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ÎN LOC DE.....MARȚI....

Scris de Radu GRUIA

....26 iunie 2012, apare TRANSALPINA 2012 ! De ce ? Păi pentru că sus-semnatul
n-am participat – de data aceasta – la spectacolul lunar al trupei Mecanicilor’61!
Nici cunoscuta noastră vedetă Redford’61 n-a fost ! Culmea, din acelaşi motiv
anume ca şi mine: amândoi am fost pe „cea mai înaltă şosea” din România, fără
să „punem” nimic la cale, pur şi simplu din coincidenţă! Dovadă că acest bizar
sincronizm al unor evenimente, fapte, acţiuni sau pur şi simplu chestii psihice,
se întâmplă „pe bune” ! În totală disonanţă cu concluzia rapidă a „analiştilor”
amatori: „ Coincidenţă ? Hai dom’le, fii serios! Aşa ceva NU se’ntâmplă!”. Mai
mult, Nae şi cu mine am parcurs traseul la un interval de 2-3 ore, fără să ne
întâlnim, fiecare pornind din locaţii diferite – eu din Rânca iar Nae din Vâlcea –
datorită...ghici ghicitoarea mea – lipsei de semnal pe telefoanele mobile ! Sâc !
Şi uite aşa, în loc de obişnuita „cronică de spectacol” întregită cu „afişul”
respectiv, veţi citi despre Transalpina cu bonus Salina Turda. Cu poze cu tot !
Un pic de istorie şi...geografie
Transalpina este cel mai inalt drum rutier din întregul lanţ al Munţilor
Carpaţi, atat din România cât şi din afara ei, atingând altitudinea maximă în
Pasul Urdele 2145 m. Şoseaua traversează Muntii Parâng de la N la S fiind
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paralela cu Valea Oltului
si Valea Jiului intre care
se afla si lega Localitatea
Saliste din Judetul Sibiu
de Localitatea Novaci din
judetul Gorj. Desi este
mai inalta mai veche si
mai
frumoasa
decat
Transfagarasanul,
este
mai putin cunoscuta
pentru ca , Transalpina,
cu
toate
ca
este
catalogat drum national,
DN 67c (partial), nu a
fost pana in 2009 niciodata asfaltata. Transalpina a fost construita de armatele
romane in drumul lor spre Sarmisegetusa, pavata cu piatra de Regele Carol al IIlea dupa 1930 si reablitata de nemti in al II-lea razboi mondial dupa care a fost
uitata. Faptul ca a fost uitata si a devenit un drum greu de parcurs a ajutat
Transalpina sa-si pastreze neatinsa salbaticia si farmecul aparte pe care putine
locuri din tara il mai au. Este printre putinele drumuri din tara pe care se poata
ajunge cu masina pana la nori si chiar deasupra lor.
Transalpina, denumita si "Drumul Regelui" face legatura intre Transilvania si
Oltenia. Aflat la peste 2.000 de metri altitudine, Transalpina este cel mai înalt
drum din România care poate fi traversat cu maşina, având punctul cel mai înalt
în Pasul Urdele (la 2.145 m).
Desi mai inalta decat Transfagarsanul este mai putin cunoscuta decat acesta
pentru ca nu a fost niciodata asfaltat chiar daca figureaza ca si drum national pe
toate hartile, fie ele tiparite sau GPS. In 2009 a inceput asfaltarea si modernizarea acestui drum pe o distanţă de 148 de kilometri, între Sebeş, judeţul Alba
si Bengesti judeţul Gorj. In luna iulie 2012 pe mai mult din 99% din traseul
Transalpinei primul strat de asfalt a fost asternut. Se preconizeaza ca intreaga
Transalpina va fi asfaltata si modernizata pana la finele anului 2012.
Începuturile acestui drum sunt neclare. Unele surse susţin că a fost
construit prima dată de legiunile romane în timpul războaielor cu dacii, motiv
pentru care pe hărţile de istorie este trecut sub denumirea de "coridorul IV
strategic roman" Există şi o legendă locală, care spune că, la sfârşitul secolului
XVIII şi la începutul secolului XIX, fiecare familie de localnici a participat la
construirea unei porţiuni din acest drum, în funcţie de posibilităţile fizice şi
financiare ale sale. Potrivit altor surse, şoseaua a fost construită şi pietruită de
germani în timpul primului razboi mondial , din raţiuni militare, însă a fost
foarte puţin folosită. Transalpina a fost reconstruită în perioada interbelică şi
dată în folosinţă în 1938, când a fost inaugurată de regele Carol al II-lea. Drumul
a mai fost reabilitat în timpul celui de-al doilea razboi mondial, când germanii
aveau nevoie de această cale de acces din motive militare. De atunci Transalpina
a fost foarte puţin întreţinuta. Traseul era folosit din timpuri stravechi de catre
pastorii din Marginimea Sibiului care isi treceau turmele in Oltenia, fiind nu mai
mult decat o cararuie prapastioasa pentru cai, numita sugestiv "Poteca
Dracului".
Inaugurarea Transalpinei s-a facut in primele zile ale anului 1938 de catre
regele Carol al II-lea la Poiana Sibiului. La acea vreme, drumul era considerat o
mare realizare tehnica, cu rol economic, strategic si militar, cu atat mai mult cu
cat oamenilor le era proaspata in minte perioada in care li se impusese religia
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catolică şi când unele familii au plecat pe acest drum pentru a-şi păstra tradiţia.
Conform memoriilor localnicilor, circa 200 de localnici din Jina, aflat acum în

