
centrul istoric al Aradului, Școala Gimnazială „ Ștefan Cicio Pop”.
Liceul Tehnologic „Francisc Neuman” Arad este azi o școala deschisă către comunitate care
promovează un învățământ de calitate, principii și valori europene.
Calitatea pregătirii profesionale, activitățile școlii, proiectele europene derulate an de an au conferit
școlii apreciere și recunoaștere. Obținerea CARTEI VET de mobilitate, precum și a candidaturii la titlul de
Școală Ambasador a Parlamentului European sunt o consecință a strategiei de internaționalizare a școlii și
totodată recunoașterea calității proiectelor derulate de școală.
În acest an aniversar ne manifestăm recunoștința față de dascălii de ieri și de azi ai școlii, care prin
dăruire, abnegație și profesionalism au contribuit la consolidarea edificiului unei școli de tradiție în
învățământul profesional și tehnic arădean.
Suntem mândri de generațiile de elevi care prin rezultatele obținute au făcut cinste școlii pe care au
absolvit-o.
Mulțumim tuturor celor care au sprijinit această unitate reprezentativă a învățământului tehnic
arădean, în mod special, Primăriei Arad, Inspectoratului Școlar al Județului Arad, agenților economici
parteneri.

„La mulți ani” Liceului Tehnologic „Francisc Neuman” Arad!
Director,
Prof. Stoica Doina
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TRAINING EUROPEAN NAIS LA LICEUL
TEHNOLOGIC „FRANCISC NEUMAN”
O EUROPĂ INTEGRATĂ – O EUROPĂ DEZVOLTATĂ
În cadrul proiectului european de parteneriat între școli Erasmus+ nr. 2016-1-LV01-KA219022646 ”Noi unghiuri de bune practici privind incluziunea tuturor elevilor” (cu acronimul NAIS), la care
4 școli din România, Letonia, Belgia și Croația sunt partenere, în perioada 4—9 martie 2018 a venit rândul
Liceului Tehnologic Francisc Neuman, Arad (România) să fie gazdă timp de o săptămână pentru 14 cadre
didactice venite din cele 3 școli partenere în proiect (Tukums - Letonia, Antwerpen - Belgia și ZadarCroația) pentru un eveniment comun de formare pe termen scurt a personalului.
Coordonatorul proiectului în România a fost dna dir. adj. prof. dr. Adina Elena Avacovici, căreia i sau alăturat și ambasadorii seniori și juniori din cadrul proiectului ”Școli Ambasador ale Parlamentului European”.
Proiectul pune accent pe echitate și incluziune; consiliere și orientare
profesională; sinergii între politici și practică; creativitate, inovare și modernizare; transfer de experiențe și bune practici.
Obiectivele proiectului sunt: promovarea practicilor de incluziune, integrare și orientare în carieră
pentru toți elevii, crearea de abilități profesionale în școli integrative, sprijinirea profesorilor care se ocupă
cu grupuri diversificate de elevi.
Având în vedere obiectivele proiectului, activitățile desfășurate la Arad au vizat: oferirea de sprijin
profesorilor în abordarea diversității și multiculturalității; formarea de competențe și atitudini ale
profesorului incluziv; promovarea practicilor incluzive în școală pentru a crea o comunitate în care fiecare
– profesor - elev – părinte este implicat și valorizat pentru contribuția adusă; alinierea dezvoltării și

performanței profesorilor cu nevoile școlii; prezentarea de chestionare pentru testarea intereselor, stilurilor de învățare, aptitudinilor elevilor; abordarea consilierii și orientării pentru carieră în concordanță
cu profilul fiecărei școli.
Programul a fost complex și diversificat, cuprinzând cursuri de formare ținute de experți în domeniu
te

precum:

Servicii

folosite – prof.

de

orientare

în carieră / planificarea carierei / metode și instrumen-

consilier Otilia Ardelean și prof. consilier Lavinia Gană, Managementul tim-

pului – prof. Camelia Avramescu; prezentări pe teme ca: A învăța să înveți, Orientarea, consilierea și
dezvoltarea personală a elevilor; prezentare Proiect Erasmus+ „The suitcase, the map and the voyage
of a youth worker” – Lavinia Gană, Rolul AJOFM – dir.adj. Horvath Levente, portalul EURES – Adriana Șoneriu, Schooling - Career – Globalisation - Cristian Ianoșdan; masă rotundă cu tema Analiză comparativă a metodelor și instrumentelor folosite în țările partenere și Impactul proiectelor europene, a mobilităților și formărilor asupra elevilor, profesorilor și școlii – coordonatori: prof. Anca Lupei, prof. dr.
Adina-Elena Avacovici.
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Atunci când nu s-au aflat la cursuri cei 14 profesori invitați la Arad au avut ocazia de a vizita cele

