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Vineri, 28 martie 2014, la Liceul 
Teoretic „Dimitrie Cantemir” din Iaşi, a 
avut loc Concursul judeţean „O mască 
râde, alta plânge”, ediţia a IX-a, activitate 
prilejuită de sărbătorirea Zilei Mondiale a 
Poeziei şi Zilei Mondiale a Teatrului. 

          La acţiune au participat peste 250 de 
elevi ai claselor I - XII, coordonaţi de 
cadre didactice şi bibliotecari, de la 27 
instituţii de învăţământ preuniversitar din 
judeţul Iaşi. 

 

 

 

 

 

 



 

Deschiderea  festivă        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sala  “Monique  Roussel” 

28 martie 2014 



                 Gânduri de prietenie….amintiri 
Liceul Teoretic “Dimitrie Cantemir” şi-a conturat, în cei 50 ani de existenţă, o identitate culturală 

şi spirituală demnă de numele marelui cărturar european, Dimitrie  Cantemir. 

Într-un spaţiu al elitelor profesionale, al devenirii tinerilor învăţăcei, al bunului gust şi al unui 

ascuţit simţ pentru frumos are loc, în fiecare an Festivalul „O mască râde, alta plânge.” 

În cadrul acestui festival elevi din tot judeţul Iaşi sunt în competiţie creativă şi inovativă în cadrul 

secţiunilor „Ecouri poetice”, „Mirajul scenei” şi „Creaţii literare”. 

Ajunsă în şcoala noastră odată cu primăvara, competiţia în sine naşte o emoţie intelectuală 

deosebită, o trezire a gustului pentru frumos, pentru literatură, artă dramatică, interpretare, pentru 

cuvântul armonios, profund şi frumos rostit pe scenă. 

În timpurile prezente, marcate de meandrele unei existenţe tulburătoare pentru tineri, nucleul de 

intelectuali care dau viaţă acestui festival aduc participanţii într-o atmosferă de basm, într-un 

spaţiu de promovare a talentului, a personalităţii rafinate şi creează, la fiecare ediţie, experienţe 

memorabile. 

„O mască râde, alta plânge” se dovedeşte a fi un eveniment la care toţi participanţii sunt 

învingători şi ne exprimăm admiraţia pentru toţi „actorii” care vor desăvârşi şi această ediţie! 

 

Prof. dr. Anca Dimitriu 

Director al Liceului Teoretic „Dimitrie Cantemir” Iaşi 



 

 

,,TEATRUL este o MAGIE creată de dramaturgi, regizori, actori, scenografi, compozitori, coregrafi 

și constructorii de păpuși, în cazul teatrului de animație. TEATRUL profesionist prin tot ceea ce 

realizează, respectă reguli scrise și nescrise, pentru ca produsul artistic oferit publicului să ajungă la cel 

mai înalt nivel. 

       Dacă ne referim la Festivalul ,, O MASCĂ RÂDE ALTA PLÂNGE”, ne ducem cu gândul direct spre 

lucrul profesionist, realizat impecabil, cu mult suflet, cu determinare, cu dragoste și consecvență.  

       Luna Martie, pentru Liceul Teoretic ,,Dimitrie Cantemir”, rămâne un timp al miracolului, al 

frumosului, al bunului gust, al dăruirii și iubirii necondiționate oferită de o mână de oameni inimoși: 

directorul liceului, cadrele didactice și câțiva bibliotecari coordonați cu măiestrie și discreție de OMUL - 

LIA CRĂCANĂ !!! 

      Astăzi, când din nefericire, lucrurile și oamenii devin, din ce în ce, mai confuzi, mai egoiști, izolați, 

minunatul nucleu al Liceului Teoretic ,,Dimitrie Cantemir” ,,sfidează” timpul, ,,sfidează” indiferența și 

apatia oamenilor, ,,sfidează” propria lor viață și familie, implicându-se, fără jumătăți de măsură, și 

reușind să ducă la bun sfârșit acest festival, care este, nu numai, lăudabil dar este de apreciat și de 

aplaudat ,,la scenă deschisă”. 

