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MARȚI....
Scris de Radu GRUIA
29 ianuarie 2013 ! Chiar așa ! De
ce ? Păi n-ar fi trebuit să ne (re)vedem,
sub o altă formă, pe undeva, poate
prin acest univers sau, prin vreun
cotlon al multivers-ului, de curând
obţinut (sub formă de experiment) de
cercetători britanici ? (Oare altora le-ar
fi reuşit să ne lase cu gurile căscate?) N-ar fi trebuit să
se întâmple ceva, pe 21 decembrie 2012, la 13.11, ora
României ? N-ar fi trebuit ca, odată cu încheierea
ciclurilor precesional şi universal ale planetei Pământ,
aceasta, împreună cu noi, să facă „saltul” în 4D ?
Hmmm....L-o fi făcut? Eu habar n-am. Dar sunt
convins că ştiu cei din Consiliul Andromeda, care, se
spune de câţiva ani, se opun distrugerii actualei
civilizaţii a planetei. ( Pentru cine este fan SF, vezi
http://roaim.co.nr/. Lectura este chiar foarte atractivă).
Oricum, tot britanicii, de data aceasta cei de la
Cambridge, au anunţat că au depistat ADN uman cu 4
spirale, ceace denotă faptul că omenirea ar putea fi în
stadiul de început al „saltului”! (În 5D, ADN-ul se
prezintă cu...12 spirale!). Iată ce se întâmpla prin lume
în timp ce Mecanicii’61 îşi vedeau de propriile lor
treburi pe la Eforie sau prin urbea lor de „reşedinţă”!
Totuşi, poate n-ar strica să facem o investigaţie de ADN;

Mai ştii, ne-o fi apărut încă o spirală, sau măcar un
început ! Ne-ar fi de folos în confruntarea cu Întunecaţii
sau cu reptilianul-hibrid care-şi face mendrele iubindune atât de „fierbinte” !
În absenţa marilor evenimente anunţate de câţiva
ani, trupa a continuat să-şi cultive cutuma teriană,
(chiar rămasă în 3D), de a da 1 (unul) spectacol lunar.
Aşadar ne-am revăzut pe scena purtând un nume cu iz
istoric, unde am „poposit” de câteva luni bune pentru
întâlnirea noastră.
Dar obiceiul pomenit nu este ”singur” la părinți; la
fel stau lucrurile și cu motivaţia pe care tot am
„descântat-o” atât – de ce unii vin şi alţii nu ! Ei bine,
dacă mai era nevoie, cei care vin „semnează condica”
pentru că le place, se relaxează, schimbă atmosfera,
socializează (treabă cam delicată la.....”vechimea” Mecanicilor‘ 61); ce mai, una peste alta, pentru că se simt
bine şi liberi 2 ore şi ceva, necondiţionat şi neconvenţional. Pe de altă parte, în grupul celorlalţi, sunt
convins că circulă opinii de tipul : ce dracu’ fac ăia, nu
se mai satură odată de pălăvrăgeală, de aceleaşi mutre
şi subiecte perene, cu pozele lor cu tot ! Mă rog, eu aş
adăuga, pe proprie răspundere, că introvertirea şi
resentimentele, joacă şi ele un „rolişor” în toată povestea. Ar mai fi ceva de spus şi anume că, după atâta
timp, cele două „instituţii” – cu voia dvs. – părinţii, pe
de-o parte şi colegii din şcoală, pe de alta, se apropie de
congruenţă. Diferenţa, în favoarea celor din urmă, este
că pe ei îi mai avem încă cu noi. Din păcate validitatea
aceastei aserţiuni nu este recunoscută de toţi membrii
„instituţiei” noastre. Oameni buni, suntem liberi să
gândim şi să trăim cum credem fiecare, dar nu trebuie
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să ignorăm că – înainte de a fi ce suntem - am fost
tineri şi colegi la şcoala care s-a „ocupat” de agregatul
de propulsie în viaţă al fiecăruia dintre noi.
Cred că cei 5 ani ai „Facultăţii Mecanică”, pe care i-am
„trăit” împreună, zdravăn motivaţi de comandamente
comune, nu numai că ne-au format profesional, dar neau facilitat o remarcabilă cunoaştere reciprocă, experienţă emoţională „imună” la timp !
Apropo, priviţi un pic mai sus, în header, ce scrie ?
Au participat:
 Gabi Gheorghe, Ileana Gruia, Rodica Nicolescu,
Nina Olaru, Mihaela Tihan, Anda Ștefănescu și Ani
Vanca.
 Florian Drăgănescu, Constantin Dumitru, Nicolae
Enescu, Vali Gheorghe, Marian Grădişteanu, Radu
Gruia, Constantin Marin, Adrian Popa, Ionel
Stănescu, Radu Stoian, Dan Ştefănescu, Mirel
Vanca şi Mircea Zainea.

