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S`rb`tori fericite,
Buona Pasqua!

D
up` o iarn` lung` [i grea, în
care, îns`, evenimentele
culturale nu ne-au lipsit,
iat`-ne ajun[i în preajma

Sfintelor Pa[ti, care se vor s`rb`tori în
acest an, împreun`, de c`tre credincio[ii
catolici [i ortodoc[i.
S`rb`toarea Pa[telui este asociat` cu

prim`vara, iar retrezirea la via]` a naturii
[i a oamenilor simbolizeaz` noua via]`
redobândit` de cre[tini prin crucificarea
[i învierea lui Iisus.
Pa[tele, cea mai important` s`rb`-

toare cre[tin` a anului, a fost s`rb`torit
pentru prima dat` în jurul anului 1400
înainte de Hristos.
Cuvântul Pa[ti/Pa[te provine în limba

român` din forma bizantino-latin`
Pastihae a cuvântului de origine evreiasc`
Pesah (trecere), mo[tenit de evrei de la
egipteni. Evreii numeau Paseha (Pa[ti) –
sau s`rb`toarea azimilor – s`rb`toarea lor
anual` în amintirea trecerii prin Marea

Ro[ie [i a eliber`rii lor din
robia Egiptului, care se
pr`znuia la prima
lun` plin` de
dup`
echinoc]iul
de prim`-
var`.
Vechiul

Testament
con]ine
„instruc]iunile”

date de
Dumnezeu pentru

s`rb`torirea Pa[telui, lui
Moise. În aceast` zi, evreii din

antichitate î[i aminteau de faptul c`
Dumnezeu i-a salvat de robia în care se
aflau în Egipt [i au s`rb`torit ie[irea din
Egipt prin sacrificarea unui miel, cu
sângele lui fiind unse ramele de lemn ale
u[ilor de la casele în care locuiau.
Se spune c` sângele mielului oferea o

garan]ie, un semn vizibil prin care

credincio[ii d`deau de în]eles c` au luat
în serios avertismentul lui Dumnezeu,
pentru c` în acea noapte, îngerul mor]ii
trimis de Dumnezeu a trecut prin Egipt
[i a omorât to]i fiii întâi-n`scu]i ai egipte-
nilor în casele care nu aveau pe u[` sân-
gele mielului, în schimb, în casele
israeli]ilor nu a murit nimeni, pentru c`
ace[tia ascultaser` porunca lui
Dumnezeu.
...În anul 30 al erei cre[tine, [tiind de

iminen]a mor]ii Sale, Iisus a voit s`
celebreze cina pascal` împreun` cu
discipolii S`i. La Cina cea de Tain`, El
le-a vorbit ucenicilor despre v`rsarea
sângelui S`u [i despre mântuirea pe care
acest eveniment o va aduce lumii.
Din acel moment, Pa[tele a c`p`tat o

nou` semnifica]ie pentru cre[tini, nu se
mai comemora eliberarea din Egipt, ci
moartea [i învierea lui Iisus. Victima
sacrificat` nu mai era mielul, ci însu[i
Iisus Hristos, iar sângele Lui nu mai
ungea stâlpii casei sau altarul templului,
ci era v`rsat pentru mântuirea întregii
omeniri. Eliberarea nu mai era din Egipt,
ci din sclavia p`catului.
De Pa[ti se s`rb`tore[te Învierea lui

Iisus Hristos, fiul lui Dumnezeu, [i de
când, a treia zi, dup` scripturi, de la
savâr[irea Lui pe cruce [i punerea în
mormânt, femeile purt`toare de mir au
g`sit mormântul gol, pentru c` Hristos
înviase.
Hristos a dobândit astfel cea mai

str`lucit` biruin]` care s-a v`zut vreodat`:
biruin]a împotriva mor]ii [i r`ut`]ii
omene[ti, biruin]` ce a putut fi t`g`duit`,
îns` nu i-a putut fi luat` niciodat`.
Acum, în preajma S`rb`torilor

Pascale, tuturor membrilor [i
colaboratorilor no[tri, indiferent de
religie, le transmit:

S`rb`tori fericite, Buona Pasqua!!!

Mircea Grosaru
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L
a invita]ia Departa-
mentului pentru
Rela]ii Interetnice
din cadrul Guvernu-

lui României, Asocia]ia
Italienilor din România –
RO.AS.IT. – a participat la Cea
de-a XV-a edi]ie aniversar` a
Salonului de carte, pres` [i

muzic` Bucure[ti organizat de
AMPLUS International Ltd. la
începutul acestei mult a[tep-
tate prim`veri (3-7 martie).

G`zduit de Muzeul Na]io-
nal de Istorie a României,
Salonul de carte, pres` [i
muzic` s-a desf`[urat sub
egida 2010 - Anul Interna]ional
al apropierii între culturi, a[a
cum acest an a fost declarat de

UNESCO. Evenimentul, aflat
la cea de-a XV-a edi]ie, a
reunit peste 100 de
participan]i: edituri, impor-
tatori [i distribuitori de carte,
funda]ii, societ`]i [i institute
culturale, institu]ii de înv`]`-
mânt superior, unit`]i mu-
zeale, reprezentan]i mass-
media etc.

Pe lâng` c`r]i, standurile
au etalat publica]ii periodice,
lucr`ri muzicale, CD-uri [i
DVD-uri.

S-a dorit ca prin pre]urile
promo]ionale [i diversitatea
registrului tematic al expona-
telor, [i mai ales al c`r]ilor, s`
fie atras spre lectur`, spre
muzic`, un larg public, de
toate categoriile de vârst` [i
socioprofesionale, dar mai ales
tinerii.

La festivitatea de deschi-
dere, dl. Markó Attila, Secretar
de Stat la Departamentul de
Rela]ii Interetnice al
Guvernului României (D.R.I.)
a apreciat c` acest Salon [i-a
l`sat o amprent` serioas` în
[irul evenimentelor editoriale,
subliniind totodat` faptul c` o
prezen]` semnificativ` la ma-
nifestare o constituie standul
D.R.I., care sub genericul
Interculturalit`]ii, a reunit
etniile din România, cu
specificul lor na]ional, redat
prin c`r]i, publica]ii periodice,
pliante, afi[e, muzic`, costu-
me, art`, tradi]ii, obiceiuri.
Prezen]a minorit`]ilor
na]ionale la asemenea
manifest`ri, al`turi de mari
edituri, va continua [i în viitor
cu m`rturii ale vie]ii [i crea]iei
fiec`rei etnii.

Cu timpul, alte saloane
mai titrate au disp`rut din
peisaj, dar acesta a rezistat [i
s-a dezvoltat, iar parteneriatul
cu asocia]iile minorit`]ilor
na]ionale nu reprezint` simple
exerci]ii de imagine, ci pre-
zen]a unor actori culturali cu
o voce din ce în ce mai puter-
nic`, a apreciat dl. inspector
guvernamental Virgil
Ni]ulescu.

Pentru exponatele sale,
RO.AS.IT. a beneficiat de un
spa]iu generos în cadrul
Standului Interculturalit`]ii
Etnice, unde a etalat c`r]i
editate de Asocia]ie în ultima
perioad` de timp, colec]ia
revistei sale SIAMO DI NUOVO INSIEME,
CD-uri cu muzic` italian` [i
româneasc` în interpretarea
cunoscu]ilor muzicieni Alex
Tomaselli [i Antonio Furnari,
tablouri ale mult apreciatei
artiste plastice de origine
italian` Angela Tomaselli,
precum [i o mini-expozi]ie
dedicat` m`[tii vene]iene,
oper` a creatorului hand-
made, Constantin Conghilete.

Standul RO.AS.IT a atras
numero[i vizitatori, atât prin
materialele expuse, cât [i prin
alte activit`]i complementare.
Dintre acestea semnal`m
lansarea CD-ului The best of…
al reputatului [i atât de
îndr`gitului tenor italian care
ne încânt` cu arta sa de ani
buni, pe meleagurile noastre,
Antonio Furnari [i excelentul
s`u recital de muzic` italian`
[i româneasc`, încheiat cu o
sesiune de autografe.

G.T.

RO.AS.IT. a spus prezent la

Prim`vara c`r]ii
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Ca în fiecare din ultimii doi
ani ce au trecut de la plecarea ei
spre cele ve[nice, [i anul acesta,
Asocia]ia Italienilor din România
– RO.AS.IT. – a celebrat-o, în
preajma zilei sale de na[tere (24
ianuarie), pe cea care i-a fost
membru de onoare [i mentor
spiritual, înc` de la înfiin]are.

A devenit o tradi]ie pentru
RO.AS.IT. s` îi strâng` la un loc,
cu aceast` ocazie, pe cei care au
cunoscut-o [i nu au încetat s` o
pre]uiasc` pe eminenta regizoare
[i om de televiziune, Sorana
Coroam` Stanca.

Printre cei care au evocat-o,
prieteni [i colaboratori de-a
lungul anilor: prof. dr. Otilia Do-
roteea Borcia, Miranda C`lug`-
rescu, Ioana Grosaru, Anca
Filoteanu, [i ca la fiecare come-
morare, fiul artistei, dr. Radu

Coroam`, dar [i al]i apropia]i,
care au ]inut s` povesteasc` o
întâmplare deosebit` din via]a
sau activitatea celei care a fost nu
doar regizoare de excep]ie, ci [i
scriitoare, dramaturg, publicist,
critic teatral [i literar, eseist,
cadru universitar.

{i-n sear`, un moment aparte,
când actri]a Doina Ghi]escu a citit
o impresionant` scrisoare adre-
sat` Soranei Coroam` Stanca de
c`tre scenografa Hristofenia
Cazacu, prieten` [i colaboratoare
de-o via]` a acestei mari doamne
a teatrului românesc.

Evoc`rile au fost completate
cu secven]e din via]a [i activitatea
Soranei Coroam` Stanca, din fil-
mul „Mari familii. Cazabanii”,
realizat de Anca Filoteanu.

Apoi, a[a cum îi pl`cea
Soranei Coroam`, participan]ii

au urm`rit un recital de poezie [i
muzic`.

Actri]a Doina Ghi]escu a reci-
tat, cu vocea ei inconfundabil` [i
cu mult har, versuri de Dominic
Stanca (so]ul Soranei), iar mo-
mentele muzicale au fost sus]i-
nute de elevi ai Liceului de mu-
zic` „George Enescu” din Bucu-
re[ti: Paul R`ducanu, Ana Elena
Albu, Sorin Spasimovici [i pro-
fesoarele lor, dr. Doina Flori[tea-
nu [i Lucica Nicolae. Acestora li
s-a al`turat elevul Alberto
Dr`ghici de la Liceul de art`
„Hariclea Darclée” din Br`ila.

Actorul Adrian P`duraru a
jucat cu verv`, talent [i zâmbetu-i
cuceritor, rolul moderatorului.

In memoriam

Salon Sorana Coroam` Stanca

Pe parcursul celor cinci zile
de expozi]ie, standul RO.AS.IT. a
fost vizitat de sute de persoane,
care au primit exemplare ale re-
vistei SIAMO DI NUOVO INSIEME, precum
[i c`r]i despre reprezentan]i de
marc` ai etniei sau cursuri de
limb` român` pentru italieni.

Ziua de 4 martie a fost una
special`. Atunci a avut loc
lansarea albumului cu cele mai
frumoase melodii interpretate de
tenorul Antonio Furnari. Cuvân-
tul introductiv al ceremoniei a
fost rostit de Ioana Grosaru, vice-
pre[edintele RO.AS.IT. Dup` ce
l-a prezentat pe maestrul Furnari
[i i-a mul]umit pentru gestul prin
care acesta a cesionat Asocia]iei
drepturile de autor ale albumului
s`u, doamna Grosaru a f`cut un
anun] în premier`: „Prima melo-
die de pe album, Frumoas` e[ti
Italie!, va fi imnul oficial al
Asocia]iei Italienilor din Româ-
nia. Este felul nostru de a-i mul-

]umi domnului Furnari”. La
rândul s`u, Mircea Grosaru,
pre[edintele RO.AS.IT., a ]inut s`
îi mul]umeasc` lui Antonio
Furnari: „Este un artist care nu
mai are nevoie de nici o pre-
zentare. Am început s` râd atunci
când mi-a spus c` prin lansarea
acestui album îl ajut`m s` rede-
vin` cunoscut. Antonio Furnari
este o celebritate”.

