
 

 

 
 

 

                          
  

                                            

 

 
 
 
 
       30 octombrie 2012 ! Dată de spectacol, conform calendarului. Mă rog, 

unul de rutină, dar.....acelaşi tămbălău ! Apropo, această activitate, pe care 
o pot denumi, fără îndoială, dacă nu una de tip social, cel puţin una de... 
socializare, funcţionează de ceva vreme, fără să fie deloc „echipată” cu 

structuri şi mecanisme specifice ! Păi ia să vedem : Legislativ estem? Ioc ! 
Justiţie? Zero absolut! Până de curând, geniile umanităţii erau unanime în 

acceptarea teoriei vidului absolut al spaţiului cosmic. De ceva timp, se 
recunoaşte eroarea: spaţiul respectiv este „burduşit” cu energie! Noi nu 
schimbăm nimic: zero, rămâne Ο ! Executiv? In sfârşit, acolo..o μ-structură 

cu atribuţii ordonate ca biluţele pe aţă! 
Cu toate acestea, μ-structura îşi susţine cauza dând dovadă de eficienţă. Nu 

mai trebuie să enumăr măcar parţial,  ce i-ar fi necesar absolut obligatoriu  
pentru a-şi determina activitatea, deoarece aceasta  există şi rezistă! Aş 

putea, dar n-o fac, să ofer exemplul altor structuri, mult mai pretenţioase şi 
complicate, a căror activitate generează traume şi tensiuni sociale regreta-

bile. Dar, desigur, asta este  cu totul altceva! Să nu uităm ce, cine şi cum 
suntem!  În rest, trupa de serviciu s-a prezentat la teatru pentru spectacolul 

programat. Acesta s-a desfăşurat – absolut ca de obicei – inclusiv atmosfera, 
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agregată, dacă-mi permiteţi  metafora, într-un câmp generator de stare de 
bine !  
 
     Distribuţia a fost următoarea: 
 
 Adelina Bone,Gabi Gheorghe, Ileana Gruia, Maria ?, Nina Olaru, Rodica 

Nicolescu,  Anda Ştefănescu, Mihaela Tihan şi Ani Vanca. 
 

 Stănel Bone,George Caragea,Florin Drăgănescu, Constantin Dumi-
tru,Vali Gheorghe, Radu Gruia, Costel Marin, Dorel Miron, Adrian Popa, 
Ionel Stănescu, Dan Ştefănescu, Radu Stoian, Mirel Vanca şi Mircea 
Zainea.   

 
 

AFIŞUL DE SPECTACOL 
                                              Foto: Nae Enescu şi Radu GRUIA                                                                                                                         
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Pronunciamento ! 
Drept, în picioare, (nu)vorbeşte tare! 

Incertitudine 
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Aici ! Avem ceva de negociat ! 

Astonishment and Understanding! 
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Rutină vs Preţiozitate ! 

Grup . Tablou! 
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Profil ! 

Am ajuns ! 
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Două importante muzee pariziene, Maillol şi Jacquemart-André, au 

prezentat în acelaşi timp tablouri ale aceluiaşi artist, cu imagini din acelaşi 

oraş ! Mi-am închipuit că unul din muzee nu a vrut să-i împrumute celuilalt 

un tablou aflat în fondul său propriu, cum s-a întâmplat cu «Impression – 

soleil levant» pe care muzeul Marmottan nu a vrut să-l împrumute muzeului 

Orsay. Insă, consultând lista lucrărilor expuse, am văzut că la Maillol nu e 

expus nici un Canaletto din fondul propriu, iar la Jacquemart-André doar 

unul. Aşa că nu înţeleg motivul, iar presa nu spune nimic. In fine, amatorul 

de artă a putut vedea mai multe tablouri pictate de Canaletto, dar 

organizându-se o singura expoziţie, în cel de-al doilea muzeu ar fi putut 

vedea şi altceva. Este un punct de vedere, dar poate că nu sunt singurul 

care gândeşte aşa. 

Cele două expoziţii prezintă ceea ce se numeşte veduta – reprezentare 

foarte detaliată a unui peisaj panoramic, şi care tare s-ar potrivi cu 

românescul vedere. Contribuţia lui Gian Antonio Canal zis Canaletto 

(1697-1768) la această specialitate în care excelaseră pictorii flamanzi a fost 

utilizarea unei camere obscure portative, care-i permitea să traseze pe hârtie 

imaginea exactă a peisajului. 

 

        Muzeul Maillol prezintă 

publicului un număr de 50 de 

tablouri provenind  din cele mai 

mari muzee şi colecţii 

particulare, precum şi caietele 

cu schiţe. 

        Datorită artizanilor 

muzeelor veneţiene, se poate 

vedea o reconstituire a camerei 

optice utilizate de Canaletto, 

realizată dupa schiţele epocii, 

pusă la  dispoziţia publicului 

Işi începe cariera în atelierul tatălui său, apoi pleacă la Roma, unde 

rămâne doi ani. Intors la Veneţia în 1722, rămâne până în 1745, timp în 

care pictează peste 900 de tablouri. 

Consulul britanic din Veneţia, în acelaşi timp colecţionar, negustor de 

artă şi editor îi face publicitate pe lângă relaţiile sale din Anglia, fără să-şi 

neglijeze însă propriile interese. 

