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U19  Spectacole                                                          

Ce vă place? Teatrul, opera... ?       
 
Vă place teatrul? 
Căutaţi pe Internet un 
teatru din Bucureşti, 
de exemplu Teatrul Odeon: 
  
 

Teatrul Odeon, unul dintre cele mai reprezentative teatre 
din Bucureşti, a fost fondat în 1946. Sala Majestic a 
Teatrului Odeon, una dintre cele mai elegante săli de teatru 
din România şi singura din Europa cu tavan glisant, a fost 
inaugurată în 1974, în localul vechiului teatru construit în 
perioada interbelică. 
 
Aţi găsit în ziar un program cu titlul pieselor, dar fără 
numele dramaturgilor. Încercaţi totuşi să alegeţi unul 
dintre spectacole. Justificaţi. 
 

 
Spectacole în stagiunea 2008-2009 
 
Agnes, aleasa lui Dumnezeu  
Alchimistul 
Chip de foc 
De ce fierbe copilul în mămăligă 
Gaiţele 
Genocid sau ficatul meu e fără rost 
La ţigănci 
Leonce şi Lena 
Livada de vişini  
Marchizul de Sade 
Mizantropul  
Norway.Today 
Portretul lui Dorian Gray 
Spectacol pentru copii şi bunici 
Stele în lumina dimineţii 
Veronika se hotărăşte să moară 
 
 

Ghiciţi din ce piese 
sunt aceste scene? 

 
 

 
 

Dacă vă place istoria şi, deci, spectacolele medievale, 
intraţi pe site-ul: www.medievalart.ro. Explicaţi ce aţi găsit 
aici. Dacă, în schimb, vă place opera, căutaţi un spectacol 
pe site-ul Operei Române din Bucureşti: www.operanb.ro. 
Recomandaţi-l cuiva interesat. 

Lexic 
alchimist/şti (m) = alchimiste; alchemist 
ales, aleasă, aleşi, alese = choisi; chosen 
celebru/ă, i, e = célèbre; famous  
chip, uri (n) = visage; face 
a construi (esc) = construire; to built 
dramaturg, i (m) = dramaturge; playwright 
elegant, ă, i, e = élégant; elegant 
a explica (ø) = expliquer; to explain 
ficat (n) = foie; liver 
a fierbe = bouillir; to boil 
foc, uri (n) = feu; fire 
a fonda (ez) = fonder; to establish/found 
gaiţă/e (f) = pie; magpie 
genocid, uri (n) = génocide; genocide 
a ghici (esc) = deviner; to guess 
glisant, ă, i, e = glissant; gliding/sliding 
a hotărî (ăsc) = se décider; to decide 
a inaugura (ez) = inaugurer; to inaugurate 
interbelic, ă, i, e = de l’entre deux guerre; 
between the wars 
istorie (f) = histoire; history 
a justifica (ø) = justifier; to justify 
livadă/ezi (f) = verger; orchard 
local, uri (n) = local; pub/bar 
lumină/i (f) = lumière; light 
marchiz, i (m) = marquis 
medieval, ă, i, e = médiéval; medieval 
mizantrop, i (m) = mysanthrope 
a muri (ø mor) = mourir; to die 
operă/e (f) = opéra; opera 
piesă/e (f) = pièce; play 
portret, e (n) portrait; portrait 
a recomanda (ø) = recommander; to 
recommend 
reprezentativ, ă, i, e = représentatif;  
representative 
rol, uri (n) = rôle; part 
sală, săli (f) = salle; hall 
scenă/e (f) = scène; scene 
spectacol, e (n) = spectacle; 
performance/show 
stagiune/i (f) = stagion; session 
stea, stele (f) = étoile; star 
tavan, e (n) = plafond; ceiling 
teatru/e (n) = théâtre; theater 
titlu, ri (n) = titre; title 
totuşi = pourtant; stil, nevertheless, although  
ţigancă, ţigănci (f) = tzigane; gipsy woman 
vişin, i (m) = cerisier; cherry tree 
voce/i (f) = voix; voice 
 

Expresii 
fără rost = inutile; useless, pointless 
în schimb = en échange; or (else) 
cineva interesat = quelqu’un d’intéressé; 
somebody interested  
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Gramatică Exerciţii 
 

A. Superlativul relativ                          [G.3.2.3]   
Le superlatif relatif. Relative Superlative 

 
m.sg  cel mai talentat actor 
f.sg   cea mai talentată actriţă 
m.pl  cei mai renumiţi cântăreţi de operă 
f.pl   cele mai renumite cântăreţe de operă 

 
 

1. Citiţi: Lisez: Read:  � 
 

Comparată cu Maria Callas 
Angela Gheorghiu este una dintre cele mai renumite cântăreţe de operă din lume. 
Angela a debutat în 1992 la Covent Garden cu opera Boema de Puccini, în rolul 
lui Mimi. Vocea ei este considerată de criticii internaţionali drept o combinaţie 
între vocile celebrelor Maria Callas şi Renata Tebaldi. (Libertatea 14 aug 2007, p.14) 

