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EDITORIAL

DRo

Aşezată la confluenţa dintre Europa Centrală şi
cea de Est, ca un portal prin care se întrepătrund, de
secole, tradiţii şi obiceiuri, Timişoara este nu doar cel
mai puternic centru cultural al României, ci un reper pe
harta culturală a bătrânului continent. Aşezarea
geografică a judeţului Timiş a permis aici alăturarea şi
întrepătrunderea multor culturi, iar mentalitatea
oamenilor, influenţată mai mult de gândirea occidentală,
a promovat toleranţa şi dialogul. Vorbim, deci, despre un
spaţiu al multiculturalităţii şi, mai mult, al unităţii în
diversitate.
Aşezată la o distanţă de aproximativ 700 de
kilometri de 13 capitale europene, Timişoara va fi, în
2023, Capitală Culturală Europeană, titlu ce pe drept i
se cuvine.
Vă invităm, de această dată, să străbatem
Timișoara cu ochi de artist, să facem o incursiune nu
doar prin locuri, ci şi prin timp, să readucem în
actualitate personalităţi care au marcat istoria judeţului,
unii ducând chiar faima României peste hotare.

Ina BRACEA

Acţiune cofinanţată de Consiliul Judeţean Timiş
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TIMIŞOARA,
4

CEL MAI COSMOPOLIT ORAȘ AL ROMÂNIEI,
ÎNGEMĂNARE ARMONIOASĂ DE ETNII ȘI
CULTURI, TIMIȘOARA ESTE MEREU
SURPRINZĂTOARE.

AVANGARDISMUL, ÎNDRĂZNEALA,

INOVAȚIA SUNT DOAR CÂTEVA DINTRE
ATRIBUTELE CE CARACTERIZEAZĂ
ACEASTĂ METROPOLĂ.

PERSONALITĂȚILE CE S-AU NĂSCUT SAU
DOAR AU ALES SĂ TRĂIASCĂ AICI,

VALORILE IVITE PE ACESTE MELEAGURI

BĂNĂȚENE, FAIMA DUSĂ PESTE GRANIȚE

DE TIMP ȘI DE SPAȚIU FAC DIN TIMIȘOARA
O EMBLEMĂ PE HARTA CULTURII

EMBLEMĂ PE HARTA
CULTURII ROMÂNEŞTI
ROMÂNEȘTI ȘI EUROPENE.
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TIMIŞUL, ZONĂ DE REFERINŢĂ PENTRU CULTURA ROMÂNEASCĂ, A DAT, DE-A
LUNGUL TIMPULUI, NUME CU REZONANŢĂ CE I-AU PURTAT FAIMA CHIAR ŞI DINCOLO
DE HOTARELE ŢĂRII. PRINTRE PERSONALITĂŢILE CE ÎŞI AU RĂDĂCINILE PE

MELEAGURI TIMIŞENE SUNT BINECUNOSCUŢI SOLIŞTI, COMPOZITORI, SCRIITORI,

ACTORI, OAMENI DE ŞTIINŢĂ, ARHITECŢI, IAR ENUMERAREA AR PUTEA CONTINUA.

PAGINILE UNEI REVISTE SUNT NEÎNCĂPĂTOARE PENTRU A PREZENTA MĂCAR O

PARTE DIN ZESTREA UMANĂ A PANOPLIEI CULTURALE DIN TIMIŞ. VOM ÎNCERCA,
ÎNSĂ, CA ÎNTR-UN ALFABET CULTURAL, SĂ CREIONĂM DOAR CÂTEVA DINTRE
FIGURILE CELE MAI PROEMINENTE ŞI ÎNDRĂGITE CE AU VĂZUT LUMINA ZILEI ÎN

ACEASTĂ PARTE A BANATULUI.

1

Biblioteca Josef Klapka, Timişoara
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MIRCEA
BANICIU

N

1

1

2

Mircea Baniciu, unul dintre cei mai iubiţi
cântăreți și chitarişti români

ăscut la Timişoara, la 31 iulie 1949, Mircea Baniciu
este unul dintre cei mai iubiţi cântăreți și chitarişti
români. Cântând boem muzică folk prin cluburile
Timişoarei, cu „tenişi albi” în picioare şi cu
„primăvara-n păr”, Baniciu a atras atenţia deja cunoscutului
Nicu Covaci, care l-a racolat pentru marea scenă. Astfel,
tânărul de 21 de ani a debutat la începutul anilor '70 ca solist
vocal în una dintre cele mai apreciate formații rock – „Phoenix”
şi, ca această pasăre legendară, a renăscut şi s-a reinventat
continuu de-a lungul carierei sale. „Mica țiganiadă, Ochii negri,
ochi de țigan, Mugur de fluier sau Andrii Popa” sunt hiturile
legendare ale acestei trupe-fenomen. După 1977 urmează o
carieră solo, care îi aduce în portofoliu un EP și 4 albume.
„Tristeţi provinciale”, titlul ce ar fi trebuit să-l poarte unul dintre
albumele sale, în cazul în care regimul comunist nu s-ar fi opus,
pe motiv că tristeţea nu se prea potrivea cu spiritul societăţii
comuniste, este albumul ce ne-a încântat cu „viaţa la ţară” sau
„Eşarfă în dar”.
Ideea de trupă îl atrage din nou, astfel că fondează, în anul
1992, alături de Florian Pittiș, Mircea Vintilă și Vlady
Cnejevici, „Pasărea Colibri”. Au urmat zece ani de succes, cu
5 albume și un DVD. Din anul 2002 revine la prima sa
dragoste - „Phoenix”, dar părăseşte trupa cinci ani mai târziu,
alegând din nou o carieră solo. În anul 2014 a înfiinţat
supergrupul „Pasărea Rock”.

„Aveam optsprezece ani
Eram Beatles fani
Şi umblam în tenişi albi
Primăvara-n păr
Şi miros de măr”
(Eşarfă în dar)
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ANA
BLANdIANA

1

Otilia-Valeria Coman alias Ana
Blandiana, un autor prolific, care
aduce scânteie şi note profunde în
universul literar românesc

„(…) Dar lasă-mă
atunci când plouă,
Numai atunci când
plouă,
Să rostesc magica
formulă "Sunt cea mai
frumoasă femeie".
Sunt cea mai frumoasă
femeie pentru că plouă
Şi-mi stă bine cu
franjurii ploii în păr,
(…)”
(Descântec de ploaie)
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1

V

ersuri meşteşugite, ce transformă banala ploaie în
pulbere de stele. Sunt versurile unei mari doamne a
poeziei româneşti, Ana Blandiana, născută la 25
martie 1942 la Timişoara, pe numele său real OtiliaValeria Coman.
Licenţiată a Facultăţii de Filologie a Universităţii din Cluj,
cu burse de studii la Iowa University (SUA), Heidelberg
Universität şi DAAD Berlin, Blandiana aduce scânteie şi
note profunde în universul literar românesc.
Blandiana este un autor prolific, cărţile sale de poezie
văzând lumina tiparului aproape an după an: „Persoana întâi
plural” (1964); „Călcâiul vulnerabil” (1966); „A treia taină”
(1969); „50 de poeme” (1970); „Octombrie, noiembrie,
decembrie” (1972); „Poeme” (1974); „Somnul din somn”
(1977); „Întâmplări din grădina mea” (1980); „Ochiul de

greier” (1981); „Ora de nisip” (1984); „Stea de
pradă” (1986); „Alte întâmplări din grădina mea”
(1987); „Întâmplări de pe strada mea” (1988);
„Poezii” (1988); „Arhitectura valurilor” (1990);
„100 de poeme” (1991); „În dimineaţa de după
moarte” (1996); „La cules îngeri” (1997, 2003,
2004); „Cartea albă a lui Arpagic” (1998);
„Balanţa cu un singur talger” (1998); „Soarele de
apoi” (2000); „Reﬂuxul sensurilor” (2004);
„Poeme” (2005), „Întoarcerea lui Arpagic” (2008);
„Patria mea A4” (2010); „Pleoape de apă” (2010);
„Orologiul fără ore” (2016); „Variațiuni pe o temă
dată” (2018); „Integrala poemelor” (2019).
Interesată şi de proză, Ana Blandiana a scris şi
eseuri, cum ar fi: „Calitatea de martor” (1970,
2003); „Eu scriu, tu scrii, el/ ea scrie” (1975);
„Cea mai frumoasă dintre lumile posibile” (1978);
„Coridoare de oglinzi” (1983); „Autoportret cu
palimpsest” (1985); „Oraşe de silabe” (1987);
„Geniul de a ﬁ” (1998); „Ghicitul în mulţimi”
(2000); „Cine sunt eu?” (2001); „A ﬁ sau a privi”
(2005); „O silabisire a lumii” (2006); „Spaima de
literatură” (2004, 2010); „Fals tratat de
manipulare” (2013); „Istoria ca viitor” (2017) sau
cărţi de proză: „Cele patru anotimpuri” (1977,
2001, 2011 – nuvele); „Proiecte de trecut” (1982,
2011 – nuvele); „Sertarul cu aplauze” (1992, 1998,
2002, 2004 – roman); „Imitaţie de coşmar” (1995
– nuvele); „Oraşul topit şi alte povestiri fantastice”
(2004 – nuvele); „Povestiri fantastice” (2016 –
nuvele).
Membră a Academiei Europene de Poezie, a
Academiei de Poezie "Stéphane Mallarmé" și a
Academiei Mondiale de Poezie (UNESCO),
Blandianei i-au fost decernate numeroase şi
importante premii: Premiul pentru poezie al
Uniunii Scriitorilor din România (1969); Premiul
pentru poezie al Academiei Române (1970);
Premiul pentru proză al Asociaţiei Scriitorilor din

