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  INTERVIURI INEDITE  
    Am inițiat această rubrică pornind de la ideea că 
oamenii sunt cea mai bună sursă de învățare. Ne 
propunem ca, în fiecare număr, să vă prezentăm 
gândurile, părerile despre educație și nu numai, ale 
unor OAMENI din școală și din afara ei.  
    Iată reîntâlnirea cu o personalitate a lumii teatrului 
și învățământului, prieten al reșițenilor, regizorul ION 
MIRCIOAGĂ, ce a avut amabilitatea să răspundă 
întrebărilor colegei noastre LUCIA PEIA. (n.r.) 

 

,,Am învățat să nu mă închid în 
ce ştiu” (ION MIRCIOAGĂ) 
       

  s-a născut la data de 22 iunie 1955 în 
Mihăileşti, Giurgiu; 

  a absolvit în 1980 cursurile Facultăţii de 
Chimie din Bucureşti; 

  în 1995 a absolvit Universitatea de Artă 
Teatrală şi Cinematografică (UATC) „Ion Luca 
Caragiale” din Bucureşti; 

  în prezent este conferenţiar universitar 
doctor la Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi 
Cinematografică Bucureşti şi profesor invitat la 
Universitatea de Arte „George Enescu” Iaşi; 

  face parte din colegiul de redacţie al revistei 
„Concept” editată de Departamentul de Cercetare al 
UNATC; 

  autor al volumelor „Realitatea în codrul din 
Arden” şi „Realităţile în teatru”; 

  a scris piesele: „Oricând, cu plăcere”, 
împreună cu Radu Dragomirescu, și „Totul e prea 
mult. (Nimic e cam puţin)”, împreună cu Radu 
Solcanu; 

  este secretar al Asociaţiei Culturale „7”.  

  are colaborări la posturile de televiziune 
Prima TV și TVR; 

  a montat spectacole la București, Arad, 
Brăila, Buzău, Reşiţa etc., pe texte din autori 
clasici precum Shakespeare, Moliere, Caragiale sau 
contemporani: Tankred Dorst, Mario Vargas Llosa, 
Dumitru Solomon etc.; 

  mai multe despre activitatea și publicistica 

domnului Ion Mircioagă, puteți afla accesând blogul 
domniei sale, la adresa: 

https://mircioaga.wordpress.com/actualitate/  
 

    Domnule Mircioagă, sunteți cunoscut cititorilor 
acestei reviste, în primul rând, pentru piesele pe care 
le-ați montat la Reșița și-am să amintesc aici de 
”Steaua fără nume” a lui Mihail Sebastian, precum și 
”Talk show” de Ştefan Caraman, pentru că oamenii 
școlii sunt parte a publicului din sălile de teatru. 
Discuția noastră prietenească (prefer să numesc astfel 
interviul!) va sta sub semnul relației anterior amintite, 
dar și prin prisma dascălului ce-l am în față, pentru că 
sunteți conferențiar  universitar la UNATC. 
    Și-am să încep prin a vă întreba cărei alchimii se 
datorează faptul că avem un absolvent de chimie 
dedicat în prezent teatrului, învățământului și 
scrisului? 
    Pentru mine teatrul este (şi) chimie. În teatru, ca şi 
în chimie, sunt importanţi catalizatorii, forţele de 
legătură din interiorul unei entităţi, capacitatea de a 
reacţiona, energiile, felul în care acestea sunt 
controlate, reversibilitatea sau ireversibilitatea unor 
transformări – dacă transformările respective sunt 
violente, însoţite deci de degajări importante de 
energie, sau sunt lente, subtile… 
    Pedagogia este un element constitutiv al regiei de 
teatru. Sigur, a preda regie e ceva bizar: lucrez cu 
oameni cărora le sugerez – pe lângă mijloace de a citi 
un text, variante de definire a unei situaţii teatrale – 
căi de a lucra cu oamenii; aşadar, între cele două 
preocupări nu există graniţă. De ce nu predau toţi 
regizorii? – m-ai întreba. Unii nu-s dispuşi să 
cheltuiască timp şi în-sufleţire. Alţii nu au şansa mea: 
şansa de a fi în permanent contact cu tinerii, de a fi 
obligat să mă formez continuu, să citesc, să văd, să 
aud… 
    Scriu din nevoie. Articolele şi cărţile de specialitate 
le scriu din nevoia de discurs, de logică deci, de 
articulare raţională a intuiţiilor şi impresiilor. Nu 
reuşesc în totalitate, nici nu am această ambiţie, care 
jigneşte inefabilul teatrului. Textele pentru scenă le 
scriu din disperare. Cele mai multe dintre piesele 
româneşti contemporane sunt lipsite de teatralitate, 
sau folosesc un vocabular porcos, sau abundă în 
preţiozităţi. Iar cea mai mare hibă a lor este 
inactualitatea. Nu am găsit piesă care să aibă ca temă 
şomajul, sau bestialitatea cu care sunt bătute 
femeile, sau ravagiile făcute de alcoolism. 
 