 
 

2. Completaţi, după model: Complétez d’après le modèle: Fill in according to the model: � 

a. Teatrul Naţional din Bucureşti este cel mai reprezentativ teatru din România. 
b. Opera Română din Bucureşti este cea mai reprezentativă operă din România. 
c. Teatrul Odeon este unul dintre cele mai ............................... din Bucureşti. 
d. Sala Majestic este una dintre cele mai ................................. de teatru din România. 
e. Angela Gheorghiu este una dintre cele mai ........................... de operă din lume. 
  

B. Cauza La cause. The cause   [G.8.1; 9.1]   
pentru că, deoarece, din cauză că, din cauza, fiindcă 
 

Îmi place opera pentru că seamănă cu o poveste. 
Teatrul e interesant deoarece seamănă cu viaţa reală. 
Nu-mi place muzica de cameră din cauză că e monotonă. 
Nu merg la operă din cauza distanţei. 
Merg la concerte fiindcă îmi place muzica. 

 

 

3. Motivaţi: Justifiez: Motivate:  � 
 

Îmi place teatrul pentru că ............................................................................................................ 
Nu-mi place opera din cauză că ..................................................................................................... 
Merg săptămânal la teatru fiindcă ................................................................................................. 
N-am fost niciodată la teatru deoarece ........................................................................................... 
Din cauza ................................, nu-mi permit să merg la spectacole. 
 

C. cineva quelqu’un; somebody                                                                      [G.4.6.1.2]   
N: cineva G: (al, a, ai ale) cuiva D: cuiva A: pe/la/cu/despre cineva 
Cineva care e interesat de muzică merge la concerte. = Cineva interesat de muzică merge la concerte. 
Recomandă spectacolul cuiva interesat. 
 

4. NNNN----aveţi un bilet în plus? aveţi un bilet în plus? aveţi un bilet în plus? aveţi un bilet în plus?     ����    

Aveţi două bilete în plus la teatru. Cui le daţi? Vous avez deux billets 
supplémentaires au théâtre. À qui les donnez-vous? You have two extra theatre tickets? Whom are 
you going to give them to? 
 

 cuiva interesat care stă la un bilet în plus 
 cuiva care n-are bani pentru spectacole 
 unor buni prieteni 
 cuiva căruia nu-i place teatrul 
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Filmul românesc 
 
California Dreamin' (2007)* 
 
 

 

Regia: 
Cristian Nemescu 

În rolurile principale: 
Maria Dinulescu, Răzvan 
Vasilescu, Armand 
Assante 
 
Gen: 
Comedie, Dramă  
 
Premiera în România: 
01.06.2007 

 
 
Un tren care transporta armament strategic pentru 
o intervenţie americană în Kosovo este blocat 
pentru cinci zile într-un sat românesc, în aşteptarea 
unor aprobări oficiale solicitate de şeful gării, un 
mafiot local cuprins de un curios exces de zel. 
Întâmplarea reactivează o obsesie românească 
veche din 1944, când toată suflarea aştepta venirea 
americanilor. Primarul satului se dă peste cap 
pentru a le face şederea soldaţilor americani cât 
mai plăcută, organizându-le chefuri câmpeneşti şi 
programe artistice, dar încercând de fapt să-i 
câştige de partea lui pentru a-şi regla socotelile cu 
şeful gării. Fata acestuia din urmă se îndrăgosteşte 
de unul dintre soldaţi, dar pentru că nu ştie engleza 
de fel, îl ia pe unul dintre colegii ei de şcoală, 
îndrăgostit în secret de ea, să-i traducă ce simte 
pentru american. 

(http://colectiefilme.blogspot.com/search/label/Filme%20romanesti) 

 
 

 

 

 

Lexic 
a activa (ez) = activer; to activate 
american, ă, i, e = américain; American 
armament, e (n) = armement; weapons 
artistic, ă, i, e = artistique; artistic 
aprobare/ări (f) = avis favorable; approval(s) 
a aştepta (ø) = attendre; to wait 
aşteptare/ări (f) = attente; expectation 
câmpenesc/ească/eşti = champêtre; field 
a câştiga (ø) = gagner; to gain/win 
chef, uri (n) = fête; party 
comedie/i (f) = comédie; comedy 
curios/oasă, oşi/oase = curieux; curious/nosy 
dramă/e (f) = drame; drama 
exces, e (n) = excès; excess 
gară, gări (f) = gare; railwaystation 
gen, uri (n) = genre  
intervenţie/i (f) = intervention 
întâmplare/ări (f) = événement; event 
local, ă, i, e = local; pub, bar 
mafiot/ţi (m) = mafieux; mafia members 
obsesie/i (f) = obsession 
oficial, ă, i, e = officiel; official 
a organiza (ez) = organiser; to organize 
premieră/e (f) = première; first night/premiere 
primar, i (m) = maire; mayor 
a reactiva (ez) = réactiver; to reactivate 
regie/i (f) = mise en scène; direction 
sat, e (n) = village 
soldat/ţi (m) = soldat; soldier 
a solicita (ø) = solliciter; to request 
strategic, ă, i, e = stratégique; strategic 
şef, i (m) = chef; cheef 
a traduce = traduire; to translate 
tren, uri (n) = train 
venire/i (f) = arrivée, venue; arrival 
 