Do you remenber that, old guys ?

Imagini surprinse de Nae ENESCU şi Radu GRUIA

Mai stăm un pic. N-au ajuns toţi !
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Gata ! Am ajuns. Unde dracu’ s-or fi
vânzolind toţi la ora asta? Marţea ?
Abia am găsit „o gaură” să las maşina!

Mie mi-e
cam foame!

Ce-mi pasă mie?

Aşteptându-l pe......
( Cine-ţi doreşte inima !)

Tranquillité et assurances !
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Hmm..Ce
chestie !

Baldness !

Ce-o fi
văzând
acolo ?

Interes comun

Spicika, L’ audacieux !!
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Un, deux, trois, parlez sans mois !

Dans :

Cu mesaj !

Talking across the table !

Dans :
Cu Îndârjire !
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Umor neîmpărtăşit !
Ce chestie
haioasă !

A Connecticut Yankee in King Arthur's Court !

The Boss !
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Zâmbete de protocol!
Dans :

Cu Ostentaţie !

Dans :

Passional !

9

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

Dans :

Cu Râsete !
Florina Blaga,
Notre Nouvelle Amie !

Eva Longoria, from Lunca
Bradului, Bucharest!
Look at her smile !
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Dans :

Cu Zâmbete !

Mihaela. Portret !
Ce mi-o fi trecut
atunci prin cap ?
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A auzit cineva despre ultima dietă ?
Spunea unu’ că poţi să mănânci ce-ţi place
şi nu păţeşti nimic !

Atmosferă !

Ia să văd,
găsesc ceva
de ronţăit?

Crochiu de scenă cu
personaje, masă, revistă...
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Muzeele din nordul Franţei
şi sudul Belgiei (2).
Sursa : MECANICII’61, Anul 9, # 2/77, februarie 2013,EE Scris de Nicu SURUCEANU
Muzeul de la Chartreuse din Douai. Sf. Bruno a
ridicat prima mânăstire în masivul La Grande Chartreuse,
lângă Grenoble, a înfiinţat un
ordin, iar toate mânăstirile
ordinului se numesc Chartreuse.
La Douai, muzeul funcţionează din 1958 în fostul local al mânăstirii, iar
în Franţa, fondurile muzeale provin din
« naţionalizarea » averilor de orice fel ale bisericii
la Revoluţia din 1789.
In sec. XIX un număr de donaţii în tablouri
şi bani permit achiziţionarea de opere de
Veronese, Rubens, Courbet, Corot şi a Maestrului Manei, pictor olandez care
a lucrat într-a doua jumătate a sec. XV în zona Haarlem.Parterul este
rezervat pictorilor primitivi spanioli, italieni, flamanzi şi olandezi.

Maestrul Manei
Recolta

Veronese
Veronese
Portret
de femeie
Portret de femeie

Jean Bellegambe
Polipticul Trinităţii
(una din fete)

Vasari
Vasari
Coborîrea
de pe cruce
Coborîrea de pe cruce

Maestrul Manei
Crucificarea

Cavalerul d’Arpin
Sf. François
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Roelandt Savery
Lupte într-un sat

Jan Mandyn
Incercările lui Job

La primul etaj, în săli cu lemnărie sculptată şi mobilă la fel, sunt
expuse opere flamande din sec. XVII, care prezintă scene istorice, portrete,
peisaje şi naturi moarte.

Rubens
Martiriul Sf. Gheorghe

Jordaens
Cap de apostol

Salomon de Bray
Eliezer şi Rebecca

Ruisdael
Pădure

14

MECANICII ’61 POLIBUC # 2/77, februarie 2013 EE

Etajul 1 continuă cu pictura franceză a sec. XVII-XIX.