Expoziţiile Canaletto la Veneţia, Canaletto -

Guardi – cei doi maeştri din Veneţia. Salonul 

artelor de la Pontoise şi Mary Cassatt la Paris 

 Sursa: MECANICII’61, Anul 8, #10-74, noembrie 2012             Scris de Nicu SURUCEANU 
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Canaletto face două şederi la Londra între 1746-55, unde pictează circa 

50 de tablouri.  

La întoarcere, pictura sa îşi pierde verva iar operele sale încep să se 

asemene. Se prezintă la concurs cu un Capriciu arhitectural şi este numit 

membru al Academiei de pictură şi sculptură din Veneţia în 1763. 

Continuă să picteze până la moartea sa, în 1768. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Mola şi Palatul Dogilor Piaţa San Marco, vedere către Bazilică 

Ponte Rialto 
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Intrarea canalului Grande şi Santa Maria della Salute 

Scara Giganţilor 

Vedere către Vamă şi Canal Grande 

Strada Cerşetorilor 

           Scara giganților 
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Palatul Dogilor şi Cheiul Sclavilor 

Piata San Marco 

Bazinul dintre San Marco şi Vamă 

Canal Grande de la Palatul Balbi 

la Ponte Rialto 

 
la 
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        Muzeul Jacquemart-André prezintă doi 

dintre cei mai mari pictori de vedute : 

Canaletto şi Francesco Guardi. In afara de 

ei : Gaspar van Wittel, Luca Carlevarijs, 

Michele Marieschi şi  Bernardo Bellotto. 

        Comisarul general al expoziţiei reuşeşte 

să demonstreze cum unele imagini pictate în 

tinereţe în Veneţia au putut să-l influenţeze pe 

Guardi, dar şi pe Bellotto şi Marieschi. Reuşeşte chiar să aducă aceste 

tablouri în aceeaşi sală, ceea ce nu  este uşor lucru, proprietarii fiind diferiţi. 

Francesco Guardi (1712-1793) s-a născut la Veneţia într-o familie de 

pictori, de origine nobilă. Nu i se cunosc multe date biografice, nici 

profesionale până prin 1760 când, la moartea fratelui său, a luat 

conducerea atelierului familial de pictură. La Academia de pictură intră abia 

în 1784. A fost unul din ultimii reprezentanţi ai şcolii veneţiene în momentul 

în care republica urma să se prabuşească. 

 

                                 
 
 

                             
 

 

Canaletto - Dogele plecând la bordul 
Bucentaurului în ziua Inălţării 

Guardi - Dogele plecând la bordul 

Bucentaurului în ziua Inălţării 
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Canaletto – Campo Santi Giovanni e Paulo 

Guardi – Campo Santi Giovanni e Paulo 
 

Canaletto – Canal Grande cu biserica San 

Geremia, Palatul Labia şi accesul la 
Cannaregio 

 

 

 

Guardi – Canal Grande cu biserica San 

Geremia, Palatul Labia şi accesul la 

Cannaregio 
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Canaletto – Piaţa San Marco, către est 

Guardi – Piaţa San Marco 
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Canaletto – Capriciu arhitectural 

Guardi – Capriciu cu un campiello veneţian 
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 Salonul de la  Pontoise. Găzduit de 

oraşul care are două muzee de artă plastică, 

se află la a 26-a ediţie. 

Este o manifestaţie deschisă atât 

tinerilor artişti, cât şi celor confirmaţi, care 

expun la Grand Palais. 

Anul acesta au fost expuse cca 100 de 

opere de factură realistă, expresionistă sau 

aparţinând artei naive. 

   

Canaletto – Regată pe Canal Grande 

Guardi – Canalul între Giudecca şi Zattere 

Adèle BESSY - Xena J
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André MAIGRET – Ridicarea cortinei TATIS - Hera 

Armelle LOISEL – Umbre pe apă 
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Michel EGLY – Portul Quimper 

Michel Filette – Zăpadă în cătun 

Adèle BESSY - Xena 
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Jean-Claude HIOLLE – Cottignac les toits 

Patrick FAUTRAT – Nantes, port de vinuri 
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Sursa: MECANICII’61, Anul 8, # 10/74, noembrie 2012                 Scris de Adrian POPA 
 
 

 Incitaţi de articolul lui Radu Gruia – dintr-un număr anterior al 
revistei – în care prezenta cu înclinaţii de advertising aventura sa 
„transalpină” într-o cvasi-premieră şi alţi colegi au plecat pe urmele 

înaintaşilor lor, „deschizătorii de drumuri” Radu Gruia şi Nae Enescu (cu 
consoartele, desigur). 

