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Autor: Viviana Petrescu, clasa a XI-a B
Text editat de: Horia Lăcătușu, clasa a XI-a A

Inocența copilăriei - 
temelia vieții

Prima zi de vară, 1 iunie aduce cu sine nu 
numai speranța începutului de vacanță și a 
celui mai călduros anotimp al anului, ci și 
o sărbătoare a căldurii sufletești: ce poate 
fi mai pur, mai curat și mai inocent, decât 
lumina pe care un copil o răsfrânge asupra 
familiei sale și întregii lumi, prin jovialitatea 
și neprihănirea sa?
 
 Astfel, Ziua Copilului devine un bun prilej nu 
numai de a ne bucura de cei micuți, ci și de a ne 
face nouă, pe tot parcursul vieții, o amănunțită 
introspecție: mai păstrez eu ceva din această 
lumină? Dacă răspunsul este: „da”, trebuie să 
continuăm pe calea pe care mergem și să ne 
încurajăm, spunându-ne că, mereu, vom rămâne, undeva 
în adâncul ființei noastre, dincolo de problemele și grijile 
cotidiene, copii. Dacă însă răspunsul este: „nu”, atunci 
trebuie să vedem unde și de ce s-a pierdut această stare de 
copilărie a sufletului. Oare nu cumva este vina propriului 
nostru orgoliu?  

 Din păcate, preferăm să schimbăm zâmbetele 
pe chipuri întunecate de supărare, iar atitudinea 
iubitoare, întrebătoare, lipsită de ochiul critic al 
judecătorului care, din închisoarea propriilor 
sentimente, împrăștie sentințe asupra 
tuturor, pe o atitudine disprețuitoare, 
egocentristă, care pur și simplu, constituie 
o barieră în calea fericirii noastre. Cum se 
pot bucura copiii de lucrurile cele mai mici, iar noi, 
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nici de cele mai mari nu ne mai putem 
bucura? Mereu găsim ceva de comentat, 
ceva nu se potrivește, ceva este greșit și, 
evident, este vina cuiva, a altcuiva decât a 
noastră…

 Îndemn, cu acest prilej al zilei de 1 iunie, 
la o schimbare de perspectivă. Firește, adulții au mai 
multă experiență decât copiii, văd altfel lucrurile, și este  
normal să fie așa, dar nimic nu ne împiedică să spunem 
un cuvânt bun, să facem o faptă bună, și da, să ne jucăm 
și să zâmbim. Sufletul este același, el este veșnic. Pe el 
timpul nu îl afectează, nu are un sfârșit, nefiind material. 
Fizic, omul nu are cum să rămână copil, și este evident că 
experiențele și responsabilitățile acumulate nu-i permit 
să păstreze un permanent spirit ludic, dar el 
poate continua să existe în adâncul ființei 
noastre, influențând în bine felul în care 
ne raportăm la noi și la semenii noștri. 

 Dificultățile nu trebuie să 
ne dezumanizeze, să ne alunge 
empatia, sensibilitatea, ci din 
contră, cu ajutorul acestora, trebuie 
să depășim obstacolele și să ne 
păstrăm bunătatea, optimismul și 
speranța. Aceasta este copilăria care 
nu trebuie să ne părăsească niciodată 
- inocența sufletului. Ne încălzim de la ea 

când o simțim, și îi încălzim și pe 
alții, strălucind toată viața, dacă o 
avem înăuntrul nostru!
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Să nu uităm, niciodată, să fim copii!

La multi ani, tuturor, 
de 1 iunie!
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Autor: Duță Maximilian, 
clasa a XI-a B
Text editat de: Horia Lăcătușu, 
clasa a XI-a A

Lectura -  
desăvârșire, 
nu îngrădire

Auzim cu toții cât de importantă 
este lectura: „Este bine să citim, 
cititul ne ajută să ne dezvoltăm”. 
Avem o lună întreagă dedicată 
lecturii, învățăm că este bine să citim 
mai mult, și asistăm la numeroasele 
campanii de promovare ale acestui 
obicei tot mai rar întâlnit.

	 Beneficiile	 sunt	 evidente:	 devenim	
mai	 creativi,	mai	 informați,	 și	 deci	mai	 bine	
ancorați	în	lumea	înconjurătoare,	prin	prisma	
experiențelor	 acumulate	 de	 la	 diverși	 autori,	
cu	ajutorul	portalului	reprezentat	de	carte.

	 Totuși,	o	bună	parte	dintre	noi	rămânem	
sceptici,	gândindu-ne	că	poate	ne-am	
putea	 folosi	 altfel	 timpul,	 jucându-
ne,	 ieșind	 cu	 prietenii,	 cântând	
la	 un	 instrument	 muzical	 ori	
practicând	un	sport.	

	Ceea	 ce	 mulți	 nu	 înțeleg	 este	
că	lectura,	și	orice	altă	activitate	
care	ne	face	plăcere,	pot	coexista,	

ba	 mai	 mult,	 se	 pot	 completa	
de	 minune.	 Cititul	 nu	 trebuie	 să	

înlocuiască	 nicio	 altă	 activitate,	 nici	
chiar	 jocurile	 video,	 care	 la	 rândul	 lor,	 pot	
fi	benefice,	 atât	 timp	cât	 există	o	măsură.	De	
multe	 ori,	 tindem	 să	 privim	 paginile	 cărților	
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	 Dar,	chiar	și	 în	asemenea	momente,	 lectura	poate	
veni	 ca	 o	 relaxare,	 nicidecum	 ca	 un	 stres	 în	 plus.	 O	
confuzie	 destul	 de	 des	 întâlnită	 este	 aceea	 de	 a	 pune	
semnul	 egal	 între	 a	 citi	 și	 școală.	 Greșit!	 Sigur,	 o	 serie	
de	 cărți,	 promovate	 prin	 școală,	 ajută	 la	 formarea	 unei	
culturi	generale,	de	aceea	sunt	obligatorii.	Acelea	da,	pot	
fi	 considerate	 teme,	 dar	 lumea	 cărților	 nu	 se	 oprește	 la	
o	serie	de	 titluri	 incluse	 în	programa	școlară.	Putem	citi	
despre	 orice	 ne	 interesează,	 despre	 orice	 ne	 pasionează	
sau	ne	creează	plăcere.	Astfel,	ne	 lărgim	orizonturile,	ne	
dezvoltăm	imaginația	și	ne	relaxăm	deopotrivă.

Nimeni nu ne 
spune cât, cum, 
când, și ce anume 
să citim, este 
important doar să o 
facem!

ca	pe	niște	obligații,	niște	stavile	în	
fața	 altor	 lucruri	 care	 ne	 provoacă	 plăcere,	
tindem	să	vedem	totul	 în	alb	și	negru:	cărți	
versus	 orice	 altceva,	 când,	 de	 fapt,	 ele	 pot	
foarte	ușor	să	existe	împreună,	și	mai	mult,	să	se	
desăvârșească	reciproc.	
 
	 De	 asemenea,	 lectura	 nu	 trebuie	 privită	 ca	 o	
povară	 sau	 o	normă	de	muncă	 zilnică,	 pe	 care,	 dacă	nu	
o	 îndeplinim,	 vom	 rămâne	 niște	 inculți.	 O	 asemenea	
abordare	nu	poate	decât	să	crească	antipatia	față	de	cărți.	
Este	firesc	să	fim	obosiți,	 să	venim	de	 la	școală	și	să	nu	
avem	energia	de	a	citi,	o	zi,	două,	trei,	până	când	simțim	
nevoia	să	o	facem.	Este	imposibil	să	fim	în	egală	măsură	
de	epuizați,	365	de	zile	din	365,	astfel	că,	dacă	îi	înțelegem	
beneficiile,	 lectura	 poate	 pătrunde	 cu	 ușurință	 în	 viața	
noastră.	 Dacă	 citim	 100	 de	 pagini	 pe	 zi,	 într-un	 dezgust	
total,	numărând	paginile,	până	la	îndeplinirea	„normei”,	nu	
numai	că	nu	vom	înțelege	pe	de-a	întregul	mesajul	cărții,	
ci	ne	vom	strica	și	buna	dispoziție,	pierzând	astfel	timpul.	
Nu	 ne	 va	 răsplăti	 nimeni	 cu	 vreo	medalie	 pentru	 acest	
stahanovism.	În	schimb,	putem	citi	20	de	pagini,	ale	căror	
mesaje	să	ni	le	însușim,	sau	putem	să	nu	o	facem	deloc,	
dacă	nu	ne	simțim	în	stare.	Totuși,	ne	punem	întrebarea:	
„Dacă	nu	ne	simțim	niciodată	în	stare?”.	În	acest	caz	putem	
vorbi	de	o	dovadă	de	lipsă	a	voinței,	nu	de	lipsă	a	energiei.	
Lenea	e	cucoană	mare,	și	ține	doar	de	noi	să	o	învingem,	
să	o	depășim,	având	totodată	grijă	de	noi,	în	momentele	în	
care	suntem	cu	adevărat	epuizați…
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Autor: Filip Constantinescu, clasa a X-a A
Text editat de: Andrei Albu, clasa a XI-a A

Interviu cu un profesor: 
doamna Diana Chelbașu, 
profesor de limba română

Ce v-a făcut să alegeți româna ca materie pe care 
vreți s-o predați?

Atunci	când	eram	adolescentă,	ora	de	limba	și	literatura	
română	 era	 cea	 mai	 interesantă.	 Îmi	 plăcea	 faptul	 că	
puteam	să	fiu	 eu,	 exprimându-mi	 impresiile	de	 lectură,	
descoperind	 noi	 perspective	 asupra	 operelor	 literare	 și	
îndrăznind	 să	 fiu	 creativă.	 Acest	 lucru	 se	 datorează	 și	
profesoarei	mele	de	Limba	și	literatura	română	care,	prin	
blândețea	și	calmul	ei,	m-a	încurajat	întotdeauna.	Cred	că	
această	pasiune	pentru	literatura	română	a	existat	mereu	
în	sufletul	meu.	

