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Mă numesc Teo
Papadopol, am 18
ani şi sunt absolvent
al Colegiului de
Arte „Sabin Drăgoi”
din Arad, secţia
sculptură. În timpul
liceului am participat la mai multe
competiţii artistice şi olimpiade
naţionale, obţinând locul trei în
cadrul concursului „Pasaje” organizat de Facultatea de Arte şi Design
Timişoara şi de asemenea locul trei
în acest an la Olimpiada Naţională
de Arte Plastice, Arhitectură şi
Istoria artei, la secţia sculptură. Tot
în acest an, în luna Martie, Librăria
Cărtureşti din Arad a găzduit
expoziţia mea personală intitulată
„Fragmente”, unde am prezentat
lucrări de grafică şi de sculptură. În
momentul actual intenţionez să îmi
continui studiile în sculptură.
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impul frumos al lunilor de vară ne provoacă la excursii de sfârşit de săptămână în locuri mai mult sau mai
puţin exotice. Puţini ştiu că şi în proximitatea Aradului
există locuri frumoase încărcate de istorie şi spiritualitate,
care merită să fie vizitate. Vă propun o excursie pe Valea
Roşiei, situată la extremitatea estică a Munţilor Zărandului,
la limita dintre judeţele Arad şi Hunedoara. Prima localitate de pe vale este Petriş, unde se vizitează castelul Salbek, construit în secolul al XIX-lea în stil neoclasic. Mergem mai departe şi intrăm într-un adevărat muzeu în aer
liber. În satele de aici – Corbeşti, Roşia Nouă, Obârşia – s-au
păstrat case construite din lemn şi acoperite cu paie aşezate pe
coarne, având o înclinaţie de 35°. Mai putem vedea biserica de
lemn din Corbeşti, construită în anul 1800, şi biserica din satul
Roşia Nouă, construită la 1809 şi pictată în 1819. Odată ajunşi
la Obârşia în capătul văii şi a satului, pe un drumeag ce urcă
muntele, putem face o excursie de câteva ore, pe la sălaşe. Acestea sunt reşedinţe de vară din lemn acoperite cu paie, pe care
locuitorii din zonă le foloseau pentru a fi aproape de locurile de
păşunat, sau de muncile agricole specifice locului.
Drumeagul urcă domol, şerpuind printre sălaşele şi livezile
pline de rod lasate în semiparagină, până pe culmea dintre Munţii
Zărandului şi Munţii Apuseni, oferind o panoramă superbă a
împrejurimilor. Doar Nea Aron a sălăşluit acolo, opt decenii, cu
caprele şi poveştile lui, coborând în sat de două trei ori pe an.
Puţinii drumeţi îi aduceau alimente şi o vorbă bună care să-i mai
mângâie bătrâneţile suferinde şi mult prea însingurate. Până într-o
zi când s-a mutat în sălaşul de deasupra muntelui…
La întoarcerea spre Arad, putem vizita castelul regal de la
Săvârşin, construit în anul 1680 de familia Forrany, reconstruit
în 1870 şi renovat recent, precum şi frumosul parc dendrologic
care îl înconjoară. Apoi, superba biserică de lemn din Troaş,
construită în 1782, declarată monunent istoric şi cea din Juliţa,
constrită în 1790. La ieşirea din Valea Mureşului, spre câmpie,
străjuieşte cetatea Şoimoş, atestată documentar în anul 1270 şi
aflată, din păcate, în stare de ruină. În oraşul Lipova trebuie să
vedem neapărat bazarul turcesc şi biserica ortodoxă română
construită la sfârşitul secolului al XIV-lea, forma actuală având
un stil baroc, iar în interior se păstrează fragmente de pictură
murală din secolul al XV-lea datorată unor pictori din şcoala
brâncovenească.
Iată doar unul dintre traseele care merită oricând osteneala.
O incursiune în această „lume uitată” te proiectează brusc în
simplitatea şi puritatea relaţiei primordiale om-natură de care
ne-am îndepărtat atât de mult.

EDITORIAL

T

Acest număr este ilustrat cu lucrările artistului plastic
Teo Papadopol

Ioan Matiuţ
iunie 2017
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„Sânzienele”
- trei decenii de activitate

A

utenticitate, tradiţie şi tinereţe fără bătrâneţe –
reprezintă atributele acestui grup folcloric constituit
în urmă cu trei decenii pe lângă clasa de canto a Şcolii
Populare de Arte Arad, la iniţiativa profesoarei Mărioara
Miclea.
„Un nume inspirat, potrivit pentru un grup de fete frumoase la chip şi la suflet, delicate şi angelice. Fete purtând
coroniţa Sânzienelor, flori legate de sacru, feminin, flori diafane
care ocrotesc iubirea” – iată cum descrie distinsa profesoară de
canto popular grupul folcloric creat miraculos de ea însăşi.
Grupul este format constant din 12 - 13 fete cu voci inconfundabile, cristaline ce emană muzicalitate şi o sublimă armonie.
În repertoriul Sânzienelor se regăsesc piese din majoritatea subzonelor folclorice arădene – Ţara Zarandului, Valea
Mureşului, Podgoria Aradului.
Întreaga activitate a grupului în ultimii treizeci de ani este
legată de conservarea şi valorificarea cântecului tradiţional, „ce
nu poate fi redus la exprimarea unui discurs muzical al unei singure persoane. Valoarea lui creşte proporţional cu filtrarea sa
din generaţie în generaţie [...] să respecţi cântecul aşa cum a fost
cules, fapt de care trebuie să ţină seama toţi interpreţii de cântec
popular.”
Cu un repertoriu de peste 150 de piese valorificate în 12 albume muzicale, Sânzienele aduc în atenţia publicului iubitor de
folclor un material de excepţională valoare ce surprinde prin
originalitate şi diversitate, piese autohtone, extrase din areale
etnografice specifice judeţului Arad.
Melodiile, fie că sunt interpretate de grupul folcloric Sânzienele, fie de solişti vocali, aparţin majorităţii genurilor întâlnite în aria folclorică arădeană, zonă a interferenţelor culturale:
ardelene, polci, bihorene, bănăţene, doine, balade.
Amintim din repertoriul bogat şi atent selecţionat al grupului folcloric Sânzienele câteva din cântecele promovate de-a
lungul timpului: „Pe deal, pe cărare” (Cântecul Sânzienelor), „În
pădurea deasă”, „Drag mi-o fost pe-acest pământ”, „Iubeşte-mă,
bade, tu”, „Ciocăniţă cu doi boi”, „Mă strigă badea din deal”, „Pe
drum mai în jos la vale”, „Pe valea Mureşului”, „Răsare soarele-n
deal”, „De la Moma bate un vânt” ş.a.
Cât despre prof. Mărioara MICLEA, artist-pedagog cu
vocaţie, nu poţi spune decât că rămâne un reper şi un model
a ceea ce înseamnă educaţia artistică, cultivarea profesionalismului în arta migăloasă de şlefuire a talentelor.
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Iată ce mărturisea despre una dintre cele mai frumoase
reuşite în calitatea sa de profesor la clasa de canto popular:
„Sunt profesoară de peste 30 de ani... şi prin mâna mea au
trecut multe, foarte multe talente pe care le-am descoperit şi
cultivat cu răbdare, pentru ca apoi tinerii artişti să devină, în
timp, valori naţionale.
Această mândrie nu poate fi întrecută decât de momentul înfiinţării celui mai valoros grup folcloric pe care l-a scos
vreodată judeţul Arad, recunoscut în întreaga ţară: SÂNZIENELE”.

