Titlul activităţii: ACADEMIA DE UMOR
Domeniul educativ: artistic
Coordonator proiect: prof. Ciprian Ionel Hrețcanu

Rezumatul proiectului: Un grup de 8 elevi ai clasei X D, coordonaţi de dirigintele lor, prof. Ciprian
Ionel Hreţcanu au realizat un spectacol de comedie în care au prezentat patru scenete: “Un bacalaureat de
şcoală modernă”, “Am două fete studente”, ”Intelectualii de la ţară” şi ”Cântăreaţa de muzică populară”.
Prima scenetă este o adaptare proprie, o actualizare a cunoscutei piese “Un pedagog de şcoală nouă” de I. L.
Caragiale. Rolul profesorilor examinatori a fost interpretat cu mare succes de către elevii Geanina Anghel şi
Alexandru Gorea, iar în rolul elevilor examinaţi au fost Andreea Dochiţei, Alexandra Palaghianu, Costel
Bilic, Filofteia Ţîmpău, Iuliana Palaghianu şi Ana Stoica.
În monologul “Am două fete studente”, Alexandru Gorea joacă rolul unui tată preocupat de viitorul
celor două fiice “studente”, dar, surpriză, când vine în vizită la oraş află altceva despre fetele lui.

În sceneta ”Intelectualii de la ţară”, Andreea Dochiţei şi Costel Bilic interpretează două personaje de
la ţară ce discută despre criza finaciară, despre faliment, despre inflaţie, probleme arzătoare ale vieții
contemporane ce preocupă și lumea satului.
La finalul spectacolului, Alexandra Palaghianu dă viață unei ”Cântăreţe de muzică populară”,
povestind cu mult umor cum a ajuns să aleagă această cale, ce ”a pătimit” la un concurs de profil, cum a
cântat la unele evenimente marcante în viața oamenilor.
Numărul beneficiarilor: 92 de spectatori

Opinii ale elevilor şi părinţilor despre proiect:
Ana Maria Vîrlan, clasa a XI-a: “După vizionarea acestui spectacol îmi doresc şi eu să fac parte din
această trupă de comedie.”
Ioana Balan, clasa a X-a: “Super show. Am râs cu poftă. Bravo lor. Abia aştept următorul
spectacol.”
Elena Greciuc, clasa a XI-a: “M-am simţit foarte bine la acest spectacol, nici nu ştiu când a trecut
timpul. Vreau să-i felicit pe colegii mei, m-au binedispus.”
Posmangiu M., mamă: “Chiar dacă au avut unele emoţii, copiii s-au descurcat de minune. Felicitări
lor şi profesorului ce i-a îndrumat.”
Prof. Alexandra Bejinaru, directorul Colegiului de Artă: ” Trupa de teatru nou înființată și-a atins pe
deplin obiectivul principal: spectatorii au savurat momentele actoricești interpretate cu multă grație de către
colegii lor, deschizând astfel drumul către o altă componentă a vieții artistice. Doresc mult succes elevilor și
profesorului îndrumător și să ne încânte pe viitor cu alte piese de teatru inedite.”

Articole în mass-media: Ziarul Monitorul de Suceava din data de 17 aprilie 2014. Articolul poate fi
accesat la adresa: http://www.monitorulsv.ro/Local/2014-04-17/Colegiul-de-Arta-Ciprian-Porumbescu-aretrupa-de-umor#colegiul