Dacă ar trebui să predați altă limbă, ce limbă ați 
alege, și de ce?

A	 doua	 specializare	 a	 mea	 este	 Limba	 și	 literatura	
engleză.	Am	predat	și	 limba	engleză,	dar	pentru	o	
scurtă	perioadă	de	 timp.	De	 ce	am	ales	 engleza?	
Ei	bine,	engleza,	ca	orice	altă		limbă	străină,	este	
un	 instrument	 ce	 deschide,	 prin	 intermediul	
textelor	 literare	 şi	 nu	 numai,	 drumul	
către	 înţelegerea	 vieţii,	 către	 dezvoltarea	
competenţelor	 de	 comunicare,	 a	 toleranţei	
şi	 a	 altor	 competenţe	 transversale.	 Prin	 simpla	 citire	 a	
textelor	 literare	 îți	 poți	 dezvolta	 în	mod	 inconştient	 un	
simţ	al	limbii	care	mai	târziu	va	facilita	comunicarea	şi	
înţelegerea.	
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Ce părere aveți despre românii din 
străinătate care își uită limba?  

Nu	cred	că	cineva	își	poate	uita	limba	nativă.	
Limba	 este	 un	 instrument	 de	 comunicare	
fundamental,	 care	 definește	 și,	 în	 egală	
măsură,	 exprimă	 ființa	 care	 o	 utilizează.	
Nu	ai	cum	să	uiți	niciodată	limba	în	care	ai	
spus	 primele	 tale	 cuvinte,	 limba	 în	 care	 ai	
îndrăznit	să	visezi	și	să	iubești.	Să	nu	uităm	
că	 “nu	noi	 suntem	stăpânii	 limbei,	 ci	 limba	
e	 stăpâna	noastră”,	 după	cum	afirma	Mihai	
Eminescu.	

Credeți că literatura română de astăzi se 
compară cu cea veche? 

Vremurile	pe	care	le	trăim	astăzi	sunt	altele.	
Unele	opere	nu	mai	sunt	percepute	de	către	
adolescenți	ca	fiind	atractive.	Să	ne	gândim	
la	 un	 elev	 de	 clasa	 a	 IX-a	 care	 este	 nevoit	
să	citească	 “Ciocoii	vechi	și	noi”	de	Nicolae	
Filimon.	 Pentru	 înțelegerea	 conținutului,	
adolescentul	 este	 nevoit	 să	 apeleze	 la	 un	
dicționar	 de	 arhaisme,	 astfel	 el	 nu	 se	 mai	
bucură	de	lectură,	finalizând	prin	a	abandona	
cartea.	 Aș	 menționa	 că	 “plăcerea	 textului”	
este	o	condiție	necesară	pentru	ca	elevul	să	
revină	asupra	operei,	să	o	interpreteze,	să	își	
exprime	judecata	proprie	asupra	acesteia.	
Fie	 că	 aparțin	 literaturii	 de	 astăzi	 sau	 celei	
vechi,	 cărțile	 mari	 provoacă	 schimbări	
radicale,	 revelații	 legate	 de	 propriul	 sine.	
Lectura	înseamnă,	în	sfârșit,	libertate.	

În comparație cu alte limbi, româna este 
grea sau ușoară?

Limba	română	este	grea.	Și,	aici,	mă	refer	la	
partea	de	gramatică:	genurile	substantivului,	
pluralul	 substantivelor,	 timpurile	 verbale	
(mai	 mult	 ca	 perfect	 și	 perfectul	 simplu),	
articolul	 hotărât	 și	 nehotărât,	 dar	 și	 cazul	
genitiv.	 Să	 nu	 uităm	 de	 faptul	 că	 limba	
română	 utilizează	 alfabetul	 latin,	 cu	 cinci	
litere	speciale:	ă,	â,	 î,	 ț,	ș.	De	cele	mai	multe	
ori,	pronunțarea	acestor	litere	pentru	străinii	
care	 doresc	 să	 învețe	 limba	 română	 este	 o	
adevărată	provocare.	
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Lecția trecutului, mereu 
prezentă - dialog cu 
bunica mea
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Autor: Alexandra Stancu, clasa a IX-a B
Persoana intervievată: Bunica
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de	ei	dacă	nu	mai	sunt	eu?”.	Mă	gândeam	la	
trauma	pe	care	am	suferit-o	eu	și	 frații	mei,	
pentru	că,	oricât	de	mare	ai	fi,	sunt	perioade	
când	 ai	 nevoie	 de	 părinții	 tăi,	 iar	 dacă	 nu-i	
mai	ai	e	foarte	greu.	Așa	că	asta	m-a	ținut.	

Ai vreun regret? Dacă ai putea schimba 
ceva ai face-o? Dacă da, ce anume?
Cred	 că	 unul	 dintre	 cele	 mai	 mari	 regrete	
a	 fost	 că	nu	 am	urmat	 cariera	 pe	 care	mi-o	
doream	 cu	 adevărat.	Mi-e	mi-ar	 fi	 plăcut	 să	
fiu	profesoară	de	sport,	pentru	că,	atunci	când	
eram	mai	mică,	pe	 la	vreo	12-13	ani,	 făceam	
parte	din	clubul	Rapid,	la	atletism,	sărituri	etc.	
Am	primit	și	câteva	diplome,	am	obținut	locul	
întâi	 la	 atletism.	Mi-ar	 fi	 plăcut,	 dar	 nu	 am	
avut	sprijinul	necesar	sau	nu	mai	știu	exact	
ce	s-a	întâmplat.	
Apoi	mi-ar	fi	plăcut	să	fiu	asistentă	medicală,	
dar	nici	aici	nu	m-au	lăsat	ceilalți,	spunându-
mi	că	,,Te	duci	tu	în	spital,	să	stai	fată	tânără	
printre	 toți	 bătrânii!”.	 Și,	 în	 plus,	 faptul	 că	
trebuia	 să	 lucrez	noaptea.	 Pe	urmă,	 pe	 când	
eram	la	liceu,	la	școala	tehnică,	venise	cineva	
de	la	academia	militară	să	ia	câțiva	studenți	
ca	să-i	pregătească	pentru	a	deveni	ofițeri	în	
armată,	 dar	 nici	 aici	 nu	m-au	 lăsat.	Mi-au	
zis	că	,,Te	duci	tu	în	armată,	ca	femeie!”.	
Dar	mie	asta	mi-ar	fi	plăcut	să	fac,	
și	 le-aș	 fi	 făcut	 pe	 toate	 cu	
mare	 plăcere,	 însă	nu	 am	
reușit.	 Apoi	 am	 ajuns	 în	
proiectare,	 unde	 la	 început	
nu-mi	plăcea	să	trag	nicio	linie.	
Toate	desenele	pe	care	le	aveam	de	
făcut	la	școală	mi	le	făcea	sora	mea.
 
Alt	 regret	 este	 că	 nu	 mi-am	 luat	 carnet	 de	
conducere	 la	 timpul	 potrivit,	 iar	 când	 am	
făcut-o	era	totuși	cam	târziu,	din	cauza	vârstei	
înaintate.

Din toată experiența ta, ce sfat le-ai da 
tinerilor pentru a avea o viață fericită?
La	 fel	 cum	 spunea	 și	 Lenin:	 ,,Învățați,	
învățați,	învățați!”,	sfatul	meu	este	să	învețe,	

să	 practice	 meseria	 pe	 care	 și-o	 doresc,	 în	
funcție,	 bineînțeles,	 de	 aptitudinile	 pe	 care	
le	au,	pentru	că	nu	poți	să	ai	o	carieră	 într-
un	domeniu	fără	să	ai	o	înclinație	spre	acela.	
Și	 să	 se	 căsătorească	 cu	 persoana	 cu	 care	
au	interese	comune,	să	existe	o	comunicare	
bună	între	ei.	Dar	cel	mai	și	cel	mai	important	
este	să	învețe,	pentru	a	le	fi	deschise	cât	mai	
multe	uși.

Asta a fost tot. Mulțumesc!
Și	eu	mulțumesc!
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sora	mea	mijlocie.	Ea	întotdeauna	se	eschiva	
de	la	treburile	care	nu-i	plăceau,	așa	că	aveam	
tot	felul	de	discuții	cu	ea,	dar	în	general	ne-am	
înțeles,	ne-am	iubit,	am	rămas	și	până	în	ziua	
de	azi	foarte	apropiate.

Povestește-mi cum ai depășit o criză 
personală sau un impas existențial?
Cea	 mai	 mare	 problemă	 a	 noastră	 a	 fost	
pierderea	 mamei,	 care	 a	 dispărut	 când	 era	
destul	de	tânără,	la	32	de	ani,	lăsând	în	urma	ei	
cinci	copii.	Între	timp	tatăl	meu	s-a	recăsătorit	
cu	altă	femeie.	Toată	lumea	ne	întreba	cum	se	
poartă	cu	noi,	dacă	ne	bate,	dacă	ne	ceartă,	așa	
că	tot	timpul	eram	deranjați	cu	aceste	întrebări.	
Chiar	și	la	școală	eram	considerați	niște	copii	
săraci,	toți	copiii	mereu	ne	arătau	cu	degetul	
și	spuneau	că	 ,,Uite!	Asta	n-are	mamă!”	 	sau	
,,E	 orfană,	n-are	 ce	 să	mănânce,	n-are	 cu	 ce	
să	se	îmbrace.”.	Era	un	fel	de	bullying,	cum	îi	
spuneți	voi	acum.	Așa	că	toată	copilăria	mea	
a	 fost	 umbrită	 de	 acest	 eveniment	 nefericit.	
Am	crescut	cu	o	permanentă	durere	în	suflet	
gândindu-mă	că	poate,	dacă	ar	fi	fost	mama	
noastră	aici,	am	fi	trăit	altfel.	Dar,	așa	cum	se	
zice,	timpul	șterge	toate	durerile	și	suferințele.	
Când	mă	gândesc,	mama	care	a	avut	grijă	de	
noi,	totuși	a	fost	un	om	cumsecade.	Mai	avea	
și	 ea	 anumite	 scăpări	 mai	 răutăcioase,	 dar	
acum,	 la	maturitate,	o	 înțeleg:	să	crești	cinci	
copii	 ai	 altui	 om	 e	 foarte	 greu.	 Este	 dificil	
și	 cu	copilul	 tău,	dar	cu	cinci	copii	ai	altuia.	
E	 foarte	 greu,	 dar	 cu	 toate	 astea	ne-a	 ajutat,	
am	terminat	școala,	 liceul,	după	am	mers	 la	
o	școală	tehnică	de	tehnician	proiectant.	Am	
lucrat	foarte	mulți	ani	în	proiectare,	peste	33	
de	ani,	până	când	am	ieșit	la	pensie.

