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Interviu realizat de Claudia Rohnean, eleva in clasa a XI-a E (Liceul &quot;Bogdan
Voda&quot; Viseu de Sus), cu directorul Centrului Cultural -Social din Viseu de Sus, d-soara
Anuta Pop, cu ocazia Expo-Viseu (17.04.2013).

R -Ce înseamnă astăzi Centrul Cultural-Social Vişeu de Sus atât pentru vişeuani cât şi
pentru întreg sistemul social?

A. P. -Ei bine, Centrul Cultural- Social Vişeu de Sus a luat naştere din dorinţa de a promova
atât arta şi cultura, cât şi o societate în care meritocraţia şi adevăratele valori sunt la ele acasă.
Totodată, prin programele pe care le desfaşurăm ne dorim să anihilăm orice fel de
disproporţionalităţi create prin prisma diferenţelor de etnie sau naţionalitate. Tot ceea ce ne
dorim este să fim o mare familie şi să vă oferim vouă, elevilor, generaţiei care va urma, un
mediu propice de dezvoltare şi o vastă paletă de informaţii din care veţi putea acumula
cunoştinţe inedite şi în aceleşi timp extrem de folositoare în drumul pe care îl veţi alege.

La acest nivel se vor organiza numeroase activităţi culturale care înglobează întreaga sferă a
artelor, începând de la muzică, dans, continuând cu poezie şi încheînd cu o frumoasă artă la
nivelul prozei scurte.

R -Care sunt mijloacele prin care vă doriţi să promovaţi adevăratele valori în oraşul nostru?
În special talentele elevilor din Vişeu de Sus?

A. P . -Ne dorim să organizăm cât mai multe concursuri şi ateliere prin care să putem
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valorifica atât talentele descoperite, cât şi cele care încă mai stau ascunse într-o sală de clasă.
În curând atât poeziile, prozele cât şi picturile voastre, vor putea fi admirate de un întreg oraş. În
perioada imediat următoare urmărim deschiderea unui atelier de pictură, care nu numai că va fi
un mijloc de iniţiere al celor care îşi caută drumul în artă, dar şi o flacără care semnalează viaţa
activ-culturală din oraşul nostru.

R -Care este scopul acestui eveniment organizat astăzi aici?

A. P. -În primul rând vrem să arătăm unei lumi întregi cât suntem de bogaţi. Avem artişti care
sunt recunoscuţi şi peste ocean, iar acest lucru este o mândrie pentru noi. Trebuie să le
atribuim locul care li se cuvine în societate, şi cum am face-o altfel dacă nu i-am expune în faţa
tuturor, lăudându-ne cu ei? În acelaşi timp, după cum bine v-aţi putut da seama, această
activitate vă oferă şi vouă minunatul prilej de a sta de vorbă cu adevaraţi artişti, de a învăţa
ceva de la ei şi totodată de a le admira extraordinarele operele. Consider că acest pas este unul
extrem de important în formarea voastră, pas, care de ce nu, vă va face să înţelegeţi cât de
importantă este cultura şi cât de multe aveţi de învăţat de la oamenii care vă stau în faţă şi sunt
dispuşi să vă lumineze cu privire la orice nelămurire aţi avea.

R -Care este următorul eveniment pe care Centrul Cultural Vişeu de Sus îl plănuieşte?

A.P. -Următorul eveniment va avea loc sub forma unui concurs de creaţie- „Armonii de
primăvară”. Cu aceasta ocazie le vom oferi şansa tuturor elevilor care sunt talentaţi în domeniul
literaturii să ne încânte atât cu poezie, cât şi cu proză scurtă. Evenimentul, la fel ca cel
organizat cu ocazia zilelor „Să âtii mai multe, sâ fii mai bun”, încearcă să scoată la lumină
fiecare particică artistică ce există la nivel imanent. Cred cu tărie că acest concurs va fi un
adevărat succes, ajutându-ne să descoperim alte minunate talente ascunse sau, de ce nu,
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confirmarea altora care s-au afirmat deja.

R -Nu pot decât să vă mulţumesc pentru timpul acordat şi totodată pentru ceea vă doriţi să
faceţi atât pentru noi ca elevi, cât şi pentru întregul oraş Vişeu de Sus.

A. P -Plăcerea este de partea mea. În încheiere aş vrea să adaug că în colaborare cu
profesorii Liceului Teoretic „Bogdan- Vodă” ne-am propus şi totodată dorim cu ardoare să
asigurăm emersiunea voastră în viaţa culturală. Sunt sigură că vom face tot ceea ce este mai
bine pentru voi şi totodată, cum am mai menţionat, pentru întreaga societate.
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