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Titlul proiectului: Performanþã în carierã ºi în afaceri pentru femei
Contract nr: POSDRU 97/6.3/S/58571

Încheierea cursurilor în cadrul proiectului
Performanþã în carierã ºi în afaceri pentru femei
Universitatea Spiru Haret prin Facultatea de Management Financiar Contabil Craiova în calitate de
Beneficiar anunþã încheierea în luna iulie 2011 a cursurilor gratuite în cadrul primului an de implementare
a proiectului Performanþã în carierã ºi în afaceri pentru femei. Proiectul este cofinanþat din Fondul
Social European prin Programul Operaþional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa
prioritarã 6, Domeniul Major de Intervenþie 6.3. Promovarea egalitãþii de ºanse pe piaþa muncii iar
obiectivul sãu general îl reprezintã formarea competenþelor manageriale ºi antreprenoriale pentru femei în
vederea dezvoltãrii carierei sau pentru iniþierea unei afaceri.
Cursurile gratuite s-au desfãºurat în urmatoarele domenii:
- Management ºi tehnici de negociere;
- Contabilitate informatizatã pentru afaceri;
- E-Business-Tehnologii informaþionale pentru afaceri;
- Engleza pentru afaceri;
- Managementul de mediu;
- Dreptul afacerilor-legislaþie pentru IMM-uri.
Persoanele din grupul þintã au dobândit ºi competenþe în ceea ce priveºte modalitãþile concrete de
finanþare a afacerii ºi cum se pot atrage fonduri nerambursabile pentru dezvoltarea firmei, fiind capabile sã
întocmeascã o documentaþie profesionistã în ceea ce priveºte obþinerea de surse nerambursabile.
Entitãþile economice ºi instituþiile publice interesate de persoanele din grupul þintã în vederea angajãrii
sau colaborãrii în afaceri, au la dispoziþie urmãtoarele date de contact:
Regiunea Sud Vest
Ungureanu Laura
0251 598265
0721 240971
Website: www.carierafemei.ro

Regiunea Centru
Doval Elena
0268 548044
0723 593225
www.fseromania.ro

Regiunea Bucureºti Ilfov
Cruceru Marin
021 3121869
0726 974531
email: secretariat@carierafemei.ro
carierafemei@yahoo.com

4-5 noiembrie 2011  Simpozion internaþional

Chipurile altora în Balcani ºi aiurea

 Locul de desfãºurare: Bucureºti, Facultatea de Litere, Universitatea Spiru Haret

Dintre toate strucurile imaginarului, alteritatea este
cea mai comunã. Noi ºi ceilalþi: axa care leagã aceºti
termeni include relaþia esenþialã dintre oameni; întrun fel, istoria în sine nu este decât un inventar de
diferite discursuri despre Celãlalt ºi despre
evenimentele care le-au determinat.
Iatã de ce, în cadrul proiectului nostru de cercetare
Rupturile ºi/sau continuitãþile de identitate la scriitorii de
expresie francezã din Europa de Sud-Est, dupã o primã
reuniune ºtiinþificã referitoare la cãutarea identitãþii acestor
scriitori, am ales sã discutãm despre ideea de alteritate.
Dupã cum a observat deja Claude Levi-Strauss,
identitatea ºi alteritatea sunt douã valori prezente
simultan atât în gândirea sãlbaticã cât ºi în cea
contemporanã; ele pot fi privite ca opuse dar ºi
complementare, pentru cã nu existã nicio construcþie
identitarã care sã nu se raporteze la Celãlalt. Aceastã
raportare la Celãlalt ºi eventuala sa specificitate
naþionalã ne intereseazã, de data aceasta, în mod
deosebit, deoarece, mai mult decât în orice altã regiune
a Europei, în Balcani a trãit ºi trãieºte un mixt socio-