AT / CULTURA
* * *
Spectacol folcloric aniversar
- SÂNZIANĂ, FLOARE ALEASĂ
Joi, 22 iunie 2017, orele 20.00
Teatrul de Vară al Centrului Cultural Judeţean Arad
Program:
Grupul folcloric „SANZIENELE” şi „FECIORII ZĂRANDULUI”
coordonator: prof. Mărioara MICLEA
Acompaniament: Orchestra „MĂRUNŢELUL”
Conducerea muzicală: acordeonist Liviu BIRTA
Soliste vocale:
PAULA PAŞCA, DORIANA TALPEŞ, IOANA LUGUZAN
AURA BONCHIŞ, ROXANA SUCIU
Orchestra „RAPSOZII ZĂRANDULUI”
- dirijor Petrică PAŞCA
CRISITIAN POMOHACI, FELICIA STOIAN, MIRCEA
CÂRTIŞOREAN, VOICHIŢA SUBA, TIBERIU CRIŞAN,
CORNELIA CĂPRARIU, MALVINA NAGY
„STELELE BIHORULUI” – grup vocal din Oradea, jud.Bihor
„LIOARA” – grup vocal al Şcolii de Arte Arad /prof. Elisaveta Rudei
„FĂGEŢANA” – grup vocal din Făget, jud. Timiş
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Prezentator:
FELICIA STOIAN
iunie 2017
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M

esele festive sunt cele de duminica, de la sărbătorile
de familie (nuntă, botez, înmormântare) şi de la
sărbătorile mari de peste an (Crăciun, Anul Nou, Paşti, Rusalii ) când mâncarea, consumată în comun, fie în comunitate fie în familie, este grasă, abundentă şi diversificată.
Aceste mesele festive contribuie la solemnizarea evenimentelor.
În general, meniurile festive din părţile arădene cuprind
obligatoriu pâinea albă, supa de carne cu aluaturi speciale, sarmalele, diferite feluri de carne fiartă sau friptă şi plăcinte. De la
un sat la altul, în funcţie de zonă, predomină carnea de pasăre
(găină, raţă, gâscă), de porc şi/sau de vită. Carnea de oaie,
nelipsită în trecut de la aceste mese, ca fel intermediar, a sfârşit
prin a fi scoasă din meniul de nuntă şi botez, ca fiind mai puţin
nobilă. A rămas la mesele de pomană, la care mâncarea se face
încă la catlan.
Alături de mâncare, la aceste
mese se servesc şi băuturi din
abundenţă. Băuturile tradiţionale
au fost rachiul, numit în unele sate
vinars, şi vinul, în zonă existând o
practică îndelungată de cultivare a
pomilor fructiferi, din care se face
rachiul şi a viţei de vie din care se
face vinul.
La Crăciun, porcii fiind tăiaţi,
în majoritatea satelor se consuma
„zamă” (supă) din carne de porc sau pasăre, cârnaţi, caltaboşi,
carne de porc friptă şi sarmale. Fripturile se serveau cu lapte
acru (Ţara Zărandului), cu acrituri (Bazinul Crişului Alb) şi
compot (Câmpia Aradului şi Câmpia subcolinară a Vingăi).
La fel, la Paşti, în meniul majorităţi satelor româneşti găsim
mielul sau iedul, şunca fiartă, ouăle roşii, colacii.
La un inventar al preparatelor consumate de ţărani în ocazii festive, pentru a contura specificul judeţului, constatăm că
în Ţinutul Hălmagiului, la toate sărbătorile oamenii mănâncă,
după nelipsita zamă, fripturi. Vechile deserturi au constat din
chifle cu nucă, mac, brânză, minciunele sau plăcinta cu brânză
şi mere. Azi s-a trecut la prăjituri cu cremă şi torturi, făcute în
casă cu multe ouă şi mult unt.
iunie 2017
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La fel, în părţile Şepreuşului, în trecut, la nunţi şi
sărbători se mânca „zamă cu griţăraşi”, sarme, papricaş
de oaie, plăcintă coardă şi plăcintă rătişe cu ludaie, curechi,
mere, brânză, pancove. La pomană, în perioadele de slastă,
în localitate, se servea curechi cu carne sau clisă iar în post
fasole de post.
În Chişineu-Criş, tradiţia era ca la nuntă să se servească
„zamă dă găină cu gârteni”, carne fiartă cu cartofi, tocană
de oaie iar dimineaţa „bodoaşte” (sarmale). Meniul era
completat cu cirigauă, dospite, coarda cu mac, cu scoacă
sau cu nucă, răchie şi vin.
În satul Covăsânţ, din Podgoria Aradului, în familiile
tradiţionale, duminica se mănâncă „zamă de găină”, carne fiartă
cu sos şi plăcintă cu nucă, mac, ludaie, coaptă pe tipsie, în cuptor. La botez şi la nunţi datina era să se facă „zamă cu dude”,
sarme, tocană de oaie sau viţel, plăcinţi şi prăjituri.
În Cuvin, ordinea mâncărurilor servite la masa de nuntă
era următoarea: sarmale, supă cu tăiţei, tocană de carne, perinci
pup (orez cu măruntaie de pui), după care urmau fripturile cu
murături. La sarmale se servea ţuică, după care se consuma vin
din belşug.
La nunţile din Şeitin, dimineaţa se servea ţuică fiartă şi
îndulcită („crampă”). Meniul de nuntă începea cu mezeluri
de porc (cârnaţi, caltaboşi, „măiuş”) după care urma supa de
pui/ găină/ vacă/ porc, în general grasă, cu tăiţei făcuţi în casă,
papricaşul de oaie, carne de pasăre, porc sau vită, friptă în cuptor, servită cu cartofi, sosuri sau compot, plăcintă întinsă cu
brânză şi smântână sau cu nucă, mac, gem de prune, coardă
groasă, pogăciţe cu jumări, cornuleţe.
La sud de Mureş, în Secusigiu, duminica se mânca „zupă” şi
papricaş cu carne de porc murată sau afumată. La masă la nuntă
se serveau mezeluri de porc şi brânză de oaie, „zupă dă găină”,
sarme, friptură de găină şi de porc, cu pireu şi salată de varză sau
murături, (dacă nunta era iarna), plăcintă, turce, ţuică şi vin. La
masa de pomană, când nu era post, se dădea „zupă” şi tocană
de oaie iar în post zupă dă păsulă, păsulă, curechi fiert şi colaci.
A doua zi după înmormântare, cei care au fost la mormânt erau
serviţi cu turce acre cu ţucur (crofne).
În cazul meselor mari de la sărbătorile din calendar, oamenii
credeau că abundenţa aduce, prin similitudine, abundenţă. O
abundenţă care s-a conservat până azi, chiar dacă vechiul sens
al consumului abundent s-a pierdut.

