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DE 11 ANI “COPIL ÎN EUROPA” 
Acum 11 ani, mama a venit acasă, nu pentru

prima dată, ce-i drept, însoțită de câțiva elevi de li -
ceu. În mintea mea era destul de clar de ce se
aflau ei acolo: pentru a repeta o piesă de teatru,
așa că m-am apropiat și eu, neputând rezista
tentației de a auzi o nouă variantă pentru un text
cunoscut mie deja, sau un text nou pe care, dacă
puneam mâna, cu greu îl mai dădeam înapoi îna -
in te să îl parcurg până la final. Însă, de data aceas -
ta, acești tineri nu repetau nimic, ci au pus mâna
pe niște pixuri și scriau amândoi ce le dicta mama
dintr-un tabel. Eu eram destul de surpins, așa ca
am întrebat-o pe mama ce fel de rol este acesta
pe care îl au de pregătit, însă reacția ei mi-a clari-
ficat că aici se întâmpla ceva ce eu nu mai văzu -
sem până atunci… Mama mi-a spus că urmează
să vină mai multe trupe împreună de la mai multe
școli și să participe la un concurs. Am întrebat-o
dacă există premii, iar când răspunsul a fost afir-
mativ, i-am spus că vreau și eu să particip și să
câștig! Ce-i drept, eu nu am participat, însă am fost
acolo în fiecare zi, uitându-mă la mulți alți tineri, pe
vremea aceea doar din Timișoara, de la care am
în vățat mult, fiecare trupă aducând mereu o altă
energie și o altă istorie, fiind o sursă continuă de
emoții.

Înainte să înceapă festivalul însă, mama a venit
într-o zi la mine, după grădiniță, și m-a rugat să vin
cu ea în parc să îmi facă niște poze. Eu am între-
bat-o dacă nu are deja destule poze cu mine, însă
ea a răspuns râzând că are nevoie de o poză pen-
tru afișul festivalului. Nu știam despre ce era vor -
ba, așa că am întrebat care este numele și scopul

festivalului. Numele ales a fost și încă este “Copil
în Europa”, cu scopul de a aduce tineri talentați
împreună pentru a participa la workshop-uri coor-
donate de profesioniști în diverse secțiuni ale ar te -
lor spectacolului: de la actori la dansatori,
in    stru mentiști, regizori, compozitori, critici de teatru,
hair-stiliști, make-up artiști. Doresc să spun că acea
ședință foto, prima din viața mea, a fost absolut
extenuantă; aproape de finalul ei am propus
mamei sa renunțe la ideea de a mă fotografia pe
mine și am venit cu soluția ingenioasă de a-l fo-
tografia pe iepurașul meu și de a numi festivalul
“Iepure în Europa”, dacă asta însemna că aș fi
putut să mă întorc la o activitate care să nu implice
atâta stat nemișcat cu ochii înspre soare. În cele
din urmă, am hotărât să folosim o fotografie din
spectacolul ”Athenee Palace” în regia lui Alexan-
der Hausvater, jucat la Teatrul Național Timișoara,
fotografie care mi-a adus o grămadă de “fani” și a
provocat de multe ori întrebarea “Câți ani aveai?”.
Șase; aveam șase ani. 

Când a venit cea de-a doua ediție, eram
nerăbdator să înceapă concursul, deoarece, în
acest an, participam și eu împreună cu clasa mea
în concurs; jucam o piesă foarte draguță, cu o
pădure fermecată, în care țin minte că eu îl jucam
pe vânător. Era un rol foarte important pentru mine,
deoarece țin minte că acest vânător murea în final
și îmi doream foarte mult să îmi iasă momentul
bine pentru că, deși nu eram prima dată pe scenă,
simțeam că acum, la 8 ani, era momentul să mă
arăt lumii. Aceasta ediție a trecut fulgerator, în spe-
cial pentru că tot ce mă interesa pe mine erau
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rezultatele. Țin minte și acum ce tare s-au bucurat
colegii mei când am luat mențiune. Însă pe mine
m-a bucurat mai tare premiul individual pe care l-
am câștigat, anume de interpretare într-un rol prin-
cipal la secțiunea “primar”. 

Copil fiind, nu aveam noțiunea timpului, mai
ales când venea vorba despre ani, care treceau
din ce în ce mai repede… Festivalul acesta mi-a
devenit începând cu a treia ediție punct de reper și
îmi amintea mereu că a mai trecut un an. 

Cu fiecare ediție incepeam să fiu din ce în
ce mai nerăbdător să îi văd pe ceilalti în acțiune,
pentru că simțeam câte am de învățat de la ei,
visul meu fiind pe atunci să fiu cel mai bun. Fiind
încă de mic dornic să “încerc”, nu ratam nici o oca -
zie să apar si eu pe scena festivalului, cu momente

ce variau de la un monolog cu un
text luat din momentele lui Toma
Caragiu, înscris la secția “monolog
gimnaziu”,  la roluri în piesele mon-
tate de mama cu elevi de liceu,
cum ar fi texte de Caragiale, când
eram în clasa a șasea. Însă primul
rol pe care l-am adus în festival și
cu care am reușit să obțin premiul
întâi pentru interpretare masculina
într-un rol principal nu a venit
decât în clasa a opta, când am
jucat alături de tru pa de copii de
gimnaziu a mamei într-o piesă pe
care, într-o măsură destul de
mare, am și scris-o. Pie sa era

foarte drăguță; am scris-o împreună cu mama ast-
fel încât fie care personaj să fie inspirat din copiii
pe care îi aveam în acel moment în trupă, inclusiv
rolul meu, astfel ajungându-se la o piesă în care,
deși unii co pii își mai uitau textul din cauza
emoțiillor, eu pu team să li-l șoptesc astfel încât să
pară din per sonaj, eu interpretând rolul profesoru-
lui lor de teatru și de coregrafie.