 Primii (după ştiinţa noastră) aţâţaţi de curiozitatea stârnită şi de 
„reclama” lui Radu, au fost Anda şi Dan Ştefănescu, care au urmat în parte 
traseul, fie al familiei Gruia, fie al Eneştilor, care la rându-le au împărtăşit 

impresiile lor de călătorie conjudeţenilor de Giurgiu Adela şi Stănelu Bone, 
Luci şi Adrian Popa, la un taifas, sub şopronul de la Călugăreni. 
 Aşa se face că într-o marţi din a doua jumătate a lunii august, 

echipajul NISSAN-Sport cu Stănelu – pilot şi Adelina – copilot profesionist 
(în calitatea ei de profesoară de geografie, plus documentare şi experienţă de 

traseu) a pornit din Giurgiu, punând „cap compas”, Râmnicu Vâlcea 
(tangentat) şi Novaci (în Gorj). 
 La Călugăreni, s-a încărcat ceva balast, greutate suplimentară 

recomandată pentru stabilitatea pe serpentine, adică Luci şi Adrian Popa. 
 Concepţia „proiectului” (aşa se zice mai nou) a aparţinut integral boss-

ului Stănelu, care ne-a avertizat din capul locului să nu visăm la nu ştiu ce 
popasuri turistice, cu inhalare de cunoştinţe – noi sau reîmprospătate – de 
istorie, la niscai oaze de odihnă regeneratoare de sănătate ; tema călătoriei 

noastre este drumeţie auto şi doar drumeţie. 
 Aşa că am halit autostrada (inclusiv centura Piteştiului) în mai puţin 
de o oră, am atacat Dealul Negru, lăsând în urmă - pe partea stângă – 

Mânăstirea Cotmeana, promiţându-i vizitare la întoarcere (care întoarcere ?), 
ne refuzăm cu stoicism o ciorbă de burtă la Popasul Topolog, ne aşezăm la o 

coadă kilometrică de maşini, care se va mişca precum melcul până la 
intrarea în Râmnicu Vâlcea (bifurcaţia Sibiu – Drăgăşani) şi apoi - Nissan-ul 
simţind slobozenia din căpăstru – se întinde din nou la drum. 

 Nu ne interesează obiectivele întâlnite în drum (într-adevăr vizitate şi 
„învăţate” de noi) : Mânăstirea Govora – pe partea stângă, Mânăstirea dintr-

un Lemn – tot pe stânga, Mânăstirea Horezu – pe partea dreaptă şi 
Mânăstirea Polovraci – tot pe dreapta. (Iertare dac-or mai fi fost şi altele ce 
meritau menţionate). Noroc cu comentariile de completare din habitaclu, 

precum cea legată de Dinu Săraru, când am trecut prin Slătioara etc. 
 După ce la Polovraci părăsim drumul spre Tg. Jiu, o luăm la dreapta 
prin Baia de Fier la Novaci, unde facem un popas pentru a căuta câte o 

pietricică de luat în gură, că doar intrăm pe noul drum modernizat, de abia 
deschis circulaţiei în primăvara aceasta (oficial, o plăcuţă indicatoare 

avertizează că drumul nu este deschis circulaţiei rutiere, dar în fapt se 
circulă, cum se spune, ca pe bulevard).  
  

Note de drum (uri)            

Periplu transcarpatic, dus - întors 
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Transalpina – cea mai înaltă trecere între Muntenia şi Ardeal. 
 Covorul asfaltic nou ne dă de ştire că ne aflăm la debutul obiectivului 

nostru. La câţiva kilometri după ieşirea din Novaci, chiar vedem scris 
undeva TRANSALPINA – km 1. Peisajul începe să fie arid, adică tot mai lipsit 

de pădure, cu stânci golaşe „pe ecran”. Este evident că începem urcuşul în 
munte. Avem la dreapta Munţii Căpăţânei (vor urma până la capătul 
Transalpinei, Munţii Lotrului şi Munţii Cindrel), iar la stânga Munţii 

Parângului (vor urma Munţii Şureanu). 
 Munţii de pe dreapta ne despart de Valea Oltului, iar cei de pe stânga 
de Valea Jiului, pe unde merg oamenii normali. 

 După un scurt popas de 
alimentare din traistă (una dintre 

traiste fiind un box-cooler) ne 
continuăm urcuşul pe 
serpentine, care îţi oferă – pe 

măsură ce drumul tot suie – să 
vezi şoseaua şerpuind, atât mai 

sus de punctul unde te afli, cât 
şi în urmă („pe-acolo fuserăm 
noi”). 

 Şi uite aşa, pe nesimţite 
(nu vorbim şi în numele NISSAN-
ului), atingem un punct al şoselei 

(cam după vreo 16 km 
„transalpini”) când ni se deschide panorama staţiunii Rânca şi 

Păpuşii,vârful mamelonic ce-i stă de strajă,oferindu-i iarna condiţii de 
practicare a sporturilor de sezon. Geaba îi spun oltenii„Sinaia Gorjului”, 
Rânca este o staţiune în explozivă dezvoltare (şi probabil Transalpina o va 

ajuta şi mai mult), dar departe de 
atributele unei aşezări turistice 
cu pretenţii de „top”. Dezvoltată 

haotic, evident fără un plan 
urbanistic de sistematizare, 

localitatea s-a trezit asaltată de 
turişti, neavând asigurată 
infrastructura de străzi (strada 

paralelă cu Transalpina -  prima 
mai la vale - ca şi celelalte, este 

neasfaltată, doar cvasi - 
pietruită), sistemul de canalizare 
etc. S-a ajuns la situaţia ca 

anumite vile să nu aibă acces auto, ce să mai vorbim de parcări. Casele mai 
vechi, construite în urmă cu peste douăzeci de ani, au ajuns – prin înălţarea 
continuă a drumului – să aibă acoperişul la nivelul carosabilului, ceeace le 

conferă un pitoresc aparte. Într-o astfel de casă – în care am fost găzduiţi şi 
noi – cobori o scară cu peste zece trepte pentru a intra la etajul cel mai de 

sus al clădirii. Casa – de altfel, confortabilă – modernizată şi dotată cu 
instalaţiile şi instrumentarul necesar (inclusiv TV în cameră), are balcoane 
mari, care – pe partea opusă şoselei – îţi oferă posibilitatea să admiri 

Rânca. Chiar comparabilă cu 
Sinaia? 