Alex Tomaselli, un reprezen-
tant de frunte al noului val de
arti[ti etnici italieni din România,
a povestit: „Am avut ocazia s` m`
aflu pe aceea[i scen` cu maestrul
Furnari, acum câ]iva ani. Am v`-
zut schimbarea la fa]` a publicu-
lui atunci când i-a fost pronun]at
numele. Oamenii îl iubesc cu
adev`rat”. În final, actri]a Doina
Ghi]escu i-a oferit o floare teno-
rului, care a sus]inut un mini-
recital, dând prilejul domnilor
din audien]` s` invite doamnele
la dans.

Stocul de CD-uri pus în vân-
zare s-a epuizat imediat. În viitor
se va scoate o nou` serie.

Victor Partan

Noul imn al RO.AS.IT. a fost lansat la „Salonul de carte, pres` [i muzic`”

Frumoas` e[ti, Italie!
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C
u prilejul celebr`rii
a 130 de ani de
rela]ii diplomatice
italo-române,

Ministerul Italian al Afacerilor
Externe, Ambasada Italiei la
Bucure[ti [i Muzeul Na]ional
de Art` al României au pre-
zentat în Rotonda S`lii
Auditorium a muzeului,
expozi]ia Noduri italiene.
Cravata – evolu]ie, limbaj [i
stil, avându-i drept curatori pe
arh. Luciano Calosso [i Enrica
Barbano, emisari ai Asocia]iei
Colosseum din Roma.

Am asistat la o expozi]ie
inedit`, o expozi]ie surpriz`,
un eveniment despre mitul
cravatei, acest accesoriu prin
excelen]` al b`rba]ilor, semn
distinctiv al gustului [i al obi-
ceiului unei epoci. Organiza-
torii ne-au oferit o adev`rat`
c`l`torie \n timp spre a cu-
noa[te tradi]iile [i schimb`rile
prin care a trecut cravata.

Spre deosebire de avantajul
de care se bucur` doamnele,
care dispun de un întreg arse-
nal de accesorii, începând cu
bijuteriile [i po[etele [i
terminând cu tocurile, cravata
este unicul accesoriu al ele-
gan]ei masculine. Ea este
mister [i seduc]ie, elegan]` [i
stil, iar marii stili[ti italieni au
reprezentat întotdeauna avan-
garda în domeniu. Se esti-
meaz` c` 80% din produc]ia de
cravate de calitate medie-înalt`

provine din Italia sau, cel
pu]in, din materiale italiene[ti.

Dar cum expozi]ia a fost
prefa]at` de Ambasadorul Italiei
la Bucure[ti, E.S. Mario
Cospito, este preferabil s` d`m
cuvântul domniei sale, a c`rui
admirabil` sintez` nu o putem
egala: „Cravata – spunea Exce-
len]a Sa – este f`r` îndoial`,
unul din cele mai importante
accesorii ale îmbr`c`min]ii de tip
masculin, tipic civiliza]iei
occidentale, dar deja în folosin]`
[i în toate celelalte p`r]i ale lumii.
Despre cravat` începe s` se aud`
efectiv, în anul 1692, când un
accesoriu similar a ap`rut la
gâtul trupelor mercenare croate
înrolate de c`tre Ludovic al XIV-
lea; solda]ii î[i acopereau gâtul cu
o bucat` de in, care de obicei era
numit` «kravatska»”.

În realitate, un str`mo[
îndep`rtat al acestui accesoriu
î[i face apari]ia în timpul
Imperiului Roman, când
lupt`torii foloseau „il focale”,
adic` o band` dintr-un strat
sub]ire [i transparent, pentru
a-[i ap`ra gâtul de frig. Revolu-
]ia francez` [i elegan]a englez`
colonial` fac ca acesta s`
reprezinte un accesoriu comun
în anii ’800, chiar dac` era un
stil îndep`rtat de acela pe care
îl cunoa[tem noi ast`zi.

În secolul trecut, Italia a
fost ]ara care a afirmat într-o
mare m`sur` stilul în vog` al
cravatei. Italia este ast`zi lider
mondial în produc]ia acestui
accesoriu, iar cele mai impor-
tante firme din domeniul
modei în Italia au în cataloa-
gele lor, cele mai frumoase [i
mai delicate modele ale acestui

accesoriu masculin. ...Materia-
lul, culoarea, lungimea, stilul
nodului [i modul de a purta
cravata, sunt elementele ce stau
la baza alegerii utilizatorului.
Mai mult decât atât, dup`
cravat` se poate recunoa[te
adesea profesia aceluia care o
poart` (noi, diploma]ii, [tim
câte ceva despre asta), dar [i
na]ionalitatea (nu este un
mister c` prietenii no[tri
francezi prefer` cravatele în
culori aprinse, în timp ce
supu[ii riguro[i ai Reginei
opteaz` pentru cravate mai
sub]iri [i în culori mai sobre...

În calitate de italian, îmi
face pl`cere s` m` gândesc c`
elegan]a masculin` se recu-
noa[te [i dup` cravata pe care
o por]i, un accesoriu care dup`
stil, model [i creativitate
reprezint` dintotdeauna cel
mai bun „made in Italy”.

Printre invita]ii de marc` la
deschidererea acestei expozi]ii
unicat, s-a num`rat [i Ilie
N`stase, c`ruia în acest cadru i
s-a înmânat din partea Pre[e-
dintelui Italiei, Giorgio
Napolitano, Ordinul „Stella
della Solidarietà” în grad de
Cavaler, pentru elegan]`,
sportivitate [i creativitate, pen-
tru stima [i amici]ia demon-
strate pentru Italia [i Comu-
nitatea italian` din România.

Din partea sa, Ambasadorul
Italiei i-a d`ruit str`lucitului
tenisman o superb` cravat`,
bineîn]eles, italieneasc`, odat`
cu urarea de-a „purta acest
splendid accesoriu, cu elegan]a
care-l caracterizeaz`”.

Gabriela Tarabega

Evolu]ie, limbaj, stil

Noduri italiene

O cravat` înnodat` bine
este primul pas serios în via]`

Oscar Wilde
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Scurt istoric
al Carnavalului
de la Vene]ia

Carnavalul de la
Vene]ia s-a „n`scut” în
secolul al XI-lea, când
ducele de Vene]ia a
reu[it s` îl înving` pe
patriarhul Ulrich. Pe
atunci, carnavalul
însemna o adunare
popular`. Participan]ii nu
erau masca]i. Ei asistau
la o corid` [i primeau de
mâncare. Abia în 1436
s-a stabilit c` trebuie
purtate m`[ti [i costume.
În secolul al XV-lea,
carnavalul a luat forma
unui dans r`zboinic,
reprezentând lupta
cre[tinilor împotriva
arabilor. Deasupra
Vene]iei trebuia s`
zboare un porumbel alb,
simbolul zborului unui
înger. Treptat, s-au
introdus jocurile de
artificii, care încheiau

fiecare carnaval. La
manifestare, care [i-a
cunoscut momentul de
glorie în secolul al XVIII-
lea, participau to]i
oamenii importan]i ai
Europei. Sub anonimatul
asigurat de masca de pe
fa]`, cei care luau parte la
carnaval aveau tendin]a
s` exagereze cu
dezm`]ul. La un moment
dat, însu[i Papa a cerut
mai mult` decen]` [i a
recomandat s` se revin`
la tema religioas`.

Carnavalul a fost
interzis atunci când
Vene]ia a devenit
provincie austriac`. Mai
existau doar ni[te
petreceri private, care au
fost sistate [i ele pe
timpul lui Mussolini.

În vremurile noastre,
Carnavalul de la Vene]ia

a devenit unul dintre cele
mai faimoase din lume.
Nu mai pu]in de
300.000 de turi[ti au
venit, anul acesta, într-o
singur` zi, s` asiste la
„zborul îngerului”.

GENNAIO-MARZO 10



Asocia]ia Italienilor
din România – RO.AS.IT.
a organizat, în cadrul
unui proiect de partene-
riat cu Uniunea Elen`
din România, o sear` de
prezentare de tradi]ii de
prim`var`, intitulat` „E
vremea… Carnavalurilor”.

Oaspe]ii au fost
întâmpina]i cu salutul
„Sior maschera!”, adresat
dintotdeauna celor care
particip` la balurile
mascate.

Evenimentul s-a
desf`[urat în dou` etape.
Mai întâi, reprezentan]i
ai celor dou` etnii [i
invita]ii lor s-au adunat,
pe 18 februarie, la sediul
RO.AS.IT., acolo unde au
povestit, au cântat [i au
dansat a[a cum cer

tradi]iile, iar pe 20 fe-
bruarie, la Uniunea
Elen` din România,
gazdele au reamintit, la
rândul lor, istoria
devenirii petrecerilor de
tip carnaval din antichi-
tate [i pân` în zilele
noastre [i i-au r`sf`]at pe
cei prezen]i cu un impre-
sionant spectacol de
dansuri tradi]ionale [i o
parad` a costumelor,
agrementat cu umoristice
inser]ii tematice.

A fost premiat` cea
mai reu[it` costuma]ie,
iar grupuri artistice
reprezentând cele dou`
etnii au oferit momente
de divertisment. Seara s-a
încheiat cu un dans pe
cinste, pe muzica
forma]iei „Prea târziu”.

Evenimentul creat de
RO.AS.IT. a debutat cu
vernisarea expozi]iei de
m`[ti „Masca vene]ian`”,
realizat` de Constantin
Conghilete, creator hand-
made, care m`rturisea:
„Masca reprezint` o stare
de spirit. Poate s`
ascund` ceva, dar poate
[i s` spun` multe. Purt`-
torul ei este înv`luit în
mister. Am fost fascinat
înc` din copil`rie de
m`[tile vene]iene [i la un
moment dat am început
s` f`uresc astfel de
m`[ti”.

Partea de carnaval a
fost deschis` de alocu]iu-
nea Ioanei Grosaru,
vicepre[edint`
RO.AS.IT., ini]iatoarea
evenimentului. „În10 IANUARIE-MARTIE 10
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fiecare an, înainte de
venirea prim`verii,
comunit`]ile de italieni
organizeaz` carnavaluri,
a[a cum la Vene]ia are
loc unul dintre cele mai
faimoase carnavaluri din
lume. Prietenii greci au
propus s` relu`m [i noi
tradi]ia carnavalului, care
vine din timpuri str`-
vechi. Este seara în care
tradi]iile elene [i cele
italiene se împletesc [i
creeaz` bun` dispozi]ie”,
a spus doamna Grosaru,
pe fondul sonor al
muzicii italiene.

Apoi, profesoara Mara
Chiri]escu, cu farmecu-i
bine cunoscut, a vorbit
despre istoria Carnava-
lului de la Vene]ia, care
î[i are originile în secolul

al XI-lea [i care a trecut
prin momente deopotriv`
glorioase, dar [i de
restri[te.

În continuare, actri]a
Doina Ghi]escu a adus
zâmbetul pe buzele
audien]ei, într-un mo-
ment prelungit de
divertisment, urmat de
recitalurile interpretului
Antonio Pagarini [i cant-
autorului Octavian
Mândru]`. S-au cântat
[lag`re italiene [i
autohtone, participan]ii
la carnaval fiind invita]i
la dans.

Arti[tilor consacra]i li
s-au al`turat elevi
talenta]i ai unor licee de
muzic` din Bucure[ti [i
Br`ila, precum Sorin
Spasimovici sau Alberto

Dr`ghici, care au inter-
pretat cântece italiene[ti.

Seara nu se putea
încheia f`r` degustarea
unor produse tradi]ionale
[i a unui vin ro[u 100%
italienesc.

Carnavalurilor”



12 IANUARIE-MARTIE 10

SIA
MO

DI
NU
OV
OI
NS
IEM
E

O
„Academie”
pentru toate
profilurile
profesionale din

domeniul artelor spectacolului
în România! Un centru de
perfec]ionare pentru arti[ti,
tehnicieni [i manageri dup`
modelul [i în colaborare cu
Accademia Teatro alla Scala
din Milano este ceea ce ne
preg`te[te Opera Na]ional`
Bucure[ti (ONB) pentru
urm`torii trei ani.