două clădiri ale liceului gazdă, unde au putut asista la orele de curs desfășurate de cadrele didactice ale
școlii; atelierele școlii, unde au putut să observe elevii școlii într-o zi obișnuită de practică. Pe parcursul
săptămânii au vizitat și centre de specialitate din orașul nostru, precum; Centrul Județean de Resurse
și Asistență Educațională, Casa Corpului Didactic „A. Gavra”, Centrul „Curcubeu”, Asociația „Integra”.
Gazdele școlii noastre le-au pregătit invitaților la începutul programului și o vizită în orașul vecin,
Timișoara, o vizită ghidată în centrul Aradului, o seară dedicată Zilei Internaționale a Femeii și o cină de
rămas bun la Moara cu Noroc (Ineu).
Vizita reprezentanților celor trei școli partenere în proiectul Erasmus+ Nais a însemnat pentru liceul
nostru un pas important pentru consolidarea unui mediu de învățare efectiv, bazat pe cooperare, implementare de practici incluzive, integrare și promovarea unui climat școlar pozitiv centrat exclusiv pe nevoile elevilor, care să conducă la găsirea unui loc de muncă după absolvire sau continuarea studiilor într-o instituție
de învățământ superior.
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OBIECTIVE STRATEGICE EUROPENE ÎN DOMENIUL
EDUCAȚIEI ȘI FORMARII PROFESIONALE
Prof. Cosmin-Mircea Julan
Soliditatea construcţiei Europei unite, prin dezvoltarea comunităţilor ei, depinde nu numai de pute
rea economică şi financiară a ţărilor membre ale Uniunii Europene, dar şi de prestigiul cultural pregătit,
creat şi afirmat prin sistemul educaţional. Şi, după cum prevede Tratatul de la Maastricht, rolul Uniunii
este de a contribui la dezvoltarea unei educaţii de calitate, susţinându-se cooperarea statelor membre în
acest domeniu de mare răspundere pentru viitorul social al comunităţii europene. Având convingerea importanţei investiţiei în om prin educaţie, experţi în domeniul educaţiei au supus dezbaterii, în forumurile de
conducere ale Uniunii Europene, problematica educaţiei în perspectiva dezvoltării personale a tinerilor,
formării profesionale şi a integrării lor active în viaţa economică şi culturală a societăţii.
Astfel, în cadrul dezbaterilor Consiliului European, la Lisabona, în martie 2000, s-a evidenţiat importanţa educaţiei pentru promovarea competenţei, competitivităţii şi calităţii profesionale dobândite întrun învăţământ de calitate, pentru promovarea incluziunii (integrării) sociale şi reducerea excluziunii
(marginalizării) sociale. La Stockholm, în martie 2001, Consiliul European a adoptat Raportul ,,Obiective
viitoare ale sistemelor de educaţie şi formare” pentru a direcţiona îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei sistemelor de educaţie şi formare în spaţiul UE, facilitarea accesului larg la sistemul de educaţie şi formare şi
deschiderea lor către lume. În anul 2002 s-au adoptat unele documente privind învăţarea permanentă şi
cooperarea în domeniul formării profesionale şi obiectivele acesteia. Priorităţile urmărite prin cooperare
sunt: consolidarea dimensiunii europene în domeniul educaţiei şi formării profesionale; recunoaşterea
competenţelor şi calificărilor; asigurarea calităţii învăţământului.
Obiectivele strategice europene în domeniul educaţiei şi formării profesionale sunt:
 Obiective privind accesul la educaţie: - extinderea accesului la educaţie şi reducerea abandonului
şcolar; - îmbunătăţirea accesului la educaţie şi formare pentru persoanele dezavantajate; - asigurarea
accesului la educaţie a copiilor lucrătorilor migranţi; - facilitarea accesului la educaţie presupune: crearea
unui spaţiu propice învăţării, asigurarea atractivităţii educaţiei şi formării; promovarea cetăţeniei active, a
egalităţii de şanse şi a coeziunii sociale.
 Obiective privind competenţele de bază, antreprenoriat şi limbi străine: - dezvoltarea competenţelor
necesare într-o societate a cunoaşterii (comunicarea în limba maternă, în limbi de circulaţie internaţională,
abilităţi privind tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor, competenţe civice şi interpersonale,
antreprenoriat, conştiinţă culturală); - dezvoltarea spiritului antreprenorial; - îmbunătăţirea învăţării
limbilor străine.
 Obiective privind consilierea şi orientarea profesională: - crearea unui spaţiu european al dezvoltării şi
formării prin asigurarea consilierii profesionale de-a lungul vieţii; - crearea unor politici competitive de
consiliere şi orientare profesională; - îmbunătăţirea serviciilor de consiliere şi orientare profesională pentru
tineri şi adulţi; - îmbunătăţirea accesului la serviciile de consiliere şi orientare profesională.
 Obiective privind educaţia antreprenorială: - introducerea educaţiei antreprenoriale în curriculumul
naţional; - lărgirea ariei antreprenoriale la nivelul învăţământului superior; - implicarea antreprenorilor şi
companiilor locale în desfăşurarea activităţilor educative; - pregătirea profesorilor; - dezvoltarea spiritului
antreprenorial: iniţiativă, creativitate, risc.
 Obiective privind egalitatea de şanse: - promovarea egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi în viaţa
economică, socială, în privinţa exercitării drepturilor; - facilitarea integrării sociale a tinerilor; - sprijinirea
integrării sociale a persoanelor cu handicap (cu dizabilităţi); - promovarea schimbării rolurilor şi a
stereotipurilor masculine şi feminine; - implementarea Pactului European pentru Tineret; - consacrarea
dreptului oricărei persoane cu dizabilităţi la formare profesională şi la readaptare profesională şi socială,
indiferent de tipul de handicap;
Inside this issue:
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 garantarea dreptului la egalitatea de şanse şi de tratament în materie de angajare şi profesie a
lucrătorilor, indiferent de sex; - respectarea legislaţiei în vigoare.
 Obiective privind formarea formatorilor: - îmbunătăţirea educaţiei şi formării pentru formatori şi
pentru profesori; - creşterea calităţii educaţiei pentru pregătirea profesorilor şi formatorilor; dezvoltarea unui cadru comun european al competenţelor şi calificărilor profesorilor şi formatorilor; formarea iniţială calitativă a profesorilor; - dezvoltarea unei culturi a mobilităţii profesionale; dezvoltarea profesională continuă; - cercetarea poate contribui la îmbunătăţirea formării formatorilor
– Spaţiul European de Cercetare va include şi formarea formatorilor; - promovarea dimensiunii
europene în formarea prin cercetare şi informare.
 Obiective privind noile tehnologii informaţionale şi de comunicare - TIC: - asigurarea
accesibilităţii la infrastructura TIC; - dobândirea de către tineri a competenţelor digitale de bază; formarea profesorilor, administratorilor şi a directorilor de şcoli; - integrarea TIC în curriculumul
şcolar.
 Obiective privind formarea continuă: - transpunerea în realitate a conceptului de formare continuă
prin multiplicarea oportunităţilor de formare continuă (adoptarea de măsuri privind armonizarea
activităţilor profesionale cu viaţa de familie, identificarea costurilor aferente diverselor categorii de
persoane implicate în procesul de învăţare de-a lungul vieţii, elaborarea de strategii naţionale privind
suprimarea obstacolelor pentru accesul la formarea continuă al persoanelor mai mult sau mai puţin
calificate, adoptarea unui program de acţiune integrată în domeniul formării continue); - nivelul
mediu de participare înregistrat în Uniunea Europeană trebuie să fie de 12,5 % din populaţia adultă
activă; - promovarea formării continue prin parteneriate la nivel naţional sau regional, economic sau
social; - asigurarea accesului la formare continuă; - crearea cadrului instituţional adecvat de natură să
permită desfăşurarea procesului de formare continuă; - recunoaşterea şi validarea formării nonformale
şi informale.
Elevii şi tinerii trebuie să înţeleagă şi să accepte faptul că dobândirea cetăţeniei europene
înseamnă aderarea la valorile promovate şi respectarea lor, că a fi europeni înseamnă şi a merge în
Europa şi a aduce Europa acasă prin performanţele proprii, a se comporta ca reprezentanţi ai
naţionalităţilor sau etniilor cărora le aparţin, dar în spirit european, a gândi european, păstrându-şi
identitatea naţională. Ei trebuie pregătiţi pentru a-şi cunoaşte drepturile dar şi obligaţiile, pentru a face
faţă concurenţei profesionale, pentru a se afirma în condiţii de competitivitate.
Integritatea europeană este o provocare atât pentru ţările membre cât şi pentru cele ce aspiră la
un asemenea statut. Acestei provocări i se poate răspunde prin educaţia în spiritual valorilor europene
şi al integrării europene ce poate fi considerată o componentă a ,,noilor educaţii”, dar şi un principiu
al educaţiei integrale. Paradigma educaţiei în spiritual valorilor europene şi al integrării europene, cu
dezideratele ei, oferă perspectivele conceperii şi punerii în practică a politicii educaţionale
direcţionate de scopuri şi obiective. Scopul general este conştientizarea identităţii europene în
consonanţă cu identitatea naţională şi dobândirea cetăţeniei europene în temeiul cetăţeniei naţionale.
Ministerul Educaţiei, prin politicile promovate şi prin strategii specifice de aplicare a acestora,
asigură cadrul de realizare a calităţiilor serviciilor educaţionale, toate eforturile fiind concentrate pe
linia creşterii calităţii şi a compatibilizării sistemului de învăţământ românesc cu sistemul european,
însă pentru ca strategia de reformă a învăţământului românesc să aibă cu adevărat succes este nevoie
ca ea să aibă în vedere toate nivelurile învăţământului, de la cel preşcolar la postuniversitar.
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NE MÂNDRIM CU EI!
Prof. Marcela Liana Cherecheş
Prof. Cosmin-Mircea Julan
Pentru a păstra identitatea naţională, avem datoria de a cultiva în inimile generaţiilor care se
succed, tradiţiile şi obiceiurile stămoşeşti, valoarea autentică de creaţie a poporului român.
Elevi din ciclul gimnazial şi liceal ai Liceului Tehnologic ,,Francisc Neuman” Arad, şi-au pus în
valoare abilităţile artistico-plastice, participând la secţiunea cultural-artistică-folclor, tradiţii, obiceiuri din
cadrul diverselor concursuri: Concursul Internaţional ,,Tradiţii şi obiceiuri de iarnă pe uliţa mea”, organizat
de Asociaţia Cultural Ştiinţifică ,,Pleiadis”, Iaşi, Concursul Regional ,,Magia sărbătorilor de iarnă” – Seini,
Maramureş, respectiv Simpozionul şi Concursul Judeţean, cu implicare Internaţională ,,Oferă un zâmbet”,
organizat de Şcoala Gimnazială ,,Mihai Eminescu” Arad.
Cadrele didactice coordonatoare, prof. Cherecheş Marcela şi prof. Julan Cosmin, au cultivat
atitudinea pozitivă faţă de tradiţiile stămoşeşti, astfel încât modernitatea să nu ştirbească bucuria şi
semnificaţia sărbătorilor de iarnă.
Iată diplomele care atestă premiile obţinute de elevii nostri! Iakab Maria, cls. a V-a, Premiul II,
Cioanca Marco, cls. a V-a, Premiul III, Constantinescu Mariana, cls. a V-a, Premiul III, Lăcătuş Adrian,
cls. a V-a, Premiul III, Prică Mihaela, cls. a V-a, Premiul III, Moţ Sebastian, cls. a VII-a, Menţiune,
Cioanca Leonardo, cls. a VII-a, Menţiune, Şutic Ciprian, cls. a VII-a, Menţiune, Şuteu Riccardo, cls. a VIIa, Menţiune, Silaghi Karolina, cls. a VII-a, Menţiune, Berlan Marcela, cls. a X-a D, Premiul I şi Zăpuc
Daniela, cls. a X-a D, Premiul I.
Ne mândrim cu ei, partenerii noştri, organizatorii acestor proiecte, mediatizând rezultatele pe siteurile acestora, prin realizarea unor DVD-uri ale activităţilor desfăşurate, respectiv prin participarea
lucrărilor la expoziţia cu vânzare, organizată în scop caritabil, cu prilejul sărbătorilor de iarnă.
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ELEVII CICLULUI GIMNAZIAL, AU
SĂRBĂTORIT ,,MICA UNIRE” LA
COMPLEXUL MUZEAL ARAD
Și sub egida centenarului, elevii claselor
gimnaziale, au desfăşurat, cu ocazia Zilei de 24
ianuarie o activitate extraşcolară, în cadrul
secţiei de istorie a Complexului Muzeal Arad.
Muzeograful, dr. Adelina
Stoenescu, a prezentat
elevilor importanţa actului unirii de la 24
ianuarie 1859, a evidenţiat
personalitatea
domnitorului Alexandru
Ioan Cuza, punând accent pe elemente de modernitate precum legea
instrucţiunii publice şi
legea rurală. În acelaşi
timp a adus informaţii
legate de viaţa, tradiţiile
şi costumul popular
românesc.
În cea de-a doua
parte
a
activităţii,
doamna Anda Nacu,
voluntar la Asociaţia
Noua Acropolă Arad, a
desfăşurat cu elevii un
atelier handmade având
ca obiectiv readucerea în
actualitate a tradiţiilor
româneşti. Elevii au
muncit
pe
grupe,
realizând cu ajutorul
materialelor puse la
dispoziţie (aţă, mărgele,
gherghef, ace), diverse
podoabe
cu
motive
tradiţionale
româneşti,
subliniind
faptul
că
portul popular este parte