Stână intravilan (Rânca) 
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superba pădure de brazi de mai la vale de staţiune. E de bănuit că aceasta 
din urmă se va extinde spre acolo. 

 După o cină copioasă – 
servită într-un mic living 

plăcut amenajat, aflat la catul 
de sus (unde aveam şi noi 
camerele), undeva sub nivelul 

şoselei – şi udată cu bere 
(fetele) şi vin roşu (şoferul 
reintrând în drepturile 

„depline şi egale” de OM), ne-
am retras fiecare „la casa lui” 

pentru un somn binemeritat 
(mai ales pilotul). 
 Dimineaţa, care anunţa 

o zi superbă prin soarele 
revărsat asupra pădurii de conifere de sub nivelul staţiunii, ne-a reintrodus 

în program, fiind reconfortaţi şi buni de drum. După „rămasul-ul bun” de la 
gazdă şi căratul bagajelor la NISSAN-ul din parcarea de pe şosea (deasupra 
locului unde dormirăm), eram taman buni de pornit la drum. 

 Adevărata peisagistică a TRANSALPINEI de abia acum – la ieşirea din 
Rânca – începe. Serpentinele ce dau târcoale PĂPUŞEI (mamelonul ce va 
constitui cândva emblema staţiunii) ne ridică tot mai mult pe munte, 

conferindu-i acestui „Drum 
al Regelui” (nume ce i se 

trage de la inaugurarea în 
1938 de către regele Carol 
al II-lea, a acestui traseu 

modernizat – la pretenţiile 
mijlocului de veac XX – 
printr-o plimbare de opt 

ore pornită de la Poiana 
Sibiului spre Novaci), 

statutul de cea mai înaltă 
şos ea transmontană din 
România. 

Lipsa parapeţilor de protec-
ţie (cel puţin pe laturile 

prăpăstioase), spaţiilor de 
popas etc., ne face să credem că drumarii mai au de lucru câţiva ani până 
când s-o recomande – cu un suport serios – turismului internaţional. (Deja 

turiştii străini şi-au făcut simţită prezenţa prin părţile locului, pentru că – 
de data aceasta – „filmul bate viaţa”, dacă ne referim la reclama 
radiodifuzată şi televizată). 

Şerpuind pe podişul golaş, când cu urcuşuri, când cu uşoare coborâşuri, 
atingem punctul cel mai înalt al traseului : Pasul Urdele (2228 m), unde 

negustori cu iniţiativă au organizat un „popas de cumpărături” (suveniruri, 
produse alimentare specifice etc.). Urmând o uşoară coborâre, admirăm 
drumul ce urmează a fi străbătut, expus la bună vedere în plan deschis.                                                                                                                                                             

Stână în intravilan.(Rânca) 

Peisaj selenar ce confirmă altitudinea 

Bucăţică de tansalpină 
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 Oprim pentru a ne desmorţi la un panou cu o hartă sugestivă : 
Rezervaţia Naturală Parâng. Încercăm să ne regăsim în spaţiu pe harta 

respectivă ; noroc cu cineva care a marcat – cu un pix printr-o cruciuliţă –
un punct, notând : AICI 

SUNTEŢI. 
Intrucât convenisem să mâncăm 
la iarbă verde (de unde atâta 

iarbă verde ?!) şi începuse să se 
simtă amânarea prelungită a 
micului dejun, după alţi câţiva 

kilometri, am făcut un popas, 
abătându-ne din şosea pe un 

drumeag ce ducea într.o pădure 
de conifere, deşi un panou mare 
avertiza : „Proprietate privată. 

Camparea sau instalarea de 
corturi interzisă”. Cum noi văzuserăm câteva maşini oprite şi chiar corturi 

instalate, n-am dat importanţă avertismentului. („Precedentul era creat” şi 
acest principiu juridic stă la baza libertăţii de acţiune într-o democraţie 
tânără). 

 Am comis un picnic copios (cam incomod ca poziţie la „masă”, care era 
o faţă de masă întinsă pe iarbă) şi ne-am văzut de drum. 
 Pe măsură ce drumul coboară, peisajul capătă tot mai mult culoarea 

verde : mai întâi păduri de conifere şi treptat, îşi fac apariţia şi „foioasele”. 
Întâlnim Lotrul, care îşi are izvoarele în lacul Gâlcescu din Munţii Parâng şi 

care binecuvântează porţiunea de traseu pe care o parcurgem, cu mici 
pajişti şi poene, populate 
cu turişti veniţi cu corturile 