Alimentaţia festivă la românii din
părţile Aradului

Dr. Rodica Colta
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ETNOGRAFIE

Î

n anul 1933, un grup de intelectuali arădeni puneau
bazele unei publicaţii care să cuprindă în paginile ei
manifestările literare şi culturale din această parte a ţării.
Apărând în vestul ţării, revista se chema în mod sugestiv „Hotarul” şi aflăm încă din primul articol intitulat „O
vorbă spusă înainte” direcţia pe care urma să o parcurgă: „Cine
suntem? Ecoul depărtărilor dinspre soare-apune, năzuind să facem din el cântec plin de lumină. Am rostit această vorbă înainte,
pentru a fi înţeleşi de la început, că nu dorim să fim luaţi drept
reprezentanţii unui spirit
de castă, ci aceia care caută
cuminţenia scrisului şi mai
ales adevărul lui. Dacă totuşi
cineva ar da naştere unui contradictoriu, îi vom răspunde
în măsura interesului, pe care
suntem chemaţi să-l servim,
aci în marginea „Hotarului”.
Pe lângă articolele destinate literaturii, artelor, problemelor economico-financiare,
istoriei locale sau politicii
externe, un loc important îl
ocupă şi preocupările pentru
cercetările sociologice sau
folclorul şi etnografia locală.
Astfel, răsfoind paginile acestei prestigioase reviste aflăm că
încă din anul 1934 (Hotarul, nr. 12, aprilie - mai 1934) profesorul
Caius Lepa, care avea serioase studii făcute la Viena în domeniul
etnologiei, ridica problema înfiinţării de muzee etnografice
regionale. Acestea, după părerea sa, ar trebui să cuprindă
„..toate manifestările materiale şi sufleteşti ale poporului în latura
civilizaţiei şi a culturii, ele fiind şi izvoarele nescrise pentru o
istorie programatică a civilizaţiunii şi culturii româneşti”. El
considera că pentru România care avea la acea dată o populaţie
predominant rurală, era foarte greu ca un singur muzeu să
cuprindă toată această bogăţie a culturii materiale şi spirituale
din mediul sătesc. De aceea recomanda înfiinţarea de muzee
regionale. De asemenea, în condiţiile în care în acea perioadă
iunie 2017
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politica antirevizionistă a unor state vecine se manifesta
tot mai activ, muzeele regionale ar avea şi menirea de a „...
reprezenta în centrele orăşeneşti transilvane, încă înstrăinate,
expresiunea etnică nepărtinitoare a hinterlandului românesc.”
În numărul 1-2 al revistei „Hotarul” din ianuarie –
februarie 1938 dedicat în totalitate Congresului Federaţiei
Societăţilor Culturale din Arad desfăşurat în data de 30
ianuarie 1938 în Sala Festivă a Liceului „Moise Nicoară”,
tot Caius Lepa este cel care susţine o conferinţă intitulată
„Înfiinţarea unui muzeu etnografic la Arad”. În această
comunicare, distinsul profesor vorbeşte despre rapiditatea cu
care, în prezent, au loc o serie de prefaceri radicale în lumea
satului. De asemenea spune că majoritatea dovezilor rămase de
la vechile civilizaţii, lumea romană, Evul Mediu şi chiar până
în secolul XIX privesc civilizaţia orăşenească, lumea rurală
fiind foarte puţin reprezentată. De aceea, etnologia modernă
prin noile sale metode de abordare a elementelor de civilizaţie
(unelte, manifestări spirituale şi sociale), prin studii comparative,
reuşeşte să „lărgească sfera istoriei universale în spaţiu.” El face
apel la înfiinţarea cât mai grabnică a unui muzeu de etnografie
la Arad şi la achiziţia de piese etnografice din teren. Chiar
dacă regiunea judeţului Arad nu este bine definită din punct
de vedere etnografic, faptul că se află la marginea ţării fiind la
interferenţa mai multor provincii culturale, o face cu atât mai
interesantă.

