Reflexii în timp
Ioan Tămâian este artistul sticlar sibian născut sub semnul fin și aprig al
siliciului. A copilărit în Poiana Codrului, acolo unde este atestată cea mai veche
fabrică de sticlă de la noi.După liceul de arte din Satu Mare a fost student la
Cluj unde la catedra de ceramică, stică, metal a fost îndrumat de Maria Nemeș,
Cornel Ailincăi și Mircea Spătaru. A rămas fascinat de acest material nobil și
imprevizibil și și-a făcut din el mijlocul predilect de expresie.
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publicaţie lunară de cultură.
Apare la Târgu-Mureş, sub egida onorifică
a filialei locale
a Uniunii Scriitorilor din România

Nichita Stănescu

Feriţi-vă să aveţi dreptate prea repede,
prea devreme - ca să aveţi la ce visa.

pag. 11

Emil Botta - meditaţia
spectaculară

Iulian BOLDEA

Lirica lui Emil Botta are o singularitate accentuată, un
sunet aparte în ansamblul lirismului românesc al secolului
XX. Poemele sale se situează la întrepătrunderea dintre meditaţia spectaculară şi ceremonia onirică...
pag. 3

Richard Balint:
“Cel mai mare
premiu pentru
mine sunt
aplauzele de
la sfârșitul
spectacolelor”

UNDE NE SUNT POLEMIȘTII/
UNDE NE SUNT POLEMICILE?
Dumitru-Mircea BUDA
criza în care discursul cultural de astăzi se află e cel mai
bine exprimată prin ineficienţa şi sterilitatea flagrantă a
încercărilor de polemică la care putem asista.
pag. 5, 6
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CA O SALBĂ DE SOARE ȘI ROUĂ,
POEZIA...

Alexandru CIUBÎCĂ
Doamna Ligia Dalila Ghinea
este o personalitate exemplară ca
Om al Cetății. Stabilită la SfântuGheorghe (județul Covasna) după
absolvirea studiilor în Cetatea
Banilor, Craiova, în calitate de
profesoară de limba și literatura
română, în ultimele exact trei
decenii și-a găsit aici menirea,
vocația, ceea ce a determinat-o să
afirme: "Casa mea este aici. Aici am
trăit cei mai frumoși ani, am avut
cele mai mari împliniri." Este un
semn de patriotism, nu clamat,
ci firesc asumat și împlinit, în
a deveni un reper al culturii românești din județele Covasna și
Harghita, "o luptătoare privind
turnurile de apărare identitară,
implicată activ în viața societății
civile românești, colaborator de
nădejde al Dr. Ioan Lăcătuşu,
cel care a creat și întreține acest
focar de cultură și de spiritualitate
românească în zonă."
Sub aspect strict profesional,
a fost metodist și inspector școlar
adjunct al ISJ Covasna, precum
și președinte al Asociației Pedagogilor Români din același județ.
Dar satisfacția majoră i-o oferă
munca de formare a conștiințelor
elevilor, atât la clasă, la liceul
"Mihai Viteazul" din SfântuGheorghe, cât și în afara acesteia.
A susținut creativitatea elevilor
prin cenaclu literar, publicarea de
reviste și antologii literare școlare.
Cu tristețe, doamna Ligia
Dalila Ghinea a trebuit să constate
că "În Covasna și Harghita limba
română e pe cale de dispariție (...)
Slăbirea autorității Statului Român
s-a produs aici cu concursul politicienilor de la București care (...)
au cedat interese uriașe în zonă,
mai exact, interese ale comunității
românești, punând însăși existența ei în pericol." Reprezentanților
acesteia nu le mai rămâne decât
să încerce să-și ia destinul în propriile mâini. În acest context se
înscriu și demersurile culturale
și civice ale doamnei Ligia Dalila
Ghinea. Face parte ca membru
sau se găsește în fruntea practic a
tuturor asociațiilor și forumurilor
civice din zonă, este colaborator,

lector-corector şi coordonator la
edituri precum "Eurocarpatica" și
"Angvstia" (Sfântu-Gheorghe), "Grai
Românesc" (Miercurea-Ciuc) etc,
redactează prefețe, colaborează
la publicațiile periodice din zonă,
este mereu prezentă în volume
colective.
Volumele personale includ
mai cu seamă eseuri, în care
comentariul
se
bazează
pe
analiza atentă a textului și pe
o fină observație critică („Solilocvii" – 2012; „Pseudojurnal" –
2014; „Poetică și poietică" – 2015;
„Aniversare" – 2016). Recent,
scriitoarea și-a surprins cititorii prin publicarea a trei cărți de
poezie, care aduc în prim-plan o
sensibilitate profundă, pe care n-a
reușit să o estompeze impactul cu
o realitate extrem de dură. Este
vorba de volumele „Clipe" – 2017;
„Tăceri de toamnă" – 2018; „Flori
de rouă" – 2018.
<<Zonă cu un anume specific,
spațiu de contact dintre două
comunități, ținutul Covăsneni şi
Harghiteni are nevoie de astfel
de demersuri critice, inițiative
culturale, civice, ca acestea ale
profesoarei Ligia Ghinea, pentru
a pune în valoare creația literară,
faptele de cultură ale minunaților condeieri, cărturari, scriitori,
jurnaliști români din acest areal,
neglijați sau nebăgați în seamă
de criticii din Țară, respectați și
promovați în comunitate pentru
problematicile complexe, speranțele și durerile cărora se dăruiesc,
în condițiile unui "dezechilibru
simbolic, sub care se dezvoltă
toate celelalte dezechilibre din
plan administrativ, economic,
școlar, cultural, demografic" din
regiune, în care "singurele formule
instituționale care mai protejează
viața comunitară românească
sunt Biserica și Școala".
*

*

*

Vă propunem, în rândurile următoare, o lectură și o interpretare
absolut personale ale poemelor
Ligiei Dalila Ghinea, cuprinse în
volumul, de o extremă eleganță
grafică, și apărute sub titlul
FLORI DE ROUĂ, Editura MAGIC
PRINT, Onești, 2018, cu o prefață
de Adrian Lesenciuc, Președintele
Uniunii Scriitorilor din România,
Filiala Brașov și o serie de repere
biobibliografice care ne-au permis structurarea prezentării anterioare a autoarei, realizate de
prof. dr. Catinca Agache, Uniunea
Scriitorilor din România, Filiala
Iași.
Titlul volumului este o splendidă metaforă și el surprinde în
profunzime starea atitudinală

sub semnul căreia se circumscriu
poemele de faţă. Un manual de
fizică ne informează, sec, despre
cele trei stări de agregare ale
apei; biologii ne vorbesc despre
rolul ei esențial în existența
vieții pe Pământ. Aria valențelor
elementului acvatic este, însă,
mult mai numeroasă, dacă ne
gândim la rolul și rostul ei în
mitologie și în evoluția mentalităților umane. Revenind la
aspectul strict fizic, apa poate fi și
un însemn cromatic al legăturii
între teluric și celest (curcubeul)
sau al inefabilului efemer și
absolut pur al dimineților: roua.
Strălucirea trecătoare a bobițelor de rouă poate fi asociată
momentelor noastre de grație,
când rezonăm cu Edenul coborât
pe pământ. Și, asemenea rozelor
macedonskiene, florile urmează
ritualul timpului necruțător, care și el - este o coordonată, un liant al
versurilor de acum. Poezia însăși
primește o dimensiune cathartică,
iar această perspectivă asupra
liricului o regăsim și în poezia
care dă titlul volumului, dar - în

aceeași măsură - și în textul În
poezie: "În poezie/ mi-am prins/
clipe de suflet,/ de lumină, de vis,/
să nu se piardă/ odată cu zborul
ucis,/ să nu se uite ce-am râs și/
ce-am plâns,/ să nu mă caut/ pe
drumul spre abis./ În poezie,/
lacrimi de dor/ mi-au surâs,/
izvorâte în genuni,/ la apus./ În
poezie, floare de rouă,/ dintr-un
rai necuprins,/ pe mine,/ m-am
închis."
Poezia Ligiei Dalila Ghinea
se înscrie, obsesiv, sub semnul
timpului, resimțit într-o diversitate de fațete: există jocul dramatic
între clipă și eternitate, iar între
ele se găsește doar veșnica curgere,
acel panta rhei, întrevăzută încă
de filosofii presocratici. Același
timp vremuiește și vămuiește
sufletele și drumurile vieților
noastre: "Clipa de magie,/ Rodie
să fie,// Cântec să se scrie/ Pur,
de iasomie.// Clipa de vecie,/
Dăruită ție,// Vis și alchimie,/
Dragoste să fie,// Pentru veșnicie,/ Prinsă-n poezie.// Clipa
ce-o să vie,/ N-o să se mai știe..."
(Clipe). (Continuarea în pag. 9)
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Emil Botta
meditaţia spectaculară
Iulian BOLDEA
Lirica lui Emil Botta are, cum
s-a constatat, o singularitate
accentuată, un sunet aparte în
ansamblul lirismului românesc
al secolului XX. Poemele sale
se situează, cele mai multe, la
întrepătrunderea dintre meditaţia spectaculară şi ceremonia
onirică, autorul explorând hotarele de dincolo de existenţa cotidiană, orizontul de mister al
transcendenţei, ca şi suavitatea
clipei ce dispare fulgerător în
neant. În versurile lui Emil Botta
se produce, însă, şi o dualitate
fundamentală, o dedublare a
rolurilor. Eul liric este, în acelaşi
timp, regizor, martor şi actor
al propriilor trăiri şi nelinişti,
studiindu-şi cu luciditate şi
abulie gesturile, himerele şi
iluziile. Lirica lui Emil Botta
se caracterizează, în acelaşi
timp, şi printr-un patetism
oracular, o frenezie imagistică
neoromantică, la care se adaugă
gustul unei ironii teatralizante
ce spiritualizează lucrurile şi
făpturile,
conferindu-le
un
contur himeric şi o deschidere
spre fantasticul formelor umile
şi stranii ale existenţei.
Un adevărat ceremonial
al deznădejdii, alcătuit din
scepticism, expresie abulică
şi un anume „alexandrinism”
(Eugen Ionescu), materializat în
rafinamentul sumbru al dicţiunii
lirice – acestea sunt, contrase,
particularităţile poeziei lui Emil
Botta. Eugen Ionescu sublinia,
de
asemenea,
teatralitatea
poemelor, eul găsindu-se întrun permanent dialog cu sine,
asumându-şi un rol, o mască,
un ritual al existenţei tragice.
Hamletianismul lui Botta, de
care s-a făcut atâta caz, nu
e neapărat o poză. Există, în
alchimia acestei ipostaze, destulă
autenticitate, suficient adevăr al
fiinţei şi al rostirii, după cum se
pot distinge reflexe de îndoială
şi de scepticism, de livresc şi
de expresivitate studiată, întrun amestec în care elementele
componente specifice sunt greu
de disociat.