Departamentul de training
al celui mai celebru teatru din
Italia va lucra îndeaproape cu
prima scen` liric` din
România în cadrul proiectului
european studiOpera, un pro-
gram cofinan]at din Fondul
Social European prin Progra-
mul Opera]ional Sectorial
Dezvoltarea Resurselor
Umane 2007-2013, „Investe[te
în oameni!“.

Proiectul urm`re[te forma-
rea profesional` specific`
pentru meserii de scen` [i
abilit`]i de management
cultural în domeniul artelor
spectacolului, fiind imple-
mentat pe parcursul a trei ani
de c`tre ONB – prin Studioul
Experimental de Oper` [i
Balet „Ludovic Spiess” (SEOB)
– în parteneriat cu Accademia
Teatro alla Scala din Milano [i
firma de consultan]` în mana-
gement, SVASTA Consult
România. Proiectul are ca scop
înglobarea în sistemul artelor
spectacolului din România a
celor mai bune competen]e
existente în str`in`tate,
printr-o extindere a modelului
formativ al Accademiei Teatro

alla Scala pe teritoriul ]`rii
noastre.

Prezentarea proiectului a
avut loc în cadrul unei confe-
rin]e de pres` organizate la
finele lunii ianuarie de c`tre
Opera Na]ional` Bucure[ti, în
prezen]a Excelen]ei Sale,
domnul Mario Cospito, amba-
sadorul Italiei la Bucure[ti, a
domnului C`t`lin Ionescu
Arbore, director general al
ONB, Mihai Svasta, Managing
Partner al firmei de consultan]`
în management – SVASTA
Consult [i a doamnei Anda
T`b`caru Hogea, coordonatorul
SEOB [i managerul proiectului.
Din partea Accademiei Teatro
alla Scala au participat
directorul general Luisa Vinci [i
directorul adjunct Nadia Nigris.

Moderatorul întâlnirii, dl.
C`t`lin Ionescu Arbore, [i-a
exprimat satisfac]ia privind
lansarea proiectului
studiOpera: „Sunt bucuros c`
un proiect de asemenea
importan]` pentru institu]iile
de spectacol din România se
va desf`[ura în cadrul Operei
Na]ionale Bucure[ti [i sunt
sigur c` rezultatele ob]inute
vor ridica nivelul profesional
al angaja]ilor ONB”. În conti-
nuare, a dat citire mesajului
de sprijin transmis de dl.
Nicholas Payne, directorul
Asocia]iei Opera Europa,
organiza]ie interna]ional` din
care fac parte atât ONB, cât [i
Accademia Teatro alla Scala:
„... este binevenit faptul c`
departamentul de training al
celui mai celebru teatru din
Italia va lucra îndeaproape cu
prima scen` liric` din

România. Proiectul este un
prim exemplu de beneficii ce
pot deriva dintr-o colaborare
mai strâns` a diferitelor
institu]ii culturale din Europa”
– se men]ioneaz` în mesaj.

Interesul sistemului teatral
românesc fa]` de metoda
pedagogic` a Accademiei s-a
n`scut din contactele din ce în
ce mai frecvente pe plan inter-
na]ional ale acestei institu]ii,
contacte ce au condus [i la
ini]ierea proiectului
studiOpera, ce are ca lider
Opera Na]ional` Bucure[ti.

Prezentând profilul
profesional al partenerului
italian, dna Luisa Vinci a
subliniat importan]a activit`]ii
de promovare desfa[urate de
Academie la nivel interna]io-
nal în ultimii trei ani, exempli-
ficate printr-o serie de eveni-
mente, schimburi didactice [i
proiecte speciale cu alte
institu]ii, teatre [i institu]ii
academice din lume.

„În toate etapele
proiectului, firma SVASTA
Consult va pune la dispozi]ie
exper]i în training – speciali[ti
în organizare [i furnizare
training – pentru derularea în
bune condi]ii atât a perioadei
de cercetare, cât [i a
activit`]ilor de instruire” a
spus dl. Mihai Svasta,
Managing Partner în firma
SVASTA Consult România.

Proiectul studiOpera
prevede într-o prim` etap` (ce
a demarat în noiembrie 2009
cu finalizare în iulie 2010),
realizarea unei cercet`ri
ample, care implic` întregul
sistem de formare

Accademia Teatro alla
în parteneriat cu Opera
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profesional` din România, de
la institu]ii de înv`]`mânt
superior pân` la actori sociali,
cu scopul de a descoperi
lacunele [i a identifica nevoile
de formare profesional`. În a
doua etap` (august 2010 –
iunie 2011) vor fi stabilite
liniile generale de desf`[urare
ale cursurilor pilot ce r`spund
nevoilor categoriilor
profesionale vizate de proiect,
prin crearea unei echipe de
formatori în cadrul Operei
Na]ionale Bucure[ti, printr-un
program de schimb între Italia
[i România. În a treia etap`
(iulie 2011 – iunie 2012) se va
organiza o selec]ie a partici-
pan]ilor la cursurile oferite nu
numai celor care profeseaz` în
institu]ii de spectacol, dar [i
persoanelor externe care
doresc s` urmeze o formare
profesional` în domeniul
artelor spectacolului.

Proiectul se desf`[oar` în
cadrul SEOB, studio ce are el
însu[i ca scop principal
perfec]ionarea profesional` a
tinerilor arti[ti lirici [i
balerini. „Cursurile prev`zute
în urm`toarele etape ale
proiectului vor reprezenta
întâlniri unice cu mari perso-
nalit`]i ale Teatrului La Scala,
care le vor marca în mod cert
cariera profesional`”, a decla-
rat dna Anda T`b`caru Hogea,
managerul proiectului.

Specializarea în meseriile
de scen` reprezint` o ac]iune
necesar` [i prioritar` în
procesul de realizare tehnic` a
spectacolului, iar proiectul
studiOpera poate asigura
dezvoltarea [i îmbun`t`]irea

calit`]ilor profesionale ale
persoanelor implicate,
beneficiind de experien]a
speciali[tilor Teatrului La
Scala.

Scala din Milano
Na]ional` Bucure[ti

Departamentul de training
al celui mai celebru teatru
din Italia va conlucra
îndeaproape cu prima scen`
liric` din România
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Î
n prima lun` a acestei
prim`veri, Muzeul
Na]ional al Satului
„Dimitrie Gusti“ a oferit

publicului s`u statornic,
bucuria de a vizita expozi]ia
Icoana Casei. Colec]ia Petru [i
Andrei Costin din Republica
Moldova.

Realizat` sub egida
Ministerului Culturii din
Republica Moldova, Amba-
sadei Moldovei la Bucure[ti [i
Ministerului Culturii [i
Patrimoniului Na]ional din
România, expozi]ia g`zduit`
în sala „Gheorghe Foc[a“ a
muzeului a prezentat 100 de
icoane, dintre cele mai

valoroase, ale colec]ionarilor
Petru [i Andrei Costin, datate
între secolele al XVIII - lea [i
al XX - lea [i apar]inând
spa]iului cre[tin-ortodox
românesc [i rusesc.

La vernisajul expozi]iei au
rostit scurte alocu]iuni conf.
univ. dr. Paulina Popoiu,
director general al Muzeului
Na]ional al Satului, vice-
ministrul Republicii Moldova,
Gheorghe Postic`, dr. Vasile
Timi[, Secretar de Stat în
Ministerul Român al Culturii
[i Patrimoniului Na]ional,
prof. dr. Demir Dragnev,
membru corespondent al
Academiei de {tiin]e din

Republica Moldova [i colec]io-
narul Petru Costin, care au
subliniat importan]a al`tur`rii
în expozi]ie a icoanelor pictate
în cele dou` stiluri
reprezentative pentru spa]iul
moldav, precum [i fericita lor
prezentare în aceast` perioad`
a anului, marcat` de
reculegere [i peniten]`,
premerg`toare marii s`rb`tori
cre[tine a Sf. Pa[ti.

În doar o sut` de icoane ni
s-au înf`]i[at peste treizeci de
teme iconografice din Vechiul
[i Noul Testament,
predominant` fiind cea a
Maicii Domnului cu Pruncul,
în mai multe ipostaze: Maica

La Muzeul Na]ional al Satului,

Icoana Casei
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Domnului – Alinarea Durerii,
Maica Domnului – Bucuria
celor nec`ji]i, al`turi de Acope-
r`mântul Maicii Domnului,
Maica Domnului din Kazan,
Maica Domnului din
Vladimirsk sau Eleusa, Maica
Domnului din Tihvinsk, Maica
Domnului din Kozelsk [i altele.
Al`turi de acestea ne-am
bucurat [i de cele înf`]i[ând
scene din Via]a Sfintei
Fecioare sau chipuri ale
sfin]ilor consacra]i [i sfin]ilor
– personalit`]i religioase ale
vremii, canoniza]i de c`tre
biserica Ortodox`, ca [i de
impresionantele imagini ale
Domnului nostru Iisus

Hristos – Iisus Pantocrator
(unul din numele sub care
este descris Divinul), sau de
via]a [i patimile lui Iisus,
zugr`vite în: Na[terea, Întâmpi-
narea Domnului Iisus Hristos,
Fuga în Egipt, Botezul Domnului
Iisus Hristos, Duminica Floriilor,
R`stignirea, Învierea.

Piese din Colec]ia de icoane
Petru [i Andrei Costin, tat` [i fiu,
au mai fost expuse la Muzeul
Na]ional de Istorie [i Arheolo-
gie din Chi[in`u [i la Muzeul
„Vasile Pârvan“ din Bârlad.

În cadrul expozi]iei au mai
fost [i alte reprezent`ri
iconografice, pe care vizitatorii
ce au trecut pragul muzeului

în acele zile, au avut bucuria
de a le descoperi.

Dan Comarnescu
Foto: RuxandraMagdalena Oprea

Colec]ia
Petru [i
Andrei Costin



P
rofund fascinat` de Italia, Rodica
Fle[ariu Marinescu, a fost prezent` în
peisajul cultural bucure[tean, la
începutul acestei prim`veri, cu o nou`

expozi]ie dedicat` unui dialog fotografic
sentimental româno-italian.

Artista-fotograf, curator la Muzeul }`ranului
Român din Bucure[ti, nu este la prima activitate
de acest gen, întrucât dup` o prim` c`l`torie în
Italia, în 2004, dac` nu m` în[el, s-a îndr`gostit
iremediabil de acest spa]iu [i s-a pus pe studiu
temeinic [i pe... lucru.

Mai întâi, a publicat la Editura Paideia cartea
Roma – între jurnal [i fotografie, în care se întreab`
retoric cum de a putut Roma s` o lase s` plece [i

tot ea î[i r`spunde: „... încet-încet, am în]eles-o.
Ea [tia cel mai bine c` tot l`sându-m` s` plec, o
voi iubi mereu mai mult [i c` fiecare nou` des-
p`r]ire nu însemna decât o reaprindere a dorin]ei
mele arz`toare de a reveni”. Cartea s-a bucurat de
un real succes [i datorit` sincerit`]ii totale [i a
iubirii necondi]ionate cu care a fost scris`.

Rodica Marinescu a beneficiat de trei burse
de cercetare liber` în arte la Roma, [i, în 2005, a
absolvit un master în cultur` italian` [i
interculturalitate european` la Universitatea
Bucure[ti, cu o diserta]ie despre Pietro
Cavallini, pictor din Duecento.

În februarie-martie 2008 a deschis o expozi-
]ie personal` de fotografie, Sentimente, la Insti-
tutul Italian de Cultur` din Bucure[ti [i tot în
2008 a participat cu dou` lucr`ri la concursul
interna]ional de art` fotografic` Artelaguna de la
Vene]ia.

În februarie 2009 [i-a prezentat o alt`
expozi]ie de fotografie dedicat` din nou Italiei,
Exerci]ii de feminitate, în dialog cu pictori]a Ana
Tzigara-Berza, la Muzeul }`ranului Român.