Expresii 
acesta din urmă = ce dernier; the latter 
cât mai = le plus... possible; as…as possible 
cuprins de = pris par; seized with 
a  se da peste cap = se plier en quatre; to do 
one’s utmost 
de fapt = en réalité; in fact/actually 
defel = pas du tout; at all 
de partea lui = de son côté; on his side 
exces de zel = excès de zèle; overacting 
în aşteptarea = dans l’attente de; waiting for 
a-şi regla socotelile = régler ses comptes; to put 
things straight 
toată suflarea = tout le monde; every single 
soul 

                                                 
* Filmul a primit premiul Un Certain Regard la Festivalul de la Cannes în 2007. 
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Gramatică Exerciţii 
 

D. Lexic: prefixul re- („din nou”) Lexique: le préfixe re-. Vocabulary: prefix re-                       [L.4.1.2]   

a activa > a reactiva:                        Întâmplarea reactivează o obsesie românească veche. 
 

5. Formaţi cuvinte noi cu prefixul re-:  � 
Formez des mots nouveaux avec le préfixe re-: Make new words with the prefix re-  
a face din nou > a reface 
a veni din nou > ...................................... 
a chema din nou > ................................... 
a traduce din nou > .................................. 

a vedea din nou > ............................................. 
a scrie din nou > ............................................... 
a-şi aminti din nou > ......................................... 
a se culca din nou > .......................................... 

 

6. Alegeţi un verb potrivit: Choisissez un verbe convenable: Choose a suitable verb:  � 
a reface, a reveni, a recunoaşte, a rejuca, a revedea, a-şi reaminti  
a. Am ................................ spectacolul de 3 ori. 
b. Eram într-o lojă de sus, dar te-am ............................... pentru că aveam binoclu. 
c. Am uitat acţiunea acestui film, dar după primele scene, mi-am ............. că l-am văzut.
d. Filmul ......................... pe ecrane pentru că a avut mare succes. 
e. Piesa s-a ........................... în mai multe stagiuni. 
f. Distribuţia a fost complet ................................... 

 
 

E. Folosirea genitivului L’emploi du génitif. Use of Genitive                                                              [G.8.1]   

în aşteptarea + G:  în aşteptarea americanilor 
de partea + G:  de partea lui 
În aşteptarea unor aprobări oficiale, trenul a stat blocat într-o gară. 
Primarul satului încearcă să-i câştige pe americani de partea lui. 
 

7. Completaţi cu un genitiv potrivit: ���� 
Complétez avec un génitif convenable: Fill in the blanks with a suitable Genitive: 

satului, americanilor, gării, unor aprobări oficiale, soldaţilor americani, lui, ei, şefului de gară 
Toată suflarea aştepta venirea ....................................................... 
Un tren cu soldaţi americani este blocat pentru cinci zile într-un sat românesc, în aşteptarea ................. 
Primarul ................. se dă peste cap pentru a le face şederea ..................... cât mai plăcută. 
De fapt primarul doreşte să-şi regleze socotelile cu şeful ...................... şi încearcă să-i câştige pe 
americani de partea ............ 
Fata ..................................... se îndrăgosteşte de unul dintre soldaţi. 
Unul dintre colegii ........ de şcoală este îndrăgostit în secret de ea. 
 

8. Priviţi imaginile şi spuneţi dacă preferaţi să vedeţi filme acasă, la televizor, pe calculator, 
sau în sala de cinema. Justificaţi. Regardez les images et dites si vous préférez voir les films chez vous, à la télé, sur 
votre ordinateur, ou dans une salle de cinéma. Justifiez. Look at the pictures and decide whether you like watching films at home on 
TV or on the computer or at the movies. Explain. � 
 

1   2   3   4  5   6   
 

9. Ce credeţi că este personajul de mai jos şi ce face el în general? � 
Que pensez-vous qu’est le personnage ci-dessous et que fait-il en général? What do you think the character below is? What does he do?  
 

 

 
............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................ 

 

10. Povestiţi un film de succes din ţara dv. Spuneţi de ce v-a plăcut mai mult decât altul. Racontez un 
film de succès de votre pays. Dites pourquoi vous l’avez aimé plus que d’autres. Say why you have opted for one and not for another? � 