După debutul în Bilete de
papagal, din 1929, Emil Botta
publică volumele de poeme
Întunecatul April (1937) şi Pe-o
gură de rai (1943). În 1976 apare Un
dor fără saţiu. Mihail Sebastian
considera că poezia lui Botta este
„apariţia cea mai interesantă”, în
„promoţia lirică a ultimilor ani”,
iar Ştefan Aug. Doinaş nu ezită
să afirme că „după Arghezi şi Ion
Barbu, Emil Botta este cel mai
mare făuritor de limbă poetică
românească modernă”. Critica
literară a încercat să fixeze, cu
mai mult sau mai puţin aplomb,
specificul liricii lui Emil Botta,
subliniind fie „imitarea divagaţiei demenţiale, însă prin
Shakespeare” (G. Călinescu),
fie „galanteria funebră” (Vladimir Streinu), „jocul solemn”
(Ovidiu
Papadima),
„poezia
antiretorică” (Gheorghe Grigurcu), sau „plurimorfismul” (Dan
C. Mihăilescu). Cornel Ungureanu subliniază predilecţia nocturnului sau analogiile cu spectacolele de pantomimă, după
cum Cornel Regman subliniază
ideea fondului medieval pe care
se înalţă edificiul poetic: „Terminologia poetică e întru totul
adecvată transmiterii acestui
conţinut de nelinişti, care apelează din plin la elemente ale lumii feudale, în dubla-i ipostază
de ev al terorilor şi de galanterie
cavalerească”.
O astfel de lirică relevă „un
iute joc de măşti alternând
între grimasă tragică şi tiflă
ironică, joc susţinut de frenezie
imaginativă” (Mircea Iorgulescu),
chiar dacă autorul îşi camuflează
emoţiile, scrie G. Călinescu, sub
„derizoriu”. Sarcasm, livresc,
rafinament, cultul măştii şi al
rolului, sunt doar câteva dintre
trăsăturile caracteristice ale
acestei poezii: „Emil Botta nu este
un poet de mari teme lirice. S-ar
putea spune că sarcasmul şi până
la un punct intelectualismul
îi taie suflul respiraţiei. Dar
ce gust nou pentru literatura
noastră are umorul sarcastic
şi
rafinamentul
intelectual
când reuşesc de atâtea ori să se
combine în poezia sa, după o
armonie proprie, cu accentele
unei discrete şi simple elegii”
(Vladimir Streinu). Desigur, în
comentariile consacrate poeziei
lui Botta, critica a subliniat şi

alte constante, de la „înclinarea
spre badinerie, ba chiar spre
farsă” (Mihail Sebastian), „gustul
pentru macabru şi teatralitate”
(Eugen Simion), la un „monolog
al solitarului creând iluzia
comunicării cu un public în faţa
căruia se preface a-şi descoperi
resorturile spirituale profunde”
(Ion Pop). Un spirit „dionisiac”,
care „spumegă până la hotarele
conştiinţei” descifrează în această
poezie Edgar Papu, însă accentele
şi reflexele expresioniste nu sunt
nici ele absente, Emil Botta fiind,
scrie Vladimir Streinu, „un poet
cu deosebire al morţii, lirismul
tanatologic fiindu-i o altă trăsătură a identităţii sale”. Nici semnificaţiile existenţialiste nu pot
fi eludate din poezia lui Emil
Botta, care, „dincolo de tiparele romantice şi expresioniste”
(Doina Uricariu), rămâne „unul
dintre ultimii mari poeţi români
a cărui operă se situează în
continuitate romantică: dar
nu de puţine ori, romantismul
său se colorează expresionist
sau se autoparodiază” (Cristian
Moraru).
Nostalgii şi himere, fascinaţie a neantului şi adieri ale
transcendenţei, poemele lui
Emil Botta se abandonează
unor ceremonii ale spaimei de
a fi, dar şi unor rătăciri iniţiatice în căutarea sinelui pierdut
şi a esenţelor tainice ale universului. Intensitatea ambianţei,
în care trăirile vibrează misterios şi melancolic e transcrisă
cu claritate în poezia Anotimp,
elogiu adus „himericelor bolţi”
ale toamnei, reprezentată în
toată splendoarea accesoriilor
decorului autumnal (viori, fluiere, naiuri, „stelele-n ruină”,
„înaltele, cereştile drumuri”):
„Nici viori, nici fluiere,/ Nici
ploaia prin plete să-ţi şuiere;/
În tăcuta noapte adâncă/ Glasul
tău nu se aude, nu încă…// De
himerice bolţi se anină/ armele
nopţii, stelele-n ruină;/ până la
noi încă n-a pătruns/ al codrului
clopot ascuns.// Cereştile drumuri, toate-s doar aburi şi
fumuri…/ Plimbă-te, pală, prin
auroră,/ frunte a lucrurilor, luna
mea, proră!// Dar vor veni! O, ce
siguri,/ oaspeţii în vestminte de
friguri!/ Dar vor veni! O lumină
subţire,/ Şi naiuri şi harfe şi
lire!”.

Este de presupus că starea
lirică a lui Emil Botta este, cum
scrie Nicolae Manolescu, „extazul
provocat, reveria cultivată lucid,
ca mod de refugiu. Poetul (care
e şi un actor cunoscut) spune
cu voce afectată şi cu un aer
studiat teatral lucruri de mare
gravitate”. E vorba, în fond,
aici, de acelaşi amestec de naturaleţe şi artificiu, de emoţie şi
spectacular, e vorba de aceeaşi
mixtură de solemnitate şi ludic,
de damnare şi de fantezism
thanatic: „E posibil, e posibil oare
să nu pot muri,/ să-ţi aud vocea
suind treapta nopţii, şi suind în
zi,/ să mă ridic în pat că o stafie,
că marinarul de veghe,/ să te
zăresc în somn de la o mie de
leghe?// Dar e posibil, întunecatul
meu iubit,/ să mă auzi cântând
chiar când voi fi murit,/ să mă
vezi aeve în cerească oglindă/ şi
în părul meu stele să se stingă şi
să se aprindă”.
O
interpretare
coerentă
a poeziei lui Emil Botta oferă
Dana Dumitriu, care subliniază ponderea misterului, a tainelor de nepătruns, transpuse
într-o „lirică a stărilor”, ce propune reperele unei mitologii
personale, dar şi sublimate
metafore ale melancoliei, la
care se adaugă oficierea, cultul,
ritualul, cantabilitatea, ornamentica echivocă şi sugestia
tragicului: „Mult speculată în
interpretările critice de până
acum, imaginea vieţii organizate
în spectacol, în ritual mecanic,
se subordonează, în poezia lui
Emil Botta, unei subtile metafizici, al cărei nucleu este
conştiinţa misterului, a tainelor
inaccesibile, a «nefamiliarului
înfricoşător» (cum numeşte
Rudolf Otto misterul ca valoare
în sine, eliberat de infuziile
morale)/…/ Galantul joc al nuanţelor metaforice este chemat
să anuleze efectul prea crud al
tragismului situaţiilor lirice.
Deşi foarte gravă şi dureroasă,
lirica lui Emil Botta nu are
crispări şi asprimi tiranice,
discursive. Ţinuta ei foarte
personală o indică temperatura
ridicată a trăirilor, întreţinută şi
fortificată de o ironie patetică”.
Între jocul galant şi drama
vieţuirii, Emil Botta regăseşte
sursele unei inedite expresivităţi
a spectacularului tragic.

teatru

nr. 8-9 (101-102) | august-septembrie 2018 | www.litart.ro 4

“Cel mai mare premiu pentru mine sunt
aplauzele de la sfârșitul spectacolelor”
Interviu cu actorul Richard Balint

Richard Balint este absolvent al Universităţii „Babeş – Bolyai” din Cluj–Napoca, Catedra de Teatru, secţia Actorie, promoția 1999. S-a consacrat
pe scena Teatrului Regina Maria din Oradea, dar a colaborat cu mai multe teatre din România (Teatrul Dramatic Baia-Mare, Teatrul „Maria
Filotti” Brăila, Teatrul Național Timișoara, Teatrul Odeon Bucureşti, Teatrul Clasic „Ioan Slavici” Arad). A câștigat mai multe premii penctru cel
mai bun actor la festivaluri de teatru precum Festivalul Internaţional de Teatru ATELIER 2007, Festivalul Internaţional de Teatru Scurt 2012. A fost
nominalizat pentru Premiile UNITER în anii 2006 și 2016, precum și la Festivalul Național de Comedie Galați în anul 2015.
Din această stagiune, Richard Balint joacă pe scena Teatrului Național Târgu-Mureș, în cadrul Companiei Liviu Rebreanu.
care încalcă ordinul superiorului
său şi doboară un avion cu 164
de pasageri deturnat de teroriști,
pentru a salva viețile altor câteva
zeci de mii de oameni. Cum te
raportezi tu, ca persoană și nu
ca personaj, la această dilemă
extrem de delicată, aceea de a
stabili vinovăția sau nevinovăția
acestui pilot?
R.B.: Nu vreau să răspund la
această întrebare. Nu pentru că
nu aș avea argumente care să-mi
susțină alegerea, dar nu vreau
să influențez pe nimeni. Poftim,
v-am dat un răspuns avocățesc....