în căutarea unor oaze de 
linişte. Urmând cursul 
râului, ne apropiem de 

locu-i de origine, că nu 
degeaba i-o zice Obârşia 

Lotrului punctului de 
bifurcaţie de drumuri la 
care ajugem. Un indicator 

ne arată că sunt 34 km 
până la Petroşani, un altul, 

că mai sunt 77 km până la 
Sebeş. 
Grupul de cabane de aici, 

ca şi anumite indicatoare, îţi vestesc apropierea staţiunii Voina. De aici se 
poate merge la Voineasa şi prin Brezoi să ieşi în Valea Oltului pe şoseaua 
Sibiu – Râmnicu Vâlcea. Noi ne-am văzut de traseul nostru pe Transalpina 

care – în această porţiune – urmăreşte cursul râului Sebeş, străbătând o 
frumoasă şi umbroasă pădure şi ajungem la barajul Oaşa. Găsim un loc de 

parcare şi ne întoarcem un pic per pedes -exerciţiu de dezmorţire pentru 
admirarea panoramei lacului de acumulare şi împrejurimile-. 

Lacul de acumulare văzut de pe baraj 

Uite că mai sunt şi panouri  
cu explicaţii despre zonă 
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Revigoraţi, continuăm „raliul” nostru. Pădurea - care ne însoţea de o parte şi 
de alta a şoselei – este întreruptă de porţiuni cu stânci golaşe, unde   s-au 

organizat cariere de piatră. Interesant că aici au fost aduse şi instalate 
utilaje adecvate (mori - compresoare, transportoare, buncăre) care produc 

pietriş terasier şi nu numai, care este imediat încărcat în basculante şi 
transportat la beneficiarii din vecinătate. 
 Pe nesimţite parcurgem cei 60 km de la Obârşia Lotrului ca să 

ajungem la Şugag, un punct terminus al Transalpinei în judeţul Alba. 
 Am făcut un scurt popas în comuna Şugag, am vizitat cele câteva 

magazine din centru (aprovizinându-ne 

cu o pufoasă şi gustoasă pâine ardele-
nească) şi am admirat frumoasa clădire 

a primăriei, în faţa căreia se află un 
monument închinat eroilor locului din 
primul război mondial (1916 – 1918), un 

obelisc piramidal (cu secţiune un 
pătrat), cu o pajură de bronz în vârf. Pe 

cele patru suprafeţe laterale ale 
piramidei sunt scrise peste o sută de 
nume de eroi. Dintr-o anumită 

curiozitate, le-am parcurs pe toate : nu 
am găsit decât nume de români. 
 Cei cu puţin peste o sută de 

kilometri ai Transalpinei parcurşi până 

la Şugag, nu au epuizat tot traseul 

şoselei atât de la modă în vara aceasta. 

Aşa că am mers puţin înapoi – preţ de 

vre-un kilometru – şi după ce am trecut un pod peste Sebeş, am intrat 

curând în judeţul Sibiu, prin localitatea Jina, de unde am continuat partea 

sibiană a Transalpinei până la Sălişte, străbătând o parte a Mărginimii 

Sibiului. 

 Urmează : Mirifica Mărginimea Sibiului şi Transfăgărăşanul – una 

din cele mai frumoase şosele transmontane din lume.  

 

                                                     

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

Barajul Oaşa traversat de 

„Ţuculică „  Ştefănescu (poză 

suplimentară) 

SUV-drumeţie în Alpi. 
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Sursa: MECANICII’61, Anul 8, # 10/74, noembrie 2012                Scris de Mirel VANCA 
 
 

 
De mult nu m-am ridicat în picioare la sfârşitul unui spectacol din proprie 

iniţiativă şi neimitându-i pe alţii, demult n-am mai aplaudat cu atâta convingere ca 
după spectacolul cu piesa „Jubileul” de la Teatrul Metropolis, cu Maia 
Morgenstern. În acest spectacol, Maia a făcut dovada marelui ei talent şi măiestriei 
ei. O tutuiesc cu tot respectul, din o prea mare simpatie. Foarte rar ai ocazia să vezi 

într-un singur spectacol un actor în atât de multe ipostaze, descurcându-se 
admirabil în toate. Am văzut-o pe Maia bucuroasă, am văzut-o tristă, am văzut-o 
râzând, am văzut-o plângând, am văzut-o disperată, am văzut-o optimistă, am 
văzut-o rea, am văzut-o bună, am văzut-o ironică etc.  

Despre ce-i vorba în 
piesă? Eroina pe care o 
interpretează Maia, este o 
fostă mare actriţă, care 
este invitată la o emisiune 
televizată pentru a fi 
sărbătorită cu prilejul 
împlinirii a 50 de ani de 
activitate scenică. Ea 
aşteaptă cu nerăbdare 
această emisiune şi îşi 
pune mari speranţe în ea. 
Speră să redevină în 
atenţia lumii teatrului, să 
primească roluri, să 
înceapă o nouă perioadă 
glorioasă. Din păcate, 

rămâne blocată pe terasa apartamentului ei, la etajul superior al unui bloc şi 
ratează emisiunea. Îşi petrece toată noaptea pe terasă, trăieşte acolo o imensă 
frustrare, îşi trece în revistă întreaga viaţă, cu izbânzile, eşecurile, bucuriile şi 
necazurile ei, trecând prin stările sufleteşti pe care le-am enumerat. 