    V-ați întors de curând din Germania, dintr-un turneu 
organizat de Teatrul „T. a. C. T.”, din Sighişoara, unde 
Teatrul 7 a fost coproducător al spectacolului – 
„Cerere în căsătorie”, de Cehov. Mizez pe calitățile 
dumneavoastră de fin observator și pe onestitatea 
spiritului analitic,  atunci când vă întreb, cum v-ați 
simțit și cum ați simțit publicul din Munchen, 
Heidelberg, Stuttgart, Frankfurt? 
    Trebuie să precizez că experienţa trăită în 
Germania a fost cu totul nouă, căci e prima dată când 
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  merg cu un spectacol jucat în limba română pentru 
comunităţi de români de peste graniţe. 
Reprezentaţiile au avut un succes deosebit. S-a 
aplaudat la scenă deschisă, s-a râs la momentele 
comice, s-a reacţionat adecvat la cele dramatice. La 
final, în toate cele patru oraşe, publicul a ovaţionat. 
După reprezentaţii, mulţi spectatori au dorit să 
discutăm. Să ne felicite, să ne spună ce mult a contat 
pentru ei un moment de artă teatrală românească. 
Din păcate, noi nu am avut timp pentru dezvoltarea 
dialogului – nu e uşor, crede-mă, să dai patru 
reprezentaţii, în patru zile, în patru oraşe la sute de 
kilometri unul de celălalt, … montat decor, lumini, 
demontat repede, căci sala era închiriată fix până la 
ora 22! 
    Spectacolul a avut succes; repet ca să subliniez că 
reuşita se datorează în primul rând actorilor din 
distribuţie: Gianina Iconaru, Ştefan Abrudan, Eugen 
Pădureanu. Toţi, actori pe care i-am cunoscut la 
Reşiţa. Şi de care teatrul din Reşiţa s-a lipsit, din 
păcate... 

 
    Îmi amintesc impactul deosebit pe care l-a avut 
piesa scrisă chiar de dumneavoastră și jucată de 
actorii teatrului reșițean în sălile de clase, având ca 
temă examenul de capacitate pentru elevii claselor a 
VIII-a. A fost în primul rând o reacție a profesorului din 
dumneavoastră sau un strigăt de ajutor al părintelui 
de copil aflat în fața unui asemenea prag, la vremea 
aceea? 
    Îmi amintesc cu plăcere de acel spectacol. L-am 
făcut convins fiind că teatrul, jucat în sălile de clasă, 
pe texte adresate direct elevilor, poate contribui la 
un alt fel al copiilor de a se apropia de şcoală – de 
manuale, de profesori, de colegi şi, mai ales, de 
momentele importante, cum sunt examenele. A 
funcţionat profesorul din mine, preocupat de 
diversificarea căilor de comunicare cu elevii. 