Laurențiu Blaga: Primul
tău rol pe scena Naționalului
este cel al avocatului apărării
din spectacolul TEROARE de
Ferdinand von Schirach, regia
Bobi Pricop, o propunere inedită
a unui regizor cu care ai mai
lucrat. Cum ai primit invitația
de a te alătura Companiei Liviu
Rebreanu?
Richard Balint: Cu mare
bucurie, evident. Sunt un adept
al mobilitații inter-teatre a
actorului, cred că e o condiție
esențială pentru a nu te plafona

profesional. În plus, îmi doream
foarte mult să lucrez din nou
cu Bobi, iar faptul că asta se
întâmplă pe scena Naționalului
din Târgu-Mureș, alături de
actorii Companiei Liviu Rebreanu
e pur și simplu extraordinar.
L.B.: TEROARE este un
spectacol special, în care
publicul este chemat să decidă
într-o chestiune juridică, dar
mai ales morală. Rolul tău
este acela de a pleda pentru
nevinovăția pilotului Lars Koch,

L.B.: Cum crezi că va
reacționa publicul spectator la
acest gen de spectacol în care
el devine practic, un personaj
activ?
R.B.: Eu cred că va reacționa
foarte bine. Am mai interpretat
roluri în spectacole interactive,
și știu că oamenii sunt încântați
să participe cumva la ceea ce se
întâmplă pe scenă.
L.B.: După TEROARE urmează
pentru tine un alt proiect la
Naționalul târgumureșean,
spectacolul NAVIGATORUL după
textul lui Conor McPherson, în
regia lui Cristi Juncu. Ambele
sunt texte ale dramaturgiei
contemporane. Ce tip de teatru

ți-e mai apropiat, în care gen te
simți mai bine pe scenă?
R.B.: Pot să spun în ce NU mă
simt bine: teatrul absurdului și
commedia dell’arte. În rest nu am
probleme.
L.B.: Ai câștigat mai
multe premii în cariera ta. De
asemenea, ai primit și mai
multe nominalizări printre care
două la Premiile UNITER. Cât
de importante sunt premiile în
viața unui actor?
R.B.: Pentru mine nu sunt.
Premiile sunt o recunoaștere
a muncii, a performanței, să
zicem, dar nu mi le pot agăța
în piept ca să defilez cu ele pe
stradă. Cel mai mare premiu
pentru mine sunt aplauzele de la
sfârșitul spectacolelor și zâmbetul
oamenilor care mă recunosc
uneori pe stradă și mă opresc să
îmi strângă mâna și să îmi spună
o vorbă bună.
L.B.: La final, un mesaj
pentru publicul târgumureșean,
un public ce te va urmări pe
scena Naționalului începând cu
această stagiune…
R.B.: Veniți la teatru! Promit
că n-o să vă pară rău!
Interviu relizat de Laurențiu Blaga
Foto credit: Cosmin Ardelean

Premiile „Aplauze”, la Compania Liviu Rebreanu
Tradiția Premiilor Aplauze a continuat și în acest an la
Compania Liviu Rebreanu. Astfel, cu ocazia primei premiere la Sala Mare, spectacolul TEROARE de Ferdinand
von Shirach, regia Bobi Pricop, au fost premiați actorul
și actrița cu cele mai multe repetiții și spectacole avute în
cadrul stagiunii trecute.
Premiul Aplauze pentru Actorul cu cele mai multe
repetiții și reprezentații în stagiunea trecută a fost
câștigat de către Cristian Iorga, în timp ce Premiul
Aplauze pentru Actrița cu cele mai multe repetiții și
reprezentații a revenit Laurei Mihalache.
Cu aceeași ocazie, voluntarii Companiei Liviu
Rebreanu au acordat premiile pentru Cel mai popular
actor și Cea mai populară actriță. În urma voturilor
exprimate de voluntari, aceste premii le-au revenit
actorului Mihai Crăciun și actriței Elena Purea.
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UNDE NE SUNT POLEMIȘTII/ UNDE NE
SUNT POLEMICILE?

Dumitru-Mircea BUDA
Prin condiţia ei marginală,
resimţită dintotdeauna într-un registru al frustrărilor, într-un deja
celebru complex balcanic, cultura noastră a trebuit să se constituie printr-o strategie polemică.
Cronicarii înşişi polemizau cu
Vestul european, încercând să
construiască o identitate cât mai
nobilă cu putinţă unui spaţiu
cultural decalat prin fatalitatea
mersului istoriei în raport cu
civilizaţiile imperiale. Aş zice
chiar că modul în care apare
cultura scrisă în Principate e unul
eminamente polemic, sedus de
dominaţia modelelor europene
şi menit să promoveze, mereu,
alternative autohtone, fie şi prin
import cultural. Ceva din forfota
începuturilor rămâne, de fapt,
imprimat în structura genetică a
culturii noastre – lucru verificabil
prin fascinaţia gestului inaugural, manifestată de majoritatea
figurilor proeminente de intelectuali pe care îi considerăm azi
definitorii pentru o epocă sau
alta. Aş spune că există o formă
de extremism polemic, pe care o
vedem experimentată, de pildă,
de Maiorescu, şi pe care o analizează monografia lui Nicolae
Manolescu – o contradicţie între
spiritul întemeietor şi necesitatea
demolării construcţiei de până
în acel moment. O dialectică
între construcţie – distrugere pe
care o encriptează însuşi mitul
Meşterului Manole, oferindu-i şi
o (unică) soluţie sacrificială simbolică.
Marii noştri critici sunt, prin
forţa lucrurilor, nişte extremişti
ai polemicii. Nici Călinescu, nici
Lovinescu, nu pot concepe critica
fără necesitatea urgentă de a învinge o opoziţie. Dar nu e doar
cazul lor, pentru că orice critic
contemporan de calibru e dublat
de un critic de direcţie, care îşi
exprimă, mai devreme sau mai
târziu, poziţia polemică faţă de o
anumită stare de lucruri. E relevant însă şi rolul pe care polemicile îl joacă în diferite momente
ale istoriei culturale. Sunt puţine
polemici care izbutesc cu adevărat
să schimbe, în mod radical, înţelegerea contemporanilor, şi a
posterităţii, despre un anume
fenomen. Există un lanţ al

marilor polemici, despre care
manualele de literatură de astăzi
referă într-un nimb legendar,
compus din nume prestigioase
cărora li se asociază teme ce azi
par irelevante. De fapt, în aceasta
constă una din fatalităţile polemicii – ea uimeşte şi atrage cu
adevărat atunci când e vie, când
e in progress, fiind reclamată de
un aspect sau altul al prezentului
imediat. O dată încheiată, polemica devine un fel de exponat
tragic de muzeu, al cărui sens
istoric şi mecanism îl cunoaşte
toată lumea dar pentru care privirile au doar condescendenţă.
Desigur, există o glorie a polemicii, care îi înconjoară deopotrivă
pe învingători şi pe învinşi,
iar aceasta e un fel de revanşă
întârziată – pentru că nu o dată
învinsul pare mai simpatic, prin
chiar exotismul sau eroarea flagrantă a te miri cărei teorii, decât
învingătorul de care, între timp,
s-a săturat toată lumea.
Dacă e să riscăm o definiție a
spiritului polemic, ale cărei limite
să poată include cât mai mult
din relieful discursului cultural
de azi, am să risc afirmând că
polemica diferă de la o societate
la alta sau, mai bine zis, de la un
model de civilizaţie la altul. Mai
mult, cred că există subtipuri de
polemică în cadrul aceleiaşi civilizaţii, determinate poate de
anumite trăsături identitare ale
comunităţilor culturale. Concret,
cred că polemica e mai sprinţară
în spaţiul latin, mai energetică,
chiar dacă nu are întotdeauna
gravitatea celei practicate de germanici. Aprinzându-se mai uşor,
având orgolii hipersensibile, latinii trăiesc polemica la cotele
cele mai înalte. Ea nu e numai o
trăsătură socială a cotidianului,
ci traversează de-a binelea toate dimensiunile culturale. De
la intonaţie la gestică, latinul
e un polemist înnăscut. Cât ne
priveşte pe noi, românii, polemica noastră e cu atât mai acută
ca fire cu cât fondului nostru
latin i se suprapune un balcanism scamatoresc şi plin de vicleşuguri. Dar să revin: dincolo
de faptul că e un clişeu, spiritul
polemic probabil că este o linie,
importantă, în matricea unei
culturi. El este tocmai factorul
ei de instabilitate, de agitaţie
benefică, un subteritoriu al civilizaţiei care asigură mişcările tectonice necesare varietăţii, vieţii
înseşi. Fără polemică, o cultură e
mumificată, clasată definitiv sau,
pur şi simplu, inimaginabilă ca
existenţă.
Dar acesta e un domeniu ideal
de existenţă al polemicii, un fel de