Desigur, meritul principal pentru reuşita acestui spectacol cu numai două 

personaje, îi revine Maiei. Sunt convins însă şi de aportul hotărâtor al regizorului 
lui, maestrul Radu Beligan. Cred că echilibrul şi fineţea spectacolului i se 
datorează în mare măsură. Îmi vine să zic că Maia a fost vioara Stradivarius, iar 
Radu Beligan violonistul nevăzut, care i-a pus în evidenţă virtuţile sau, aş mai 
putea spune, că Maia a fost o vioară Stradivarius care a cântat singură după ce a 
fost acordată de maestrul Beligan. Mai merită menţionate şi numele celei de a doua 
interprete, Victoria Dicu, cu doar două apariţii episodice, dar reuşite şi a 
scenaristului, Puiu Antemir. 

Autorii piesei sunt francezii Jean-Marie Chevret şi Michele Ressi. Ei îşi 
subintitulează piesa, comedie. După părerea mea e mai degrabă o tragedie, chiar 
dacă pe alocuri, în timpul spectacolului, mai şi zâmbim  şi chiar râdem. Este 
tragedia unei persoane învăţate cu succesul  şi care nu-şi poate accepta, cu 
resemnare, statutul de „fostă”. Şi-l acceptă cineva? 

 

         JUBILEUL 
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 Sursa : INTERNET 
 
 

 Pe marginea misteriosului Proiect Rainbow 
(Curcubeul), cunoscut mai degraba ca 

Experimentul Philadelphia, au curs rauri de 

cerneala timp de aproape sapte decenii, fara 

ca vreun singur cercetator sa poate oferi un 

raspuns multumitor legat de ceea ce se 
presupune ca s-ar fi intam-plat cu 
distrugatorul USS Eldridge ( DE 173) in 

1943. Daca pentru unii, totul nu este decat 

o farsa a unor minti prea infierbantate, 
realitatea unor cazuri, multa vreme secrete 

(vezi Proiectul Manhattan prin care se realiza prima bomba atomica, sau Proiectul Habbakuk 
prin care se construia un portavion de gheata), nu a facut decat sa dea apa la moara celor 

care cred ca bizara teleportare a vasului american, din timpul celui de al doilea Razboi 

Mondial, este si acum o realitate bine ascunsa de autoritatile de la Washington. 

Un presupus proiect condus de Albert Einstein si Nikola Tesla. 

Inca din 1930, cercetatorii americani analizau la Universitatea din Chicago posibilitatea de 

a face un corp invizibil prin intermediul electricitatii, activitate condusa, din cate se pare, 

de controversatul om de stiinta sarb, Nikola Tesla. Noua ani mai tarziu, proiectul era 
mutat la Universitatea de Studii Aprofundate din Princetown, acolo unde era cooptat in 

echipa de cercetatori si germanul Albert Einstein. Rezultatele studiilor nu au fost date 

niciodata publicitatii, sporind aura de mister a acestora, desi legendele urbane tesute in 

jurul lor spun ca invizibilitatea obiectelor fusese atinsa, chiar daca reusita nu implica decat 

obiecte de mici dimensiuni. Era punctul de plecare al celui ce avea sa devina unul dintre 
cele mai bizare si mai controversate proiecte din istorie, Experimentul Philadelphia. 

         Se pare ca in data de 28 octombrie 1943, in portul orasului Philadelphia, oficialii 

armatei americane pusesera la dispozitia cercetatorilor distrugatorul USS Eldridge pentru a 
testa efectele invizibilitatii asupra navelor de lupta. Ceea ce a urmat, se va dovedi un 

scenariu demn de filmele de groaza. Conform legendelor tesute in jurul acestui experiment, 

la scurt timp de la pornirea puternicelor generatoare electrice instalate pe nava, USS 

Eldrige ar fi fost acoperita de o ceata alb-verzuie care in cateva minute parea sa devina 
materiala. La scurt timp dupa aceasta, nava disparea din campul vizual si de pe ecranele 

radarelor pentru aproximativ 5 minute pentru ca, in momentul reaparitiei sa prezinte 

martorilor o imagine de cosmar. Multi dintre membrii echipajului erau carbonizati total sau 

partial, unii prezentau simptome de nebunie sau disparusera fara urma, in timp ce altii era 

integrati in structura metalica a navei. Martorii declarau ca USS Eldridge aparuse brusc la 
baza navala din Norfolk, la peste 600 de kilometri departare, pentru ca apoi, sa dispara in 

numai cateva minute, la fel de misterios precum aparuse. Oficialii armatei opreau, in regim 

de urgenta, experimentul, trecand totul sub tacere ca si cand nimic nu s-ar fi intamplat. 

Martorul misterios 

         Daca Experimentul Philadelphia avea loc in anul 1943, in plin Razboi Mondial, 

primele referiri la acest caz apareau, in mod straniu, de abia 12 ani mai tarziu, in 1955. La 
12 ianuarie 1955, Morris K. Jessup, profesor de matematica si fizica, astronom amator si 

autor al cartii intitulate „Cazuistica OZN-urilor” primea o scrisoare misterioasa de la un 

anume Carlos Allende, in care erau redate, in detaliu, amanunte legate de disparitia 

ditrugatorului USS Eldridge, precum si simptomele ciudate ale putinilor supravietutori ai 

echipajului. Jessup avea sa fie socat de cele aflate. Din scrisoare reiesea ca marinarii de pe 
nava americana fusesera lasati la vatra din motive neelucidate, acolo unde efectele 

secundare ale teleportarii deveneau din ce in ce mai evidente. Allende descria cazul unui 

supravietuitor al experimentului care, aflandu-se la masa impreuna cu familia, s-a ridicat 

DE 173 în mare, în august 1944 

Controversata istorie SF a distrugătorului 

USS Eldridge (DE-173)  

DE 173 în mare, în 1944 
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brusc, si-a luat palaria si a iesit prin perete fara ca cineva sa ii mai dea de urma vreodata. 