Charles Le Brun
Ludovic XIV - portret călare

Watteau
Familia Marelui Gayant din Douai

Jean-Baptiste Greuze
Copil cu porumbel

François de Troy
Familia Franqueville

Camille Corot
Castelul Wagonville

Camille Pissarro
Cărarea verzei
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Renoir
Portret de femeie

Sisley
Capiţă pe malul râului Loing

Henri-Edmond Cross
Portretul doamnei Cross

Boudin
Moara în Olanda

Bonnard
Model dezbrăcându-se

Jongkind
Overschie - vedere

Henri-Edmond Cross
Grădină de trandafiri la Monaco

Mai urmează o sală cu pictură locală din sec. XX, şi sculptură. M-am extins
poate cam mult, însă este un muzeu cu totul remarcabil, pe lângă care nu
trebuie să treacă nimeni fără să se oprească.
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Palatul de Arte frumoase din Valenciennes, aparţine
generaţiei de palate ridicate sub a III-a republică : spaţii
largi, proporţii monumentale, care pun în valoare
colecţii prestigioase. Dintre construcţiile care au
supravieţuit în Bucureşti, CEC-ul îmi pare cel mai
apropiat ca aspect.
Muzeul prezintă colecţia sa de pictură flamandă şi
olandeză, mai ales patru opere ale lui Rubens, printre
care tripticul martiriului Sf. Stefan.
Pictura franceză nu este nici ea uitată, Watteau şi
Pater, originari din oras, sunt prezenţi în muzeu.
O altă parte importantă a colecţiei permanente o reprezintă sculptura
neo-clasică, având ca figura centrală pe Jean-Baptiste Carpeaux, şi el
născut la Valenciennes.
.

Pieter van Mol
Plângerea lui Christos

Watteau
Les pyramides

Carpeaux
Autoportret

Rubens
Coborîrea de pe cruce

Jordaens
Titlu intraductibil
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Muzeul de la Cateau-Cambresis a fost
creat în 1952 de Matisse, care a oferit
municipalităţii o colecţie de 82 de opere. In
1956, Auguste Herbin, pictor născut în
oraş, oferă şi el 24 de opere. In 1982,
muzeul este instalat în fostul palat
Fénelon. In 2008,
muzeul primeşte
o noua donaţie, din care fac parte opere de
Picasso, Chagall, Miro, Rouault, Léger, şi
Giacometti. In cele 17 săli muzeul prezintă 170 de
opere de Matisse, 65 de Herbin, 4 de Léger, altele
de Geneviève Claisse, donaţia Tériade şi 30 de
fotografii de Cartier-Bresson.Am fost surprins să
găsesc mult mai puţine tablouri de Matisse ca
acum 15 ani, cel mult 20, în rest – doar schiţe. Şi
nici măcar tablourile cele mai cunoscute. Noroc că
tablourile lui Herbin, pictor mai puţin cunoscut,
însă bun, şi care a încercat toate stilurile, mi-au plăcut. Am recunoscut un
cap de femeie, văzut cine ştie în ce sală de expoziţie.
Muzeul de Arte Frumoase din
Cambrai conţine opere ale artiştilor plastici
flamanzi şi olandezi din sec. XVII şi francezi
din sec. XIX-XX. In afară de arte plastice,
mai are încă două secţii, fără legătură cu
arta. Am fost surprins să găsesc, în raport
cu numărul lucrărilor prezentate, atâtea
opere de calitate.

Carolus Duran
Marchiza Anforti

Van Dongen
Dna Jeanne Mathis

Marie Bracquemond
Femeia în alb
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Alfred Dehodencq
Edmond, al doilea fiu

Ingres
Marea odaliscă

Mathieu van Bree
Maria de Medicis privind tabloul

Gabriel-François Doyen
Răpirea Sabinelor

Suzanne Valadon
Dna Levy

Adriaen van Utrecht
Negustor de legume şi vânat
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Piscina din Roubaix este un
muzeu amenajat în ceea ce în
1932 a fost piscina cea mai
frumoasă art deco din Franţa.
Dupa încetarea activităţii
în 1985, din motive de
securitate, a fost transformată
în muzeu, conţinând :
- Mii de eşantioane textile
ale producţiei franceze
între 1835-1940
-

