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SÃ NE CUNOAªTEM PROFESORII:

Sorin Lerescu
sau muzica
de la necesitate
la destin
Puþini compozitori au darul de a se situa într-o arie
culturalã ºi stilisticã unde  în pofida diversitãþii opiniilor ºi
preferinþelor  sã se manifeste un consens al publicului în
privinþa receptãrii lucrãrilor sale: Sorin Lerescu reuºeºte sã
satisfacã necesitatea de artã în prag de secol XXI cu o
muzicã nouã, dar ºi temperatã de cultura ºi personalitatea
artistului creator. Premiat, ales în fruntea organizaþiei
româneºti care se ocupã de muzica contemporanã, preferat
de interpreþi pentru capacitatea sa de a se exprima
întotdeauna elegant, sobru ºi cald, Sorin Lerescu este o
prezenþã remarcabilã în cultura românã. Lucrãrile sale
strãbat întregul areal interpretativ, de la formaþii camerale
(începând de la soliºti pânã la ansambluri mai ample
incluzând, uneori, ºi vocea umanã), ajungând pânã la
marea orchestrã. Limbajul sãu stilistic echilibrat
mãrturiseºte maturitatea vârstei sufletului cu care îºi scrie
muzica, liniºtea ºi echidistanþa pe care pare a le fi cucerit
fãrã vreun efort special: abordarea sa modalã se alãturã
elementelor repetitive ºi face ca elementele limbajului sãu
sã se aºeze atent ºi veºnic în conºtiinþa publicului sãu.
Pe lângã promovarea propriilor lucrãri  cu care este
dator orice creator dornic de a-ºi împãrtãºi trãirile
ascultãtorilor sãi , Sorin Lerescu a gândit ºi a susþinut un
program autentic de promovare a muzicii româneºti
contemporane prin ansamblul TRAIECT, fondat în 1982: a
prezentat publicului din þarã ºi din strãinãtate, în cei
aproape 30 de ani de existenþã a formaþiei, un mare numãr
de opus-uri contemporane, cu un spectru larg de stiluri ºi
tendinþe estetice. Un alt gest care l-a propulsat la calitatea
de organizator al vieþii muzicale româneºti este ºi cel de a
fi fondator ºi director artistic al Festivalului internaþional
ÎNTÂLNIRILE MUZICII NOI de la Brãila, oraºul unde
Xenakis a copilãrit, asimilând vitalitatea muzicii româneºti.
Nãscut la 14 noiembrie 1953, la Craiova, a urmat
studii de compoziþie la Universitatea Naþionalã de Muzicã
din Bucureºti, cu Tiberiu Olah ºi Anatol Vieru, participând,
ulterior, la masterclass-uri organizate de muzicieni
cunoscuþi, precum Brian Ferneyhough ºi Morton Feldman.
Din 2003, este Preºedintele Secþiunii Naþionale Române a
Societãþii Internaþionale de Muzicã Contemporanã (SNRSIMC). A fost ºi director artistic al ediþiilor a 14-a, din
2004, si a 19-a, din 2009,  împreunã cu Doina Rotaru 
ale SÃPTÃMÂNII INTERNAÞIONALE A MUZICII NOI
de la Bucureºti, asigurând, totodatã, între anii 2005-2010,
ºi direcþia artisticã a Festivalului Internaþional MERIDIAN,
Zilele SNR-SIMC, împreunã cu colegii sãi din Comitetul
Executiv al Secþiunii Naþionale. Sorin Lerescu este
membru S.A.C.E.M. (Franþa) ºi în Consiliul Director al
Uniunii Compozitorilor ºi Muzicologilor din România.
Compozitorul a participat la festivaluri ºi întâlniri
importante consacrate muzicii contemporane: Trondheim,
Darmstadt, Tallinn, Roma, Paris, Varºovia, Timiºoara,
Chiºinãu, Belgrad, Cluj-Napoca, Gent, Bucureºti, Brãila,
Budapesta, Odesa, Reggio Emilia, Minsk, Tirana, Sofia,
Bonn, Barcelona, ISCM World Music Days: Romania/