Un alt caz mentionat in scrisoare era cel al unui alt membru al echipajului care, in timpul 

unui conflict iscat intr-un local public, disparea fara urma in timp ce lovea mai multi 
oponenti. Allende atasase scrisorii, mai multe articole ambigue legate de presupusul 

experiment, articole ce aparusera in presa vremii, fara a da insa prea multe date 

concludente. Reticent in fata unor asemenea informatii, Jessup ii va scrie misteriosului sau 

corespondent, folosind adresa de pe plic, cerand mai multe detalii legate de respectivul 

experiment si de persoanele implicate in acesta. Raspunsul nu va veni decat cateva luni 

mai tarziu, de data aceasta semnat cu numele Carl Allen, in care ciudatul martor declara ca 
nu poate oferi datele cerute dar ca este gata sa se supuna unei sedinte de hipnoza. Convins 

ca este victima unei farse de prost gust, Jessup va intrerupe corespondenta.  

Trecusera deja doi ani de la aceasta intamplare bizara, atunci cand matematicianul era 
chemat la sediul Biroului de Investigatii al Marinei Militare din Washington (Office Naval 
Research – ONR) pentru a da declaratii legate de cartea pe care o publicase cu ani in urma. 

Intrigat, Jessup se prezinta la sediul ONR acolo unde, spre marea sa surpriza, i se cere sa 
dea explicatii in legatura cu notele scrise de mana pe un exemplar din „Cazuistica OZN-

urilor”, exemplar care sosise la ONR de la aceeasi adresa ca si scrisorile pe care Morris K. 

Jessup le primise in urma cu doi ani. Notele pareau scrise de trei personaje (Domnul A, 

Domnul B si Jemi), cu stilouri de culoare diferita si cu semne de punctuatie insirate fara 

nicio logica aparenta. Jessup recunoaste scrisul Domnului A ca fiind cel al lui Carlos 

Allende/ Carl Allen, si ramane surprins de cunostintele avansate ale acestuia, precum si 
ale celorlalte doua personaje, in domeniul aviatiei, al principiilor de functionare ale OZN-

urilor precum si de relatarile halucinante legate de Experimentul Philadelphia si diferite 
rase de extraterestri aflate pe Terra. 

Desi este convins ca totul nu este decat o continuare a farsei din 1957, Jessup este 

surprins de interesul aratat de oficialii ONR pentru scrisorile primite de la Allende dar si de, 

paradoxal, informatia conform careia adresa de la care fusesera expediate acestea nu este 
decat adresa unei ferme parasite si de insistenta cu care oficialii incercau sa il determine sa 

creada ca autorul scrisorilor este un psihopat. Matematicianul nu a reusit sa mai gaseasca 

un raspuns la informatiile mai mult decat bizare cu care era, practic, bombardat. La 20 

aprilie 1959, el era gasit mort, in propriul garaj, asfixiat cu gaze de esapament. Daca totul 
parea o sinucidere datorata unei depresii, bine cunoscuta, de altfel, de membrii familiei, nu 

putini au fost aceia care au crezut ca moartea sa nu era una intamplatoare ci se datora, 
mai degraba, datelor pe care le obtinuse in legatura cu Experimentul Philadelphia. 

                                        Argumente pro si contra  

Pentagonul a negat in repetate randuri orice implicare in presupusul proiect de 

teleportare/invizibilitate al navei USS Eldrige din 1943. Cu toate acestea, chiar daca 

argumentele aduse de oficialii armatei americane par pertinente la o prima vedere, pentru 
adeptii teoriei conspirationiste, si nu numai pentru ei, Experimentul Philadelphia nu este 

altceva decat unul dintre sutele de cazuri reale, ascunse cu grija de privirile curioase ale 

opiniei publice. Pare greu de crezut, asa cum sustine Pentagonul, ca un proiect de o 

asemenea amploare sa fie realizat ziua in amiaza mare, intr-un port in care oricine putea sa 