abstracţiune dacă încercăm să îl
descoperim în discursul cultural
contemporan. Mi se pare că polemica s-a îndepărtat cu mult în
zilele noastre de acest sens. Mai
degrabă ea devine un instrument
strategic pe care scriitorii îl folosesc, după inteligenţa şi flerul
fiecăruia, pentru diverse interese
minore. Cred că vremea marilor
polemici a trecut, cel puţin pentru
moment, pentru că şi cultura s-a
transformat radical faţă de, să
zicem, acum 20 de ani. Miza unei
polemici publice în literatură e, fără discuţie, aproape nulă în ochii
comunităţii de astăzi. Polemica se
citeşte azi în redacţie, de cele mai
multe ori de combatanţi şi, uneori,
de câteva grupuri de cunoscuţi
ai lor, bucuroşi că au un motiv
în plus de bârfă. Pentru intelectualii contemporani, o polemică
ştiinţifică e probabil mult mai
atrăgătoare, ca să nu mai adăugăm că ea are toate şansele să fie
mediatizată, crescându-i astfel
simţitor cota de audienţă. Pe când
o polemică literară... probabil că
şi în condiţiile unei mediatizări
majore ar stârni cel mult ridicări
din umeri.
E firesc să ne întrebăm: ce
anume a dus la devalorizarea ideii
de polemică literară? E oare vorba
de aceiaşi factori care au contribuit la împingerea literaturii
înseşi la periferia audienţei publice sau, dimpotrivă, polemica nu
mai e interesantă în literatură
pentru că aceasta şi-a creat,
între timp, alţi operatori mai
eficienţi? Mi se poate răspunde
că, dimpotrivă, polemica literară
e mai vie ca oricând, că grupările
literare de azi polemizează fărăncetare, că criticii propun zilnic
soluţii spectaculoase de reconsiderare a epocilor culturale, că
atât de controversatul canon literar românesc este el însuşi un
element pregnant de polemică...
Acestea mi se par pseudopolemici,
dezbateri sterile, în care nici unul
dintre parteneri nu investeşte de
fapt inteligenţă, creativitate, în
care nimeni nu îşi joacă propriile
convingeri cu adevărat.
Polemicile noastre cele mai
faimoase se leagă de obsesiile
provenite din complexele cele mai
vechi care ne marchează. Alegerea originilor, a specificului, au
constituit elemente spectaculoase
de ostentaţie polemică. Teoriile
care s-au elaborat, numele celebre
asociate lor (Iorga, Gherea) sunt
astăzi deja clasate, fişe de manual
cu uz didactic. Plină de vervă,
însăşi configuraţia culturală a
Junimii în raport cu stricta sa
contemporaneitate (cu direcţia
perimată, veche, pe care Maiorescu

o combate) dar şi cu simboliştii
care o vor devansa, diacronic şi
estetic vorbind, e una eminamente polemică. Polemica face cu
graţie saltul de la sobrietatea ex
cathedra la picanterie, şi tocmai
de aceea atrage, ca detaliu istoric.
În mod frecvent, fondul polemicii e covârşit în ochii posterităţii
de un element de subsol, de un
detaliu biografic etc.
Poate cea mai interesantă vârstă a polemicii culturale româneşti
e cea de sub comunism, adică exact
cea din timpul în care existenţa
polemicii era de neconceput. Anii
60 aduc o polemică implicită cu
proletcultismul, din dinamica
ei creându-se atât de clişeizata,
deja, reimpunere a esteticului
în centrul discursului cultural.
Actorii acelei polemici, criticii
generaţiei 60, dar şi scriitorii, trec
astăzi într-un regim al firescului,
iar politicul epocii e considerat
unicul responsabil al schimbării. Mai târziu, cea mai puternică
polemică, prelungită apoi instinctiv şi după revoluţie, îi are ca
personaje pe optzecişti, care se
nasc, ca generaţie literară, ca nişte
erori prevăzute ale unui sistem
social ajuns în declin. Discursul
lor cultural e fie importat din
dialectul american de clişee postmoderniste, fie convulsionat de
un postexpresionism ce se vrea
cu o descendenţă mai adânc
autohtonă, dar ei pactizează,
susţinuţi de critici literari influenţi, într-o acţiune în grup,
vizând propria lor supravieţuire
şi, ulterior, supremaţie. Gâlceava
optzecistă ar vrea să fie ultima
şi cea mai faimoasă polemică a
culturii româneşti contemporane,
un fel de polemică întinsă până
în postistorie, numai că ea este,
de cele mai multe ori, dusă de un
singur actor – scriitorul optzecist,
împotriva nimănui, din moment
ce acesta o prelungeşte, spuneam
instinctiv, inutil, la aproape 30 de
ani de la momentul debuturilor de
vârf ale generaţiei. Încă citându-se
reciproc ca nişte juni teribili, deşi
au cam toţi părul încărunţit şi, nu
puţini, grade universitare înalte şi
doctorate (din care cel mai celebru
e al lui Cărtărescu, având drept
temă tocmai Postmodernismul
românesc), optzeciştii s-au dizolvat de fapt din interior şi, o dată
cu ei, polemica lor de grup s-a
fragmentarizat până la disoluţie.
Ţinta optzeciştilor, canonul literar, sau, mai exact, canonul de
manual de literatură, se dovedeşte
o himeră, ori o polemică e cu atât
mai spectaculoasă cu cât se duce
în numele unei himere.
Cred că civilizaţia polemicii,
(Continuarea în pagina 6)

analiză/eveniment

nr. 8-9 (101-102) | august-septembrie 2018 | www.litart.ro 6

Noaptea Albă a Galeriilor - 2018
Vineri, 5 octombrie, începând cu ora 19.00,
Asociația K’ARTE ne invită să ne întâlnim la
Noaptea Albă a Galeriilor! Iată locurile de desfășurare a evenimentului și principalele atracții:
1. B5 Studio + Spațiul Minitremu (Strada Bolyai 5):
>> Arhiva ARTeast / Videonight #4
Selecție de filme de artist și lucrări video din
ediţiile Videonight 1, 2 & 3 și alte materiale din arhivă prezentate de-a lungul timpului la B5 Studio
sau în alte spații din țară.
>> Minitremu Art Camp #3 (preview): Acționarii,
colecționarii
Expoziția cuprinde rezultate vizuale ale taberei de
artă contemporană Minitremu Art Camp#3, sub forma mai multor medii de exprimare: video, performance, colaj sau instalație.
>> Minitremu Art Camp Books
O selecție de proiecte editoriale din arhiva atelierului
Fabrik, realizate de studenți la secțiunile de design
sau fotografie de la UNARTE: lucrări de licență, lucrări de master, practică tipografică, etc.
2. CAMERA K’ARTE (Str George Enescu, nr 2)
>> Human Collection (curator: Kata Ungvári-Zrínyi)
Deși aparțin cotidianului, cu banalitatea și fragilitatea lui, personajele din “Human Collection” comportă și o prezență cu potențial eroic. Artiști: Fekete
Zsolt Lovacska, Ferencz S. Apor, Lakatos Gabriella,
László István, Cătălina Nistor.
3. Casa Bernady (Str. Horea, nr 6)
>> Galeria de la parter >> Expoziție de PICTURĂ:
Kedei Zoltán, Tg.Mures Focul si apa – opera de artă
a pictorului Zoltán Kedei este format dintr-un triptic
de dimensiunea 140×270 cm, si alte 14 picturi în ulei
de dimensiunea 100×80 cm.
>> Galeria din mansardă >> Expoziție FOTO: Bazinul
Káli Bercsi Gábor, artist fotograf din Ungaria

4. Galeria Art Nouveau - UAP
(Strada George Enescu, nr 2)
>> IOAN TĂMÂIAN >> Reflexii în timp
”Artistul Ioan Tămâian este artistul sticlar sibian,
născut sub semnul fin și aprig al siliciului. A rămas
fascinat de acest material nobil și imprevizibil și și-a
făcut din el mijlocul predilect de expresie.” (Mădălina
Mirea)
5. Muzeul de Artă (Palatul Culturii) completează
NAG cu repere istorice, precursori și simptome
relevante în arta locală și națională din secolele
XIX-XX:
>> Galeria de Artă Românească Modernă cuprinde 120 de lucrări reprezentând o selecţie din
patrimoniul Muzeului de Artă Mureş şi propune o
abordare inedită a unui secol de pictură şi sculptură
românească (1850–1955).
>> Expoziţia „Lumini şi umbre – Tendinţe coloristice în pictura maghiară între 1810–1920”
găzduieşte lucrările de început ale vechii pinacoteci şi câteva dintre achiziţiile ulterioare. Sinteza expoziţională este o creionare în linii largi a fizionomiei artei maghiare pe parcursul unui secol.
6. Ateliere deschise (Strada Bollyai, nr 5)
>> In seara de 5 octombrie 2018, după ora 20.00, o
serie de artiști vizuali mureseni cu ateliere la această
adresă (Bolyai 5) își vor deschide atelierele și vor dialoga cu publicul interesat să le treacă pragul.
____
Pregătiți-vă deci pentru un traseu cultural vineri 5
octombrie începând cu ora 19:00 și până târziu în
noapte!
Informații complete disponibile pe site-ul
www.noapteagaleriilor.ro si pe aplicația de telefon
NAG (disponibilă pentru Android și iOS).

UNDE NE SUNT POLEMIȘTII/ UNDE NE SUNT
POLEMICILE?
(Continuare din pagina 5)
în varianta ei românească, e
deja de multişor transformată
într-o civilizaţie a luptei pentru
conservare. Tinerii scriitori se
bat astăzi de unii singuri, sau,
oricum, în alianţe restrânse,
cu toată lumea. Pe la începutul
anilor 2000, Vatra găzduia un
penibil Al doilea război cu toată
lumea într-o rubrică ce delecta
probabil
majoritatea
voyeurilor culturali de prin redacţiile
revistelor literare. Scandalul pe
care Marius Ianuş se chinuia
să-l stârnească atunci împotriva
câtorva nume i-a făcut, e drept, un
oarecare bine, în măsura în care
cei care nu auziseră de el o dată
cu provocările perverso-patriotice
din România au izbutit să afle
atunci. Polemica cu optzecismul a
devenit, cum au dovedit mai târziu şi intervenţiile lui Alexandru
Vakulovski, o polemică inutilă
cu Alexandru Muşina, devenit un

fel de Pontif optzecist, el însuşi
autor al unei mici controverse în
tinereţe, când opunea conceptului
de postmodernism pe acela de nou
antropocentrism...
Nu mai puţin cunoscută, în
cercurile de literaţi, e polemica
plină de scântei dintre optzeciştii ardeleni şi cei bucureşteni.
Ea traduce, de fapt, o realitate
frustrantă a raportului centruprovincie, în virtutea căruia
lunediştii manolescieni au fost,
nu o dată, supralicitaţi comparativ cu ceilalţi congeneri ai lor
din alte zone geografice. Probabil
că această segregare optzecistă
va fi prilej de polemică serioasă
în anii care urmează, pentru că
dominaţia centrului e subminată
cu dibăcie de criticii din provincie.
Verdictele cele mai credibile în
domeniul debuturilor nu se mai
dau de mult (doar) din capitală, şi
probabil că nu vor fi necesari ani
prea îndelungaţi pentru a ajunge