judeţul Sibiu, însoţiţi de preotul satului, au luat drumul bejaniei, traversând
munţii pe "Poteca Dracului" şi stabilindu-se în localitatea Corbii de Piatra din
actualul judeţ Arges. Aşa se explică şi faptul că locuitorii din Marginimea Sibiului
şi cei din localităţile Novaci, Vaideeni şi Băbeni, aflate dincolo de munţi, în
judeţul Vâlcea, au aceleaşi costume naţionale, aceleaşi tradiţii şi aceeaşi
ocupaţie: pastoritul, fiind cunoscuţi sub numele de "ungureni".
Transalpina, Drumul Regelui, porneşte din Jina de unde coboară pe o
distanţa de 7 km până la Şugag. De aici începe urcuşul. După câţiva kilometri se
ajunge la barajul Tau şi apoi la barajul Oaşa. Transalpina continuă traversând în
partea stângă Barajul Oaşa mergând apoi până la Obârşia Lotrului.
Tot de la barajul Oaşa, în dreapta, se poate lua spre colonia de la "Fetiţa",
unde s-a construit o mânăstire. De acolo, urcând la Şureanu, se trece prin
"Luncile Prigoanei", un loc de tristă amintire pentru localnici, deoarece aici erau
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pedepsiţi cei ce vroiau să plece în bejenie, şi se ajunge la Cabana şi iezerul
Şureanu, magnific descris de Lucian Blaga, în acelaşi "Hronicul şi cântecul
vârstelor".Vechea cabană Oaşa este acoperită acum de apele lacului de la barajul
cu acelaşi nume, ca de altfel şi celebrul "brad strâmb" al lui Mihail Sadoveanu de
pe Valea Frumoasei, iar de aici se ajunge în localitatea Sadu şi apoi in Tălmaciu,
după ce se parcurg 62 km de peisaj minunat.
De la Obârşia Lotrului, aflată într-o vale cu o deschidere foarte frumoasă, sunt
mai multe posibilităţi: se poate merge în stânga spre Brezoi ce se afla la circa 60
km, trecând pe lângă Lacul Vidra şi apoi prin staţiunea Voineasa, sau în dreapta
spre Petrila, care e cale de 28 de km. Pentru a continua însă Drumul Regelui,
Transalpina, DN 67C, trebuie mers înainte spre Novaci. De fapt, de abia acum
începe cea mai spectaculoasă parte a Drumului Regal, drumul prin zona alpină,
adevărata Transalpina. Serpentinele se înşiruie una dupa alta, ducându-ne în
locuri tot mai înalte: Ştefanu, Cărbunele, Muntinu, Urdele. Dintr-o dată muntele
dispare, iar in faţă se întinde platoul de pe vârful Păpuşa de unde se coboară în
Staţiunea Rânca şi apoi la Novaci unde ia sfârşit Transalpina.
În 1938, la inaugurarea Transalpinei, Carol al II-lea şi suita sa au parcurs
traseul Novaci - Săliştea în opt ore. În zilele noastre datorită lucrarilor aflate în
curs pe traseul Jina - Sugag, Transalpina este parcursă pe traseul Sebeş - Şugag
- Obârşia Lotrului - Rânca - Novaci într-un timp de aproximativ 3 - 4 ore.
Participanţi, timing, traseu
Componenţa primului „team” „ieşit” pe traseu a fost. Ileana Gruia,
(autoarea ideii), Bogdan Anghel, (fratele Ilenei) şi... cel responsabil cu asigurarea
materialului de lecturat înaintea spectacolului nostru de marţea.....
Bogdan este stabilit de vreo 22 de ani în Belgia şi a venit la Bucureşti pentru a se
întâlni cu colegii lui de facultate, tot absolvenţi ai politehnicii bucureştene, dar
cu nişte anişori – vreo 14 – după noi. Eheee...ce vremuri !
Deoarece tinerii şi-au organizat întâlnirea la Valea cu Peşti, pe transfăgărăşan,
am stabilit un „punct de întânire” la Bascov – Argeş, de unde să-l recuperăm pe
Bogdan şi să continuăn pe DN7 şi apoi pe DN 67C spre Novaci – Rânca, unde să
ne oprim pentru noapte.
Zis şi făcut: am făcut plinu-plin, am pus contorul pe zero şi am plecat
duminică 24 iunie în jurul orei 9.15 din faţa locuinţei noastre din sud-vestul
Bucureştiului. Vremea a fost puţin capricioasă, dar pe A1, am avut doar o scurtă
secvenţă de ploaie obişnuită, fără probleme. Am ajuns la Bascov pe la 11.10, cu o
oră mai devreme decât aveam aranjată întâlnirea cu Bogdan.
În sfârşit, au ajuns ei mai devreme şi am pornit-o la drum. La Vâlcea m-am
înscris corect pe 67, dar ....am trecut fluierând prin bifurcaţia către Drăgăşani,
aşa că a trebuit să corectez , cînd am realizat că dispăruseră indicatoarele de
Târgu Jiu. În fine, drumul a continuat liniştit, ne-am oprit să prânzim pe traseu,
apoi la Horezu unde Ileana şi-a luat nişte ceramică „loco”, apoi am „cotit-o” pe
67C către Novaci. Frumos drum, nimic de zis. Dar... cei 18 km până la Rânca, au
fost cu surprize „palpitante”: serpentinele în „vârf de ac” şi ploia torenţială,
aproape pe toată durata acestui segment de traseu. Ploua atât de intens, încât
am fost obligat să rulez „călare” pe marcajul mijlocului drumului, în lăţime de
max. 7-7,5 m ! A fost chiar nasol ! Am ajuns pe la 17.30, ne-am cazat la
Pensiunea Paradis şi-am plecat pentru o plimbare de 2-3 km, să vedem ce şi
cum prin „Sinaia Gorjului”. Staţiune montană, situată la o altitudine de 1600m,
este cunoscută şi apreciată mai ales pentru pârtiila sale de ski, aflate la o
distanţă convenabilă în special pentru gorjeni, vâlceni şi severineni.. Este o
staţiune care acoperă câteva zeci de Km², cu facilităţi de cazare şi amuzament,
practicare a sporturilor de iarnă şi drumeţiilor montane, cu sezon permanent,

5

Foaie de suflet lunară a Asociaţiei „Promoţia ’61 MECANICĂ“

aflată în continuă dezvoltare. La mijlocul deceniului trecut, staţiunea s-a
bucurat de atenţia deosebită a amatorilor de investiţii, începînd de la de case
personale de vacanţă şi terminând cu afacerile în turismul montan. Din păcate
însă, ultimii ani de criză şi regim politic „performant”, au determinat stoparea
avântului investiţional şi blocarea a numeroase obiecte imobiliare în diferite
stadii de execuţie. A fost suficient să mergem câţiva Km pentru a constata, cu
surprindere, numărul impresionant de imobile „abandonate” la diferite stadii :
de la fundaţii până la finisaje exterioare ! O estimare aproximativă, ar conduce la
un procent de 30-35% din cifra totală a obiectelor observate! Pur şi simplu, ţi se
rupe inima de atâta paragină şi risipă. Am întrebat ce se întâmplă şi răspunsul a
fost : „s-au terminat banii”. Şi atunci ? Consiliul Local se gândeşte să-i someze pe
titularii autorizaţiilor de construire eliberate, fie să termine, fie să demoleze
obiectele abandonate.
Adoua zi, luni 25 iunie, tot în jurul 9 am, după noaptea petrecută în
„Paradis”, ne continuăm micul periplu, de data aceasta abordând direct serpentinele cu care Transalpina părăseşte Rânca. Urmează traseul alpin, cu care
puteţi face, pe îndelete cunoştiinţă cu ajutorul hărţii de la pg. 3 şi al galeriei de
fotografii ce încheie această relatare.
Vremea a fost cu noi, traseul splendid, un pic lung (cca. 100 Km), am ieşit pe la
Şugag, apoi Sebeş şi, punct-ochit ⊳ punct-lovit : Turda !
Marele Nae a parcurs partea alpină la interval de 2-3 ore în spatele nostru,
plecând însă din Vâlcea, apoi Novaci- Rânca şi – probabil – Obârşia Lotrului –
Lacul Vidra, Voineasa – Tălmaciu şi acasă în Vâlcea. Noi eram în Sebeş când am
putut – în sfârşit – să vorbim la telefon.
La Turda, la Salină, am ajuns pe la 13.30, am coborât în galeriile fostei
exploatări miniere atestată documentar la 1 mai 1271, sub numele de „ Ocna de
sare de la Turda”, care a fost menţinută activă timp de aproape 700 de ani – a
fost închisă în 1932. Intrată în uitare, salina a fost parţial deschisă în timpul
celui de al II-lea Război Mondial pentru a servi populaţiei drept adăpost
antiaerian. Din anul 1950 pâna În 1992, a fost redeschisă pentru public ca
obiectiv turistic, primii 500m ai galeriei de transport Franz Josef fiind utilizaţi ca
depozit de brânzeturi. În anul 2008 salina intră într-un amplu proces de
modernizare şi amenajare în cadrul programului PHARE 2005 CES
infrastructură mare regională/locală, în valoare de 6 mil. euro, fiind redată
circuitului turistic începând cu luna ianuarie 2010.
Starea excelentă de consevare a lucrărilor miniere şi a utilajelor utilizate la
transportul sării, alături de grija cu care s-au efectuat lucrările de pregătire a
salinei pentru a deveni un obiectiv turistic european sau chiar mondial, fac din
Salina Turda un loc în care trecutul şi prezentul se intrepătrund armonios.
Am vizitat salina, coborând cu liftul la 80 m, unde, la o temperatură de
10-12 °C, ne-au trebuit cca. 70-80 min pentru a aprecia ansamblul lucrării; pot
să afirm că totul este de un inedit pe cât de spectaculos, tot pe atât de
impresionant ! cele mai reuşite dintre fotografiile pe care le-am putut face, sunt –
de asemenea prezentate în galeria care urmează.
După un popas – obligatoriu recuperării energetice – ne-am îndreptat spre Sibiu,
unde am ajuns pe la 18.30-19, căutând – absolut la nimereală - un loc de cazare.
L-am găsit.... lângă gară ! (Nota Bene celor care se vor găsi în circumstanţe
asemănătoare), ne-am cazat şi am pornit-o la plimbare. Mai precis, Ileana şi
Bogdan au „explorat” iar eu m-am aşezat în bine cunoscuta Piaţă Mare a
oraşului, unde am băut vreo 2 beri şi-am căscat ochii pentru patru! Berile mi le-a
servit o fătucă absolut trăznet ! Nu-mi venea să-mi cred ochilor! Pentru început
am rămas perplex: cum este posibil ca o asemea splendoare să fie chelneriţă de
terasă în Piaţa Mare a Sibiului ? M-am pus pe gândit. Rezultatul mi-a făcut
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plăcere: am reţinut presupunerea că fătuca este probabil studentă şi că, pe
timpul verii, îşi face şi ea un bănuţ al ei, al ei de care să se bucure curat ! Am
avut senzaţia pregnantă că mă aflu într-un oraş străin ! Este adevărat că
datorită oboselii şi bericilor consumate, mai aţipeam o ţâră aşa ca... şoferii de
tiruri! Într-un târziu, ne-am întors la hotel, unde am tras aghioasele binemeritate, iar dimineaţă am pornit-o spre casă, pe Dealu’ Negru, cu popasul de
rigoare la Deduleşti.
Acasă, contorul lui Marie-Lou înregistra 953 Km parcurşi, 63 litri benzină
consumată ( 6,6%), din cei 80 cu care alimentasem. Trăiască motorul K4M-A6
aflat acum la aproape 45000 Km.! Apropo, a fost scos din fabricaţie.
Asta a fost Oameni Buni !

