
O viata cu cantec
Cand e invitata sa cante la evenimente, Alina Luciana Puscas se amuza, amintindu-si cum exersa, acum
cativa ani, in fata oglinzii, cu un spray pe post de microfon. Eleva in clasa a XII-a la Liceul de Arta si
premiata la Olimpiada Nationala de Arta Vocala Interpretativa, Alina isi incearca norocul si pentru
marele premiu in concursul „Premiaza-ti elitele!" .

  „Elitele pot avea sanse, dar depinde si de oamenii din jurul lor care le apreciaza sau nu efortul" ,
Luciana Alina Puscas

 Pentru Alina, viata este ca un cantec. In afara de ora de canto obligatorie pe zi la scoala, ea canta tot
timpul cand este acasa sau chiar in pauzele dintre ore. Nu concepe viata fara muzica. Ii place orice fel de
muzica, insa oficial, canta muzica clasica. Nu a fost crescuta ascultand muzica clasica si nici parintii sai
nu sunt muzicieni. Spune ca a descoperit singura aceasta pasiunea a sa, chiar de pe vremea cand era copil
de gradinita. „Pentru mine, in general, muzica este un mod de viata pentru ca ma ajuta in tot ce fac. Si nu
cred ca exista zi in care sa nu cant. Nu iubesc numai muzica de opera. Imi place orice gen de muzica,
atata timp cat este de calitate. Pasiunea pentru muzica am descoperit-o din gradinita, iar de atunci am
stiut ca muzica e viata mea" , marturiseste Alina Luciana Puscas. 

 Prima recunoastere

 Chiar daca este foarte talentata si are o voce superba, tanara nu a putut participa la concursuri pana la
varsta de 17 ani. Asta deoarece numai dupa aceasta varsta se poate participa la olimpiade de canto clasic.
S-a bucurat foarte mult de acest premiu, la fel si parintii sai care sunt si eu foarte talentati si au ureche
muzicala, insa nu si-au fructificat aceste calitati. S-au bucurat foarte mult ca fiica lor a reusit sa obtina
acest premiu. Mai mult, in familie se mai prevede un mare talent al muzicii romanesti. Mezinul familiei
Puscas, Robert, care are numai 7 ani, dar care deja da semne ca este un mic Mozart. „Este destul de
micut, insa se vede ca are ureche muzicala" , spune Alina despre fratele sau. 

 O tanara modesta

 Ieri am vizitat-o pe Alina la Liceul de Arta. Am intalnit-o alaturi de colegii sai in jurul unui pian vechi. Il
au tot timpul in clasa si exerseaza. S-au oprit pentru un moment si ne-au lasat sa intram in lumea lor. Au
povestit cat de mult le plac orele de canto si cat de mult se bucura ca Alina, colega lor, a reusit sa duca
mai departe numele liceului si implicit al clasei. „Ne bucuram foarte mult ca a obtinut acest premiu" , au
spus, in cor, colegii tinerei. „Primul premiu al meu a fost in clasa a XI-a la olimpiada nationala de arta
vocala interpretativa unde am obtinut mentiune. A fost primul concurs la care am mers deoarece numai
dupa 17 ani se poate participa la concursuri la canto. A fost o implinire pentru mine" , explica olimpica.

 Transmite emotia cantecului

 In ultima vreme, Alina a fost invitata la o serie de evenimente culturale care au avut loc in municpiul
Sibiu. A cantat o arie semnata de Mozzart la lansarea unui nou numarul al revistei Transilvania la
Prefectura, precum si la o intalnire de afaceri la Hotel Palace. Spune ca a avut ceva emotii si crede ca este
ceva normal sa ai emotii atunci cand esti pe scena si stii ca publicul te urmareste indeaproape. De acceasi
parere este si profesoara sa de canto, Crina Popovici, care mereu ii spune Alinei ca „fara sa ai emotii nu
poti sa transmiti nimic publicului" . Iar pentru Alina, cireasa de pe tort sunt aplauzele. Spune ca este o
experienta inedita atunci cand primesti aplauze. 
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 Isi doreste un pian

 Invata la liceul de Arta din Sibiu inca din clasa a V-a, iar visul sau este sa urmeze Conservatorul din
Bucuresti, sectia canto. Stie ca este o decizie destul de indrazneata, dar promite sa munceasca foarte mult
pentru ca visul sau este sa ajunga o soprana cunoscuta. Pana atunci insa va exersa in corul scolii si la
pianul invechit din sala de clasa. Si-ar dori sa aiba si ea unul acasa, insa spune ca pentru a-si achizitiona
un pian ar fi nevoie de un efort financiar foarte mare. „Daca voi castiga premiul in valoare de 1500 de lei
oferit de Monitorul de Sibiu si Automotive Continental System mi-as lua ceva folositor, poate chiar un
pian. Sau voi merge intr-o calatorie in strainatate" , sustine eleva. 

  Adora muzica lui Mozart

 Cand vine vorba sa aleaga o arie pe care s-o cante, Alina nu sta prea mult pe ganduri. Alege o arie
compusa de austriacul Wolfgang Amadeus Mozart, unul din cei mai prodigiosi si talentati creatori in
domeniul muzicii clasice. Inca de mic copil, Wolfgang da dovada geniului sau muzical. La varsta de 5
ani, inainte de a sti sa scrie, compune cateva piese pentru pian, transcrise imediat de tatal sau. In scurta sa
viata, Wolfgang Amadeus Mozart a compus un numar enorm de opere muzicale, cele mai multe neegalate
in frumusete sau profunzime. Mozart a fost autorul a 41 de simfonii. Pasionat de opera, a compus 17
opere, dintre care cele mai cunoscute, jucate si astazi pe scenele tuturor teatrelor de opera din lume, sunt:
Rapirea din Serai, Nunta lui Figaro, Don Giovanni, Cosi fan tutte, Flautul fermecat. A mai compus 19
messe, cantate, motette pentru soprana si orchestra, oratoriul „Die Schuldigkeit des ersten Gebots"  si
„Requiem" -ul in re minor.
  

Cuvinte cheie: liceul de arta sibiu  campanii concurs monitorul sibiu  premiaza-ti elitele  olimpiada
nationala de arta
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