Preocupări în perioada interbelică
pentru înfiinţarea unui muzeu
etnografic la Arad

Sorin Sabău
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la ruinele cetăţii Şiria şi apoi se continuă
până în Şaua Cazan urmărind linia crestei
apusene a Munţilor Zărand (din şaua Cazan
se ajunge la Căsoaia urmărind marcajul
bandă galbenă); Al doilea traseu este
marcat cu punct albastru, care ocoleşte pe
drumul asfaltat ruinele cetăţii Şiria, ajunge
în culmea vestică a Munţilor Zărand, pentru
a coborî în Valea Almaşului. De aici traseul
urcă spre Vârful Cârciuma, depăşind o
diferenţă de nivel destul de mare, pentru ca
mai apoi să coboare spre Căsoaia urmând
culmea localizată la nord de Valea Stojarţ.
În zona vârfului Cârciuma se întâlnesc
mai multe trasee turistice marcate, oferind
astfel diferite variante de parcurs pentru drumeţii montani. Tot
în acest loc ajunge şi traseul turistic, marcat cu bandă galbenă,
ce urcă din Drumul Vinului trecând pe lângă mănăstirea şi
schitul Feredeu. Pe acesta se pot înscrie şi turiştii ce ajung din
Şiria în Şaua Cazan, respectiv cei ce vin pe culmea principală
dinspre vârful Capra. Din acest nod al traseelor turistice, poteca
marcată cu bandă galbenă coboară abrupt spre est, înscriindu-se
pe firul Văii Stojarţ.

TURISM

Căsoaia, veşnic atractivă

C

ândva, prin perioada interbelică, se puneau bazele a ceea ce avea să devină un loc iubit de turiştii
arădeni, primul stabiliment turistic destinat pasionaţilor
de drumeţie montană Căsoaia. Era o frumoasă cabană din
lemn ale cărei trăsături arhitectonice se încadrau armonios
în peisajul montan zărăndean.
Căsoaia a continuat să se dezvolte, atrăgând atenţia
turiştilor, devenind în prezent cea mai importantă destinaţie turistică din vestul Munţilor Zărand. Apropierea
faţă de municipiul Arad (circa 55 km), accesul lesnicios,
fie prin intermediul drumului asfaltat ce se opreşte la poarta
taberei de elevi (drept este că starea lui începe să lase de
dorit), fie prin intermediul traseelor turistice marcate de către
membrii Serviciului Public Judeţean Salvamont – Salvaspeo
Arad şi ai asociaţiei Condor Club Arad, precum şi ultimele
dotări referitoare la capacităţile de cazare argumentează cele
menţionate anterior.

Ultima dotare de care se bucură Tabăra de copii şi tineret
Căsoaia este un traseu tematic, de dificultate medie, care,
cu siguranţă, va deveni deliciul tinerilor ce vor să-şi încerce
puterile parcurgându-l într-un timp cât mai scurt. Acest traseu,
prin caracteristicile lui, este unicul din judeţ şi se „bucură” de
vecinătatea unui panou de căţărare artificial. Cele două elemente
menţionate completează într-un mod fericit diversitatea
activităţilor care se pot derula la Căsoaia: drumeţie montană,
cicloturism, orientare turistică, camping etc.
Referitor la accesul spre Căsoaia dorim să facem unele
precizări, în sensul că, datorită unor raţiuni obiective, anumite
trasee turistice marcate au suferit modificări sau au fost
eliminate. Astfel, din Şiria pornesc mai multe trasee turistice
marcate, cu legătură directă spre Căsoaia sau cu acces prin alte
trasee. Din centrul comunei, de lângă statuia contesei Bohus,
pornesc două trasee. Primul, marcat cu cruce albastră, care urcă

10
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Mai amintim că vechiul traseu turistic ce urca din Covăsânţ,
marcat cu triunghi albastru, a cărui destinaţie era Căsoaia, a
fost eliminat deoarece nu se mai justifica prezenţa lui, el fiind
în paralel cu alte trasee turistice marcate. Toate celelalte trasee
turistice marcate ce permit accesul spre Căsoaia sau converg în
acest punct au rămas identice, ori prezintă mici modificări de
traiect care nu crează probleme de orientare.
Nu ne rămâne decât să ne bucurăm de tot ceea ce oferă
Căsoaia sperând că bunul simţ să însoţească pe toţi cei care trec
pragul acestei tabere de agrement.

prof. Dorel Gureanu
iunie 2017
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schimb, este că Aradul dobândea în acest fel – în stilul propriu
administrației imperiale otomane – recunoașterea statutului său
superior, fiind nu doar evaluat într-o categorie semnificativă de
așezări, ci și prin arondarea sa unora dintre cele mai importante
locuri sfinte ale Islamului.
Evlia Celebi lămurește și din punct de vedere istoric unele chestiuni ținând de contextul înstăpânirii asupra Aradului: „... Cucerirea cetăților Pécs, Becicherec și Arad și Cenad
și Timișoara, precum și lupta lui Hadâm-Ali pașa în câmpia
Seghedinului, au avut loc în anul 958 [= 1551; de fapt, în 1552
– n. O. P.]” (ibidem, p. 332). Înstăpânirea otomană asupra zonei
arădene nu s-a produs deci înainte de începutul celei a doua părți
a sec. al XVI-lea. Apoi călătorul dă unele date cât mai precise,
desigur, în stilul timpului, referitoare la distanțe și la localizare:
„La apus [de Timișoara] e cetatea Becicherec, iar la o depărtare
mai mică de un conac e cetatea Arad” (ibidem, p. 502).
Pentru turcii dornici să cunoască marginile vestice ale Imperiului sultanilor, zonă cucerită abia de circa un secol la data când
se scriau toate acestea, Evlia Celebi oferă informația orientativă
și necesară unei abordări practice a părților arădene.

