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1. Cine esti si cu ce te ocupi in momentul de fata? Paul: Buna ziua! Ma numesc Paul
Ananie si sunt bucuros ca site-ul Sighet-online m-a ales din nou pentru un interviu. Sunt elev in
clasa a XII-a acum, la liceul “Regele Ferdinand”, in Sighetu Marmatiei si, asa cum imi place mie
sa spun, sunt o tanara speranta a folclorului romanesc.
2. Relateaza-ne o intamplare din acea perioada care iti este cea mai draga.
Paul:
Cea mai draga perioada mie, este perioada cand eram mai mic. Nu pot sa spun “perioada
copilariei” deoarece eu inca ma consider copil, chiar daca am atins varsta maturitatii - cei 18
anisori. O intamplare frumoasa? Hmm.. Pot sa va povestesc debutul meu in Televiziunea
Romana. La 11 ani am participat la preselectia concursului “Muguri de Tezaur”, concurs
patronat de emisiunea “Tezaur Folcloric” in cadrul Televiziunii Nationale. Eram foarte emotionat,
tin minte ca parintii meu ascultau la usa cand am intrat inauntru pentru a prezenta comisiei
cantecele mele si, cand am iesit, am constatat ca de fapt ei aveau emotii mai mari decat mine.
Era pentru prima data cand o vedeam pe doamna Marioara Murarescu fata in fata, pe doamna
Angela Buciu, eu nu le vazusem decat la televizor, eram tare fericit! Dupa preselectie, am
plecat acasa, rezultatele urmand a fi afisate pe o lista, la Casa de Cultura, in Baia Mare.
Fratele meu, care era la liceu in Baia Mare ne-a sunat acasa si ne-a dat vestea cea mare: AM
TRECUT! Urma sa fiu un muguras de tezaur! Impreuna cu inca patru tineri, am fost desemnat
„Mugur de Tezaur” in Baia Mare, pe scena Casei de Cultura a Sindicatelor. A fost o bucurie
imensa, mai ales ca a urmat o colaborare foarte frumoasa cu emisiunea „Tezaur Folcloric” si cu
Televiziunea Romana.
3. Ce inseamna concursurile scolare/muzicale pentru tine?
Paul:
Din pacate, la concursurile scolare desfasurate de Ministerul Educatiei pe domeniu muzical, eu
nu pot sa particip deoarece nu sunt la un liceu de profil, eu sunt la profilul „Matematica –
Informatica” insa, la festivalurile-concurs din tara pot sa particip, si am facut-o, reusind sa obtin
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premii frumoase. 4. Care sunt realizarile tale de pana acum? In ce proiecte te-ai implicat?
Paul: Eu pot sa ma consider un norocos deoarece am realizari frumoase pe mai multe planuri.
Pe plan muzical am 26 de premii si distinctii pana acum si foarte multe diplome, apoi am reusit
sa obtin diplome si distinctii la concursuri de teatru, concursuri la care am participat impreuna
cu trupa „Ferdy”, trupa de teatru francofon a liceului, momentan lucrez la doua radiouri online si
realizez emisiuni de folclor, sunt un tanar fericit!
5. Ce iti doresti sa faci pe viitor?
Paul:
Pe viitor doresc sa urmez cursurile Universitatii de Litere din Bucuresti, sectia Etnologie si
Folclor. Vreau sa aprofundez folclorul si obiceiurile romanesti, fiindca eu cred ca acestea sunt
reprezentative pentru poporul roman!
6. Care sunt lipsurile pe care le are tineretul din ziua de azi?
Paul:
Tineretul din ziua de azi are, dupa parerea mea, prea multe. Avem atatea de care ne putem
bucura, dar nu suntem multumiti. Da, eu ii inteleg ca le-ar trebui alte locuri in care ei sa-si
petreaca timpul, nu doar baruri, dar sa fim seriosi, si in momentul de fata sunt destule biblioteci,
parcuri, sali de sport, etc. Oricum, si daca s-ar face alte lucruri pentru ei, tot nu ar fi multumiti,
deoarece isi doresc mereu mai mult. Eu vreau ca tineretul din ziua de azi sa se bucure pentru
ce si cat are si sa nu-si doreasca alte lucruri care, poate, nu-i sunt de folos.
7. Care ar fi reteta succesului in cariera, din cate ai auzit pana acum?
Paul:
Dupa parerea mea, reteta succesului in cariera este perseverenta. Trebuie sa ai incredere in
tine si , orice s-ar intampla, sa nu te descurajezi!
8. In ce domeniu ai dori sa lucrezi pe viitor?
Paul:
Nu o sa ma las de muzica dar mi-as dori o cariera in televiziune sau radio. Imi doresc o
emisiune de folclor.
Va multumesc pentru interviu, sa aveti multi vizitatori pe site si numai bine tuturor!
Interviu cu Paul Ananie
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