Cum te-ai decis să urmezi cariera 
de tehnician proiectant în industria 
alimentară?
Nu	prea	mi-a	plăcut,	 să	 spun	drept,	meseria	
asta,	pentru	că	nu	prea	aveam	talent	la	desen,	
dar	 având-o	 pe	 sora	 cea	mare	 care	 lucra	 în	
acest	 domeniu,	 m-a	 convins	 să	 fac	 acest	
lucru.	M-a	ajutat,	m-a	învățat	cum	să	scriu	în	

termenii	 specifici,	 cum	să	desenez,	mi-a	dat	
niște	 îndrumări	 foarte	 bune	 pentru	 a	 putea	
practica	 această	 meserie	 și	 cu	 timpul	 am	
învățat	să	o	îndrăgesc,	ca	dovadă	că	am	lucrat	
atâția	ani.	Devenisem	chiar	un	tehnician	și	un	
desenator	bun.	Chiar	am	fost	foarte	apreciată.

Ce calități ar trebui să aibă cineva 
pentru a excela în acest domeniu?
Păi,	în	primul	rând	trebuie	să-ți	formezi	mâna,	
să	înveți	să	lucrezi	la	planșetă,	să	înțelegi	un	
desen	 pe	 care	 trebuie	 să-l	 execuți,	 o	 piesă	
pe	 care	 trebuie	 să	 o	 proiectezi.	 În	 principal,	
trebuie	să-ți	dezvolți	cât	mai	mult	privirea	în	
ansamblu.

Crezi că este important să faci ce-ți 
place în viață? Să alegi o carieră pe 
care o îndrăgești?
Da,	e	foarte	important	să-ți	placă	ceea	ce	faci,	
pentru	 că	 dacă	 nu-ți	 place,	 devine	 un	 lucru	
obligatoriu	 și	 n-ai	 nicio	 satisfacție.	 De-aia	 e	
bine	să	te	gândești	foarte	mult	la	ce	meserie	
să	alegi	și	ce	ți-ar	plăcea	să	faci,	să	iubești	să	
faci	 acel	 lucru.	Mai	ales	dacă	 implică	copiii,	
pentru	că,	dacă	nu-i	îndrăgești	și	nu-i	înțelegi,	
nu	poți	face	nimic.	Uite,	cum	a	fost	fiica	mea,	
încă	de	mică,	când	o	întrebam,	îmi	spunea	că-
și	dorește	11	copii,	pentru	că	atâția	copii	erau	
la	ea	în	grupă,	la	grădiniță.	Își	punea	păpușile	
sub	un	tei	pe	o	păturică,	în	jurul	ei,	și	vorbea	cu	
ele	așa	cum	le	vorbea	educatoarea,	rugându-
le	să	spună	poezii	sau	cântece	pe	care	tot	ea	
le	cânta,	luând	păpușa	respectivă	în	mână	și	
schimbându-și	vocea.	Vezi,	asta	într-adevăr	a	
arătat	că	are	o	anume	înclinație.	

Care era gândul care te ambiționa să 
mergi mai departe chiar și în cele mai 
grele momente?
De	 când	 am	 avut	 copiii,	 în	 permanență	mă	
gândeam	că	trebuie	să	fac	o	casă,	ca	să	aibă	
unde	să	stea.	Trebuie	să-mi	păstrez	sănătatea	
pe	care	era	să	o	pierd,	când	mă	îmbolnăvisem	
odată	de	nu	îmi	mai	reveneam,	și	mereu	îmi	
spuneam:	,,Trebuie,	trebuie!	Cine	să	aibă	grijă	
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Să faci ce-ți place: 
calea cea mai bună în 
alegerea carierei
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Interviu cu mama
Autor: Andrei Dumitrescu, clasa a IX-a A
Text editat de: David Iștoc, clasa a X-a A

Persoana căreia îi voi lua interviu este 
motivul de la baza performanțelor mele, 
atât în plan academic, cât și în cel sportiv: 
mama mea. Ea m-a încurajat întotdeauna 
și m-a ajutat când nu m-am putut 
descurca de unul singur. 
 
 Mama	 este,	 de	 când	 mă	
știu,	 un	 sprijin	 imens	 în	 orice	
activitate	 pe	 care	 am	 vrut	 să	
o	 încerc	 și	mereu	 dispusă	 să	mă	
ajute.	 În	 urma	 unei	 conversații	 de	
aproximativ	 20	 de	minute,	 am	 aflat	 mai	
multe	 despre	 jobul	 de	 consilier	 juridic	 (meseria	
pe	 care	 o	 practică),	 dar	 și	 despre	 ea	 ca	 persoană.	
Următorul	dialog	prezintă	părțile	cele	mai	importante	
ale	interviului:

Ai ales specialitatea de consilier juridic. Ce te-a 
determinat să o iei în această direcție?
Activitatea	 de	 consilier	 juridic	 este	 de	 viitor	 și	 dacă	 ai	
câteva	abilități	care	țin	și	de	personalitatea	ta,	te	poți	forma,	
urmând	cursurile	unei	facultăți	de	drept	și	profesând	încă	
din	timpul	studiilor.	Consilierul	juridic	este	responsabil	cu	
apărarea	drepturilor	și	intereselor	statului,	ale	autorităților	
publice	 centrale	 și	 locale,	 și	 ale	 instituțiilor	 statului.	
M-a	 determinat	 faptul	 că	 am	 descoperit	 că	 am	 abilități	
pentru	profesia	 respectivă:	 comunicare	verbală	și	 scrisă,	
relaționarea	cu	alte	persoane,	analiza	si	logica,	abilitățile	
tehnologice,	 de	 gestionare	 a	 timpului	 și	 organizare,	
cunoașterea	procedurilor	legale.
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Când ai decis că aceasta este 
calea corectă pentru tine?
Eram	 în	 clasa	 a	 XII-a	 când	 am	 decis,	 deoarece,	
în	 ciuda	 faptului	 ca	 am	 absolvit	 un	 profil	 de	
matematică-informatică,	 aveam	 o	 ușurință	
deosebită	 în	 ceea	 ce	 privește	 științele	 umaniste,	
făcând	conexiuni	logice	între	informațiile	care	trebuiau	
asimilate	 și	 structurând	 materiale	 stufoase	 pe	 bază	
de	 scheme.	 Totodată,	 am	 avut	 capacitatea	 de	 a	 identifica	
esențialul,	și	pe	baza	lui	de	a	dezvolta	moduri	noi	de	gândire	în	
raport	cu	cerințele	date.

A existat o persoană care te-a influențat în mod 
deosebit în alegerea profesiei?
Da	și	nu…	Gândul	de	a	merge	 în	această	direcție	mi-a	 încolțit	
în	 urma	 vizionării	 unei	 serii	 de	 filme	 americane,	 în	 care	 era	
prezentat	 sistemul	 lor	 de	 justiție,	 care	 este	 total	 diferit	 de	 al	
nostru.	Am	început	să	îmi	pun	o	serie	de	întrebări,	iar	răspunsul	
la	 ele	 l-am	 găsit	 la	 tatăl	meu,	 de	 profesie	 jurist.	 După	 ce	 am	
obținut	 informațiile	 care	m-au	 interesat,	mi-am	dat	 seama	că	
am	 abilitățile	 necesare	 pentru	 ,,a	 schimba	 macazul”...	 și	 am	
reușit!

Presun că, la fel ca în orice alt domeniu, meseria 
de consilier juridic poate avea mici insatisfacții 
profesionale. Care sunt problemele întâmpinate cel 
mai des sau cu care este cel mai greu să te confrunți 
în meseria ta?
Prima	problemă	care	 îmi	vine	 în	minte	este	cea	 referitoare	 la	
actele	normative	(legile)	care	sunt	într-o	continuă	transformare,	
afectând	 sarcinile	 și	 responsabilitățile	 pe	 care	 le	 ai	 ca	 jurist.	
Dar,	 pe	 de	 altă	 parte,	 această	 profesie	 aduce	 și	 o	 serie	 de	
beneficii	pentru	cei	care	o	desfășoară:	abonamente	medicale	la	
clinici	private,	bonusuri	 în	funcție	de	realizări	și	de	 implicare,	

program	flexibil	de	 lucru,	 zile	de	concediu	
suplimentar,	 respectiv	 posibilitatea	 de	
a	 te	 dezvolta	 profesional	 prin	 cursuri,	
workshopuri,	conferințe.