integrantă a istoriei, un
document
artistic
şi
social.

Elevii participanţi,
în număr de 22, au fost
însoţiţi de prof. Marcela
Cherecheş
şi
prof.
Cosmin Julan. Prezenta
activitate
extraşcolară,
desfăşurată într-un cadru
nonformal
este
o
completare bine-venită
activităţii
instructiveducative din cadrul
orelor de curs, dezvoltând
elevilor
cunoştinţele,
spiritul
patriotic,
respectul faţă de înaintaşi
şi apartenenţa naţională.

Prof. Marcela Liana Cherecheş
Prof. Cosmin-Mircea Julan
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prof. Gligor Daniel

Am fi tentați să credem că economia este o știință teoretică utilă celor care activează în
domeniul economic iar pentru alte categorii sociale importanța sa nu este prea însemnată.


Nu de puține ori auzim printre elevi expresii de genul ,,La ce-mi folosește economia dacă eu
vreau să devin medic, frizer, sau fermier? ”



De fapt lucrurile stau cu totul altfel. Fie că dorim să obținem o slujbă, sau casa mult visată sau
doar unele produse casnice avem de a face cu noțiuni economice.



Astfel vom putea decide tipul de credit care ni se potrivește, dacă vom opta pentru un job sau
pentru altul sau dacă vom renunța la unele produse pentru altele.



De multe ori auzim în diverse medii termeni precum șomaj, inflație, sau creștere economică și nu
ne gândim că aceste informații ne sunt folositoare.



În calitate de salariați ne revine misiunea administrării bugetului personal.



Acțiunile și deciziile oamenilor în calitate de consumatori, producători, întreprinzători sau
salariați fac parte din economie.