Republica Moldova  1999, Slovenia  2003, Elveþia 
2004, Croaþia - 2005, Germania  2006, Hong Kong 
2007, Lituania  2008, Suedia  2009, Australia  2010.
Beneficiind de un discurs de o calitate muzicologicã
notorie, în 2001, Sorin Lerescu a fost invitat sã susþinã un
seminar de compoziþie la Istituto Musicale Achille Peri
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Sorin Lerescu este conf. univ.dr. la Facultatea de
Arte a Universitãþii Spiru Haret, unde susþine
cursul de contrapunct ºi de compoziþie. Cãrþile
sale, Teatrul instrumental ºi Sinteze de
contrapunct, au fost publicate, în 2001 ºi 2003, la
Bucureºti, la Editura Fundaþiei România de Mâine.
din Reggio Emilia. În noiembrie 2003, a fãcut parte din
Juriul internaþional de compoziþie al Premiului Valentino
Bucchi din Roma, unde a susþinut ºi un master class de
compoziþie. În 2006, a fost membru în juriul internaþional
de compoziþie al ISCM-CASH Young Composer Award
2006 la Festivalul ISCM World New Music Days 2006,
Stuttgart (Germania), iar, în 2008, a fost Preºedinte al
Juriului internaþional de compoziþie de la Plovdiv (Bulgaria).
Sorin Lerescu a fost recompensat cu Premiul Uniunii
Compozitorilor ºi Muzicologilor pentru muzicã de camerã,
pe anul 2003, ºi cu Premiul George Enescu al Academiei
Române pentru creaþie muzicalã, pe anul 2003, fiind distins
ºi cu Meritul Cultural, în 2004. Este deþinãtor al Premiului
ATM (cu Grupul de Muzicã Nouã TRAIECT  în 1983)
Creaþia sa cuprinde patru simfonii, patru concerte,
douã cantate, lucrãri instrumentale ºi vocalinstrumentale, opera URMUZICA. Opus-uri de Sorin
Lerescu au fost interpretate în concerte ºi recitaluri în:
Franþa, Belgia, S.U.A., Italia, Republica Moldova,
Serbia, Spania, Portugalia, Olanda, Germania, Belarus,
Ucraina, Australia, Slovenia, Elveþia, Austria, Ungaria,
Albania, Bulgaria; înregistrate sau transmise la radio ºi
televiziune de: Radio România, Radio Iaºi, Radio Cluj,
TVR, TV SIGMA, Radio 3 Gent, TVM, TvRM, BBC
Radio 3, Magyar Radio, Polski Radio, SMEI-UCMR;
editate pe discuri LP, casete audio ºi compact-discuri în
România de cãtre Societatea Românã de
Radiodifuziune, ELECTRECORD, INTERCONT
MUSIC, Uniunea Compozitorilor ºi Muzicologilor din
România, în Marea Britanie (METTIER Sound &
Vision Ltd.) ºi Australia (MOVE RECORDS). Lucrãrile
sale au fost tipãrite la EDITURA MUZICALÃ din
Bucureºti, la CARCIOFOLI Verlagshaus din Zürich ºi
la LUCIAN BADIAN EDITIONS din Ottawa, Canada.
Sorin Lerescu a publicat analize ºi cronici muzicale în
presa scrisã, a participat la emisiuni de radio ºi de
televiziune, în calitate de realizator ºi de invitat, a
conferenþiat despre muzica româneascã contemporanã ºi
despre lucrãrile sale în þarã ºi peste hotare (fiind invitat
la Universitatea Transilvania din Braºov în anul 2010
pentru o conferinþã specialã dedicatã creaþiilor sale).
Sorin Lerescu este Doctor în Muzicologie al
Academiei de Muzicã Gh. Dima din Cluj (1999) ºi
conferenþiar universitar doctor la Facultatea de Muzicã a
Universitãþii Spiru Haret din Bucureºti, unde susþine
cursul de contrapunct ºi de compoziþie. Cãrþile sale,
Teatrul instrumental ºi Sinteze de contrapunct au fost
publicate în 2001 ºi 2003, la Bucureºti, de cãtre Editura

