
Culisele \&quot;Infruntarii finale\&quot; dintre Iohannis si Ponta, prezentate la Sibiu

   In luna noiembrie, cand romanii din tara si strainatate respirau politica, iar cele mai rostite nume erau
Klaus Iohannis si Victor Ponta, B1 TV isi trecea in cont cel mai mare ratting. Protagonistii Trei la numar:
cei doi candidati ramasi in cursa pentru presedintie si Madalina Puscalau, moderatorul de la B1 TV.
Jurnalista a moderat a doua si ultima dezbatere dintre Iohannis si Ponta din campania prezidentiala, care a
adus maxim de audienta postului de televiziune. Dupa toate experientele traite ca jurnalist si mai ales
dupa ce a moderat confruntarea finala dintre candidatii la presedintie, Madalina Puscalau a venit si la
Sibiu, al doilea oras in care isi lanseaza cartea. Lansarea a avut loc in Aula Avram Iancu a Facultatii de
Litere si Arte si a adunat laolalta studenti, cadre universitare ori, pur si simplu, persoane care au vrut sa
auda picanterii despre celebra confruntare. Evenimentul a fost mo?derat de lect. univ. dr. Mino?dora
Salcudean, iar despre carte au vorbit directorul editurii Tritonic, Bogdan Hrib, poetul Radu Vancu si
preotul Constantin Necula.
   
   
   
   ?Nu putem vorbi de o infruntare finala?
   
   
   
   ?Infruntarea finala? a primit laude pentru adevarurile pe care le scoate la iveala. �E un text altfel
dintr-o carte scrisa ?astfel?�, dupa cum o numeste Radu Vancu. Ce inseamna ?astfel?? ?In pri?mul rand,
scrisa profesio?nist, asa cum a fost realizata si acea confruntare finala. Pe cat de profesionist a fost
organizata acea dezbatere, pe atat de profesionist e scrisa cartea?, e de parere Vancu. Despre acest subiect
?atat de fierbinte in istoria noastra recenta?, cum il numeste Vancu, a vorbit si preotul Constantin Necula,
care crede ca nu putem vorbi de o� confruntare finala. ?Este limpede ca nu e vorba de o infruntare
finala. Aceasta confruntare continua, cred eu, si va continua cat timp va exista politic romanesc?.
Emisiunea Madalinei Pus?ca?lau ? mai crede preotul Necula ? a durat pana in 16 noiembrie seara, ?cand
unii radeau si altii plangeau?.
   
   Cartea, un punct important in
   
   cariera autoarei
   
   
   
    In fata publicului sibian, Madalina Puscalau s-a prezentat ca fiind o persoana ambitioasa, fara temeri. A
vorbit despre copilul de 5 ani care s-a ambitionat sa invete sa scrie si care, ulterior, aster?nea cuvinte pe
hartie, o tentativa de a face poezie. O poezie pe care, de altfel, a si scris-o, la varsta tineretii. Pana de
curand, a facut jurnalism si, din cate spune, va incepe un nou proiect. Ieri, jurnalista a vorbit, la Sibiu,
despre modul in care a decurs "Infruntarea finala" dintre Ponta si Iohannis, marturisind ca aceasta carte
este un pas important in cariera ei. Pentru mine, pentru cariera mea, este un punct important in care cer
socoteala clasei politice de ce a ajuns in situatia in care este astazi si in care cer socoteala colegilor mei,
oamenilor din presa, sa se trezeaza, sa depaseasca gaura aceasta neagra in care sunt multe institutii
media, si sa reusim impreuna sa facem un punct de la care sa scriem o alta pagina, a spus jurnalista.
Aceasta a dezvaluit ca, in pauzele de publicitate, cei doi candidati la presedintie erau agitati, abia vorbeau
unul cu altul, primeau vizitele colegilor din partid, care le ofereau sfaturi. Comportamentul
contracandidatilor, imaginea pe care au transmis-o, crede Madalina Puscalau, sunt cele care au facut
publicul sa aleaga. In vreme ce unul dintre candidati a incercat sa arate cat de documentat este, celalalt a
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expus o fata a unui om non-politic. In confruntarea finala, este clar ca unul a mizat mai mult pe imaginea
experimentatului, vorbesc aici despre Victor Ponta, premierul care avea informatii si tot felul de date pe
care Klaus Iohannis nu le cunostea, dar a fost mai putin uman, a transmis foarte putin din punct de vedere
emotional, iar alegerile de obicei sunt castigate de candidatul care reuseste sa creeze un val de emotie. O
emotie care, crede Puscalau, s-a creat in jurul celuilalt candidat, Klaus Iohannis. Valul acesta de emotii a
scos oamenii la vot si a dat peste cap toate calculele pe care si le facusera strategii de campanie, mai
spune Madalina Puscalau.
   
    Daca ar avea posibilitatea sa mai modereze inca o data dezbaterea dintre Ponta si Iohannis, Madalina
Puscalau si-ar construi emisiunea in asa fel incat sa le poata pune invitatilor sai si intrebari din politica
externa, pe care n-a mai avut timp sa le adreseze din cauza deselor pauze de publicitate, si ar schimba
studioul in care s-a desfasurat emisiunea.  
  

Cuvinte cheie: publicitate  istoria  cum  constantin  despre  radu  anes  anc  victor ponta  radu vancu
klaus iohannis  persoane  emotional  cal  far  dres  proiect
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