Biblioteca Central` Universitar` din Cluj-
Napoca i-a g`zduit, în martie-aprilie 2009, o
nou` personal` de fotografie Fascina]ia Romei,
iar Institutul Român de Cultur` [i Cercetare
Umanistic` de la Vene]ia, expozi]ia personal` de
fotografie, Sentimenti in Dialogo, în noiembrie
2009, care acum a putut fi admirat` [i pe
simezele Institutului „Vitto Grasso” din
Bucure[ti.

Sentimenti in Dialogo este o istorie
sentimental` în care artista-fotograf poart` un
dialog explicit între România [i Italia. Fiecare
experien]` tr`it` a fost notat` într-un jurnal
vizual, din care o parte este expus acum – a[a
cum sublinia dna prof. Ruxandra Demetrescu,
rector al Universit`]ii de Art` Bucure[ti, care a
avut amabilitatea, dar [i v`dita bucurie de a
prefa]a vernisajul expozi]iei. În lucr`rile Rodic`i
Marinescu descoperim o Rom` subtil` în dialog
permanent cu construc]ii medievale (sau
moderne) române[ti.

Succes dup` succes [i o via]` d`ruit` iubirii!

Gabriela Tarabega

Itinerar fotografic româno-italian

Sentimenti in dialogo

Amintirea Romei î]i va fi întotdeauna ca o
ran` deschis`... O sete mistuitoare te va
arde toat` via]a [i nu va putea fi potolit`
decât la o nou` întoarcere în ora[ul Eternit`]ii

Alexandru Balaci

16

SIA
MO

DI
NU
OV
OI
NS
IEM
E

IANUARIE-MARTIE 10



„S
unt îndr`gostit de România [i
de români. Dintre toate ]`rile
unde am fost, aici m-am sim]it
cel mai iubit. De aceea, am

hot`rât s` îmb`trânesc aici”. Sunt cuvintele
unuia dintre cei mai remarcabili tenori ai
lumii, italianul Antonio Furnari.

Antonio Furnari este un bun al
patrimoniului cultural mondial. N`scut la
Catania în urm` cu aproape 70 de ani,
maestrul Furnari a scos pân` acum 42 de
albume, vândute în zeci de milioane de
exemplare, câ[tigând dou` discuri de aur.

Este foarte greu s` rezumi o carier` atât de
prodigioas` în câteva cuvinte, dar vom încerca
s` enumer`m cele mai importante momente
ale ei.

În 1960, pe când avea 20 de ani, Antonio
Furnari a câ[tigat premiul pentru „Cea mai
frumoas` voce italian`”, oferit de Rai. Au
urmat concerte în toat` lumea. „Nu exist` loc
unde nu am pus piciorul”, a m`rturisit
artistul. Într-o zi, Ambasada Rusiei Sovietice
din Italia l-a contactat [i i-a propus s` mearg`
s` cânte la renumitul Teatru Bal[oi. A
acceptat. I-au fost organizate turnee în toate
]`rile sovietice.

În 1965, Antonio Furnari a fost delegat ca
prim-solist la Teatrul Constantin T`nase din
Bucure[ti. Contractul era pe o perioad`
determinat` de dou` luni. A r`mas, îns`, 13
ani! În 1978, tenorul a plecat în Japonia. Acolo
a cântat în toate ora[ele importante, iar apoi a
plecat în America, în Florida, unde a colaborat
cu Disney World. Destinul l-a purtat [i la New
York, lâng` prietenul Giuliano Gemma, unul
dintre cei mai faimo[i actori ai Italiei. Datorit`
impresarului Biagio Rimmaudo, a participat la
unele din cele mai importante show-uri de
televiziune.

A plecat, apoi, în Canada, unde a stat opt
ani, fiind numit cet`]ean de onoare al acestei
]`ri. În acest interval, a participat la Festivalul
de la Napoli, cu o pies` scris` de Lino Bamfi.

Istoria s-a repetat în 1998. Venit pentru o
scurt` vizit` în România, dup` un turneu
întreprins al`turi de unii dintre cei mai
îndr`gi]i arti[ti ai no[tri, precum Dan Sp`taru
sau Sofia Vicoveanca, Antonio Furnari a
r`mas aici. De ce? Ne-a spus artistul: „Nu
m-au mai l`sat s` plec”. Desigur, nici el nu a
mai dorit s` plece.

De curând, Antonio Furnari a f`cut un
gest deosebit, cesionând Asocia]iei Italienilor
din România drepturile de autor pentru dou`
din albumele sale.

Tenorul cu inima
jum`tate italian`, jum`tate
româneasc`

Antonio Furnari: Am lansat
trei piese celebre în România
Rep. Domnule Furnari, ce anume v-a determinat s` face]i

aceast` dona]ie pentru RO.AS.IT.?
A.F. Consider c` Asocia]ia Italienilor din România îi repre-

zint` pe to]i italienii de aici. Ajutând-o, ajut întreaga comunitate.
Este nevoie de fonduri pentru desf`[urarea activit`]ii [i îi invit pe
to]i, italieni [i români deopotriv`, s` cumpere aceste CD-uri,
pentru c` vor g`si pe ele ni[te piese cu adev`rat deosebite.

Rep. Mai p`stra]i leg`tura cu Italia?
A.F. Desigur! Merg în Italia, cel pu]in o dat` la dou` luni.

Familia mea este stabilit` la Roma. Acolo am so]ia, pe Mara
Grossu, românc`, pe care am cunoscut-o în anii 60, când am
venit pentru prima oar` în România. Am [i trei copii: un b`iat
[i dou` fete. Vicenzo este ofi]er de poli]ie, Rosandra este doctor
stomatolog, iar Veronica este profesoar` de filosofie.

Rep. A]i amintit de prima
venire în România. Ce amintiri
p`stra]i de atunci?
A.F. Sunt foarte multe amin-

tiri... Este, îns`, ceva cu care m`
mândresc în mod deosebit. În
perioada 1968-1969, pe când
realizam un program de variet`]i
al`turi de Tudor Vornicu, eu am
fost cel care a lansat aici trei
piese celebre: Che sara, Rose rose
[i L’immensita. Nu auzise nimeni
de ele, din cauza Cortinei de
Fier.

Rep. Nu a]i avut probleme cu regimul comunist în acele
vremuri?
A.F. Eram apreciat [i atunci, a[a cum sunt apreciat [i

acum. Eu sunt artist, nu fac politic`. Am vorbit [i cu fostul
pre[edinte Ion Iliescu [i cu actualul pre[edinte Traian B`sescu.
Muzica este un lucru care ne une[te pe to]i.

Rep. Ce p`rere ave]i despre muzica din ziua de ast`zi de la
noi?
A.F. Observ c`, în România ca [i în Italia de altfel, s-au

întors melodiile. Lumea ascult` din nou muzic` de calitate,
dup` ce, un timp, au fost la mod` manelele sau alte genuri
comerciale. Simt asta în fiecare sear`, la restaurantul „Terasa
Doamnei”, acolo unde cânt. Ca interpret, cel mai mult îl
apreciez pe Mihai Tr`istariu, iar dintre interprete îmi place
Lumini]a Anghel. De asemenea, cred c` Ovidiu Comornic este
un compozitor foarte bun.

Victor Partan
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{
i acum, în lini[tea nop]ii de var`, dac`
stai în curte sub bolta de vi]`, po]i s`
ascul]i valurile m`rii. Undeva, pe
strada Libert`]ii din Constan]a, ast`zi,

doar libertatea imagina]iei doamnei Natalia
Pesamosca, aduce în memorie pove[ti de mult
apuse… La câ]iva pa[i, nestingherit` odinioar` de
blocurile comuniste sau vilele moderniste post-
revolu]ionare, se întindea liber`, marea. Casa fa-
miliei de origine italian`, Pesamosca, a r`mas la
fel, dar este foarte trist`. Nu se mai aude che-
marea canzonetei.

– Noi, copiii (poveste[te doamna Natalia),
aveam toat` plaja de la „Trei Papuci” la dispo-
zi]ie, de la Tataia pân` la Mamaia. Iar fratele
meu, un atlet la înf`]i[are, parcurgea înot toat`
aceast` distan]`. Eu am fost o fricoas`. Nici în
dudul de acas` nu m` c`]`ram s` m` joc cu
copiii. Nu am s`rit un gard în via]a mea… Am
locuit 40 de ani la Bra[ov cu so]ul [i fiul meu,
Emil. Am venit acum doi ani pentru câteva
zile, aici, m-am \mpiedicat în cas`, mi-am rupt
femurul [i… am r`mas imobilizat` la pat.
Firul vie]ii mele s-a înnodat din nou cu vuietul
m`rii.

Cei doi fra]i, binecunoscutul medic în chirur-
gie infantil`, Alexandru Pesamosca, de la Spitalul
de copii „Marie Curie” din Bucure[ti [i sora sa,
Natalia Pesamosca, cea care a îmbr`]i[at lumea
cifrelor, se simt lega]i, prin fire nev`zute, de acest
loc unde au v`zut lumina zilei. O odaie mare, un
pat [i un televizor. Pe un perete, fotografiile buni-

Chemarea… de peste mare

Pove[ti pe strada
Libert`]ii

Interviu cu Natalia Pesamosca
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cilor [i ale p`rin]ilor. Lacrimi în glas [i amintiri…
în privire.

– Tat`l meu a f`cut r`zboiul din 1914 ca volun-
tar în Italia. Ce p`rin]i a avut! V` da]i seama ce
patriotism! România nu era în r`zboi [i [i-au
trimis copiii s` lupte pentru Italia. Pentru a
ob]ine cet`]enia italian` am fost pe urmele lor.
M-am dus la Arhivele Statului Italian [i am
primit un fel de foaie matricol`. De când s-a
înrolat tata ca voluntar [i pân` în 1954. Era la
zi! În Prim`ria din Udine. E uluitor! El era,
totu[i, n`scut în spa]iul românesc (la Silistra,
înainte de a fi cedat` Bulgariei).

– Dar bunicii?

– M-am dus la Gemona. Gemona a fost un ora[
care în perioada cutremurului nostru din 1977
a fost [i el aproape complet distrus de un seism.
La Prim`ria actual` am g`sit la adresa unde a
locuit bunicul: „Sandro Pesamosca, Gemona,
Provincia di Udine, nato 1894”. A tr`it 89 de
ani bunicul meu. Am în odaia cealalt`, deasu-
pra patului, fotografii cu bunicul, bunica [i
fratele tatei care a murit tân`r. Era pasionat de
ciclism. A f`cut congestie pulmonar` [i s-a
pr`p`dit la 18 ani.

– Cum ar`tau bunicii?

– Bunicul era frumos, cu must`cioara r`sucit`
în sus, pu]in cam mic de statur`. Bunica era
o… gr`su]`.

– De ce au plecat din Italia?

– Ca imigran]i. Întâi, la Silistra [i, dup` ce s-a
cedat Cadrilaterul, s-au mutat la Constan]a.

– V-a]i n`scut [i a]i crescut la Constan]a. Care
era atmosfera, atât în cas` cât [i în ora[? Se
sim]ea spiritul italian?

– }in minte [i acum c` am primit o palm` de la
tata care povestea ceva despre un italian „de-al
lui”. I-am spus: mai las`-m` în pace cu italienii
t`i!

– Câ]i ani avea]i?

– Eram mare, eram la liceu. Dar, de[i înv`]am
la {coala italian` nu aveam, înc`, con[tiin]`
de Italian… nu sim]eam, nu aveam nimic,
înc`, de italian, în mine. Noi doi, fratele meu [i
cu mine, am f`cut [coala italian`. {tim
italiana gramatical, nu vorbim dup` ureche.

– Cum v` sim]ea]i la aceast` [coal`? La Casa
d’Italia?

– Superb! Italienii nu pl`teau taxe. Taxa era
foarte mare, iar colegele mele proveneau din
familii înst`rite, de medici sau avoca]i, cu
mult` educa]ie. A]i fost s` vede]i cum au l`sat
s` se ruineze aceast` cas` cu stil [i tradi]ie în
acest ora[? P`cat! Noi înv`]am de la ora 7,00
la 11,00 în limba italian`, apoi, în limba
român`. Cum înv`]am româna, a[a [i

Sus – Familia Pesamosca la
iarb` verde cu prietenii

Stânga – Natalia la c`s`torie
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italiana. F`cându-ne mari am început s` sim]im
c` suntem italieni…

– Cum anume?