cultural extraordinar, care, în funcþie de tipul de
perspectivã asupra a ceea ce ar putea fi numit alteritatea
celui de prea aproape, a generat întâmplãri rele 
conflicte, rãzboaie, intoleranþã de orice fel  sau bune
 îmbogãþirea spiritualã datoratã amestecului de culturi.
Celãlalt poate fi o persoanã, o categorie sau o
comunitate realã; ceea ce noi percepem este însã doar
imaginea lui, iar aceasta, ca orice imagine, face parte,
în acelaºi timp, ºi din realitate ºi din ficþiune ºi ne
parvine doar prin filtrul deformant al propriei
imaginaþii. Alunecând dinspre concret spre imaginar,
percepþia Celuilalt este supusã unor operaþii de
simplificare ºi amplificare, atingând, la limitã,
caricatura, grotescul sau simbolul.
Toate aceste aspecte legate de percepþia Celuilalt
ne intereseazã ºi, chiar dacã vrem ca aceastã conferinþã
sã se concentreze pe reprezentãrile literare ale
alteritãþii în spaþiul din balcani, vom accepta ºi
comunicãri din alte domenii de cercetare (de exemplu:
istoria, istoria mentalitãþilor, sociologia, lingvistica,
traducerea), sau dintr-un spaþiu cultural diferit.

Absolvenþii noºtri

HOP  ºi noi!

Actori licenþiaþi ºi masteranzi ai Facultãþii de Arte, selectaþi pentru
GALA TÂNÃRULUI ACTOR  HOP, Ediþia a XIV-a, Mangalia, 2011

Conf. univ. dr. George GRIGORE,
decanul Facultãþii de Arte
UNITER-ul, Ministerul Culturii ºi
Patrimoniului Naþional ºi Primãria Municipiului
Mangalia, în parteneriat cu TVR Cultural,
Consiliul Judeþean Constanþa ºi Fundaþia
Fantasio, organizeazã în perioada 30 august  4
septembrie 2011 GALA TÂNÃRULUI ACTOR
 HOP!, ediþia a XIV-a, la Mangalia.
GALA TÂNÃRULUI ACTOR  HOP are ca
scop promovarea ºi lansarea tinerilor absolvenþi
din învãþãmântul superior artistic de stat ºi
particular. La fel ca în ediþiile precedente, tema
Galei este subordonatã ideii de ALTERITATE.
În acest spirit, concurenþilor li se propune sã
prezinte în programul lor o pledoarie,
demonstrând cã ºansa convieþuirii o dau dialogul,
toleranþa, acceptarea celuilalt. La aceastã

importantã Galã s-au putut înscrie actori care au
absolvit facultatea, începând cu promoþia 2007.
În urma preselecþiei, organizate în zilele de
14 ºi 15 iulie a.c., absolvenþii noºtri au reuºit
din nou sã se impunã în peisajul învãþãmântului
universitar artistic românesc, ocupând un loc
fruntaº printre reprezentanþii celor nouã facultãþi
de teatru de stat ºi cele douã facultãþi de teatru
particulare existente.
Astfel, la secþiunea Grup (comisie formatã din
Mircea Corniºteanu, George Mihãiþã ºi Attila
Vizauer), spectacolul Fetele grase câºtigã
întotdeauna de Madeline George cu Lavinia
Coman, Alexandra Crãciun, Alexandra-Elena
Gogan ºi Eliza Pãuna, în regia artisticã a asistentei
universitare Dana Voicu, a fost selectatã spre a
ne reprezenta în marea finalã a Galei.
Din cei 20 de tineri actori selectaþi pentru
secþiunea Individual (comisie formatã din Mihai
Dinvale, Silviu Jicman ºi Cornel Todea), cinci
sunt absolvenþi ai Facultãþii de Arte, Catedra de
Teatru a Universitãþii Spiru Haret ºi anume:
Adriana Raluca Bordeanu (cea care a primit
Premiul pentru cea mai bunã actriþã la
Festivalul Internaþional de Teatru Hyperion 
Bucureºti 2011), masteranda an II Diana
Croitoru, absolventa licenþiatã ªtefania Dumitru,
absolventa de masterat Gina Nica Pitulea ºi
absolventul licenþiat Ovidiu Mihai Emil Uºvat.
Sincere felicitãri profesorilor care i-au
pregãtit, dar ºi tinerilor actori care au reuºit sã
se impunã ºi sã fie selectaþi pentru etapa finalã a
GALEI TÂNÃRULUI ACTOR  HOP!, ediþia
a XIV-a, la Mangalia.
BAFTÃ LA MAREA GALÃ!

