
Constanþa a primit, marþi, vizita
ambasadorului Franþei în România, Excelenþa
Sa Philippe Gustin, care a luat parte la o
ceremonie organizatã în careul militar francez
din Cimitirul Central Constanþa, recent renovat,
ºi a inaugurat expoziþia foto-documentarã
„Francezi ºi români în Marele Rãzboi”,
deschisã la Biblioteca Judeþeanã „Ioan N.
Roman” ºi realizatã în parteneriat cu Arhivele
Naþionale ale României, la un veac de la
izbucnirea Primului Rãzboi Mondial. Cu acest
prilej, Excelenþa Sa a acordat un interviu în
exclusivitate cotidianului „Telegraf”, în care
vorbeºte despre ospitalitatea româneascã ºi
despre dorinþa de a reveni în vacanþã, în
România, dupã ce misiunea sa diplomaticã în
þara lui Brâncuºi se va încheia.

Misiunile diplomatice nu vã aduc
pentru prima datã la Constanþa. Cum aþi
colaborat în timpul mandatului dvs. cu
Alianþa Francezã din Constanþa?

Alianþa Francezã din Constanþa a fost un
partener esenþial în organizarea celui de-al
patrulea Forum al Cooperãrii descentralizate,
care a avut loc în iunie 2013. Acest
eveniment major, organizat în cooperare cu
oraºul Constanþa ºi judeþul Constanþa, a
reunit aproximativ 300 de reprezentanþi ai
colectivitãþilor teritoriale, atât francezi, cât ºi
români. O astfel de reuniune nu a mai avut
loc din 2009. Acest Forum a permis
confirmarea dinamismului autoritãþilor locale
din cele douã þãri ale noastre ºi potenþarea
parteneriatelor inovatoare ºi constructive,
care sunt concretizarea însãºi a construcþiei
europene, cât mai aproape de þarã ºi de
cetãþeni. Profit de aceastã ocazie pentru a
aminti cã oraºul Constanþa dispune, de mai
mulþi ani, de un parteneriat cu oraºul Brest,
mai ales în domeniul spitalicesc ºi în cel al
învãþãrii precoce a limbii franceze.

Aþi evocat rolul important al Alianþei
Franceze din Constanþa…

Exact, Alianþa Francezã joacã un rol
important în acest cadru. Într-o manierã mai
generalã, Alianþa Francezã este un partener-
cheie al Ambasadei Franþei, al Institutului
Francez din România, în organizarea de
evenimente culturale, mai ales în domeniul
benzii desenate, al promovãrii francofoniei  ºi
al organizãrii de cursuri de limbã francezã.
Alianþa Francezã întreþine relaþii foarte bune cu
filierele francofone din Constanþa, în particular
cu liceele bilingve, ºi îmi exprim dorinþa ca ea
sã lucreze ºi mai mult cu Universitatea
„Ovidius”, Biblioteca „Arthur Rimbaud” din
Mangalia (iniþiativã a oraºului Charleville
Mézières) ºi sã construiascã, sub atenta
coordonare a consulului nostru onorific Dorel

Glãvan, legãturi mai puternice cu companiile
locale.

Cultura ºi istoria reprezintã cartea de
vizitã a unei naþiuni. Ce credeþi cã îi
defineºte pe români, din acest punct de
vedere?

În calitate de istoric, pot spune cã ceea ce
m-a impresionat cel mai mult este istoria pe
care Franþa ºi România o împãrtãºesc. Dacã
ne uitãm în urmã, Franþa a fost alãturi de
România în multe dintre momentele
importante din istoria sa. Acesta este un lucru
nemaipomenit. Pe de altã parte, ºi am mai
spus asta, cred cã cea mai mare bogãþie a
României sunt locuitorii ei. Tradiþiile lor,
simplitatea lor, dar ºi cãldura lor m-au
impresionat de fiecare datã.

Ce vã va lipsi cel mai mult dupã ce veþi
pleca din România?

Eu, în calitate de ambasador al Franþei,
am vizitat toate capitalele de judeþ ºi am fost
impresionat de fiecare datã de ospitalitatea cu
care am fost primit peste tot. România este
foarte diversã, se pot resimþi influenþele
diferitelor minoritãþi ºi tradiþiile fiecãrui loc, care
au fost determinate de condiþii istorice ºi
geografice diferite, dar ceea ce îi uneºte pe
români, din orice zonã ar fi, sunt calitatea
primirii pe care ºtiu sã o facã ºi faptul cã te
poþi simþi la ei ca acasã. Cred cã asta îmi va
lipsi.

V-aþi întoarce sã petreceþi vacanþa în
România?

Sunt sigur cã voi reveni. Înainte de a veni
în România am mai trãit în alte state ºi cu
fiecare dintre aceste þãri am pãstrat o legãturã
foarte puternicã, mi-am pãstrat prietenii de
acolo ºi mi-am petrecut concediile acolo. Nu
voi uita România, voi reveni cu siguranþã.