Piese textile începând cu
anti-chitatea egipteană
şi până în prezent

-

O colecţie de mode
O colecţie de ceramică
Un fond etnografic asupra industriei textile
Un fond de arte frumoase din sec. XIX-XX : Camille Claudel, JeanLéon Gérome, Henri Fantin-Latour, Dominique Ingres, Tamara de
Lempicka, Kees van Dongen, etc.
Uitându-mă doar la fotografii, ideea transformării piscinei în muzeu mi
s-a părut puţin trăznită. După ce am văzut-o, găsesc că aduce pe undeva cu
o vilă a unui aristocrat roman pe care am vizitat-o în Sicilia sau cu
reşedinţele arabilor din Spania, înainte de Reconquista. Nu prea ştiu cum
se împacă operele de artă cu umiditatea, bănuiesc că au studiat asta.

Fantin-Latour
Dimineaţa

Bessie Davison
Interior

Leonard Foujita
La cafenea

Marcel Gromaire
Distracţii

Rémy Gogghe
Lupta de cocoşi
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Muzeul de arte frumoase din Charleroi-Belgia. Din păcate, nu au un
sediu care să merite să fie fotografiat. Spun din păcate, pentru că se află la
etajul unei Mediateci, şi nimic nu spune ce se află acolo. Iar din toate
muzeele belgiene vizitate – Liège, Namur, Tournai şi Courtrai, cel din
Charleroi este singurul care merită un sediu mai pe măsura a ceea ce are şi
prezintă.

Jean-François Portaels
Tânără nord-africană

Antoine Carte
Marinarul

Pierre Paulus
Fabrica de sticle

François-Joseph Navez
Tigancă

Pierre Paulus
Maternitate

Anna Boch
Martigues

Maximilien Luce
Pod la Paris
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„IMST, 50 de ani”
Sărbătoarea Politehnicii Bucureştene