 
    Ați afirmat într-un interviu, la Sighișoara că ”Actorul 
este o operă de artă”. Cum ați defini dascălul, actor și 
el, în aceeași măsură, în care luăm în considerare 
autenticul personajului interpretat și abilitățile 
necesare actului artistic? 
     „Actorul ca operă de artă” este un concept pe care 
am început să îl dezvolt lucrând la teza de doctorat. 
Pe scurt, când se urcă pe scenă, actorul renunţă la a 
mai fi el, lasă loc în fiinţa lui personajului. Eugen, să 
spunem, nu este ca Richard al III-lea. Actorul nu este 
element al unei comparaţii. Cuprinzând personajul şi 
propriul eu, actorul e metaforă, figură de stil inedită 
căci are viaţă, dinamică, refuză să se lase fixată; în 
timpul unui spectacol, e o sumă de figuri de stil, act 
artistic carevasăzică. 
    Şi dascălul are de jucat un rol în faţa elevilor săi. Ca 
şi actorul, când „intră în scenă”, trebuie să uite că 
acasă nu îi curge apa, sau că o rudă e bolnavă, sau că 
a venit factura la curent electric; trebuie să aibă 
dicţie, să găsească un suport energetic adecvat 
pentru transmiterea informaţiei. Dar dascălul 

rămâne el. Întorcându-ne la Richard, şi vulgarizând 
puţin, profesorul nu trebuie să îşi pună cocoaşă şi nici 
să trăiască satisfacţia de a fi o fiinţă monstruoasă. 
Dascălul nu e operă de artă, e artist, bijutier care 
şlefuieşte caractere. 

 
    Se invocă tot mai mult sintagma ”Vrem o țară ca 
afară” și modelele educației din țări precum Finlanda, 
Japonia, Coreea de Sud, Singapore, Anglia, state aflate 
în Top 10, conform Ranking the World’s Educational 
Systems. Ce-i lipsește, în opinia dumneavoastră, 
învățământului românesc? Sau altfel spus, ce ar trebui 
remediat la şcolile din România? Sau, poate, printr-un 
exercițiu de imaginație, fără a exclude această 
posibilitate, care ar fi primele măsuri pe care le-ați lua, 
dacă ați fi Ministrul Educației? 
    Învăţământului românesc îi lipseşte respectul 
pentru învăţământ. Educaţia e privită cu dispreţ de 
vârfurile politice. E nevoie de argumente? … 
subfinanţarea cronică, abundenţa plagiatelor, 
infrastructura mizerabilă… 
    Din păcate, educaţia e privită cu dispreţ şi de 
populaţie. Cât timp se promovează, în toate 
domeniile, valorile care sufocă acum spaţiul public 
autohton, copiii şi părinţii lor nu au cum să dea 
importanţă şcolii. Cât timp elementul constitutiv al 
ierarhiilor e banul, tinerii vor fi dezinteresaţi de ceea 
ce le oferă studiul literaturii şi al matematicii. Cât 
timp funcţionează gogoşeriile numite instituţii de 
învăţământ superior, din care ies cohorte de 
impostori, românii îi vor desconsidera pe profesori şi 
pe învăţători. 
    Situaţia nu poate fi remediată dacă nu se reaşează, 
într-o ordine firească, societatea. Ţine de ministrul 
educaţiei acest imperativ? Ţine, dar nu doar de el. 
Dacă aş fi eu acel ministru, aş cere interzicerea 
emisiunilor tv care imbecilizează telespectatorii, aş 
iniţia o lege care să demaşte felul în care a fost 
jefuită ţara asta şi i-aş băga la puşcărie pe viaţă pe 
jefuitori, şi, mai ales, aş desfiinţa fabricile de diplome 
– şi cele private, şi cele de stat. Exemple de astfel de 
fabrici? Nu trebuie să căutăm prea departe.  
    Sau aş demisiona. 

 
    Om de teatru fiind, aveți acel sine qua non ”open 
mind”. Vă vin anual elevi din mediul preuniversitar. În 
ceea ce priveşte relaţia profesor-elev, ce ne-aţi putea 
spune despre generaţiile actuale? Observaţi schimbări 
radicale din punctul de vedere al mentalităţii şi 
disciplinei?  
    O parte din răspuns l-am dat deja, la o întrebare 
anterioară. Şi mă tem că voi fi banal, dezvoltând. 
Tinerii sunt tot mai slab pregătiţi. Cel puţin la teatru 
ar fi nevoie de un an pregătitor, în care cei care 
doresc să studieze regia să se pună la punct cu 
lecturile, cu noţiuni de bază ca personaj, situaţie, 
relaţie, şi chiar cu gramatica şi cu vocabularul. 