Cunoștințele și teoriile economice corecte au o mare valoare pentru om.
În viața de zi cu zi, deciziile corecte ocolesc situațiile extreme.
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CUSĂTURILE MANUALE ŞI
PORTUL POPULAR
ing. Vironica Sescu

Cusăturile manuale constituie o veritabilă călăuză în cunoașterea și înțelegerea
specificului național românesc.
Cusăturile populare sunt comori neprețuite, care se transmit din generație în generație, ca
o expresie vie a caracterului național.
În cadrul ornamenticii populare românești, cusătura tradiţională ne evidențiază în faţa
lumii, ca fiind un popor harnic şi creativ, cu o sensibilitate remarcabilă şi cu bun – gust estetic.
Suntem datori a exprima gratitudine pentru artiștii anonimi care au creat, cu inegalabilă răbdare
şi migală, o adevărată artă cu caracter colectiv.
Prin intermediul cusăturilor tradiţionale se pot transmite
valorile naționale, aspecte și trăsături caracteristice ale culturii
românești cât și aspecte specifice unor zone geografice ale Europei
sau din ȋntreaga lume.
De-a lungul timpului cusăturile manuale şi-au lăsat amprenta
ȋn: portul popular, designul vestimentar, designul de interior, obiecte
casnice, fotografie, pictură, obiecte din spații publice.
Pentru a descoperi originea cusăturilor, broderiilor este
necesar realizarea unei scurte incursiuni în istoria artei popoarelor
învecinate din Europa. Din studiile făcute asupra dantelei, s-a
descoperit că nu se poate face referire la vreo dată exactă cu privire
la această invenție. Imagini ale primelor dantele realizate ne sunt
prezentate începând cu secolul al XV-lea, în Italia, Franța, Anglia
(perioada Renaşterii).
Denumirea de port popular este dată obiectelor de îmbrăcăminte purtate în mediul rural, încărcate de semnificații naționale
În zilele noastre, portul popular, care amintește de portul dacilor,
poate fi întâlnit în multe zone din România, cu preponderență în zonele de
munte şi din Maramureş, unde influenţele culturale s-au păstrat mai bine.
În lucrarea „ Ii și cămăși românești″, autoarea Aurelia Doagă scrie că
„Portul românesc prezintă două caracteristici esențiale: unitatea și continuitatea sa. Prin continuitate înțelegem drumul parcurs de portul popular
născut pe străvechea vatră a civilizației dace, până în zilele noastre. Prin
unitate trebuie să înțelegem acele trăsături, acele aspecte esențiale care se
văd în portul românesc din întreaga țară”.
După Marea Unire din 1918, ia a fost promovată ca un simbol unitar al românilor, portul
popular fiind asemănător în toate zonele țării. În zilele noastre însă, supraviețuiește un melanj de
elemente de port tradițional și inserții moderne, iar diferențele de la o regiune la alta sunt destul
de mari. Ia românească autentică este creată din pânză potrivit de rară, așa-numita pânză de casă
sau pânză ȋnnălbită (țesută la războiul cu două ițe) și cusută cu arnici sau mulineuri, fluturi și
mărgele, fir metalic alb sau galben și beteală. Femeia care creează ia trebuie să cunoască punctele
de cusătură și arta ornamentării.
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În Ardeal, Moldova, Muscel și Vlașca se folosește pânza cu firul mai
gros, deoarece costumul popular are motive mai bogate, mai robuste,
cu punctul buclat, iar la costumele din Oltenia, Muntenia și Dobrogea se folosește o pânză mai rară, cu firul bine răsucit.
Punctele de cusătură folosite la realizarea iilor sunt: punctul înaintea
acului, tighelul, tighelul în scăriță, lănțișorul, drugul,festonul, crucea
(musca), brăduți, șabac, punct de Banat, încrețul, crețul, ciupagul,
cheița „purecel”, cheița „frunze”
Simbolistica și semnificația spirituală a iei
Ia sau „cămașa cu altiță” face parte din portul popular românesc al femeii și leagă istoria de odinioară
de istoria actuală a noastră, a tuturor. Ea reușește prin motivele și simbolurile brodate să exprime
apartenența la o comunitate, la o regiune, să exprime stări sufletești și evenimente importante din
viața omului (nunți, botezuri, sărbători religioase, statusul marital, zona de apartenență), precum și
modificări care apar odată cu influențele venite dinspre lumea orașului.
Costumul popular românesc se prezintă aparent diferit de la o zonă la alta, însă şi-a păstrat
o structură unitară în ceea ce priveşte materia primă din care se realizează, croiala, coloritul
şi ornamentaţia. Cel mai des vom întâlni pe ii motive străvechi, geometrice și florale.
Motivul românesc, prezent pe orice obiect, variază în funcție de utilizarea dată pieselor brodate:podoabă, îmbrăcăminte, uz casnic. La obiectele de uz casnic și la obiectele de îmbrăcăminte
pentru sărbători ca: ie, cămașă bărbătească, pieptar, cojoc se folosesc motive în componența cărora
intră floarea, figurile abstracte (geometrice), animalele, elementele cosmice, toate redate în forme stilizate.
Predominant pentru costumele tradiṭionale din unele ṭări europene, motivele sunt: florile, frunzele,
păsările iar ȋn Asia dragonul, floarea de cireş.
cusături spaniole

cusături turceşti

COSTUME TRADIŢIONALE
italian

japonez

basarabean

ucrainean

unguresc
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bulgar

Costume tradiṭionale din Ineu

Costume tradiṭionale din Ţara Moṭilor-Vidra

Meșteșuguri care odinioară erau vitale, pe care fetele și femeile le cunoșteau încă de mici,
se pierd treptat. Tehnici, materiale, cusături, croieli – le găsim descrise în cărțile din anticariate,
librării, muzee, iar termenii folosiți ne pun în încurcătură. Cu toate acestea, la sat încă se creează
piese vestimentare care fac parte din portul popular românesc, iar iile îi inspiră pe artiști cosmopoliți dintre cei mai diverși.
Noile tehnici, coloranți și automatizări au creat posibilitatea ca piesele lucrate la sat manual
să fie create folosindu-se tehnici moderne și ȋntr-un timp mult mai scurt. Dar acele puncte de
cusătură sau croiala unică nu vor fi niciodată redate într-un mod autentic decât de mâna femeilor
care au transmis din generație în generație o tradiție.