Sursa : MECANICII’61, Anul 9, # 2/77, februarie 2013,EE

Scris de Adrian POPA

Joi 29 noiembrie 2012, a avut loc la Universitatea
Politehnica din Bucureşti, într-unul din cele mai mari
amfiteatre, în clădirea rectoratului, un eveniment care se
anunţa o sărbătoare. Nu numai prin afişul care vorbea
despre un jubileu semicentenar, ci şi prin modul de primire
al invitaţilor, prin numărul mare de participanţi.
Dacă i se poate reproşa ceva organizării – care dealtfel a fost mai mult
decât perfectă – este doar întârzierea începerii manifestării faţă de ora
anunţată.
Prezenţa reprezentanţilor noştri la această prestigioasă manifestare,
s-a datorat colegului Florin Drăgănescu – profesor titular la catedra T.C.M.,
care a avut şi meritul invitării d-lui ministru Ioan Avram la acest simpozion
jubiliar. Păcat că dintr-o omisiune copilărească, gen „orbire şahistă”,
profesorul Drăgănescu a uitat să-i invite şi pe colegii de la M.U.S.,
îndreptăţiţi în egală măsură să fie prezenţi acolo, deoarece noua facultate
înfiinţată în 1962 s-a constituit pe baza celor două specialităţi de la
MECANICA noastră : T.C.M. şi M.U.S. Raportat la componenţa Facultăţii de
Mecanică în 1961 – la nivel de absolvenţi – tecemiştii şi m.u.s.-iştii,
reprezentau peste 40% (49 din 119) ! În acelaşi an, Facultatea de Mecanică
a mai germinat alte două noi : Mecanică Agricolă şi Construcţii Aeronautice.
Prezidiul a fost onorat de doamna ministru Ecaterina Andronescu,
rectorul Universităţii Politehnica Mihnea Costoiu, foşti rectori ai Politehnicii
precum prof. dr. ing. Voicu Tache, prof. dr. ing. Marian Gheorghe (toţi
profesori titulari ai catedrei T.C.M.), un absolvent al primei promoţii a noii
facultăţi, în persoana d-lui director Constantin Stroe, cunoscutul promotor
al industriei constructoare de autoturisme, precum şi alte cadre didactice
notorii în cetatea academică bucureşteană.
După cuvântul de deschidere al amfitrionului, cel care a asigurat
managementul organizării acestui eveniment, prof. dr. ing. Cristian Dolcin,
decanul facultăţii IMST, a rostit un cuvânt de salut doammna ministru
Ecaterina Andronescu, care a făcut un adevărat elogiu profilului facultăţii,
dascălilor ei, sperând într-un viitor mai bun pentru învăţământul
universitar.
„Dirijorul” simpozionului, domnul decan Cristian Dolcin a invitat
audienţa să urmărească o proiecţie cu o scurtă istorie a învăţământului
superior tehnologic bucureştean, amintind apoi periodic – pe măsura
identificării în sală –prezenţa reprezentanţilor aproape a tuturor centrelor
academice din ţară cu profil similar.
Într-una din aceste intervenţii, a anunţat prezenţa în sală a domnului
Ioan Avram, fost ministru al Industriei Construcţiilor de Maşini pentru o
lungă perioadă de timp. Ropotul de aplauze care a urmat anunţul a fost
surprinzător, mai ales prin faptul că în amfiteatru arhiplin, marea
majoritate o formau tinerii. (Înainte de deschiderea simpozionului, ministrul
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Ioan Avram, se îmbrăţişase în văzul asistenţei cu prof. dr. ing. Dolphi
Drimer, doi notorii specialişti în domeniul tehnologiei sudării ; ing. Ioan
Avram a fost cadru didactic universitar la Politehnica din Timişoara, pe
vremea când era director general la Reşiţa.)