COMUNICAT DE PRESÃ

Fundaþiei România de Mâine, evidenþiind un demers
pedagogic rãsplãtit de calitatea discipolilor sãi ºi o
profunzime muzicologicã ancoratã în contemporaneitate.
Teatrul instrumental este o carte unicã în literatura
românã de specialitate, ce descrie un important fenomen
artistic, pornind de la premisa sincretismului artelor: de-a
lungul istoriei artelor, redefinirea relaþiei dintre muzicã ºi
cuvânt, posibilitatea vizualizãrii muzicii, alãturarea
teatrului, artelor plastice, coregrafiei, dezvoltarea
fenomenului multimedia sunt tot atâtea elemente care au
contribuit la apariþia teatrului instrumental.
Genul simfonic reprezintã pentru Sorin Lerescu
finalitatea preocupãrilor experimentale din laboratorul
sãu componistic, realizate mai întâi în celelalte lucrãri
solistice sau camerale: Simfonia I (1984) continuã
existenþa pluridimensionalã a genului în secolul al XXlea, propunând, însã, o nouã fizionomie a ciclului:
tripartitismul de tip A-B-C favorizeazã ideea unei
desfãºurãri cursive a transformãrilor, contrastelor de
structuri ºi stãri. Simfonia II (1987) aprofundeazã o
scriiturã orchestralã foarte diversã: volumele sonice
supraîncãrcate (texturile), deplasarea spaþialã a
combinaþiilor polifonice sau heterofonice, inserþia
fragmentelor camerale în complexul orchestral,
realizând o sintezã continuu-discontinuu, evolutivstatic. Simfonia III (1994) oferã modelul orchestral al
unui nou tip de discurs sonor marcat de prezenþa în
diferite ipostaze melodice, ritmice, polifonice a unei
teme expuse de clarinet, în debutul lucrãrii: suprafeþele
timbrale, textura care apare în variate ipostaze
expresive, aidoma unei structuri prismatice aflatã mereu
în transformare ºi recompunere plasticã. Simfonia IV
(cu orgã) (2001) propune o polifonie complexã între
structuri omofone ºi puncte de orgã care sugereazã
continuitatea între accentele dramatice expuse de
diferite combinaþii instrumentale, realizând o
impresionantã sintezã de melodie, ritm ºi culoare
timbralã. Orga este înþeleasã ca parte a expresivitãþii
timbrale a complexului orchestral, având însã ºi valenþe
solistice cu efecte în arcuirea formei muzicale.
Alte lucrãri, care definesc preocupãrile creatoare ale
lui Sorin Lerescu, sunt lucrãrile dedicate orchestrei de
coarde precum Momente, Ambianþe (concert pentru
orchestrã de coarde), în cadrul cãrora continuitatea ºi
discontinuitatea discursului sunt elementele dramaturgice,
care stau la baza construcþiei arhitectonice muzicale. Saxconcerto pentru saxofon ºi orchestrã (2004) se constituie
într-o experienþã îndelungã de condensare ºi exprimare a
unor trãiri muzicale redate prin calitatea unui mare
interpret, cãruia îi este dedicatã lucrarea: Daniel Kientzy.
Ciclul Modalis (cu lucrarea concertantã Modalis II 
o sãrbãtoare a culorii timbrale a flautului), lucrãri precum
Solo-Multipli, Phonologos completeazã un portret
componistic ce mai cuprinde lucrãri camerale, simfonice
ºi corale. Opera Naþionalã Românã din Bucureºti a
gãzduit premiera operei Urmuzica, conceputã dupã
poemul Fuchsiada, de Urmuz: neomodalismul, polifonia
eliberatã de constrângeri, varietatea ritmicã ºi timbralã
constituie elementele de bazã. The Romanians of the Day
(Românii din ziua de azi) este titlul unui CD apãrut, în
2002, la Melbourne (Australia), care evocã o relaþie specialã
de colaborare între compozitorii din statul australian
Victoria ºi cei din România. În anul 2000, s-a realizat
primul concert integral cu opere australiene din România,
interpretat de Ansamblul Traiect, condus de Sorin
Lerescu, în cadrul Festivalului Internaþional Întâlnirile
Muzicii Noi (Meetings of New Music) de la Brãila.
Fidel artei sale componistice, în egalã mãsurã ºi artei
sale pedagogice ºi muzicologice, Sorin Lerescu ilustreazã
profilul complex al muzicianului modern, marcat de
întregul spectru de preocupãri artistice ce caracterizeazã
un artist autentic de la confluenþa secolelor XX-XXI.