Bibliografie




https://www.invietraditia.ro/editorial/ia-romaneasca/ Povestea iei românești: cămașa populară, de
la origini și până în prezent
Pinterest;
Conexiuni artistice în evoluția cusăturilor tradiționale românești, Olimpia Drobota, teza de doctorat, 2017
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EUROPROJECTS, GRANADA - SPANIA
Valabilitate: toată viața

Înainte de orice, permiteți-mi să mă prezint...sunt eu, unul din cei 31 de călători ai aventurii ce
începe tocmai pe însoritele locuri sudice spaniole, în îndepărtata și totodată apropiata Granada,
giuvaerul maur al Spaniei și am poposit în mintea dumneavoastră pentru a vă relata experiența pe
tărâmul soarelui în care istoria și magia se întâlnesc.
Cum am ajuns aici? Foarte simplu...am plecat în călătorie trăind experiența primului meu zbor
sau poate al patrulea, al cincelea zbor...nu mai știu acum, nu îmi aduc aminte al câtelea este...dar acest
aspect nu este relevant în momentul de față ci faptul că am pornit din România, de la Liceul
Tehnologic Francisc Neuman, Arad, locul în care eu am învățat că este important să îți formezi înainte
de toate experiență în meseria pe care dorești să o practici și tocmai din acest motiv am fost unul din
cei 26 de elevi norocoși selectați pentru a participa la această aventură deosebită.
Liceul meu are trei calificări: Tehnician designer vestimentar, Tehnician în achiziții și contractări, Coafor stilist si este singurul liceul din Arad care se poate mândri si cu o Carta Vet, ceea ce
reprezintă Carta de mobilitate pentru formare profesională, această distincție oferindu-mi șansa de a
putea face practică într-o țară din Uniunea Europeană.
Ajuns în Spania la Granada lumea mea s-a schimbat pentru trei săptămâni. Am învățat să mă
gospodăresc singur, am învățat să trăiesc alături de colegii mei, de doamnele profesoare, să îmi gestionez banii, să îmi pun în aplicare cunoștințele mele de limba engleză și, de asemenea, să îmi
îmbogățesc vocabularul limbii engleze cu expresii și cuvinte noi; să învăț limba spaniolă, având ocazia
să o vorbesc zi de zi la locul unde am făcut practica, cu clienți și cu angajați spanioli.
La practică am fost fie în supermarketurile Coviran sau Dia Cullar Vega, fie am lucrat la diverse
saloane de coafură (ex. Peluquelia Blanco, Peluqueria Low Cost Javier Salazar, Peluqueria y Estetica
Vanessa Berrios, Peluqueria Ester Canada Cordoba, Peluqueria Rachez, Peluqueria Juan Robles) fie
am lucrat în atelierul de flamenco Hita y Arcos sau în atelierul de haine de blană Penela e Hijos. Aici
am învățat o mulțime de lucruri noi.
Cei de la specializarea Tehnician designer vestimentar au confecționat rochii
de flamenco sau ținute de lux, din diferite materiale și accesorii. La fiecare din
cele două firme s-au utilizat diferite mașini de cusut, efectuându-se cusături diverse și chiar unele operații noi pentru noi (respectiv aplicarea firului de întărire pe
marginea volănașului pentru rochiile de flamenco). La firma unde s-au confecționat
ținute de lux, s-a lucrat cu blană artificială și mătase.
Prof. Roșu Cristina Georgiana
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Cei de la specializarea Tehnician în achiziții și contractări au lucrat în trei locații iar activitatea a
însemnat învățarea tehnicilor de ambalare și etichetare, de verificare a termenului de garanție a produselor,
strategii de marketing, de observare a tehnicilor de comunicare cu clienții, relația angajat – client și
învățarea termenilor de specialitate, în limba engleză și în limba spaniolă.
Cei de la specializarea Coafor stilist au fost repartizați în 6 saloane de coafură unde au observat și
exersat diferite tehnici specifice și au comunicat cu clienții saloanelor. Unii au exersat diferite tunsori,
împletituri, tehnici de uscare, întindere, onduleuri sau coafare a părului pe manechine de lucru, pentru a
deprinde diferite abilități de mânuire a ustensilelor de lucru și pentru corectarea posturii.
În ultima săptămână de lucru au venit în monitorizare doamna profesor Avacovici Adina și doamna
inspector școlar Lupei Anca. Ele au realizat vizite la firme, pentru a vedea cum ne desfășurăm activitatea.
Oamenii cu care am intrat în contact au fost deosebiți, transmițându-ne energia lor pozitivă, fiind
mereu cu zâmbetul pe buze, ceea ce am învățat și noi să facem încă din prima zi când ne-am întâlnit cu reprezentanții MEP Europrojects Mari Carmen Espartero și Jesus Delgado.
Dar nu totul a însemnat muncă...am avut și timp liber, de care am profitat la maxim. Am vizitat
superba Granada, unde am descoperit că munții Sierra Nevada se revarsă asupra orașului ca un scut
protector, castelul Alhambra este atracția principală a orașului fiind spectaculos atât ziua cât mai ales
noaptea atunci când zidurile sale roșii capătă o strălucire aparte sub clar de lună, iar acordurile de flamenco
răsună neîncetat din cartierele Sacromonte și Albaicin. Pe lângă Granada, am avut ocazia să ne relaxăm și
în orașul portuar - Malaga unde soarele se revărsa asupra mării, iar orașul sclipea sub imperiul său. Pe
lângă marea Mediterană și Coasta Soarelui (Costa del Sol) am putut descoperi și muzeul Piccasso, muzeul
Carmen Thyssen, Plaza del Torro, castelul Gibralfaro sau catedrala în stil greco-roman, aflată pe locul unei
vechi moschei maure.
Aventura ne-a purtat și până în Gibraltar, tărâmul macacilor. Aici am avut parte de o zi ploioasă care
din păcate ne-a împiedicat să vedem Africa de pe stânca Gibraltar care are 426 de metri, mărginind
strâmtoarea care leagă Marea Mediterană de Oceanul Atlantic. Dar cu toate acestea, a fost o experiență
unică, putând admira peisaje care îți tăiau răsuflarea chiar de pe Stânca Gibraltarului - emblema ținutului.
Gibraltarul are și aeroport. Când decolează sau aterizează un avion, circulația mașinilor pe șoseaua care
trece perpendicular pe pistă, este întreruptă de un semafor.
Doar trei dintre noi au fost norocoșii care au
avut șansa să călătorească și în Almeria, oglinda
mării, așa cum a fost numită de arabi și ținut al surprizelor…dar aceasta este o altă poveste pe care o
să o relatez cu o altă ocazie!

Hasta pronto!!!