TRANSALPINA, IUNIE 2012

Galerie foto pe traseul Rânca-Sebeş-Turda-Sibiu
Foto: Radu GRUIA şi Nae ENESCU

Staţiunea Rânca, jud. Gorj
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Pensiunea „Paradis”

La plimbare, după ploaie
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Task Force 2 : Big Nae and his mates!
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Obiect imobiliar abandonat

Vedere spre Muntinul !
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Urdele

Şi ceaţa trece prin pas. Dar nu pe
drumul nou!
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Platoul de sub Păpuşa

Comerţ secuiesc pe platou !
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Lac pluvial, sub platou

Vale glaciară sub Transalpina
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Task Force 1: G’s !

Converted Big Nick !
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Frumos,frumos, nu-i aşa ? Tot Nae !

Lacul Vidra. Sau Nae pe drum spre Vâlcea !
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Șugag

Salina Turda. La suprafață !
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Salina Turda. Galeria de acces

Salina Turda. Lacul de la cota 80, debarcaderul și
pasajul de acces.
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Salina Turda. Pasajul de acces
la debarcader

Salina Turda. Perete de sare
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Salina Turda. Sala de concerte

Salina Turda. În carusel
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Salina Turda.
Unul dintre cele
2 lifturi de acces
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Sibiu. Marcaj rutier insolit

EXPRESIONISMUL
ŞI EDUARD MANET

Sursa: MECANICII’61, Anul 8, # 6/70, iulie 2012

Scris de Nicu Suruceanu

Expresionismul şi Edouard ManetLa Pinacothéque – « Expressionismus §
Expressionismi » Berlin-Münich 1905-1920. Der Blaue Reiter vs die Brücke.
Expresionismul a fost o dezvoltare în paralel şi o contopire, până la sfârşit, a
două curente opuse din pictura germană : der Blaue Reiter şi die Brücke.
Echivalentul său în pictura franceză este fauvismul, însă doar în ceea ce priveşte
paleta coloristică. Are în plus un zbucium, câteodată chiar ceva mobid, pe care
nu le întâlneşti în fauvism.
Der Blaue Reiter (călăreţul albastru) îşi trage numele de la călăreţii albaştri
din tablourile lui Franz Marc şi caii albaştri din tabloul lui Wassily Kandinsky,
creator al abstracţionismului. Au mai făcut parte August Macke, Heinrich
Campendonk şi Alexej von Jawlensky. Era un curent intelectual format la
München în 1911, compus din teoreticieni şi filozofi, care aveau o gândire foarte
teoretică a ceea ce trebuia să fie opera lor : un echilibru armonios între
discipline.In paralel cu acest curent, a apărut în 1905 la Dresda die Brücke
(podul), instalat apoi din 1908 la Berlin. Fondatorii, Ernst Ludwig Kirchner, Emil
Nolde, Erich Heckel, Max Pechstein şi Karl Schmidt-Rottluff au preferat o creaţie
emoţională, bazată pe senzaţiile şi percepţiile artistului, în raport cu epoca de
decadenţă a Germaniei, pe care o trăiau.
Prin cele 150 de tablouri expuse, expoziţia prezintă cele doua curente ale
expresionismului german. Clasându-le pe teme şi punându-le alături operele,
organizatorii au dorit să sensibilizeze vizitatorii în legatură cu două feluri diferite
de a reda acelaşi lucru.

Wassily Kandinsky
Doi călăreţi pe fond roşu

Alexej von Jawlensky
Prinţesă barbară
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August Macke
Nud aşezat

Alexej von Jawlensky
Portret

Marianne von Werefkin
Drumul cel mare

Heinrich Campendonk
Doamna Macke în haină verde

Karl Schmidt-Rottluff
Bărci în port
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Emil Nolde
Femei în gradina înflorită

Erich Heckel
Nebunul

Christian Rohlfs
Casă roşie la Dinkelsbühl

Ernst Ludwig Kirchner
Grup de artişti

Ernst Ludwig Kirchner
Patru femei făcând baie
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Max Pechstein
Violoncelistul

Emil Nolde
Femeia şi fiara

Musée d’Orsay – Manet, inventeur du moderne
Edouard Manet (1832-1883) s-a născut la Paris într-o
familie din marea burghezie. Fără probleme materiale, începe
de mic să studieze desenul şi vizitează muzeele din
Germania, Austria şi Italia, unde face numeroase copii după
maeştri.
In 1861, tablourile sale Portretul Dlui şi Dnei Manet şi
Chitaristul sunt admise la Salon.
Expus la Salonul refuzaţilor în 1863, Déjeuner sur
l’herbe declanşează scandal, ca şi Olympia, prezentată anul
următor la Salon.
La Expoziţia Universală din 1867, Manet îşi instalează
un pavilion individual, unde expune 50 de tablouri şi gravuri, care provoacă
râsul publicului.
La Salonul din 1873, Le bon bock (bock = pahar de bere de ¼ l) are un mare
succes de public.
Presa îl prezinta ca pe şeful curentului impresionist, ceea ce Manet a fost,
fără să fie vreodată pictor impresionist, poate doar în La Seine à Argenteuil.
In 1876, din cauza unor tablouri refuzate la Salon, îşi deschide atelierul
publicului şi expune printre alte tablouri şi Olympia.
In anul următor i se refuză Nana, considerat imoral.
In 1879, un articol negativ al lui Emile Zola pune capăt prieteniei dintre cei
doi oameni.
In 1880, expoziţia sa particulară la galeria La Vie Moderne obţine un
adevărat succes. Sănătatea sa se deteriorează.
In 1882 obţine un mare succes la Salon cu Un bar aux Folies-Bergère.
Moare anul următor ca urmare a unui sifilis.
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Olympia

Portretul dlui şi dnei
Auguste Manet

Déjeuner sur l’herbe

Le bon bock
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Balconul

Berthe Morisot

Lola de Valence

Blonda cu sânii goi

Amazoana

Cursă la Longchamp
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Un bar la Folies- Bergère

Sena la Argenteuil

Stéphane Mallarmé

La Père Lathuile

Flautistul

Mănunchi de sparanghel
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VACANŢĂ ÎN AUSTRIA
Sursa: MECANICII’61, Anul 8, # 6/70, iulie 2012