Petruþa MÃNIUÞ
Revista No. 14 Plus Minus
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Conferinþa de lansare a proiectului

PANTEON
Ideea va fi fost demult lansatã,
dar a devenit actualã acum. Sã avem
în capitala þãrii un Altar al Patriei,
un teritoriu rezervat memoriei ºi
eternei recunoºtinþe numelor
dãltuite în istoria neamului, despre
asta e vorba. Academia Românã a
demarat deja cãutãrile întru gãsirea
formulei potrivite. Preºedintele
însuºi, asistat de sfetnici de
altitudine, grãbeºte demersul pentru
a pune cât mai curând piatra de
temelie a acestui loc de reculegere
ºi meditaþie, de reflecþie ºi fortificare
sufleteascã. Meritã, din capul
locului,
întreaga
noastrã
consideraþie aceastã aºchie
diamantinã de gând. Ea catã în zbor
cãtre trecut pentru a pregãti în
actualitate foºnetul de evlavie ºi
severã încredere în propria identitate
ºi demnitate ce o datorãm viitorului.
Am salutat aceastã pornire
ctitorialã de cum mi-a ajuns aproape
ºi caut sã-mi clarific, pentru mine,
imaginea acestei icoane de luminã,
tãceri ºi fastuoase
bucurii
interioare. Ce se doreºte, înþeleg eu,
este plantarea unei fãclii de
perpetua iradiere pânã departe a
sentimentelor de cucernicã
îndatorire faþã de trecutul nostru
imediat ori mai îndepãrtat, de
duioºie, de simþire româneascã în
faþa simbolurilor ce ni le
recunoaºtem, le adjudecãm ºi le
promitem a le feri de atingeri
vitrege. Panteonul Naþional ar urma
sã alãture chipuri ºi trãiri memorabile,
pilduitoare prin fulgerul slobozit
cãtre sufletul nostru de români.
Cotizanþi cu supramãsurã la
scurgerea noastrã prin vãmile
timpului. O discretã, dar înãlþãtoare
alãturare de trãiri cu gândul la neam
ºi þarã. Frize acoperite de miniaturi
caligrafice gândite sã exprime
esenþa inconfundabilã a ziditorilor

de þarã, îngemãnând
fapta lor, zicerea lor,
zbaterea lor, visele lor,
suferinþele lor.
Cea dintâi decizie a
fost luatã. Panteonul,
sunã
o
decizie
adjudecatã ºi de
primãrie, va ocupa o
suprafaþã semnificativã
din Parcul Tineretului,
în vecinãtatea Liceului
ªincai. Arhitecþii au
percutat ºi trudesc
laolaltã pentru a
imagina confi-guraþia
spaþialã a proiectatului
com-plex memorial. In paralel, se
desfãºoarã cãutãri vizând definirea
paradigmei de reprezentãri. Sunt
întrebãri pe care le-am adresat eu
însumi celor cu care am apucat sã
stau de vorbã. Se detaºeazã, în
aceastã magmã a cãutãrilor, întrebãri
la care deja s-a rãspuns. Sunt
întrebãri la care nu s-a rãspuns încã.
Aºa cã o personalã ºi neobligatorie
opinie: meritã clarificate toate câte
sunt legate de criteriile ce urmeazã
sã prezideze decizii ulterioare.
Aºadar: cine sunt cei convocaþi sã
înnobileze cu reuºita lor exemplarã
interioarele, bãnuiesc încãpãtoare,
dar, oricum, prin firea lucrurilor,
limitate din Panteonul Naþional? Ce
nume vor purta? Ce criterii vor
argumenta selecþia? Dar excluderile?
Sub ce formã se va conveni sã aparã
sub ochii noºtri cel ales pentru
evlavioasa ºi durabila lacrimã de
recunoºtinþã a naþiei întregi? Pânã
unde ne ducem în trecut? Cât de
aproape venim cu efortul de pioasã
fixare pe ecranul recunoºtinþei
veºnice? Se vor regãsi în Panteon
oseminte ale celor veneraþi? În acest
caz, mã întreb, se intenþioneazã
rãscolirea unor stãri de lucruru