vada presupusa teleportare. De altfel, marturiile veteranilor de pe distrugatorul 
american, precum si jurnalul de bord din acea perioada, aratau clar ca USS Eldrige 
nu numai ca se afla in misiune in Bahamas, dar nici macar nu a acostat in portul 
Philadelphia in decursul anului 1943. Mai mult, singurul martor al acestui 
eveniment, misteriosul Carl Allen, era de negasit.  
Controversele apar insa in momentul in care, studiind arhivele mai multor ziare, 
oponentii variantei oferita de Pentagon descopereau primele declaratii oficiale ale 
reprezentantilor armatei americane. Din acestea reiesea faptul ca nicio nava nu 
fusese implicata in experiment dar, in mod ciudat, se recunoaste existenta unui 
proiect in care erau studiate efectele invizibilitatii asupra minelor marine. 
         Nu a fost trecuta cu vederea nici moartea bizara a lui Nikola Tesla, cel care se 
retrasese oficial din proiect inainte de presupusul Experiment Philadelphia, 
sustinand ca descoperirile sale vor fi folosite in detrimentul umanitatii si nu in 
folosul acesteia, asa cum intentionase. Dupa acest episod, Tesla este scos din sfera 
oamenilor de stiinta, fiind catalogat drept un savant nebun. La numai doua luni 
dupa evenimentul in discutie, Tesla este gasit mort in camera hotelului in care 
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locuia, in timp ce toata arhiva, cuprinzand studii, note si schite ale experimentelor 
sale, a fost sustrasa de catre FBI si catalogata, pana in prezent, drept una secreta. Nu mai 
putin important in aceasta ecuatie este si misteriosul proiect initiat de Tesla, despre care 

savantul sarb sustinuse, in repetate randuri, ca va oferi lumii o arma care sa puna capat 

tuturor razboaielor. 

La fel de ciudata pare si declaratia lui Albert Einstein, savantul care intr-un interviu 

acordat unei publicatii americane sustinea:  

„Dacă aş fi ştiut la ce va duce descoperirea mea, m-aş fi făcut ceasornicar”.  
De altfel, se pare ca genialul fizician si-ar fi distrus, cu buna stiinta, o parte dintre 

documente, declarand celor apropiati ca omenirea nu este inca pregatita sa faca fata 

descoperirilor sale.  

Ca si cum nu era de ajuns, moartea misterioasa a matematicianului Moriss K. Jessup, 

precum si scrisorile sau notele scrise de mana pe cartea sa, nu au facut decat sa 
adanceasca misterul din jurul Experimentului Philadelphia. 

FAPTE 

 Dupa episodul legat de corespondenta dintre Morris K. Jessup si Carlos 
Allende/Carl Allen, au aparut si alti presupusi martori ai experimentului, 
declaratiile acestora nefiind acceptate oficial. Poate cel mai cunoscut caz este 
cel al lui Alfred Bielek. Acesta sustinea ca numele sau adevarat era Edward 
Cameron, ca fusese transportat in timp prin acelasi procedeu prin care 
distrugatorul USS Eldridge fusese teleportat in 1943, si ca memoria sa 
fusese stearsa de catre armata americana. Bielek a mentionat ca amintirile 
sale au inceput sa revina doar dupa ce a vizionat productia hollywoodiana 
din 1984, „Experimentul Philadelphia”, in regia lui Stewart Raffill. 

 Nu putini au fost cei care au facut legatura dintre Experimentul Philadelphia 
si Proiectul Montauk, proiect ce a avut loc intre 1971 si 1983, prin care s-a 
sustinut ca armata americana experimenteaza arme cu efect psihologic 
asupra oamenilor. Astfel, cazul din 1943 nu ar fi fost decat rezultatul unei 
psihoze induse de o asemenea arma. 

 Varianta oficiala a Proiectului Rainbow (Experimentul Philadelphia) este ca 
acesta nu reprezinta decat o farsa elaborata in scopuri pur comerciale. 

 Originile savantului Nikola Tesla sunt, in realitate, istro-române. 
JURNAL DE SERVICIU 

USS Eldridge (DE-173), de 1240-tone, distrugător de escortă de clasă C, a fost o navă 

aparţinând Marinei Statelor Unite, purtând numele Locotenentului Comandor John 

Eldridge, Jr. , căzut în luptele de la Guadalcanal. Nava a fost construită pe şantierele 
navale Federal Shipbuilding and Dry Dock Company  Newark, New Jersey. Eldridge a fost 

lansat la apă la 25 iulie 1943, sponsorizat de către Dna. John Eldridge, Jr., văduva eroului, 

întrând în serviciu o lună mai târziu, la  27 august 1943, sub comanda Lt. C. R. Hamilton.  

 
Între 4 ianuarie 1944 şi 9 mai 1945, Eldridge a îndeplinit misiuni  de escortă de trupe şi 

logistică, vital necesare operaţiunilor Forţelor Aliate în Marea Mediterană,  Africa de Nord şi 
sudul Europei. A îndeplinit 9 misiuni încheiate cu „livrarea” în siguranţă a convoaielor la 

Casablanca, Bizerta şi Oran. 

 
Eldridge părăsește portul New York City la 28 mai 1945 ,pentru a activa în Pacific. În drum 

spre Saipan, raportează un  contact cu un submersibil, pe care îl atacă imediat, însă fără 

rezultate observabile. Ajunge în Okinawa la 7 august pentru escortă şi patrulare şi, odată 
cu încetarea ostilităţilor o săptămână mai târziu, continuă să asigure escortă până în 

moembrie, pe rutele Saipan-Ulithi-Okinawa. Este scos din serviciu şi plasat în flota de 

rezervă la 17 iunie 1946. 

 

La 15 ianuarie 1951, este transferat marinei regale a Greciei, în cadrul Acordului de 
Asistenţă Mutuală pentru Apărare, unde a servit ca HS Leon (D-54). Leon  a fost scos din 

serviciu la 5  noembrie 1992, iar la 11 noembrie 1999 a fost vândut V&J Scrapmetal din 

Pireu. 
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