să citim istorii literare diferite de
la o provincie la alta.
E puţin probabil ca rândurile
de mai sus să conţină, măcar pe
jumătate, o imagine sistematică a
polemicii și rolului ei în literatură.
Ele încearcă, doar, să exprime
o dezamăgire personală faţă de
soarta polemicii şi a polemiştilor,
evitând (sau cel puţin încercând
să evite) bovarismul de a crede că
lucrurile se pot îndrepta, de azi pe
mâine. Cred însă că criza în care
discursul cultural de astăzi se
află e cel mai bine exprimată prin
ineficienţa şi sterilitatea flagrantă
a încercărilor de polemică la care
putem asista. Şi mai cred că o
adevărată polemică ar mai putea
fi numai aceea despre necesitatea polemicii, despre utilitatea
reconsiderării ei şi despre profitabilitatea spiritului polemic în
lumea de astăzi.
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Compania Liviu Rebreanu
Stagiunea 2018-2019
Compania Liviu Rebreanu a Teatrului
Național Târgu-Mureș își propune în Stagiunea
2018-2019 să iasă în fața publicului său cu nu
mai puțin de nouă premiere.
SALA MARE
TEROARE, de Ferdinand von Schirach,
regia Bobi Pricop, dramaturgie contemporană
Avionul de pasageri LH 2047, cu 164 de
pasageri la bord, este deturnat de un terorist
către un stadion cu 70.000 de oameni. Pilotul de
vânătoare Lars Koch încalcă ordinul superiorului
său și doboară avionul, pentru a-i salva pe
spectatori. Ar trebui el condamnat pentru
crimă? Scena teatrului devine un tribunal, iar
voi sunteți jurații care alcătuiesc instanța. La
sfârșitul procesului va trebui să votați, iar decizia
voastră va determina finalul spectacolului. Este
maiorul Lars Koch vinovat sau nu? Este uciderea
persoanelor nevinovate permisă în cazuri
extreme?
NAVIGATORUL de Conor McPherson,
regia Cristian Juncu, comedie neagră
Navigatorul este o piesă scrisă de autorul
dramatic Conor McPherson în anul 2006.
Acțiunea este plasată în Baldoyle, o suburbie
din Dublin, în Ajunul Crăciunului. Piesa îl are
în centru pe James „Sharky” Harkin, un alcoolic
care locuiește cu fratele său orb și în vârstă –
Richard Harkin. Pe măsură ce încearcă să stea
departe de băutură pe perioada sărbătorilor,
Sharky trebuie să îi țină piept irascibilului
Richard, dar și propriei conștiințe care îl bântuie.
Piesa a fost nominalizată la Premiile Tony
și Premiul Olivier pentru Cea Mai Bună Piesă.
Regizorul Cristian Juncu va lucra la montarea
acestui spectacol împreună cu scenograful
Cosmin Ardeleanu, cel cu care a realizat la
Compania Liviu Rebreanu și spectacolele Școala
Nevestelor și Dinte pentru dinte, care se joacă cu
succes şi astăzi.
MOCHETA de Frații Presnyakov,
regia Sorin Militaru, comedie neagră
Consideraţi cei mai jucaţi autori ruşi după
Cehov, reputaţia lor a depăşit demult graniţele
Rusiei, umorul lor negru devenind o marcă
în întreaga lume, Fraţii Presnyakov ajung, în
sfârşit şi la Târgu-Mureş. Mocheta este una din
primele lor piese, în care şi-au imaginat cum
s-ar schimba viaţa unor oameni obişnuiţi dacă
ar descoperi într-o zi un cadavru sub mochetă.
Regizorul Sorin Militaru propune publicului
târgumureșean viziunea sa asupra acestui text
savuros, însoțit în demersul său artistic de
scenografa Oana Micu.
D’ALE CARNAVALULUI de I.L. Caragiale,
regia Adi Iclenzan, comedie
Compania Liviu Rebreanu a Teatrului
Național Târgu-Mureș propune un nou titlu
din dramaturgia lui I. L. Caragiale: D’ale
carnavalului, de această dată, în viziunea
regizorului Adi Iclenzan, însoțit de scenograful
Bogdan Spătaru. „Am ales această piesă
din întrega operă a lui Caragiale datorită
potențialului acesteia de a genera reacții

diamentral opuse. În diferite contexte sociopolitice, D’ale Carnavalului a reușit fie să
distreze, fie să înspăimânte. De aici pornește
exercițiul pe care doresc să-l propun publicului.
Râdem? Și dacă da, de cine? De noi, de alții, de
toți, de unii? Sau ni se face teamă? Și dacă da...”
mărturisește regizorul Adi Iclenzan.
TREI FEMEI ÎNALTE de Edward Albee, regia
Alexandru Dabija, dramaturgie contemporană
Trei femei înalte este piesa dramaturgului
american Edward Albee și reprezintă propunerea
regizorului Alexandru Dabija pentru această
stagiune a Companiei Liviu Rebreanu. Trei femei
înalte este textul cu care dramaturgul american
revenea în atenţia criticilor şi a publicului şi
câştiga Premiul Pulitzer în 1994 și este o poveste
despre viaţă, despre împliniri şi eșecuri, despre
iubire şi despre conflict.
Alexandru Dabija este unul dintre cei mai
valoroşi regizori de teatru din România.
SALA MICĂ
OFFLINE, spectacol pentru tineret, Trupa Guga
Junior, regia Laurențiu Blaga, dramaturgia de
scenă: Daniel Oltean
Trupa GUGA Junior a Teatrului Național
Târgu-Mureș revine în noua stagiune cu
spectacolul OFFLINE. Acesta este rezultatul unui
proces de devised theatre prin care actorii-elevi
au explorat teatral problema lipsei comunicării
în relațiile interpersonale în rândul tinerilor de
azi.
ALBINA DIN CAPUL MEU de Roland
Schimmelpfennig, regia Theodor-Cristian
Popescu, dramaturgie contemporană
O experiență teatrală dificil de catalogat. Trei
ghizi te vor conduce înspre copilul ce ai fi putut fi,
iar de acolo... Regizorul Theodor Cristian Popescu
propune un text inedit al unui autor dramatic
extrem de interesant, Roland Schimmelpfennig,
cunoscut publicului pentru texte precum PUSH
UP 1-3, Noaptea arabă, Aici și acum sau Copilul
zburător. Însoțit de scenograful Mihai Păcurar
și light designer-ul Lucian Moga, regizorul ne
oferă premisele unui spectacol pentru toate
vârstele. În această călătorie vom fi călăuziți de
actrițele Roxana Marian, Georgiana Ghergu și
Loredana Dascălu.
Theodor Cristian Popescu este regizorul care
a mai montat la Compania Liviu Rebreanu,
spectacolede succes, precum Cloaca și Capu’ de
bizon, care se joacă și azi cu casa închisă.
Proiecte în colaborare:
Sala Mare
•

•

BAL MASCAT CU MISS LIBERTY LA NEW
YORK, de Mircea M. Ionescu, regia
Kincses Elemér, în parteneriat cu
Teatrul Mihai Eminescu Chișinău
NU MĂ UITA!, spectacol pluridisciplinar, regia: Laurent Schuh, în
parteneriat cu compania pariziană Les
Arts Et Mouvants

teatru/poezie

Luca CIPOLLA
Desenul
Un duș rece
al elementelor mă pătrunde
și cât de murdar sunt
acum până ce focul
va șterge acele stigmate,
un nebun care umblă
haihui – se clatină
și bea lapte de iapă;
la unu noaptea focurile se liniștiră
și eu acceptai principiul,
luminat de Deneb depărtată,
aici doar smoala mă reținea
și de pământ eram substanță,
lustruindu-mi pantofii
și decăzând...
obosit și bolnav
în fața voastră,
afară mai întâi banii
și apoi bomboanele,
apăr vise de trăsuri
ca să-mi iau zborul
și s-o fac în liniște,
tu ești grafitul și eu laurul..

Stela Ruinolui
Pe foi pocite și îngălbenite,
asupra cărora nor nu lasă umbră,
aruncă-te acolo
unde nici un maidanez nu locuiește,
se pare că
lăcusta divină le da un ospăț
Hesperidelor absorbite
pe ce la stela Ruinolui
soarele le istovește
ca vița culeasă
în verzile ei bile
asupra curbelor expuse,
pe ce memoria,
o amforă aș spune,
le înlocuiește cu
tăieturi din Moldova.

Fragment
Țară a nimănui
surprinsă
capturând benzi colorate iată-le
pene care se destramă
în aerul veșnic
susceptibil,
numai este o eterică instanță
și fragment
lăsat
printre pietricelele
spațiu-timpului..
și evident că de acolo
transmit leacul.
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Mioara Anastasiu, o poetă în plină ascensiune a creației
Mihaela MERAVEI
Deși, în general, termenul
„poezie” este sinonim cu liricul,
cu conceptul de discurs confesiv,
în care predomină exprimarea
directă a sentimentelor, a emoțiilor și a ideilor eului liric, literatura conține și un alt tip de
poezie – poezia în proză. Aceasta,
aflându-se deseori în interferență
cu liricul, redescoperă lirismul
narativ și acordă libertate modalităților de expresie ale creatorului. Cu atât mai mult se va
justifica copulativitatea dintre genuri cu cât, în esență, textul poate prezenta fapte, personaje ale
căror conflicte lăuntrice conduc
la un epic dramatic. Atunci avem
de-a face cu așa-zisele poeme
dramatice, scena lirică devenind
un teatru al vieții de zi cu zi.
O astfel de poezie ne propune
poeta Mioara Anastasiu prin volumul bilingv „Genuinul/ The
Genuine One – poeme dramatice/
dramatic poems”, apărut la
Editura VitaPreventEdit în 2017 sub
traducerea și prefațarea poetului
Cristian Săileanu. Cartea se remarcă nu doar prin traducerea
exemplară, dar și prin grafica
elaborată, semnată de artista
Mirona Mara. Cele zece poeme din
„Genuinul/The Genuine One” sunt
veritabile povestiri în vers alb,
uneori liber. Ele par de-a dreptul
rupte din „Maidanul cu dragoste”
al lui G.M. Zamfirescu, personajele
în discuție reușind să evoce, ca și
în romanul mai sus amintit, un
adevărat tumult al vieții. Dramele
pe care le trăiesc fac să treacă pe
planul al doilea orice rezervă de
formă a exprimării. „Se aud în
toată cartea voci, voci adevărate,
voci rupte din lumea șatrei sau
a satului, a satului profund românesc. Aiste voci sunt, cum ar
trebui să fie, nemiloase, crude,
tăioase, (…), fiecare poem, (…),
spune o poveste, care își poate avea
rădăcinile doar într-o experiență
proprie.” (Cristian Săileanu)
Simbolistica titlurilor acestor
prozo-poezii: „Jour fixe”, „Eclipsa”,
„Lae”, „Duhurile”, „Dezlegarea”,
„Genuinul”,
„La
clică”,
„Les
femmes, toujour les femmes”,
„Tata”, „Sminteala”, departe de a
fi simplă, invită cititorul să descopere lumea din spatele versurilor și singur să tragă o concluzie, căci odată ce va începe să
citească, se va implica afectiv
în poveste. Iată cum în primul
poem, „Jour fixe”, poeta Mioara
Anastasiu face o adevărată frescă
a vieții rromilor tocmai întorși
din străinătate cu kilograme
de aur și „bani de puteau să
cumpere/ Până și conacul sașilor
din sat”. Povestea, atât de reală
și cunoscută, aduce în prim-plan