Proiect nr. 2017-1-RO01-KA116-036592
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PLICUL CU IDENTITĂȚI

CELE TREI SPECIALIZĂRI ȘI TIMPUL LIBER
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IDENTITĂȚILE PROIECTULUI ERASMUS+
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Mică sau mare, grea sau ușoară,
fiecare competiție aduce cu sine
experiențe, trăiri, senzații. Indiferent dacă
transmiți cunoștințe sau ți le valorizezi,
ori pur și simplu, faci o simplă informare,
de emoții nu te poți ascunde. Încercările
pe care viața ni le oferă sunt diverse,
solicitante și surprinzătoare. Orice
exercițiu de voință începe cu simpla
implicare în ceva, care face parte dintr-un
altceva, mult mai mare. Modalitățile de
exprimare sunt infinite, și totul ține de felul în
care alegi să transmiți.
Participările celor trei elevi ai noștri la
etapele județeană și națională ale Concursului
Național „Made for Europe” nu au făcut decât să
ne dorim să ridicăm și mai sus ștacheta, să ne
ambiționăm să facem mai mult, să urcăm și mai
sus și să nu renunțăm la șansa de formare oferită
prin proiectele de mobilitate Erasmus+.
Ocuparea primului loc la categoria „Proiect
de mobilități Erasmus+, acțiunea cheie 1, cu produsul final „Plicul identității” pentru proiectul „Learning to
be” la etapa județeană, ne-a oferit șansa de a participa mai departe la faza națională, care s-a desfășurat la
Constanța, în perioada 11—14 aprilie 2018. Cei doi care ne-au adus bucuria acestei întâmplări au fost
elevii Andreea Kett cls. a X-a C și Pașcalău Ionuț cls. a X-a B. Acesta a fost primul pas către participarea la
faza națională a concursului.
Pentru Constanța ne-am pregătit în continuare, dar
cu o echipă puțin schimbată, adică elevii care ne-au
reprezentat au fost de data aceasta Ana Maria Horga
cls.a X-a A și Pașcalău Ionuț cls. a X-a B. Implicarea și
participarea la ceva cere în primul rând curaj, un anume
tip de creativitate și ușurință în exprimare,
adaptabilitate, puterea de a face față provocărilor. Elevii
noștri au obținut un punctaj meritoriu, respectiv 154 de
puncte din 200 posibile. A fost pentru ei o experiență
inedită, aducându-i în contact cu oameni și locuri noi,
oferindu-le posibilitatea de a schimba impresii, gânduri,
de a-și povesti experiențele avute în cadrul proiectelor,
etc. Pare puțin, dar este de fapt foarte mult. Felicitări
copii și un drum lin în viață!
Prof.dr. Avacovici Adina
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Târgul Naţional al Firmelor de Exerciţiu, la Colegiul
Tehnic „Alexandru Papiu Ilarian” din Zalău
Și anul acesta
doamna profesoară
Silaghi Cristina
împreună cu elevi
din clasa a XI-a B a
participat la Târgul
Național al Firmelor
de Exercițiu, ediția
a VI-a ce are lor
anul acesta la
Colegiul Tehnic
„Alexandru Papiu
Ilarian” din Zalău.
Perioada de
desfășurare a fost
19 -20 aprilie 2018,
activitatea făcând
parte din cadrul
proiectului educativ
„Firma de exercițiu,
o rampă de lansare
în carieră”, proiect înscris în CAERI 2018, aprobat de MEN sub nr. 24986/2/22.01.2018, poziţia 2.131.
La eveniment au luat parte 26 de firme de exerciţiu cu participare directă din 8 judeţe: Arad, Bihor,
Bistriţa Năsăud, Cluj, Maramureş, Mureş, Satu
Mare şi Sălaj, precum şi 34 firme de exerciţiu
cu participare indirectă din 12 judeţe: Alba,
Bihor, Buzău, Galaţi, Giurgiu, Ialomiţa,
Maramureş, Mehedinţi, Neamţ, Olt, Suceava,
Timiş şi municipiul Bucureşti, implicând direct
peste 150 elevi şi 30 de profesori.
Firmele de exerciţiu au participat la
următoarele secţiuni de concurs: stand, catalog,
materiale promoţionale, spot publicitar, PPT şi
cel mai bun manager.

Echipa noastră a fost
formată din următorii: Popescu
Pavel, Ianăș Ionuț, Rostaș
Marian și Pavel Farșang,
coordonator prfo. Silaghi
Cristina.
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PROGRESĂM SI ĂSTĂ SE VEDE !
Clasa a X-a C
COAFOR STILIST:
PROGRESĂM, SI ASTA SE
VEDE!
Semestrul I s-a incheiat cu o
provocare, dar și o mare oportunitate:
14 copii din clasa noastră au participat
la proiectul Erasmus+ ”LEARNING
TO BE” elevii rămași în țară au
studiat aceleași teme și sa vedem
rezultatele de la toți elevii clasei!
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Realizarea de coafuri complexe pe baza
de volume simetrice și asimetrice
obținute din etapele de lucru pe care leam descris deja:
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Și chiar când suntem la teorie unde dezvoltăm
laboratorul creației punând bazele activității noastre
practice, cu toate mijloacele pe care școala ni le
pune la dispoziție: computere legate la rețeaua de
internet fără de care nu am putea vedea ”lumea
frumuseții”, ”lumea esteticii”:

Admirăm marea...

Au contribuit cu poze: Rus Dariana, Pantelimon Denisa, Moisi
Roxana, Garmacea Mirela, Stoenescu Lavinia, Scurt Adelina, Vernica
Dacian, Bălășoiu Oana, Pieptănar Larisa.
Coordonator prof. Marin-Dudu Elena
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DESPRE VIITORI HĂIRSTYLISTI
Provocările, de la ultima noastră întâlnire, s-au ținut lanț. De fapt ~PROVOCARE~ este
cuvântul cheie care ne-a motivat pe tot parcursul activităților noastre. A fost o perioadă plină de

momente creative, din care am putut să desprindem cunoștințe importante pentru completarea
viitoarei noastre cariere de ”HAIR STILIȘTI” . În acest sens am continuat cursul activităților
desfășurate în cadrul parteneriatului cu ”Art of Hair”. Am învățat tehnici noi de vopsire în cadrul
seminarelor desfășurate în incinta atelierului și susținute de lectori care s-au deplasat special

pentru noi la invitația cadrelor didactice (prof Baltă Mariana și prof. Marin-Dudu Elena) ce au
încheiat în aceste condiții parteneriatul. Tot pe parcursul acestor seminarii am aprofundat
tehnicile de tuns completându-ne cunoștințele deja asimilate în școală cu noutăți interesante în
domeniu.
Provocare și creativitate ar fi cuvintele care ar caracteriza activitatea desfășurată de Ziua
Școlii. Ca in fiecare an am încercat să evidențiem frumusețea meseriei noastre printr-un show care

s-a armonizat cu spiritul momentului și a adus un plus de eleganță și culoare.
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Colaborarea noastră cu foștii elevi care au reușit să –și croiască un drum sigur îmbrățișând
această meserie, continuă cu work shop-uri interesante pe parcursul cărora putem să interferăm în
mod constructiv și să ne perfecționăm abilitățile legate de tunsori, coafuri, make-up.

