
Moses Stories este o arhivă performativă de poveşti personale ale rezidenţilor Căminului 

’’Moses Rosen’’. Timp de trei luni, artiştii tangaProject au dezvoltat, împreună cu  membrii 

comunităţii, teme şi subiecte care pornesc de la experienţa de viaţă a fiecărui rezident.  

Povestirea, ca metodă de intermediere a unei comunităţi, este explorată prin diverse medii - 

scris, înregistrare audio, desen, colaj.  

Proiectul are două componente: atelierul de scris pornind de la istoria personală, care are ca 

rezultat final spectacolul-lectură; și atelierul de povești în imagini, în cadrul căruia 12 

rezidenți au lucrat desene și colaje, asamblate într-o expoziție.  

Prima experienţă religioasă într-o sinagogă, raportul preot-rabin văzut din perspectiva unui 

copil de 7 ani, dislocarea continuă, relaţia dintre două surori gemene sunt câteva dintre temele 

pe care monoloagele scrise și citite de 8 rezidenți ai căminului le au în centru.  

Spectacolul Moses Stories a avut premiera la Căminul ’’Moses Rosen’’, în cadrul 

Festivalului Naţional de Teatru, în luna noiembrie 2010; a doua reprezentație a spectacolului-

lectură a avut loc la Clubul Braille al FCER-DASM. Cea de-a treia reprezentație are loc la 

Teatrul Evreiesc de Stat. 

Moses Stories face parte din proiectul Vârsta4, proiect de artă comunitară, desfăşurat de 

tangaProject împreună cu rezidenţii căminului de persoane vârstnice ’’Moses Rosen’’ din 

august 2009.  

Obiectivul major al proiectului este schimbarea percepţiei asupra bătrâneţii în societatea 

românească. 

Echipa Moses Stories: 

Texte: Bertha Liebovich, Iudith Ardeleanu, Margareta Eschenazy, Marius Armașu, 

Medi Wechsler Dinu, Pompiliu Sterian, Sorin Steinberg, Virginia Mihăescu. 

Moderator: Tina Grimberg 

Desene/colaje: Angela Duia, Eduard Hirsch, Eva Șalomon, Eveline Iancu, Germaine 

Covalenco, Lazăr Grumberg, Lucia Bergfeld, Luiza Goldstein, Nadia Rusu, Rachelle 

Iacob, Simion Gyorgy, Tudor Roman. 

Coordonatori proiect: Alice Monica Marinescu, Mihaela Michailov, Katia Pascariu, 

David Schwartz. 

Colaboratori: Paul Dunca, Anca Benera, Adrian Cristea, Lala Mișosniky, Sever Bîrzan, 

Vlad Petri, Rodica Dumitrache, Ilie Zan. 

Proiect realizat în colaborare cu FCER-DASM, Căminul Moses Rosen, JCC București, 

Teatrul Evreiesc de Stat. 

 



BIOGRAFII AUTORI TEXTE “MOSES STORIES” 

BERTHA LIEBOVICH 

În familie mi se spunea Tuța. Mă cheamă Bertha și sunt din 

București. Sunt născută în 1924 și de vreo doi ani am început să mă 

simt de 87 de ani. Am lucrat 30 de ani cadristă. Îmi plac mult toate 

dulciurile – mai ales baclavaua cu multă nucă, humentaș și 

savarinele cu multă frișcă. Culoarea mea preferată este roșu și cel 

mai mult îmi place să dorm, pentru că nu dorm destul. Mi-am iubit 

foarte mult soțul cu care am stat împreună 49 de ani. Acum mi-ar 

plăcea să fiu dinnou în casa în care am locuit 31 de ani și cel mai 

mult îmi doresc să văd cât mai bine în continuare. 

 

IUDITH ARDELEANU 

Când eram mică, mama îmi spunea Ditulica. Mă cheamă Iudith și 

sunt din Oradea. Sunt născută în 1931 dar mă simt de parcă aș avea 

50 de ani. Am absolvit Facultatea de medicină generală din 

București, secția Pediatrie. Am lucrat 4 ani ca medic pediatru la țară 

și 35 de ani cercetător științific la Institutul Cantacuzino. Dacă nu aș 

fi fost medic, aș fi vrut să fiu profesoară. Mâncărurile mele preferate 

sunt friptura de pasăre cu cartofi prăjiți și clătitele făcute de mine. 

Culoarea mea preferată este galben și cel mai mult îmi place să 

citesc. Îmi plac oamenii foarte serioși și foarte muncitori. Aș vrea să 

fiu acum în casa mea din București și cel mai mult îmi doresc să fiu 

sănătoasă și veselă. 

 

MARGARETA ESCHENAZY 

Când eram mică, mama îmi zicea Gretica. Mă 

cheamă Margareta. M-am născut la Bucureşti în 

1937. Mă simt de parc-aş fi la început de viaţă. Am 

fost editor, redactor de carte şi corector. Mâncarea 

mea preferată este varza murată, culoarea mea 

preferată este roz și cel mai mult îmi place să fiu 

bine dispusă. Un lucru important despre mine este 

că mi-am dedicat viaţa celor din jur: soră, părinţi, 

colegi, ţară. Am înţeles că rostul meu e aici. Acum mi-ar plăcea să fiu la mine acasă, pe 

strada Londra, numărul 15. Cea mai mare dorinţă a mea este să nu fiu singură. 