Retrospectiva pictoriþei Rodica Lazãr
a fost un succes deplin

Tablourile au ajuns acasã,
luminile de la Galeria Apollo s-au
stins. Ce se poate scrie despre o
asemenea retrospectivã cum a fost
cea dedicatã artistului Rodica
Lazãr? Cã a reprezentat un triplu
final.
În primul rând, s-a terminat
perioada de expunere a lucrãrilor,
care a fost prelungitã cu o
sãptãmânã, pânã pe 7 noiembrie, în
loc de 30 octombrie. În al doilea
rând, cã s-a pus punct final, cu
aceastã retrospectivã, unei etape din
rememorarea ºi valorificarea operei
semnatã de Rodica Lazãr. În al
treilea rând, este una din ultimele
expoziþii în actuala Galerie Apollo,
înainte de debutul ºantierului care
va transforma clãdirea veche ºi cam
urâta  fie vorba între noi  a
Teatrului Naþional din Bucureºti,
dar atât de dragã, dupã ce a gãzduit
atâtea fapte de culturã, într-un oraº

cãzut, deocamdatã, pradã
grosolãniei ºi cerºetorilor. Planul
este sã se ridice aici un centru
cultural. Revenind la fiecare din
aceste aspecte, o abordare posibilã
este urmãtoarea. În viaþa mea am
participat la ceva vernisaje, la foarte
puþine montãri de expoziþii, dar la o
singurã demontare. Dupã ce au fost
admirate, comentate, râvnite ºi
introduse în numeroase memorii,
tablourile meritã ºi ele puþinã
odihnã. Aºa cã au fost date jos, cu
atenþie, împachetate în sofisticate
ambalaje ºi redate atelierului de
unde au plecat, la fel cum fac copiii
când revin la casa pãrinteascã, dupã
ce au fost plecaþi în lume. Ei revin
cu mare bucurie, chiar ºi din
expediþiile foarte rodnice.
Dupã aceastã retrospectivã,
memoria Rodicãi Lazãr va trece
într-o nouã etapã de valorificare,
fapt cunoscut mai bine de familie