Întotdeauna m-a pasionat ideea de afacere ºi de ceva timp m-am tot
gândit la o afacere proprie. ªi de undeva tot trebuie sã începi, aºa cã
acest curs este ocazia perfectã. Am învãþat multe lucruri, mi s-a mai
deschis ºi mie mintea ºi dacã înainte eram optimistã în privinþa aceasta,
cum sunt ºi mai optimistã.
Sunt mulþumitã ºi recunoscã-toare cã am participat ºi pot spune cã
nu a fost timp pierdut.
Iulia ENESCU,
elevã la Colegiul Naþional Mircea cel Bãtrân, clasa a XII-a

În perioada 15  17 iulie 2011, la Rm. Vâlcea, 56 de femei au participat la cursul competenþe antreprenoriale,
în cadrul proiectului ProFeminAntrep -Promovarea egalitãþii de ºanse în antreprenoriat, proiect cofinanþat din
Fondul Social European prin Programul Operaþional Sectoriat Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.
Formatori: Luminiþa Ionescu ºi Elena Bicã. Cursul este autorizat CNFPA - autorizaþia nr. 0004190/24.03.2011
Universitatea SPIRU HARET, este furnizor de formare profesionalã autorizat de catre Consiliul Naþional de
Formare a Adulþilor (CNFPA), în conformitate cu prevederile OG 129/2000 privind formarea profesionalã a adulþilor.
Pe durata celor trei zile - 24 ore repartizate astfel: 20 ore pentru pregãtire teoreticã plus patru ore
pentru pregãtire practicã - participantele au urmãrit expuneri teoretice privind: Antreprenorul ºi crearea
strategiei firmei; Managementul ºi dezvoltarea afacerii; Managementul resurselor umane; Marketing;
Relaþii publice ºi comunicare; Dezvoltare durabilã.
În cadrul Pregãtirii practice s-au dezvoltat exerciþii care au urmãrit concret dezvoltarea unei afaceri:
Înfiinþarea unei firme noi; Atragerea unor coacþionari sau parteneri; Elaborarea unui plan de afaceri; Elaborarea
unui proiect de finanþare; Depunerea unui dosar de credit; Informarea comunitãþii; Relaþia cu banca.
Participantele la curs au fost mulþumite de informaþiile dobândite, aºa cum reiese ºi din impresiile pe care
le-am consemnat:
Am aflat de curs de la o prietenã
De acest curs am aflat de la
Sunt profesor la Colegiul Tehnic
Energetic din Rm.Vâlcea ºi, peste de profesie economist, care a sora mea, care lucreazã la SC
câþiva ani, îmi iau rãmas bun de la participat ºi ea la cursul de OLTCHIM S.A. Tot de la ea am aflat
detalii legate de curs ºi ce
scoalã. Fiind o femeie activã, antreprenoriat.
La început am fost curioasã sã presupune acesta. Am luat decizia
ProFeminAntrep este o oportunitate
ºi o provocare. Participând la acest vãd ce pot afla în urma frecventãrii de a participa la curs fiind
curs am avut ocazia de a obþine cursului. Fiind de formaþie umanistã, interesatã sã aflu cât mai multe
informaþiile ºi cunoºtinþele necesare nu am avut ocazia sã întâlnesc ºi sã despre ceea ce presupune a fi un
unei cariere de antreprenor. Dupã utilizez noþiuni de naturã economicã. Antreprenor, eu fiind la rânduPrin înscrierea la acest curs am mi un mic întreprinzãtor.
cele auzite ºi învãþate îmi este mai
Am impresii foarte bune legate de
uºor sã deschid o afacere, în care vrut sã aflu dacã am calitãþi ºi
trebuie sã urmezi niºte paºi.Cursul aptitudini de antreprenor ºi dacã da, acest curs, în special legate de
a fost expus cu un înalt grad de sã încerc sã le dezvolt ºi sã le doamna Luminiþa Ionescu, un foarte
bun orator.
profesionalism, cu mijloace moderne valorific.
La finele cursului mi-am dat
Cursul de antreprenoriat este
de prezentare, la care s-a adãugat
ºi suportul electronic pe care îl vom seama cã noþiunile prezentate sunt foarte bine venit în ajutorul
logice ºi au aplicabilitate practicã. doamnelor ºi domniºoarelor care
utiliza ori de câte ori este nevoie.
Mulþumim echipei acestui Cred cã femeile au calitãþi certe vor sã-ºi deschidã propria afacere,
în orice domeniu de activitate. Mie,
proiect care a avut aceastã minunatã antreprenoriale.
Prin alegerea acestui grup þintã, personal, mi-a fãcut plãcut foarte
idee, dar trebuie sã felicit ºi pe toate
doamnele ºi domniºoarele din cursul are ºi un efect psihologic prin mult, iar lucrurile învãþate ºi
Rm.Vâlcea care au participat la descoperirea ºi certificarea sfaturile primite de la doamna
acest curs, ceea ce dovedeºte ca sunt calitãþilor de antreprenor, cât ºi prin Luminiþa Ionescu sunt convinsã cã
interesate în iniþierea sau atitudinea pozitivã adusã de mã vor ajuta pe viitor în afacerea
formatorii acestui curs.
prezentã sau alte afaceri viitoare.
dezvoltarea unei afaceri.
Veronica BELGUN

