Floarea Calenic

O poetă precoce
Născută în 1993, Ioana Ichim se remarcă încă din clasa a II-a, când era
elevă la Şcoala ,,Alexandru Ciucurencu”, prin creaţii literare ce
anunţau un talent deosebit. În ciclul
gimnazial, sub îndrumarea profesoarei
de română, Floarea Calenic, își perfecţionează aptitudinile înnăscute și
publică volumul „Treisprezece și trei
sferturi” (2008), o premieră la nivel
național, ţinând cont de vârsta autoarei.
În prefaţa volumului, profesoara
Floarea Calenic preciza: Infinitul, visul,

albul purificator, lumina, devin, în
creațiile poetei , simboluri ale unei lumi
spre care tânjește sufletul ei, agresat de
realitatea cotidiană. Creatoarea vrea să
iasă din „temniţa” la care o condamnă
banalul vieţi, dorind să nu-i fie frânte
aripile în zborul lor spre azur.
Absolventă a Facultății de Comunicare și Relații Publice din cadrul
SNSPA București, Ioana Ichim începe
să devină „o voce” puternică în publicitate.
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