2

Membră a Academiei Europene de Poezie, a
Academiei de Poezie "Stéphane Mallarmé" și
a Academiei Mondiale de Poezie (UNESCO),
Anei Blandiana i-au fost decernate numeroase
şi importante premii
2

Bucureşti (1982); Premiul Internaţional „Gottfried
von Herder“ (1982); Premiul Naţional de Poezie,
(1997); Premiul „Opera Omnia“ (2001); Premiul
Internaţional „Vilenica“ (2002); Premiul
Internaţional „Camaiore“ (2005); Premiul Special
„Acerbi“ (2005); Premiul „Poetul European al
libertăţii“ (2016), Premiul Canadian pentru Poezie
„Griffin" (2018).
Persecutată de regimul comunist, deoarece tatăl
său, preotul ortodox Gheorghe Coman, considerat
„duşman al poporului”, fusese deţinut politic, poeta
şi-a atribuit pseudonimul Ana Blandiana, după
numele satului natal al mamei sale, din judeţul
Alba.
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CĂLINEsCU
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1
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C

Florin Călinescu, carismatic actor şi om de televiziune

Florin Călinescu, în juriul emisiunii „Românii au talent”

"...Și de mii de ani încoace
Lumea-i veselă și tristă..."
(Mihai Eminescu)

u acest mesaj îşi întâmpină prietenii, pe
facebook, Florin Călinescu, carismaticul
actor şi om de televiziune născut la 29
aprilie 1956, la Timișoara.
Absolvent al Institutului de Artă Teatrală şi
Cinematografică „I. L. Caragiale” din Bucureşti,
Călinescu a debutat în cinematografie în anul
1981, în serialul „Lumini și umbre”. A jucat în
peste 10 producţii cinematografice, printre care „E
pericoloso sporgersi”, „Asfalt Tango” sau
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„Filantropica”. În anul 2012 lansează serialul
„Tanti Florica”, în care actorul face un rol de zile
mari.
Foarte cunoscut s-a făcut însă prin activitatea sa în
emisiuni radiofonice şi de televiziune. Debutul în
domeniul şi l-a făcut la începutul anilor 90, cu
emisiunea radio „Duminicile celor singuri”,
urmând apoi, printre altele, emisiunea „Ora șapte,
bună dimineața”, apogeul său ca prezentator fiind
atins la „Chestiunea Zilei”, difuzată între anii 1997
- 2001 și apoi în anul 2003.
Între anii 2010 şi 2014 a fost director al „Teatrului
Mic” din Bucureşti.
În prezent, Florin Călinescu, cetăţean de onoare al
Municipiului Timişoara, îşi farmecă auditoriul cu
replicile mereu „la îndemână” din juriul emisiunii
„Românii au talent”.

IOAN MIHAI
COCHINEsCU

1

1

Ioan Mihai Cochinescu, prozator, scenarist
și regizor de film, artist fotograf și muzicolog

P

rozator, scenarist și regizor de film, artist
fotograf și muzicolog, Ioan Mihai
Cochinescu s-a născut pe 16 aprilie 1951, la
Timișoara.
Absolvent al Universităţii Naționale de Muzică din
București, Facultatea de Compoziție-Muzicologie, a
obţinut titlul de Doctor în muzică al Universității
Naționale de Muzică din București, cu teza "Barocul
muzical venețian ilustrat prin creația și personalitatea
lui Antonio Vivaldi".
Membru al Uniunii Scriitorilor din România - USR
(1993), membru al Asociației Artiștilor Fotografi din
România - AAF (1982), membru fondator și
președinte al Societății Pentru Literatură Ploiești SPLP (1990), membru fondator (1994) și membru în
Consiliul de conducere (1996) al Asociației
Scriitorilor Profesioniști din România – ASPRO,
Cochinescu este profesor de estetică și pian la Liceul

„Pasărea Măiastră nu face decât un
singur ou, o singură dată pe an.
O Pasăre Măiastră trăieşte o mie de
ani.
Aşadar, ea face într-o viaţă o mie de
ouă.”
(Oul care zboară)

de Artă din Ploiești.
Romanul „Ambasadorul”, interzis în perioada
comunistă şi apărut în anul 1991 la Editura Cartea
Românească reprezintă debutul său editorial şi, în
acelaşi timp, certificarea unui talent aparte. De altfel,
acest roman i-a adus lui Cochinescu Premiul
Academiei Romane, Premiul Uniunii Scriitorilor din
Romania si Premiul pentru Proza „Liviu Rebreanu”.
Scriitor prolific, Cochinescu a publicat romane,
eseuri, povestiri sau monografii, printre care: „Rock
& Depeche. Filmul unui roman”, „Visul de iarnă al
Isabellei și Insula”, „Tratatul de caligrafie”, alte
volume aflându-se în pregătire pentru editare.
Creațiile sale în domeniul cinematografiei, ca regizor
și scenarist, sunt: „Ultimul om de zăpadă” (1968),
„Când oamenii se joacă” (1969), „Casa de pe colină”
(1969), „Orașul” (1970), „Peștele în apă” (1971) sau
„Nunta” (1974).
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De la Cristianradunema - Operă proprie, CC BY-SA 3.0,
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=31970632

NICU COvACI
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N

Nicolae Covaci, compozitor, cântăreț, chitarist, pictor și grafician român

„Vai ce bine, vai ce bine
Timişoara, Timişoara
Sunt acasă, sunt cu tine
Timişoara, Timişoara”
(Transsylvania Phoenix
– Timişoara)
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1

icolae Covaci, compozitor, cântăreț, chitarist, pictor
și grafician român, născut la 19 aprilie 1947, la
Timișoara, se identifică, aproape, cu formaţia căreia
i-a dat viaţă - Phoenix.
Crescut de către mama sa, o croitoreasă din Basarabia, tatăl
său fiind vreme de 10 ani deținut politic la Canalul Dunăre
- Marea Neagră, Nicu a fost fascinat de muzică încă de mic.
La muzicuţă a învăţat să cânte singur, dar a luat lecţii de pian,
acordeon şi chitară.

După ce a urmat cursurile Liceului de arte plastice,
Nicu Covaci a absolvit Institutul de Arte Plastice
din Timișoara.
Succesul înregistrat cu trupa Phoenix, pe care o
fondează în anul 1962, este de-a dreptul răsunător,
însă directivele date de către Nicolae Ceauşescu
în anul 1971, care încătuşau creaţia artistică din
România, îl determină pe Covaci să fugă din ţară.
Membrii trupei se reunesc, în formaţia iniţială, în

anul 2001, când susţin un concert la Opera
Naţională din Bucureşti.
Iubitor al motocicletelor și al sportului, Nicu
Covaci trăieşte în SUA, dar revine, din când în
când, la Timişoara. „Eu locuiesc de 30 de ani în
paradis. În faţă am marea, în spate muntele. Am
opt câini, fac scufundări. Îmi place la nebunie
vremea”, spunea artistul în anul 2017, la
aniversarea a 70 de ani de viaţă.