Mirela STÎNGÃ
mirela.stinga@telegrafonline.ro
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12 premii pentru
constãnþeni, la
Olimpiada de
Coregrafie

Elevii constãnþeni care aspirã la o
carierã pe marile scene ale lumii au scris
istorie ºi la aceastã ediþie a Olimpiadei
Naþionale de Coregrafie, care s-a
desfãºurat „acasã”, la Constanþa, pe scena
Casei de Culturã a Sindicatelor. Ei au
confirmat, încã o datã, valoarea ºcolii
constãnþene de coregrafie, aducând
Colegiului Naþional de Arte (CNA) „Regina
Maria” nu mai puþin de 12 premii, dintre
cele 59 ale întregii competiþii.

Festivitatea de premiere a fost
precedatã de o galã a laureaþilor, care a
fost urmãritã cu încântare de cei prezenþi
în salã, printre care s-a aflat, din partea
gazdelor, directorul CNA „Regina Maria”,
profesorul Gevat Ismet Nejdet. Momentele
de balet clasic au alternat cu cele de dans
contemporan, olimpicii impresionând prin
þinuta scenicã, sensibilitate, talent ºi
seriozitate. Dupã o pauzã binevenitã a
urmat momentul cel mult aºteptat: premiile.
Festivitatea s-a deschis cu discursul
preºedintelui juriului, maestrul Francisc
Valkay, care a lãudat eleganþa ºi
profesionalismul viitorilor balerini.

BALET CLASIC La secþiunea Dans
clasic, clasa a VII-a, Premiul I a fost obþinut
de Andreea-Daniela Gabor, de la CNA
„Regina Maria”. Constãnþencei i s-au
alãturat ºi colegele Crina-Victoria Petrovici
ºi Victoria Creþ, ambele obþinând Premiul al
III-lea. La clasa a VIII-a, s-a remarcat una
dintre vedetele deja consacrate pe scenele
de concurs din þarã ºi din strãinãtate, cu un
talent uimitor, constãnþeanca Diana-
Georgia Ionescu, urmatã îndeaproape de
colegii ei, tot de la Colegiul „Regina Maria”,
Maria-Alexandra Ianuº-Dragomir ºi Vladimir
Staicu, ambii obþinând premiile II. De
asemenea, s-a remarcat ºi Andreea Rusu,
cu o menþiune. La clasa a IX-a, Premiul I a
fost obþinut ex-aequo de talentaþi
bucureºteni de la Liceul de Coregrafie
„Floria Capsali”: Mihai Costache ºi Maria
Savastre.

La clasa a X-a, expresivul elev al
Liceului „Floria Capsali”, Mihai Diniþã, pe
care maestrul Francisc Valkay l-a felicitat în
mod special pentru spiritul de colegialitate
de care a dat dovadã, a obþinut locul I. „A
fost o competiþie strânsã, concurenþii au
fost foarte bine pregãtiþi ºi mã bucur cã am
învins. Muncesc în continuare sã devin ºi
mai bun”, a spus Mihai. Alãturi de el, a
urcat pe prima treaptã a podiumului
olimpicilor ºi constãnþeanca Bianca
Gologan. „Competiþia a fost foarte
emoþionantã. Am avut mari emoþii, dar m-
am adunat, m-am concentrat ºi am
câºtigat”, a spus ºi Bianca Gologan.
Menþiune la aceastã categorie a obþinut ºi
colega Biancãi, Cãtãlina Iliescu. Premiile I
la clasa a XI-a ºi a XII-a au fost obþinute de
bucureºtenii de la „Floria Capsali”:
Theodora Karpatti, respectiv Diana Gal ºi
Niþã Greta.

 DANS CONTEMPORAN  La
secþiunea Dans contemporan au convins
juriul cu talentul ºi expresivitatea lor,
obþinând premii I: Ana-Maria ªtefan, de la
Liceul „Floria Capsali” - clasa a XI-a ºi
constãnþeanul Rãzvan-Florin Dumitrescu ºi
Larisa Mudrea, de la Liceul „Floria Capsali”
- clasa a XII-a. Alãturi de Rãzvan-Florin au
urcat pe podiumul laureaþilor colegii sãi de
la „Regina Maria”: Claudia-Ioana Ignat -
Premiul al II-lea ºi Florentina  Munteanu -
Premiul al III-lea. (M.S.)

„Calea Crucii”, la
Saraiu 

15 actori de la Teatrul de Stat
Constanþa (TSC) vor reconstitui astãzi, în
Joia Mare, în localitatea Saraiu, unul dintre
cele mai impresionante ºi tulburãtoare
momente din Sãptãmâna Patimilor: „Calea
Crucii”. Procesiunea, organizatã de
Primãria Saraiu ºi Arhiepiscopia Tomisului,
se va desfãºura de la ora 14.00. Regia
tulburãtorului moment artistic, menit sã
aducã în atenþia creºtinilor jertfa
Mântuitorului Iisus Hristos, este semnatã
de directorul artistic al TSC, Dana
Dumitrescu. (M.S.)