Au luat pe rând cuvântul la microfon profesori universitari „de-ai
locului”, printre care profesor Voicu Tache (dascăl de-al nostru), colegul
nostru prof. dr. ing. Florin Drăgănescu, care a prezentat un interesant
preambul la istoria facultăţii aniversate, subliniind în deosebi marele merit
al profesorului Constantin (Costache) Popovici – întemeietorul primei catedre
de Tehnologia Construcţiilor de Maşini (prioritate naţională contestată – fără
succes – doar de Politehnica din Timişoara), prof. dr. ing. Cornel Sturzu
(asistent universitar pe vremea studenţiei noastre şi portar al clubului de
fotbal ŞTIINŢA Bucureşti). O interesantă intervenţie a avut domnul
Constantin Stroe, director o lungă periodă – ante şi post decembristă – la
Uzina de Autoturisme de la Piteşti, care a ţinut să convingă auditoriul că
printr-o încăpăţânare curajoasă şi constructivă, cu abnegaţie şi dăruire, se
mai poate face industrie în România.
Au mai luat cuvântul numeroşi reprezentanţi ai centrelor universitare
din ţară, care au remarcat – fără excepţie – valoarea lucrărilor profesorilor
facultăţii bucureştene, care le-au fost cele mai bune manuale şi ghiduri
didactice.
Am reţinut, prin inedit şi căldura vorbei moldoveneşti, intervenţia
prof. Marin de la Chişnău, care-şi făcuse şi luase doctoratul la Bucureşti,
avându-l conducător pe profesorul Marian Gheorghe. Hâtru – ca toţi
moldovenii – a relatat următorul episod : „Eram – după susţinerea tezei de
doctorat – la catedra de TCM cu profesorul Marian Gheorghe, care mi-a spus
că vrea să mă prezinte domnului profesor Voicu Tache. Acesta m-a invitat la o
cafea în biroul domniei sale, unde am rămas cu ochii aţintiţi pe o bibliotecă cât
un perete. La noi, la Chişnău nu aveam nici o carte tehnică în limba română.
Învăţam şi predam numai după manuale şi tratate în limba rusă.. Ghicindu-mi
gândurile, profesorul Tache mi-a spus că biblioteca pe care o admir este a lui,
personală, aşa că pot să aleg cărţile pe care le doresc, să le trec pe o listă, pe
care să i-o las pe birou, întrucât dânsul urma – cu scuzele de rigoare – să
meargă la curs. Am avut timp destul, astfel că am întocmit – cu modestia care
mă caracterizează – o listă cu numai 126 de titluri. După câteva săptămâni,
le-am primit pe toate la Chişnău”. No comment !
No comment ! ........ Dar ce aplauze !
Luând prin surprindere pe împricinat, i s-a dat cuvântul domnului
Ioan Avram. Din frumoasa şi emoţionanta sa intervenţie, am reţinut doar
partea elogioasă la adresa Şcolii Politehnice din Bucureşti. Recunoscând c-a
fost „părtaş” la demararea şi derularea unor investiţii importante în
industria construcţiilor de maşini (multe dintre ele benefice, cu produse care
au constituit ponderea exportului românesc), efortul financiar al unui popor
întreg (fiindcă se cheltuia, în fond, avuţia acestuia) ar fi fost în van fără
suportul uman, în special, armata de ingineri bine pregătiţi, primiţi an de an
de pe băncile Politehnicii bucureştene, pentru care recunoştinţa nu a fost
niciodată pe măsură. (Aplauze îndelungate au urmat acestei confesiuni.)
Printre ultimii, a fost invitat la pupitrul cu microfon şi reprezentantul
Promoţiei 1961 al Facultăţii de Mecanică, ing. Adrian Popa.