nu doar obiceiurile țigănești,
reuniunile acestora, dar mai
ales surprinde condiția umană
a acestei nații, tragismul venind
mai ales din lipsa educației.
Pe departe, unul dintre cele
mai emoționante poeme din
carte este „Lae”. Autoarea ne
dezvăluie lumea crudă în care
trăiește un copil de pripas și
modul în care reușește să supraviețuiască, umilirile la care este
supus în lupta cu un destin tragic.
Personajele sunt palpabile, imaginile reale, emoția cititorului
crescând cu fiecare vers. Cine nu
l-a întâlnit pe Lae, „un copil al
nimănui”, nevinovat în retardul
de care suferă, „îmbrăcat într-o
fustanelă/ Care-i venea până
la călcâie,/ Apoi, tot mai scurtă
a rămas zdreanța aia pe el,/
Ajungând până la genunchi și
până la pulpe”. Nu doar copiii îl
batjocoreau, dar chiar și oamenii:
„«Băă, Lae! Ți se vede puța!»/ Îi
striga negustorul de vopseluri,
stând în fața prăvăliei./ «Cumpără
tu mie semene», se ruga Lae cu
speranță în glas./ «Păi ce-s io, mă,
tac-to, ca să-ți cumpăr izmene?»/
Răspundea acela în derâdere, înjurând.”(pag. 40) Scenele violente pe
care reușește să le surprindă poeta
sunt apanajul unei societăți tot
mai lipsite de umanism în care
nu doar Lae trăiește, ci și noi toți.
Calitatea Mioarei Anastasiu este
de a prinde în mrejele povestirii prin dialoguri veridice, prin
imagini uimitoare atenția cititorului. „Vara, când orașul era
toropit de căldură,/ Lae să îmbăia
în bazinul fântânei arteziene/
Din centrul orașului./ După ce
își dezlega treanța,/ O lega cu
mânecile în jurul brâului, Ca să
nu i se vadă rușinea./ «Bă, Lae, ți
se vede curu’!»,/ Strigau marinarii
din port./ «Cumpărați voi mie
semene!»/ «Dar ce suntem noi,
mă, frații tăi, ca să-ți cumpărăm
izmene?»/ Strigau ei făcând tot
felul de scene obscene,/ Pe care
Lae nu le pricepea și râdea și el/
Văzându-i înveseliți.”(pag. 42)
Finalul povestirii este terifiant.
Epicul se extinde, versurile descriu
imagini absolut uluitoare cu care
cititorul, oricât nu ar vrea să
recunoască, s-a întâlnit în viața
de zi cu zi: „«Lae, Lae! Hai săți dăm izmene!»/ Strigă o ceată
de derbedei./ «Dați semene?»/
«Haide, haide, răpănosule! Hai,
aici cu noi!»/ Lae păși în întunericul unei magazii/ De lângă
prăvălia cu vopseluri,/ Când,
deodată,/ Se simți luat pe sus de
acei oameni,/ Dezbrăcat și legat
cobză de un țigan spătos:/ «Adă,
mă, boiala!» zise negriciosul,/
Astupând gura lui Lae cu palma…/

Și începură să-l mânjească cu
feșteală/ Din cap până în tălpi:/
«Na izmene!»/ «Na izmene, mai
vrei?»// Lae nu mai arăta a om./
Se bălăbăni o vreme pe picioare,/
Apoi căzu în mijlocul drumului/
De parcă orașul l-ar fi scuipat cu
ură:/ «Dar cine te credeai tu, mă
Lae?»” (pag. 44)
Autenticitatea poemelor din
„Genuinul” vine mai ales din semantica textului. Limbajul folosit
de autoare este unul autohton,
expresiile
sunt
necenzurate,
pentru Mioara Anastasiu fiind
importantă transmiterea nealterată a emoției, a realității, cu
toate aspectele ei insolite. Poeta
dozează cu inteligență intriga
din fiecare istorisire, astfel încât,
la final, ea să devină o poveste la
fel de uimitoare și de neuitat ca
precursoarea.
În poemul eponim „Genuinul”,
versurile devin lirice, metafora
fiind tot mai prezentă. Povestea
însă rămâne la fel de dramatică,
căci Arthur-Genuinul nu era altul
decât „rodul pântecului unei femei
violate/ de niște trămăndăi beți
din oraș”, un copil stigmatizat de
o societate incapabilă să își accepte micimea, lipsa de educație, un
copil care va trăi timorat, nereușind, ca adult, să-și găsească locul
în societatea care, de fapt, l-a
produs. Și așa cum criticul Gabriela
Inea scria pe coperta a patra a
volumului, „cu toții devenim
observatori și participanți în
micile drame, precum Arthur
Genuinul ne apropiem tiptil, spionând prin gard, sau călcând prin
iarba uscată din curtea casei lui…”
Nu aș vrea să închei aprecierile despre acest volum fără să
amintesc de poemul „Tata” în care
discursul epic devine personal,
poeta relatând propria dramă,
sentimentele și emoțiile propriilor
întâmplări. Această dramă personală devine emblematică pentru
oricare cititor care a trecut prin
divorțul părinților, oricare cititor
care a trăit istoria unui divorț,
oricare cititor care a ajuns la
întâlnirea din ultima clipă a
vieții cu tatăl său prea târziu. Ei
bine, oricât dorim să credem că
civilizația și modernismul ne-au
adus la un nivel superior de gândire și simțire, iar un copil poate trăi la fel de bine și fără ambii
părinți, poeta Mioara Anastasiu
desființează acest concept. În sufletul unui copil, tata va rămâne
personajul principal, mentorul,
chiar dacă el va crește departe de
acesta. Am ales să exemplific parte din acest poem pentru care nu
pot exista comentarii. Emoția lui
țipă, imaginile create marchează:
„Tata
iubea
băieții./
Când