– Cum s` v` spun? Bunicul meu era foarte
patriot. Dac` [i-a trimis el copiii s` lupte ca
voluntari în Italia când nu era obligat… În
familie erau seri speciale. Se cânta, se povestea.
Dopo lavoro se mergea, de dou` ori pe s`pt`mâ-
n`, la Casa d’Italia. To]i italienii se întâlneau
acolo. Dansau, f`ceau recitaluri. Era locul
punctual, nucleul, magnetul care îi atr`gea. Ar fi
interesant de aflat ce s-a întâmplat cu arhiva
acestei Casa d’Italia. |n perioada dinaintea repa-
trierii erau în jur de 15 familii, numeroase.

– Am aflat c` au fost foarte mul]i antreprenori
italieni, aici, în Constan]a.

– Exist` o mul]ime de construc]ii care poart`
semn`tura lor. De asemenea, [i monumente
funerare în cimitirul ora[ului. Via]a se concentra
în jurul Casei d’Italia [i a Bisericii Catolice.

– Mergea]i de s`rb`tori cu p`rin]ii la biseric`?

– Cu p`rin]ii, nu. Mama era ortodox`, din
p`r]ile F`g`ra[ului. Mergeam în fiecare dumi-
nic`, îns`, cu [coala. Fratele meu chiar a slujit
acolo, ca to]i copiii.

– A]i transmis spiritul italian fiului [i
nepotului dumneavoastr`?

– Fiului meu Emil, da! Este medic lâng` Bra[ov.
Are [i cet`]enie italian`. Nepotul, este cu un con-
tract în S.U.A. Nu [tie italiana, dar \[i dore[te s`
se apropie mai mult de cultura str`bunicilor s`i.

– Mai ave]i rude în Italia?

– Când m-am dus în „recunoa[tere” am g`sit o
mul]ime de veri [i veri[oare. În Gemona mai
sunt câ]iva descenden]i, dar sunt foarte b`trâni [i
nici nu vor s` ne recunoasc`. De exemplu, am o
veri[oar` din partea unei surori a bunicului.
Când am ajuns la ea, a spus c` nu are nici o
rud` în România. Era sup`rat`, îi murise un
copil, dar, oricum, nu a vrut s` m` primeasc`.
Ni[te mari bog`ta[i. Se temeau probabil c` am
venit dup` mo[teniri… Ce s` v` spun… Mo[te-
nirea este în noi. Este cea pe care o purt`m, din
genera]ie în genera]ie, în inimile noastre!

Gabi Popescu

Natalia Pesamosca cu tat`l ei

Natalia Pesamosca, 2009



{i-au dat mâna la Institutul Italian de Cultur` din Bucure[ti:

Bartolomeo Pinelli,
gravur` color reprezentând
pe Eneas [i Tibru

Poezia [i Gloria
Î

n perioada 10 - 25 februarie, Institutul
Italian de Cultur` din Bucure[ti a g`zduit
superba expozi]ie „Poezia [i Gloria. Eneida
de Virgiliu în gravurile lui Bartolomeo

Pinelli (1811)“.
Expozi]ia, prefa]at` de directorul Institutului,

prof. Alberto Castaldini [i Rodolfo Signorini,
membru al Accademia Nazionale Virgiliana din
Mantova, a fost vernisat` în toamna anului trecut
la Mantova, la Biserica S. Maria della Vittoria.

Acum a fost expus`, pentru prima dat` în
România, o serie de cincizeci splendide gravuri
originale realizate de Bartolomeo Pinelli pentru
„Eneida“ de Virgilius, considerat` epopeea
na]ional` a romanilor. Prestigioasa oper`, în
traducerea lui Clemente Bondi, originar di
Parma, cu gravurile lui Pinelli, a fost publicat` la
Roma în anul 1811.
Artistul Bartolomeo Pinelli (1781-1835), n`scut

la Roma, a fost cel mai de seam` ilustrator al
Romei antice, un desenator de mare talent,

capabil s` anime personajele textelor clasice,
conferindu-le sentimente [i emo]ii autentice.
Ideea unei expozi]ii care s` conjuge m`re]ia

celui mai mare poem epic al romanit`]ii [i
autorului s`u, cu frumuse]ea operei gravorului
roman Bartolomeo Pinelli, unul dintre cei mai
extraordinari ilustratori ai lui Virgiliu, s-a n`scut
din colaborarea Asocia]iei Amici di Palazzo Te [i
a Muzeului Mantovani, sub patronajul Accade-
miei Nazionale Virgiliana. De aici, dup` cum
sublinia prof. Castaldini, a venit [i propunerea ca
evenimentul care a marcat închiderea expozi]iei
de la Bucure[ti, curator Arianna Sartori, s` aib`
caracteristicile unei rafinate calit`]i culturale,
materializate într-un excelent recital sus]inut de
doi tineri interpre]i: Ksenija-Aleksandra
Vukadinovic (pian) [i Mihai Cocea (viol`). Cu
virtuozitate, cei doi instrumenti[ti au încântat
asisten]a cu câteva piese clasice: Notturno de
Beethoven, Scherzo de Brahms, Konzertstück de
Enescu [i Grave de Benda.
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.S. Mario Cospito,
Ambasadorul Italiei la
Bucure[ti, a oferit
miercuri 10 martie a.c.,

la re[edin]a sa, o cin` de caritate
în beneficiul Funda]iei „Parada”,
care de ani buni se dedic` protec-
]iei tinerilor [i copiilor str`zii.
Misiunea Funda]iei „Parada”

este re/integrarea social` complet`
[i stabil` a persoanelor cu risc de
excluziune social`, prin folosirea
unui demers participativ, prin care
beneficiarii serviciilor sunt la
început partenerii Funda]iei [i,
apoi, actorii propriei dezvolt`ri
personale [i ai propriei vie]i.
În prezent, Funda]ia colec-

teaz` fonduri pentru construirea
unei [coli pentru ace[ti n`p`stui]i
ai soartei, [coal` care va
reprezenta o form` alternativ` de
înv`]`mânt, capabil` s` le ofere [i
lor o [ans`, prin educa]ie, la o
via]` normal`. Ini]iativa este
agreat` [i de Ministerul Edu-
ca]iei, Cercet`rii [i Tineretului,
care ar urma s`-[i dea avizul
necesar pentru func]ionare.
Seara a fost agrementat` de

un narator, în persoana scriito-
rului [i jurnalistului Alberto Toso
Fei, care a condus publicul
printr-o Vene]ie secret` [i miste-
rioas`, înso]it fiind de muzica
suav` a unui flautist. Prin
Vene]ia, deoarece specialit`]ile
oferite la cin` erau la rându-le
misterioase bucate din regiunea
Veneto. Ca [i buc`tarul, de altfel.
Programul a inclus [i o

tombol`, care s-a bucurat de un
deosebit succes. Rolul de modera-
tor al serii a fost jucat, cu distinc-
]ie, chiar de dl. Ambasador.
Impresionant a fost faptul c`,

de[i, travers`m o criz` economic`
serioas`, nu pu]ini au fost aceia
care au r`spuns invita]iei E.S.
Mario Cospito printr-un gest
filantropic. La serat` au participat
numero[i întreprinz`tori italieni
[i oficiali români, printre care s-a
num`rat [i domnul deputat
Mircea Grosaru, reprezentantul
minorit`]ii italiene în
Parlamentul României.22
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C
antautorul italian
Franco Midiri,
cunoscut pentru
succesul s`u de

anul trecut de la Sanremo,
unde la „Festival della
Melodia“, a câ[tigat marele
premiu al festivalului cu piesa
„E! Sai che cosa c’e”,
întreprinde în acest an un
lung turneu în România.

El a concertat deja, la Ia[i
[i Suceava, bucurându-se de
aprecierea publicului, nu
numai pentru muzica bun`,
dar [i pentru actele de bine-
facere care înso]esc spectaco-
lele sale, întrucât, pe lâng`
latura artistic`, turneul are [i
una umanitar`, care promo-
veaz` sus]inerea [i integrarea
în comunitate a persoanelor
cu nevoi speciale. Frumuse]ea
[i bucuria muzicii fac cas`
bun` cu omenia, cu bucuria
de a d`rui celor neajutora]i o
clip` de fericire. Un gest, o
mângâiere... spun multe
despre sensibilitatea unui om,
a unui artist care a în]eles c`
arta poate fi o alinare pentru
orice nefericire, pentru a uita
chiar [i numai pentru dou`
ore, – atât cât dureaz` specta-
colul oferit de Franco Midiri, –
de triste]e, de neputin]` [i de
necazurile cotidiene.

Dou` ore a durat [i specta-
colul de la Suceava la care au
participat numero[i spectatori,
la fel ca [i la concertul de la
Ia[i, dovad` c` publicul din
nordul ]`rii a fost deja cucerit
de cantautorul italian. Specta-
colele au ]inut`, un decor [i o
scenografie simpl`, dar
rafinat`, care sus]in armonios

cântecele interpretate de
Franco Midiri. Turneul conti-
nu` cu spectacole în mai
multe localit`]i din ]ar`, astfel:
10 aprilie - Arad, la Teatrul
„Ioan Slavici”; 17 aprilie –
Deva, Casa de Cultur` a Sindi-
catelor; 24 aprilie – Timi[oara,
Casa de Cultur` a Sindicate-
lor; 1 mai – Constan]a, tot la
Casa de Cultur` a Sindicate-
lor; 15 mai – Gala]i, la Teatrul
Muzical; 29 mai – Br`ila,
Teatrul „Maria Filotti”; 5 iunie
– Foc[ani, la Teatrul Muni-
cipal; 12 iunie – Boto[ani,
Teatrul „Mihai Eminescu”.

Seria spectacolelor va fi
întrerupt` în perioada vacan]ei
de var`, urmând s` fie reluat`
în lunile octombrie, noiembrie
[i decembrie la: Craiova,
Turnu Severin, Cluj-Napoca,
Bra[ov, Tg. Mure[, Piatra
Neam], la date ce vor fi
anun]ate ulterior.

În afara programului de
turneu deja stabilit, artistul a
fost invitat pentru un concert,
în data de 1 iunie, la Bac`u.

Particularitatea acestui
proiect este dat` [i de faptul c`
în scop umanitar, Funda]ia
„Al`turi de voi – România”,
este partener al artistului la
realizarea turneului, dup`
cum a informat dra Carmen
Botezatu, directorul de ima-
gine [i purt`torul de cuvânt al
lui Franco Midiri, [i care a
precizat c` fiecare eveniment
va fi precedat de o conferin]`
de pres` [i chiar de
minirecitaluri, în câteva ora[e.

Franco Midiri î[i va încheia
turneul spre finele anului, cu
„un megaconcert” la

Bucure[ti, la care-[i vor da
concursul [i invita]i de seam`
din lumea muzical` italian`.

Îi dorim mult succes cant-
autorului, pe tot parcursul
acestui turneu, [i o carier`
artistic` str`lucit` în
continuare.

Sper`m c` România va fi o
bun` ramp` de promovare,
dar [i de câ[tigare a
notoriet`]ii, pe care d`ruitul
artist o merit` în aceast`
frumoas`, dar dificil` meserie.