De la WikiPancu at engleză Wikipedia, CC BY 3.0,
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=27210448
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JOsEF
KLAPKA
2

P

rimar al oraşului între anii 1918 – 1933, Josef
Klapka s-a născut la Timişoara în anul 1786.
Tipograf și editor, acesta a înfiinţat, în 1815, prima
bibliotecă publică de împrumut, cu sală de lectură,
din Banat și din întregul Imperiu Habsburgic. Timp de 16
ani, biblioteca ce deţinea în jur de 4000 de volume a
funcționat sub administrarea lui Klapka în clădirea în care
astăzi își desfășoară activitatea Direcția Județeană pentru
Cultură și Patrimoniul Național Timiș, Galeria Pigmalion și
Ordinul Arhitecților din România Filiala Teritorială Timiș.
În calitate de primar, Klapka a introdus un sistem de
colectare a taxelor şi impozitelor inovator pentru acele
vremuri, a susținut săparea unui canal sanitar în lungime de
4 kilometri şi sistematizarea reţelei stradale.
Josef Klapka a susţinut viaţa culturală a oraşului, a editat
ziare şi reviste în limba germană și a sprijinit dezvoltarea
teatrului local, pe care l-a condus în perioada 1814 - 1816.
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Biblioteca Josef Klapka,
Timişoara

„Alături de tatăl său,
Josef Klapka se
implică în activitatea
teatrală şi în viaţa
culturală a urbei, iar
cei doi fii ai lui ajung
generali în Revoluţia
din 1848”
(Ioan Haţegan, istoric)

TRAIAN
LALEsCU
„Lalescu s-a născut în acelaşi an cu
Nicolae Titulescu, cel mai
important
ministru de externe din întreaga
istorie a României. Destinul lor a
fost
asemănător (…) Şi-au iubit la fel de
mult ţara şi la un anumit
moment acţiunile lor s-au întâlnit”.
(Solomon Marcus - O culme a
culturii româneşti: Traian Lalescu)

1
1
2

Traian Lalescu, genial matematician
român

Bustul lui Traian Lalescu, sculptat de
Corneliu Medrea

O

minte sclipitoare, cel care a marcat
„dimineaţa matematicii româneşti”, Traian
Lalescu s-a născut la 12 iulie 1882, la
București, dar destinul său îl leagă de
Timişoara. Bănăţean după tată, Lalescu este cel care
a înfiinţat, în noiembrie 1920, Școala Politehnică din
Timișoara, unde a ţinut cursuri de analiză şi
electricitate. La 15 martie 1921, sub conducerea sa,
apare primul număr din "Revista Matematică din
Timişoara".
La intrarea în Politehnica din Timișoara se află bustul
său, sculptat de către Corneliu Medrea, în semn de
omagiu pentru acest colos al ştiinţei româneşti.

2
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NIKOLAUs
LENAU

„De m-aș mai întoarce-o
dată,
Acolo unde am trăit,
Anii tineri altădată,
Visător și fericit!”
(Nikolaus Lenau)

N

1

1

Nikolaus Lenau, important poet romantic austriac

ikolaus Lenau, considerat un important
poet romantic austriac, s-a născut la 13
august 1802, în comuna Lenauheim,
judeţul Timiș.
Poeziile sale au fost surse de inspirație pentru
muzicieni, versurile urmând curgerea notelor
muzicale în operele lui Robert Schumann, Fanny
Mendelssohn, Franz Liszt sau Richard Strauss.
Poate că melancolia poeziilor sale îşi are
rădăcinile în neîmplinirile vieţii: moartea mamei,

18

nereuşita de a deveni fermier în America şi, poate
cea mai adâncă dintre toate, dragostea interzisă
pentru Sophie, sora prietenului său, Kleyle,
căsătorită cu Max von Löwenthal, un demnitar
de rang înalt.
Mai multe spitale, străzi și școli îi poartă astăzi
numele, printre care Liceul Teoretic „Nikolaus
Lenau” din Timișoara, unde se află şi un bust al
poetului.

RICHARd
OsCHANITzKy

1
1

„Nu trebuie să facem nici o
diferenţă între muzica clasică,
muzica uşoară, muzica populară
sau jazz.
Orice muzică poate fi bună sau
proastă – şi atât.”
(Richard Oschanitzky)

Richard Waldemar Oschanitzky, unul dintre
cei mai buni muzicieni de jazz ai României

R

ecunoscut ca fiind unul dintre cei mai
buni muzicieni de jazz ai României,
Richard Waldemar Oschanitzky s-a
născut la 24 februarie 1939, la Timişoara.
Aranjor, pianist şi dirijor, Oschanitzky a
fost şi un compozitor versatil, domeniile
pentru care a compus fiind variate: muzică de teatru,
vocală, simfonică şi vocal-simfonică, muzică de

film, jazz, pop, folk, lied şi chiar muzică uşoară.
Cea mai apreciată operă a sa este albumul "Dublul
concert pentru pian, saxofon tenor, orchestră
simfonică şi bigband" (1971), în care jazzul se
îmbină spectaculos cu muzica simfonică. Această
capodoperă i-a adus lui Oschanitzky recunoaşterea
mondială.
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HERTA
MüLLER

1

1

„Ai o batistă, măntreba mama în fiecare
dimineaţă la poarta
casei,
înainte să ies în stradă.
N-aveam. (…)
Dimineaţa n-aveam
niciodată batista la
mine, fiindcă în fiecare
dimineaţă aşteptam
această întrebare a ei.
Batista era semnul că
dimineaţa mama mă
ocroteşte.”
(Discursul Hertei
Müller la decernarea
Premiului Nobel)
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Herta Müller, scriitoare, născută la Nițchidorf, în fosta
Regiune Timișoara

N

ăscută la 17 august 1953, la Nițchidorf, în fosta
Regiune Timișoara, astăzi județul Timiș, scriitoarea
Herta Müller este fiica unor şvabi bănăţeni care au
suferit vitregiile regimului comunist, mama sa fiind
chiar deportată în anul 1945 în Uniunea Sovietică. De altfel,
în romanul „Atemschaukel” („Leagănul respirației”),
publicat la München în anul 2009, vorbeşte despre
experienţa tristă a germanilor deportaţi.
Studentă a Universităţii din Timişoara, Herta Müller intră in
vizorul Securităţii din cauza atitudinii sale protestatare şi a
apropierii de Aktionsgruppe Banat, un grup format din
studenți și scriitori șvabi bănățeni.
Volumul său de debut, „Niederungen” („Ținuturile joase”),
a apărut în 1982, în ciuda cenzurii, deşi mult trunchiat, însă
cartea primeşte a doua şansă în Republica Federală
Germania, după doi ani, când este publicat în varianta

originală. Scriitoarea emigrează în februarie 1987,
împreună cu soțul ei de atunci, scriitorul Richard
Wagner, în Republica Federală Germania.
În anul 1999 Müller a fost propusă de guvernul
german pentru Premiul Nobel
pentru Literatură.
În anul 2008 Müller a fost propusă
pentru a doua oară, din partea
Germaniei, pentru acest premiu.
După două nominalizări sterile,
Hertei Müller îi este decernat, pe 8
octombrie 2009, Premiul Nobel
pentru Literatură, pentru „densitatea poeziei și sinceritatea prozei
cu care a descris plastic universul
dezrădăcinaților”.
Printre distincţiile primite de Herta
Müller de-a lungul carierei sale se
remarcă: Premiul literar „AdamMüller-Guttenbrunn” al cercului de
literatură din Timișoara (1981),
Premiul literar al orașului Bremen
(1985), Premiul literar „Ricarda
Huch” al orașului Darmstadt
(1987), Premiul literar „MarieluisFleißer-Preis” al orașului Ingolstadt
(1989), Medalia comemorativă „Roswitha” a orașului Bad Gandersheim
(1990), Premiul literar „Kranichsteiner” (1991), Premiul literar
„Kleist” (1994), Premiul european pentru literatură
„Prix Aristeion” (1995), Premiul literar al orașului
Graz (1997), Premiul literar „Ida-Dehmel” (1998),
Premiul literar internațional „Literary Award” IMPAC Dublin (1998), Premiul literar Franz
Kafka (1999), Premiul „CICERO” (2001),
Medalia Carl-Zuckmayer a landului RheinlandPfalz (2002), Premiul literar Joseph-Breitbach
(2003), Premiul literar al orașului Berlin (2005),

2

Hertei Müller îi este decernat, pe
8 octombrie 2009, Premiul Nobel pentru
Literatură, pentru „densitatea poeziei și
sinceritatea prozei cu care a descris plastic
universul dezrădăcinaților”
2

Premiul „Würth” pentru literarură europeană
(2006), Premiul literar „Walter Hasenclever” al
orașului Aachen (2006), Premiul Franz Werfel
pentru Drepturile Omului (2009), Premiul literar
Hoffmann von Fallersleben (2010), Marea Cruce
de Merit cu stea a Ordinului de Merit al Republicii
Federale Germania (2010), Premiul Friedrich
Hölderlin, din partea Universității Tübingen
(2015).
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LászLó
széKELy

