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În ziua de 7 iunie 2019, în incinta Bibliotecii 

Regionale „Mykhaylo Ivasiuk” din Cernăuți, 

Consulatul General al României la Cernăuți 

a organizat, în parteneriat cu Editura 

„Alexandru cel Bun” și Centrul Media 

BucPress – asociația jurnaliștilor români din 

Ucraina, cea de-a VI-a ediție a Salonului de 

Carte Românească. 

Deschis de Irina Loredana Stănculescu, 

Consul General al României la Cernăuți, 

evenimentul a reunit autori și reprezentanți ai 

unor edituri din România, Republica 

Moldova și Ucraina. Lansările și prezentările 

de carte și reviste, dezbaterea pe marginea 

stării actuale a circulației cărții românești în 

Ucraina au fost moderate de Alexandrina 

Cernov, directorul Editurii „Alexandru cel 

Bun”, membru de onoare al Academiei 

Române, și de Domnul Marin Gherman, 

președintele Centrului Media BucPress. 

În cadrul Salonului, participanții au avut 

posibilitatea să facă cunoștință cu volume 

publicate la Suceava, București, Iași, 



Chișinău, Cernăuți sau Hliboca și să audieze 

opiniile unor scriitori, poeți, specialiști în 

domeniul istoriei, științelor politice, 

literaturii etc. privitoare la importanța 

titlurilor evocate. 

În rândul autorilor care și-au prezentat 

recentele apariții publicistice s-au numărat 

avocatul Iulian Rusanovschi, din Chișinău 

(„Războiul Monumentelor - soarta 

monumentelor din Basarabia, Bucovina de 

Nord și Transnistria în perioada 1918 – 

1944”); Gina Puică, din Suceava, lector în 

cadrul Lectoratului de Limba Română al 

USV în cadrul Universității Naționale din 

Cernăuți („Theodor Cazaban ou La révolte 

silencieuse. Un écrivain roumain en exil”); 

scriitorul Vlad Vlas, din Piatra-Neamț („La 

100, fără unire”), jurnalista Maria Toacă, 

scriitorul Mircea Lutic, poetul Vasile 

Tărâțeanu, jurnalistul Nicolae Șapcă și 

istoricul Petru Grior din Cernăuți. De 

asemenea, au fost prezentate mai multe 

reviste dedicate istoriei Bucovinei, culturii și 

spiritualității românești, între care „Analele 

Bucovinei”, „Glasul Bucovinei”, „Codrul 

Cosminului”. 

La acest eveniment, Editura Universității 

„Ștefan cel Mare” din Suceava și Biblioteca 

USV au fost prezente prin cele mai recente 

apariții de carte ale universitarilor suceveni 



și prin ultimele numere de reviste științifice 

în domeniul limbii și literaturii române, 

istoriei, geografiei, științelor inginerești, 

volume de traduceri etc. 

Din partea Bibliotecii USV au fost donate 

Bibliotecii Editurii „Alexandru cel Bun” un 

număr de peste 110 de titluri de carte 

românească (ale unor autori ca Tudor 

Arghezi, Lucian Blaga, George Bacovia, 

Nichita Stănescu, Liviu Rebreanu, Ioan Luca 

Caragiale, Emil Cioran, Mircea Eliade, Ana 

Blandiana, Panait Istrati, Constantin 

Negruzzi, etc.) și câteva numere din revistele 

„Codrul Cosminului”, „Analele USV, Seria 

Filologie”. 

Biblioteca Editurii „Alexandru cel Bun” 

oferă acces gratuit elevilor, studenților și 

tuturor iubitorilor de carte românească din 

Cernăuți la fondurile sale constituite de-a 

lungul anilor, grație donațiilor din țară și 

achizițiilor realizate prin intermediul 

Institutului Cultural Român. 