Istoria Aradului în oglinzi mişcătoare
În Aradul Lui Evlia Celebi

P

răbușirea Regatului Maghiar odată cu bătălia de la Mohács
(1526) a schimbat radical condițiile de viață din zona Aradului. Turcii au cucerit Ungaria, transformând partea centrală și
sudică a acesteia în pașalâc, în timp ce Transilvania, Banatul și
așa-numitul Partium (Crișana, Sătmarul, Maramureșul) s-au
organizat într-un principat autonom sub suzeranitate turcească.
După cum observa Florian Dudaș, „La scurtă vreme, spahiii
pătrund în părțile sudice ale Țării Crișurilor, ocupă cetățile
Arad, Lipova, Giula, Ineu, Şiria, Dezna și Beliu, organizând
teritoriul în cadrul unui sangeac aparte. În cursul deceniilor
următoare, otomanii continuă să-și extindă stăpânirea spre Bihor”
(Manuscrise românești medievale din Crișana, Timișoara, 1986,
p. 14). Pe fondul acestei roientalizări politice a survenit, în sec. al
XVII-lea, călătoria lui Evlia Celebi (1611 – 1684), vestit călător
turc.
Privitor atent, el a știut să fixeze realitățile realitățile cu care s-a
confruntat în opera lui Carte de
călătorii, text de o mare importanță
pentru cunoașterea trecutului
nostru. În relatarea Seyahatnameului (cum sună titlul lucrării în
original), Evlia Celebi furnizează
informații consistente și despre
orașul de pe Mureșul inferior.
Astfel, recapitulând unele evenimente importante din trecutul mai apropiat, autorul nota: „Mai
târziu, craiul Ardealului [Ioan Sigismund Zapolya – n. O. P.] a
înștiințat curtea împărătească [otomană] în sensul că dușmanii
[= imperialii] devin din ce în ce mai îndrăzneți și că, cucerind
orașele noastre din Ardeal și cetățile desemnate ca hass-uri pentru Mecca și Medina, cum erau Săcueni, Sătmar, Arad, Oradea,
Tokaj, Kalló, Gyula au așezat trupe în ele”.
Prin hass-uri trebuie înțelese feude cu un venit de peste
100.000 de aspri (moneda „zilei”) pe an. Aceste feude erau de
trei feluri: împărătești, vizirale și emirale. Despre cetatea Aradului se precizează că era un hass al cetăților sfinte Mecca și Medina. Din păcate, rămâne neclar al căreia dintre ele, ori dacă veniturile sale se împărțeau ambelor cetăți. Ceea ce este limpede, în
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Calendarul evenimentelor publice organizate
şi găzduite de Complexul Muzeal Arad

MUZEU

OAMENI ŞI MELCI
Expoziție de conchologie

iunie 2017

Colecțiile:
prof. Călin Istrate
prof. Simona Opriș-Dinea

Expoziţie de grafică Margareta Simo
Ilustraţie la Divina Commedia
10.05 - 18.06, Muzeul de Artă, Sala „Ovidiu Maitec”
Organizator\ curator: Asociaţia „Kőlcsey”, CMA\ Adriana Pantazi

Complexul Muzeal Arad/Expoziția Ştiințele naturii
Palatul Cultural (Piața George Enescu 1,
intrarea dinspre Parcul Copiilor)
20 mai-25 iunie 2017
Marți-Duminică: orele 09.00-17.00, Luni – închis

Filme experimentale kinema ikon
Project: Screens
19.05 - 15.09, Muzeul de Artă,
Organizator\ curator: CMA/ki, Călin Man
Expoziţie de etnografie
Icoane pe sticlă din colecţia Complexului Muzeal Arad
Proiecţie de filme etnografice:
Târgul din Pâncota
Meşterii olari de la Târnăviţa
Cultura pâinii. Aspecte cotidiene şi rituale în judeţul Arad
Furcaşii din Avram Iancu
Mori ţărăneşti pe apă din judeţul Arad
Împletitul nuielelor la Ineu
Canalul morilor
20.05 - 04.06, Sala „Clio”
Organizator\ curator: CMA\ Gabriel Hălmăgean, Sorin Sabău

C

omplexul Muzeal Arad, cu
sprijinul colecționarilor
arădeni prof. Călin Istrate și
prof. Simona Opriș-Dinea, deschide o inedită expoziție de
conchologie, „Oameni și melci”,
care încearcă să ilustreze o
mică parte a acestor preocupări
umane, legate de moluște. În
expoziție sunt etalate, într-o
manieră interactivă, specii rare
de moluște, cochilii colecționate
din întreaga lume, dar și modul
în care acestea și-au găsit utilitatea în viața oamenilor, de-a
lungul vremii.
De fapt „Oameni și melci și
scoici și alte moluște” ar fi titulatura corectă a expoziției de față.
Denumirea se vrea o parafrază a
titlului binecunoscutului film a
lui Tudor Popescu „Despre oameni și melci”, dar în film este vorba de melci doar tangențial. Aici, însă se vrea prezentată relația
complexă dintre oameni și moluște, relație care a început în preistorie și se continuă și astăzi – prof. Călin Istrate.
Proiect expozițional și editorial realizat de Complexul
Muzeal Arad, cu sprijinul financiar al Consiliului Județean
Arad.