Poeta Nina Cassian, una
dintre vocile
reprezentative ale

literaturii române, a încetat din
viaþã marþi, la vârsta de 89 de ani,
la New York. Debutul literar i-a
fost girat de Tudor Arghezi, care,
vãzând niºte poezii ale tinerei
creatoare, i-a spus tatãlui
acesteia: „Talent incontestabil”.
Îmormântarea va avea loc pe 21
aprilie, în metropola americanã.

 „ODIHNEASCÃ-SE
TRUPUL, IAR POEZIA SÃ
ZBOARE”  La aflarea veºtii
trecerii Dincolo a Ninei Cassian,
poetul Mugur Grosu a spus: „Cu
puþin înainte scrisesem pe
Facebook urarea „La aproximativ
mulþi ani, Tristan Tzara!” - discretã
trimitere la cartea sa „L’Homme
approximatif” (“om aproximativ ca
mine, ca tine, cititorule, ca ºi
ceilalþi / morman de cãrnuri
zgomotoase ºi de ecouri de
conºtiinþã / întreg în singura
bucatã de voinþã numele tãu”).
Dupã unele calendare
(aproximative ºi ele), azi ar fi
împlinit 118 ani de la naºtere. De
la naºterea sa ca om, de la
apariþia „cãrnii sale zgomotase” în
lume, cãci despre naºterea sa ca
poet nu ºtim o datã exactã (zi,
minut ºi secundã), cum sper cã
nu vom ºti nicicând amãnunte nici
despre moartea sa: pentru cã
cealaltã viaþã, poeticã, se
„mãsoarã” de la primul la ultimul
vers care încã determinã o

mutaþie de conºtiinþã. De-aici ºi
urarea mea. Trupul cu legile
þãrânii, iar poezia cu ale firii. ªi
chiar când meditam la asta, o
colegã se-ntoarse spre mine:
„ªtii? A murit Nina Cassian.
Ieri”. N-am fost în stare sã zic
nimic, doar am repetat în minte,
ºi pentru ea, acel salut luminos:
odihneascã-se trupul, iar poezia
sã zboare cât îi va fi ei voia!”.

 ÎNCLINAÞIE PENTRU
ARTE  Nãscutã Renée Annie
Cassian (27 noiembrie 1924,
Galaþi), într-o familie de origine
evreiascã, poeta care a scris în
„limba spargã” (formã de
expresie artisticã originalã, pe
care a inventat-o în 1946) a avut
parte de o educaþie aleasã: a
luat lecþii de desen cu George
Lowendal ºi Max Hermann
Maxy, de actorie cu Beate
Fredanov ºi Alexandru Finþi, de
pian ºi compoziþie muzicalã cu
Thedor Fuchs, Paul Jelescu,
Mihail Jora ºi Constantin Silvestri
Pompilian. „Era un om cu multe
calitãþi, o bunã pianistã, o
excelentã compozitoare ºi un
excelent ferment literar”, a
declarat Nicolae Breban. Nina
Cassian a frecventat cercuri
intelectuale de stânga ºi, la vârsta
de 16 ani, a intrat în organizaþia
Tineretului Comunist, aflatã atunci
în ilegalitate.

 MUZA ªI IUBITA
SCRIITORILOR  Primele
încercãri literare ale Ninei

Cassian au fost încurajate de
Tudor Arghezi ºi Ion Barbu,
ultimul fiind chiar îndrãgostit de
tânãra poetã. Consideratã a fi una
dintre marile seducãtoare ale
literaturii române, „muza lui Ion
Barbu” a fost iubitã ºi de alþi
scriitori celebri, printre care Marin
Preda. Referitor la acest aspect,
criticul literar Alex ªtefãnescu a
spus: „A dus o viaþã libertinã,
având aventuri amoroase cu mai
mulþi scriitori importanþi ai epocii,
ea însãºi mãrturisind în cãrþile de
memorie. Era consideratã cea
mai atrãgãtoare femeie urâtã din
România”.

 INTELIGENÞÃ

SCLIPITOARE ªI UMOR 
„Moartea Ninei Cassian este o
pierdere pentru cultura din
România. Poeta s-a remarcat prin
inteligenþa ei sclipitoare, prin
inventivitate, prin ritm ºi umor. A
fost versatilã din punct de vedere
moral, scriind versuri
propagandistice în timpul
stalinismului ºi fiind rãsplãtitã
pentru aceasta de autoritãþile
comuniste. Dar tot ea a cãzut în
dizgraþie în momentul când s-a
manifestat ca o nonconformistã”,
a mai spus ªtefãnescu.
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S-a stins poeta care a inventat
„limba spargã”, Nina Cassian
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„Tradiþiile ºi cãldura românilor m-au
impresionat de fiecare datã”