În cadrul discuțiilor, s-a analizat posibilitatea 

identificării unor fonduri guvernamentale și 

neguvernamentale pentru editarea de carte în 

limba maternă pentru comunitatea 

românească din Ucraina. 
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_______ Salonul Internațional de 

Carte Românească la 

Cernăuți, prilej pentru 

discuții privind identificarea 

de fonduri pentru editarea de 

carte în limba maternă 

pentru comunitatea 

românească din Ucraina 
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Actualitate IDEM 

 

Adi Pîrgaru 

 

CSU Suceava l-a transferat 

pe campionul Republicii 

Moldova la aruncarea 

discului, Ștefan Mura 

 

 

Crai Nou 

 

 

Pg.7 

 

Secția de atletism a Clubului Sportiv 

Universitar Suceava a avut rezultate foarte 

bune în ultima perioadă, în special în probele 

de aruncări. De altfel, în 2016 și 2018, doi 

dintre sportivii pregătiți de Ioan Zanfirache 

și Daniela Costian la gruparea patronată de 



Universitatea „Ștefan cel Mare” au reușit 

chiar să fie aleși cei mai buni atleți ai anului 

în România, această performanță cu adevărat 

extraordinară fiind izbutită de Andrei Gag, 

vicecampion mondial indoor la aruncarea 

greutății, și Alin Firfirică, campion european 

de tineret și vicecampion mondial universitar 

la aruncarea discului. 

Întrucât cei doi și-au încheiat studiile la 

instituția de învățământ suceveană și au ales 

să se transfere la cluburi mult mai potente 

financiar din țara noastră, Andrei Gag, la 

CSM București, iar Alin Firifirică, la Steaua, 

Sorin Rață, directorul Clubului Sportiv 

Universitar Suceava, încearcă să umple golul 

lăsat de plecarea celor doi. Astfel, acesta a 

reușit să-l convingă să vină la Suceava pe 

Ștefan Mura, în vârstă de 21 de ani, nimeni 

altul decât campionul Republicii Moldova la 

aruncarea discului. Acesta a adus deja primul 

trofeu pentru CSU Suceava, izbutind să 

cucerească titlul național universitar. 

„Ștefan este în prezent student în anul doi la 

Universitatea „Ștefan cel Mare”, după ce 

primul an l-a efectuat la Universitatea din 

Galați. El și-a depus deja actele pentru 

dobândirea cetățeniei române, și sperăm ca 



în cel mai scurt timp să poată concura pentru 

țara noastră”, a declarat Sorin Rață. 

_______ Jurnal românesc - 06.06.

2019 

www.rri.ro 

06.06.19 

 

_______ Universităţile „Ștefan cel Mare” din 

Suceava, de Vest din Timișoara, „Constantin 

Brâncuși” din Târgu Jiu și „Eftimie Murgu” 

din Reșița lansează proiectul „Împreună 

universități și angajatori”, un sistem integrat 

de programe educaționale inovative, 

cofinanțat din Fondul Social European, prin 

Programul Operațional Capital Uman 2014-

2020. Obiectivul general al proiectului îl 

reprezintă creșterea calității și eficienței 

învățământului universitar terțiar și non-

academic tehnic, în acord cu cerințele 

mediului socio-economic, prin 

implementarea unui sistem integrat de 

programe și oferte educaționale inovative 

dezvoltat prin colaborarea dintre universități 

și angajatori. Grupul țintă al proiectului 

include personalul didactic, studenții din 

învățământul terțiar universitar și cursanții 

din învățământul terțiar non-universitar. De-

a lungul celor 30 de luni de implementare a 

proiectului, vor fi elaborare peste 20 de 

programe și activități de formare. 

www.gorj-domino.ro 

10.06.19 

Prof. Viorel 

Ieremie 

Festivalul internaţional 

Video ART pentru 

www.crainou.ro 

07.06.19 

Actualitate Cea de-a XI-a ediţie a Festivalului 

internaţional Video ART a debutat ieri şi va 

derula, pe parcursul celor patru zile, activităţi 

antrenante, în acelaşi spirit dinamic cu care 



adolescenţi, ediţie de 

„colecţie” 

participanţii s-au obişnuit de la ediţiile 

anterioare. 

Ediţia 2019 aduce cu sine câteva noutăţi, pe 

care organizatorii, Colegiul Naţional „Petru 

Rareş” şi Asociaţia cultural-educativă 

Clubul Video ART a elevilor de la acest 

liceu, le-au gândit în dorinţa de a atinge un 

standard cât mai performant al formatului de 

festival. 