 
    Sunteți și autor de cărți. În România, tirajul mediu 
pentru o carte este de 1.500 de exemplare. În Ungaria, 
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  de pildă, e în jur de 8.000. Prefer să găsim soluții, 
decât vinovați, dar se știe că la ora actuală, televizorul 
şi internetul câştigă teren în defavoarea cărţilor. Cum 
pot câştiga profesorii lupta cu tehnologia?  
    Tehnologia trebuie folosită. Se poate face o 
documentare serioasă folosind internetul. Se pot 
utiliza mijloace moderne pentru a face orele de curs 
atractive – sigur, dacă sunt bani de achiziţii; of, iar ne 
întoarcem la bani, dar trebuie înţeles că o grafică 
inteligent făcută pe computer şi proiectată cu un 
video-proiector favorizează captarea atenţiei. 

 
    Aveți un blog personal, în care vă exprimați opinii, 
prezentați activitatea profesională și pedagogică. 
Recomandați, încurajați și dascălii cărășeni să facă 
acest lucru? 
    Recomand, celor ce simt nevoia să scrie, să scrie.  

 
    Credeţi în implicarea intelectualului în politică? 
    Da, cred. Cred în implicarea tenace, modestă, zi de 
zi, nepartinică, a intelectualului în politică. Cred că 
intelectualul e dator ca, fie în mediul său, fie de la 
tribuna parlamentului, să lupte pentru schimbarea 
totală a politicii româneşti. Cred că schimbarea de 
care se vorbeşte zilele acestea e imposibilă fără 
implicarea serioasă, onestă a intelectualului. A 
intelectualului autentic. 

 

    Presupunând că lumea ar suferi o schimbare 
radicală în 2000 de ani și un singur element actual din 
punct de vedere cultural ar putea fi păstrat, pe care l-
ați alege și de ce? 
    Dacă înţeleg bine întrebarea, răspunsul e: muzica. 
Muzica are o formidabilă capacitate de a emoţiona. 
Muzica nu trebuie tradusă. Muzica însoţeşte omul şi 
în momentele lui de bucurie şi în nenorociri; are 
calităţi terapeutice. Muzica permite comunicarea cu 
divinitatea, muzica lasă omul să se dezlănţuie la 
petreceri. 

 
     Care e cel mai important lucru pe care l-ați învățat 
de când lucrați cu oamenii, fie ei elevi, actori sau orice 
altă ipostază în care i-ați întâlnit? 
    Greu de răspuns. Nu ştiu dacă am învăţat ceva. 
Învăţ. Încerc să învăţ să fiu mai tolerant, mai drept, 
mai răbdător. Să nu mă închid în ce ştiu. 

 
    Ce le-ați spune  cadrelor didactice caraș-severinene, 
la pragul dintre ani? 
    Că îmi e dor de perioada în care am lucrat la Reşiţa. 
Că îmi doresc să revin. Că îi preţuiesc sincer pe 
profesorii şi învăţătorii pe care i-am cunoscut. Că le 
doresc, tuturor, sănătate, noroc, şi puterea de a 
învinge vremurile acestea neprietenoase.  

 
Interviu realizat de prof. LUCIA PEIA 

Imagini cu micii actori coordonați de 

învățătoarea VIORICA VÎRTOPEANU 
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  ,,Citiţi, priviţi, ascultaţi  
şi jucaţi teatru!”  

(VIORICA VÎRTOPEANU) 
 

 
 
    Viorica Vîrtopeanu este învăţătoare la Şcoala 
Gimnazială Nr. 7 Reşiţa de 34 de ani. O viaţă într-o 
şcoală... O învăţătoare care a făcut din dăscălie o artă, 
pentru că şi-a făcut profesia cu  sufletul. Un suflet de 
artist care i-a purtat pe copii într-o  lume de poveste, 
oferind-o celor din jur. Cu talent, dăruire şi pricepere, 
cu multă muncă, dar cu zâmbetul pe buze, Viorica 
Vîrtopeanu a urcat pe scena copilăriei şi a teatrului 
zeci de copii. A dat şcolii o altă faţă, creând o lume 
aparte pentru copii, cărora le-a dăruit carte, poveste, 
spectacol, aventură şi bucurie, pregătindu-i cu har să 
urce treptele spre scena vieţii. Un model de om, de 
dascăl, de coleg şi de prieten, care se bucură de  
respect  şi apreciere din partea tuturor celor care o 
cunosc.   
Gabriela Pădurean, cea care a realizat acest interviu,  
este elevă în clasa a VII-a B, a fost eleva doamnei  
Vîrtopeanu, iar de doi ani activează în echipa de 
redacție LUMEA NOASTRĂ.                          