1

cariera ca maistru constructor la Budapesta, unde a
absolvit, în anul 1900, Facultatea de Arhitectură din
„Székely László // (…) //
cadrul Universității Politehnice. Pentru a-şi forma
Arhitect șef,
stilul i-a fost de folos îndrumarea unui arhitect
făuritorul Timișoarei
celebru, Alajos Hauszmann, cel care a proiectat
moderne”
Palatul Regal din Buda, dar şi oportunitatea de a
(inscripţia de pe soclul
studia în Italia, unde a beneficiat de o bursă.
bustului din bronz
La doar 31 de ani, László Székely devine primul
amplasat în Parcul Carmen
arhitect-şef al Timişoarei, la recomandarea
Sylva)
maistrului arhitect Czigler Győzőunui, în atelierul
căruia Székely lucrase, la Budapesta. Iar prima sa
lucrare încredinţată de autorităţi a fost proiectarea
unui abator modern.
În cei aproape 20 de ani în care a deţinut această
oate cea mai importantă dintre personalităţile funcţie, Székely a reuşit să schimbe faţa oraşului,
timişene este László Székely, fără de care fiind considerat arhitectul Timişoarei moderne.
faţa Timişoarei ar fi fost astăzi, cu siguranţă, Székely a proiectat majoritatea clădirilor importante
cu totul alta. Născut la 3 august 1877, la din centrul Timişoarei, dar şi clădiri în alte localităţi
Salonta, a fost fiul unui antreprenor și maistru ale judeţului Timiş (Primăria din Salonta sau
constructor, drept pentru care înclinaţia spre această Catedrala episcopală ortodoxă sârbă din Vârşeţ).
meserie a venit de la sine. Székely şi-a început Timişoara îi datorează primului său arhitect-şef

P
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2

László Székely primul arhitect-şef al
Timişoarei

3

Palatul_Szecheny, Timişoara

clădiri monument şi ansambluri arhitectonice unice:
complexul de clădiri format din Gimnaziul piarist,
Convictul şi Biserica din centrul oraşului, Piaţa
Operei cu Palatul Neuhausz, Palatul Dauerbach,
Palatul Hilt şi Vogel, Palatul Széchenyi, clădirea
Camerei de Comerţ şi Industrie sau Casa Maghiară
din Timişoara-Cetate.
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JOHNNy
WEIssMüLLER

1

1

3

„În Austria, îl iubeam
pe Johnny şi filmele
sale cu Tarzan
erau foarte populare.
Pe când aveam 6 ani,
tata m-a dus să-l văd
pe Weissmüller.”
(Arnold
Schwarzenegger)

24

C

Johnny Weissmüller, actorul care l-a
interpretat, pe marile ecrane, pe „Tarzan”

el mai faimos timişorean, cel care a lansat,
practic, seria „supereroilor”, este Johnny
Weissmüller, actorul care l-a interpretat, pe
marile ecrane, pe „Tarzan”.
Născut la 2 iunie 1904, la Freidorf, localitate devenită
astăzi cartier al Timișoarei, Weissmüller a fost fiul unor
şvabi care, pe când băiatul avea şapte luni, au emigrat
în America.
Rolul din filmul „Tarzan” i-a adus faima în lumea
întreagă, mai ales pentru celebrul strigăt, „un amestec
între sunete de maimuţă, elefant şi leu, puse cap la cap”,
după cum afirmă chiar fiul actorului, Johnny
Weissmüller Junior, strigăt ce n-a mai putut fi reprodus
niciodată de nici un actor care a încercat să interpreteze
celebrul personaj.

2
2

Afiş din filmul „Tarzan”

3

Johnny Weissmüller a fost însă celebru şi pentru
performanţele sportive. Astfel, dintr-un copil
bolnăvicios, care a abordat iniţial înotul ca
terapie, a ajuns să fie de cinci ori campion
olimpic la înot între anii 1924-1928, şi să aibă în

palmares 67 de titluri mondiale și 52 de titluri
naționale. A deținut recordurile la stilul liber la
toate probele de la 100 de yarzi la jumătatea de
milă și a fost primul care a înotat 100 m sub un
minut.
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TIMIȘOARA
PE
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CULTURĂ

PORTATIv

VIAŢA CULTURALĂ A TIMIŞOAREI ESTE COMPLEXĂ ŞI VARIATĂ. ÎN CARUSELUL
MANIFESTĂRILOR CULTURALE, MUZICA OCUPĂ UN LOC CENTRAL. VIAŢA MUZICALĂ

DE AICI ESTE, FĂRĂ DOAR ŞI POATE, O REFLEXIE A TRADIŢIILOR, A SPECIFICITĂŢII
ETNO-GEOGRAFICE A BANATULUI ISTORIC. DIVERSITATEA, DAR MAI ALES UNITATEA

ÎN DIVERSITATE, IMPRIMĂ ACCENTE UNICE, DEZVĂLUIND O PROFUNDĂ ANCORARE
ÎNTR-UN SPAŢIU DESCHIS, COSMOPOLIT, ÎN CARE PRIMEAZĂ TOLERANŢA ŞI

ARMONIA.

Filarmonica “Banatul”, Timișoara, înfiinţată în anul 1947

1
1
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FILARMONICA
BANATUL
TIMIȘOARA

F

ilarmonica “Banatul” din Timişoara a luat
fiinţă în anul 1947, însă istoria sa începe,
cumva, mult mai devreme, cu aproape 80
de ani în urmă, când se constituia, la 21
octombrie 1871, Societatea Filarmonică din
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Filarmonica “Banatul”, Timișoara,
înfiinţată în anul 1947

Pe scena Filarmonicii
din Timişoara au urcat
personalităţi ale lumii
muzicale româneşti şi
internaţionale.
Memorabile au fost
interpretările lui George
Enescu, care între anii
1921 şi 1943 a concertat
de 12 ori.

3

2

Timişoara. Atunci, demersul unor iubitori ai muzicii
avea să fie sprijinit de către o serie de entităţi
europene de prestigiu în domeniu, dând naştere unui
organism pe cât de viu şi vibrant, pe atât de util în a
crea o efervescenţă culturală aparte, potrivită acestei
zone benefic aşezată la porţile Occidentului. Corului
bărbătesc şi câtorva instrumentişti care interpretau
muzică de camera li s-a alăturat, ulterior, un cor de
femei ce au reprezentat startul pentru susţinerea unor
importante evenimente culturale în Timişoara. La mai
puţin de două luni de la înfiinţare, Societatea
Filarmonică Timişoara susţinea primul concert, la 8
decembrie 1871, sub bagheta renumitului compozitor
şi dirijor Heinrich Weidt. Amploarea luată de viaţa
muzicală din localitate a necesitat pregătirea mai
multor artişti în domeniu, astfel că, la numai un an de
la înfiinţarea Societăţii Filarmonice, pe lângă aceasta
a luat naştere o şcoală de muzică.
Pe scena Filarmonicii din Timişoara au urcat
personalităţi ale lumii muzicale româneşti şi
internaţionale. Memorabile au fost interpretările lui
George Enescu, care între anii 1921 şi 1943 a
concertat de 12 ori. Marelui muzician i-a fost decernat
tot aici, la aniversarea a 50 de ani de viaţă, în anul
1931, titlul de Cetăţean de onoare al municipiului
Timişoara.

Dirijori permanenţi ai Filarmonicii „Banatul” au
fost nume sonore în lumea muzicală: George
Pavel, Mircea Popa, Paul Popescu, Nicolae Boboc,
Alexandru Şumski, Remus Georgescu, Peter
Oschanitzky. În prezent, concertele se desfăşoară
sub bagheta a doi dirijori de excepţie: Gheorghe
Costin şi Radu Popa.
Din anul 1969, Filarmonica „Banatul” organizează
Festivalul Internaţional „Timişoara Muzicală”, iar
din anul 1981, Zilele muzicale „George Enescu”.
Performanţele orchestrei simfonice timişorene i-au
adus acesteia numeroase invitaţii la importante
festivaluri atât din ţară - Festivalul Internaţional
„George Enescu” (Bucureşti), Săptămâna
Internaţională a Muzicii Noi (Bucureşti), Festivalul
de Muzică Românească (Iaşi), cât şi din străinătate
- Festivalul BEMUS (Belgrad), Festivalul SAM90 (Salon Aquitain des musiques) Bordeaux Franţa, Festivalul Primavera’91 - Spania,
Festivalul ROMA-EUROPA din Italia, Festivalul
Internaţional de la Montreux - Vevey din Elveţia,
precum şi Festivalul Internaţional de Muzică de la
São Luis – Brazilia. Turneele i-au dus pe muzicieni
în Austria, Belgia, Bulgaria, Croaţia, Germania,
Grecia, Luxembourg, Norvegia, Olanda, Polonia,
Portugalia, Taiwan şi Ungaria.
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Corul Filarmonicii “Banatul”