În primul rând a fost adăugată o secţiune 

dedicată studenţilor până în 20 de ani, care 

studiază la alte facultăţi, decât cele cu profil 

cinematografic, iar secţiunea internaţională, 

dedicată tinerilor din alte ţări, a fost 

modificată, pentru a permite participarea la 

festival şi a celor care nu pot veni pe perioada 

festivalului la Suceava. 

Statistic, ediţia din acest an cunoaşte cea mai 

numeroasă participare, în primul rând a 

filmelor din străinătate, a căror număr a 

crescut aproape exponenţial. În 2017 au 

participat patru ţări cu cinci filme, în 2018, 

cinci ţări cu 15 filme, iar la ediţia curentă  

s-au înscris în competiţie nu mai puţin de 27 

filme din Austria, Belgia, Luxemburg, 

Macedonia, Rusia, Spania, şi Ucraina. La 

acestea se adaugă peste 30 de filme din ţară. 

În urma nominalizării, participă 20 de 



echipaje, la cele două secţiuni, Film de 

scurtmetraj şi Spot publicitar cu impact 

social. 

Festivalul internaţional Video ART este 

singurul festival din România acreditat 

internaţional de Uniunea Internaţională a 

Cinematografiei de Amatori (UNICA), 

organizaţie mondială, aflată sub jurisdicţia 

UNESCO, şi atrage, an de an, tot mai mulţi 

competitori, datorită formatului original, 

unic în Europa, pe care îl are, respectiv 

impunerea unei etape finale, de tip 

competiţie, în cadrul căreia tinerii 

participanţi trebuie să-şi demonstreze 

calităţile de cineast, în contextul realizării 

unui scurtmetraj la faţa locului, pe o temă 

dată de juriul festivalului. 

Activităţile festivalului au debutat ieri, la 

Colegiul Naţional „Petru Rareş” din Suceava 

şi vor continua până duminică, 9 iunie, când 

participanţii vor pleca către casă, unii dintre 

ei cu premii importante, oferite cu 

generozitate de către Centrul Cultural 

„Bucovina”, unul din partenerii noştri 

constanţi. Unul dintre premiile mult râvnite 

îl reprezintă celebra Medalie UNICA, 

acordată de Uniunea Internaţională a 

Cinematografiei de Amatori. 



În organizarea evenimentului, în egală 

măsură este implicată şi Universitatea 

„Ştefan cel Mare” din Suceava, prin sprijinul 

logistic de specialitate. Întreaga manifestare 

este derulată prin finanţarea Consiliului 

Judeţean Suceava. 

Pe 7 iunie va avea loc proba de film, ce se va 

derula într-o serie de locaţii stabilite de 

organizatori, prin consultare cu juriul 

festivalului. 
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Humoreanu 

DSP: Alcoolul este la 

originea nevoii de asistență 

medicală a circa 40% dintre 

pacienții secțiilor medicale și 

chirurgicale 

www.monitorulsv.ro 

08.06.19 

Local Solicitarea de asistență medicală în cazul a 

aproape jumătate dintre pacienții secțiilor 

chirurgicale și medicale are la bază consumul 

de alcool, potrivit datelor furnizate de 

consilierul Bianca Bighiu, de la 

Compartimentul de relații cu publicul din 

cadrul Direcției de Sănătate Publică (DSP) 

Suceava. „Statistic, între 10 și 15% din 

populație are la un moment dat în viață o 

problemă legată de consumul de alcool. De 

asemenea, până la 20% dintre persoanele 

care se adresează medicului de familie și 

până la 40% dintre pacienții secțiilor 



medicale și chirurgicale, fără diferențe 

semnificative între specialități, au consumul 

de alcool la originea solicitării de asistență 

medicală”, a subliniat consilierul DSP. 