Acum, că am terminat discuția 
despre profesia ta, spune-mi câte 
ceva despre tine. Cam cum a fost 
copilăria ta?
Copilăria	 mea	 a	 fost	 frumoasă	 pentru	 că,	
deși	 în	 mare	 parte	 am	 trăit	 în	 perioada	
comunismului	(eram	în	clasa	a	7-a	cand	a	
venit	Revoluția),	părinții	mei	mi-au	oferit	tot	
ce	 se	 putea	 la	momentul	 respectiv	 și,	mai	
presus	de	toate,	o	educație	de	calitate.	Pentru	
că	 eram	 singură	 la	 părinți,	 îmi	 petreceam	
timpul	 liber	 cu	 vecinii	 de	 bloc	 și	 cu	 unii	
colegi	de	 la	școală.	Dacă	era	urât	afara,	ne	
strângeam	toți	la	cineva	acasă	și	ne	jucăm	
cu	papusi,	mașinuțe	și	alte	jocuri	chinezești	
care	se	găseau	atunci	pe	piață,	iar	când	era	
frumos	nu	ne	mai	prindea	nimeni	până	la	10	
noaptea	în	casă.	Stăteam	în	spatele	blocului,	
pe	scări,	mergeam	în	parcul	de	lângă	bloc.	Să	
nu	cumva	să	faci	comparație	cu	Bucureștiul,	
care	 e	 cam	de	vreo	 10	 ori	mai	mare	decât	
Tulcea,	unde	am	copilărit	eu!

Acesta este motivul pentru care ai 
venit în Bucuresti la studii?
Nu,	motivul	pentru	care	am	venit	în	capitală	
este	 acela	 că	 mi-am	 dorit	 să	 am	 studii	
universitare,	Tulcea	neavând	nicio	facultate.	
M-a	 influențat	 atât	 faptul	 ca	 Bucureștiul	
avea	 cele	mai	 importante	 universități	 din	
țară,	cât	și	faptul	că	bunicii	din	partea	mamei	
locuiau	 aici	 și	 eram	 obișnuită	 cu	 orașul,	
deoarece	 îi	 vizitam	 periodic	 când	 eram	
mică.	Și,	mai	presus	de	toate,	Bucureștiul	e	
orașul	în	care	am	visat	de	mică	să	trăiesc.	
Eu	 fiind	 o	 persoană	 sociabilă	 și	 ușor	
adaptabilă	la	situații	noi	(spre	deosebire	de	
mama	mea,	care,	după	facultate,	s-a	hotărât	
să	se	mute	dintr-un	oraș	mic	de	provincie)	
am	decis,	după	absolvirea	facultății,	să	mă	
stabilesc	 în	 București,	 unde	 au	 rămas	 și	

mulți	dintre	foștii	mei	colegi	de	liceu	veniți,	
de	asemenea,	la	studii	aici.	Nu	am	regretat	
niciodată	 decizia	 luată,	 cu	 atât	 mai	 mult	
cu	cât	aici	mi-am	întemeiat	familia	de	care	
sunt	foarte	mândră	și	pe	care	o	iubesc.

Ce reprezintă iubirea pentru tine?
Pentru	mine,	iubirea	reprezintă:	cuvintele	de	
apreciere	 și	 de	 încurajare,	 timpul	 petrecut	
împreună,	darurile	pe	care	ni	le	facem	unii	
altora,	 ajutorul	 necondiționat	 pe	 care	 ni-l	
oferim	și,	cel	mai	important,	contactul	fizic	
pe	 care	 îl	 avem	 unii	 cu	 alții:	 îmbrățișări,	
atingeri,	mângâieri.	Toate	acestea	formează	
cele	cinci	 limbaje	ale	 iubirii,	 așa	cum	bine	
aprecia	Gary	Chapman.	Iubirea	pentru	copii	
e	altfel	față	de	cea	pentru	părinți	sau	de	cea	
pe	care	și-o	poartă	soții	unul	altuia.

Consideri că, în viață, succesul este 
condiționat de o familie fericită?
Bineînțeles!	 Un	 copil	 care	 crește	 într-un	
mediu	fericit	nu	poate	ajunge	decât	un	om	
de	succes	în	viață,	deci	ai	toate	premisele	să	
reușești,	trebuie	doar	să	vrei!

La final de interviu, ai vreo 
recomandare pentru mine?
Să	crezi	în	visurile	tale,	așa	cum		am	făcut-o	
și	eu,	și	să	alegi	întotdeauna	drumul	corect	
în	viață,	chiar	dacă	nu	este	cel	mai	ușor	de	
parcurs!
 
Mulțumesc pentru timpul acordat!

revista elevilor genesis  college
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Călătorie prin lumea 
culorilor
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Autor: Andrei Dumitrescu, clasa a IX-a A
Text editat de: Andrei Albu, clasa a XI-a A

Nu văzuse culori niciodată.   
Nu	banii	erau	problema;	cred	că	încercam	
să	 mă	 conving	 că	 n-am	 destul	 timp	 să	
mă	interesez	de	alții,	mai	ales	de	când	am	
intrat	 la	 liceu.	Nu	știu	de	ce	 făceam	asta.	
Eram	egoist.

Acesta	a	fost	cadoul	meu	pentru	aniversarea	
lui	de	16	ani.	Ochelarii	care	urmau	să-l	facă	
să	intre	în	altă	lume.	Ne-am	văzut	în	parc.	
Părea	 cea	 mai	 bună	 variantă.	 I-am	 dat	
ochelarii.	I-a	pus	pe	ochi…

Nu-mi	pot	imagina	cum	s-a	simțit	în	acel	
moment.	 Lacrimile	 îi	 șiroiau	 pe	 față.	 Nu	
mă	mai	privea	pe	mine,	ci	lacul.	Ce-i	drept,	
era	 un	 apus	 frumos.	 Ne-am	 așezat	 unul	
lângă	 altul	 pe	 jos.	 Părea	 mai	 bucuros	 să	
vadă	cum	e	iarba,	decât	să-l	 intereseze	că	
și-a	murdărit	definitiv	tricoul	alb.	
Am	făcut	același	lucru;	nu-l	puteam	lăsa	de	
unul	singur.	Florile	admirate	de	tot	orașul	
i	 se	 afișau	 acum	 în	 fața	 ochilor	 și	 putea	
înțelege,	în	sfârșit,	de	ce.	Trecuse	pe	lângă	
ele	de	sute	de	ori,	dar	niciodată	ca	azi…	ca	
de	acum	înainte.

Niciun	cuvânt	nu	i	se	strecura	printre	buze,	
dar	 îl	puteam	 înțelege.	Reacția	 lui	a	 făcut	
de	 mii	 de	 ori	 mai	 mult	 decât	 un	 simplu	
,,mulțumesc”.	 Era	 cu	 adevărat	 fericit.	 Și	
eu	 la	 fel.	 Niciodată	 nu	 mă	 gândisem	 cât	
de	 mult	 poate	 însemna	 culoarea	 pentru	
cineva.	

Nu	 știam	nici	 dacă	 la	 asta	 se	aștepta.	Nu	
cred.	Dar	eram	sigur	că	nu	va	mai	 trăi	 în	
viața	 lui	 un	 astfel	 de	 moment.	 De	 acea	
tăceam.	Îl	lăsam	să	se	scufunde	în	propriile	
gânduri,	să	simtă	cum	trece	timpul,	să	fie	
liber…	Liber	în	lumea	culorilor…

Viviana Petrescu, clasa a XI-a BViviana Petrescu, clasa a XI-a B
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Viviana Petrescu, clasa a XI-a B

Viviana Petrescu, clasa a XI-a B

Viviana Petrescu, clasa a XI-a B
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Autor: Filip Necula, clasa a VI-a B
Text editat de: Andrei Albu, clasa a XI-a A

Ce-ar fi fost dacă… 
Episodul 1
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Motivul	principal	al	începerii	războiului	a	fost	
impunerea	unor	taxe	de	către	britanici,	al	căror	vast	
imperiu	rămânea	fără	bani.	Taxele	erau	dintre	cele	
mai	ciudate:	taxa	pe	ceai,	taxa	pe	timbre	poștale	etc.

Dacă	SUA	ar	fi	pierdut	războiul,	ar	fi	rămas	o	
colonie	a	Marii	Britanii	și	ar	fi	fost	exploatată	
pentru	teritoriul	său	vast	și	pentru	forța	de	muncă.	
În	calitate	de	colonie,	ar	fi	intrat	împreună	cu	
Marea	Britanie	în	toate	războaiele	la	care	aceasta	
ar	fi	participat	și,	cu	ajutorul	americanilor,	Marea	
Britanie	ar	fi	devenit	o	putere	foarte	mare	deoarece	
în	Primul	Război	Mondial	i-ar	fi	învins	pe	nemți,	
chiar	de	la	început.	

Dacă	acest	lucru	s-ar	fi	întâmplat,	nu	ar	mai	fi	
existat	un	al	Doilea	Război	Mondial	împotriva	
Germaniei.

Ce-ar fi fost dacă SUA pierdea Războiul 
de Independență?

Războiul de Independență din Statele 
Unite ale Americii a fost un conflict 
dintre Imperiul Britanic și SUA, care s-a 
soldat cu câștigul de partea americanilor. 
Războiul a durat aproximativ opt ani, 
din 19 aprilie 1775, până la data de 3 
septembrie 1783.
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Autor: Andrada Bocan, clasa a VI-a A
Text editat de: David Istoc, clasa a X-a A

Destinația lunii
Grecia
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Grecia, Atena
Se	apropie	vara,	cu	căldura	sa	plăcută,	iar	în	
vacanța	cea	mare,	Grecia	este	cel	mai	potrivit	
loc	de	a	petrece	timp	prețios	cu	familia.	
 

Top 5 lucruri de vizitat 
în Grecia:

Acropolele: 
Un	ansamblu	de	monumente	și	temple	
amplasate	pe	un	munte	înalt	din	Atena.