U

CORUL FILARMONICII
“BANATUL” TIMIŞOARA

n suflu nou în activitatea Filarmonicii
din Timişoara l-a dat corul înfiinţat în
anul 1951. După patru ani de
voluntariat, acesta a devenit un
ansamblu coral profesionist, care în cei
65 de ani de activitate a acumulat un
impresionant şi vast repertoriu vocal-simfonic şi
a cappella, de sorginte atât universală, cât şi
românească, în special bănăţeană. Până în anul
1972, la conducerea corului s-a aflat
compozitorul Mircea Hoinic. Primul program
coral propriu-zis - un medalion “Johannes
Brahms”, a avut loc pe data de 28 martie 1957,
sub conducerea dirijorului Ion Romanu, pe atunci
director al Filarmonicii. Primul concert coral

integral, susţinut pe data de 20 iunie 1957, este
opera aceluiaşi Ion Romanu.
Un alt dirijor de excepţie al Corului Filarmonicii
“Banatul” a fost Diodor Nicoară, care a condus
activitatea ansamblului din anul 1969 şi până în
anul 2006, timp în care atât repertoriul, cât şi
faima corului au crescut. Astăzi, bagheta îi
aparţine maestrului Iosif Todea, care între 1997
şi 2006 s-a aflat alături şi sub atenta îndrumare a
lui Diodor Nicoară.
Printre compozitorii români care şi-au pus
amprenta pe repertoriul ansamblului au fost:
Filaret Barbu, Vasile Spătărelu, Stelian Olariu,
Tudor Jarda, Sabin Drăgoi, Iosif Velceanu,
Nicolae Ursu sau Felicia Donceanu.
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Ansamblul vocal “Voces Timisienses”

ANsAMBLUL
vOCAL “vOCEs
TIMIsIENsEs”

F

ondat în anul 2019, Ansamblul vocal
“Voces Timisienses” este format din
artiști lirici ai corului Filarmonicii
“Banatul” Timișoara, care susţin
recitaluri în completarea programului standard
al corului.
Astfel, în numai un an, acest ansamblu a susţinut
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nu mai puţin de şapte astfel de recitaluri, cu un
repertoriu variat, pornind de la muzica
instrumentală a lui J.S.Bach şi ajungând până la
adaptări corale ale unor piese celebre din desene
Disney, muzică de film, sau adaptări pop-rock,
repertoriu din care nu lipseşte muzica
românească.

TRIO CONTRAsTE
1

1

T

Trio CONTRASTE

F

ondat în anul 1986, “Trio
CONTRASTE” s-a afiliat
Filarmonicii “Banatul” în anul
2007, an în care Ion Bogdan
Ştefănescu a primit premiul Uniunii
Compozitorilor și Muzicologilor din
România. Percuţionistul Doru Roman,
pianistul Sorin Petrescu şi flautistul
Ion Bogdan Ştefănescu alcătuiesc
unul dintre cele mai distinse
ansambluri de muzică de cameră din
România, a cărui prezenţă este dorită
şi solicitată la festivaluri de top în
domeniu, şi care a primit, în 1986 și
2009, premiul Uniunii Compozitorilor
și Muzicologilor din România, și
Stipendienpreis
Darmstadt,
Germania în 1990.

dUO
MIHĂILEsCU

ot sub egida Filarmonicii “Banatul”
activează şi “Duo Mihăilescu”, format
din pianiştii Manuela Iana şi Dragoş
Mihăilescu, ce prezintă publicului un
bogat repertoriu dedicat ansamblului de pian la
patru mâini sau de două piane. Apreciaţi de public
şi de presa de specialitate, cei doi artişti
impresionează printr-o interpretare de excepţie,
realizată printr-o coordonare perfectă, dublată de
o profundă pasiune pentru muzică.

2

2

Duo Mihăilescu
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ŞI PATRU
INsTITUŢII dE
CULTURĂ

35

1

1

2

Opera Română Timișoara

ÎN ANUL 1871 ÎNCEPEA, LA TIMIŞOARA, CONSTRUCŢIA UNEI CLĂDIRI CE AVEA SĂ

DEVINĂ, PESTE MAI BINE DE 100 DE ANI, SIMBOLUL LIBERTĂŢII PENTRU TOŢI
ROMÂNII. REALIZATĂ DUPĂ PLANURILE A DOI ARHITECŢI CELEBRII AI VREMII FERDINAND FELLNER ȘI HERMANN HELMER, CEI CARE AU ÎNTOCMIT PROIECTELE
PENTRU 48 DE TEATRE DIN EUROPA CENTRALĂ – CLĂDIREA PALATULUI CULTURII A
FOST FINALIZATĂ ÎN ANUL 1875. ISTORIA ACESTUI EDIFICIU CONSEMEAZĂ DOUĂ
EPISOADE

DRAMATICE,

ŞI

ANUME

INCENDIILE

DIN

ANUL

1880,

CÂND

RECONSTRUCŢIA, CARE A DURAT DOI ANI, A PĂSTRAT INTEGRAL FORMA ORIGINALĂ

A CLĂDIRII, ÎN STIL "RENAISSANCE", ŞI CEL DIN ANUL 1920 CÂND RECONSTRUCŢIA

VA PĂSTRA STILUL ORIGINAL NUMAI LA FAŢADELE LATERALE, SINGURELE
NEATINSE DE FLĂCĂRI.

ASTĂZI, VECHEA CLĂDIRE REUNEŞTE, ÎNTR-O ORGANIZARE UNICĂ ÎN ÎNTREAGA

LUME, PATRU INSTITUŢII DE CULTURĂ: OPERA ROMÂNĂ, TEATRUL NAŢIONAL "MIHAI

EMINESCU", TEATRUL GERMAN DE STAT ŞI TEATRUL MAGHIAR DE STAT "CSIKY
GERGELY".
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Renumita soprană Aca
de Barbu, fostă primsolistă a Operei din
Cluj-Napoca, şi care
cântase pe scene din
Germania şi Austria, a
fost primul director al
instituţiei şi cea care a
reuşit să întemeieze o
echipă valoroasă,
formată din muzicieni
remarcabili.

OPERA ROMÂNĂ
dIN TIMIŞOARA

L

a 30 martie 1946, Regele Mihai I al
României semna decretul de înfiinţare a
Operei Române din Timişoara. Actul de
naştere al acestei instituţii de prestigiu, a
avut o semnificaţie deosebită pentru iubitorii
acestui gen muzical din întreg Banatul.
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În stagiunea 1968-1969
a avut loc prima ediţie a
Festivalului "Timişoara
Muzicală", eveniment
creat la iniţiativa
marelui muzician
Nicolae Boboc, dirijor şi
director al Operei
Române din Timişoara
şi a lui Ion Romanu,
director al Filarmonicii
"Banatul" din
Timişoara.
Renumita soprană Aca de Barbu, fostă prim-solistă
a Operei din Cluj-Napoca, şi care cântase pe scene
din Germania şi Austria, a fost primul director al
instituţiei şi cea care a reuşit să întemeieze o echipă
valoroasă, formată din muzicieni remarcabili.
Primul spectacol în regia sa, jucat pe 27 aprilie
1947, fiind şi spectacolul inaugural al Operei, a fost
Aida, de Giuseppe Verdi. În structura instituţiei
intrau, la acea vreme, 45 de solişti vocali, 46 de
instrumentişti, 60 de corişti, 19 balerini, 30 de
angajaţi ai personalului tehnic de scenă, 8
corepetitori şi 1 sufleur.
În cei zece ani în care Opera din Timişoara s-a aflat
sub conducerea sopranei şi regizoarei Aca de
Barbu, au fost puse în scenă 41 de spectacole de
operă, operetă şi balet.
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Spectacol de Balet la Opera Română Timișoara
1
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Spectacolul “Aida”, de Giuseppe Verdi, la
Opera Română Timișoara

Opera din Timişoara
reprezintă, pentru
români, simbolul
libertăţii, cunoscut deja în
întreaga lume.

În stagiunea 1968-1969 a avut loc prima ediţie a
Festivalului "Timişoara Muzicală", eveniment
creat la iniţiativa marelui muzician Nicolae Boboc,
dirijor şi director al Operei Române din Timişoara
şi a lui Ion Romanu, director al Filarmonicii
"Banatul" din Timişoara. Devenit festival anual
după şase ediţii, evenimentul capătă, din anul 1993
şi până în prezent, caracter internaţional.