 

Recomandarea specialiștilor pentru 

persoanele care consumă alcool, indiferent 

de frecvență sau cantitate, este să-și evalueze 

consumul prin completarea unui chestionar 

AUDIT pentru a afla măcar dacă se înscriu în 

categoriile de risc.  „Completarea 

chestionarului permite ca fiecare să știe din 

timp dacă se află sau nu într-o categorie de 

risc, beneficiind de informații suplimentare 

pentru a evita probleme de sănătate viitoare. 

Aplicarea chestionarelor AUDIT se 

realizează confidenţial de către personal 

instruit special în acest scop: asistenți 

medicali, psihologi și sociologi”, a spus 

Bianca Bighiu.  

 

Testul AUDIT conține 10 întrebări scurte, la 

care se poate răspunde în 5 minute. În această 

săptămână, în cadrul campaniei desfășurate 

de Alianța pentru Lupta Împotriva 

Alcoolismului și Toxicomaniilor (ALIAT), 

Institutul Național de Sănătate Publică și 

Ministerul Sănătății, au răspuns la chestionar 



peste 1.600 de suceveni. Testarea s-a realizat 

în parteneriat cu Universitatea „Ștefan cel 

Mare”, prin studenții de la programul de 

studii Asistență Socială, Asociația 

Addictless și asistenții comunitari. 

 

Datele colectate și analizate vor ajuta 

specialiștii să înțeleagă mai bine la nivel 

naţional fenomenul consumului problematic 

de alcool și să dezvolte pe viitor programe de 

prevenire eficiente. 

 

_______ Zilele Eminescu la Memorial 

cu sumedenie de manifestări 

www.botosaneanul.ro 

07.06.19 

 

_______ Ediția de anul acesta a colocviului își 

propune să creioneze portretul unui exeget 

care: a impus cu fermitate criteriul estetic în 

judecata critică, într-o epocă a 

compromisurilor intelectuale și a confuziei 

valorilor, prin articolele incluse în volumul 

Scriitori moderni, dar și prin alte lucrări; a 

radicalizat discursul eminescologilor de până 

la el, prin studiul Poezia lui Eminescu 

(acțiunea de valorificare a postumelor „până 

la răsturnarea raportului valoric dintre 

acestea și antume” fiind numită de Petru 

Poantă „insurgența lui I. Negoițescu”); a 

revoluționat conceptul de istorie literară, 

renunțând complet la biografii, la „istoria 

www.dorohoinews.ro 

08.06.19 

 

www.ziarebotosani.ro 

08.06.19 

 



propriu-zisă, politică, implicând-o însă în 

context”, prin Istoria literaturii române. 

Lucrările colocviului se vor desfășura pe 

durata a două zile și vor fi organizate în două 

secțiuni de comunicări științifice (pe 13 

iunie, în Amfiteatrul Laurențiu Ulici al 

Bibliotecii Naționale de Poezie Mihai 

Eminescu din Ipotești, între orele 11.00-

13.00 și 14.00-16.30) și o masă rotundă (pe 

14 iunie, la Biblioteca Centrală Universitară 

Mihai Eminescu din Iași, începând cu ora 

11.00). La colocviu și-au anunțat 

participarea: Pompiliu Crăciunescu 

(Universitatea de Vest din Timișoara), Vasile 

Spiridon (Universitatea „Vasile Alecsandri” 

din Bacău), Dinu Moscal (Institutul de 

Filologie Română „A. Philippide”), Magda 

Cârneci (PEN România), Simona Popescu 

(Universitatea din București), Mircea A. 

Diaconu (Universitatea „Ştefan cel Mare” 

din Suceava), Alexandru Ovidiu Vintilă 

(Biblioteca Bucovinei „I.G. Sbiera”), Livia 

Iacob (Universitatea „A.I. Cuza” din Iași), 

Doru Scărlătescu (Universitatea „A.I. Cuza” 

din Iași), Ana Bantoș (Universitatea de Stat 

„Alecu Russo” din Bălți), Alexandru Bantoș 

(revista Limba română, Chișinău), Ioan 

Milică (Biblioteca Centrală Universitară 

Mihai Eminescu din Iași). 



Pe data de 15 iunie, manifestările de 

comemorare a lui Mihai Eminescu vor 

începe la ora 10.00 cu un Te Deum ținut în 

Bisericuța familiei Eminovici. La ora 10.30 

vor avea loc depuneri de flori la bustul 

poetului. 