Cristina CÂRSTEA, medic Gianina Vicenþa HARCA, economist

Credinþã, educaþie, culturã
implicã  prin misiunea sa  în Universitatea Spiru Haret,
Bucureºti, preºedinte SNEC 
Trãim ºi acþionãm într-o societate România.
Dintru început, s-au fãcut
în care educaþia ºi cultura se definesc
tot mai puþin prin raportare la necesare precizãri metodologice, au
elementul religios, întocmai ca ºi viaþa fost prezentate expuneri în plen ºi seconomicã, ºtiinþa, artele, în timp ce a lucrat eficient pe ateliere, fiind
structura mentalã ºi cea afectivã a detaliate aspecte care privesc relaþia
vremii noastre sunt specific laice. Bisericã  ºcoalã  societate.
Dumnezeu nu mai este prezent în viaþa Interacþiunea a fost o aventurã pentru
multora dintre noi, iar credinþa noi toþi. Cu argumente de ordin
religioasã este perceputã drept un istoric, teologic, cultural, etic,
stadiu infantil al conºtiinþei umane, sociologic, ecumenic, pedagogic sfiind substituitã tehnicii, psihanalizei, a demonstrat cã valorile religioase
apropie oamenii, creând legãturi
solidaritatãþii sociale
Civilizaþia actualã se defineºte a durabile între aceºtia, cã religia
fi tot mai mult fãrã Dumnezeu. Aºa imprimã existenþei noastre un sens
se explicã iniþiativa organizãrii unui ºi o direcþie. Au conferenþiat prof.
seminar european cu tema: Myriam Gesché, responsabilã a
Misiunea orei de religie în învãþãmântului religios în Belgia
formarea tinerilor, pentru o viaþã francofonã (Cursul de religie ca loc
angajatã în Bisericã ºi în societate, de cercetare ºi de construcþie a
desfãºurat de curând la Traian sensului; Dispozitive pedagogice
(Neamþ). Au participat profesori de pentru o transmitere reuºitã a
diferite
confesiuni,
din cunoºtinþelor; Contribuþia teologicã
învãþãmântul preuniversitar ºi la problema sensului. Cele cinci
universitar din întreaga þarã. Între locuri ale sensului  dupã A. Gesché,
invitaþi  conf. univ. dr. Tamara Le Sens, col. Dieu pour penser,
Ceban, decan, ºi conf. univ. dr. Editions du Cerf, Paris, 2003) ºi prof.
Valeriu Marinescu, prodecan, drd. Pavils Jarans, Universitatea din
Facultatea de Litere, Universitatea Louvain (Contribuþia ºi utilitatea
Spiru Haret, Bucureºti; prof. Maria punctualã a cursului de religie
Lupu, inspector general adjunct ºi pentru societate ºi pentru Bisericã;
prof. Daniela Sârghie, inspector de Perspectivele învãþãmântului
matematicã,
I.ª.J. Vrancea, religios în ºcoalã; A comunica
Focºani; pr. prof. univ. dr. Iosif Evanghelia; atitudinea educativã).
Bisoc ºi pr. prof. dr. Iosif Enãºoae, Ne-au adresat un cuvânt de salut
Facultatea de Teologie, Iaºi, prof. Excelenþele Petru Gherghel ºi Aurel
drd. Titiana Zlãtior, Colegiul Percã, episcopi romano-catolici ai
Naþional George Coºbuc, Cluj- diecezei de Iaºi.
S-a evidenþiat cã ºcoala, ca loc al
Napoca, prof. dr. Elena ªtefãnescu,
Colegiul Tehnic, Reºiþa, prof. dr. educaþiei integrale a persoanei umane
Doina Horhoi, Colegiul Naþional de-a lungul unui proiect educativ clar
Inocenþiu Micu Clain, Blaj, prof. îºi are fundamentul în Cristos, iar
Carmen Nedelcu, expert probleme meritul educaþiei religioase,
preºcolare, Episcopia Romano- importante ºi din punct de vedere
Catolicã de Iaºi, conf. univ. dr. moral ºi cultural, este în primul rând
Mioriþa Got, Facultatea de Litere, acela de a-l ajuta pe om sã trãiascã