Opera Română din Timişoara a primit, la 24 septembrie
2004, titulatura de Operă Naţională. Pe scena sa s-au
montat, de la înfiinţare şi până astăzi, 303 premiere.
Dincolo de actul artistic, Opera din Timişoara
reprezintă, pentru români, simbolul libertăţii,
cunoscut deja în întreaga lume. Din balconul
acestei instituţii, la 22 decembrie 1989, Timişoara
se declara Primul Oraş Liber al României.
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TEATRUL NAŢIONAL
„MIHAI EMINEsCU”
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TEATRUL NAŢIONAL
„MIHAI EMINEsCU”

Î

n cei 75 de ani de existenţă, Teatrul Naţional din
Timişoara a reuşit să se impună ca un veritabil pol de
cultură, începând să devină, odată cu trecerea timpului,
un centru de anvergură internaţională.
Cea mai cuprinzătoare sală de spectacole a Naţionalului
timişorean, cu 500 de locuri, denumită sugestiv Sala Mare,
este construită în stil „curte italiană”, cu locurile din stal,
balcoane şi loje dispuse frontal în raport cu scena.
Teatrul din Timişoara mai dispune de trei săli, una dintre ele
transformată dintr-un fost manej imperial ajuns în ruină în
una dintre cele mai moderne săli de spectacol din România
şi inaugurată în 25 ianuarie 2010, cea de-a doua – Studio
UŢU - unde spectacolele au o pronunţată latură interactivă şi
cea de-a treia şi cea mai recentă achiziţie, Sala Fabric, din
Sinagoga desacralizată din cartierul cu acelaşi nume.
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Teatrul Naţional „Mihai
Eminescu” din Timişoara

La „Mihai Eminescu” se organizează
FESTIVALUL EUROPEAN AL
SPECTACOLULUI TIMIȘOARA –
FESTIVAL AL DRAMATURGIEI
ROMÂNEȘTI şi tot aici este găzduit
CONCURSUL NAȚIONAL DE
DRAMATURGIE.
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Teatrul German din
Timişoara a pus în
scenă peste 400 de
spectacole

TEATRUL GERMAN
dE sTAT

ecţia germană a Teatrului de Stat Timişoara a fost
înfiinţată la 1 ianuarie 1953, iar primul spectacol pus în
scenă – „Die Karlsschüler” („Elevii şcolii de cadeţi”), a
fost prezentat publicului la 27 iunie 1953. Existenţa de
sine stătătoare a Teatrului German de Stat începe însă abia trei
ani mai târziu, în urma unei Hotărâri a Consiliului de Miniştri al
Republicii Populare Române. Teatrul German îşi primeşte
spectatorii în Sala Reduta din clădirea fostului Teatru „Franz
Joseph“, inaugurat în anul 1875.
În cei 67 de ani de existenţă, Teatrul German din Timişoara a
pus în scenă peste 400 de spectacole, fiind prilej de bucurie
şi profunde trăiri artistice pentru peste 2,5 milioane de
spectatori. Actorii săi au evoluat în turnee în ţări precum
Austria, Croația, Franţa, Georgia, Germania, Polonia, Serbia
și Ungaria, iar acasă susţin între 5 şi 7 premiere pe stagiune.
Din anul 2009, Teatrul German de Stat Timişoara este
organizatorul Festivalului European de Teatru „Eurothalia“.
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TEATRUL MAGHIAR
dE sTAT
"CsIKy GERGELy"

D

ebutând ca secție maghiară a Teatrului de Stat din
Timișoara, în anul 1953, Teatrul Maghiar de Stat „Csiky
Gergely” şi-a început independent activitatea patru ani
mai târziu. Într-un oraş cosmopolit, cu o diversitate
culturală deosebită, această instituţie oferă publicului spectator
traducere simultană sau de supratitrare în limba română.
Participările la Festivalul Național de Teatru din București,
Festivalul Internațional Reflex din Sfântu Gheorghe, Festivalul
Internațional de Teatru Nou organizat de Teatrul Clasic „Ioan
Slavici" din Arad, KPMIT 15 din Muntenegru, INFANT în Serbia,
Gdansk Shakespeare Festival, Festivalul Teatrelor Maghiare din
Kisvárda, Ex Ponto Festival în Slovenia, International Shakespeare
Festival în York, Contemporary Theatre Festival Drama Hungary,
Desiré Central Station în Serbia, Sterijino Pozorje în Serbia,
Festivalul Dramaturgiei Românești sau Festivalul Eurothalia din
Timișoara şi nu numai reprezintă repere importante pe cartea de
vizită a acestei instituţii.
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Teatrul Maghiar de Stat
„Csiky Gergely” din Timişoara

Un proiect cu totul special este Festivalul Euroregional
de Teatru TESZT, care a parcurs deja 12 ediţii şi care
îşi propune, dincolo de lăudabilul scop de promovare
a multiculturalismului, realizarea de schimburi
culturale şi prezentarea de spectacole ce se înscriu în
cele mai actuale tendinţe ale dramaturgiei.
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DIN ZESTREA EDIFICIILOR TIMIŞOAREI, PALATUL BAROC
SE DISTINGE ATÂT PRIN POZIŢIA SA PRIVILEGIATĂ –
CHIAR ÎN CENTRUL ZONEI ISTORICE A ORAŞULUI, CÂT

MAI ALES PRIN STILUL ARHITECTURAL ŞI PRIN
DIVERSITATEA FUNCŢIONALĂ A CONSTRUCŢIEI.

N

umit şi Palatul Vechii Prefecturi, edificiul a fost construit
în anul 1754, însă nu s-a păstrat şi numele arhitectului care
a realizat proiectul. Practic, noua construcţie a înglobat o
clădire mai veche, prima ridicată în Piaţa Unirii, în anul
1733, fosta clădire a Oficiului Minier, numită ulterior Casa Camerală
Veche şi Cancelaria Administraţiei Ţării Banatului.
Simbol al puterii imperiale, acest palat s-a integrat în programul de
modernizare edilitară conceput de Casa de Habsburg pentru regiunile
nou încorporate în Imperiul Austro-Ungar, program ce impunea o
concepţie urbanistică riguroasă ce prevedea reţele stradale
rectangulare, în care se încadrau pieţele reprezentative ale oraşelor.
Construcţia ofertantă şi cu funcţionalitate versatilă a permis ca
această clădire să capete, în timp, mai multe destinaţii şi, prin urmare,
denumiri diferite.
Din 1778 şi până în anul 1848, Palatul a fost sediul prefecturii, iar
din între anii 1849 - 1860 aici s-a instalat conducerea Banatului
timișan şi a Voivodinei sârbești, ca apoi să revină, până în anul 1918,
la statutul de sediu al Comitatului Timiș.
La sfârşitul secolului al XIX-lea va căpăta Palatul Baroc forma pe
care o are astăzi, în urma unei restaurări prin ,,purificare stilistică”,
cu elemente ale neorenaşterii franceze, realizată între anii 1885-1886.
După cel de-al doilea război mondial, în Palatul Baroc a funcţionat
Facultatea de Agronomie din cadrul Politehnicii din Timişoara,
devenită ulterior Universitatea de Agronomie şi Medicină Veterinară
„Banatul”.
După o perioadă de uitare în epoca comunistă, Palatul Baroc a fost
supus unor lucrări de restaurare, iar astăzi adăposteşte una dintre cele
mai prestigioase instituţii de cultură ale judeţului Timiş, Muzeul de
Artă Timişoara.
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Palatul Baroc, numit şi
Palatul Vechii Prefecturi, în
prezent Muzeul de Artă
Timişoara
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ICOANE
BĂNĂŢENE

A

ripa Pacha a Palatului Baroc găzduieşte, în
patru săli, expoziţia permanentă de artă
veche „Icoane bănăţene”, prezentând
publicului evoluția stilistică a artei
icoanelor din această regiune în secolele
XVII-XIX, din perioada postbizantină târzie, cu
legături artistice în Barocul central european din
secolul al XVIII-lea și la curentele stilistice și
schemele iconografice din veacul următor.
Colecția de icoane pe lemn şi pictură pe pânză
cuprinde peste 1000 de piese provenite din fondul
vechi al Muzeului Banatului, precum și din
achiziţii, donaţii sau transferuri realizate după anul
1960.
Piesa cea mai importantă a expoziţiei o constituie

o icoană ce provine din biserica de lemn a
mănăstirii din Cebza, realizată în secolul al XVIIlea, fiind cea mai veche icoană din această
colecţie.

ARTĂ dIN BANAT

O

adevărată istorie a Banatului, reprezentată plastic prin lucrări aflate sub
influența Barocului târziu și a neoclasicismului, a curentului Biedermeier
și a academismului practicat de Academia de Artă din Viena, este cuprinsă în colecţia
permanentă „Expoziția de pictură din Banat (1780
– 1914)”. Piesele expuse, realizate de pictori
peregrini, au aparţinut unor familii de seamă din
această provincie, care şi-au lăsat amprenta în
istoria modernă a locului, după încorporarea
Banatului în Regatul Ungariei şi până la începutul
primului război mondial.
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ARTĂ MOdERNĂ
ROMÂNEAsCĂ

L

ucrări de pictură şi sculptură din perioada
1850-1950 sunt reunite în colecţia de
„Artă modernă românească”, găzduită în
opt săli aflate la etajul I al Palatului Baroc.
Expoziția de artă românească (pictură și
sculptură) din perioada 1850-1950 propune
publicului în cele 8 săli de la primul etaj al
Palatului Baroc o incursiune în artele plastice, de
la neoclasicism până în pragul artei contemporane.
Colecția, constituită după 1960 prin transferul unui
număr important de lucrări din patrimoniul
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Lucrări de pictură şi sculptură
din perioada 1850-1950, reunite
în colecţia „Artă modernă
românească”.