Partenonul: 
Partenonul	este	un	fost	templu	de	pe	Acropolele	
Atenei,	dedicat	Zeiței	Înțelepciunii.
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Experiență 
personală:
Eu	am	fost	de	foarte	
multe	ori	în	Grecia	și	o	
dată	în	Atena.	Când	am	
fost	în	Atena,	am	luat	un	
Hop	On-Hop	Off	bus	care	
m-a	transportat	pe	la	toate	
destinațiile	istorice	precum	
Acropolele	și	Stadionul	(ambele	menționate	mai	sus).
Recomand	100%	această	destinație	pentru	monumente	istorice,	
atracțiile	turistice	deosebite,	experiența	culinară	și	dulciurile	
foarte	delicioase.	Plus	un	bubble	tea	extraordinar	

Mulțumesc	pentru	atenție,	ne	auzim	după	vacanță!
P.S:	Sper	că	v-am	inspirat	pentru	următoarea	voastră	vacanță	

Templul lui Zeus: 
Templul	lui	Zeus	Olimpian,	cunoscut	și	sub	denumirea	
de	Olympieion	sau	Coloanele	lui	Zeus	Olimpian,	este	un	
fost	templu	colosal	din	centrul	capitalei	grecești,	Atena.

Hop On-Hop off bus: 
Oriunde	mergeți	în	Grecia	(în	special	în	Atena),	vă	
recomand	un	Hop	On-Hop	off	bus,	care	oprește	la	
câteva	dintre	destinațiile	principale.

Stadionul Panathenaic: 
Stadionul	Panathenaic	sau	Kallimarmaro	este	
un	stadion	polivalent	din	Atena.	Una	dintre	
principalele	atracții	istorice	ale	Atenei,	este	
singurul	stadion	din	lume	construit	în	
întregime	din	marmură.
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Autor: Maya Velici, clasa a V-a A
Text editat de: Teodor Drăguș, clasa a IX-a B

Primăvara
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Primăvara începe la date 
diferite. În calendarul astronomic, 

primăvara începe pe 20 martie, însă 
cei mai mulți oameni consideră data 
de 1 martie ca fiind momentul în care 

începe primăvara cu adevărat.

Cea mai caldă 
primăvară din istorie 

a fost în 2011.

Conform statisticilor, 
a nins de mai multe ori 

în luna martie decât 
în decembrie.

1 2

3
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Febra de primăvară este cât se 
poate de reală. Potrivit experților, 

corpul uman îşi schimbă modul 
de a funcţiona, datorită unei diete 
alimentare diferite de cea de pe 
perioada iernii, producţiei de 

hormoni şi temperaturii.

Prima zi de 
primăvară în Emisfera 

Sudică este prima 
prima zi de toamnă în 
Emisfera Nordică.

Copiii cresc mai 
repede primăvara 

decât în alte zile din 
an.

Primele flori care 
înfloresc primăvara 

sunt ghiocelul, 
narcisa, laleaua, 
irisul și liliacul.

Simţul mirosului 
este mai accentuat 

pe timpul 
primăverii, datorită 
umidităţii din aer.

Deşi primăvara vine 
cu flori şi vreme caldă, 

este o perioada în 
care suntem mult mai 
predispuşi la alergii.

Multe păsări
îşi depun ouăle 

primăvara.

4

6 8 10

9

7

5
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Autor: Cătălina Vasile, clasa a V-a A
Text editat de: Teodor Drăguș, clasa a IX-a B

Nevertheless - 
Series review
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	 The	 story	 itself	 takes	 place	 in	 an	 art	
university.	 Na-Bi	 is	 a	 young	 sculptor.	 At	
school,	she	makes	friends	quickly,	including	
the	quirky	Bit-Na,	the	spritely	Ji-Wan,	and	the	
intelligent	Sol.	The	social	circle	also	extends	
to	a	few	males	as	well,	 including	Kyu-Hyun	
and	 Jae-Eon.	 Na-Bi	 is	 quickly	 introduced	
to	 Jae-Eon;	 the	 mysterious	 bad	 boy	 with	 a	
butterfly	tattoo	who	is	well-known	to	be	a	bit	
of	 a	 troublemaker	 around	 the	 campus.	 Still,	
Na-Bi	can’t	help,	but	be	drawn	towards	him.
As	 red	 flag	 after	 red	 flag	 pops	 up,	 Na-
Bi	 helplessly	 falls	 headfirst	 into	 a	 lustful	
relationship	with	this	guy.	Most	of	the	series	
follows	their	ups	and	downs.
 
As	far	as	love	triangles	go,	this	one	is	pretty	
poor,	and,	compared	to	some	of	the	best	South	
Korean	romantic	dramas	out	there,	it	fails	to	
give	a	good	reason	for	either	of	these	men	to	
be	best	suited	to	Na-Bi.
prea	des,	totuşi.”

Nevertheless
Mirroring	 the	 youth	 of	 today,	 Nevertheless	
carves	 relationships	 that	 go	 beyond	 its	
thrilling	phase.
Set	 as	 a	 campus	 romance,	 Nevertheless	
represents	 relationships	 from	 different	
standpoints.	 The	 characters	 creatively	
illustrate	 various	 views	 on	 love	 and	
relationships,	 creating	a	diverse	perspective	
on	the	concept	of	love.

• Main Cast: Han	So	Hee	|	Song	Kang	|	Chae	
Jong	Hyeop
• Supporting Cast: Lee	Yeol	Eum,	Yang	
Hye	Ji,	Lee	Ho	Jung,	Yoon	Seo	Ah,	Kim	Min	
Gwi,	Jung	Jae	Kwang,	Han	Eu	Ddeum
• Streaming Site: Netflix
• Thrill / Addictive Meter: 4/10
• Overall Rating: 4.5/10
 
Nevertheless Quick Plot Recap
Discovering	that	her	first	boyfriend	is	cheating	
on	her,	Yu	Nabi	breaks	up	with	him.	Feeling	

Nevertheless could have been a great and enjoyable series 
to watch. It has an excellent soundtrack, some nice ideas, and a 
couple of progressive relationship beats. For the first few episodes, 
it was certainly on course to be just that, although… the rest of the 
series simply just aired and went away.
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lovesick,	Na-Bi	goes	to	a	bar	and	meets	Park	
Jae-eon,	a	guy	with	a	butterfly	tattoo	on	the	
nape	of	his	neck.	They	have	a	chat	together	
for	the	rest	of	the	night,	and	they	meet	again	
realizing	that	they	go	to	the	same	university,	
in	the	same	department.

Many	 students	 consider	 Jae-eon	 to	 be	 a	
friendly	 and	 charming	 person,	 however,	 he	
does	 not	 believe	 in	 the	 power	 of	 love.	 Na-
Bi	 and	 Jae-eon's	 attraction	 towards	 each	
other	 is	 what	 draws	 them	 to	 each	 other	 in	
a	 relationship	 which	 has	 no	 label	 and	 is	
difficult	to	define.

Emotional Soundtrack in Eventful 
Scenes 
Other	than	the	interesting	plot	of	Nevertheless,	
the	soundtrack	of	the	series	has	also	captured	
the	 hearts	 of	 its	 viewers.	 The	 romantic	
scenes,	as	well	as	the	more	dramatic	scenes,	

are	greatly	enhanced	by	the	soundtrack.
Just	 like	 in	 Na-Bi's	 scene	 at	 the	 finale,	
where	 she	 cries	 alone	 in	 her	 house	 after	
her	 argument	with	 Jae-eon	 in	 the	 rain,	 the	
background	music	 succeeds	 in	 establishing	
the	 emotional	 tone	 of	 the	 scene.	 The	 series	
has	truly	aced	its	artistry	in	both	visual	and	
auditory	aspects.

Realistic Portrayal of Love
Not	 all	 relationships	 begin	 perfectly,	 and	
the	series	expresses	this	exact	 idea	in	every	
episode.	The	plot	shows	an	unfiltered	picture	
of	love	in	real	life,	not	hiding	the	uncertainty,	
pain,	and	doubts	felt	by	the	characters	in	the	
series.	 Delineating	 the	 difference	 between	
love	 and	 attraction	 can	 be	 as	 messy	 and	
confusing	as	the	series	have	conveyed.

The	 characters	 of	 the	 series	 are	 all	 college	
students,	 and	 the	 viewers	may	 find	 Na-Bi's	
relationship	 decisions	 to	 be	 relatable.	 Jae-
eon's	 character	 represents	 the	 difference	
between	 a	 relationship	 that	 is	 only	 full	 of	
thrills	versus	a	good,	serious	relationship.
Through	 his	 character,	 we	 learn	 to	 tell	 the	
difference	between	someone	who	only	asks	
you,	 "Do	 you	 want	 to	 see	 butterflies?"	 and	
someone	who	will	tell	you	directly	that	they	
sincerely	like	you.
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Recomandare 
de lectură 
pentru liceu

„O istorie secretă a Ţării Vampirilor I: Cartea 
Pricoliciului“, Adina Popescu
(Editura Arthur, 2020) 

Cartea	 Pricoliciului	 este	 primul	 volum	 al	 trilogiei	
fantastice	 O	 istorie	 secretă	 a	 Ţării	 Vampirilor,	 care	
îşi	 propune	 să	 salveze	mituri	 şi	 personaje	 sortite	 să	
dispară,	dacă	nu	sunt	povestite.	Uitaţi	de	toată	lumea,	
Greuceanu,	 Pipăruş-Petru,	 Sfânta	 Miercuri,	 Ileana	
Cosânzeana	 sau	 Zmeul	 Tase	 au	 o	 viaţă	 banală	 care	
numai	de	basm	nu	este.	 În	Ţara	Vampirilor,	vampirii	
sunt	scoşi	în	afara	legii,	Împăraţii	confundă	prezentul	
cu	 trecutul,	 iar	 Preşedintele	 e	 speriat	 de	 o	 carte	 cu	
pagini	 albe	 care-i	 ameninţă	 viitorul.	 Într-o	 lume	 în	
care	se	face	contrabandă	cu	Apă	Vie	şi	nu	mai	există	
fericire	până	la	adânci	bătrâneţi,	Pricoliciul	a	uitat	cine	
este.	Nevoit	să-şi	părăsească	grota,	porneşte	la	drum	şi	
ajunge	să	fie	implicat	în	poveştile	altora	–	iar	în	cele	
din	urmă	descoperă	că	nu	poate	scăpa	de	Sfârşit	decât	
dacă	înţelege	în	ce	măsură	se	întreţese	povestea	lui	cu	
iţele	Basmului.