 



MARIUS ARMAȘU 

Când eram mic, mama mă striga “Maliu”. Mă numesc Marius 

Armaşu,  m-am născut în 1956, în Gura Humorului, dar cel 

mai mult am stat la Râmnicu Vâlcea. Am 54 de ani şi mă simt 

de parcă aş avea 35. Am fost de meserie rectificator. Dacă nu 

aş fi muncit asta, mi-ar fi plăcut să fiu mecanic de locomotive. 

Mâncarea mea preferată e friptură steak. Culoarea mea 

preferată e albastru. Cel mai mult îmi place să merg la 

cinematograf. Un lucru important despre mine este că îmi 

place să merg pe munte. Acum mi-ar plăcea să fiu în Elveţia. 

Cel mai tare îmi doresc să fiu mai puţin mofturos la mâncare, 

să pot mânca orice.   

 

MEDI DINU 

Toată familia mă striga “Medi”. Aşa e obiceiul în Ardeal, prima 

fată să fie “Medi”, primul băiat “Bubi”, şi cel mai mic din familie 

“Bebi”. Numele meu este Margareta. Sunt din Brezoi. M-am 

născut în 1909. Mă simt cam de 65 de ani. Dacă nu aş fi fost 

pictoriţă, mi-ar fi plăcut să fiu arhitect de interior. Mâncarea mea 

preferata este morcovul, în toate formele lui. Cred că “bleu” cu 

toate nuanţele lui este culoarea care îmi place cel mai mult. Un 

lucru important despre mine: ar fi o mare durere pentru mine să fac 

ceva, de care părinţilor mei să le fie ruşine; orice faptă de care să 

ştiu, că i-ar face să se ruşineze, că fata lor e capabilă de aşa ceva. 

Cel mai mult mi-ar plăcea să fiu acum în Grecia, cum era ea când 

am fost eu acolo. Era un fel de Balcic, mai intens. Cea mai mare 

dorinţă a mea este să am o moarte uşoară. 

POMPILIU STERIAN 

Când eram copil mi se spunea Puiu. Acum mă cheamă 

Pompiliu și sunt din București. Am 92 de ani, dar mă simt 

mult mai tânăr. Am fost ziarist și asta mi-am dorit să ajung 

încă de când eram mic. Mâncarea mea preferată este 

mămăliguța cu brânză și smântână, culoarea mea preferată 

este albastru și cel mai mult îmi place să ascult muzică. În 

2009 am creat blogul www.varstapatru.blogspot.com și am 

fost declarat de presă ”Cel mai bătrân blogger din 

România”. Acum aș vrea să fiu în Canada la nepoata mea 

și cel mai mult îmi doresc să am parte de sănătate și liniște. 

http://www.varstapatru.blogspot.com/


SORIN STEINBERG 

Când eram mic, colegii de şcoală îmi spuneau ’’Nucă de cocos’’. Mă 

cheamă Sorin şi sunt din Bucureşti. M-am născut în 1951, dar mă simt 

de 39 de ani. Am fost economist şi dacă n-aş fi fost economist, aş fi 

vrut să fiu astronaut. Mîncarea mea preferată este friptura cu cartofi 

prăjiţi, culoarea mea preferată este negru şi cel mai mult îmi place să 

mă uit la televizor. Scriu versuri. Acum mi-ar plăcea să fiu în Israel la 

băiatul meu şi cel mai mult îmi doresc să merg în excursie în Israel. 

 

VIRGINIA MIHĂESCU 

Când eram mică, părinţii îmi ziceau ’’fata mamii’’ sau ’’puişor’’. 

Mă cheamă Virginia. Sunt din Bucureşti. M-am născut în 1922. 

Mă simt de parc-aş avea 35, hai 40 de ani. Am fost tehnician 

proiectant. Mi-ar fi plăcut să fiu ce-am fost. Mâncarea mea 

preferată este şniţel cu cartofi prăjiţi, culorea mea preferată este 

albastru-bleu și cel mai mult îmi place să călătoresc. Dacă-mi spui 

să merg în China, acum aş pleca! Mi-ar plăcea să fiu unde e 

permanent vară şi vegetaţie. Cea mai mare dorinţă a mea este să-

mi păstreze Dumnezeu mintea şi picioarele bune. 

 

 

TINA GRIMBERG 

De mică, mama mi-a spus Tina. Mă cheamă Esthera și sunt din 

Iași. M-am născut în 1931, dar uneori, când mă simt foarte 

bine, parcă am 20 de ani. Dacă nu aș fi fost economist, mi-aș fi 

dorit să devin doctor pentru că îmi place să îngrijesc oamenii. 

Mâncarea mea preferată este antricotul de vacă gustos, bine 

bătut și bine prăjit, culorile mele preferate sunt roșu și bleu, iar 

cel mai mult îmi place să gătesc. Acum mi-ar plăcea să fiu 

acasă la mine, în București, pe strada Drumu Murgului. Cea 

mai mare dorință a mea este să fiu sănătoasă. 

 

 