Ioana Grosaru

Franco Midiri
Un turneu de larg` respira]ie

23GENNAIO-MARZO 10
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Veneti in Romania

Drumul speran]ei

IANUARIE-MARTIE 10

R
ecent, în Sala de conferin]e a
Accademiei di Romania din Roma a
avut loc prezentarea volumului Veneti
in Romania, publicat în 2008, de c`tre

Longo Editore din Ravenna într-o serie în care
ap`ruser` anterior studii despre emigra]ia din
regiunea Veneto în SUA, Africa de Sud, Elve]ia,
Australia [i Benelux.
Semnatarii volumului sunt – Roberto

Scagno, profesor de limb` [i literatur` român`
la Universitatea din Padova, principalul specia-
list italian în opera [i gândirea lui Mircea Eliade
[i traduc`tor al acestuia în italian`, Paolo
Tomasella, arhitect preocupat de istoria arhitec-
turii [i Corina Turcu, doctor în istorie. În cadrul
emigra]iei din regiunea Veneto în ultima treime

a sec. XIX, un capitol important, dar înc` insufi-
cient explorat, prive[te ]`rile din Europa
Central` [i de Est, unde emigra]ia venet` a jucat
un rol major în crearea infrastructurilor rutiere
[i feroviare [i în construc]iile publice. În
România, privit` ca „sora latin` din Orient”, din
provinciile venete au sosit muncitori specializa]i
cât [i arti[ti [i al]i oameni de cultur`, ingineri,
arhitec]i, industria[i, num`rul noilor veni]i
sporind mai ales în perioada interbelic`, dar
întrerupt brutal în 1948.
În volum sunt publicate [i contribu]ii care

privesc dezagregarea comunit`]ii italiene din
România, exodul unor italieni [i asimilarea
for]at` a celor r`ma[i.

E
ste cât se poate de îmbucur`tor faptul c`
tot mai multe etnii tr`itoare în România
î[i scriu istoria c`utând prin acest demers
s`-[i recupereze propria istorie [i tradi-

]iile, s`-[i explice cauzele emigr`rii lor, s` reme-
moreze vicistitudinile istoriei care le-au deter-
minat s`-[i p`r`rseasc` ]ara natal` [i s`-[i g`seasc`
o patrie adoptiv`, pe care cu timpul [i-au asumat-o
[i la edificarea c`reia au contribuit cu prisosin]`.
Iat` c` dup` volumul ce prezint` succint

istoria minorit`]ilor na]ionale din România, au
ap`rut c`r]i despre etnicii armeni sau evrei din
România, iar acum cartea lui Marius Dobrescu
vine s` prezinte „o p`rticic` din biografia
comunit`]ii albaneze”, dup` cum afirm` autorul
însu[i. Drumul speran]ei. O cronic` a comunit`]ii
albaneze din România, povestit` de ea îns`[i, este
în viziunea autorului o biografie a acestei comu-
nit`]i, ...dar [i o autobiografie, iar titlul simbolic,
sugerat chiar de unul dintre urma[ii fo[tilor
imigran]i, vizeaz` România, adev`rat t`râm al
f`g`duin]ei [i atât de primitor cu prec`dere în
perioada interbelic` [i dup` 1990, pentru imi-
gran]ii albanezi, alunga]i de s`r`cia [i vitregiile
sor]ii din ]inuturile natale sau din Kosovo,
Macedonia [i alte teritorii locuite de ace[tia.
Ap`rut la Editura Privirea a Asocia]iei Liga

albanezilor din România, volumul, aflat la cea
de a treia edi]ie, stârne[te interesul prin bog`]ia
[i varietatea informa]iilor provenind de la un
impresionant num`r de interlocutori, de pro-
fesii [i vârste diferite, privind istoria devenirii

comunit`]ii albaneze din România, personali-
t`]ile trecute sau contemporane ce au marcat
ambele ]`ri... obiceiurile [i tradi]iile deloc uitate.
Uneori întreb`rile se repet`, ca de pild` cele

privind amintirile despre locurile na[terii [i ale
copil`riei, obiectele aduse din Albania sau,
invers, ce s-ar duce cu sine la o eventual`
plecare din România... Uneori [i r`spunsurile
sunt similare, un fel de varia]iuni pe aceea[i
tem`, dar toate de un farmec aparte, cu o u[oar`
sau mai pronun]at` nostalgie dup` locurile de
origine – personale sau ale p`rin]ilor, bunicilor,
str`bunicilor... dup` aromele îmbietoare ale
pl`cintelor, înghe]atei sau baclavalelor.
Sunt surprinse aspecte ale zonelor turistice –

vechiul Berat, „ora[ul cu o mie de ochi“, ale
urbei moderne, dar [i ale satului tradi]ional
albanez cu ritualurile [i s`rb`torile lor, ale vie]ii
de familie, în care tradi]ia impune respectul nu
numai fa]` de p`rin]i, dar [i fa]` de cel mai
mare, fie el frate, v`r sau vecin, cu o cas` mereu
primitoare – „Casa albanezului este a lui
Dumnezeu [i a oaspetelui“.
Capitole distincte înm`nunchiaz` evoc`ri –

pagini de memorialistic`, de istorie, precum [i
documente [i m`rturii despre istoria
comunit`]ii albaneze din România, despre
rela]iile diplomatice româno-albaneze din anii
1913 -1939 sau despre înfiin]area Institutului de
Studii Sud-Est Europene.
Este o carte care se cite[te cu interes [i

pl`cere. Nu o rata]i! (Elena B`descu)
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M
ultilingvism [i limbi minoritare în
România – studiul lingvi[tilor
Nicolae Saramandu [i Manuela
Nevaci abordeaz` aspecte impor-

tante ale problematicii actuale privind minorit`-
]ile na]ionale din Europa, cu referire îndeosebi la
politica României în acest domeniu [i aplicarea
prevederilor celor mai importante documente
oficiale ale Consiliului Europei privind
minorit`]ile na]ionale [i promovarea limbilor
minoritare: Conven]ia-cadru pentru protec]ia
minorit`]ilor na]ionale, ratificat` de România la 11
mai 1995 [i Carta european` a limbilor regionale
sau minoritare, ratificat` la 24 octombrie 2007.
În prezent, în Europa sunt 42 de limbi

oficiale sau co-oficiale, considerând bosniaca,
croata [i sârba limbi oficiale distincte.
Pe baza unei ample document`ri privind

patrimoniul lingvistic european atât din materiale
oficiale, cât [i din lucr`ri de specialitate [i din
date furnizate de c`tre utilizatori ai limbilor
minoritare, autorii prezint` multilingvismul,
definit ca folosire alternativ` a mai multor limbi [i a
mai multor sisteme lingvistice, corelat cu existen]a
minorit`]ilor na]ionale [i a limbilor acestora.
Se vorbe[te despre multilingvism cu diversele

sale tipologii – dup` variate criterii de natur`
sociologic`, psihologic`, lingvistic` [i, de aseme-
nea, despre apari]ia la un multilingv a unei
anume schimb`ri de cod, code switching, concept
care desemneaz` capacitatea individului de a trece
de la o limb` la alta, de la un dialect la altul sau de
la un stil la altele în cursul aceleia[i conversa]ii.
Relevant` este [i identificarea factorilor

sociali [i institu]ionali care pot facilita continui-
tatea folosirii unei limbi [i care creaz` condi]iile
necesare pentru o utilizare pe scar` mai larg`,
principalii factori fiind: familia, educa]ia [i
comunitatea, al`turi de cadrul institu]ional [i
legal în care limba respectiv` este folosit`.
De apreciat [i analiza situa]iei în care se afl`

anumite limbi regionale [i minoritare, pe baza
unor rapoarte pe tema acestor limbi, o
actualizare a studiului care s` includ` limbile
român` [i bulgar`, devenite limbi oficiale ale
UE în 2007, fiind în curs. Din cele 42 de limbi
oficiale ale Europei, în Uniunea European` sunt

recunoscute 23, dintre care unele vorbite la
scar` mondial`. Pe lâng` acestea, din
patrimoniul UE mai fac parte alte 60 de limbi,
vorbite în anumite regiuni sau de anumite
grupuri. Conform Cartei europene a limbilor
regionale [i minoritare, limbile regionale sau
minoritare reprezint` limbile „folosite în mod
tradi]ional într-o anumit` zon` a unui stat de
c`tre cet`]enii acelui stat care constituie un grup
numeric inferior restului popula]iei statului [i
diferite de limba oficial` a acelui stat.“
UE recunoa[te leg`tura strâns` dintre limb`

[i identitate, precum [i faptul c` limba repre-
zint` expresia cea mai direct` a culturii, motiv
pentru care politicile lingvistice au fost elaborate
astfel, încât s` respecte diversitatea lingvistic`,
s` promoveze multilingvismul [i când e
necesar, s` protejeze limbile aflate în pericol.
Sunt relevante considera]iile privind limba

român` [i cele 4 dialecte ale ei: dacoromâna –
singurul dialect care [i-a creat o variant`
standard, româna literar`, folosit` ca limb` de
stat în România [i R. Moldova; aromâna;
meglenoromâna [i istroromâna, cu sublinierea c`
România este una din ]`rile europene cu un
patrimoniu lingvistic foarte bogat, având în
prezent 20 de limbi minoritare protejate prin
lege. În acest sens, studiul cuprinde un capitol
care analizeaz` cele 10 limbi care beneficiaz`
de protec]ie general`: albanez`, armean`, greac`,
italian`, idi[, macedonean`, polonez`, romani,
rutean`, t`tar`, precum [i alte 10 care
beneficiaz` de protec]ie sporit`: bulgar`, ceh`,
croat`, german`, maghiar`, rus`, sârb`, slovac`,
turc`, ucrainean`. De men]ionat c` pezentarea
fiec`rei limbi se încheie cu câteva date despre
respectiva minoritate etnic` din România.
Partea final` a studiului con]ine evalu`ri ale

gradului de utilizare/vitalitate a limbilor mino-
ritare din România, cu specificarea structurilor
de înv`]`mânt cu predare în limba matern`,
al`turi de recomand`ri [i propuneri pentru
promovarea acestor limbi în domenii esen]iale –
educa]ie, mass-media, cultur`, administra]ie,
justi]ie, via]` economic` [i servicii.

Elena B`descu

20 de limbi minoritare
protejate prin lege

în România
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Î
]i trebuie atât de pu]in ca s`
fii fericit... O c`su]` cu de
toate, o gr`din` cu plante
aromate [i cu flori, o so]ie

iubitoare [i mul]i, mul]i prieteni,
cu care s` împar]i modestele tale
vise.

Luigi Gianmatteo îmi
m`rturisea la prima noastr`
întâlnire c` a venit în România,
pentru c` aici se simte foarte
bine, aici [i-a g`sit lini[tea [i are o
so]ie minunat`, pe care o ador`.
„Este cea mai bun` femeie pe
care am cunoscut-o. Am l`sat
rudele [i prietenii de acas`,
pentru c` am [tiut c` aici, lâng`
so]ia mea, o s`-mi fie bine”, îmi
spunea el.

Acesta este adev`ratul motiv
pentru care italianul Luigi
Gianmatteo, care tr`ie[te acum
într-o mic` localitate din Moldova,
la Buhu[i, a venit [i [i-a întemeiat
o nou` gospod`rie, o nou` familie
aici, în România. Sunt mai bine
de patru ani de când a p`r`sit
Italia pentru a-[i reface via]a.
Acum este fericit [i împ`cat. Are
o cas` îngrijit` pe care [i-a
aranjat-o cum [tie el mai bine, a[a
cum a fost înv`]at la el, în Italia.

Toat` via]` a muncit, pentru
c` nu-i u[or s` fii cresc`tor de
animale, mai are [i acum multe
oi, acolo, pe care ar fi dorit s` le
aduc` în România. Nu-i omul
care s` stea degeaba [i pentru c`

iube[te animalele, [i-a amenajat
[i aici, în curtea din spatele casei,
o mic` cresc`torie de iepuri [i de
p`s`ri de care îngrije[te cu mult
drag.

Nu-i lipsesc italianului nostru
nici aromele de acas`. Pentru ca
mâncarea s` fie condimentat` [i
s` fie dup` gustul lui, [i-a adus
plante din Italia, (ment`, busuioc,
salvie, rozmarin…), pe care le-a
r`s`dit în mica gr`dini]` din fa]a
casei. Mâncarea trebuie s` fie
gustoas`, iar so]ia lui g`te[te
acum [i mâncare neao[
româneasc`, dar [i dup` re]ete
tradi]ionale italiene[ti, care
trebuie s` aib`, neap`rat, gustul
copil`riei lui Luigi. El vorbe[te cu
mult` pl`cere despre tradi]iile
culinare de acas`, [i mai ales

despre brânz`, despre cum
trebuie s` fie preparat` ca s` fie
bun` [i gustoas`, despre cum se
preg`te[te parmeggiano, f`r` de
care nici o re]et` de spaghete nu
se poate concepe. Ne-a f`cut [i o
demonstra]ie, pe care am savurat-
o al`turi de cei doi so]i
Gianmatteo.