Adelina Stoenescu
Complexul Muzeal Arad
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Expoziţie de conchologie
Oameni şi melci
20.05 - 25.06
Palatul Cultural/Expoziţia Ştiinţele naturii
Organizator\ curator: prof. Călin Istrate, prof. Simona Opriş-Dinea
Zilele Şcolii Populare de Artă
06.06 - 15.06 Sala „Clio”
Organizator\ curator: CCJA\ Lucian Ienăşescu
Expoziţie de fotografie
Salonul Foto Club „Mihai Dan Călinescu” Craiova
16.06 - 25.06, Sala „Clio”
Organizator\ curator: Foto Club Arad\ Mircea O. Boran
Expoziţie personală Cosmin Paulescu
20.06 - 16.07, Muzeul de Artă, Sala „Ovidiu Maitec”
Organizator\ curator: CMA\ Adrian Sandu

cultural
cultural

Expoziţie de fotografie
Salonul anual al FotoClubPro Arad
27.06 - 06.07, Sala „Clio”
Organizator\ curator: Foto Club Pro Arad\ Ioan Scripciuc
iunie 2017
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PATRIMONIU

T

urnul de Apă Arad este o construcţie hidrotehnică
din 1896, edificată ca parte a sistemului centralizat
de alimentare cu apă potabilă a oraşului, cu rol de reglare
a presiunii apei în reţea şi rezervă în timpul nopţii (pompele funcţionau doar ziua, pe lumină naturală) sau în caz
de consum sporit (incendii). Fiind amplasat în intravilan,
s-a recomandat arhitecţilor scoţieni William Dunn şi Robert
Watson ca din motive estetice, să accepte propunerea unei
organizări din zidărie, vizibilă
din punct de vedere arhitectural. Pentru a stoca 380 de metri cubi de apă la o înălţime de
aproximativ 30 de metri, autorii
au conceput un rezervor cilindric, cu baza segmentată pentru
auto-susţinere direct pe zidărie,
astfel încât greutatea proprie să
fie redusă la minim, şi forma
stabilă.
Clădirea înaltă de 38 m a fost
concepută de forma unui turn
medieval fortificat, în secţiune pătrată. Deoarece construirea unui
imobil circular, de forma rezervorului, ar fi fost prea scumpă,
proiectanţii au folosit soluţii adecvate transformării pătratului
în cerc. Astfel, la nivelul penultim, pe colţurile clădirii, au fost
montate grinzi metalice care schimbă secţiunea clădirii în octogon. Pe noua formă a zidăriei, a fost montat un imens inel
metalic pe care se sprijină mantaua circulară a bazinului. Deasupra a fost ridicat acoperişul neogotic, cu opt faţete care reflectă
forma octogonală a zidăriei acestui nivel. Este confecţionat din
şarpantă metalică foarte înclinată, acoperită cu o astereală din
lemn şi invelitoarea din tablă vopsită. Streşinile nu sunt aliniate, iar monotonia învelitoarei este întreruptă de patru lucarne
montate în dreptul faţadelor principale, permiţând astfel iluminarea naturală a încăperii bazinului.
Faţadele octogonului din partea superioară a turnului,
au fost de asemenea prelucrate arhitectural. Cele formate la
colţurile pătratului (devenit octogon), sunt marcate cu turnuleţe
adosate, caracteristice stilului aristocratic scoţian. Pe celelalte,
au fost practicate câte patru ferestre acoperite cu obloane duble
din stejar, care se deschideau spre exterior.
iunie 2017
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În exterior, zidurile, sunt netencuite, însă acoperite cu
o cărămidă decorativă, de culoare roşu-gălbui. Elementele artistice amplasate identic pe fiecare faţadă amintesc de
practica arhitecturală din Scoţia. Ele se remarcă prin blocuri de piatră artificială scoase în relief (bosaje), până la
nivelul întâi, pe întreaga suprafaţă, apoi doar la colţuri, ancadramente şi coloane decorative la ferestre, balcoane din
piatră artificială şi fier forjat, cornişe. La parter, ferestrele
sunt ornate cu pilaştri şi arce plate caracteristice stilului
georgian şi victorian, iar la cele de la primul etaj a fost
montată intermediar o coloană ionică, necanelată, cu capitel în
spirală, asemănătoare sulurilor de pergament. Arcada rotundă,
în stil romanic, este marcată cu bolţari radiari, tăiaţi în formă
de pană, ale căror unghiuri urmăresc razele arcului, cheile de
boltă, proeminente, fiind clar delimitate. Geamurile sunt conturate prin rame profilate din lemn în numeroase ochiuri pătrate
sau dreptunghiulare
Zona centrală a faţadei principale cuprinde un podium în
trepte, ce duce spre intrarea simplă care a permis retragerea
în adâncime a porţii, decorată doar prin bosarea blocurilor de
piatră care înconjoară deschiderea. Uşa dublă, este formată,
fiecare din panouri de stejar, care scad ca dimensiune către
partea superioară. Fiecare panou este decorat prin aplicarea pe
verticală a unor plăci de lambriu din acelaşi material.
Aceste detalii simple, conferă clădirii un aspect personal,
delicat şi decorativ.
În prezent clădirea este organizată expoziţional, acolo desfăşurându-se diverse activităţi culturale.

Turnul de Apă

Horia Truţă
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Vama, la Ghioroc

Festivalul de literatură Discuția
Secretă, ediția a IV-a, se va desfășura
la Arad în perioada 8-11 iunie 2017.
Organizat de Grupul pentru Managament și Mediere Culturală Arad
și finanțat de Centrul Municipal de
Cultură Arad, festivalul îi va aduce
în orașul nostru pe unii dintre cei
mai cunoscuți scriitori din România. Ediția de anul acesta vine, însă,
și cu o noutate – o secțiune dedicată
filmului.
Această nouă secțiune din cadrul festivalului de literatură va
aduce în fața publicului arădean
filme de Cristi Puiu, Titus Muntean și
Lenny Abrahamson, acesta din urmă
fiind regizor câștigător al Premiilor
Oscar.