Conf. univ. dr. Mioriþa GOT aceastã lume a contrastelor.
Lumea este afectatã în
momentul actual de o intensã crizã
economicã ºi financiarã, dar ºi de o
tot mai acutã lipsã a reperelor
morale: de indiferenþã religioasã, pe
de o parte, dar, în acelaºi timp, ºi de
fenomene de fundamentalism ori de
fanatism religios. Toate aceste
manifestãri au efecte negative asupra
familiei, ºcolii ºi personalitãþii
tânãrului în formare. Dacã ºcoala, în
general, este inima societãþii,
educaþia reprezintã un spaþiu
complex al pluralitãþii  concept care
implicã valori, care presupune
relaþionare, încredere, diversitate
culturalã, iar nu profit imediat.
Dincolo de diversitatea
statutului instituþional ºi de unitatea
conþinutului ºtiinþific, ºcoala
româneascã este chematã sã
realizeze un dialog rodnic între
credinþã, culturã ºi educaþie într-un
sistem educaþional ºi o culturã
marcate de pluralism axiologic ºi
religios. Rezultatul va fi, cu
siguranþã, o creºtere a calitãþii
educative în cadrul procesului de
învãþãmânt, dar ºi formarea unor
educatori competenþi ºi motivaþi ºi,
implicit, a unor elevi/studenþi bine
pregãtiþi ºi temeinic formaþi, ca
persoane responsabile ºi libere.
Alãturi de familie, spaþiul intim cel
mai important pentru cultivarea
iubirii, ºcoala/facultatea are  prin
profesorii sãi  un rol determinant
în educaþie. Orice educator conectat
la realitatea cotidianã este chemat,
prin forþa împrejurãrilor, sã
reflecteze asupra conceptelor de
identitate ºi de diversitate în
universul ºcolii/facultãþii ºi al
societãþii, atent la problemele
personale ºi structurale care îl

în comuniune cu Dumnezeu. S-a
evidenþiat ideea ca ºcoala ºi
facultãþile umaniste, prin educaþia
religioasã, sã formeze tineri care sã
transmitã mai târziu, în timp,
valorile credinþei creºtine în
societate. Alãturi de dimesiunea
spiritual-religioasã a disciplinei
religie, au fost abordate pe larg ºi
aspecte de ordin pedagogic ºi
didactic, acordându-se importanþã
aspectului legat de elaborarea
programelor/manualelor/
materialului didactic auxiliar în
predarea religiei, dar, mai ales, de
prezenþa ºi implicarea activã a
educatorilor în ºcoalã, în direcþia
unei coresponsabilitãþi în procesul
educativ de inspiraþie creºtinã. S-a
demonstrat la modul complex cã
educaþia religioasã pune problema
Vieþii ºi problema Omului, cã Isus
Cristos înseamnã libertate.
Vorbind despre educaþia
religioasã, profesorul Etienne
Verhack, secretar general al CEEC
 Bruxelles, prezent la seminar, a
evidenþiat în alocuþiunea sa cã
pledeazã pentru o logicã de înscriere,
de încadrare a educatorului, iar nu de
separare. Nu e vorba sã se dizolve, ci
sã se încadreze, potrivit logicii
Evangheliei, adicã potrivit chemãrii
lui Isus când le cere ucenicilor sã se
recunoascã drept sarea pãmântului
ºi lumina lumii (Mat 5,11-14). E.
Verhack subliniazã: Este vorba de a
participa la lucrarea lui Dumnezeu,
la slava lui Dumnezeu într-o lume
realã, ºi mai ales în lumea culturii, a
politicii, a economiei. Este vorba de
a-l trãi pe Dumnezeu în interiorul
tuturor societãþilor ºi al tuturor
culturilor umane, nu pentru a le
instrumentaliza, pentru a se servi de
ele sau pentru a le domina, ci pur ºi
simplu pentru a fi în ele credincioºi
logicii creaþiei lui Dumnezeu ºi celei
a întrupãrii lui Cristos.