Aici, copiii și tinerii județului, au șansa de a se reîntâlni anual, pentru a se bucura de producțiile lor 

artistice prezentate de micii ,,actori” ...! 

       

 



 

 

 

 

DA, oameni buni....la Liceul Teoretic ,,Dimitrie Cantemir” se produce un MIRACOL! 

Gestul umanitar, elitist, realizat sub atenta îndrumare a bibliotecarilor, face ca valoarea, bunul gust, 

cuvântul bine ales și frumos rostit scenic, muzica și poezia să se reunească în acest act de cultură - ,,O 

MASCĂ RÂDE ALTA PLÂNGE”, unde cu toții sunt învingători! 

Respectul  total și întreaga mea admirație pentru munca și dăruirea fiecărui participant, pentru bucuria și 

respectul pe care îl au pentru 

TEATRU și pentru FRUMOS! O elegantă reverență în fața domniilor voastre, distinșilor bibliotecari și 

cadrelor didactice, o reverență în fața 

,,actorilor” prezenți în festival. Mă onorează invitația voastră și sunt fericit 

că pot participa, anual, la o adevărată LECȚIE de TEATRU și de VIAȚĂ.” 

 

                                                                                                                     Cu prietenie Toma Hogea 

 

       

      

       

 



     

 

      Festivalul “O mască râde, alta plânge” reprezintă pentru copii o altă formă de a învăţa, o deschidere 

pentru ei către o lume minunată de basm, de poveste, în care jocul şi inocenţa se pot intersecta, cu scop 

creator, transportându-ne pe noi, spectatorii, într-o lume de vis. Poate fi deopotrivă şi un intrument al 

profesorului, bibliotecarului de a-l scoate pe copil din secolul vitezei şi de a-l amplasa într-un spaţiu 

atemporal, unde doar cartea şi arta domnesc, deci frumosul. Din păcate acest lucru nu se întâmplă în  

toate cazurile. În aceşti câţiva ani de când fac parte din “familia” festivalului, în calitate de jurat, am avut 

şi dezamăgirea de a vedea pe scenă copii aflaţi acolo , parcă, fără voia lor, lipsiţi de plăcerea jocului, de 

bucuria actului creator.  

     Aş îndrăzni să subliniez că acest festival - concurs ar trebui axat mai mult pe cuvântul festival şi mai 

puţin pe cuvântul concurs şi de aseamenea să nu se uite că toţi aceşti oameni minunaţi care se implică în 

organizare, de nu mai putin de opt ani, o fac pentru copii şi nu pentru cei  care îi coordonează. Redaţi-le 

celor mici încrederea şi bucuria de a fi pe scenă. Într-un ton mai optimist aş vrea să adaug că totodată am 

descoperit în aceşti ani şi tineri talentaţi care mai departe au crescut foarte frumos, cu o parte din ei 

având chiar plăcerea de a mă întâlni şi în calitate de partener scenic, amintindu-ne cu zâmbetul pe buze 

de acele clipe petrecute în sala de festivităţi a Liceului Teoretic “Dimitrie Cantemir”. 

 

                                                                                                                Theodor Ivan, actor,  

                                                                       membru fondator al Trupei de teatru şi improvizaţie IDIOT 

      



 

          

              Concursul județean  „O mască râde, alta plânge”, se dovedește a fi unul dintre cele mai 

prestigioase  concursuri din orașul nostru.     

      Un concurs cu juriu format din  profesioniști, oameni de artă, nume marcante, ce an de an au realizat 

o jurizare obiectivă.  

 Toată admirația pentru doamnele bibliotecare care se dedică și organizează atât de frumos acest 

concurs! 