De la ora 11.00, în Amfiteatrul Laurențiu 

Ulici al Bibliotecii Naționale de Poezie 

Mihai Eminescu din Ipotești, se va desfășura 

ceremonia de acordare a Premiului pentru 

traducerea și promovarea operei eminesciene 

unui traducător propus de un juriu național, 

din care fac parte: prof. Mircea A. Diaconu 

(Universitatea „Ștefan cel Mare” din 

Suceava), prof. Vasile Spiridon 

(Universitatea „Vasile Alecsandri” din 

Bacău), prof. Andrei Terian (Universitatea 

„Lucian Blaga” din Sibiu). 

Inițiat de Memorialul Ipotești în anul 2011, 

premiul a fost acordat, de-a lungul timpului, 

traducătorilor: Chiril Covaldji (Rusia) – 

2011; Geo Vasile (România) – 2012; 

Constantin Abăluţă (România) – 2013; 

Gisele Vanhese (Franţa) – 2014; Christian 

W. Schenk (Germania) – 2015; Adrian 

George Sahlean (SUA) – 2016; Enrique 

Nogueras Valdivieso (Spania) – 2017; Jean-

Louis Courriol (Franța) – 2018. 



Laudatio pentru laureatul ediției 2019 al 

Premiului pentru traducerea și promovarea 

operei eminesciene va fi rostit de prof. Vasile 

Spiridon (Universitatea „Vasile Alecsandri” 

din Bacău). 

Între orele 11.50 și 12.50, în Amfiteatrul 

Laurențiu Ulici se vor desfășura lecturile 

poetice sub genericul Poeți în dialog, cu 

participarea poetelor Magda Cârneci și 

Simona Popescu. Discuția va fi moderată de 

Lucia Țurcanu. 

_______ Cel mai nou cetățean de 

onoare al Sucevei, Andrei 

Năstase, a devenit vice prim-

ministru în Republica 

Moldova. Guvernul Maia 

Sandu a fost recunoscut de 

UE după ce învestirea a fost 

declarată neconstituțională 

www.newsbucovina.ro 

09.06.19 

Actualitate Cel mai nou cetățean de onoare al 

municipiului Suceava, Andrei Năstase, a 

devenit vice prim-ministru în Republica 

Moldova, unde în prezent există o situație de 

criză politică generată de faptul că învestirea 

noului guvern este considerată 

neconstituțională de Curtea Constituțională 

care a luat mai multe decizii în cursul zilelor 

de sâmbătă și duminică, inclusiv 

îndepărtarea din funcție a președintelui 

Republicii Moldova, Igor Dodon, pentru că a 

refuzat să dizolve Parlamentul și l-a numit  

pe „premierul în exercițiu” Pavel Filip în 

funcția de președinte interimar. 

În cursul zilei de sâmbătă, socialiștii 

președintelui Igor Dodon și pro-europenii 

ACUM au semnat un acord de 



„dezoligarhizare” a țării, au ales un 

președinte al Parlamentului, Zenaida 

Grecenaîi, și au numit un nou guvern, condus 

de Maia Sandu în care Andrei Năstase deține 

funcția de vice prim ministru și ministru de 

Interne. 

Parlamentul Republicii Moldova, respectiv 

deputații PSRM şi alianței ACUM a adoptat 

o declaraţie prin care constată uzurparea 

puterii în stat de către fosta guvernare PD şi 

declară în afara legii Guvernul precedent 

condus de Pavel Filip. Declarația a fost citită 

de la tribuna Parlamentului de lidera PAS, 

Maia Sandu, învestită ieri în funcţia de 

premier în urma votului deputaţilor PSRM şi 

ACUM. 

Înaltul Reprezentant al Uniunii Europene 

pentru Afaceri Externe și Politică de 

Securitate, Federica Mogherini și comisarul 

european Johannes Hahn au emis un 

comunicat în care anunță că UE este 

„pregătită să colaboreze cu guvernul legitim 

din punct de vedere democratic”. 