Ce mai, îi place, se simte bine
cu so]ia lui românc` în mica lor
gospod`rie. Nu a ]inut cont de
nimic când a fost s` aleag` între a
r`mâne în Italia sau a se muta
definitiv în România. Nici chiar
sfaturile celor apropia]i nu l-au
determinat s` renun]e la
hot`rârea lui, chiar dac` aceasta
i-a nedumerit, ei mai sperând c`
poate, într-o zi, se va întoarce
totu[i. Aici este, îns`, casa lui de
acum încolo, aici are familie, [i-a
f`cut prieteni [i are cu cine se
întâlni la câte o mic` petrecere de
s`rb`tori sau la sfâr[it de
s`pt`mân`, în momentele de
r`gaz. Aici este mul]umit [i
fericit.

Ioana Grosaru
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Asocia]ia Italienilor din
România (RO.AS.IT.) î[i exprim`
indignarea fa]` de tentativa unor
persoane de a intra, prin tehnici
subversive, în posesia unor bunuri
din patrimoniul etniei.
Am aflat c` în [colile din

România a fost lansat un concurs
prin care elevii cu vârste între 8 [i
19 ani sunt invita]i s` trimit`
agen]iei italiene La Fabbrica
„m`rturii/dovezi – sub form` de
fotografii înso]ite de scurte
explica]ii/comentarii – în leg`tur`
cu prezen]a italian`/ italienilor în
trecut [i prezent, în ]ara lor (...)
Sunt acceptate [i fotografii vechi
(g`site în albumul de familie sau
reperate la prieteni ori asocia]ii)
(...) Toate fotografiile [i textele
trimise vor putea fi folosite de
organizatorul concursului în
vederea public`rii sau a expunerii
lor, în cadrul expozi]iei sau în alte

materiale ce pot fi difuzate – în
diferite momente ale expozi]iei –
f`r` ca autorului s`-i revin` vreo
recompens`, inclusiv eventuale
drepturi de autor”.
Potrivit statutului de utilitate

public`, RO.AS.IT. are autoritatea
[i datoria de a veghea asupra
comunit`]ii italiene din România [i
de a-i ap`ra identitatea. Fotografiile
[i documentele care atest`
existen]a str`veche a italienilor pe
aceste meleaguri reprezint`
componente de valoare ale
patrimoniului [i, implicit, sunt
vectori ai identit`]ii etniei. De
aceea, consider`m c` un astfel de
concurs nu se poate desf`[ura f`r`
aprobarea noastr` prealabil` [i, în
acest sens, facem apel la
Ministerul Educa]iei, Cercet`rii,
Tineretului [i Sportului s`
informeze înv`]`torii [i profesorii
despre nelegitimitatea lui. CO

MU
NIC

AT



D
in 14 ianuarie
2010, a intrat în
vigoare noua
Lege, nr. 381/10

dec. 2009, publicat` în
Monitorul Oficial al României,
partea I, nr. 870/14 ian. 2010,
privind introducerea
concordatului preventiv [i a
mandatului ad-hoc – o solu]ie
concret` pentru firmele aflate
în dificultate financiar`.

O astfel de lege a mai
func]ionat în România, cu
rezultate eficiente, în perioada
1929 – 1938, acoperind
deosebit de dificila perioad` de
criz` economic` dintre 1929 [i
1933, de care s-a trecut cu
bine, perioad` care nu sea-
m`n` nicicum cu actuala criz`
despre care, îns`, conform
previziunilor, vom afla mult
mai multe, în aceast`
prim`var`.

Noutatea o reprezint`
faptul c` procedura propus`
prin lege este una extrajudi-
ciar`, rolul instan]ei compe-
tente reducându-se doar la a
numi conciliatorul, a judeca
cererile debitorului sau ale
creditorilor în cursul procedu-
rii [i de închidere a concorda-
tului sau mandatului ad-hoc la
finalizarea contractului sau la
încetarea acestuia, dar [i
apari]ia unei alte profesii, cea
de conciliator.

Legea permite firmelor,
printr-un contract cu debitorii,
s` evite starea de încetare de
pl`]i care ar conduce în mod
inevitabil la insolven]`.

Propunerea de concordat
sau de mandat ad-hoc
porne[te de la debitor, care

propune un conciliator, iar
acesta, la rându-i, propune
instan]ei competente terito-
riale, respectiv tribunalului,
un plan de redresare.

Termenul limit` de
adoptare a acestui contract
este de 30 de zile de la data
propunerii, timp în care tribu-
nalul, prin judec`torul-sindic,
va pronun]a o încheiere irevo-
cabil` de deschidere a proce-
durii de concordat preventiv
sau mandat ad-hoc, numind
un conciliator, propus de c`tre
debitor.

Din alt` perspectiv`, legea
vine s` înlocuiasc` par]ial ceea
ce s-a propus prin Legea nr.
85/2006, privind procedura
insolven]ei, cu modific`rile [i
complet`rile ulterioare,
respectiv reorganizarea judi-
ciar`, procedur` dovedit`
practic ineficient`, marea
majoritate a firmelor aflate în
reorganizare, ajungând
aproape inevitabil la acela[i
rezultat: insolven]a.

Desigur c` odat` cu adop-
tarea [i intrarea în vigoare a
prezentei legi privind introdu-
cerea concordatului preventiv
[i a mandatului ad-hoc, vor
trebui modificate [i Legea nr.
85/2006, cu modific`rile [i
complet`rile ulterioare, dar [i
Ordonan]a de urgen]` nr.
86/2006, privind organizarea
profesiei de practician în
insolven]`, ultima aflat` deja
în dezbaterea Comisiei juridi-
ce a Camerei Deputa]ilor,
fiind foarte aproape de a fi
adoptat`.

Sunt convins de rolul
important pe care îl va avea

prezenta lege în perioada
imediat urm`toare, dar [i de
faptul c` se va trece, f`r`
discu]ie, spre o nou` calitate
în ceea ce prive[te lumea
afacerilor din România, legea
în spiritul ei f`când un pas
înainte c`tre buna-credin]` a
celor care activeaz` în aceast`
lume, atât de divers`.

Voi reveni cât mai curând
posibil cu am`nunte referitoa-
re la aplicarea ei [i la modul în
care, în egal` m`sur`, atât
debitorii cât [i creditorii vor
trebui s` contribuie la îns`n`-
to[irea unei economii sufocate
de practici anticoncuren]iale
sau de neperforman]`.

O nou` lege
\n sprijinul firmelor
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Mircea Grosaru
Doctor în drept economic [i
comercial, membru al
Comisiei juridice de
disciplin` [i imunit`]i
a Camerei Deputa]ilor
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Gent.ma sign.ra Gabriela Tarabega,

Con molto piacere ho letto l’articolo sull’aviatrice romena
Smaranda Br`escu, pubblicato sulla rivista “Siamo di nuovo
insieme”, da Lei brillantemente diretta e inviatami dal
Comandante Neculai P`durariu, che la stima molto, e che mi ha
fornito il Suo indirizzo per potrebe esprimerme i miei
complimenti per la sua eminente direzione. Nella mia carriera
militare ho diretto il mensile “Pidierre” della Marina Militare
Italiana e apprezzo molto questa professione, specialmente
quando viene svolta con passione, precisione, bravura e
valentia. Ho ammirato sulla rivista il suo bell’articolo sulla
“Cappella Sistina” ed anche l’intervista all’Ambasciatore
d’Italia a Bucarest, S.E. Mario Cospito.

La prego pertanto di accogliere le mie piu sincere
felicitazioni, insieme ai miei piu cordiali saluti,

Controammiraglio Enzo Tanga

Stimat` doamn` Gabriela Tarabega,

Cu mult` pl`cere am citit articolul dedicat aviatoarei
românce Smaranda Br`escu, publicat în revista “Siamo di
nuovo insieme", condus` de dvs. în mod atât de str`lucit,
revist` pe care mi-a trimis-o Comandorul Neculai
P`durariu, care v` stimeaz` mult, [i care mi-a furnizat
[i adresa dvs. pentru a v` putea exprima felicit`rile mele
pentru excelenta dvs. conducere. În perioada carierei mele militare am
condus [i eu revista lunar` „Pidierre” a Marinei Militare Italiene [i apreciez mult aceast`
profesie, mai ales atunci când este f`cut` cu pasiune, precizie, bravur` [i talent. Am admirat în revist` [i
frumosul dvs. articol despre Capela Sixtin`, [i, de asemenea, interviul cu ambasadorul Italiei la Bucure[ti,
E.S. Mario Cospito.

Pentru toate acestea, v` rog s` primi]i felicit`rile mele cele mai sincere, odat` cu cordialele mele salut`ri,
Contraamiral Enzo Tanga

Machiavelli [i lumea
politic` de azi
Ciclul de manifest`ri Serile italiene,
demarat cu mult succes în toamna
anului ce a trecut, a fost reluat la
sfâr[itul lunii februarie a.c., în
organizarea Facult`]ii de Limbi [i
Literaturi Str`ine (catedra de italian`) a
Universit`]ii Bucure[ti în colaborare cu
Editura Humanitas [i Cercul de Studii
Culturale Interdisciplinare al Studen]ilor
Italieni[ti.
Dezbaterea a avut loc, ca de obicei, la
Libr`ria Kretzulescu, iar tema, de mare
actualitate, „Machiavelli [i lumea politic`
de azi” a fost, evident, de mare interes
pentru publicul spectator care a umplut
pân` la refuz incinta libr`riei.
Evenimentul a fost onorat de
interven]iile la obiect ale profesorilor
dr. Ion Goian, Remus Cernea [i dr.
Smaranda Bratu Elian.
În ziua dezbaterii, volumul “Principele”
de Niccolo Machiavelli a putut fi
achizi]ionat cu o reducere de 20%.
V` recomand`m s` nu rata]i
urm`toarele întâlniri.

Tineri români premia]i la Roma
Anual, Compania italian` ENEL organizeaz` concursul
interna]ional PlayEnergy dedicat elevilor din mediul academic
italian, dar [i celor din str`in`tate. La fiecare edi]ie a acestei
manifest`ri au participat [i elevi din România.
Prin acest demers, PlayEnergy vizeaz`, în general,
sensibilizarea [i responsabilizarea genera]iilor tinere în
activit`]ile privind eficien]a energetic` [i consumul ra]ional de
resurse. Edi]ia din acest an a concursului sus-men]ionat, cea
de-a treia, intitulat` „Eco-idei pentru ora[ul t`u“, s-a bucurat de
o larg` implicare din partea elevilor [i a profesorilor din
diferite ]`ri, participând un num`r de 112.000 de tineri cu
peste 3000 de proiecte. Dup` cum informeaz` Ambasada
României la Roma, printre câ[tig`torii concursului s-au aflat
elevi provenind din Italia, Rusia, Bulgaria, România, Slovacia
[i Panama, care au fost premia]i, în 24 februarie, în cadrul
unei ceremonii organizate la sediul ENEL din Roma, de c`tre
pre[edintele Piero Gnudi [i administratorul delegat, Fulvio
Conti, în prezen]a ministrului Tineretului italian, Giorgia
Meloni. Premiul întâi pentru România, categoria XXL (elevi de
liceu), a fost atribuit proiectului Campanie pentru eficien]a
energetic` realizat de un grup de elevi ai Liceului Teoretic
„Dimitrie Bolintineanu“ din Bucure[ti, sub coordonarea
doamnei profesor Steliana Petcu.
Iat` c` ne putem afirma în Italia [i prin lucruri l`udabile, fapt
pentru care Asocia]ia Italienilor din România se al`tur` tuturor
acelora care i-au felicitat pe tinerii români performan]i,
urându-le succese cât mai r`sun`toare!