Scris de Joel Oshia

Au trecut deja câteva zile de la reîntoarcerea noastră şi sunt încă copleşit
de impresiile acestei excursii.
De la început am considerat că unele lucruri din cele văzute ar putea
interesa şi pe colegii mei de facultate, dar, în acelaşi timp, devenind sensibil la
probleme de tot felul, am avut reţineri.
Sper, totuşi, că voi reuşi să redau şi ceva elemente de interes comun.
Excursia a durat două săptămâni. Primele 8 zile la Viena şi 6 zile în natura
din jurul Salzburgului.
În Viena fusesem în 1980, în împrejurări asupra cărora voi reveni şi acum
am dorit să ajung la nişte obiective pe care nu le vizitasem atunci.
Ca turist, 8 zile în Viena este puţin, aşa că trebuie să alegi bine obiectivele
de vizitat. În decursul timpului (nu în şcoală), în cadrul pregătirii excursiei, am
încercat să învăţ (să revăd) câte ceva din istoria acestui oraş care este, după unii,
capitala Europei.
PUŢINĂ ISTORIE
Poziţia geografică a oraşului a determinat dezvoltarea, istoria şi cultura sa.
Aici se întâlnesc comunicaţiile feroviare, rutiere şi aeriene dintre Nord şi
Sud, dintre Est şi Vest.
Avântul dezvoltării Vienei începe aproximativ în secolul XI, când curtea
ducală se mută într-un loc protejat de ziduri solide, cu şase porţi fortificate şi cu
19 tunuri. Zidurile se vor dărâma în septembrie 1857 şi se vor inlocui cu
bulevardul Ringului.
În centru se construieşte biserica Sfântul Ştefan, care va deveni sediul
Episcopal abia in 1469.
Odată cu dispariţia în 1246 a ultimului reprezentant al familiei Babenberg
(premergătoare Casei de Habsburg), Viena va fi recunoscută ca cel mai important
oraş de limba germană (după Kőln).
Din 1273, dezvoltarea Vienei va trece în puterea Casei de Habsburg, ai
căror împăraţi vor domni până în 1918 (aproape 7 secole).
Începând cu Evul Mediu, Viena a reprezentat unul dintre bastioanele de
apărare a occidentului împotriva puterii otomane în expansiune.
În 1682, o armată turcească de 300.000 de oameni, în frunte cu vizirul
Kara Mustafaş, trece Dunărea la Belgrad, avînd ca obiectiv Viena, Praga şi Rinul.
Împăratul Leopold şi curtea sa părăsisera Viena, iar regele Franţei Ludovic
al XIV-lea se eschivează de a da ajutor armat.
Oraşul, asediat timp de 2 luni, între 14 iulie şi 12 septembrie1683, rezistă
asalturilor turceşti, datorită în special regelui Poloniei, JAN SOBIESKI, singurul
dintre suverani care se simţea direct ameninţat.
De ajutor a fost şi ducele Carol de Lorena, în fruntea unei armate de
80.000 de soldaţi, cu care ajunsese în Wienerwald (Pădurea Vieneză).
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Un merit deosebit a avut şi domnitorul Ţării Româneşti, Şerban
Cantacuzino (din tabăra asediatoare, obligat fiind de turcii din ţară), care a
furnizat apărătorilor Vienei date despre poziţiile şi înzestrarea militară a turcilor.
Pe 12 Septembrie 1683, la Kahlenberg (în Pădurea Vieneză), s-a dezlănţuit
contraatacul austriac şi polonez, care a pus pe fugă armatele turceşti.
Astfel, a devenit împăratul austriac “salvatorul creştinităţii”.
Războiul împotriva turcilor a mai durat 16 ani (pacea de la Karlowitz),
armatele turceşti fiind zdrobite atunci de prinţul Eugeniu de Savoia.
În Pădurea Vieneză, în locul în care au fost zdrobite armatele turceşti, la
KAHLENBERG, înălţime de 500 m. de pe care ni se oferă o vedere superbă a
oraşului, s-a ridicat o biserica vizitată în 1983 de Papa Ioan Paul al II-lea.
Pe zidurile exterioare ale bisericii sânt 3 plăci comemorative ale acestei
victorii:
- o placă în memoria meritelor regelui polonez Jan Sobieski ;
- o placă în memoria vizitei Papei Ioan Paul al II-lea ;
- o placă pe care scrie în germană : “In amintirea soldatiilor români care în
1683 au contribuit la deblocarea Vienei şi la salvarea oraşului” - ridicat de
Academia Română, cu ajutorul fundaţiei ELIAS, în anul 1999.
Am rămas mult timp să ne uităm la această placă comemorativă, care
aminteşte de o pagină eroică a poporului român.
Independenţa Vienei a atras aici savanţi şi artişti de renume.
Nu trebuiesc uitate numele unor oameni renumiţi care au trăit şi creat în
Viena : Sigmund Freud, Otto Wagner, Gustav Mahler, Arnold Schőnberg.
În Viena au compus muzica lor Mozart şi Beethoven contribuind la faima
oraşului.
Dintre personalităţile româneşti amintesc pe Titu Maiorescu şi M.
Eminescu (1870), care au învăţat aici. Deasemeni, pe aici au trecut : Ion Slavici,
Ciprian Porumbescu, George Enescu, Ionel Perlea, George Georgescu ş.a.
VIENA
Viena, azi, este un oraş modern cu un sistem de transport (metrou,
autobuze, tramvai) care acoperă perfect tot oraşul şi circulă cu precizie de ceas.
Ne-am luat un abonament cu care am putut circula pe toate mijloacele de
transport oricât a fost nevoie.
Ajung la motivul principal al vizitei noastre în Viena: MUZEELE.
Ore în şir am vizitat multe dintre ele : Muzeul Leopold, Belvedere, Muzeul
de Istoria Artei, Secessiune, Palatul Schőnbrunn (pe 7.06 a.c. concert liber cu
dirijorul Gustavo Dudanel), Palatul Hofburg cu trezoreria şi apartamentele regale
(camerele Împăratului Franz Iosef, care a domnit 68 de ani şi a Împărătesei
Elisabeta - SISSI).
Ulterior, la castelul superb din Fuschl, am vizitat locul unde s-a filmat
unul din filmele despre viaţa nefericitei Împărătese Elisabeta (SISSI), cu Rommy
Schneider în rolul principal.
Un lucru care ne-a impresionat în mod deosebit (în afara exponatelor) a
fost prezenţa peste tot a grupurilor de elevi, începînd cu copii mici, care vin cu
profesori şi primesc explicaţii în limba lor. Astfel, sunt învăţaţi de mici să
iubească arta şi prin ea istoria ţării (totul prin programul de învăţământ).
Muzeele sunt pline de elevi.
Anul acesta este anul în care se comemorează cel mai important pictor
austriac (150 de ani de la naştere) - GUSTAV KLINT.
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Lucrările lui, din diverse perioade de viaţă şi creaţie, sunt prezentate în
diverse muzee. Ne-am delectat cu frumuseţea picturii lui, în care femeile sunt
subiectul preferat.
Am rămas plăcut surprins să aflu că pictorul Gustav Klimt a pictat şi în
România la Castelul Peleş.
Am verificat pe Google şi se confirmă existenţa a 13 lucrări (şase portrete)
şi frize pe unele tavane ale castelului (păcat că n-am ştiut de ele în România !).
Printre muzeele vizitate au fost şi două muzee evreieşti.
Despre unul aş dori să amintesc : MUZEUL EVREIESC AL ORAŞULUI
VIENA.
Datează din 1993 şi a fost ridicat datorită efortului fostului primar al Vienei,
Dr.Helmuth Zilk.
Muzeul are 3 etaje. Etajul 3 al muzeului conţine obiecte de cult evreiesc
din diverse ţări (obiecte colecţionate prin cumpărări la licitaţie de doi mari
colecţionari - Martin Schlaff şi Max Berger).
Un lucru mi s-a părut semnificativ. Etajul 2 conţine lucrări temporare a
unor artişti din diverse ţări. Printre cei care expun (lucrări video) şi cîteva nume
de artişti români a căror lucrări mi-a făcut plăcere să le văd.
Menţionez dintre aceştia :
- Mircea Cantor (născut în 1977 la Oradea) - are o lucrare în care 7 femei
îmbrăcate în alb, în picioarele goale, cu mături în mână, se plimbă pe nisip, în
cerc, în ritm lent şi fiecare şterge urmele de pe nisip ale precedentei - á propos
? Ceea ce a fost dispare, acum sunt urme noi ;
- Ciprian Mureşan (născut în 1977 la Cluj) - lucrarea pe nume CÂINII pe un
text de Saviana Stănescu – 5 păpuşi vorbesc despre plăcerea cruzimii, a
neomeniei în diverse perioade istorice (Caligula, Vikingi etc) ;
- Ion Grigorescu (născut în 1945 la Bucureşti) - în lipsă de apă şi curent
electric oamenii foloseau “SPĂLAREA cu LUMINĂ” .
Între două muzee, am vizitat Opera şi seara, în sala mare de concerte –
Musikverein, am ascultat un concert cu muzică de Mozart şi Strauss.
Evenimentul cel mai emoţionant l-am trăit însă pe liniştita stradă
JOANELLI, cu case tipic vieneze cu 4 etaje. Din acest loc a fost ridicată familia
mamei lui Erica (bunici, frate) şi împreună cu alţi evrei, din cei 65.000 care
trăiau în Viena înainte de război, au fost adunaţi în Judenplatz şi de acolo
transportaţi spre exterminare în
Bergen-Belsen, cu staţie intermediară la
ghetoul din KIELCE.
În acest loc am ţinut un moment de reculegere.
Aici am rememorat şi vizita noastră anterioară la Viena din 1980.
Mama soţiei mele, Erica, a ţinut o corespondenţă intensă cu o fostă
prietenă şi colegă de şcoală, Elfride (care pe vremuri vizita casa lor şi cunoştea
bine familia) şi a ţinut ca această colegă să o cunoască pe Erica.
Ne-am anunţat vizita, am fost aşteptaţi la gară, conduşi la Baden reşedinţa lor de vară – iar la masa oficială soţul ei, care avea statut diplomatic ca
figură proeminentă în Comisia de Control a Energiei Atomice, ne întreabă pe noi
(mari cunoscători ai problemei) :
- de ce Israelul are nevoie de reactor atomic ?
- dece nu i se permite să vină în control ?
La vremea aceea n-am răspuns, am fost diplomat ?
Astăzi, probabil n-ar mai fi pus aceste întrebări, iar răspunsurile mele ar fi
fost de alt gen.
Parcurile vieneze sunt pline de flori şi verdeaţă. Restaurantele lor îţi oferă
deobicei şnitzel şi strudel cu mere cu supliment frişcă şi îngheţată.
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Nu m-am îndrăgostit de mâncărurile lor.
Cert este că Viena are un turism foarte, foarte intens, de invidiat.
După o săptămână de alergătură şi vizionări de tot felul, ne-am închiriat o
maşină şi la drum în direcţia Salzburg.
IESIREA DIN VIENA
Maşina mare, nouă relativ (n-au avut maşina pe care am comandat-o) m-a
surprins prin faptul că, din păcate, multe funcţii ale ei nu le-am cunoscut până
la predarea ei.
Nu voi uita atenţionarea (care m-a speriat la apariţia ei) cu fraza care în
traducere însemnă ”să fiu atent că nu sunt pe postul potrivit la radio”.
În drum, spre lacurile din Saltzkamergut (lângă Salzburg), unde ne-am
închiriat o camera la o pensiune, ne-am oprit să vizităm localitatea Melk,
cunoscută pentru cetatea – mânăstire, care datează din secolul XI (locul în care a
trăit dinastia BABENBERG - premergătoare Habsburgilor) - mailuri cu subiectul
ei am primit de mult în ţară. LEOPOLD al II-lea a invitat în acest loc călugări
benedictini din Lambach, dându-le acestora pământuri. Castelul s-a transformat
în cetate, care a trebuit să reziste atacurilor turceşti.
Pe aceste locuri a trăit, în grote, în secolul VI, Sfântul BENEDICT, care
plecase din Roma imorală, a cărui imperiu se clătina.
El are meritul de a fi scris codul de conduită al călugărilor, cod care s-a
tipărit ulterior pe pergament şi este prezentat aici.
În această mânăstire s-au găsit osemintele a 15 membrii ai comunităţii
Babenberg, într-o groapă comună. Osemintele, bine păstrate, au putut fi
idendificate.
Tot în această cetate - mânăstire pot fi văzute :
- cruci cu pietre de mare valoare ;
- picturi de dimensiuni mari, cu subiecte religioase, pictate de HANS EGEL ;
- o impresionantă sală de marmoră ;
- o bibliotecă enormă, de mare valoare, care conţine 100.000 de cărţi legate,
dintre ele : 2000 manuscrise şi 1600 exemplare de la începutul tiparului ;
- biserica mânăstirii - o adevarată perlă barocă, cu sculpturile lui Paulus şi
Petrus în faţa altarului şi mult aur.
Mânăstirea restaurată între 1978-2006 arată superb.
Vederea, care se arată de pe terasa mânăstiri,i este largă şi se vede bine
Dunărea.
Ne-am continuat drumul spre Fuschl am See, locul pensiunii, de unde am
făcut ieşiri scurte în împrejurimi.
Am beneficiat de 6 zile în natură : lacuri, verdeaţă, munţi. Plimbări şi
linişte, multă linişte. Liniştea pe care ne-am dorit-o, fără ştiri, fără ziare !
In concluzie, o vacanţă reuşită, în care am uitat puţin de problemele zilnice
la care – din păcate - în cele din urmă, ne-am întors.
Á propos ! E bine să fugi în linişte, dar e bine, de asemenea, să te întorci la
familie, prieteni.
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PLANURI DE „VACANŢĂ”
Sursa: MECANICII’61, Anul 8, # 6/70, iulie 2012