„Uniunea Europeană este pregătită să 

colaboreze cu guvernul legitim din punct de 

vedere democratic, pe baza unui angajament 

reciproc față de reforme și a principiilor 

fundamentale consacrate în acordul nostru de 



asociere. Respectarea statului de drept și a 

democrației ar trebui să rămână pilonii 

relațiilor noastre. Aceasta este, în primul 

rând, ceea ce așteaptă și merită cetățenii 

Republicii Moldova. 

Având în vedere evoluțiile care au urmat 

deciziilor luate ieri de către Parlamentul 

Republicii Moldova, Uniunea Europeană își 

reiterează cu fermitate apelul la calm și 

reținere. Dialogul dintre reprezentanții aleși 

în mod democratic trebuie să rămână cheia 

pentru găsirea unei soluții la actuala criză 

politică”, se arată în comunicatul semnat de 

Mogherini și Hahn. 

Andrei Năstase, fost student al Universității 

„Ștefan cel Mare” din Suceava, care a 

câștigat alegerile pentru funcția de primar în 

Chișinău, dar alegerea sa a fost invalidată de 

instanță, a fost declarat cetățean de onoare al 

Sucevei în ședința din luna mai al Consiliului 

Local Suceava. 

El a primit acest titlu pentru lupta sa pentru 

democratizarea Republicii Moldova și 

menținerea parcursului european al acestei 

țări. 

_______ Elevii din Mălini, Râșca, 

Trușești și Bogdănești s-au 

www.cronicadefalticeni.

ro 

08.06.19 

Educație Mediul rural are propriile competiții școlare. 

Istoria, geografia sau limba română sunt 

câteva discipline care îi reunesc pe elevii din 



remarcat la Concursul de 

matematică „Acolada” 

diferite județe la concursuri importante, care 

au deja un renume în mediul educațional. Un 

astfel de concurs este Acolada, dedicat celor 

care iubesc matematica. 

Organizatorul și inițiatorul acestuia este 

profesorul Vasile Solcanu din Bogdănești, 

iar anul acesta s-a desfășurat ediția a XIV-a. 

Competiția a crescut de la un an la altul, iar 

de ceva timp atrage și elevi din alte județe. 

Acolada se desfășoară de Ziua Copilului, pe 

1 iunie, și are parte de un sponsor important, 

compania Dedeman, iar parte de organizare 

este asigurată de un grup de profesori de 

matematică cu rezultate deosebite. 

Printre aceștia se află șefi de edituri, autori 

de culegeri și de manuale școlare, 

organizatori de concursuri de matematică, 

autori de probleme date la concursurile și la 

olimpiadele de matematică, îndrumători de 

elevi câștigători de numeroase premii și 

medalii la concursuri și olimpiade naționale 

și internaționale, membri ai comisiilor 

naționale de organizare a olimpiadei de 

matematică. 

Anul acesta au participat peste 100 de elevi 

din clasele primare și gimnaziale din județele 

Suceava, Botoșani și Bacău. 



Subiectele au avut un grad ridicat de 

dificultate, acestea fiind realizate de 

profesori suceveni, cu experiență, care pun la 

încercare nivelul de cunoștințe și gradul de 

pregătire a participanților. 

Cele mai multe premii au fost câștigate de 

reprezentanții Școlii Gimnaziale „Nicolae 

Labiș” din Mălini, care și-au adjudecat 7 din 

cele 50 de premii importante ale concursului 

interjudețean de matematică. 

Punctajul maxim în competiție, 40, a fost 

obținut de Vlad Airinei de la Școala 

Gimnazială nr.1 Bogdănești, pregătit de 

profesorul Vasile Solcanu, elevul fiind 

recompensat cu marele premiu Acolada. 

Elevii suceveni au obținut trei premii I, patru 

premii II, cinci premii III și numeroase 

mențiuni. 

Pe lângă elevii din Mălini s-au remarcat, 

reprezentanți ai școlilor din Botoșana (patru 

premii), Trușești (patru premii), Boroaia (2 

premii), Râșca (două premii), Bogdănești 

(două premii), dar și elevi din Drăgușeni, 

Udești și Vadu Moldovei. 