PROFEMINANTREP  PROMOVAREA EGALITÃÞII DE
ªANSE ÎN ANTREPRENORIAT

Bucureºti,18 noiembrie 2010
Joi, 25 noiembrie 2010, ora 12.00, în Sala Studio a Universitãþii Spiru Haret
din strada Ion Ghica nr. 13, sector 3, Bucureºti, va avea loc conferinþa de lansare
a proiectului Calitate europeanã în învãþãmântul superior.
Acest eveniment vine în continuarea preocupãrilor noastre privind îmbunãtãþirea continuã
a calitãþii în toate procesele didactice ºi ºtiinþifice, precum ºi îmbunãtãþirea abilitãþilor
profesionale, principalul obiectiv al proiectului fiind dezvoltarea ºi implementarea la nivel
naþional, într-o perioadã de 36 de luni, a unor strategii ºi instrumente de asigurare a
managementului calitãþii proceselor de educaþie ºi formare în învãþãmântul superior.
Universitatea Spiru Haret, în parteneriat cu Universitatea Naþionalã de Apãrare
Carol I ºi compania Pluri Consultants Romania, a demarat, la 1 octombrie 2010,
activitãþile din cadrul proiectului Calitate europeanã în învãþãmântul superior
(POSDRU/86/1.2/S/62249), un proiect finanþat de Fondul Social European prin
Programul Operaþional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa
Prioritarã 1 Educaþia ºi formarea profesionalã în sprijinul creºterii economice ºi
dezvoltãrii societãþii bazate pe cunoaºtere , domeniul major de intervenþie 1.2 Calitate
în învãþãmântul superior.
Prin acest proiect, Universitatea Spiru Haret, în calitate de coordonator, ºi
Universitatea Naþionalã de Apãrare Carol I ºi compania Pluri Consultants Romania,
în calitate de parteneri, vor revizui o serie de procese ºi proceduri, precum ºi manualul
de management al calitãþii, în vederea obþinerii certificãrii ISO, obþinând, astfel, creºterea
competitivitãþii ºi a performanþei în învãþãmântul superior la nivel naþional.
Evenimentul se va desfãºura cu participarea echipei de proiect, a experþilor, a
cadrelor didactice ºi a studenþilor, a reprezentanþilor Ministerului Educaþiei, Cercetãrii,
Tineretului ºi Sportului ºi a reprezentanþilor mass-media.

Miercuri, 24 noiembrie 2010, ora 12.00, în Sala Studio a Universitãþii Spiru
Haret din strada Ion Ghica nr. 13, sector 3, Bucureºti, va avea loc conferinþa de
lansare a proiectului Profeminantrep  promovarea egalitãþii de ºanse în
antreprenoriat.
Obiectivul general al acestui proiect constã în promovarea egalitãþii de ºanse în
domeniul antreprenoriatului, pe piaþa muncii, prin stimularea implicãrii femeilor în
iniþierea ºi dezvoltarea propriei afaceri ºi va fi implementat într-o perioadã de 36 de
luni. Prin acest proiect strategic multi-regional urmãrim sã îmbunãtãþim calitatea
resurselor umane ºi sã creãm femeilor din România condiþii de acces, pe piaþa muncii
egale cu bãrbaþii.
Prin acest proiect, Universitatea Spiru Haret, în calitate de coordonator, ºi Uniunea
Naþionalã pentru Drepturile Femeii din România, în calitate de partener, îºi propun
formarea ºi instruirea unui numãr de 7200 de femei, din toate cele opt regiuni de
dezvoltare - Bucureºti-Ilfov, Centru, Nord-Est, Nord-Vest, Sud-Est, Sud-Muntenia,
Sud-Vest, Oltenia Vest; judeþele: Bucureºti, Braºov, Iaºi, Cluj, Constanþa, Prahova, Dolj,
Timiº ºi Ilfov - care doresc sã îºi iniþieze o afacere ºi care, prin competenþele dobândite,
vor constitui motorul principal într-o nouã dinamicã a economiei româneºti.
Evenimentul se va desfãºura cu participarea echipei de proiect din cele opt regiuni, a
expertilor, a reprezentanþilor administraþiei publice locale, precum ºi cu participarea
reprezentanþilor mass-media.

Pentru informaþii suplimentare legate de proiect, ne puteþi contacta la adresa de
e-mail: calitate-eu-invatamant@spiruharet.ro
Persoanã de contact: conf. univ. dr. Aurelian A. Bondrea, manager proiect

Pentru informaþii suplimentare vã rugãm sã ne contactaþi la adresa de e-mail
profeminantrep@spiruharet.ro
Persoanã de contact: conf. univ. dr. Maria Andronie, manager proiect

