DIRECŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU SPORT ŞI TINERET VRANCEA
Comunicat de presă
Continuă proiectul de și pentru tineret „Comunicare creativă”
Joi,11 noiembrie 2021
După o serie de activități de comunicare realizate în parteneriat cu liceele din județ și cu Casa de
Cultură Odobești - Biblioteca Publică Odobeşti „Ana Georgescu”, Centrul de Tineret Focsani - Direcția
Județeană pentru Sport și Tineret Vrancea a derulat în data de 11 noiembrie 2021 alte două activități. De data
aceasta, partenerii din proiect au fost Biblioteca Județeană „Duiliu Zamfirescu” și Centrul Şcolar Pentru Educaţie

Incluzivă „Elena Doamna” Focșani, elevii acestei școli participând online la activitate. La fel ca și la celelalte
activități, în mijlocul tinerilor s-a aflat scriitorul Adrian MATEI, care spunea, pe pagina dumnealui, la finalul
activităților:
“În vremurile acestea abrupte, ne bucurăm de fiecare clipă ce o petrecem într-un mod ce ne place și ne
destinde.
Așa a fost și întâlnirea areopagului „Muguri de versuri” în cadrul proiectului „Creativitate în comunicare”,
proiect al „Direcției de Tineret Vrancea”, sub îndrumarea doamnei profesoare Orania Zdrincu.
Întâlnire, care, pentru prima dată, a avut loc în cadrul Bibliotecii Județene „Duiliu Zamfirescu” Vrancea,
mulțumită amabilității doamnei directoare Oana Raluca Boian.
Alături de noi a fost și domnul Daniel Munteanu, realizator la Atlas TV, ce a suprins imagini din mijlocul
nostru, imagini ce pot fi vizionate pe siteul televiziunii vrâncene.
Tinerii, care au participat timp de două ore la acest cenaclu literar, au ales ca temă magnificul basm
„Povestea lui Harap Alb”.
Astfel au ajuns în postura personajelor lui Creangă, identificând, cu ajutorul unui exercițiu de imaginație,
legături

cu țărani ai satului moldovenesc. Adevărate hiperbole populare, Setilă ar fi fost bețivul satului,

Flămânzilă – mâncăciosul, Gerilă – înfriguratul, Păsărilă – lunganul, Ochilă – atotvăzătorul.
Pentru început am refăcut firul epic al scrierii, într-un mod plăcut, pe alocuri umoristic, ca și opera
marelui nostru povestitor humuleștean.
Apoi, am descoperit împreună motivele ce străbat povestea, de la cel al lipsei moștenitorilor până la
învierea feciorului cu ajutorul apei vii.
Descrierea personajelor a fost cu adevărat interesantă, de la oximorunul numelui Harab Alb până la
caracterele, pantagruelice ale lui Flămânzilă și Setilă. S-a făcut o paralelă și cu cele 5 volume ale lui Rabelais,
Gargantua și Pantagruel, fiind deschisă și o invitație de a le lectura de către cei care nu au făcut-o încă.
A doua parte a aeropagului a constat în transpunerea tinerilor în personajele basmului, într-o scenetă
ce a cuprins episodul casei de aramă înroșită de foc și răcită de Gerilă și cel al ospățului, în care Setilă și
Flămânzilă au înfulecat toată mâncarea și au băut tot vinul.
Am încheiat întâlnirea cu versurile câtorva poezii scrise de minunații participanți la areopagul nostru.
Într-o vreme în care totul pare nesigur, cultura poate fi un element ce aduce echilibru în gândirea
noastră, în atitudinea noastră, în viața noastră.
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De aceea, vă invit pe toți, mari și mici, să vă aplecați măcar 15 minute pe zi asupra lecturii.”
Menționăm că proiectul, având ca scop deprinderea unor abilități de comunicare, prin organizarea
unor ateliere de lucru, pe diverse teme culturale, se derulează în perioada 10 septembrie – 30 noiembrie 2021
proiectul.
Centrul de Tineret Focșani - Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Vrancea mulțumește
participanților la cele două proiecte de tineret și colaboratorilor - scriitorului Adrian MATEI, Bibliotecii Județene
„Duiliu Zamfirescu” si Centrului Şcolar Pentru Educaţie Incluzivă „Elena Doamna” Focșani!

DIRECTOR EXECUTIV
Daniel GONGU

Responsabil
Centrul de Tineret Focșani
Prof. Orania ZDRÎNCU