Scris de Adrian POPA

Când, zilele trecute, o cunoştinţă m-a întrebat unde facem concediul anul
ăsta, mai – mai să mă umfle râsul. Concediul nostru este perpetu de câţiva ani,
vacanţa noastră este „á lá longue”. Bani să ai, ca s-o petreci cum îţi place !
Când am avut timp să reflectez (mai mi se întâmplă şi asta) la intrebarea
respectivă, care nu fusese deloc retorică, mi-am dat seama că totuşi ea avea
obiect.
În primul rând, mai avem colegi care sunt în plină activitate (Gigi Sorescu,
Constantin Dumitru, Corina Firuţă, şi-or fi şi alţii), fără a-i pune la socoteală pe
cei ocupaţi în „agricultura de amatori” (sau chiar semiprofesionişti) – cum ar fi
Florin Drăgănescu, Ilie Vâlceanu ş.a., care sunt mai angajaţi în muncă de
permanenţă decât salariaţii. Ei nu merită concediu de odihnă ? Şi nu trebuie săşi facă planuri de vacanţă ?
O altă categorie este formată de colegii - bunici şi ne referim nu numai la
cei cu orar riguros, de adevăraţi baby-sitter (precum Gabi şi Vali Gheorghe), ci şi
la cei cu program mai lejer, de companion de weekend sau concedii (precum
Adelina şi Stănelu Bone, Ileana şi Radu Gruia, Anda şi Dan Ştefănescu, Emilia şi
Dan Mihălcescu şi mulţi alţii, căci această partidă are mulţi membri). Ei n-au
dreptul să-şi facă planuri de vacanţă ?
Şi apoi suntem noi, restul, care „doar” (vorba vine !) cu statutul de
pensionar, ne plângem (mai mult sau mai puţin justificat) de lipsă de timp. Deşi
– teoretic – am putea să ne decretăm oricând în concediu, ţinând cont de
corelaţionările cu colegii (mai ales noi „Mecanicii ’61”), jinduim după vacanţe
(mai mari sau mai mici) în grup. Dovada : la întâlnirile noastre lunare, abordarea
subiectului „când mai punem de o excursie ?” este cvasi-permanentă. Numai că,
se avansează idei, propuneri mai conturate (ca trasee, durată, cost etc.), se
răspunde chiar cu contrapropuneri, dar totul se reduce la vorbărie (I’am sorry !).
Iată dece cred într-o abordare mai serioasă, cu o propunere scrisă („scripta
manet”) de o minivacanţă de grup, care să poată fi analizată, care să provoace o
opţiune şi respectiv, să te oblige la un răspuns şi finalmente, la hotărârea
(decizia) de a se angaja excursia.La ultima noastră întâlnire de la Inter
Macedonia (iunie) au fost vehiculate trei propuneri :
A. O excursie (oarecum în premieră) în apropierea Bucureştiului, pentru
a dovedi că (aşa cum spunea unul dintre colegi) sunt lucruri interesante, de
interes cultural – istoric naţional sub nasul nostru, nu numai la mii de kilometri
distanţă.
Traseul ar fi următorul : Bucureşti – Berceni – Dobreni – Vărăşti
(localitatea de origină a poetului Vasile Militaru) – Valea Dragului – Herăşti
(localitate cu un stigmat istoric pregnant, datorită marelui logofăt Udrişte
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Năsturel – mare cărturar de pe vremea lui Matei Basarab, care avea aici, poate,
cea mai mare bibliotecă a timpului) – Izvoarele – Mironeşti (cu noul schit de
maici încropit în jurul bisericii din comună, ctitorie a domniţei Ileana, fiică a
domnitorului Radu Şerban – continuator al politicii antiotomane şi antiungureşti
a cuscrului său Mihai Viteazul) – Comana (cu celebrul monument istoric şi de
arhitectură Mânăstirea Comana, ctitorie a lui Vlad Ţepeş şi reconstruită de Radu
Şerban) – Mânăstirea Delta Neajlovului (la hotarele dintre comunele Comana şi
Călugăreni – mai exact între satele Budeni şi Brăniştari – un locaş monastic nou,
înălţat prin grija şi pe cheltuiala prea cuviosului Irineu, fost stareţ al Mânăstirii
Comana - Mihăileşti – Drăgănescu (cu celebra biserică pictată de părintele
Arsenie Boca) – Buturugeni – Bolintin Vale (localitate de origine a lui Dimitrie
Bolintineanu, cu noua mânăstire aşezată pe terenul pe care a fost cândva o
ctitorie a lui Mihai Viteazul distrusă de turci) – Floreşti-Stoeneşti – Găiseni (cu
mânăstire de maici de la Strâmbu-Găiseni, recent reînfiinţată prin grija Prea
Sfinţitului Ambrozie – episcopul Giurgiului), de unde se iese în autostrada
Piteşti-Bucureşti şi retur în Capitală.
Pentru transport sunt două alternative : autocar sau autoturism propriu
(ceeace implică gruparea amatorilor pe şoferi).Cazarea se poate organiza la
popasul „Casa Comana” sau la Mânăstirea „Delta Neajlovului”.Durata excursiei
este de 2 (două) zile.Pe traseu se organizează două picnicuri (probabil la
Mironeşti şi la Bolintin Vale).
B. O excursie de aniversare a Agapei semicentenare a Mecanicilor ’61,
găndindu-ne şi la colegii care n-au putut participa la programul integral al
evenimentului din 2011.Traseul excursiei : Bucureşti – Piteşti – Vultureşti –
Câmpulung Muscel – Lereşti (Hanul Sasului) – Curtea de Argeş – Târgovişte –
Bucureşti. Se vor vizita obiective turistice (istorice), „ocolite” cu ocazia Agapei
(Mânăstirea Curtea de Argeş, obiective din Târgovişte, Mânăstirea Dealu').
Cazarea la Hanul Sasului (două nopţi).Transportul fie cu autocar, fie cu auto
propriu (fără alternative : ori toţi aşa, ori aşa).Durata excursiei : 3 (trei) zile.
C. O excursie în Bulgaria de 4 zile (3 nopţi) cu destinaţia Balcik sau
Sunny-Day (lângă Varna). Transport : autocar.
Nota Bene
1. Se pot face şi alte propunei, cu condiţia ca ideea să aibă la bază
responsabilitatea angajării organizării respectivei excursii.
2. Elemente de preţ (costul excursiei, termeni de plată) se dau de propunător
în două săptămâni de la centralizarea înscrierilor (pentru a se cunoaşte numărul
participanţilor).
3. Data excursiilor : A – în august, B – în septembrie, C – în octombrie, fără a
se exclude una pe alta (se poate participa la toate trei).
4. Opţiunile (şi eventual unele propuneri de mici modificări de program) se
pot face prin e-mail la adresele :
- alupopa@gmail.com ;
- radugruia@gmail.com ;
- mihaela2k9@gmail.com;
- a.i.vanca@gmail.com ;
cu rugămintea – având în vedere perioda de vacanţă – de a le utiliza pe toate.
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JURNAL DE ENERGETICIAN (5)
Sursa: MECANICII’61, Anul 8, # 6/70, iulie 2012