Cunoscuta trupă Vama va concerta pe 24 iunie, începând
cu ora 23, la Curtea de Vară, pe malul lacului Ghioroc. La
fel ca în fiecare vară, lacul din localitatea arădeană Ghioroc
va deveni un pol de atracție pentru tinerii din județ, concertul de pe 24 iunie fiind doar unul dintre evenimentele
pregătite arădenilor.

Sportul
Luna iunie are în program și trei evenimente sportive de marcă
ale Aradului. Este vorba despre ediția a IX-a a Campionatului
Național Raliul Aradului, Duatlonul Aradului – cu trei probe
distincte, de 4, 7 și 21 km, dar și Cupa Aradului la ciclism, eveniment care îi așteaptă pe toți iubitorii pedalatului.

Eugen Rogojan

Teatrul Clasic ,,Ioan Slavici” Arad
Program – Luna Iunie 2017

Ministagiune de operă pentru copii

Sâmbătă, 3 iunie 2017, ora 19,00 – Sala Mare
,,Crima din strada Lourcine” de Eugène Labiche
Regia: Alexandru Mâzgăreanu

Între 12 și 15 iunie, Opera comică pentru copii din București, în
parteneriat cu Teatrul Clasic „Ioan Slavici” vor prezenta copiilor
arădeni o mică stagiune de operă dedicată celor mici. Timp de
patru zile, la finalul anului școlar, elevii arădeni capătă „cadou”
un eveniment educativ alternativ care să îi stimuleze pentru a
lua parte la cele mai minunate călătorii, prin poveștile spuse de
către Opera comică pentru copii.

Joi, 8 iunie 2017, ora 19,00 – Sala Mare
PREMIERĂ – ,,Exit” de Árpád Schilling şi Annamária Láng
Regia: Árpád Schilling, Dramaturgia: Bence Bíró
Coproducţie: Teatrul Maghiar de Stat ,,Csiky Gergely”
Timişoara, Teatrul Clasic ,,Ioan Slavici” Arad şi
Narodno Pozoriste Sombor

Streed Food Festival

Sâmbătă, 10 iunie 2017, ora 19,00 – Sala Studio
,,Complexitatea apartenenţei” de Falk Richter
Regia: Radu Alexandru Nica

Un eveniment culinaro-cultural se
va desfășura în perioada 15-18 iunie
în Parcul Eminescu din municipiu.
Organizat de către Agenția Why
Not, festivalul va aduce în Arad atât
preparate dedicate gurmanzilor, cât
și muzică blues sau jazz, filme în aer
liber și workshopur de gătit. Ambasador al evenimentului este
cunoscutul Chef Foa, care a făcut parte din juriul emisiunii TV
Master Chef.
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Sâmbătă, 17 iunie 2017, ora 19,00 – Sala Mare
,,Take, Ianke şi Cadîr” de Victor Ion Popa
Regia: Laurian Oniga
Duminică, 18 iunie 2017, ora 19,00 – Sala Mare
,,Căsătoria” de N.V. Gogol
Regia şi decorul: Laurian Oniga

cultural
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Discuția Secretă

Duminică, 25 iunie 2017, ora 19,00 – Sala Studio
,,Flori de mină” de Székely Csaba – PREMIERĂ
Regia: Ştefan Iordănescu, scenografia: Doru Păcurar
iunie 2017
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Ciucă, Doina Teodoru şi Dan
Rădulescu. Ce se poate întâmpla
când soţia unui important om
de stat a rămas însărcinată?!
Dar dacă, în acelaşi timp, află că
şi fiica, viitoarea noră şi fata în
casă au rămas toate însărcinate?!
Evident, un haos complet, în
care fiecare crede altceva despre fiecare. O comedie explozivă şi
extrem de vie, iar actorii și regizorul vă invită să râdeţi şi să vă
simţiţi bine. În prima lună a Teatrului de Vară, sunteți așteptați
la un spectacol viu, plin de energie şi voie bună, un spectacol
proaspăt care vă va da şansa să uitaţi, pentru un timp, de grijile
zilnice şi să vă amuzaţi alături de câţiva dintre actorii de seamă
ai Teatrului de pe Lipscani.

Începe Teatrul de Vară

M

iercuri, 14 iunie, începând cu ora 20.00, dăm startul spectacolelor de la Teatrul de Vară (str. George
Barițiu, nr. 16). Timp de trei luni (iunie, iulie, august), pe
scena din curtea Centrului Cultural Județean vor avea loc
spectacole de teatru dar și concerte, fiind invitați artiști
care se bucură de recunoaștere și apreciere la nivel național
și internațional. Intrarea este liberă.

14 Iunie – Dicționar explicativ al iubirii române
(Teatrul de Artă București)
Un colaj de poezii cu tente romantico-melancolico-umoristice, un cântec vioi, fără cusur, al
unei chitări cu suflet, istorioare
rimate, multă carismă şi ironie. Spectacolul este unul distractiv,
induce stări de bine şi sentimente contradictorii.
În distribuție îi regăsim pe: George Constantinescu, Marius
Cordoş și Dan BYRON (chitară).
George Constantinescu este fondatorul Teatrului de Artă
București. S-a format ca artist în anii 2000, urmând cursurile
Universităţii de Arte din Târgu Mureş, iar în 2007 a venit la
Bucureşti. Din 2010, joacă în producții ale Teatrului de Artă
București – pe care l-a înființat din pasiune și din credința că
arta poate vindeca societăți – producții performate la început în
spații neconvenționale, parcuri și cafenele.
Marius Cordoş face parte din categoria acelor actori care
abordează partitura din interior, cu har, care conferă rolurilor
stări atât de diverse, de la suferinţă şi ironie, la disperare şi umor,
investindu-le cu mult omenesc. Raţiunea şi sentimentul sunt
amestecate în egală măsură şi, ce-i mai important, în mod cât se
poate de natural, actorul aduce pe scenă viaţa.
Dan Byron: „Fac muzică de la 6 ani, părinţii mei au ales domeniul, dar nu şi-au închipuit niciodată că am să fac şi carieră.
Tot ce urmăreau ei pe atunci era să nu-mi pierd vremea pe
maidan cu golanii. Primul album pe care l-am scris aproape în
totalitate a fost Forbidden drama a trupei mele actuale, BYRON.
Primul pe care l-am orchestrat aproape cap coadă – Perfect (de
altfel este singurul pe care l-am și co-produs)”.

