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Nu pot schimba trecutul. Doar prezentul e timpul în care pot 
face ceva. Viitorul e….doar un vis.

Profesor de chitară în cadrul Centrului Cultural 
Județean Constanța „Teodor T. Burada” încă din 
anul 2009, Camelia Hriscu Popescu este absolventă 
a  Universității  „Ovidius” din Constanța, Facultatea 
de Arte, specializarea Pedagogie Muzicală cu a 
doua specializare instrumentală. Pasiunea pentru 
muzică s-a manifestat de la o vârstă fragedă venind 
ca o „moștenire” din partea mamei. Așa a ajuns la 
vârsta de numai cinci ani să urce pentru prima oară 
pe scenă, participând la minitop. Mai târziu, a și 
jurizat un concurs pentru copii. A făcut parte chiar 
și dintr-un grup vocal din cadrul Școlii Populare de 
Arte din Suceava, iar după vârsta de 13 ani a început 
studiul aprofundat al muzicii în cadrul Liceului de 
Artă „Ciprian Porumbescu”.

„Întrucât trebuia să studiez și un instrument, 
profesoara mea de teorie muzicală m-a îndrumat 
spre chitară, considerând că dispun de aptitudinile 
necesare. De asemenea, chitara poate fi și un 
excelent instrument de acompaniament vocal.”

Mai târziu a făcut parte din grupul vocal-
instrumental “SIMBOL”, în cadrul Palatului Copiilor 
din Suceava. Ne mărturisește că a fost mereu 
încurajată și susținută de familie atât moral cât și 
material, iar acest aspect i-a dat mereu impulsul 
de a persevera. Este de părere că atâta timp cât 

depui efort și dovedești seriozitate, poți obține 
performanțe în orice domeniu. A studiat muzica 
alături de oameni dragi, a evoluat și treptat s-a 
perfecționat, și în mod firesc a apărut dorința de 
a transmite mai departe tainele acestei frumoase 
îndeletniciri artistice. Cariera pedagogică și-a 
început-o în anul 2009 simultan în cadrul Școlii 
nr. 3 Năvodari ca profesor de educație muzicală și 
ca profesor de chitară în cadrul Centrului Cultural 
Județean Constanța „Teodor T. Burada”. Așadar, 
meseria de profesor a venit ca o continuare firească 
a eforturilor depuse în adolescență.

Este ideal să faci dintr-o pasiune o profesie.
Pe parcurs, au apărut și avantajele dar și 
dezavantajele acestei profesii: frumusețea 
activităților cu copiii, programul relativ flexibil, 
lipsa presiunii dinafară, satisfacțiile părinților 
și ale cursanților. Dezavantajele sunt cele deja 
arhicunoscute, fiind generate și de subfinanțarea 
sistemului de învățământ. Însă cea mai mare 
împlinire a unui profesor este să vadă cum un 
cursant progresează treptat, însușindu-și pe 
parcursul timpului abilitățile specifice unui bun 
interpret.  De asemenea – aceea de a avea elevi 
atenți și receptivi, dornici să se perfecționeze oră 
de oră. (Ne mărturisește Camelia Popescu Hriscu)

Pe lângă orele petrecute la clasă, un profesor 
trebuie să depună un volum mare de muncă și 



acasă, adaptându-se în permanență evoluției 
fiecărei clase de elevi (sau a fiecărui elev, în cazul 
orelor individuale).  

Nemulțumirile sale sunt cauzate de atitudinea 
superficială a unor cursanți care nu alocă suficient 
timp studiului: „Ei consideră că pot progresa numai 
în cadrul orei la școală, justificând că sunt foarte 
ocupați în restul timpului, susținând că progresul 
depinde în cea mai mare măsură de profesor. 
Din păcate, nu toți cursanții vin în urma propriei 
lor pasiuni, unii fiind influențați de părinți sau de 
cunoștințe.”

La momentul actual, are în pregătire cincisprezece 
elevi la chitară. Printre cei mai buni cursanți, îi 
evocă cu mândrie pe cei care s-au remarcat pe 
parcursul timpului: Toma Sebastian Buruiană, Ali 
Baris Yildirim, Antonia Tode, Gabriel Sebastian 
Mitrica, Andrei Rareș Deoanca, Ana Patricia Stoian, 
Aytu Gelal. Meseria de profesor presupune o mare 
responsabilitate dar și o provocare. Într-o societate 
marcată de dezvoltarea rapidă a tehnologiei, dar 
și de lipsa culturii, elevii de azi sunt nerăbdători, 
manifestând adesea dezinteres față de studiu, în 
detrimentul mijloacelor tehnice. 