                                                            

                                            Prof. Daniela Mihaela Ciocoiu, 

                                                                          Colegiul Naţional de Artă „Octav Băncilă” Iasi 

 

                      Copilăria, adolescența și primii ani ai tinereții reprezintă etape esențiale în construirea 

adultului de măine. Teatrul, componentă definitorie în formarea spirituală a fiecăruia dintre noi, devine 

în aceste zile cea mai completă formă de expresie a libertății de a găndi, a spune și a crea. Urăm succes 

participanților, asigurăndu-i de întreaga noastră admirație pentru dragostea ce o arată față de una din 

cele șapte arte, teatrul.  În fiecare an au căștigat cei mai buni! Fiecare dintre voi poate fi CEL MAI BUN! 

  

                                                                                         Asist. univ. drd. Mihaela Gărlea, 

                                                                               Universitatea de Arte „George Enescu” Iași 



      Pentru mine, concursului ”O mască râde alta plânge”  a fost o experiență memorabilă,  întrucât pe 

lângă plăcerea de a interpreta pe scenă în fața unui public numeros și în fața unui juriu de specialitate, 

am avut oportunitatea de a viziona și de a întâlni o mulțime de tineri talentați și foarte bine pregătiți. 

     Ne-am bucurat de o primire caldă şi frumosă din partea gazdei,        făcându-ne să ne simțim excelent  

pe parcursul întregului concurs.  

     Juriul și-a arătat dragostea pentru copii și aprecierea față de reușita noastră, întrucît alături de public 

au cerut ”bis” prin aplauze. 

        Urez succes organizatorilor, la cât mai multe ediții, iar participanților mult succes și perseverență! 

 

                                                                Robu Crăița, 

                          absolventă a Colegiului Național de Artă” O.Băncilă” Iași, 

                                                                

      

             Acest concurs a reprezentat pentru mine o exteriorizare a emoțiilor prin artă, o apropiere de 

teatru și o revelație...a faptului cert că indiferent de cine voi ajunge sau indiferent unde voi călători, în 

sufletul meu va licări mereu o fire de artistă şi vibraţia unui om boem îndrăgostit de viață și frumos. Să 

nu uităm niciodată că deși progresul material este susținut de știință, sufletul va crește  întotdeauna cu 

artă. 

                                                              Ursache Ecaterina, clasa aXI-a 

                                                           Colegiul “Costache Negruzzi” Iaşi 

 



  

 

         Concursul „O mască râde, alta plânge” soseşte odată cu primăvara. Cu multă muncă şi seriozitate 

am ajuns  să interpretez roluri în piese de teatru  precum Titanic Vals de Tudor Muşatescu, respectiv 

Două loturi de I.L. Caragiale pe scena Liceului Teoretic „Dimitrie Cantemir” din Iaşi în cadrul acestui 

concurs. 

         Prima dată când am urcat pe scenă, am privit juriul exigent şi spectatorii curioşi să urmărească 

reprezentaţia trupei mele,  Ştrengarii. Mi se părea că am uitat emoţiile în sala în care ne-am schimbat 

hainele şi am început a trăi o nouă viaţă cu trei suflete: unul al nostru, al artiştilor de pe scenă, unul al 

spectatorilor, iar celălalt al juriului care transmitea o stare de bine participanţilor.  

        Ne mândrim cu faptul că la  ediţia din 2013 elevii şcolii noastre au cucerit trei premii: fratele meu 

Leonid a obţinut Premiul al III-lea la secţiunea Creaţii literare clasele I-IV, Nistor Georgiana – Menţiune 

la secţiunea Creaţii literare clasele V-VIII, iar colegul meu din trupa de teatru,  Leu Antonio a cucerit 

Premiul pentru cel mai bun rol episodic! Această competiţe este un concurs aştepatat cu nerăbdare la 

care vom participa  cu mult drag! 