Prof. CRISTINA ARDELEANU 
 

 
De câţi ani vă aflaţi la catedră? 
În toamna acestui an împlinesc 40 de ani de 
activitate la catedră. Şi cum în viaţă aproape totul  e 
ciclic, primul an de activitate a fost la Liceul Teoretic 
Nr. 3 Reşiţa, în locul în care astăzi este Corpul B al 
Şcolii 7 Reşiţa. Sunt învăţătoare în acelaşi loc în care 
mi-am început cariera, însă sub titulatura de 
învăţătoare-maistră (predam lucru manual – se 
numea atelier - la clasele de gimnaziu şi de liceu). 
Finalul carierei îl voi sărbători tot aici. 
 

Câte generaţii de copii aţi educat? 
Mă bucur să spun că au trecut prin mâinile mele 
nouă  generaţii de copii, pe care le-am dus din clasa I 
până în clasa a IV-a. Însă au mai fost şi alte clase pe 
care le-am dus un an sau doi.  
 

De unde pasiunea pentru teatru? 
Pasiunea pentru teatru o am din copilărie. Mergeam 

la matineu, duminica, la Casa de Cultură a 
Sindicatelor. Ascultam teatru radiofonic copleşită. 
Mai târziu vizionam, în fiecare seară de marţi, teatru 
la televizor. Liceul l-am făcut la Arad. Toţi elevii şcolii 
aveam abonament la teatru. Eram spectatorii celor 
mai bune trupe care urcau pe scenă, fiind consideraţi 
un public educat. În  anii de liceu, am prezentat 
nenumărate spectacole pe scenele căminelor 
culturale din satele judeţului Arad: dansuri populare, 
montaje literare, cântece ori mici scenete. 
 

Elevă fiind, aţi jucat teatru? 
Îmi amintesc că am jucat rolul unei liceene ce-şi 
dorea să devină învăţătoare, într-un scheci muzical. 
Recitam, cântam în cor, dar teatru n-am jucat şi nu 
mi-am dorit să joc. 
  

Mereu aţi făcut teatru? Cu toate seriile de copii? 
Cariera de învăţătoare am început-o în Dealu-Mare. 
Am rămas acolo cinci ani şi îmi aduc aminte cu drag 
de acea perioadă. Erau primii mei ani în învăţământ 
în care lucram cu copii mici şi am încercat să fac 
lucruri frumoase cu ei. Au fost multe serbări, dansuri, 
montaje, cântece, chiar cu instrumente muzicale, 
însă niciodată teatru, chiar dacă mereu am cochetat 
cu ideea aceasta. 
 

Cum reuşiţi să urcaţi pe scenă, de fiecare dată, 
întreaga clasă, nefăcând vreo selecţie sau vreo 
diferenţiere între copiii talentaţi şi cei care nu au 
înclinaţii în acest sens? 
Am învăţat foarte multe de la profesorii mei din 
liceu, dar ceea ce mi-a rămas neşters a fost îndemnul 
unui profesor care spunea că într-o serbare, fiecare 
copil trebuie să fie implicat, chiar dacă este pus doar 
să tragă cortina. Eu am ridicat la alt nivel acest 
îndemn, astfel că în fiecare piesă de teatru am 
implicat toţi elevii clasei. 
 