Fundația ”Humanitară Debora” și Fundația ”Maris” au rămas în centrul atenției noastre legat
de activitățile de voluntariat pe care le desfășurăm lunar. Pentru că sărbătorile de iarnă trebuie să fie
pentru fiecare dintre noi un moment de bucurie, ne-am dorit să aducem căldură și speranță în sufletul
fiecărui copil. Am vizitat centrul de copii din cadrul fundațiilor iar activitățile desfășurate au fost în
concordanță cu sărbătorile de iarnă.

Realizat de colectivul clasei a X-a D,
coordonat de prof. PIP Balta Mariana
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MARIN SORESCU
prof. Camelia Iovescu

Dacă anul 2018 ar fi fost an
În
bisect, Marin Sorescu ar fi
1936 (an bisect), într-o zi
împlinit 82 de ani. Însă,
specială de 29 februarie, se
cum 29 februarie, ziua în
năștea Marin Sorescu
în
care s-a născut el, se
Bulzești, județul Dolj. La doar 37
serbează doar din patru în
de ani, Nicolița Sorescu, mama
patru ani, ziua de naştere a
sa, rămânea văduvă și urma să-și
lui Marin Sorescu rămâne
crească singură cei șase copii.
cumva suspendată între
28 februarie şi 1 martie.
Lumea copilăriei încape cu greu în cele șase volume denumite La lilieci
publicate între 1973 si 1995, ultimul fiind tipărit postum, în 1998. Prin
povestire, dialog, anecdotă, Sorescu aducea în prim-plan lumea satului dintr-o
„Am zărit lumină pe
perspectivă cu totul nouă, una în care refuzul convențiilor lirice, tragicul și
pământ/ Și m-am
comicul coexistau într-o cheie considerată ironică, dar nu lipsită de
născut și eu/ Să văd ce
afecțiune. Într-una dintre poezii evocă singura imagine care i-a rămas legată
mai faceți/ Sănătoși?
de tatăl său: „De felul lui se zice că era foarte blând, visător, seara se suia pe o
Voinici? Cum o mai
plastă de fân și se uita la stele. Scria și poezii. Pe una a publicat-o, încrustând-o
duceți cu fericirea?
cu briceagul pe o plută tânără pe Dobreț, singura lui tipăritură în timpul vieții,
Mulțumesc, nu-mi
care a tot crescut cu copacul și a avut mare influență asupra mea”.
răspundeți./ Nu am
„În cărțile Liliecilor Marin Sorescu dă multe referințe cu privire la
timp de răspunsuri,/
Abia dacă am timp să situarea geografică a locului său natal - comuna doljană Bulzești apropiată de
pun întrebări/ Dar îmi fruntariile deluroase ale Gorjului – „La Lilieci” fiind, de fapt, denumirea dealului
place aici./ E cald, e pe a cărui vale opusă așezărilor omenești se află spațiul de odihnă al „dușilor”
din această lume: Cimitirul”, scrie criticul și teoreticianul literar Jeana
frumos,/ Si atâta
lumină încât/ Crește Morărescu în volumul La Lilieci (Fundația „Marin Sorescu”, 1998). „O nouă
deschidere importantă a viziunii lui Sorescu apare odată cu seria de patru
iarba...”
volume publicate între 1973 și 1988, sub titlul La Lilieci, în care „regula jocului”
( Am zărit lumină...)
pare a se fi schimbat radical. Poezia se distanțează de modurile confesive
cunoscute, recurge masiv la epic și descriptiv și utilizează elemente ale
reprezentării dramatice” (Dicţionarul Scriitorilor Români, coordonatori:
Mircea Zaciu, Marian Papahagi, Aurel Sasu, Editura Albatros, București, 2002).
Marin Sorescu a scris literatură de toate genurile (a fost poet, dramaturg, prozator, eseist și
traducător), situându-se printre cei mai prodigioși scriitori români și numărându-se, de asemenea,
printre scriitorii români cei mai reprezentativi și mai cunoscuți peste hotare, opera sa fiind tradusă în mai
mult de 20 de țări, totalizând peste 60 de cărți apărute în străinătate.
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. I-a fost decernat de mai multe ori Premiul Uniunii Scriitorilor din România, precum şi Premiul
Academiei Române. Pentru Marin Sorescu, „fiecare poezie e un spectacol, o imagine din care se revarsă
o lume în care viața și moartea nu sunt delimitate, ci merg mână în mână”.
Debutează în 1964, la vârsta de 28 de ani, cu volumul de poezii satirice Singur printre poeţi.
Marele critic literar G. Călinescu scria despre Marin Sorescu, în 1964, în Contemporanul, că ar avea
„capacitatea excepţională de a surprinde fantasticul lucrurilor umile şi latura imensă a temelor comune”.
Până la moartea sa, în 1996, mai publică încă 23 de volume, devenind o figură marcantă a poeziei
româneşti contemporane.
În 1966 primeşte Premiul Uniunii Scriitorilor pentru Poeme, reuşind să repete această performanţă
de încă 5 ori pe parcursul carierei.
Stilul original al poetului se impune şi prin volumele de versuri care au urmat: Moartea ceasului
(1966), Tinereţea lui Don Quijote (1968), Tuşiţi (1970), Suflete, bun la toate (1972), La lilieci (vol. I-V,
1973-1995; I - 1973, Premiul Uniunii Scriitorilor pentru poezie, II - 1977, Premiul Academiei Române, III
- 1980, IV - 1988, V - 1995), Astfel (1973), Descântoteca (1976), Sărbători itinerante (1978), Ceramică
(1979), Fântâni în mare (1982), Apă vie, apă moartă (1987), Poezii alese de cenzură (1991),
Traversarea (1994).
„Moartea ceasului, titlul celui de al doilea volum de versuri originale, trimite la o emblemă
favorită a moderniştilor, semnificând ieşirea dintr-un timp omogen, ruptură faţă de istoria anterioară,
revoluţie a valorilor. Pentru postmoderni, imaginea se încarcă de conotaţiile ieşirii din timp, repetiţiei
sterile, sfârşitului istoriei şi umanismului. Pentru Marin Sorescu, timpul înseamnă direcţie, înnoire, creaţie
de valori”, scrie Maria-Ana Tupan în volumul amintit.
Versuri mai recente (Fântâni în mare, 1982, Apă vie, apă moartă, 1987, Ecuatorul şi polii, 1989)
indică o anumită tendinţă de clasicizare a discursului.
Teatrul deţine o pondere însemnată în opera lui Sorescu. Ca dramaturg, Sorescu s-a impus printr-o
producţie originală, în care prezenţa poetului se simte profund în gustul pentru construirea unor
evenimente modelate în regim simbolic şi de parabolă, mai puţin ofensivă. Dimensiunile simbolice ale
teatrului lui Sorescu sunt puternic evidenţiate îndeosebi în suita alcătuită din piesele Iona (1968),
Paracliserul (1970) şi Matca (1973). Toate cele trei piese au fost scrise în perioada comunismului când
toate credințele, speranțele erau reduse la tăcere și ființa umană în sine era anihilată. Pentru piesa de teatru
Iona, apărută în ianuarie 1968, în revista Luceafărul şi în acelaşi an şi la Editura pentru literatură,
Marin Sorescu a primit Premiul Uniunii Scriitorilor din România pentru dramaturgie, ulterior şi Premiul
Academiei Române. Tot în 1968 îi apare, în revista Luceafărul, piesa de teatru Există nervi. Uneori autorul
abordează fie teatrul contemporan - în Există nervi - sau teatrul istoric în A treia ţeapă, sau scrie o serie de
comedii cum ar fi Răceala sau Vărul Shakespeare, al căror mobil este chiar ironia muşcătoare,
împrumutată din lirica soresciană.
Alte piese scrise de Marin Sorescu sunt Pluta meduzei (1974), Setea muntelui de sare (1974,
culegere de piese, Premiul Uniunii Scriitorilor pentru dramaturgie), Ieşirea prin cer (1984). „Este clar că
cel mai dragi îmi sunt piesele pe care nu le-am terminat. Şi sunt mort după piesele pe care n-o să le scriu
niciodată”, afirma scriitorul.