Scris de Artemiu VANCA

5.03.1982 Sarcina pe centrală 660 MW.
Ieri am analizat fişele de avarii pe luna februarie: 36 declanşări de blocuri (!).
20 din cele 36 de declanşări sunt din cauza instalaţiilor electrice şi de
automatizări, 3 din vina personalului, restul reprezintă spargeri de ţevi la cazane
sau declanşări din alte motive. Cu toate simplificările repetate aduse sistemului de
protecţii, acesta continuă să fie sofisticat, realizat cu elemente nefiiabile şi pus să
lucreze în condiţii neadecvate: temperaturi mari, vibraţii, praf, etc.
Azi am analizat funcţionarea economică pe luna ianuarie, pe bază de postcalcul: Consumul specific de combustibil, 432 gcc/kwh, faţă de 380 gcc/kwh,
planificat. Cauzele principale ale depăşirii consumului specific de combustibil sunt:
funcţionarea cu sarcină redusă (18 gcc/kwh), opriri porniri (17,6 gcc/kwh), pierderi
de căldură cu gazele evacuate la coş (16 gcc/kwh), pierderi prin vid scăzut şi
murdărire condensator (13 gcc/kwh), pierderi prin temperatura scăzută a apei de
alimentare (9 gcc/kwh), pierderi prin nearse mecanice (8 gcc/kwh).
6.03.1982 La ora 8.30, ne-a convocat tovarăşul Butcă, activist CC-PCR, pe
câţiva membrii din conducerea centralei şi câţiva delegaţi ai centralei industriale, şi
ne-a luat tare, învinuindu-ne că ieri, cu excepţia directorului centralei (de serviciu
din partea conducerii) am plecat din centrală la orele 18 lăsând câteva probleme
nerezolvate. Nu vrea să priceapă că nu putem sta zi de zi în centrală, toţi, până
noaptea târziu şi că în Rovinari în fiecare moment este o situaţie specială, dintr-o
mulţime de cauze, şi că în centrală, în fiecare zi există, 24 de ore din 24, o
persoană din cadrul conducerii, pe baza unui grafic.
Azi am fost eu de serviciu. Când nu sunt evenimente ne putem odihni pe o
canapea în birou. Azi însă, a declanşat de două ori blocul 6 şi n-am închis ochii
toată noaptea. Am ajuns acasă obosit, cu toate acestea n-am putut să mă culc
decât după amiază, am dormit două ore şi m-am trezit cu dureri groaznice de cap.
Serviciul de 24 de ore în centrală, este de-a dreptul inuman.
8.03.1982 Sarcina pe centrală 800 MW.
Ne-a vizitat o delegaţie de bulgari în vederea documentării pentru proiectarea
unor modificări la morile şi instalaţiile de ardere ale cazanelor de 645 t/h (etapa Ia) în vederea funcţionării fără păcură. Bulgarii sunt deştepţi şi simpatici şi se
dovedesc pricepuţi.
9.03.1982 Am participat la o masă festivă în cinstea oaspeţilor noştri bulgari.
A fost o atmosferă plăcută, destinsă. S-au spus şi bancuri: noi cu eroul nostru,
Bulă, ei cu eroul sovietic, Ceapaev. Bancul bulgarilor care mi-a plăcut cel mai mult:
„La o lecţie de istorie, se dau exemple de tactică şi strategie:
Ivan: Cutuzov i-a lăsat pe francezi să intre în Moscova, apoi a aşteptat o iarnă
grea cu zăpadă mare şi i-au respins până la Paris.
Saşa spune acelaşi lucru despre Stalin şi nemţi.
Petea: Naser a lăsat pe evrei să vină până la Suez, iar acum Anwar El Sadat
aşteaptă o iarnă grea cu zăpadă mare ca să-i alunge până la Tel Aviv.
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23.03.1982 Azi se împlinesc zece ani de la primul paralel la blocul 1,
eveniment la care am fost prezent în calitate de inginer şef coordonator, în tabăra
beneficiarului. Evenimentul a avut loc în ziua de 23 martie 1972, ora 23 şi a fost şi
certificatul de naştere al Centralei Rovinari, înntr-un sat amărât din judeţul Gorj,
cu numele de Rogojelu.
Blocul 1 s-a născut mai greu decât cel care a urmat, pornirea lui însemnând
şi punerea lui în funcţiune, pentru prima dată, a tuturor instalaţiilor comune: baraj,
casa sitelor, staţia de tratare a apei, gospodăria de combustibil, centrala termică
de pornire, turnul nr.1 de răcire etc... Pornirea lui a întârziat cu un an faţă de
termenul planificat. Întârzierile au fost la toate capitolele: lucrări de construcţii,
lucrări de montaj, livrări echipamente. S-a lucrat în condiţii extrem de grele!
Închiderea întrerupătorului prin care se făcea legătura cu Sistemul Energetic
Naţional a fost efectuată de maistrul electrician Beldeanu Emil, care a murit, răpus
de cancer, în anul următor.
27.03.1982 Întreg colectivul centralei am sărbătorit zece ani de la punerea în
funcţiune a centralei, printr-un banchet la restaurantul Runcu, din Târgu Jiu..
31.03. 1982 Luna martie a fost o lună în care centrala a funcţionat slab. S-a
realizat, totuşi, planul pe trimestrul I, datorită funcţionării bune din luna februarie.
Plan pe luna martie: 429.000 MWh
Realizat: 390.560 MWh
Plan pe trimestrul I: 1.100.000 MWh
Realizat: 1.104.240 MWh
În mod surprinzător, aproape ne-am realizat şi planul la consumul specific de
combustibil: 377 gcc/kwh planificat, 380 gcc/kwh realizat. Secretul realizării lui a
fost determinarea puterii calorifice a combustibilului fără mineri, numai de către
termocentrală. S-a constatat că minerii ne înşelau sistematic la prelevarea probelor
de cărbune, rezultând puteri calorifice mai mari decât cele reale, pentru a nu trebui
să plătească penalizari.
2.04.1982 Continui să nu mă înţeleg bine cu directorul centralei, în ciuda
discuţiei avută cu el după Adunarea generală a salariaţilor. Nu ţine cont de punctul
meu de vedere, ia multe decizii peste capul meu. Mi-am reînnoit la Centrala
Industrială cererea de schimbare din funcţie.
3.04.1982 Se face o analiză în COM (Comitetul Oamenilor Muncii), organul
colectiv de conducere al întreprinderii, o analiză a realizării planului pe trimestrul I.
Deşi am realizat planul, cei din colectivul de conducere avem parte numai de
reproşuri din partea directorului întreprinderii: nu ne-am mobilizat suficient (adică,
n-am crăpat la datorie!) 1pentru a efectua lucrări de bună calitate în termenele
stabilite. Ca şi cum noi am putea, cu mijloacele care dispunem, să însufleţim marea
masă inertă de „oameni ai muncii”, majoritatea dintre ei fiind preocupaţi să câştige
cât mai mult cu un efort cât se poate de mic, fac lucrări de mântuială, îşi bat joc de
avutul întreprinderii şi a statului, fură cât pot şi sunt în stare să ne lase cu fundul
în baltă în orice moment.
23.04. 1982 Ne-a vizitat adjunctul ministrului, Dobrişan. Am avut o discuţie
cu dânsul, în prezenţa directorului întreprinderii, în legătură cu neînţelegerile mele
cu acesta şi cu cererea mea de-a fi eliberat din funcţie. Am spus, deschis, că-l
suspectez pe director de lipsă de sinceritate şi de acţiuni duşmănoase în relaţia cu
mine. Am mai spus că sunt foarte obosit şi bolnav şi că nu mai rezist regimului
extensiv de lucru pretins, că sarcinile care-mi revin sunt prea numeroase şi că nu le
pot acoperi satisfăcător. Le-am mai comunicat că peste două zile mă internez în
spital pentru analize.
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D’ale Bibicilor lui Caragiale
Un moment din Festivalul
„Bucureştii lui Caragiale”- ediţia 1
Cronică teatrală stradală
Sursa: MECANICII’61, Anul 8, # 6/70, iulie 2012

