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tendinţelor pe care le preluăm de pe podiumurile
internaţionale. Este regretabil faptul că nu ştim să ne
îmbrăcăm. Ni se pare foarte simplu să preluăm câte un
element de vestimentaţie de la marii creatori, fără a ţine
seama că fiecare îşi are rolul, de unde şi aspectul de
supraîncărcat, care tronează prin magazine. Astfel,
imaginea noastră va fi privată de amprenta personală.
Mai este un amănunt pe care nu trebuie să-l omitem şi
anume că „Omul face haina, nu haina pe om”.
În primul rând, artistului îi este necesar un spirit de
observaţie mereu în alertă, un bagaj de cunoştinţe la
care să facă oricând apel, personalitatea artistică şi nu în
ultimul rând: muncă, multă muncă.
Da, mereu am crezut că trebuie să fie o legătură între
imaginea noastră exterioară şi cea interioară. Felul
nostru de a fi, personalitatea, trebuie să fie mereu în
concordanţă cu ceea ce etalăm la exterior. Să nu
încercăm niciodată să afişăm o imagine, o faţetă care nu
ne caracterizează. Nu ne va avantaja deloc, dimpotrivă,
va fi în detrimentul nostru.
Pe lângă preocuparea mea pentru designul
vestimentar care, cred că s-a evidenţiat anterior, ar mai
fi şi cea pentru pictură. Pentru mine, pictura va rămâne
întotdeauna o modalitate de a mă exprima, însă nu
verbal, nici în scris, ci prin culoare. Puţinul timp liber

care îmi rămâne la dispoziţie prefer să-l folosesc
deconectându-mă.
Astfel, reuşesc să
uit pentru câteva
clipe de numărul
parcă interminabil
de schiţe şi de
crochiuri, citind,
mai ales romane de
analiză psihologică
sau de acţiune, reviste de modă, mergând la teatru, la
film, la expoziţii, prezentări de modă, etc. Este o plăcere
pentru mine să colind prin galeriile de artă sau pur şi
simplu să ies în oraş cu prietenii. Într-un oraş precum
Clujul nu ai niciodată timp să te plictiseşti.
În primul rând ţin să-i salut pe toţi cititorii revistei
„Orizont” elevi şi profesori deopotrivă, sunt fericită că
prin intermediul revistei am reuşit să mă reîntorc pentru
câteva momente la viaţa de licean. Urez succes la şcoală
tuturor elevilor, mai ales actualilor absolvenţi şi-i
sfătuiesc să aibă încredere în ei, să fie perseverenţi în tot
ceea ce şi-au propus deoarece numai aşa vor avea
certitudinea unei reuşite.
Reporter: FLORINA Şandor, IXA

BEIUŞ-DEVA-SIBIU-FĂGĂRAŞ-BRAŞOV şi retur (11-12-13 octombrie 2002)

Au pornit la drum: Cinadea Garofiţa, Ardelean Dana, Hărdălău Cristina, Jurca Cornelia, Naghiu Floricuţa, Ban
Nicoleta, Ban Eugenia, Heredea Cristina, Constantinescu Iustina, Panda Delia, Pătcaş Monica, Oaie Florina, Sălăjan
Cristina, Tal Daniela, Panda Alina, Balog Dragoş, Bar Florin, Bocşe Sorin, Buda Ionuţ, Ciocan Remus, Magda Marian,
Puşcaş Florin, Tonţa Victor, Ţîşcă Silviu, Zare Ciprian, Ambruş Adrian. Ne-au fost
alături de-a lungul excursiei, străbătând meleagurile ţării alături de noi, prof. Bercovici
Crina şi prof. Grigoraş Eleonora. La cârma unui modern autocar a stat dl şofer Bronţ
Virgil.
PRIMA ZI…..BEIUŞ- ŞTEI- VAŞCĂU- VÂRFURI- ŢEBEA- BRAD- DEVASIMERIA-ORĂŞTIE- SEBEŞ- MIERCUREA SIBIULUI- OCNA SIBIULUI- SIBIU
š Pe drum a fost „alimentat” autocarul şi pasagerii lui, adică NOI. Am vizitat mai
multe obiective istorice şi am admirat peisajul.
šLa SIBIU ne-am cazat la Grupul Şcolar Alimentar. A urmat o promenadă prin oraş.
(Ghid fam prof. Pică Elisabeta Ana şi Octavian)
š Seara am petrecut-o la Disco „BELISIMA”.
A DOUA ZI….SIBIU- ŞELIMBĂR- FĂGĂRAŞ- BRAŞOV
š Parcurgem drumul de-a lungul Oltului
šLa Braşov ne-am cazat la Liceul Cristea (fost Tractorul)-lângă uzină. Camerele în care ne-am depănat amintiri au
fost: 210,211,212,213.
šAutocarul ne-a condus spre centru. Am vizitat centrul şi oraşul vechi îndrumaţi de ghidul nostru dl. prof. Ardelean
Cesar. Am pornit apoi spre Poiana Braşov. Ne-am întors apoi în camere admirând Braşovul de la înălţime
šSeara: Meci de fotbal şi Disco „FOUR ROSES”
A TREIA ZI….BRAŞOV- SIBIU- …..acasă
šÎn drumul spre casă am poposit şi în Dumbrava Sibiului
šOprim şi la Hălmagiu, la restaurantul „Muntele GĂINA”. Admirăm meleagurile unor colegi de-ai noştri.

Pe parcursul excursiei s-au desfăşurat diferite întreceri: Concursul zodiilor,
Concursul numărul norocos, Concursul de cultură generală, Cei mai buni dansatori la
Sibiu, Cei mai buni dansatori la Braşov. Selectarea melodiilor a fost făcută de DJ Remus
& colegii lui cu valoroasa colecţie de C.D-uri. Expertă în arta fotografică a fost
Iustina
Excursia Sibiu-Braşov a încheiat lanţul de excursii în centrele universitare
organizate de elevii din clasa a XII-a E. În acest an au fost alături de noi şi colegii
din clasa a XII-a D. Momentele plăcute petrecute împreună au trecut, dar amintirile rămân
imortalizate în album şi în memorie.

CRISTINA Heredea, XIID şi DRAGOŞ Balog, XIIE
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