„Sunt inteligenți, creativi, însă așteaptă 
rezultate cât mai repede posibil.  În caz contrar, 
renunță cu ușurință. Sunt mai relaxați, mai curajoși, 
mai îndrăzneți, mai sinceri, exprimând cu ușurință  
ideile și așteptările proprii, spre deosebire de elevii 
de odinioară. De asemenea, aceștia întâmpină 
mari dificultăți în gestionarea propriului timp, 
fiind implicați în multiple activități extrașcolare.”

Printre premiile câștigate pe parcursul timpului 
amintește: Premiul III și Premiul “Eurocasting 
Italia” – ambele obținute la Festivalul Tinereții de 
la Mangalia, Premiul de Excelență obținut de Ziua 
Bucovinei la Cumpăna, Premiul Juriului obținut în 
cadrul Festivalului “Steluțele Mării” la Constanța, 
premiul II obținut la concursul Adam Mickiewicz 

(Suceava) cu participare internațională la Bialystok 
(Polonia). 

La începutul cursului de chitară se organizează 
probe speciale pentru verificarea aptitudinilor 
muzicale, precum reproducerea corectă a unor 
sunete sau a unor ritmuri. Pentru învățarea acestui 
instrument, cursanții au nevoie de dexteritate, 
voință, perseverență și foarte mult studiu, dirijat 
de un profesor competent. Un chitarist trebuie 
să posede un bun auz, simț ritmic, să știe totul 
despre instrument și să stăpânească bazele teoriei 
muzicale. De asemenea, trebuie să coordoneze 
semnalul cerebral cu mișcările ambelor mâini.

„În opinia mea, în urma orelor de studiu, fiecare 
cursant își poate însuși noțiunile tehnice de bază. 
Însă un cursant lipsit de talent nu va atinge aceleași 
performanțe ca unul foarte talentat.”

Experiențele petrecute la Centrul Cultural 
Județean Constanța „Teodor T. Burada” alături de 
cursanți, sunt plăcute și numeroase și sunt legate 
de satisfacția cursantului în urma efortului constant. 
Orele cu profesoara Camelia Popescu Hriscu se 
desfășoară într-o atmosferă plăcută și relaxantă. 
„Metoda de predare e personală și ține de secretul 
profesional, însă lucrez la fel cu toți elevii mei și 
mă adaptez nivelului fiecăruia.” Pe cei  care doresc 
să devină profesori îi sfătuiește să urmeze această 
profesie doar dacă o iubesc. „În caz contrar să nu 
se chinuie nici pe ei, nici pe cei care le vor fi elevi!”

În timpul liber îi place să călătorească. Ne 
mărturisește că există o armonie perfectă între 
profesie și viața privată și  că cele mai importante 
etape din cariera sa au fost formarea în familie, 
studiul individual, școală  generală, liceul de  muzică 
și studiile superioare. A absolvit două licențe și 
un masterat și până la momentul actual se poate 
mândri și cu lansarea a trei albume de muzică 
ușoară.

Iubește, călătorește, citește, ascultă muzică și 
crede în Dumnezeu! 

Este unul din citatele care o reprezintă. Camelia 
Popescu este o fire tolerantă și răbdătoare și cel mai 
bine se simte în țara ei. Îi place să înoate, să citească 
și îi îndrăgește pe renumiții artiști Jimi Hendrix, 
Tarja Turunen, Carlos Santana, Eric Clapton, Julien 
Bream, Antonio de Lucena. Iar dacă ar putea să se 
întâlnească cu o personalitate aceasta ar fi prințul 
Siddharta Gautama! Este totodată o persoană 
optimistă care tratează obstacolele vieții cu 
inteligență și tenacitate iar persoana care i-a marcat 
viața este chiar mama sa: 



„Și continuă să o facă într-un mod 
excepțional.”

Iubește chitara pentru că aceasta 
reprezintă sensibilitate armonie și liniște. 
Astăzi evocă cu nostalgie cel mai frumos 
moment din viața sa -anul 2016 -nașterea 
fiicei sale. Nu ar schimba nimic din viața sa, 
crede că în timp viața devine mai bună, dar 
se scurtează! 
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