Primul an de liceu a fost și momentul în
care, împrună cu membrii trupei “În pom”, am
hotărât să încercăm un text mai dificil, anume
“Țara lui Gufi” de Matei Vișniec: dificultatea spec-
tacolului era dublată de faptul că personajele pe
care le aveam de interpretat erau nevăzătoare,
așa că o mare parte din repetițiile noastre am avut
de lucrat la acest aspect. Când a venit momentul

festivalului, am fost foarte
emoționat în ceea ce privește
succesul muncii noastre de
aproape un an de zile,
deoarece în acea ediție, țin
minte că am văzut unele dintre
cele mai bune spectacole cu
liceeni din viața mea. Cu multe
emoții și câteva greșeli care
sperăm că au trecut neobser-
vate, am ajuns la momentul
premierii, unde am prezentat și
un moment de dans în deschi -
dere, pentru care am primit
mul te cuvinte frumoase de la
prietenii pe care mi i-am facut
în acel an. 
Festivalul a fost un prilej de a

cunoaște mulți oameni minu -
nați, în cadrul diverselor work-
shop-uri la care lucram cot la

Moment din ”Omul de zăpadă care voia să întâlnească soarele” de Matei
Vișniec (Ediția a X-a, 2017)

Parada de costume - Ediția a II-a, 2009
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cot cu participanții din diferite orașe. La aceste
workshop-uri, am cunoscut unii dintre cei mai de
seamă oameni de teatru și film
din România, cu care, pe lângă
arta actorului propriu zisă, am
învățat și noi tipuri de dansuri, am
în vățat să cânt într-un cor și,
printre al tele, ce înseamnă să faci
parte dintr-o echipă de actori pe
un platou de filmare, asta am-
intind mai puțin de jumătate din-
tre activitățile din festival. 

Când am mai crescut, am aflat
și eu despre importanța volun-
tariatului și am hotărât să îmi
dedic timpul în care nu sunt ocu-
pat cu workshop-uri în sprijinul
festivalului și pe alte căi, mult
diferite decât mi-am în chi puit

când am început, însă, indiscu tabil, foarte faine.
De la însoțirea unei trupe din afara orașului prin

Centru și a le povesti puțin din isto-
ria Timișoarei la activități cum ar fi
ajutatul la montarea decorului și
asistatul su ne tiștilor, am acumulat
foarte multă ex periență din aceste
activități.

Aș spune că abia aștept festivalul,
dar sunt sigur că o să vină la fel de
repede ca și până acum, nelăsându-
se așteptat prea mult timp.

Mircea ionuţ Pandele
clasa a XII-a  

Colegiul Național Pedagogic 
”Carmen Sylva”

(Foto pagina 1 - Moment din ”Țara
lui Gufi” de Matei Vișniec”, 2016)

Mă gândesc cu bucurie la vara care a trecut. Am
fost oaspeți la Dudeștii Noi și la Timișoara. Timpul
pe care l-am petrecut acolo, e ca o amintire dulce.
Festivalul Etniilor m-a impresionat. A fost ca și cum
ne-am fi adunat tineri din întreaga lume. Așa mi s-
a părut atunci când, în fruntea alaiului, am pornit
pe Aleea Etniilor de la Muzeul Satului Bănățean, o
alee unică în lume, să invităm oaspeții (goștii, în
Ba nat), la festival, noi, armânii, fiind gazdele festi-
valului.

Trecerea de la o casă la alta, fiecare etnie
având o casă tradițională pe alee, cu obiceiuri și
bucate specifice a fost ca o vizită dintr-o țară în altă
țară.

Alaiul a pornit de la Poarta Etniilor, alt unicat în
lume, pe lângă Pomii Etniilor, cu fanfara în frunte și
s-a întins peste o sută de metri. A fost impresion-
ant, ca și hora etniilor, semănând cu corul mare ar-
mânesc, întinsă în fața scenei.

Bucuria întâlnirii cu tinerii participanți la festival
a fost mare. Am cunoscut astfel tradiții și obiceiuri,
am schimbat rețete culinare și am legat prietenii.

Spectacolele prezentate au fost la înălțime și
mulțumim doamnei profesor-instructor Elena
Dordea că ne-a adus aici și pentru spectacolul di-
namic pregătit și prezentat, care ne-a adus apre -
cieri unanime din partea specialiștilor și mai ales a
publicului.

Ne-a plăcut și încheierea festivalului cu Stelu
Enache, cel mai cunoscut cântăreț armân, care a

prezentat un recital de excepție. Am avut fericirea de
a fi felicitată de Stelu Enache a doua zi, la Dudeștii
Noi, când am interpretat una din melodiile sale de
succes ,,Un tradafir crește la fereastra ta”.  A fost ca
un vis frumos trăit alături de prieteni dragi.

Florentina gîrțu – 15 ani – 
Ansamblul ,,Armânamea”- oraş Ovidiu,

judeţul  Constanţa 
Mentor - Prof. Victor Enache
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