Scris de Adrian POPA

Puţini bucureşteni ştiu – la
modul de a avea sau a dori să aibă
detalii
–
despre
Festivalul
„Bucureştii lui Caragiale” la prima
sa ediţie ( cu întindere temporală de
la 9 iunie la 20 septembrie 2012),
ce se desfăşoară sub Patronajul
Ministrului
Culturii
şi
Patrimoniului Naţional, la iniţiativa
Primarului General al Municipiului
Bucureşti, prof. univ.dr. Sorin
Mircea Oprescu.
Mărturisesc că mă număram
printre cei mulţi, dar o întâmplare a
făcut ca în săptămânile 9-13 şi 1620 iulie a.c. să am un sejur
(întrerupt sâmbătă şi duminică ) în
chiar Centrul Istoric la aproximativ
200m. de intersecţia străzilor
Franceză şi Poştei (lângă biserica
„Sf. Dumitru”), unde era instalată o
rulotă mare cu accesorii pentru
spectacole în aer liber. Miercuri 11
iulie, am prins doar sfârşitul unui
spectacol, care am aflat că este
reprogramat pentru 18 iulie. Aşa că
ne-am luat măsuri şi am ocupat
scaune –din timp- în primele
rânduri, ne-am procurat programul
Festivalului şi numărul 2 al Gazetei
Festivalului şi iată-ne deci, prezenţi
avizaţi la spectacolul ce a urmat:
„D-ale Bibicilor lui Caragiale”, un
splendid vodevil („Circ &Variete –
conform „Programului lunii iulie”),
cu participarea a 17 artişti din
teatrele bucureştene şi a unei
echipe cu „nume de aur” ale
Circului Globus din Bucureşti
(aproximativ 13 artişti).
Faptul că Brânduşa Novac şi-a asumat regia acestui spectacol – greu de
catalogat ca gen - a asigurat în bună parte succesul. Priceperea-i cunoscută,
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experienţa în realizarea de spectacole colorate, cocteiluri de stiluri de manifestări
artistice, i-a permis să performeze această reprezentaţie de bun gust, pe placul
bucureşteanului fără ifose de distins intelectual, adică un adevărat locuitor al
„Bucureştilor lui Caragiale”. În chiar acest spectacol, se succed (poate nu respect
ordinea prezentării pe scenă): dans la bară (perechi), dresură de câini, porumbei,
căpriţe, iluzionism, gimnastică acrobatică („statuile”), jonglerie, clovnerie, dresură
de cai, „acrobaţie la coardă” (figuri acrobatice solo sau în grup, simultan cu
săritul unei corzi), toate drămuite ca durată, precum medicamentele într-o
fitoterapie.
Aplombul reprezentaţiei îl constituie interpretarea unor microscenete,
decupaje de replici şi situaţii antologice din „O scrisoare pierdută”, „O noapte
furtunoasă” şi „D’ale carnavalului”, pe fundalul spectacolului de variete (balet
specific cu nelipsititul Can – Can, numerele de circ enumerate). Totul se derula
pe două planuri (pe scenă şi avanscenă, care ajungea până la primul rând de
scaune), într-un acord complementar armonios, fără ca vreunul din cele două
semispectacole simultane să vrea să acapareze atenţia publicului numai asupra
sa.
Punându-şi în valoare atu-urile „spectacolului de stradă”, reprezentaţia a
debutat (ca un „prolog” inedit) cu apariţia dinspre Centrul Istoric, trecând pe
lângă rândurile de spectatori (unora dintre aceştia trimiţându-le bezele), a Mariei
Buză, îmbrăcată într-un superb costum de epocă, reprezentând-o pe Miţa
Baston. S-a oprit dezinvolt în avanscenă, a luat în mână un microfon, care „din
întâmplare” era pe aproape şi a fredonat (play-back) o melodie din folclorul de
mahala a Bucureştiului de altă dată, aşa cum s-au ascultat mai multe în
decursul serii :
„Avea un picior/foarte uşor/
Şi o botină/ din cea mai fină”.)
Dovezile de dibăcie regizorală s-au remarcat şi în modul în care actori de
teatru erau puşi în postura de iluzionişti (chiar dacă mimau managementul
„minunii”), sau artişti de circ, în postura de interpreţi ai unor texte caragialiene.
Chiar schimbările de decor (o problemă pentru spectacolul de stradă, cu scenă
deschisă), realizate „din mers”, de persoane în costume similare actorilor
interpreţi, nu deranjau fluenţa spectacolului.
Chiar şi scenografia, coregrafia, costumele şi muzica – mai ales la un astfel
de spectacol – au avut contribuţia lor la succes.
Fără a avea pretenţie la o coerenţă a legării fragmentelor din cele trei
capodopere ale lui Caragiale, ele s-au acordat plăcut, consonant şi au avut –
evident- un criteriu tematic al alegerii lor : falsul patriotism folosit ca o perdea
fumigenă a grupărilor politice în perioada campaniilor electorale. Deaceea şi
revine ca un leit –motiv replica cetăţeanului turmentat : „Da’ eu cu cine votez?”
S-a reuşit să se demonstreze încă o dată actualitatea perpetuă a operei lui
Caragiale.
Apariţia intempestivă a actorilor în scenă (dintre care nume cunoscute ca :
Maria Buză, Anca Sigărtău, Manuela Hărăbor, Adriana Trandafir, Mihai Ciucă şi
alţii), a însemnat tot atâtea demonstraţii de artă interpretativă. O plăcută
impresie a făcut prin interpretarea-i adaptată acestui gen de spectacol, Bogdan
Andreescu (printre altele şi Rică Venturiano).
Pentru curioşii care vor să verifice cât de corect am receptat unul din
numeroasele spectacole ale Festivalului – şi pe alte spectacole ce sunt sau vor fi
programate – am copiat de pe program, adresa de unde puteţi afla orice
informaţii : www.festivalcaragiale.ro.
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DANSATOAREA DE KABUKI
Sawako Ariyoshi