Neagu UDROIU

Triplu final la Galeria Apollo

Conferinþa de lansare a proiectului

CALITATE EUROPEANÃ ÎN ÎNVÃÞÃMÂNTUL SUPERIOR

gândite pentru veºnicie la vremea lor?
Mã gândesc la acei fii ai neamului ce
îºi duc somnul de veci în necropole
de familie ori în incinte funerare
sfinþite prin prezenþa lor acolo. Se va
recurge la o modalitate unitarã, gen
cenotaf? La reprezentarea prin lucrãri
de sculpturã? Va fi preferatã o metodã
combinatã, dupã caz?
Oricum, va putea servi, cu
siguranþã, examinarea unor stãri
alotropice cu faimã prin alte locuri.
La Paris, exemplul cel mai cunoscut
unora dintre noi, strânge alãturi
rãmãºiþe pãmânteºti de personalitãþi
selectate cu extremã precauþie,
pentru a evita demonetizãri oricând
posibile - Voltaire, Moliere, Balzac
ºi tot aºa. La Roma, acel trunchi de
con, lãsat descoperit sub cer, gãseºte
loc doar pentru o mânã de
celebritãþi. La Washington, pe
colina Capitoliului în monumentala
clãdire a Congresului, vizitezi Hall
of Fame. Reprezentãri sculpturale
figurative par a sta de vorbã, apãsaþi
de celebritatea care i-a adunat
alãturi. Mai pot fi date ºi alte
exemple. Rãmâne de inventariat,
observat ºi tras concluzii. Cei
îndrituiþi au a se lãmuri.

Proiect finanþat din Fondul Social European prin Programul Operaþional Sectorial
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 (POSDRU/97/6.3/S/64240)
Bucureºti,19 noiembrie 2010

Rodica Lazãr alãturi de soþul sãu, pictorul Iacob Lazãr, în casa - atelier

Rodica Lazãr cu soþul ºi unul dintre bãieþi, Ion Lazãr, pictor, eseist,
restaurator, cadru didactic, la vernisajul de la Galeria Irecson

ºi de numeroasele generaþii de
pictori care au trãit în aura
pedagogicã a unui asemenea
profesor. Apoi, ne gândim ce o sã
fie în acest loc peste câþiva ani
Când scoteam cuiele de pe
simeze, am identificat în aer cel
puþin trei rânduri de urme. În
primul rând, cele lãsate de
vizitatorii ultimei zile. Ei ºtiau cã
au privilegiul de a gusta fructele
cele mai coapte ºi mai zemoase ale
expoziþiei, erau tablourile care,
dupã ce ajunseserã la o maturitate
artisticã, în atelier, acum erau la
apogeul culesului de priviri ºi
gânduri admirative. În al doilea
rând, erau urmele ºoaptelor rostite
de oamenii care trecuserã pe aici, pe
parcursul tuturor zilelor, sã vadã, cu
ochii lor, evenimentul artistic al
anului 2010, din lumea artelor
vizuale româneºti. În fine, am
identificat ºi urme ale vizitatorilor,
care au intrat aici, de la inaugurarea
Galeriei Apollo. Un ocean de urme
aeriene, cele mai multe favorabile
ºi, câteva, cârcotaºe.
De obicei, finalurile sunt
asociate sentimentelor de tristeþe
ºi regrete. Eu am resimþit o
bucurie de tip special cu gândul cã
Rodica Lazãr exact aºa ar fi dorit
sã se petreacã lucrurile. În liniºte
ºi în modeste, dar cu stil rafinat.
Trei finaluri, trei etape terminate,
care aºteaptã cel puþin tot atâtea
debuturi, prima zi a unei viitoare
expoziþii, o nouã retrospectivã, un
nou centru cultural de interes real
pentru bucureºteni, români ºi
ceilalþi locuitori ai planetei.
*
Rodica Lazãr s-a nãscut la Huºi
în anul 1931 ºi a decedat la
Bucureºti în 2009. A absolvit secþia
de Artã Monumentalã la Institutul
Nicolae Grigorescu, dar pictura de
ºevalet este dragostea vieþii ei
creatoare. Lucrãrile sale se gãsesc în
numeroase colecþii din þarã ºi
strãinãtate. Un fapt rar în ziua de
astãzi pentru un artist contemporan pânzele sale au ajuns în pinacotecile
muzeelor din Bârlad, Galaþi, Iaºi,
Craiova, Sibiu ºi Oradea.