„Faptul de a te fi născut este o întâmplare extraordinară.
Eu nu-mi revin din această întâmplare nici acum” - Marin Sorescu
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Sorescu a semnat și proză umoristică și satirică (romanele Trei dinţi din faţă, 1977; Viziunea
vizuinii, 1981), eseuri (Teoria sferelor de influenţă, 1969; Insomnii, 1971; Starea de destin, 1976), cronici
literare (Uşor cu pianul pe scări, 1986, cu o prefață a autorului, premiul Uniunii Scriitorilor pentru critică
literară), interviuri despre poezie (Tratat de inspiraţie, 1985). „Eseurile din Teoria sferelor de influenţă
(1969) și cronicile literare din Uşor cu pianul pe scări (1985) vădesc o acuratețe stilistică și o luciditate
venite ambele din simpatia declarată pentru Ș. Cioculescu, și o imaginație călinesciană, capabilă de
formulări frapante și memorabile, cu toate familiaritățile de expresie, uneori neîngăduite”, scrie criticul
literar Nicolae Manolescu în Istoria critică a literaturii române (Editura Paralela 45, 2008).
A tradus integral creația poetică a lui Boris Pasternak (traduceri adunate în volumul Lirice). A
publicat și literatură pentru copii: Unde fugim de acasă? (1967, proză), O aripă şi-un picior (Despre cum
era să zbor) (1970, versuri), Cocostârcul Gât-Sucit (1987, versuri), Cirip-Ciorap (1993, versuri, ilustrată în
interior de autor).
Marin Sorescu s-a remarcat totodată și ca un pictor de talent, având expoziții personale în țară și în
străinătate: Brașov (1989), Cluj-Napoca (1990), Irlanda (1991), Paris (1992, expoziție colectivă), București
(1992).
„Pentru un aplecat peste litere, pictura înseamnă o evadare din cuvânt. Am vrut să fac în pictură
ceva care să nu semene cu vorbirea. În pictura mea se văd obsesiile din literatura mea. Pânzele mele au în
cap brazda de poezie. Tolstoi dădea amatorilor de literatură un sfat foarte înţelept: Cine se poate lăsa de
scris, să se lase. Nu m-am putut lăsa nici de scris – iar stânga mea nici de pictură” (Marin Sorescu).
Fără a se înscrie într-un partid politic, după Revoluția română din 1989, a ocupat funcția de Ministru
al Culturii (25 nov. 1993 - 5 mai 1995). A fost membru titular (din 1992) al Academiei Române.
La moartea lui (8 decembrie 1996 – București), au rămas în manuscris cincisprezece volume, poezie,
eseu, jurnal şi roman.

Distincţii:
Premiul Academiei Române (1968, 1977)
Medalia de aur pentru poezie „Napoli ospite”, Italia, 1970
Premiul Academiei Române pentru dramaturgie, 1970
„Le Muse”, acordat de Accademie delle Muse, Florenţa, 1978
Premiul Internaţional de Poezie „Fernando Riello”, Madrid, Spania, 1983
Premiul Herder, acordat de Universitatea din Viena în 1991 pentru întreaga activitate
Premiul Uniunii Scriitorilor din România, (de şase ori, pentru poezie, teatru şi critică literară)
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Am legat...

Am atins incredibilul

Am legat copacii la ochi
Cu-o basma verde
Si le-am spus sa ma gaseasca.

Am atins incredibilul
Şi m-am instalat în el,
Cât de cât.

Si copacii m-au gasit imediat
Cu un hohot de frunze.

Dar e numai partea de la
suprafaţă,
Pojghiţa.

Am legat pasarile la ochi
Cu-o basma de nori
Si le-am spus sa ma gaseasca.

Există nenumărate straturi
De incredibil.
(De ceea ce nu-ţi vine să crezi).
Ca foile nenumărate
Ce îmbracă un bulb.

Si pasarile m-au gasit
Cu un cantec.
Am legat tristetea la ochi
Cu un zambet,
Si tristetea m-a gasit a doua zi
Intr-o iubire.
Am legat soarele la ochi
Cu noptile mele
Si i-am spus sa ma gaseasca.
Esti acolo, a zis soarele,
Dupa timpul acela,
Nu te mai ascunde.
Nu te mai ascunde,
Mi-au zis toate lucrurile
Si toate sentimentele
Pe care am incercat sa le leg
La ochi.

La lecție

Şi centrul de foc al incredibilului
Miezul, sâmburele
De necrezut al necrezutului
Este şi el un început.
Partea de la suprafaţă,
Pojghiţa...

De câte ori sînt scos la lecție
Răspund anapoda
Şi tot aşa.
La toate întrebările.
– Cum stai cu istoria?
Mă întreabă profesorul.
– Prost, foarte prost,
Abia am încheiat o pace
trainică
Cu turcii.
– Care e legea gravitației?
– Oriunde ne-am afla,
Pe apă sau pe uscat,
Pe jos sau în aer,
Toate lucrurile trebuie să ne cadă
În cap.
– Pe ce treaptă de civilizație
Ne aflăm?
– În epoca pietrei neșlefuite,
Întrucât singura piatră șlefuită
Care se găsise,
Inima,
A fost pierdută.
– Știi să faci harta marilor noastre speranțe?
– Da, din baloane colorate.
La fiecare vânt puternit
Mai zboarcă câte un balon.
Din toate astea se vede clar
C-o să rămân repetent,
Și pe bună dreptate.
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