Creaţii ale unor artişti cunoscuţi
sau anonimi, reprezentanţi ai
şcolilor italiene, germane şi
austriece, flamande şi olandeze.

Muzeului Național de Artă al României, precum
şi prin donații și achiziții, cuprinde lucrări ce
parcurg diferite curente, în pictura românească.
Aici regăsim, printre altele, lucrări ale lui
Gheorghe Tătărescu, Theodor Aman, Nicolae
Grigorescu, Ștefan Luchian, Nicolae Tonitza,
Theodor Pallady, Gheorghe Petrașcu, Iosif Iser sau
Camil Ressu.
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ARTĂ
EUROPEANĂ

reaţii ale unor artişti cunoscuţi sau
anonimi, reprezentanţi ai şcolilor
italiene, germane şi austriece, flamande
şi olandeze, sunt expuse cronologic în
cele 6 săli ale Galeriei de Artă
Europeană. Cele mai preţioase picturi din galerie
- două panouri pe lemn de cireş cu Sfântul Ieronim
în deşert şi Sfântul Francisc primind stigmatele,
se află în sala dedicată artei italiene din secolele
XV-XVI. Cele două picturi se presupun a fi aripile
laterale ale unui panou central, probabil o Sfântă
Fecioară.
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COLECțIA
”BABA”

Î

n Muzeul de Artă din Timişoara se găseşte cea mai mare colecţie „Baba”,
cuprinzând 27 de piese, lucrări şi obiecte ale lui Corneliu Baba, donate
de soţia pictorului.
Corneliu Baba s-a născut în anul 1906 la Craiova. Absolvent al Facultăţii
de Litere şi Filozofie din Bucureşti, Baba urmează, ulterior, la Iaşi,
cursurile Academiei de Arte Frumoase la clasa Profesorului Nicolae Tonitza, iar
după finalizarea studiilor, profesează aici ca asistent şi profesor. În arta sa, a fost
inspirat de Grigorescu, Tonitza, El Greco, Goya şi Rembrandt. Membru titular
al Academiei Române, membru de onoare al Academiei de Artă a Rusiei şi
membru corespondent al Academiei din Berlin, Corneliu Baba este un artist
recunoscut în întreaga lume.
Corneliu Baba s-a stins din viaţă în 1997, la Bucureşti, dar lucrările sunt prezente
la expoziţii de prestigiu din Tokio, New York, Beijing, Bruxelles, Moscova sau
Berlin.
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ŞTEFAN POPA-POPAS ESTE, CU SIGURANŢĂ, UN OM AL RECORDURILOR,
RECUNOSCUT DE GUINESS BOOK DREPT CEL MAI RAPID CARICATURIST DIN LUME:

- 131 DE CARICATURI DUPĂ MODEL ÎN 60 DE MINUTE ADICĂ, DUPĂ UN CALCUL
SIMPLU, O CARICATURĂ LA FIECARE 27 DE MINUTE!

- 2772 DE CARICATURI COLOR ÎN 10 ZILE ȘI 10 NOPȚI!

- CREATORUL PORTELOR A PESTE 200 DE ȘEFI DE STATE
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ŞTEFAN
POPA-POPAs,
v.I.P.

AMBAsAdOR
CULTURAL AL
TIMIŞOAREI
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Caricatură a fostului Preşedinte al
S.U.A. Barack Hussein Obama II

Caricatură a Cancelarului german
Angela Dorothea Merkel
Caricatură a Preşedintelui Rusiei
Vladimir Vladimirovich Putin

Afiş al celei de a VII-a ediţii a Salonul
Internaţional al Caricaturii de presă şi
Artelor vizuale satirice

Atelierul caricaturistului Ştefan PopaPopas

ăscut la 11 iunie 1955, la Caransebeş,
Ştefan Popa-Popas este, cu siguranţă, un
om de excepţie. Deţinător al locul întâi
la Balcaniada de Matematică, Popas a
început să deseneze la 5 ani, doi ani mai târziu
fiindu-i publicată prima caricatură. A absolvit
Politehnica din Timișoara și Academia de Arte
Vizuale din Poitiers, Franța. A practicat handbalul
și atletismul de performanță.
Membru al Fundației pentru Știință și Arte a
Academiei Cita din Roma și membru al Asociației
Artiștilor Plastici (UNESCO), a înfiinţat Academia
Popa’s – şcoala românească de caricatură.
În anul 1990, la Festivalul Internaţional de
Caricatură de la Saint-Esteve (Franţa), a stabilit
recordul mondial de rezistenţă, cu 1.527 de
portrete color realizate în zece zile şi zece nopţi.
Cinci ani mai târziu îşi doboară propriul record,
realizând, tot în zece zile şi zece nopţi, 2.772 de
caricaturi color.

65

66

1

1

Atelierul caricaturistului
Ştefan Popa-Popas

A realizat portretele a peste 200 de şefi de state şi
guverne din întreaga lume, printre care Barack
Obama, George W. Bush, Vladimir Putin, Angela
Merkel, Romano Prodi şi chiar portretul Papei
Benedict al XVI-lea.
Este cetăţean de onoare în 26 de oraşe din
România şi a fost decorat cu titlul de Cavaler de
Onoare pentru merite culturale. Este cetăţean de
onoare al oraşelor Cluj şi Ploieşti. În decursul
carierei sale, în ţară a obţinut 100 de premii, iar pe
plan internaţional 58.
De 46 de ani, Ştefan Popa-Popas locuieşte la
Timişoara, acolo unde a deschis propriul muzeu,
inaugurat la 24 noiembrie 2017, într-un spațiu al
Bastionului Theresia, zi în care a avut loc şi
deschiderea oficială a Salonului Internațional de
Caricatură de Presă și Arte Vizuale Satirice.
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Cei ce au scris
PORTRET

IsTORIA
TIMIŞOAREI

OAMENI CARE AU SCRIS, ÎNTR-UN FEL SAU
ALTUL, ISTORIA TIMIŞOAREI SAU A BANATULUI - COMANDANȚI DE OȘTI, PRIMARI,
MEDICI, INGINERI, SCRIITORI, MUZICIENI,
ARTIȘTI PLASTICI, PROFESORI, CLERICI, AU
PRIMIT RECUNOASTEREA COMUNITĂŢII, ÎN
PARCUL CENTRAL “ANTON SCUDIER”. PE
“ALEEA PERSONALITĂŢILOR”, UN VERITA-

BIL MUZEU ÎN AER LIBER INAUGURAT ÎN
ANUL 2009, CELE MAI ILUSTRE NUME AU
PRIMIT, ÎN SEMN DE OMAGIU, CÂTE UN
BUST TURNAT ÎN BRONZ. NOI BUSTURI SE
DEZVELESC ÎN FIECARE AN, LA 3 AUGUST,
CÂND METROPOLA ÎNSĂŞI SE AFLĂ ÎN
SĂRBĂTOARE.
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“Aleea Personalităților”

ALExANdRU
MOCIONI

sEvER BOCU

(1874–1951) - contabil, ziarist, redactor la ziarul
Tribuna din Arad, unul dintre fruntașii Partidului
Național Român, ulterior ai Partidului Național
Țărănesc, deputat de Timiș-Torontal, apoi ministru în
guvernul lui Iuliu Maniu.
A fost guvernator al județului Timiș-Torontal între
1938–1940.

(1841-1909) - politician, deputat în mai multe
legislaturi în Camera Ungară a Parlamentul de la
Budapesta, susţinător şi preşedinte al Partidului
Național al românilor din Banat și Crișana.

sTAN
vIdRIGHIN

(1876–1956) - Primul primar al Timișoarei după
unirea Banatului cu România, inginer, cel care a
realizat rețelele de utilități în Timișoara și a reorganizat
transportul în comun în regii autonome ale primăriei,
unul dintre fondatorii Școalei Politehnice din
Timișoara și rector al acesteia.
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AUREL COsMA

(1867–1931) - Avocat, membru al Marelui Sfat
Național Român, a fost primul prefect al județului
Timiș-Torontal după alipirea Banatului la România.

TOROK JANOs

(1843–1892) - Primar al Timișoarei, cel care a
introdus tramvaiele electrice și iluminatul public
electric în 1884, promotorul construirii podurilor
metalice.

CAROL KUTTEL

(1818–1875) - Primar al Timișoarei, a introdus
tramvaiul cu cai, a pavat străzile și a construit liceul
Lenau, teatrul și hoteluri, a extins clădirile spitalului
și primăriei și a înființat brigada de pompieri voluntari.
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BELA BARTOK

(1881–1945) - Compozitor, pianist, muzicolog și
folclorist de origine maghiară.

vIRGIL BIROU

(1903–1968) - Scriitor și publicist, președinte al
Societății Scriitorilor Români din Banat, membru al
Uniunii Scriitorilor din România.