m-am născut,/ El era marinar/
Îmbarcat,/ Auzise că sunt băiat,/
A făcut cinste și s-a îmbătat.//
Apoi, văzând că sunt fată,/ M-a
iubit mai mult/ Decât ar fi crezut./
Oh, m-a iubit cât a putut.// Îi
semănam leit/ Și se părea/ Că eu
eram alintul său/ În lumea ca o
apă mare/ Și rea.// Când eram încă
mică/ S-au despărțit;/ Mai bine au
făcut,/ Nu se potriveau/ Cum nu se
potrivea/ Napoleon cu Iosefina,/
Nu spun mai mult!// Tata venea
pe ascuns/ Să mă vadă./(…) În
costumul său impecabil/ De
marinar./ Îl vedeam rar.// Dar
mi se făcea dor de el,/ Un dor ca
acum,/ Un dor nebun./ Când el nu
mai este!// Când mă adormea,/
Îmi spunea câte o poveste/ Pe care
niciodată/ N-o știa/ Toată.// De ce
n-am ajuns/ Lângă el în ultima
clipă?/ I-aș fi fost ca o aripă/
Care i-ar fi mângâiat/ Fruntea
îndurerată,/ Poate mi-ar fi surâs
ca altădată.// Cu tata puteam să
vorbesc/ Despre orice./ Tata era
foarte frumos./ Aveam o poză
cu tata purtând/ Barbă și pipă./
Colegele de liceu nu mă credeau/
Și-mi răspundeau râzând/ Că e
un artist/(…)// Noi doi ne scriam/
Scrisoare după scrisoare./ Acum
nu mai am niciuna,/ Ca și cum
mi le-ar fi luat la plecare,/ Nici
fotografii,/ Nici vaporul uriaș/
Făcut de el din carton/ Pe când
eram copilaș.// (…) Nimic nu mai
am de la tata,/ Doar o fotografie
mică/ De buletin/ În care el era
bolnav/ Și bătrân.// Nu bătrân de
bătrânețe,/ Ci îl ajunsese un fel
de tristețe./ M-am dus la el să-l
iau,/ Dar n-am știut/ Cuvintele
care i-ar fi plăcut/ Să le audă ca să
vină/ Să se însănătoșească lângă
mine.//(…) Așa era acum, o stană
de sare/ Și eu n-am știut/ Să-i
dau din mine însămi/ Un strop
de soare.// Un an mai târziu m-a
chemat,/ Am ajuns prea târziu,/
Prea târziu.”(pag. 106)
Lirice sau epice, în vers alb,
liber, poveștile din „Genuinul/
The Genuine One” nu pot trece neobservate. Versurile poetei
Mioara Anastasiu creează stări
contradictorii: de la lacrimi la
bucurie, de la uimire la durere,
de la dezamăgire la speranță.
Dialogurile savuroase, sarcasmul
sau ilarul unor situații, dar și
vibrația sufletească produsă de
sentimentele puternice induse
de autoare vor face cititorul nu
doar să o îndrăgească, dar și să-i
caute poveștile în librării. Și am
convingerea că poeta Mioara
Anastasiu nu-i va lăsa mult să
aștepte. Potențialul său liric, tolba
plină cu povești, vocabularul autentic o evidențiază clar ca o poetă
în plină ascensiune a creației.
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CA O SALBĂ DE SOARE ȘI ROUĂ,
POEZIA...
(Continuare din pagina 2)
Sau: "Trecem prin timp/ Cum
nisipul într-o clepsidră.../ Dar ne
întoarcem în timp/ Tot la fel?/
Și dacă răsucim/ Clepsidra,/
Timpul,/ Nu e nisip?.../ Timpul,/
Mereu altfel,/ Mereu același,/
Irepetabil,/ Inexorabil...”(Timp)
Timpul este și acel <<cântec al
vârstelor>> din lirica blagiană: el
poartă cu sine mirarea edenică
a copilului în fața lumii care i se
deschide ca un potir al miracolelor, căutarea înfrigurată a iubirii
la tinerețe și la maturitate, cu
toate împlinirile, dar și convulsiile acesteia, presentimentul
unei „toamne” a vieții, cu toate
pustiirile și regretele ei: „Suflet
de copil,/ Soare de april,/ Clipă
de azur,/ Joc suav și pur.//
Înger și lumină,/ Candoare
senină.../ Chip de neuitat,/ Vis
imaculat.//
Copil
minunat,/
Din
vis
întrupat,//Sublimă
poveste,/ Cum n-a fost și este...”
(Lumină); „Când sufletele noastre
aveau aripi,/ au înflorit din
lumina trimisă din/ Leagănul
Domnului,/ udate cu lacrimi de
iubire/ binecuvântată,/ în ceasul
sfânt al zămislirii/ începutului.//
Când sufletele noastre aveau
aripi,/ clipele se făceau mai
rotunde/ și se rostogoleau în
timpul,/ ce părea numai al
nostru.// Tu, pe o toartă a lui,/
eu pe cealaltă,/ oprisem clipa,/
doar pentru noi,/ și înfloream
din lumină.// Când sufletele
noastre aveau aripi,/ eram unul,
nu mai eram doi.” (Clipa); „Când
vine toamna,/ Copacii foșnesc
a iubire, mai frumos,/ Păsările
zboară spre zări mai albastre,/
Iar cerul plânge mai mult,/ Cu
dor plânge el, mereu.// Când
vine seara,/ Mă plimb pe alei
cu tine/ Și ne ținem de mână
ca doi adolescenți,/ fugiți de
acasă,/ Ca să nu uităm iubirea
dintâi,/ șoptită cu buze fierbinți,
pe umerii înserării.// Când vine
noaptea,/ Ni se face tăcere,/ În
trupul însetat de arșița verii,/
Prea devreme sfârșite,/ Rătăcim
apatici prin vise pierdute,/
În zariștea molcomă de-atâta
zbatere de nori/ Și se face târziu,
prea târziu,/ În noi, în sărut, în
iubire..." (Târziu)
Putem recunoaște, în poemele
Ligiei Dalila Ghinea, pe lângă o
certă originalitate, și influențe
extrem de bine asimilate, și prin
aceasta devenite extrem de discrete, din lirica lui Lucian Blaga
sau din cea a lui Nichita Stanescu.
Apelul la visare, plutirea, recursul
la jocul exuberant al iubirii, dar
și meditația interiorizată într-un
tragism intrinsec al destinului, ne

determină să ne asumăm această
afirmație. Suntem mult mai puțin
convinși că poezia dumneaei ar fi
tributară simbolismului și, mai
cu seamă, lui George Bacovia.
Conturul spațio-temporal, cu implicații în mentalul creatorului,
apare odată cu romantismul
și, în forme schimbătoare, îl
regăsim până în zilele noastre.
Dacă la Bacovia, ca și la mulți
alți simboliști, orice anotimp
sau moment al zilei se corelează
monocord cu angoasa, este pretext
de "cartografiere" a spleen-ului și
a presentimentului stingerii finale, în poeziile din acest volum
legăturile sunt mai subtile, mai
nuanțate și concordă cu eșafodul
lor liric. O muzicalitate aparte, un
ton de litanie sau de cantilenă,
care ar putea fi asociate cu tehnica liricii populare grave, a doinei
sau a bocetului, ne pot conduce
și spre un alt palier, ancestral,
al viețuirii în și întru mit ca matrice găzduită de subconștientul
creator.
Diminețile
și
primăvara
sunt clipe ale promisiunii, ale
prospețimii naturii și a unui
suflet omenesc primenit de
grația divină: „Azi caut senin
și culoare,/ Te strig cu lumină
și soare.// Ascult tumult de
izvoare,/ Tresar... sunt pași pe
cărare.// Târziu, de la Soare
Răsare,/ Cocori se arată în zare.”
(Cu lumină). Amiezile și vara,
asociate adesea în același poem,
înclină lirismul spre deplinătatea
trăirii umane: „În ochii tăi, vară,/
Caut acum surâsul,/ Scrierea
fiorului/ Răsfirat în trup,/ Cu
freamăt înăbușit/ În sărut, pe
buze/ Cu formă sângerie,/ În
numele iubirii pulsând.// Mi s-a
făcut în cântec lumină/ Şi soare
e acum,/ În visul ce aripi poartă,
spre suflet./ Sunt pasăre în cuib
și/ Cântec despre tine sunt...”
(Cântec despre tine) Înserările,
nopțile și toamna prevestesc
crepusculul acceptat al naturii,
dar și al tonusului vital omenesc:
„Noiembrie./ Pe aleile toamnei,
pași grăbiți și nepăsători/strivesc/ frunze de aramă care șoptesc,/ vântului tandru,/ aria
frântă a suspinelor./ Reverberațiile albastre ale verii cireșii/
se așază lin, în gândurile mele
răzlețe,/ care vin pe cai albi, fără
nicio noimă,/ asemeni păsărilor
rătăcite,/ ce abia și-au găsit alte
cuiburi./ Melancolic, în albastra
inserare,/ pe filele gutui ale
timpului,/ pe clapele pianului,
încep să se scrie/ simfonii de
versuri albe și de lumină,/ stihuri de ploaie, de vânt și de
dor,/ poeme cu umeri goi, flori
de rouă.../ Aripi de vise,/ ridicate

parcă din cenușa clepsidrei,/ încep să plutească, în zboruri de
argint,/ în închipuirea noastră,
odinioară adolescenți,/ prea cuminți, dar etern îndrăgostiți./
Și visăm, visăm, la nesfârșit...”
(Amurg)
Acesta este și cel din urmă
poem al volumului și el încearcă
să sintetizeze temele și motivele
centrale care pot fi decelate pe
parcursul întregii cărți. În plus, el
este edificator cât privește tehnica
artistică: cuvintele simple, necăutate, se încarcă cu semnificații
noi, iar din asocierea lor se înfiripă splendide metafore.
Am lăsat intenționat la urmă
supratema acestor texte poetice,
cea care le oferă o și mai strânsă
unitate: comunicarea. Ea este cuminecare, împărtășire prin gest,
prin privire și – mai cu seamă –
prin cuvânt cu divinul, cu natura,
cu iubirea, cu însuși sufletul poetei.
Ea poate fi, așadar atât deschidere spre infinit, cât și solilocviu:
„Rostogolesc cuvinte,/ Dinspre
mine înspre tine,/ Cuvinte
zvelte, cu filigran,/ Cuvinte care
nu se îndrugă,/ Nu se curmă,/
Nu se zvântă...// Rostogolesc
cuvinte care/ Se așază în cerc,
ca florile de rouă,/ Și zboară
albe,/ Grațioase lebede./ Dar
ele cântă o singură dată,/ Apoi
tac o eternitate...// Rostogolesc
cuvinte,/ Cuvinte despre mine,/
Înspre tine, cu tine, ție,/ Cuvinte,
cuvinte, cuvinte..."(Cuvinte)
Rândurile de față au menirea
de a incita la parcurgerea acestui
volum de versuri și, de ce nu, la
o altă abordare critică, pe baza
altei grile de lectură, a unei alte
experiențe de percepție, în funcție
de personalitatea respectivului
lector. Într-adevăr, literatura trăiește în măsura în care spune
ceva, se spune pe sine înseşi și e
capabilă să provoace controverse.

ABONAMENTE
ȘI BILETE
Compania
Liviu Rebreanu
Stagiunea 2018-2019
Începând cu Stagiunea cu
numărul 57, au fost schimbate
prețurile biletelor și a fost
modificată lista de abonamente
pentru spectacolele Teatrului
Național, după cum urmează:
ABONAMENT
MECENAT „PAUL GUSTY”(570 lei)
valabil la toate premierele
Companiei Liviu Rebreanu şi la
unele spectacole invitate.

