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Macheta, complet 
automatizată, conţine 
21 de metri de cale 
ferată dispuşi pe două 
circuite pe care rulează 
simultan şapte trenuri 
ce funcţionează după 
culoarea semafoarelor.
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 Diorama din sufrageria 
lui Arin reproduce fidel de-
taliile unui oraş german din 
anii ’70 şi este construită în 
mare parte din materiale re-
ciclabile. 

Micuţul oraş poartă nu-
mele de Blumenberg şi are 
toată infrastructura necesa-
ră unui centru urban: şose-

le, semafoare, iluminat pu-
blic, pasarele, trotuare, tera-
se, poduri, tunele, gară, pri-
mărie, poliţie şi multe altele. 
Arin a construit semafoare-
le din mine de pix, piese le-
go şi leduri. 

Toate sunt funcţionale şi 
sincronizate în sensul sigu-
ranţei circulaţiei. Trenurile 
respectă culoarea semaforu-
lui şi, dacă în viaţa reală se 
mai întâmplă accidente fe-
roviare, în „Oraşul din sufra-
gerie“ aceste incidente sunt 
excluse.

S-a născut în gară
Arin Panait s-a născut pe 17 
septembrie 1962 în gara din 
Piatra Neamţ, după opt luni 
de sarcină. 

„Părinţii mei plecaseră la 
Vatra Dornei în concediu, iar 
în gară la Piatra Neamţ un 
călător a scăpat geamanta-
nul pe burta mamei. Atunci i 
s-a rupt apa şi am fost născut 
în gară“, spune Arin, care mai 
adaugă că mulţi dintre prie-
teni au pus pasiunea lui pen-
tru trenuri pe seama locului 
inedit de naştere. După şcoa-
lă, Arin a lucrat la Depoul Pa-
las şi mai apoi la Întreprinde-
rea Judeţeană de Transport 
Local (IJTL) Constanţa unde 
a pus pe şine primul tramvai 
din oraş. 

Arin Panait s-a apucat de 
modelism feroviar în 2007, 
ambiţionat de nişte prieteni 

care nu îl credeau în stare să 
realizeze o dioramă. 

Diorama unicat
„Am început pe covor şi am 
ajuns acum la o dioramă cât 
jumătate din cameră“, spune 
modelistul, care mai adaugă 
că în tot acest timp s-a bucu-
rat de suportul soţiei. 

A construit relieful din 
polistiren expandat şi apoi 
l-a acoperit cu ipsos şi iarbă 
sintetică, şoselele sunt din 
carton scos la imprimantă, 
trotuarele din linoleu, bor-
durile din beţe de chibrit, iar 
stâlpii de iluminat din mine 
de pix şi leduri. 

Locomotivele şi vagoane-
le sunt tunate, iluminate şi 
îmbătrânite după tehnici pu-
blicate şi pe site-ul lui www.
trenulete.info. Niciun deta-

liu nu i-a scăpat lui Arin, ca-
re a confecţionat chiar şi jar-
diniere cu flori pentru feres-
trele caselor, semne de cir-
culaţie, pasarele şi balustra-
de. Pentru că a vrut ca toa-
tă munca lui să prindă via-
ţă, feroviarul nostru a auto-
matizat întreaga dioramă, 
după o schemă logică gân-
dită de el. 

Sistemul de control al cir-
culaţiei trenurilor este re-
produs după cel al CFR, cu 
Blocuri de Lumini Automat.
Trenurile circulă după cu-
loarea semafoarelor, iar ba-
rierele sunt puse şi ridicate 
în funcţie de circulaţia tre-
nurilor. Diorama are 2,8 me-
tri lungime şi 1,5 metri lăţi-

me, două circuite care tota-
lizează 21 de metri de cale fe-
rată, tunele, poduri, terase 
şi parcuri. În acest moment, 

macheta lui Arin este sin-
gura dioramă în sistem ana-
log, complet automatizată 
din ţară.