 

                                                                                            Cojocariu Ştefania, clasa aVII-a B 

                                                                         Şcoala Gimnazială Ruşi, Belceşti 

 

 



 

Şcoli participante 
 

 

     Colegiul „Costache Negruzzi” Iași 

     Colegiul Național „Emil Racoviță” Iaşi 

     Colegiul Naţional „Garabet Ibrăileanu” Iași 

     Colegiul Național de Artă „Octav Băncilă”,Iași 

     Colegiul Tehnic „Ion Holban” Iași 

     Liceul cu Program Sportiv Iași 

     Liceul Tehnologic „Ionel Teodoreanu” comuna Victoria 

     Liceul Tehnologic „Nicolae Bălăuţă” – Şcoala Primară Cioca Boca, comuna Șcheia 

    Liceul Tehnologic „Petru Poni” Iași 

     Liceul Tehnologic „Victor Mihăilescu Craiu” comuna Belcești 

     Liceul Tehnologic Economic „Virgil Madgearu” Iași 

     Liceul Teoretic „Al. I. Cuza” Iași 

     Liceul Teoretic „Dimitrie Cantemir”  Iași 

     Liceul Teoretic „Ion Neculce”  Tg. Frumos 

 

 



 

 

 

  

 Liceul Teoretic „Lascăr Rosetti” Răducăneni 

 Liceul Teoretic „Miron Costin” Iași 

 Liceul Teoretic „Vasile Alecsandri”  Iași 

 Palatul Copiilor Iași 

 Școala Gimnazială „Dimitrie A. Sturdza”  Iași 

 Școala Gimnazială „Elena Cuza”  Iași 

 Școala Gimnazială „Ion Creangă”  Iași 

 Școala Gimnazială „Ion Ghica” Iași 

 Școala Gimnazială „Vasile Conta” Iași 

 Școala Gimnazială nr. 1,  comuna Holboca 

 Școala Gimnazială Osoi, comuna Comarna 

 Școala Gimnazială Ruși, comuna Belcești 

 Școala Primară „Paradis”  Iași 

 

 

 

 



             Din concurs… 
 

Juriul… 

Secţiunile „Ecouri poetice” şi „Mirajul scenei” 

 

                                                                      Preşedinte:      Prof. univ. dr. Toma Hogea - Actor,  

        Teatrul pentru Copii şi Tineret „Luceafărul” Iaşi 

 

 

Membri: Prof. Anca Buzea - Şef Serviciu Muzee,  

   Muzeul Literaturii Române Iaşi 

    

   Corina Mocanu Irimiţă - Muzeograf,  

   Muzeul Literaturii Române Iaşi 

   
         Theodor Ivan – Actor fondator, 

           Trupa de Teatru şi Improvizaţie „Idiot” Iaşi 

           

           Ovidiu Ivan – Actor fondator,  

           Trupa de Teatru şi Improvizaţie „Idiot” Iaşi 

 



 
 

         

                Secţiunea „Creaţii literare” 

 

                   Preşedinte:  Prof. Fănița Cepoi – Liceul cu Program Sportiv Iași   

                     

                   Membri: Prof. Rodica Mihaela Bostan - Liceul cu Program Sportiv Iași 

                            Prof. Aneta Boț - Colegiul Național de Artă ,,Octav Băncilă” Iași 

                   Prof. Georgiana Gabriela Cozma - Colegiul Național de Artă ,,Octav Băncilă” Iași 

                                Prof. Livia Sârghie - Colegiul Național „Emil Racoviță” Iaşi 

                                Prof. Mihaela Vlioncu – Colegiul Național „Emil Racoviță” Iaşi 

 

   

 

 

 



Actorii… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



                                                                  Expoziţie de desene „File de poveste”   

                                                       coordonatori  prof. Elena Mihăilă şi prof. Mihaela Panait  

                                                                  Colegiul Național de Artă „Octav Băncilă” Iaşi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  

                                 Publicul… 
  



         

Festivitatea de premiere 

   



 

Alese mulţumiri  sponsorilor! 

 

Editura  „Junimea” 

Editura „Timpul” 

Şcolile participante la Concursul judeţean 

„O mască râde, alta plânge” 

ediţia a IX-a, 28 martie 2014 

 

 



 
 

 

Vă aşteptăm să ne fiţi alături şi la 
ediţia jubiliară 2015! 

 

                       Organizatorii 