Cum au fost primele încercări? Ce a urmat? 
Primele  încercări de a pune în scenă o piesă de 
teatru au apărut  după ce am cunoscut-o pe  
scriitoarea Stela Brie. Sensibilitatea scrierilor acesteia 
a încântat copiii. Frumoasa de pe stea a fost  o 
provocare reuşită. Dana Bălănescu, muzeograf şi 
scriitor, văzând în elevii anilor ’90 “mici actori2, ne-a 
oferit regia şi scenografia minunatei povestiri Mica 
vrăjitoare  lui  Otfried Preussle. Punerea ei în scenă a 
fost apreciată de multe ori, iar copiii actori au fost 
răsplătiţi cu premii de interpretare la diverse 
concursuri. Cum concursul de teatru AM-FI-TEATRU 
era în fiecare an, de fiecare dată am prezentat o altă 
piesă. Frumoasa Răşiţa, legenda scrisă de Stela Brie, 
a fost un real succes, fie că ne referim la personaje, 
costume, coloană sonoră sau interpretare. Reuşita 
acesteia m-a încurajat să scriu de-acum  regia pentru 
alte spectacole. Mitzu şi Baruţu-doi copii cuminţi, 
Dumbrava minunată, O poveste cu lipici, Jurjac, 
Moara dracilor, Moromeţii–Premiul întâi, Pisicile 
aristocrate, Cosette, Balul florilor, Povestea cărţii, 
Fetiţa cu chibrituri sunt doar câteva dintre ele. 
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 Cum vă alegeţi operele pe care le puneţi în scenă? 
Când îmi aleg o operă ţin seama, de regulă, de ceea 
ce le place elevilor mei. Alegem o poveste sau 
povestire din lecturile citite. Un alt criteriu ar fi că 
aleg un text care consider eu că se potriveşte clasei.  
Au fost situaţii când aceeaşi piesă am prezentat-o 
diferit, jucată fiind de „actori” diferiţi. Alţi copii – altă 
abordare.  Acesta este şi motivul pentru care  nu am 
primit niciodată regia de la nimeni sau n-am lucrat cu 
un actor profesionist. Merg pe ideea că  doar eu îmi 
cunosc cel mai bine elevii şi ştiu ce rol i se potriveşte 
fiecăruia. 
 

Faceţi-ne o descriere a etapelor pe care le parcurgeţi 
din momentul în care alegeţi o creaţie literară până la 
jucarea ei pe scenă, în faţa publicului. 
Când hotărâm ce operă vom juca, prima sarcină este 
că ea trebuie citită de mai multe ori acasă pentru a fi 
cunoscută până în cel mai mic detaliu. O discutăm şi 
urmează distribuirea rolurilor.            
Reuşita constă în faptul că niciodată copiii nu primesc 
rolurile pentru  memorare. Citesc rolul şi îl 
interpretează până intră în pielea personajului, 
folosind de multe ori improvizaţia. Totul pare foarte 
firesc… Până la prezentare, însă, sunt foarte mulţi 
paşi: alegerea coloanei sonore, secvenţial, pentru 
fiecare moment al piesei; sincronizarea personajelor 
cu aceasta; intrările şi ieşirile de pe scenă; recuzita; 
costumaţia şi multe repetiţii. Bineînţeles că suportul 
şi ajutorul părinţilor este primordial, în special în 
realizarea costumelor şi a recuzitei. 
 

Ştiu că se întâmplă să includeţi în aceeaşi piesă două 
generaţii de elevi. De ce faceţi acest lucru? 
Există o perioadă cu două generaţii... Este vorba de 
clasele de început de ciclu, când cei mici, elevii din 
clasa întâi, sunt prea mici şi au nevoie de exemple şi 
de ajutor, iar cei mari, ajunşi în clasa a cincea, se 
gândesc cu nostalgie la perioadele noastre „teatrale” 
şi nu sunt încă pregătiţi să renunţe. Pentru început, 
cei mari au rolurile principale, făcând astfel o iniţiere 
pentru cei mici, apoi se retrag, din motive obiective, 
care ţin de faptul că  timpul nu le permite să facă şi 
alte activităţi pe lângă cele pe care le au la gimnaziu, 
dar nici programul nu este în concordanţă cu al 
ciclului primar. 
 