„Athénée Palace“, R. G. Waldeck  
(Editura Humanitas)  

Un	reportaj	 ca	un	 roman,	despre	dramaticul	an	 1940	
în	 România,	 scris	 la	 cald	 de	 corespondenta	 Rosa	
Goldschmidt	 Waldeck	 a	 săptămânalului	 american	
Newsweek	la	București,	întâmpinat	elogios	la	apariție	
în	SUA	și	Marea	Britanie,	și	redescoperit	cu	entuziasm	
după	 decenii.	 Povestea	 reconstruiește	 în	 stil	 puzzle	
un	 București	 frământat	 de	 evenimente	 politice	

Autor: Smaranda Nistor
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contradictorii	și	imprevizibile,	dar	capabil	să	le	privească	
cu	 scepticism	 și	 ironie;	 un	 București	 devenit	 placa	
turnantă	 a	 serviciilor	 secrete	 europene	 și	 teritoriul	 de	
experimentare	a	noii	ordini	economice	naziste;	un	oraș	
în	care	farmecul	strălucitor	al	unei	capitale	europene	se	
îngemănează	cu	vraja	lucirilor	stinse	ale	Orientului.	Dar,	
mai	presus	de	amintiri	și	de	nostalgia	care	 le	 însoțește,	
cartea	 contesei	 Waldeck	 trezește	 uimirea	 față	 de	
adâncimea	cu	care	un	spirit	 liber	poate	privi,	 din	holul	
unui	Grand	Hotel	european,	un	oraș,	o	țară	și	o	întreagă	
lume	 peste	 care,	 nebănuită	 încă,	 avea	 să	 se	 aștearnă	
noaptea	istoriei.

„Biblioteca de la miezul nopții“, Matt Haig
(Editura Nemira, 2022)

O	singură	bibliotecă.	O	infinitate	de	vieți.	Care	e	cea	mai	
bună?	Undeva,	la	marginea	universului,	există	o	bibliotecă	
infinită	de	cărți,	iar	fiecare	poveste	din	ele	provine	dintr-o	
altă	 realitate.	Una	spune	povestea	vieții	 tale	așa	cum	e,	
alta	spune	povestea	vieții	tale	așa	cum	ar	fi	fost	dacă	ai	fi	
luat	altă	decizie	într-un	anumit	moment.	Toți	ne	întrebăm	
mereu	cum	ar	fi	putut	să	fie	viețile	noastre.	Dar	dacă	am	
găsi	răspunsul	într-o	bibliotecă?

Atunci	când	Nora	ajunge	în	această	bibliotecă,	are	șansa	
să	îndrepte	lucrurile	–	o	viață	plină	de	regrete.	Are	ocazia	
să	facă	totul	altfel	și	să-și	dea	seama	cum	ar	putea	avea	
viața	 perfectă.	 Dar	 lucrurile	 nu	 sunt	 tocmai	 cum	 și	 le	
imaginează	 ea…	Curând,	 alegerile	 pe	 care	 le	 face	 o	pun	
într-un	pericol	iminent.	Înainte	să	expire	timpul,	trebuie	
să	răspundă	la	o	singură	întrebare:	care	e	cea	mai	bună	
cale	de	a-ți	trăi	viața?

„Ceaușescu și epoca sa“, Lavinia Betea
(Editura Corint, 2021)

La	 trei	 decenii	 de	 la	 prăbușirea	 regimului	 comunist,	
„Ceaușescu	 și	 epoca	 sa“	 surprinde	 caracteristicile		
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comunismului	 românesc	 urmărind	 traseul	 existențial	
al	 tânărului	din	Scornicești	–	plecat	 în	 lume	cu	gândul	
de	a	fi	„noul	Stalin	al	României”,	cum	susține	legenda	–,	
încheiat	într-o	zi	sfântă,	în	Crăciunul	lui	1989.	Ce	metodă	
mai	bună	de	analiză	a	celor	45	de	ani	de	comunism,	decât	
printr-o	biografie	dedicată	celui	care	a	jucat	un	rol	decisiv	
în	 trasarea	noilor	politici	de	edificare	a	 „omului	nou”	 și	
a	„societății	multilateral	dezvoltate”?	Ceaușescu	și	epoca	
sa	 ne	 poartă	 prin	 cancelariile	 occidentale	 și	 palatele	
regilor	și	 reginelor	unde	a	 fost	primit	Ceaușescu,	dar	și	
prin	apartamentele	neîncălzite	din	blocurile	gri;	prezintă	
odele	 înălțate	 „meșterului	 cârmaci”,	 dar	 și	 bancurile	
născocite	pe	seama	lui;	oferă	detalii	despre	îndrăznețele	
proiecte	de	infrastructură,	dar	și	despre	aberantul	plan	de	
„alimentație	rațională”.	Atentă	la	discursul	propagandistic	
și	 realitățile	 din	 teren,	 punând	 în	 balanță	 realizările	
și	 eșecurile	 ultimului	 lider	 comunist	 român,	 autoarea	
abordează	aspecte	dintre	cele	mai	diverse,	din	domeniul	
politicii	 interne	 și	 externe,	 al	 economiei,	 societății	 și	
culturii.

„Formidabilul Maurice și oastea rozătoarelor 
savante“, Terry Pratchett
(Editura Arthur, 2018)

Un	 șobolan	 chițăind	 sonor	 și	 bălăcindu-se	 în	 smântâna	
proaspătă	 poate	 fi	 o	 adevarată	 pacoste.	 Formidabilul	
Maurice,	un	motan	deștept	și	descurcăreț,	care	cunoaște	
valoarea	banilor,	și	meșter	la	vorbă,	pune	la	cale	escrocheria	
perfectă:	în	înțelegere	cu	șobolanii,	va	juca	rolul	Fluierașului	
Fermecat.	Dar	când	Maurice	și	cohortele	de	șobolani	care-l	
urmează	 hotărăsc	 sa	 înșele	 orașul	 BaDeloc,	 povestea	 de	
complică	 monstruos.	 Aici,	 șobolanii	 sunt	 priviți	 cu	 ură,	
pivnițele	 sunt	 pline	 cu	 capcane	mortale	 și	 unde	 un	 rău	
înspăimântator	pândește	sub	străzile	înfometate.	Povestea	
spusă	 de	 Terry	 Pratchett	 este	 deopotrivă	 cuceritoare	 și	
nostimă.	Unul	dintre	cei	mai	apreciați	scriitori	de	fantasy	
răstoarnă	o	poveste	clasică	și	nimeni	nu	se	va	mai	uita	cu	
aceiași	ochi	la	Fluierașul	Fermecat.	Și	nici	la	șobolani.



46 47

„Joia dulce“, John Steinbeck
(Editura Polirom, 2014)

Prin	 „Joia	 dulce“,	 John	 Steinbeck	 îi	 readuce	 pe	 cititori	
în	 universul	 din	 „Strada	 Sardinelor“	 –	 locurile	 sordide,	
grămezile	de	gunoaie	și	hotelurile	mizere	din	Monterey,	
personajele	Doc,	acum	maturizat	dupa	ce	s-a	 întors	din	
război,	 Fauna,	 misterioasa	 matroană	 a	 bordelului	 de	
prin	 partea	 locului,	Hazel,	 o	 pușlama	menită	 să	 ajungă	
președinte	 al	 Americii,	 și	 Suzy,	 de	 curând	 ridicată	 la	
rangul	de	vedetă	a	prostituției.	Mica	șleahtă	ce	alcătuiește	
comunitatea	locală	pune	la	cale	un	bal	mascat,	menit	să-l	
însoare	pe	Doc.	„Unul	din	puținele	romane	pe	care	le-am	
citit	și	care	să	promoveze	un	profund	sentiment	de	iubire	
față	de	semeni,	«Joia	Dulce»	este	un	roman	plăcut	și	ușor	
de	citit,	una	din	acele	lecturi	pe	care	ar	trebui	să	pui	mâna	
într-o	zi	ploioasă	când	ai	nevoie	de	ceva	care	să	îți	ridice	
moralul	 și	 să	 te	 convingă	 să	 te	 ridici	 din	 pat.“	 (Andrei	
Chirilă)

„Cartea gesturilor europene“, Peter Collett
(Editura Trei)

Știați	că	în	secolul	al	XII-lea	oamenii	nu	se	spălau	decât	
parțial,	 apa	 fiind	 considerată	 nocivă	 pentru	 organism?	
Că	un	 italian,	 atunci	 când	 își	 prinde	 lobul	 urechii	 între	
degete,	comunică	o	înclinație	homosexuală?	Că	expresia	
„fuck“,	 ce	apare	 tot	 timpul	 în	vorbirea	americanilor,	 are	
o	etimologie	învăluită	în	mister	sau	că	unica	metodă	de	
a	te	apăra	de	deochi	este	să	porți	în	buzunar	o	bucată	de	
lemn	 sau	 o	 piatră?	 Cum	 să	 te	 comporți	 la	 semafor	 sau	
cum	să	stai	la	coadă,	de	ce	numai	englezii	râd	la	propriile	
lor	bancuri	sau	de	ce	italienii	nu	sunt	niciodată	punctuali,	
ce	 trăsături	 de	 caracter	 deconspiră	 chipul	 uman?	 Poți	
afla	 toate	 acestea	 din	 „Cartea	 gesturilor	 europene“,	 un	
ghid	 la	 îndemâna	 oricărui	 globe-trotter,	 un	 îndreptar	
nonconformist	 și	 amuzant,	 ilustrat	 cu	 episoade	 inedite	
din	 experiența	 proprie	 autorului,	 de	 călător	 prin	 țările	
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europene!	Peter	Collett	este	profesor	la	Departamentul	de	
Psihologie	Experimentală	din	cadrul	Universității	Oxford	
și	a	devenit	celebru	prin	colaborările	sale	cu	mass-media,	
inclusiv	în	calitate	de	consilier	al	emisiunii	Big	Brother.