23

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

Pentru a fi mandatat ca purtător de cuvânt de către colegi – cel puţin
aposteriori – rezumăm la esenţă : „Deşi promoţia noastră, a Facultăţii de
Mecanică a IPB, părăsea băncile amfiteatrelor (şi nu numai) din Polizu cu un
an înainte de evenimentul pe care îl celebraţi, credem că invitaţia
dumneavoastră a fost motivată de faptul că orice istorie are şi preistorie
(funcţionau catedre care s-au mutat cu soldaţi şi arme în noua facultate etc).
În numele „preistoricilor”, felicit organizatorii – mai mult decât pentru
strădania depusă şi încununată cu deplin succes – pentru ideia de a nu rata
un asemenea prilej de susţinere publică (nu ştiu cât de mediatizată) a
importanţei învăţământului superior tehnologic în România, mai ales în
domeniul construcţiilor de maşini.
Domnul ministru Avram amintea investiţiile din acest domeniu,
majoritatea dezvoltate pe bază de licenţe străine. Necesitatea achiziţionării
unei licenţe izvora în egală măsură din nevoia unui proiect certificat de
practică (pentru reducerea decalajelor de timp) şi mai ales din nevoia de
„know-how”. A devenit un postulat aserţiunea că atunci când admir un
produs, nu „cum este ?” este cel mai important, ci „cum se face ?”
Deşi am fost pişcat adesea de aluzii sfidătoare ale colegilor de la alte
secţii (spre exemplu : „Maşini termice”) la adresa tehnologilor, deşi am ajuns
să lucrez în două institute de proiectatre de produs de importanţă naţională,
mărturisesc că suportul mândriei mele de tehnolog l-a constituit apariţia a
două cărţi : „Bazele generării suprafeţelor” a marelui Emil Botez şi
„Tehnologia ca sistem” a lui Ion Crişan, care mi-au întărit convingerea că
disciplinele ce se predau la TCM au un fundament ştiinţific.
Ajung astfel să-l felicit pe cel care a gândit titulatura nouă (cea de azi) a
facultăţii ce se înfiinţa în 1962, cel care a avut iniţiativa desemnării nominale
a unui mare amfiteatru, dedicat memoriei profesorului Constantin Popovici.
A avut inspiraţia de a defini concis – în numai patru cuvinte – profilul
unei meserii deosebit de necesare unei economii :
Ingineria – pe lângă pregătirea tehnică superioară (din semantica
românească), mai sugerează – în contextul internaţional uzual – că este vorba
de „construcţia de maşini”, adică „enginnering”, spre deosebire de
„manufacturing”, care semnifică industria prelucrătoare.
Managementul – care pentru unii e mai mult har decât o calitate
căpătată prin educaţie, este indispensabil exercitării funcţiei de inginer
tehnolog. Când Ford şi Taylor puneau bazele ştiinţei tehnologiei, definind
„operaţia” şi subdiviziunile ei (fază, mânuire etc), pregăteau modul de
organizare a unui proces tehnologic până la linii automate. Marii noştri dascăli
(pe care i-au avut şi primele promoţii ale facultăţii sărbătorite) ne spuneau,
când eram încă pe băncile şcolii, că : încă din primii ani, ca ingineri de atelier,
trebuie să fiţi buni conducători, desăvârşiţi organizatori (azi : manageri) ai
„Sistemelor tehnologice” – termen ce denotă caracterul sistemic al gândirii
inginereşti în domeniu, momentele unui proces fiind alese logic, criterial
determinate. Mai mult, fiind vorba de un sistem nu e suficient a şti cum, ci
trebuie să ştii (şi să spui) cu ce ; adică în termenii zilelor noastre : „servicii la
pachet”.
„Tehnologia” care a născut un titlu adjectival „tehnologice”, vine din
grecescul „technes” (iscusinţă, meşteşug) şi este atăt de nelipsită din viaţa de
zi cu zi, încât aflăm că există şi o tehnologie a „spălării pe dinţi”.
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Concluzia : „Fără noi nu se poate !”, pe care dumneavoastră aţi
preluat-o într-unul din prospectele facultăţii prin : „Dacă tehnologie nu e,
nimic nu e !”, chiar dacă n-o fi sută la sută adevărată, îmi place parafraza,
pentru că tehnologia e o mare dragoste pentru cei ce o înţeleg şi-o servesc
cu credinţă.
Pentru
noi,
preistoricii
nostalgici,
ne
este
greu
să
îngurgităm
termeni,
chiar
şi
sintetizaţi în iniţiale, dar dacă am
făcut dovada că am pătruns sensul
lor, sper să fim la unison de acord
că : tot tehnologi suntem.
Preistoricii vă urează :
La mulţi ani !”
Momentul doi al manifestării
s-a produs în corpul Facultăţii
IMST, în marele hol de la parter,
unde a fost inaugurată festiv, efigia
în bronz a profesorului Constantin
Popovici, plasată deasupra intrării
în cel mai mare amfiteatru, care va
purta numele marelui dascăl,
întemeietorul primei catedre de
Tehnologia Construcţiilor de Maşini
din România.
Momentul trei, s-a consumat
la cantina-restaurant a Facultăţii
de Electronică şi Telecomunicaţii,
într-un
ambient
meticulos
organizat, o meritată repriză de
recreere, atât pentru organizatori
(care puteau să-şi tragă sufletul),
cât şi pentru invitaţi, care s-au
desfătat cu deliciosele produse ale bucătăriei, dar şi cu lichidele de aleasă
proveninţă. Momentul a fost apreciat mai ales ca un minunat prilej de
schimb de impresii între generaţii, între centre academice din ţară etc.
Încă odată : Bravo organizatorilor !
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DUMNEZEUL DE A DOUA ZI
Sursa : MECANICII’61, Anul 9, # 2/77, februarie 2013, EE