Subiectele au fost elaborate de profesori de 

la școli și colegii sucevene, dar și de la 

Universitatea „Ștefan cel Mare”. 



Din comisia de evaluare a lucrărilor au făcut 

parte cadre didactice din Fălticeni, Suceava, 

Bacău și Târgu Ocna. Printre invitați s-au 

aflat doi profesori din Iași care activează la 

Centrul de Excelență și la revista „Gazeta de 

Matematică”. […] 

Maure 

Anghel 

Sufletul Bucovinei, prins pe 

panzele samanului 

www.ziare.com 
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_______ Creatorul e un saman, el se patrunde de 

spiritul lumii, iar apoi il transpune pe panza 

sub forma unui moment prins in chihlimbarul 

vopselei. Carbunele invoca pe suprafata 

panzei un loc uitat de istorie, un vas sau o 

floare, culorile sunt asezate pe paleta, iar 

mintea e libera sa cutreiere spatiul dintre 

lumi in timp ce mana si ochiul lucreaza. 

Lumea e cea care creeaza, buruienile 

campului si cladirile orasului, fiarele padurii 

si oamenii locului, momentele de depresie si 

clipele de fericire, toate sunt invocate si li se 

da mana libera pentru a-si spune povestea. 

Nici n-ar putea fi altfel, creatorul si creatiile 

sale sunt, in egala masura, copii ai lumii in 

care traiesc. 

„Am descoperit de curand un om si un artist 

de care sunt sigura ca se vor povesti multe in 

anii care vor veni. L-am cunoscut pe Sorin 

Mihai Bargaoan, asa cum este el, de fapt, 

prin lucrarile sale cu mult inainte sa il cunosc 

si personal. Intalnirea in carne si oase mi-a 

confirmat intru totul intalnirea intru emotie si 

www.ziarulevenimentul.
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culoare. El este o parte din sufletul Bucovinei 

calatorind prin lume si prin inimile 

oamenilor in felul sau personal. Zic ca e bine 

sa va bucurati si voi. Poate asa gasiti ce 

cautati de mult”, am aflat de la Alina Hucai, 

redactorul-sef al Editurii Sedcom Libris. 

„Cred ca un tablou e imbibat de duhul 

momentului, de la un obiect ce imi 

declanseaza o anume reactie, constienta sau 

nu, dar, probabil, vizibila in lucrarea ce va sa 

vina, pana la firul de praf ce se asaza peste 

vopseaua uda sau greselile care imi tradeaza 

parcursul evolutiv. Fiindca momentul e 

esenta a ceea ce vreau sa surprind, lucrez ud 

pe ud sub efectul unei impresii ce s-ar pierde 

daca as ezita. Nu imi retusez/cizelez/corectez 

lucrarile, nu ma intorc la ele, m-as simti 

facand asta ca si cum as vrea sa imi corectez 

o amintire din copilarie. Fiecare moment e 

perfect in imperfectiunea sa si merita o 

ilustrare onesta. Ma atrag 

lucrurile/locurile/oamenii cu istorie, fiindca 

nu trebuie sa fabric o poveste, ea e deja acolo, 

in fiecare fisura, rid si pata decolorata de 

soare, asteptand sa fie spusa...”, a marturisit 

Sorin Mihai Bargaoan. 

Artistul are un palmares foarte bogat. A 

participat cu expozitii de grup la Salonul 

Anual al Artistilor Plastici Amatori de la 



Suceava (2014-2018-), a semnat expozitia 

„Dreaming” (2017, hotelul Crowne Plaza, 

Bucuresti). In 2018 a avut un vernisaj in 

incinta Muzeului Manastirii Sucevita, iar in 

acest an lucrarile sale au putut fi admirate la 

ROGVAIV (Universitatea „Stefan cel 

Mare”, Suceava), „GALA MAESTRILOR... 

de azi si de maine” (Biblioteca Centrala 

Universitara „Mihai Eminescu”, Iasi) sau la 

Centrul Cultural pentru UNESCO Nicolae 

Balcescu, București („Lumina spaților 

sacre”) 

 