„Paralel“, Mihai Buzea
(Editura Polirom, 2021)

Iată	o	carte	cu	un	subiect	în	aparență	simplu:	o	familie	de	
români	cu	un	copil	mic	se	mută	în	străinătate	și	învață	
încet-încet	să	depășească	o	serie	de	neajunsuri	și	să	se	
împace	cu	altele.	Mihai	e	scriitor	(adică	veniturile	lui	sînt	
subțirele),	soția	lui	are	un	job	nou	de	care	e	foarte	mulțumită	
(adică	 veniturile	 familiei	 nu	 sînt	 deloc	 subțirele),	 iar	
fetița	lor	e	definiția	curiozității:	din	plimbările	prin	noul	
oraș	 se	 naște	 o	 altă	 realitate,	 mult	 mai	 interesantă,	 în	
care	 pădurile	 vecine	 aparțin	 unor	 vrăjitoare,	 zonele	
noroioase	de	 pe	 lîngă	 blocuri	 sînt	mlaștini	 stăpînite	 de	
căpcăuni	 ori	 egrete,	 iar	 în	 parcuri	 se	 întîmplă	 lucruri	
magice.	Dar,	dacă	 toate	merg	așa	de	bine,	de	ce	 e	 „greu	
să	adormi	seara”?	Efectele	cumulative	ale	dezrădăcinării	
sînt	uneori	greu	de	sesizat,	așa	că	personajul	Mihai	Buzea	
se	apără	reconstruind	un	prezent	pentru	sine	și	ai	lui	și	
recuperîndu-și	 trecutul	bucată	cu	bucată.	Cît	de	bine	 te	
cunoști,	dacă	ești	capabil	să	înțelegi	ce	s-a	întîmplat	cu	
tine	și,	mai	ales,	cine	ești	tu,	cel	de-acum	–	sînt	tot	atîtea	
întrebări	pe	care	autorul	Mihai	Buzea	le	pune	în	cartea	de	
față,	sub	pretextul	rememorării	unor	părți	din	viața	sa	și	
a	familiei	sale.	Întrebările	ajung	pînă	la	urmă	să-și	capete	
răspunsurile,	însă	independent	de	voința	lui.	„Paralel“	îl	
atrage	pe	cititor	într-un	joc	la	care	puțini	își	doresc	să	ia	
parte	cu	adevărat.
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Mama ascultă
Recomandări 
muzicale

Five Finger Death Punch
„AfterLife”
https://www.youtube.com/watch?v=dXImSx4kgeo

Autor: Smaranda Nistor

I've heard the rumors that the rumors all were true

They may be looking for me

But they're coming for you

I'll paint a picture you can better understand

They promise diamonds

But they pay in sand

I don't wanna wait for heaven to change me

I don't wanna have to wait for the fall

I don't wanna wait for heaven to change things

I don't wanna wait, I don't wanna wait

I don't wanna wait for heaven to change this

I don't wanna have to fall on the knife

Forever after, this disaster

Bring the afterlife
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Interviu cu doamna Corina Lungu, profesor de design 
Autor: Ilinca Gheorghe, clasa a X-a B
Text editat de: David Iștoc, clasa a X-a A

Arta ca metodă de 
dezvoltare a creativității 
și gândirii critice
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Pentru elevi, școala este o întreagă 
lume, o punte pentru a învăța despre 
ceea ce ne înconjoară. Tot ceea ce învață 
în școală, se datorează profesorilor 
și dedicării acestora. Corina Lungu, 
profesor de design la Genesis College, 
împărtășește din înclinația sa pentru 
frumos și își propune să-i inspire pe 
tineri prin „entuziasm, cunoaștere și 
pasiune pentru design”.

Care sunt avantajele sau aspectele 
plăcute în a fi profesor?
Am	 ales	 să	 împărtăşesc	 elevilor	 din	
pasiunea	 mea	 pentru	 meseria	 de	 designer,	
pe	 care	o	practic	de	mai	bine	de	20	de	ani,	
din	 convingerea	 că	 unul	 dintre	 cele	 mai	
importante	lucruri	în	viață	este	să	te	bucuri	
de	ceea	ce	faci.	
De	 aceea	 îmi	 doresc	 să-i	 inspir	 pe	 elevii	
mei	 prin	 entuziasm,	 cunoaștere	 și	 pasiune	
pentru	 design,	 încât	 ei	 să	 poată	 înțelege	 și	
relaționa	cât	mai	bine	cu	acest	domeniu	atât	
de	 frumos	 și	 complex.	 Deoarece	 designul	
este	 prezent	 peste	 tot	 în	 jurul	 nostru,	 de	 la	
ambalajul	 pungilor	 cu	 cereale	 pe	 care	 le	
consumăm	 la	micul	 dejun,	 până	 la	mașina	
cu	care	ne	deplasăm	spre	școală,	hainele	pe	
care	le	purtăm,		telefonul	și	aplicațiile	pe	care	
le	folosim,	jocurile	pe	care	le	jucăm,	obiectele	
de	mobilier	cu	care	interacționăm,	site-urile	
pe	 care	navigăm,	 sau	aspectul	 armonios	al	

parcului	în	care	ieșim	să	ne	relaxăm.
Consider	 că	 a	 fi	 profesor	 înseamnă	 a-ți	
asuma	o	mare	responsabilitate	ca	formator,	
iar	 acest	 lucru	 se	 va	 reflecta	 pe	 parcurs	 în	
rezultatele	elevilor.	

De ce este important pentru elevi să 
studieze designul?
Ora	de	design	îi	încurajează	pe	elevi	să-și	pună	
numeroase	 întrebări	 cu	 scopul	 identificării	
soluțiilor	pe	care	le	vor	realiza	și	argumenta,	
pentru	 a	 le	 pune	 în	 valoare	 preocupările	 și	
talentul,	 fapt	 pentru	 care	 elevii	 îndrăgesc	
acest	tip	de	interactivitate	dirijată,	conectată	
și	adaptată	constant	trendurilor	tehnologice.
 
Liceul	 Teoretic	 “Genesis	 College”	 oferă	
elevilor	 o	 multitudine	 de	 instrumente	 de	
învățare	 digitalizată,	 incluzând	 suita	 de	
programe	a	pachetului	Adobe,	pe	care	ei	o	pot	
exersa	 prin	 intermediul	 temelor	 din	 cadrul	
orelor	 de	 design.	 Diversitatea	 proiectelor	
include	prelucrarea	imaginilor	sau	realizarea	
unor	materiale	 complexe,	 bazate	pe	 cerințe	
specifice	 ramurilor	 designului	 grafic,	 de	
produs,	 a	 creației	 vestimentare,	 sau	 cel	 al	
designului	de	interior.

Astfel,	 aplicarea	 tehnologiei	 în	 procesul	
de	 învățare	 din	 cadrul	 orelor	 de	 design	 le	
permite	 elevilor	 să-și	 dezvolte	 curiozitatea	
și	 interesul	 pentru	 studiu,	 identificând	
astfel	 cu	 mare	 ușurință	 multiple	 surse	 de	
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să	 mergem	 în	 direcția	 ei,	 pentru	 că	 noile	
generații	 de	 elevi	 sunt	 concentrate	 pe	
rezultate	și	aplicații	practice,	fiind	conectate	
constant	 la	 mediul	 digital	 și	 la	 trendul	
tehnologic	global.
Liceul	Teoretic	“Genesis	College”	susține	și	
încurajează	 constant	 această	 schimbare,	
prin	 integrarea	 sistemului	 IB®	 în	 educația	
și	 formarea	 elevilor	 săi,	 prin	multitudinea	
activităților	 cu	 caracter	 practic,	 dar	 mai	
ales	 prin	 aplicarea	 interdisciplinarității	 în	
cadrul	orelor	de	arte	și	design.	

Ce calități apreciați la elevi?
Dedicare,	bunătate	și	onestitate.

Cum reușiți să vă apropiați de elevii 
dumneavoastră și să aveți o relație 
bună cu aceștia?
În	 general	 încerc	 să-i	 înțeleg	 pe	 elevii	 cu	
care	 lucrez	 și	 să-i	 încurajez	 în	 ceea	 ce	
își	 propun	 să	 realizeze.	 Uneori,	 copiii	 au	
tendința	de	a-și	minimiza	rezultatele	sau	de	
a	se	descuraja	pe	parcurs,	iar	rolul	meu	este	
acela	de	a	le	fi	alături	și	de	a	le	argumenta	
valoarea	și	rezultatele	susținute	prin	muncă.

Care este unul dintre cele mai dificile 
momente pe care l-ați întâmpinat de-a 

lungul carierei dumneavoastră?
Eu	 nu	 aș	 numi	 acest	 moment	
ca	 fiind	 unul	 dificil,	 ci	 doar	
provocator	 -	 a	 fost	 legat	 de	
decizia	 mea	 de	 a	 pleca	 din	
domeniul	 advertisingului	 și	
a	mă	 îndrepta	către	cariera	
de	 profesor,	 iar	 acum,	
privind	 retrospectiv,	 pot	
spune	 că	 satisfacțiile	 sunt	
infinit	mai	mari	în	educație.