„Stranger edition”
Filmul documentar „Magdalena” de Alejandro de la
Fuente cu Magdalena Lupu în rolul principal a fost
prezentat în avanpremier` la Torino în ziua de 4
martie a.c.
Lansarea a avut loc în cadrul evenimentului
cinematografic „Piemonte Movie 2010 – gLocal
Film Festival“ care dedic` cea de-a 10-a edi]ie a sa,
unui argument de mare actualitate: prezen]a
str`inilor în Italia – „Stranger edition“.
Potrivit ziarului „Adev`rul”, filmul vorbe[te despre
via]a cona]ionalilor no[tri din Peninsul`, despre
speran]ele [i iluziile lor într-o societate multietnic`.
Dup` trei ani de preg`tiri [i o investi]ie de circa
100.000 de euro, regizorul Alejandro de la Fuente
ofer` publicului italian un film despre emigrarea
românilor, dincolo de stereotipuri [i imagini
prefabricate. Pelicula reprezint` în viziunea
regizorului „cealalt` Românie, de la vest de
Bucure[ti“.
Povestea surprinde o alt` fa]` a imigra]iei
române[ti, cea a intelectualilor [i a profesioni[tilor.
În acela[i timp, filmul „Magdalena“ pune în
lumin` drama unei clase sociale ale c`rei nevoi sau
drepturi sunt ignorate.
Eroina p`r`se[te România în urma unei drame
personale, decesul so]ului, [i pleac` în Peninsul`
pentru a fugi de umbrele trecutului [i a avea o via]`
mai bun`. Magdalena vine în Italia ca
profesionist`, dup` ce a abandonat o carier` de
reporter TV, [i este nevoit` s` lupte pentru
reafirmare într-un mediu eterogen [i plin de
prejudec`]i. Personajul principal al filmului,
sprijinit de importante personaje italiene care cred
în poten]ialul ei, încearc` s` dezlege misterul
mor]ii unui tân`r român care a c`zut în canalizarea
ora[ului Torino chiar în perioada jocurilor olimpice
de iarn` de aici, din 2006. Pe m`sur` ce
investiga]ia jurnalistic` aduce la lumin` noi aspecte
ale mor]ii tân`rului român, Magdalena î[i d`
seama de propor]iile dramei imigran]ilor [i de rolul
acestora în societatea italian`. Filmul „Magdalena“
are un pronun]at caracter autobiografic, atât în ceea
ce prive[te regizorul, cât [i eroina. Toate
personajele sunt reale, iar fic]iunea este minim` în
desf`[urarea intrigii.

Românii din zona Grosseto
au un jurnal de [tiri în
limba român`
Potrivit Agen]iei Romanian Global News, începând
din 10 februarie a.c., Asocia]ia Româno-Italian`
„Hora Unirii” din Grosseto beneficiaz` la
Televiziunea Teletirreno Maremma Chanel, de un
spa]iu de 10 minute de emisie, în cadrul
Jurnalului, dedicat comunit`]ilor de str`ini din
Provincia Grosseto, acest lucru fiind posibil numai
datorit` bunei colabor`ri a pre[edintelui Asocia]iei,
dl Lorenzo-Iulian Prundeanu, cu directorul
respectivei televiziuni.
Colaborarea celor doi este de lung` durat`,
Televiziunea Teletirreno Maremma Chanel
realizând numeroase transmisiuni dedicate
comunit`]ii de români din zona Grosseto.
Deci se poate?

Centenarul Zilei Mondiale
a femeii Le donne – Roma
Accademia di Romania din Roma a g`zduit în
perioada 4 -18 martie, expozi]ia de pictur` Femei /
Le donne a artistei Barbara Hangan, expozi]ie
dedicat` tuturor femeilor cu prilejul centenarului
Zilei lor Mondiale (8 martie).
Celebr`m în acest an 2010 - un centenar de când,
în 1910, la Conferin]a Femeilor Socialiste din
Copenhaga a fost aprobat` o zi interna]ional`, ca zi
de s`rb`toare a femeilor, dar f`r` a se preciza o zi
anume, pentru a se celebra pacea [i câ[tigarea
dreptului la vot de c`tre femei.
Expozi]ia Barbarei Hangan a prezentat publicului o
bogat` serie de tablouri inspirate de femei care
[i-au l`sat amprenta în istoria umanit`]ii. {i totu[i,
dup` cum afl`m din comunicatul de pres` al
Accademiei di Romania, puternicele femei pictate
de artist` au acel aer melancolic specific spiritului
„fin de siècle”, acel abandon aristocratic pe care,

uneori, doar boarea
unui zâmbet îl
ascunde cu gra]ie.
Ochii lor par s`
spun` c` au v`zut
odat` ceva esen]ial,
gesturile lor au
pacea celor care au
în]eles [i [tiu deja,
[i de aceea ele vin
spre noi înv`luite în
t`cerea
inexprimabilului.
Trei dintre
portretele expuse o
prezint` pe Rita

Levi-Montalcini, laureat` a Premiului Nobel pentru
Medicin` în 1986.
Pentru artista clujean` Barbara Hangan (n. 1 nov.
1974), absolvent` a Academiei de Arte „Ioan
Andreescu“ din Cluj, aceasta a fost o a treia
întâlnire cu publicul din Peninsul`, dup` cele dou`
expozi]ii deschise la Vene]ia, în anii 2005 [i
respectiv, 2007.

Teatrul Metropolis
la Roma
La invita]ia Accademiei di Romania din Roma,
Teatrul Metropolis a sus]inut un spectacol, un regal
actoricesc, cu „Podu’“ regizat de Hora]iu M`l`ele,
la Teatro Belli, din centrul istoric al Romei, în seara
zilei de 25 ianuarie.
Montat dup` piesa lui Paul Ioachim „Podul
sinuciga[ilor“, spectacolul prezint` trei personaje –
un îndr`gostit (George Iva[cu), un geniu neîn]eles
(Hora]iu M`l`ele) [i o actri]` (Meda Victor) – care
se întâlnesc pe calea ferat` a unui pod, mânate de
acela[i gând - al încheierii socotelilor cu via]a. Dar
dup` ce-[i spune fiecare povestea care l-a condus
spre acest pod, în pragul disper`rii, deznod`mântul
este unul fericit, cei trei realizeaz` c` nu au motive
întemeiate pentru gestul fatal [i g`sesc
în]elepciunea s` o ia de la cap`t.
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„Consulat itinerant“
în Italia
Pentru a veni în sprijinul concet`]enilor no[tri care
tr`iesc [i muncesc în Italia [i al c`ror num`r este,
evident, tot mai mare, datorit` s`r`ciei din ce în ce
mai accentuate [i a [omajului în cre[tere din
România, Ministerul Afacerilor Externe a demarat
înc` din 2009 Programul „Consul itinerant”, în
cadrul c`ruia reprezentan]i ai Sec]iei Consulare din
cadrul misiunii diplomatice române în Italia se
deplaseaz` în diferite localit`]i unde exist`
comunit`]i importante de români, pentru a le oferi
asisten]` [i servicii consulare.
Ambasada României la Roma a recomandat tuturor
cet`]enilor români care solicit` servicii consulare,
s` se prezinte cu documentele de
identitate/c`l`torie [i/sau stare civil` în original [i
fotocopie. Persoanele care solicit` procuri pentru
eliberarea c`r]ii de identitate române[ti trebuie s`
se prezinte cu patru fotografii identice, color, de
dat` recent` [i dimensiuni specifice.
Pentru a putea beneficia de serviciile oferite, cei
interesa]i au nevoie de o programare prealabil`,
care poate fi ob]inut` de la Sec]ia Consular` a
Ambasadei României de la Roma.
Pentru anul 2010, programul „Consul itinerant”
vizeaz`: Catania (26/27 februarie), Olbia (19/20
martie), Palermo (aprilie/mai), Olbia (septembrie),
Reggio Calabria (noiembrie).
O ini]iativ` pe cât de l`udabil`, pe atât de necesar`.
Concet`]enii no[tri trebuie s` [tie c` nou` ne pas`!

Biseric` româneasc`
la Vene]ia
Dup` Roma, Bari [i Verona, comunitatea ortodox`
român` din Italia a înregistrat un alt mare succes.
Astfel, la Vene]ia, Consiliul comunal a aprobat
concesionarea unui teren, cu o suprafa]` de 8500
mp, pe care urmeaz` s` se construiasc` o biseric`
ortodox` [i un centru cultural. Cel care s-a ocupat
de ob]inerea terenului [i va supraveghea [i ridica-
rea centrului este preotul Avram Matei, parohul
Bisericii „Sfânta Lucia“ din Vene]ia-Mestre. Cotidi-
anul „Il Venezia“ men]ioneaz` faptul c` aprobarea
terenului se datoreaz` în primul rând pre[edintelui
consiliului local din Vene]ia, Renato Boraso, can-
didatul cu cele mai multe voturi ob]inute la prece-
dentele alegeri administrative, precum [i consilie-
rului cu probleme de urbanistic`, Gianfranco
Vecchiato. Dup` cum afirm` p`rintele Matei „orga-
nizarea comunit`]ii a început în toamna anului
2002, când la solicitarea credincio[ilor [i cu bine-
cuvantarea IPS Mitropolitul Iosif, s`vâr[eam pri-
mele slujbe la Vene]ia. Comunitatea num`ra atunci
aproximativ 50 de persoane [i a reu[it s` încheie cu
Trenitalia un contract de închiriere pentru Biserica
„Sfânta Lucia“ din Vene]ia-Mestre. De atunci,
biserica din Mestre a devenit locul cel mai iubit de
românii din zon`. Comunitatea ortodox` din pro-
vincia Vene]ia este foarte complex`, fiind format`
din credincio[i proveni]i atât din România cât [i
din Basarabia sau din Ucraina (zona Cern`u]iului).
Putem spune cu mare bucurie c` în parohia
noastr` s-a cristalizat o mare unitate de neam,
tr`indu-se într-o atmosfer` de fr`]ie [i respect.“

S`rb`toarea
M`r]i[orului
Românii tr`itori în Italia ca [i italienii tr`itori în
România [i-au dorit dintotdeauna s` transfere în
patria lor adoptiv`, pe care au ales-o de voie sau de
nevoie, o parte din tradi]iile lor de acas`, tradi]ii
care ]in de identitatea lor cultural`, pe care nu [i-o
pierd nici la un secol de la str`mutare.
În acest an, parc` mai mult ca oricând, românii din
Peninsul` au sim]it nevoia s` r`spund` chem`rii
prim`verii printr-o serie de manifest`ri dedicate
M`r]i[orului, ginga[ul mesager – simbol al
anotimpului când întreaga natur` se treze[te din
somnolen]a iernii.
De la Baluri ale M`r]i[orului, precum cel organizat
la Torino, la spectacole ce au etalat pe scen` o
întreag` colec]ie de costume populare române[ti –
cel de la Milano de exemplu, oferit sub patronajul
Consulatului Român din localitate, cona]ionalii
no[tri s-au bucurat [i de alte petreceri de la care nu
au lipsit vinul de via]` lung` [i preparatele culinare
române[ti.
{i la Civitavecchia (localitate cu puternice
rezonan]e romantice pentru orice român
care-l iube[te pe Mihail Sebastian [i al s`u
„Joc de-a vacan]a”), aceast` s`rb`toare a
fost implementat`, la ini]iativa
Parohiei Ortodoxe Române din
acest ora[el.
Între 28 februarie [i
1 martie, în
incinta
Centrului
Comercial „La
Scaglia” din
Civitavecchia, un
grup de consilieri
parohiali a oferit
m`r]i[oare (potrivit
tradi]iei
române[ti),
înso]ite de flori
de mimoz`
(potrivit
tradi]iei
italiene) [i un
pliant în limba
italian` în care se povestea
semnifica]ia m`r]i[orului,
vestitor al prim`verii, al unui
început de via]` nou`, al unei
speran]e de mai bine.
Ac]iunea a continuat duminic`,
7 martie la Spitalul „San Paolo”,
unde întreg personalul feminin al
spitalului, dar [i pacientele au
primit o orhidee [i un
m`r]i[or. În aceea[i zi, la
biseric`, dup` terminarea
slujbei, fiecare
credincioas` a primit câte o
garoaf`.
Imagina]i-v` ce lucru
minunat li s-a întâmplat acestor
oameni [i ce minune ar fi dac`
acest gest simplu [i omenesc
s-ar extinde în toate
localit`]ile italiene în care
exist` comunit`]i române[ti!
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