Toþi cei prezenþi am avut
prilejul unor interesante exerciþii de
bunã practicã ºi am beneficiat de
utile trimiteri bibliografice (cf.
Denis Villepelet, Les défis de la
transmission dans un monde
complexe. Nouvelles problématiques catéchétiques, Paris,
Desclée de Brouzer, 2009; Msg.
Claude Dagens (dir.), Pour
léducation et pour lécole. Les
catholiques sengagent, Paris, Odile
Jacob, 2007; Claude Geffré,
Lavenir du christianism, în Revue
des sciences religieuses 83, nr. 4,
2009; David Tracy, The analogical
imagination. Christian theology
and the culture of pluralism,
Crossroad, New York, 1981; J.
Habermas, J. Ratzinger, Raison et
religion. La dialectique de la
sécularisation, Paris, Salvator, 2010
etc.) ºi de informare web
( w w w . s e g e c . b e ;
www.lumenvitae.be;
www.educationetreligions.be, utile
pentru diversitatea strategiilor
prezentate ºi a materialelor
didactice care pot fi utilizate).
Nu
în
ultimul
rând,
participanþilor la seminar li s-au
dãruit exemplare din prestigioasa
revistã Opinia naþionalã a
Universitãþii Spiru Haret, apreciatã
pentru evidenþierea constantã a
valorilor culturii române ºi,
implicit, pentru deschiderea
manifestatã faþã de problemele de
actualitate.
În calitatea noastrã de educatori
responsabili, cred cã se cuvine 
într-un gest de frondã ºi deopotrivã
de salvare a fiinþei  sã sfidãm
convenþiile vieþii moderne sufocate
de inerþii ºi de uniformizãri
degradante ºi sã ne propunem a
aduce în sufletul elevilor/studenþilor
noºtri credinþa, speranþa, lumina.

TRUPA DE IMPROVIZAÞIE OBLIGO:

Noi nu ºtim! Noi improvizãm!
Trupa Obligo. Pe scurt, sunt ºase bãieþi, care
încearcã sã distreze publicul, ºi chiar reuºesc sã
facã asta. Tot show-ul este împãrþit pe joculeþe de
improvizaþie, gen Schimbã, iar scenariile acestor
exerciþii de improvizaþie au temele date de cãtre
public. Ei spun cã nu au nimic pregãtit de acasã ºi
eu îi cred, în mare, pentru cã sunt cu toþii absolvenþi
ai Facultãþii de Arte (Teatru) a Universitãþii Spiru
Haret, promoþiile 2009 ºi 2010, clasele prof. univ.
dr. Lucia Mureºan, conf. univ. dr. George Grigore,
lector univ. dr. Mircea Constantinescu ºi conf. univ.
dr. Adriana Piteºteanu, conf. univ. drd. Vlad
Rãdescu, asist. univ. dr. Iulia Boroº, asist. univ.
Sorin Dinculescu. O parte dintre ei sunt în prezent
masteranzi în cadrul Ciclului II Bologna, la
Catedrei de Teatru din cadrul Facultãþii de Arte a
Universitãþii Spiru Haret.
Trupa a luat naºtere, în Bucureºti, în anul
2009 ºi, în momentul de faþã, este formatã din
11 membri, zece studenþi  pe atunci - la
Facultatea de Teatru a Universitãþii Spiru Haret
ºi un membru student la Conservator, declara
Bogdan Untilã, unul dintre membrii fondatori
ai trupei, pentru Adevãrul.ro, în luna iunie a
anului 2010.
Formula pe care se lucreazã este ca ºi aceea
a unui aluat de prãjiturã: se ia un public tânãr,
cu simþul umorului, se adaugã patru  sau mai
mulþi - actori profesioniºti ºi o scenã, se lasã
scenariul ºi regia deoparte, sã nu se taie, se
condimenteazã cu un prezentator frenetic, ºi se
amestecã bine, bine, într-o oalã de tip Garage
Hall pânã se coace, adicã 90 de minute. Dupã
care se asezoneazã cu multe aplauze ºi se
serveºte la cald. Rezultatul?! O porþie zdravãnã
de râs. Atenþie: nerecomandat cardiacilor ºi
persoanelor fãrã simþul umorului!

