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Sub lumina reflec-
toarelor, pe scena sălii 
de spectacole a Centru-
lui Cultural Buftea,  69 de 
copii s-au întrecut în ar-
ta recitării poeziilor învă-
ţate. Lor li s-au adăugat 
alţi participanţi, la cate-
goria creaţie versificată. 
Iar în final, la festivitatea 
de premiere, atmosfera 
a  strălucit de zâmbete şi 
cupele argintii ale laurea-
ţilor, plus aplauzele publi-
cului. 

Juriu şi trofee 
Comisia de evalua-

re şi decernare a premii-
lor a fost alcătuită din: te-
norul Robert Nagy - prof. 
de canto, solist al Ope-
relor din Cluj, Timişoara, 
Bucureşti şi dir. al Centru-
lui Cultural Buftea; Ralu-
ca Hurduc – PR la Tea-
trul Naţional de Operetă 
şi Musical „Ion Dacian”, 
din Capitală; Salex Iatma, 
romancier, actor, scenarist 

de film de lung metraj, 
prof. de actorie şi scriere 
dramatică la acelaşi cen-
tru al oraşului gazdă. 

Juriul a acordat cupe 
şi diplome pentru locurile 
I, II şi III, la fiecare din-
tre grupele de vârste ale 
competitorilor, din secţiu-
nile de creaţie şi interpre-
tare. Adică pentru preşco-
lari şi elevi ai cursurilor 
primare, gimnaziale şi de 
liceu. Robert Nagy a mai 
anunţat că, „în zilele ur-
mătoare, toţi concurenţii 
înscrişi vor primi diplome 
de participare, prin inter-
mediul prof. îndrumători”.

Premiul special al ju-
riului, la secţiunea crea-
ţie a fost obţinut de Tu-
dor Florentina, elevă la 
Lic. tehnologic „Barbu A. 
Stirbey”, iar locul I l-a pri-
mit Neagu Roxana Andre-
ea, de la Şc. gimnaz. nr. 
1, Buftea. 

O altă prezenţă de re-
marcat a fost echipa ele-
vilor Lic. Tehnologic „D. 

Dumitrescu”, îndrumată 
de prof. Carastanef Rodi-
ca. Ea a fost inspirată să 
aducă pe scenă piese de 
mobilier, ca recuzită, lucru 
care a sporit efectul tea-
tral al recitărilor.    

Emoţii,  la 
premieră

Înaintea reprezenta-
ţiilor, în foaierul şi pe ho-
lurile Centrului Cultural a 
plutit o atmosferă febri-
lă, cu emoţii intense. Sub 
ochii dascălilor, recitatori 
de toate vârstele repetau, 
pentru a câta oară, gesti-
ca şi intonaţiile versurilor 
memorate.  

Repertoriul lor gene-

ral a adunat zeci de poe-
zii ale clasicilor noştri, dar 
şi ai liricii moderne naţio-
nale sau universale, de la  
Eminescu, Bolintineanu, 
Coşbuc, Alecsandri, To-
pâr  ceanu, la Arghezi, Mi-

nulescu, Labiş, Sorescu 
şi Rabindranath Tagore, 
Rudyard Kipling etc.

 
Opinii din juriu, 
după concurs

Robert Nagy: „Am 
avut o jurizare complexă. 
Punctajele au fost ridica-
te,  datorită copiilor bi-
ne pregătiţi. Nivelul pre-
zentărilor creşte an de an 
şi e cert că la ediţiile vii-
toare, vor fi şi mai mulţi. 
 N-au lipsit marile emoţii, 
dar totul a ieşit foarte bi-
ne. M-au impresionat cei 
de la grădiniţe, care au 
recitat cu talent şi patos 
versurile învăţate. Per to-
tal, e un mare câştig pen-

tru ei, dar şi pentru noi”.         
Salex Iatma: „Crite-

riile departajării au fost: 
buna memorare a versuri-
lor, ţinuta scenică, tehnica 
vocală şi impresia artisti-
că. Mai trebuie însă lucrat 
la unele detalii. De exem-
plu, am avut un caz sau 
două cu elevi din învăţă-
mântul primar care au re-
citat versuri grele, filozofi-
ce, neadecvate lor. Or, me-
sajul poetic trebuie să se 
armonizeze cu personali-
tatea şi vârsta copilului. 

Dar, sunt convins că 
nimănui de aici nu îi e tea-
mă de urcat trepte - de la 
bine, către excelent şi ex-
traordinar. Această ediţie 
a fost una dintre ele”.

“Floare Albastră” şi copiii 
din universul eminescian
145 de ani. Atâţi se vor împlini, peste câteva 
zile, de la prima apariţie tipărită a minunatei 
poezii romantice „Floare Albastră”. Marele 
Eminescu o publica în revista „Convorbiri 
literare”, din Iaşi. Iar spiritul lui, nepereche, a 
fost omagiat de toţi „mugurii” artei versurilor 
– copiii oraşului Buftea. 11 zile a durat 
Concursul lor de poezie, intitulat „Floare 
Albastră”, cu secţiuni de creaţie şi interpretare 
pentru toate vârstele, de la cei din grădiniţe, 
până la adolescenţii liceeni. Competiţia 
s-a încheiat vineri, 23 februarie, când micii 
poeţi şi recitatori au primit distincţii pentru 
inspiraţie, conţinut şi impresie artistică. 

Eugen DichisEanu

Buftea. Concurs de poezie, la a III-a ediţie

La finalul competiției,  premianți ai secțiunilor de 
creație și interpretare, împreună cu Robert Nagy - 
directorul Centrului Cultural, din Buftea

La probele de interpretare

Membrii juriului: Robert Nagy, 
Raluca Hurduc și Salex Iatma

Trofeele ediției

Premiul I la interpretare 
al Cristinei Mehangief, de 
la Șc. gimn. Nr. 3

Prof. Carastanef Rodica împreună cu: 
Andreea Cojocaru, Comșa Raluca și Dorina 
Radu, din echipa trupei de teatru „Tandem”  