Sursa: MECANICII’61, Anul 8, # 6/70, iulie 2012

Scris de Corina FIRUȚĂ

În concediul din vara
asta, petrecut la ghiolul din
Eforie Nord, am citit o carte
pe care o primisem cadou
de ziua mea.
Romanul se citeşte uşor,
căci povestea curge fără
multe comentarii din partea
autoarei, adică fără detalii
psiho-analitice
privind
personajele. Totuşi, după ce
am închis coperţile cărţii,
am rămas cu o impresie
puternică despre oamenii şi
locurile printre care am trăit
realmente, o vreme, citind
cartea.
Evenimentele se petrec cam
prin anul 1300 iar Okuni,
eroina principală, este un
personaj real, considerată a
fi întemeietoarea dansului
tip Kabuki.
Povestea începe când Okuni
era
o
fetiţă
de
vreo
treisprezece ani şi urma să
plece într-o călătorie cu
tatăl ei. Ea urcă pe muntele
din preajma satului, ca săşi ia rămas bun de la
locurile natale pe care le
iubea, mai ales de la cursul
minunatului
dar
înspământătorului
râu
Orochi zis Şarpele. Tânărul Kyuzo, care o considera pe Okuni logodnica lui, o
urmăreşte şi o siluieşte, crezând că astfel o va lega pentru totdeauna de el.
Numai că Okuni, care visa să ajungă dansatoare, nu intenţiona să se mai
întoarcă vreodată acasă şi va păstra în sufletul ei acea zi, ca pe cea mai urâtă
amintire şi pe Kyuzo ca pe cel mai aprig duşman. Şi soarta îi va mai duce până la
urmâ, faţă în faţă, după mai mult de două decenii, într-o altă confruntare urâtă.
Tatăl, impreună cu Okuni şi sora ei Okaga încep această călătorie şi ajung
în preajma Seniorului Baian care le devine protector. Aici îl cunoaşte pe blândul
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Densuke, actor talentat şi plin de umor, de care o va lega o prietenie de o viaţă.
Dar iubirea i-o fură un om arătos, rece şi calculat, toboşarul Sankuro. Ei
formează o trupă de dans care va trece de-a lungul timpului prin multe încercări.
Okuni se dovedeşte deosebit de talentată. După ce tatăl şi sora ei se întorc acasă,
ea rămâne cu această trupă, care devine din ce în ce mai cunoscută.
Cartea descrie cu lux de amănunte evenimente din istoria Japoniei din acea
vreme. Personajele care conduc ţara sunt prezentate cu lux de amănunte, dar
Okuni, pe care o uimesc adeseori evenimentele, este preocupată mai ales de
întâmplările prin care trece trupa ei. Se dovedeşte că iubitul ei Sankuro era deja
însurat cu o femeie pe care o goneşte, nemilos. Iar când Okumi rămâne
însărcinată nu-i stă aproape. Okuni pierde copilul pe o iarnă grea, eveniment
după care se însănătoşeşte abia în vreo doi ani. Şi în acest timp Densuko este cel
care o îngrijeşte.
In trupă soseşte cea de a treia soră, cea mai mică, Okuki, pe care Okuni o
primeşte şi o instruieşte cu nespusă tandreţe. Însă Okuki şi Sankuro vând
teatrul şi fug împreună. Okuni improvizează un teatru pe rogojini şi depăşeşte
situaţia cu ajutorul unui cântăreţ la flaut, Sanza, care apare la unul din
spectacolele ei. Okuni face o pasiune pentru acest artist, alături de care
renumele ei se desăvârşeşte. Sanza era un samurai hoinar şi deşi o iubeşte
sincer şi puternic pe Okuni, când îşi dă seama că ea câştigă o reputaţie mai mare
decât a lui, se hotărăşte să se îndepărteze de ea şi să se întoarcă la familia lui.
Provocat la o luptă, Sanza îşi pierde viaţa. Deşi această nouă suferinţă o
copleşeşte, Okuni dansează în continuare.
Povestea este mai complicată. Odată cu viaţa artistică, in Kyoto se dezvoltă şi
viaţa de noapte. Kyuzo, venit să-ţi caute fosta logodnică dar respins dur de ea,
devine unul dintre susţinătorii caselor de toleranţă, care fac concurenţă
nedreaptă teatrului de Kabuki al lui Okuni. Izgonită de autorităţile plătite de
Kyuzo, Okumi se îndreaptă spre un festival ce urma să aibă loc în ţinutul ei
natal. Pe drum, Densuko, bolnav de plămâni, moare. Ea este invitată să danseze
pentru pietrarii din zonă. Dansul ei, ajuns la o mare măiestrie, va fi de neuitat
pentru localnici şi legendar pentru naţiune, pentru că acela va fi fost ultimul ei
spectacol. Ea alunecă, pe drumul de munte, într-o cascadă a râului pe care îl
iubea atât de mult!
*
Cartea are 600 de pagini şi acţiunea are multe meandre cu nenumărate
subînţelesuri. Are de asemenea, inserţii de haiku-uri care dau poezie întregii
poveşti. Eu v-am prezentat-o foarte pe scurt. Citiţi-o, că merită!
Chiar am nostalgia că nu voi putea citi miile de cărţi pe care le văd la târgurile de
carte. Păcat că omul are o singură viaţă! Sau, poate, mai corect ar fi să spun:
păcat că omul, care trăieşte o viaţă cu fiecare carte citită, nu le poate trăi pe
toate, câte cărţi minunate sunt scrise!
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IN MEMORIAM
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Scris de Artemiu VANCA

La 22 iunie, anul acesta, ne-a părăsit, după o lungă şi grea suferinţă, colegul
nostru Mihai Dinculescu.
S-a născut la 19 noiembrie 1938, la Câmpulung Muscel dintr-o familie de
intelectuali: tatăl jurist, mama profesoară. La vârsta de trei ani a rămas orfan de
tată. A fost crescut şi întreţinut, până la terminarea facultăţii, cu mari sacrificii,
de mama sa.
Şi-a făcut studiile elementare şi medii în oraşul natal. La facultate, am fost
colegi de secţie - Maşini Termice – şi de grupă. A fost un student sârguincios şi
un coleg bun şi discret.
După absolvire, a lucrat la Timpuri Noi (1961-1966), Maşini Import (19661968) şi, din 1968, la IPROLAM, de unde s-a şi pensionat. Acolo a fost coleg cu
Mihai Ene şi cu Şerban Derlogea. A fost foarte apreciat din punct de vedere
profesional. S-a specializat în cuptoare industriale, devenind şeful de secţie al
acestui compartiment. Realizări remarcabile ale lui stau mărturie la combinatele
siderurgice din Galaţi, Târgovişte şi Câmpia Turzii.
S-a căsătorit în anul 1961 cu Aurelia Dima. Au avut împreună pe Rareş,
care azi este inginer - lucrează tot la IPROLAM -, este căsătorit şi are un băiat,
Matei, elev în clasa VIII-a. A fost un soţ iubitor, un tată şi un bunic responsabil.
În afara profesiei, pe Mihai l-a pasionat radiofonia şi aeromodelismul. Şi-a
construit un aparat de radio - primul al familiei Dinculescu - şi mai multe
aeromodele originale. A rămas neconsolat că nu a putut transmite pasiunile sale
fiului şi nepotului său.
DUMNEZEU SĂ-L IERTE ŞI SĂ-L ODIHNEASCĂ ÎN PACE ŞI LUMINĂ !
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