Aristotel BUNESCU

Reflecþii sãptãmânale
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Universitatea Spiru Haret organizeazã, în zilele de 20, 21, 27 ºi 28 noiembrie 2010,
SEMINARIILE DE PREGÃTIRE A TUTORILOR din cadrul proiectului Studenþi
practicieni  Studenþi activi ºi integraþi, un proiect cofinanþat de Fondul Social European,
prin Programul Operaþional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.
Principalul obiectiv îl constituie întãrirea capacitãþii de derulare oportunã a stagiilor
de practicã pentru studenþii instituþiilor din proiect, prin întãrirea motivaþiei celor
implicaþi ºi derularea unui program continuu ºi eficient de evidenþã ºi încadrare a
studenþilor în activitatea practicã.
Proiectul, implementat în parteneriat cu Universitatea Naþionalã de Apãrare Carol
I, va finanþa, prin POSDRU, studenþi, în conformitate cu cele mai bune practici
desfãºurate în statele membre ale Uniunii Europene. Pe întreaga duratã a stagiului de
practicã, aceºtia vor beneficia de îndrumare ºi supraveghere din partea specialiºtilor
din instituþiile partenere de practicã.

Aceste seminarii vin în sprijinul specialiºtilor, a tutorilor, care, pe parcursul celor
patru seminarii, vor avea parte de un program amplu de instruire, program ce vine în
continuarea preocupãrilor Universitãþii Spiru Haret privind promovarea iniþiativelor
legate de perfecþionarea activitãþii de practicã studenþeascã. Se va discuta despre
organizarea stagiului de practicã, despre procesul de evaluare a activitãþii desfãºurate de
studenþi pe durata practicii, despre rolul tutorelui în procesul de organizare ºi derulare a
stagiului. De asemenea, vor fi prezentate manualele ºi caietele de practicã.
Seminariile se desfãºoarã între orele 09.00 ºi 16.00, în Sala Studio a
Universitãþii Spiru Haret din strada Ion Ghica nr. 13, sector 3, Bucureºti, ºi sunt
susþinute de cãtre cei doi experþi de instruire ºi formare tutori  conf. univ. dr. Manuela
Epure ºi conf. univ. dr. Marinicã Dobrin, cadre didactice cu experienþã îndelungatã în
organizarea ºi derularea de stagii de practicã pentru studenþi.
Pentru detalii suplimentare vã rugãm sã ne contactaþi la: tel: 021.455.19.99
studentipracticieni@spiruharet.ro; www.studentipracticieni.ro
Persoanã de contact: Roxana Moºescu, secretar proiect

Poþi trãi fãrã sã ºtii într-o lume care
a încetat sã mai fie, te poþi vedea aºa cum
nu mai eºti de-o clipã sau mai mult.
Ai fost demis, dar nimeni nu þi-a adus
vestea ºi-þi cumperi ziarul ca ºi când nimic
nu s-a petrecut. Alergi dupã flori ca un soþ
iubit, deºi în urmã cu douã ceasuri ai fost
înºelat pe ascuns. Pregãteºti masa fiului
tãu cu toate cã, printr-o întîmplare neºtiutã,
nu mai eºti, de o orã, pãrinte.
Asemeni luminii unui soare ce
supravieþuieºte stingerii lui, universul
fiecãruia dintre noi poate apãrea încã
neatins chiar dacã el este deja prãbuºit.
Cel care trebuie sã te anunþe uneori
înþelege cã este de ajuns un cuvânt
pentru ca cel care i-a deschis uºa sã
disparã. Mesagerul se uitã la tine ca la o
nãlucã, te priveºte ca pe o fãpturã
coborâtã din legende.

ªi dacã vestitorul nu existã,
Poveºtile cu centauri ºi sirene
rãmînem o creaturã fantasticã, dar nu sunt doar pentru copii.
nevãzutã.
Alexandru LUCINESCU