Despre spectacolul pe care îl oferã publicului
doritor de umor se spune cã: Show-ul este o
construcþie de puzzle în care tu poþi decide
imaginea, tu poþi tãia piesele ºi îi poþi vedea pe cei
prezenþi pe scenã cum le dau o formã finalã. Este
un moment în care asiºti la naºterea spontanã a
unui spectacol de dans, muzicã, teatru, dar mai ales
la demonstrarea talentului celor ºase responsabili
de acest lucru. Da, înaintea unui spectacol sunt
pregãtiri, este normal, dar publicul dã ideile,
publicul creeazã situaþiile, publicul este implicat
foarte mult în acest gen de show. Fiecare show
este unic ºi bãieþii de la Obligo sunt foarte spontani
ºi distractivi. Ei ne oferã o alternativã la nu-ºtiuce-sã-fac-ul din timpul sãptãmânii! Trupa Obligó
creeazã efectiv un show de improvizaþie, chiar în
timpul reprezentaþiei. Un prezentator culege
sugestii din public, iar actorii se conformeazã,
rezultând 90 de minute de decongestionare
cerebralã totalã numitã popular hohot de râs.
Obligo înseamnã obligaþie, datorie, aºa
cã, odatã asumatã aceastã sarcina artisticã,
membrii trupei trebuie sã amuze oamenii plini
de necazuri cotidiene, de stres ºi alte lucruri care
ne afecteazã negativ viaþa.
Întrebaþi despre zona artisticã de unde provin,
membrii trupei au rãspuns: Suntem actori cu acten regulã (am absolvit) ºi jucãm în mai multe locaþii.
Printre altele, am organizat un eveniment foarte
important pentru noi, ca trupã de improvizaþie, în
care trupele Comedy Punct Show, Improvisneyland
ºi Obligó au fost pe aceeaºi scenã. A avut loc o
întrecere în arta improvizaþiei între Obligó ºi
Comedy Sport Show. Meciul s-a încheiat 3-4, dar
a fost unul foarte bun. Pe lângã acest eveniment,
am mai avut câteva turnee reuºite în Timiºoara ºi
în Sibiu. Astfel, am putut atinge multe din scopurile

personale
ºi
profesionale
ale
noastre,
dar
ºi
scopurile trupei. Neam dat seama cã ceea
ce facem nu este uºor,
cã mai avem nevoie de
multã rãbdare ºi cã
dacã nu ne simþim
bine, nu are rost. Bine
ne simþim întotdeauna,
oricâþi oameni ar fi în
public. Am jucat ºi
pentru 10 oameni, am
jucat ºi pentru 100.
Senzaþia pe care o
avem este bunã.
Gânduri de viitor? Sã
fie din ce în ce mai
bine.
Actori în cadrul
acestui
demers
artistic au fost ºi sunt:
A l e x a n d r u
Mihalache, ªerban
Trâmbiþaºu,
Alexandru Rizescu,
Bogdan
Untilã,
Teodor Ghiþã, Dan
Murzea ºi invitaþii Alexandru Petrilã, Cãtãlin
Stelian, pianistul Vlad Pasencu, cât ºi alþi tineri
talentaþi ºi dornici de implicare în evoluþia
spiritualã a poporului spectator.
În doi ani de activitate s-au bucurat de
prezenþa a peste 8000 de spectatori, susþinând
peste 200 de spectacole. Toþi au avut experienþe
artistice anterioare în proiecte independente la

Teatrul Joint, Teatrul Masca, sau pe alte scene
de teatru profesionist din România.
O reuºitã, cu care ne mândrim, a tinerilor
absolvenþi ai Facultãþii de Arte  Catedra de
Teatru, din cadrul Universitãþii Spiru Haret.
Dacã aflaþi de un spectacol al trupei
Obligo, gãsiþi ºi timp sã îi vedeþi! Meritã! O sã
râdeþi mult, chiar foarte mult! Este o obligaþie!