CLAUdIUs
FLORIMUNd
MERCy

(1666–1734) - Primul guvernator al Banatului după
eliberarea de sub turci şi autorul reconstrucției
Timișoarei.
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CAROL TELBIsz

(1853–1914) - Cel mai longeviv şi mai important
primar al Timișoarei din toate timpurile, care a decis
demolarea vechilor fortificații şi realizarea unui plan
urbanistic după modelul metropolelor occidentale.

IANCU dE
HUNEdOARA

(1387–1456) - Ban al Severinului din 1438, voievod
al Transilvaniei între 1441-1456, şi-a stabilit cartierul
general al armatei la Timișoara, ca loc de plecare în
campaniile antiotomane.

ROMUL LAdEA

(1901–1970) - sculptor, profesor la Universitatea din
Cluj și la Școala de Arte Decorative Timișoara,
maestru emerit al artei, fondatorul școlii românești de
sculptură modernă.
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IOACHIM MILOIA
dOsITEJ
OBRAdOvICI

(1897–1940) - etnograf, istoric de artă și director al
Arhivelor Statului și al Muzeului Banatului, a
înființat Biblioteca Timișoarei, revista „Analele
Banatului”, a sprijinit activitatea asociației culturale
ASTRA, a pictat și a restaurat pictura în numeroase
biserici din Banat. A fost guvernator al județului
Timiș-Torontal între 1938–1940.

(1740–1811) - Ieromonah, scriitor și diplomat sârb.

vINCENŢIU
BABEŞ

(1821-1907) - Avocat, profesor, ziarist, și om politic,
unul din membrii fondatori ai Academiei Române.

EUGENIU dE
sAvOyA

(1663–1736) - Strălucit feldmareșal al Sfântului
Imperiu Roman, conducătorul armatei habsburgice
care la 18 octombrie 1716 a eliberat Timișoara de sub
turci.
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CORNELIU
MICLOsI

(1887–1963) - Inginer, director al Societății de
Tramvaie Comunale Electrice și al Uzinei Electrice
Comunale, profesor la Politehnică, academician,
fondatorul școlii românești de sudură și formatorul
personalului Institutului de Sudură și Încercări de
Materiale (ISIM) din Timișoara.

dELIU PETROIU

(1922–2008) - Fondator al facultății de Filologie,
profesor universitar, membru de onoare al Uniunii
Scriitorilor din România, critic de artă și animator al
activității literare și de arte plastice din Timișoara.

ORMOs
zsIGMONd

(1813–1894) - Comite suprem al comitatului TimișTorontal, prefect al Timișoarei, academician, jurist,
scriitor, istoric, colecționar de artă și mecena,
președinte-fondator al Societății de Arheologie și
Istorie din Ungaria de Sud (Banat).
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CAROL ROBERT
dE ANJOU

(1288–1342) - Rege al Ungariei, întemeietor al
dinastiei angevine, a fortificat Timişoara, unde a
construit un palat şi şi-a stabilit capitala între anii
1315–1323.

ANGHEL
dUMBRĂvEANU

(1933–2013) - Poet, prozator, eseist și traducător,
posesor a numeroase premii naționale și
internaționale.

NICOLAE
BOBOC

(1920–1999) - Compozitor, muzicolog, dirijor și artist
emerit, prim-dirijor la Filarmonica Banatul din
Timișoara și la Opera din Timișoara, director al
Filarmonicii și al Operei.
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GHEORGHE I.
TOHĂNEANU

(1925–2008) - Filolog, traducător din latină și greacă,
cu o operă vastă. A fost profesor universitar la
Universitatea de Vest din Timișoara.

EdUARd PAMFIL

(1912–1994) - Medic psihiatru, profesor la
Universitățile de Medicină din Cluj și Timișoara,
creatorul psihiatriei antropologice românești.

PIUs BRîNzEU

(1911–2002) - Medic chirurg, profesor și rector al
Institutului de Medicină Timișoara, președinte al
Societății Române de Flebologie, membru activ al
Academiei Romane, pictor, scriitor, președinte de
onoare al Federației Române de Șah.
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EUGEN
TOdORAN

(1918-1997) - Filolog, istoric literar și profesor
universitar român, reputat eminescolog, distins cu mai
multe premii printre care Premiul Asociației
Scriitorilor din Timișoara (1973 și 1981), Premiul
Uniunii Scriitorilor din România (1984) și Premiul
Academiei Române (1984).

ION ROMÂNU

(1918–1980) - A fost muzician, interpret și dirijor, cel
care a înfiinţat corul Combinatului Siderurgic Reșița,
cu care a câștigat de 5 ori locul I pe țară, profesor la
Colegiul de Artă Ion Vidu și dirijor şi director al
Filarmonicii Banatul.

NICOLAE
CORNEANU

(1923-2014) - Înalt ierarh în Biserica Ortodoxă
Română, arhiepiscop al Timișoarei și mitropolit al
Banatului, membru de onoare al Academiei Române.
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JUdEŢUL
TIMIŞ

“Cultura în judetul Timiş este reprezentată de o intensă viaţă spirituală,

deosebit de importante fiind tradiţiile şi evenimentele culturale. Opera Română din

Timisoara, Filarmonica Banatul, Teatrul Naţional Timişoara, Teatrul Maghiar şi Teatrul
German, precum şi alte institutii de profil, au adâncit tradiţii şi influenţe în formarea

culturală a timişenilor.

Continuitatea activitătilor culturale şi a vietii spirituale este reliefată de

funcţionarea Teatrului Naţional Timisoara încă din anul 1875. În prezent, Timişoara

este singurul oraş european în care fiinţează instituţii teatrale care prezintă

spectacole în diferite limbi (română, germană şi maghiară). Peisajul artistic este

completat de Filarmonica Banatul, 16 cinematografe dintre care se remarcă

Cinematograful Capitol, şi care datează din anii 1929-1930.

Numeroasele acţiuni culturale, dintre care multe de nivel internaţional şi

prezenţa artiştilor timişoreni peste graniţe, sunt tot atâtea mărturii ale valorii actului

cultural săvârşit aici. De menţionat este existenţa a 8 galerii de artă, a 13 muzee din

care numim Muzeul Banatului şi Muzeul Satului Bănătean, a 451 biblioteci, toate

conservând valori inestimabile ale culturii şi civilizaţiei acestor locuri.

Activitatea literară intensă a condus la crearea a 9 cenacluri şi a 5 uniuni de

creaţie pentru cei peste 200 de autori contemporani. Coexistenţa mai multor

naţionalităţi a creat o populaţie poliglotă, literaţii creând, în paralel, în mai multe limbi.
Literaţi de valoare ai Europei s-au născut pe meleaguri bănăţene, frumuseţea

locurilor şi nostalgia ţinutului natal regăsindu-se mai târziu în operele lor.

Numeroase festivaluri se organizează tradiţional în municipiul Timişoara, ca

şi în celelalte oraşe al judeţului: Festivalul Inimilor, Festivalul Saltimbancilor,
Festivalul Berii sau, în municipiul Lugoj, Festivalul Ana Lugojana”.

CONSILIUL JUDEŢEAN TIMIŞ
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ABONAMENT

Doresc să achiziţionez un abonament
la revista “DESCOPERĂ ROMÂNIA”
pe o perioadă de:
3 luni
6 luni
12 luni

preţ întreg
3 luni
preţ întreg
6 luni

30 RON
60 RON

preţ întreg 120 RON
12 luni

începând cu luna………………… am
achitat contravaloarea abonamentului prin
mandat poştal, ordin de plată nr…………
din data de…………….
în contul ASOCIAȚIA DESCOPERĂ
ROMÂNIA DE IERI DE AZI
Nr. Cont Ro33BTRLRONCRT015430220
Banca: Banca Transilvania
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Persoană fizică

Numele........................................................................
Prenumele....................................................................
Persoană juridică

Numele firmei *...........................................................
Domeniul de activitate.................................................
C.U.I...........................................................................
Cont bancar…………………………..........................
Banca...........................................................................

Adresa:
Strada...........................................................................
Nr...........Bl...............................................Sc…………
Et............ Ap...........Localitatea……………………...
Cod poştal……………Judeţ/ Sector………………...
*se completează numai dacă abonamentul este plătit
de către firmă

Dovada de plată şi datele complete de livrare (Nume şi prenume destinatar, stradă, nr, oraş, cod poştal,
judeţ) trebuie transmise la adresa: strada Lecturii nr. 12, sector 2, Bucureşti sau prin e-mail la adresa
iadora_unic@yahoo.com. Abonamentele achitate până în 25 ale lunii vor fi livrate începând cu numărul
aferent lunii următoare.