Care este piesa preferată pe care aţi pregătit-o? 
Piesele preferate sunt cele jucate foarte bine şi sunt 
multe care-mi trec prin minte. Piesa  premiată cu 
premiul cel mare la AM-FI-TEATRU este Premiul întâi, 
adaptare, după Moromeţii lui Marin Preda. Este 
piesa mea de suflet, deoarece am făcut pariu cu mine 
însămi că va fi o reuşită. Am avut un colaborator de 
nădejde în persoana profesoarei de limba română, 
Ani Ghiaur. Cunosc obiceiurile, regionalismele şi felul 
de a fi al oltenilor şi am putut să lucrez mai uşor. 
Laitmotivul piesei a fost o melodie din Oltenia, 
cântată la vioară de tata.  
 

Ştim că aţi obţinut numeroase premii la concursurile la 
care aţi participat.  Care ar fi cel mai important pentru 
dumneavoastră? 

Pentru mine şi pentru elevii mei, premiile obţinute 
au fost o răsplată a muncii, nu un obiectiv. Scopul 
meu este să elimin tracul copilului, să-l fac să asculte, 
să privească şi să respecte munca celor de pe scenă. 
 

Care este partea cea mai dificilă în pregătirea unui 
spectacol? 
Punerea în scenă a unei opere presupune muncă 
asiduă, dar satisfacţia copilului, a părintelui şi, nu în 
ultimul rând, a noastră, este uimitoare. Prin urmare, 
părţile grele sunt uitate de fiecare dată când vezi că 
munca a dat rezultate şi că acolo, pe scenă, lucrurile 
se întâmplă aşa cum le-ai gândit, le-ai pregătit şi ţi  
le-ai dorit... Este o muncă de echipă şi, după cum 
spuneam mai sus, rolul părinţilor este foarte 
important.  
 

Am fost eleva dvs. şi am jucat în spectacole de care îmi 
amintesc cu mare drag. Ştiu că apăreau mereu 
probleme să urcăm pe scena festivalului AM-FI-
TEATRU atât de mulţi „actori”. Era o problemă destul 
de dificilă... 
La concursuri  eram mereu încorsetaţi de timpul 
limită şi numărul de personaje. Dacă timpul limită nu 
a fost o problemă pe care să n-o pot rezolva, numărul 
personajelor ne-a creat, de fiecare dată,  emoţii. Cum 
nu mergeam la concursuri doar pentru a lua un 
premiu şi nu realizam un spectacol doar pentru a ne 
prezenta la acel concurs, implicam, de fiecare dată, 
toată clasa în piesă. Pentru a putea urca pe scenă toţi 
artiştii, treceam pe fişa de concurs că toţi ceilalţi sunt 
animatori, nu personaje. Astfel am avut zeci de 
vrăjitoare, şi mari, şi mici, şi bune, şi rele, nenumăraţi 
drăcuşori care au invadat scena, intrând din sală, 
foarte multe pisicuţe, care de care mai frumoase, 
copii-spectatori pe scenă, care discută cu personajele 
sau despre personaje etc. 
 

Puteţi menţiona  un fost sau actual elev foarte 
talentat? 
Mulţi dintre elevii care au început să joace teatru sub 
îndrumarea mea au continuat şi când au ajuns elevi 
de liceu. Vreau să-l menţionez pe Silviu Bircea, 
actualmente student, care a jucat în spectacole 
alături de  actori ai teatrului reşiţean. Mai mult, a 
regizat chiar o piesă de teatru care a fost jucată în 
scop caritabil. 
 

Aveţi ceva în plan pentru perioada următoare?  
Am  pregătit regia şi coloana sonoră a poeziei 
Spânzuratul de Marin Sorescu, dar cred că va rămâne 
la acest nivel, fiindcă se pretează la elevi mari şi nu 
cred că mai este  timp. Pentru cei mici, cu siguranţă 
voi pregăti ceva, dar nu m-am hotărât încă. 
 

Ce reprezintă teatrul pentru dvs.? 
Aşa cum foarte bine a remarcat o fostă elevă 
”actriţă”, teatrul a colorat  copilăria elevilor mei şi 
cariera mea de dascăl. Îndemnul meu pentru toţi 
este: Citiţi, priviţi, ascultaţi şi jucaţi teatru! 
 
 

 
Interviu realizat de eleva Gabriela Pădurean 

 