Oraşul are o infrastructură complexă. Şapte trenuri circulă sincronizat.

Adrian Panait este creatorul şi edilul oraşului său. FOTOGRAFII: ALEXANDRU BOŞTINĂ

Arin Panait locuieşte într-un apartament 
cu două camere din zona Pieţii şi are 
în sufragerie un oraş în miniatură, la scara 1:87 
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Primarul
din sufragerie

Proiect similar

 Arin Panait a fi nalizat 
diorama, însă nu vrea să 
renunţe la pasiunea lui şi 
îşi propune să înceapă 
un alt proiect la o scară 
mai mică, unde să repro-
ducă în detaliu un cartier 
constănţean cu trasee de 
tramvaie care să circule 
după semafoare şi să 
oprească în staţii. 

„Vreau să vând diorama pe 
care am construit-o acum 
pentru că nu am loc şi nici 
bani să îmi desfăşor urmă-
torul proiect“, spune 
Arin, care precizează că 
actualul proiect s-a auto-
fi nanţat din lucrările de 
service pe care le-a prestat 
pentru diverşi colecţionari 
de trenuleţe.

cifre

21
DE METRI de cale ferată 
sunt dispuşi pe dioramă, 
pe două circuite.

7
TRENURI circulă 
simultan pe şine, fi ind 
ghidate de semafoare.

Arin Panait
48 DE ANI

Am început pe 
covor şi am ajuns 
la o dioramă 
cât jumătate 
din cameră.
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 Artiştii circului bucu-
reştean „Orlando“, vin în 
premieră în reşedinţa jude-
ţului. Spectacolul oferit de 
acrobaţi a stârnit până acum 
ropote de aplauze pe scenele 
din marile capitale ale Euro-
pei, aşa că se anunţă a fi unul 
de senzaţie. 

Din program, nu vor lipsi 
acrobaţiile, dansurile orien-
tale şi momentele vesele ofe-
rite de clovni, dar şi dresuri-
le de animale. Cei mai poz-

naşi artişti necuvântători ai 
circului „Orlando“ sunt câi-
nii fotbalişti. 

Îmbrăcate în culorile 
echipelor Steaua, Dinamo 
şi Rapid, patrupedele vor în-
cinge în mijlocul arenei un 
meci de fotbal. De aseme-
nea, spectatorii pot urmări 
şi un număr special de dre-
sură oferit de tarantule şi 
reptile fioroase. 

„Cu siguranţă, cea mai în-
drăgită parte a spectacolului 
pe care noi îl vom susţine la 
Slobozia va fi cea de dresu-
ră. Animalele sunt foarte în-

drăgite de public. Sunt con-
vins că meciul de fotbal va 
stârni ropote de aplauze“, es-
te de părere Orlando Popes-
cu, administratorul Circului 
Orlando din Capitală. 

Totodată, cei 12 artişti ai 
circului vor oferi nenumă-
rate numere de acrobaţie şi 
dansuri orientale. Din trupă 
face parte şi un fachir. El le 
va demosntra celor prezenţi 
că focul poate fi uşor îmblân-
zit cu îndemânare. 

„Este un artist cu expe-
rienţă, căruia îi place să se 
joace cu focul, la propriu. Nu 

îi este teamă de acest lucru. 
Evident, se pregăteşte pen-
tru numerele sale aproape 
zilnic“, adaugă administra-
torul circului. 

Prima reprezentaţie va 
avea loc mâine seară, înce-
pând cu ora 18.00. Arena cir-
cului va fi amplasată în zo-
na Ştrandului Municipal din 
oraş. Preţul biletelor este de 
15 lei, atât pentru copii, cât 
şi pentru adulţi.

Circul Orlando va ramâne 
la Slobozia până luni pentru a 
oferi spectacole pentrulocal-
nicii dornici de distracţie.Clovul Tommy, este preferatul celor mici. 

DISTRACŢIE

Circul Orlando are în weekend spectacole la Slobozia
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