28 Iunie - Dor de Eminescu
(Teatrul Naţional București)
Doi mai artişti ai scenei culturale
române, actorul Ion Caramitru
şi clarinetistul Aurelian Octav
Popa, vor aduce un omagiu inedit
marelui poet naţional Mihai Eminescu, pe scena Teatrului
de Vară. Spectacolul „Dor de Eminescu” este alcătuit pe baza
unor selecţiuni din manuscrisele de poezie, proză şi filosofie
ale marelui poet, prezentând „un dialog în care cuvântul rostit
se completează cu muzica”. „Dor de Eminescu” este titlul
spectacolului prin care actorul Ion Caramitru şi clarinetistul
Aurelian Octav Popa îi aduc un omagiu poetului nepereche,
recitalul fiind alcătuit pe baza unor selecţiuni din manuscrisele
de poezie, proză şi filosofie ale marelui poet, spectatorii
având, totodată, prilejul „de a auzi o limbă română de calitate
superioară, exerciţiu atât de necesar în timpurile noastre” – spun
reprezentanții Teatrului Național din București.
În vara anului 2011, recitalul „Dor de Eminescu” a cunoscut
un mare succes în Statele Unite ale Americii şi în Canada (turneu
realizat sub egida ICR New York), acesta fiind unul dintre
motivele pentru care creatorii au decis să-l includă în repertoriul
permanent al TNB, spectacolul fiind realizat în coproducţie cu
Uniunea Teatrală din România (UNITER).

21 Iunie – Vine barza (Teatrul de pe Lipscani)
Teatrul de pe Lipscani vă invită la comedia „Vine barza!”, adaptare
după Andre Roussin, în regia lui Lucian Iancu. Distribuţia
este formată din: Adriana Trandafir, Laura Cosoi, Mihai
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PROGRAM
CULTURAL

• Cultură, Tradiție și Sport, Sînpaul, 10 iunie 2017,
Asociația Pro Identitas Arad, CJA, CCJA

• Festivalul de Muzică Uşoară Sebiş, editia a XVIII-a,
Piaţa Tineretului, Sebiş, 2-4 iunie 2017, Primăria Oraş
Sebiş, CJA; CCJA

• Sărbătoare tradiţională - ,,La izvorul dorului”,
Aldești, 11 iunie 2017, Asociația Cultural-Sportivă
Aldeșteană, CJA, CCJA

• Sărbătoare tradiţională – ,,La poalele Highișului”,
Căsoaia, 3-4 iunie 2017, CJA, CCJA, Primăria Comunei
Târnova
• Tradiții și obiceiuri în Câmpia de Vest, Caporal Alexa,
4 iunie 2017, Primăria Sântana, CJA, CCJA

• Tradiții și obiceiuri ce nu trebuie uitate de românii de peste hotare - Tabăra pentru elevii din Batania,
iunie-iulie 2017, Inspectoratul Şcolar Județean Arad,
CJA, CCJA

• „Festivalul Dansului Căluşeresc”, ediţia a XVIII-a,
Bocsig, 4 iunie 2017, CJA, CCJA

• Nedeia de la Tăcăşele, ediţia a XCIV-a (94), Vârfurile,
17-18 iunie 2017, Primăria Vârfurile, CJA,CCJA

• Sărbătoarea BIZERE, ediţia a IX-a, Frumuşeni-Aluniş,
4 iunie 2017, Primăria Frumuşeni, CJA, CCJA

• Patrimoniu și Patrimonializare, Arad, 22-23 iunie
2017, CJA, CCJA

• Festival Concurs de Folclor „IOAN T. FLOREA”, ediţia
a VIII-a, Covăsânţ, 4 iunie 2017, CJA, CCJA

• Spectacol aniversar „ Sânzienele, trei decenii de
activitate”, Arad, 22 iunie 2017, „Asociația Orchestra
Mărunțelul și Sânzienele”, CJA, CCJA

• Sărbătoarea Rusaliilor – manifestare tradiţională,
4 iunie 2017, Căminul Cultural Ineu, Pimăria Ineu,
CJA; CCJA

PROGRAM
CULTURAL

• Concursul Național de chimie „Raluca Ripan”
- faza naţională, Arad, 8-11 iunie 2017, Inspectoratul Școlar Județean Arad, CJA, CCJA

Agenda Centrului Cultural Judeţean
Arad – iunie 2017

• Ziua Învățătorului, Arad, 30 iunie 2017, CJA, CCJA,
UAV, Inspectoratul Şcolar Județean Arad,

• Stagiunea TEATRULUI DE VARĂ – CCJA, ediţia a
V-a, Arad,Teatrul de Vară, 14 iunie - august 2017, CJA,
CCJA

• MONEASA MOUNTAINBIKE MARATON, ediţia a
VI-a, Moneasa, 30 iunie-2 iulie 2017, Asociaţia Club
Sportiv „BIKE FOR ALL”, CJA, CCJA

• Zilele Şcolii Populare de Arte, Arad, 6-12 iunie 2017,
CJA, CCJA

• FESTIVAL-CONCURS JUDEŢEAN DE FOLCLOR
„LA IZVOARE - cântece, jocuri şi obiceiuri populare din vatra satului arădean”, ediţia a VIII-a, Arad,
localităţi din judeţ, iunie- august 2017, CJA, CCJA

• 195 de ani de Învățământ Teologic la Arad (18222017), Arad, 8 iunie 2017, Universitatea „Aurel Vlaicu”
din Arad, CJA, CCJA

• Ghioroc Summer Fest, Ghioroc, iunie- august 2017,
Primăria Ghioroc, CJA, CCJA
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