Scris de Mirel VANCA

Am fost foarte curios să văd Teatrul Act, instalat în subsolul al
unui bloc de pe Calea Victoriei, aşa că m-am dus acolo să văd piesa
„Dumnezeul de a doua zi” de Mimi Brănescu.
După ce am intrat în bloc şi am început să parcurg un culoar
strâmt şi scund, apoi să cobor nişte trepte înguste şi abrupte, am avut
impresia că mă îndrept spre un loc de tortură a Inchiziţiei sau
Securităţii. Spaţiul în care am ajuns, chiar dacă n-a fost niciodată aşa
ceva, era mai potrivit pentru asta decât pentru o sală de spectacole. Mam întrebat, cum ies spectatorii din văgăuna asta în caz de incendiu
sau cutremur? Mai ales în caz de cutremur, cred că sunt sortiţi să rămână acolo. Cu toate
astea, sunt sigur că teatrul are avize de la pompieri, de la apărarea civilă şi de la toţi cei de la
care trebuiau luate! Sala are, bănuiesc, în jur de o sută de locuri, nu are scenă, iar spectatorii
stau pe nişte bănci la fel de „confortabile” ca cele din parc.
Cu toate astea, de la inaugurarea teatrului (1998) „în locul acesta se fac spectacole, se
face muzică, se încep cariere, se confirmă valoarea, se fac şi se desfac prietenii, se
construieşte în permanenţă, ceva”. (Am citat de pe coperta albumului realizat cu prilejul
aniversării a zece ani de existenţă a teatrului.) Albumul mi-a permis şi să văd ce spectacole sau pus în scenă aici şi ce alte programe a găzduit teatrul. Am fost impresionat! Toate astea se
datorează, în principal, celor doi ctitori ai teatrului: Marcel Iureş şi Alexandru Dabija. Având
în vedere ce au făcut, acest teatru merită un spaţiu ca lumea!
„Dumnezeul de a doua zi” e , la fel ca teatrul care o găzduieşte, o piesă neobişnuită, cu
numai două personaje la vedere, unul în viaţă şi unul mort = copiii, şi alte patru care nu se
văd, trei în viaţă şi unul mort = părinţii. Cu excepţia preparării unei porţii de cartofi prăjiţi,
tot ce se întâmplă pe scenă, a fost: între copii a fost o neobişnuită dar emoţionantă poveste de
dragoste, iar părinţii au fost nişte terorişti, preocupaţi doar de mâncare, băutură şi de sex.
Aţi vrea să ştiţi şi de ce piesa se
numeşte „Dumnezeul de a doua zi”? Ei
bine, acesta, cred eu, este mesajul
optimist al piesei, adică, cu cuvintele
mele: Nu vă pierdeţi curajul! Dacă
Dumnezeu nu v-a ajutat azi, s-ar putea
s-o facă mâine.
Limbajul personajelor jenează, pe
alocuri, auzul persoanelor pudibonde,
dar nu numai pe ale lor. Cuvântul
foarte îndrăgit de autorul piesei, este
verbul „a f..e”, conjugat în spectacol la toate persoanele, timpurile şi modurile. Autorul şi-a
zis, probabil, că dacă cuvântul există în limbajul de toate zilele de ce n-ar exista şi în cel de
pe scenă? Când, domnule Brănescu, vom vedea într-una din piesele dumneavoastră şi scene
de sex live?
Interpreţii celor două personaje sunt Vlad Zamfirescu (excelent!) şi Mirela Oprişor
(ştearsă). Regia (bună) îi aparţine lui Claudiu Goga, iar scenografia (minimalistă) este a lui
Ştefan Caragiu.
Dacă nu vă e teamă de un cutremur sau incendiu, vă invit să vedeţi spectacolul.
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Să râdem pe......

ARDELENEASCĂ

Pălinca.
ION: Măi Văsălie , dă-mi un chil de pălincă până ce-o fac pe-a
me.
VĂSĂLIE: Ia măi Ioane , că doar suntem pretini.
ION, după două zile: - Măi Văsălie , mai dă-mi un chil de pălincă
mă, că n-am reuşit s-o fac.
VĂSĂLIE: Ia mă Ioane, că o s-o faci azi-mâne şi tu.
ION după o săptămână venea spre poarta lui Văsălie care era la
masa cu Măria lui şi zice: Tu, Mărie, dacă vine la noi zi-i că nu-s
acasă (şi se bagă sub pat).
Vine Ion şi zice: Ziua bună Mărie! Ziua bună Ioane. Apăi Văsălie
une-i? Nu-i acasă, zice ea.. No, eu am vinit cu ăle două chile de
pălincă şi cu încă o jumate să ne cinstim ca-ntre pretini din
pălinca nouă.
Dacă Văsălie nu-i aci, ne-om cinsti doar noi. Se cinstesc, sencălzesc, se suie-n pat şi s-apucă de treabă. Văsălie de sub pat
aude, simte oarece şi cugetă adânc:
Tui mama ei de treabă! Ce să fac? Puşcă am, gloanţe am, dar
nu-s acasă…!!!!
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-

PROBABILITATE
Dacă poţi începe ziua fără cafea,
Dacă te poţi urni fără medicamente,
Dacă totdeauna poţi fi vesel , făcând abstracţie de durerile tale,
Dacă te poţi abţine să nu plictiseşti pe alţii cu problemele tale,
Dacă zilnic poţi mânca aceleaşi mâncăruri şi poţi fi recunoscător pentru ele,
Dacă poţi întelege , că cei dragi ţie sînt câteodată ocupaţi şi n-au timp de tine,
Dacă poţi accepta critica şi învinuirea fără supărare şi ranchiună,
Dacă poţi tolera ignoranţa unui prieten şi nu-l corectezi în permanenţă,
Dacă poţi să te porţi la fel cu un prieten bogat ca şi cu unul sărac,
Dacă poţi suporta tensiunea fără ajutor farmaceutic,
Dacă poţi să te relaxezi fără alcool,
Dacă poţi dormi fără somnifere,
...atunci probabil că eşti câinele familiei !!
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