Aveți vreun sfat pe care ați dori să-l 
împărtășiți tinerilor artiști? 
Vă	 încurajez	 să	 vă	 urmați	 visele,	 să	 fiți	
perseverenți	 și	 să	 credeți	 cu	 tărie	 în	
rezultatele	muncii	voastre!

Vă mulțumim pentru răspunsuri 
și pentru toate gândurile frumoase 
așternute în cuvinte!

documentare,	 adaptate	 constant	 cerințelor	
programului	IB®.

În ce fel susțineți sau încurajați 
performanța?
Încurajez	 performanța	 elevilor	 mei	 prin	
susținerea	 unui	 dialog	 constant,	 pe	 tot	
parcursul	anului	școlar,	pentru	a	le	întreține	
preocuparea	 pe	 care	 ei	 și-o	 manifestă	 în	
direcția	designului	sau	a	artelor	vizuale.
De	 asemenea,	 în	 cadrul	 Centrului	 Cultural	
am	 inițiat	 numeroase	 concursuri	 cu	
caracter	 artistic,	 ca	 cel	 de	 anul	 acesta,	
care	 a	 avut	 în	 focus	 benzile	 desenate	 în	
stilul	 Manga,	 sau	 concursuri	 tematice,	
conectate	 cu	 momente	 aniversare	 studiate	
în	 campus	 prin	 intermediul	 activităților	
interdisciplinare.  
 
 An	de	an,	la	finalul	fiecărui	semestru,	
întreg	 departamentul	 de	 arte	 este	 implicat	
în	 organizarea	 expozițiilor	 tematice,	 prin	
intermediul	 cărora	 pot	 fi	 admirate	 lucrările	
elevilor	 din	 selecția	 tuturor	 nivelurilor	 de	
studiu,	care	au	la	bază	tematici	foarte	variate	
pe	care	copiii	le-au	studiat	și	pus	în	practică	
pe	tot	parcursul	anului	școlar,	în	cadrul	orelor	
de	artă	și	design.	De	aceea	consider	că	unul 
dintre	aspectele	foarte	plăcute	al	meseriei	de	
profesor	îl	reprezintă	satisfacția	pe	care	o	au	
elevii	atunci	cînd	își	văd	expuse	și	valorizate	
propriile	lucrări.

Cum credeți că ar trebui să fie un profesor 
bun? 
Consider	 că	 cele	 mai	 importante	 calități	
ale	 unui	 profesor	 includ	 abilitățile	 sale	 de	
comunicare	 și	 ascultare,	 adaptabilitate,	
empatie	și	răbdare,	cât	și	pasiunea	sa	pentru	
învățare	 și	 formare	 permanentă.	 Aș	 putea	
spune	 că	 un	 profesor	 bun	 este	 acela	 care	
îi	 inspiră	 pe	 elevi,	 devenind	 un	 mentor	 pe	
parcursul	anilor	de	studiu.

În metoda dumneavoastră de predare, 
cine ocupă ponderea mai mare, latura 
artistică sau cea de profesor?
Cu	 siguranță	 că	 unora	 dintre	 voi	 vă	 este	
cunoscută	 sintagma	 “work,	 life,	 balance”,	
care	 exprimă	 ideea	 de	 echilibru	 între	 viața	
personală	și	cea	profesională.	În	ceea	ce	mă	
privește,	 aplic	 această	 regulă	 a	 echilibrului	
și	în	cazul	meseriei	de	profesor,	reușind	
să	 transfer	 energia	 dinspre	 latura	
artistică	spre	cea	pedagogică.

Ce credeți că am 
putea face fiecare 
dintre noi pentru a 
sprijini schimbarea 
educației în România?
Cred	 că	 cel	 mai	 important	 pas	 în	
susținerea	 schimbării	 sistemului	
educațional	 din	 România	 este	 să	
ne	 dorim	 această	 schimbare	 și	 apoi	

Ambalaj	pentru	
paste,	premiat	
în	2016-2017

Joc	pentru	copii,	premiat	în	2021
Piks	a	fost	conceput	pentru	a	dezvolta	
concentrarea	și	gândirea	logică	a	copiilor.

Elevii clasei a IV-a C - 
proiect	de	amenajare	interioară

Fotoliu	premiat	în	2018	-	categoria	mobilier

revista elevilor genesis  college
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Creativitate nelimitată
Lucrările lunilor 
mai - iunie

Bianca Nicolaescu, clasa a VII-a C
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Ecaterina Turbatu, clasa a VII-a A
posterul concursului Artfel de istorie, ediția 2022

Ecaterina Turbatu, clasa a VII-a A
Locul III, în cadrul concursului Manga Arena, 2022

revista elevilor genesis  college
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Maia Nicolaescu, clasa a VII-a C
posterul concursului Artfel de istorie, ediția 2022

Bianca Nicolaescu, clasa a VII-a C
posterul concursului Artfel de istorie, ediția 2022

revista elevilor genesis  college



60 61

Ilinca Iliescu, clasa a VI-a A
revista elevilor genesis  college
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Gabriela Stan, clasa a VII-a A

Sofia Frâncu, clasa a VII-a A

Nadia Maxim, clasa a VII-a A
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Maria Masoud, clasa a III-a A
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Lidia Susan, clasa a V-a A

Maya Velici, clasa a V-a A

Lidia Susan, clasa a V-a A

Mara Văncică, clasa a V-a A
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Lidia Susan, clasa a V-a A
revista elevilor genesis  college

Maya Velici, clasa a V-a A
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Mara Văncică, clasa a V-a A Maria Masoud, clasa a III-a A
revista elevilor genesis  college
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Sofia Cojanu, clasa a VI-a AMaya Velici, clasa a V-a A
revista elevilor genesis  college
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Lidia Susan, clasa a V-a AMaya Velici, clasa a V-a A
revista elevilor genesis  college
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Ana Tudor, clasa a VI-a A
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Maya Velici, clasa a V-a A
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Emanuela Hozoc, clasa a XI-a B
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Andrei Dumitrescu, clasa a IX-a A
revista elevilor genesis  college

Andrei Dumitrescu, clasa a IX-a A
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Alexandru Popescu, clasa a X-a A
revista elevilor genesis  college

Alexandru Popescu, clasa a X-a A
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Alexandra Vasile, clasa a IX-a A
Bust

Tehnica:	modelaj	
Dimensiune:	20	x	38	cm
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Alexandra Vasile
clasa a IX-a A

Bust
Tehnica:	modelaj	

Dimensiune:	20	x	38	cm
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Andrei Ionescu, clasa a VII-a B

Format: 50 x 70 cm
Tehnica: cărbune

Andrei Ionescu, clasa a VII-a B

revista elevilor genesis  college
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Ruxanda Rusu, clasa a XI-a B (detaliu)
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Horațiu Frățilă, clasa a VII-a A
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Thea Văncică, clasa a VII-a  C
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Sandra Popescu, clasa a XI-a B
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Sandra Popescu, clasa a XI-a BSandra Popescu, clasa a XI-a B
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Sandra Popescu, clasa a XI-a B Sandra Popescu, clasa a XI-a B

revista elevilor genesis  college



104 105Sandra Popescu, clasa a XI-a B
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Pornind de la tematica IB a ultimei unități studiate în 
cadrul orelor de Arte, elevii clasei a XI-a au finalizat  
realizarea unui proiect mural de mari dimensiuni, 
care se desfășoară pe o lungime de 14 m, în curtea 
Liceului Teoretic Genesis College.

Proiectul	 se	 bazează	 pe	 studiile	 și	 schițele	 realizate	 de	 către	
elevi	pe	parcursul	 semestrului,	 care	a	avut	 în	 focus	 libertatea	
și	schimbarea	socială.	Elevii	claselor	a	XI-a	au	ales	ca	referințe	
o	serie	de	lucrări	celebre	din	istoria	artei,	pe	care	le-au	schițat	
și	reinterpretat,	marcând	astfel	un	periplu	artistic	de	mai	bine	
de	 trei	 secole,	 de	 la	 Rembrandt	 și	 Velasquez,	 până	 la	Nicolae	
Grigorescu	și	Constantin	Brâncuși.
Tranzițiile	neașteptate	de	la	peisaje	la	portret,	natură	statică	sau	
arta	abstractă,	ne	vor	delecta	la	acest	final	de	an	școlar.

Proiectul mural 
de final de an, 
al claselor a XI-a

Lucrările	 au	 fost	 elaborate	 în	 patru	 etape:	 schița	 de	 idee,	 transpunerea	 schiței	
operei	alese	pe	suprafața	peretelui,	prin	supradimensionare,	aplicarea	culorilor	și	
finisarea	picturii	prin	adăugarea	detaliilor.

Picturile	murale	sunt	realizate	de	către:
Ioana	Banyai	-	Autoportret	cu	colier	de	spini	și	pasăre	colibri	(Frida	Kahlo)
Sandra	Popescu	-	Tărâmul	încântător	(Paul	Gauguin)
Daria	Gîdea	-	Floarea	soarelui	(Vincent	Van	Gogh)
Constantin	Petrov	-	Copacul	vieții	(Gustav	Klimt)
Ruxanda	Rusu	-	Soarele	dimineții	(Edward	Hopper)
Emanuela	Hozoc	-	Buchet	de	flori	(Radu	Bercea)
Viviana	Petrescu	și	Maximilian	Duță	-	Las	Meninas	(Diego	Velasquez)
Natalia	Bențe	-	Mireasa	evreică	(Rembrandt	van	Rijn)
Andrei	Ioniță	-	Țărancă	torcând	(Nicolae	Grigorescu)
Horia	Lăcătușu	-	Pasăre	(Constantin	Brâncuși)
Amalia	Urăști	-	Păsări	nocturne	(Edward	Hopper)
Tudor	Uzum	-	Noapte	înstelată	(Vincent	Van	Gogh)
Andrei	Albu	-	Autoportret	cu	guler	și	pălărie	neagră	(Rembrandt	van	Rijn)
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