NOU!
ABONAMENT FLEXIBIL
CU 4, 6, 8 UNITĂȚI
ABONAMENT FLEXIBIL
CU 4, 6, 8 UNITĂȚI PENTRU
STUDENȚI, ELEVI,
PENSIONARI, PROFESORI
Unităţile abonamentelor
flexibile pot fi folosite pe toată
durata stagiunii 2018-2019 la
alegere, la orice spectacol din
repertoriul Companiei Liviu
Rebreanu - excepţie fac premierele şi spectacolele invitate.
Unităţile unui abonament flexibil pot fi folosite şi cu o singură
ocazie de către mai multe persoane. Locurile în sală trebuie
rezervate cu cel puţin 24 ore
înainte de spectacol.
Beneficiile abonamentelor:
Prețul biletelor cu abonament
sunt cu 25-30% mai ieftine
decât biletele achiziționate la
preț întreg.
Biletele și abonamentele sunt
disponibile la Casieria din incinta Teatrului – de marți până
vineri între orele 9:00 și 15:00
și cu o oră înainte de începerea
spectacolelor, tel: 0365.806.865 și la Agenția de Bilete din incinta Palatului Culturii – de marți
până vineri între orele 12:00 și
17:30, tel: 0372.951.251.
Bilete și abonamente online:
www.biletmaster.ro
Prețuri bilete:
Premieră, spectacol revelion 60 lei
Preț întreg -25 lei
Cu reducere pentru elevi, studenți,
pensionari -15 lei
Profesional/Presă - 10 lei
Spectacol invitat -30 lei
Spectacol invitat cu reducere
(elevi, studenți, pensionari) - 20 lei
UAT, Liceul de Artă - 5 lei
Persoane cu dizabilități - 1 leu
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Confluențe/ Kereszteződések
Andrea NAGY
Expoziția Confluențe/ Kereszteződések este organizată de
Muzeul Județean Mureș în
cadrul
festivalului
Forgatag
printr-un open call către tinerii
artiști. Inițiativa unui muzeu de
a organiza expoziții de artă contemporană, având în vedere artiști
debutanți, constituie o temă de
actualitate culturală reală.
Expoziția propune realizarea
unui dialog intercultural cu ajutorul unei generații noi de artiști
plastici, în contextul unui mediu
multicultural definitoriu pentru
orașul Târgu Mureș.
Confluențe/ Kereszteződések
a luat naștere anul trecut (2017),
pe de o parte din dorința de a
oferi posibilitatea valorificării
artei contemporane tinere, pe
de altă parte pentru a revitaliza
un oraș cu tradiție culturală
amplă. La prima ediție ne-am
propus radiografierea artei tinere
realizate de artiștii care provin
din județul Mureș. Cea de-a doua
ediție a luat amploare, ajungând
la un număr impresionant de
artiști participanți, în număr de
45 cu 90 de lucrări de artă ce au
putut fi vizionate în trei spații
expoziționale din Târgu-Mureș
- galeria Art Nouveau, Camera
K’arte și Casa Bernády. Prin ce-a
de-a doua ediție ne-am propus
aducerea la un loc a tinerilor artiști
din țară, reușind astfel să creăm
un centru de artă contemporană,
un punct de întâlnire al acestora.
Anul acesta expoziția a devenit
punctul în care s-au intersectat
cele două școli – cea bucureșteană
cu cea clujeană, prin studenții
și absolvenții celor două centre
puternice de pedagogie artistică
din țară.
Expoziția include mai multe
forme ale artei vizuale contemporane, cuprinzând atât medii
tradiționale – lucrări de pictură,
sculptură, desen, grafică, cât și pe
cele alternative – video, instalație
interactivă și artă conceptuală.
Dominanta expoziției, din punct
de vedere numeric, este cea a
lucrărilor de pictură, nelipsind
celelate forme de artă, după cum
am amintit. În cadrul lucrărilor
de pictură sunt vizibile multiple
direcții, implicit viziuni, plaja fiind
una vastă - de la lucrări fotorealiste
până la cele minimaliste (Irina
Spînu, Péter Eszter), existând
totuși o dominantă clară a picturii
figurative, în cadrul cărora în
cele mai multe dintre situații
este vizibilă și asumată sursa
fotografică. Putem identifica totodată o tendință specifică post-

modernismului - citatul din lucrări
consacrate, această practică fiind
vizibilă atât în lucrările de pictură (Bianca Andreea Constantin,
Szabó Anna-Mária, Máthé László
etc.), cât și în cele de grafică
(Szabó András) și în video (Mircea
Hristescu) existent în expoziție,
constituindu-se ca punct comun al
preocupărilor tinerilor artiști, cu
abordări tehnice diferite. Expoziția
a cuprins un număr mare de
lucrări de grafică, majoritatea
autorilor acestora provenind din
școala clujeană, lucrări realizate
în tehnici tradiționale – aquaforte,
aquatinta, litografie etc. Lucrările
tridimensionale - de sculptură
sunt prezente într-un număr mai
redus, fiind realizate de doi artiști

târgumureșeni, alături de care
putem aminti lucrarea de sticlă pe
care este gravată harta Strasbourgului, realizată de o absolventă
din București. Arta alternativă
este mai bine reprezentată de
această dată, în raport cu ediția
anterioară, în cadrul căreia am
inclus mai multe forme de artă
– fotografie, video, artă digitală,
artă conceptuală și instalații.
Pe lângă mesajul foarte clar și
pregnant al fiecărei lucrări în
parte (în general cu o notă critică
asupra societății actuale), dorim
să subliniem latura dinamică a
acestora care au animat întreaga
expoziție realizând, pe lângă problemele de natură conceptuală puse, o legătură mult mai

directă cu publicul. Facem referire la instalațiile interactive
(Gábor Barna, Anca Stătică, Oana
Cervinschi).
În acest an expoziția va fi
reconfigurată la Institutul Balassi
– Institutul Maghiar din București,
evenimentul fiind inclus în Noaptea Albă a Galeriilor din București.
Formatul expoziției a fost
gândit sub forma unui apel
deschis, considerând importantă
acordarea unor premii ca o formă
de recunoaștere și de oferire a
unui punct de sprijin care să
asigure continuitatea procesului
artistic de către tinerii artiști.
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REFLEXII ÎN TIMP
Mana BUCUR - artist vizual
Dacă până acum publicul
mureșean a fost obișnuit mai
mult cu expoziții convenționale
(pictură, sculptură, grafică), iată
că în luna septembrie oferim un
alt gen de artă... lucrări din sticlă
și metal, absolut remarcabile,
marca TĂMÂIAN, devenit deja un
brand. Expune un artist sibian,
președinte al Filialei Sibiu al
UAP, artist vizual foarte cunoscut în țară și deja consacrat pe
plan mondial, prin numeroasele
participări, expoziții personale și
licitații... IOAN TĂMÂIAN.
Permiteți-mi să citez din
catalogul artistului câteva rânduri
scrise de criticul de artă Mădălina
Mirea: ”Artistul Ioan Tămâian
este artistul sticlar sibian născut sub semnul fin și aprig al
siliciului. A copilărit în Poiana
Codrului, acolo unde este atestată
cea mai veche fabrică de sticlă
de la noi. După liceul de arte din
Satu Mare a fost student la Cluj
unde, la catedra de ceramică,
sticlă, metal a fost îndrumat de
Maria Nemeș, Cornel Ailincăi și
Mircea Spătaru. A rămas fascinat
de acest material nobil și imprevizibil și și-a făcut din el mijlocul
predilect de expresie.”
”Când sticla te duce în alt
loc decât ți-ai fi dorit, reiei tot
procesul, de la început, reiei tema
cu aceeași forță și dacă ai spirit
de observație poți să speculezi
unda pe care te duce sticla și să
întorci efectul în favoarea ta”, se
destăinuie artistul.
Veți constata pe parcursul
vizitei acestei expoziții tematica
diversă, atenția asupra detaliilor
- adevărate dantelării în metal,
de multe ori în argint și cristal,
cu titluri incitante. Adevărata
valoare a lucrărilor de artă constă

în irepetetibilitate, în calitatea lor
de unicate și aici îl citez de data
aceasta pe unul din marii sticlari
contemporani, Dale Chichuly:
„Prefer să risc și să fac ceva cu
totul nou, decât să mă repet”.
Această trăsătură îl caracterizează
pe IOAN TĂMÂIAN, unicitatea lucrărilor sale absolut remarcabile.
Cine dorește și este curios să
vadă pe viu lucrările sale este invitat în sălile galeriei ART NOUVEAU
din Palatul Culturii/parter și n-o
să-i pară rău, din contră va avea
parte de o experiență unică.
Expoziția va fi deschisă în
fiecare zi a săptămânii cu excepția zilei de luni, până în data
de 9 octombrie 2018.

artă plastică
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„Niciodată nu vei putea să faci performanță
cînd într-o piață aplici dubla măsură”
Om de afaceri, filantrop, Dan Mașca a primit titlul de Senator de Onoare al Universității de Arte din Tîrgu-Mureș, dar și
„Crucea arhiepiscopală pentru mireni” din partea Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei. I s-au acordat mai multe diplome
de excelență prin care i s-au recunoscut meritele ca urmare a implicării atât în afaceri cât și în societate. A realizat și
susținut zeci de proiecte comunitare, locale sau naționale, din surse 100% private, între acestea aflându-se și proiectul
LitArt demarat acum aproape 10 ani. Este fondatorul companiei Reea, în 2001, al cărui manager este şi astăzi. De asemenea,
este inițiatorul modificării legislative referitoare la reducerea numărului de semnături necesare pentru înființarea unui
partid. Proiectul său a fost premiat la Gala Premiilor Societății Civile.

dupa 1989, după ce au apărut privații cu ale
lor ONG-uri din diferite domenii de activitate
ale comunității, statul trebuia să regândească
complet sistemul de organizare și finanțare
a culturii, sportului și a altor domenii unde
privații au început să dezvolte proiecte. Nu este
normal ca statul să fie în același timp încasator de taxe de la privați, legiutor, arbitru și
jucător în același timp.

Adrian A. Giurgea: Deja de foarte mulți
ani, Dan Mașca și compania pe care o conduci,
REEA, vă implicați activ în susținerea demersurilor cultural-artistice private din Mureș și
nu numai, un proiect care a beneficiat din plin
de acest sprijin fiind chiar LitArt. De ce consideri că este important, ca om de afaceri, să
faci acest lucru și să nu păstrezi banii și resursele respective exclusiv pentru tine, familie
și afacere?
Dan Mașca: Pentru că dăruind vei dobândi. Am învățat de mici unii dintre noi că este
bine să împarți cu alții. Nu știm când anume
vom dobândi, dar cu siguranță că se întoarce
la un moment binele făcut. Tu promovezi cu
revista ta oameni care au talentul de a scrie.
Unii avem alte ”talente”, iar peste ani poate
că se întâlnesc aceste talente și vor construi
ceva frumos împreună. În zona IT-ului noi am
primit de la alții limbaje de programare gratuite, aplicații gratuite, iar acestea ne-au ajutat să facem bani mai ușor și fără să piratăm,
să furăm munca altor creatori, iar asta ne-a
făcut ca din bogăția materială creată să sponsorizăm, să donăm constant.
A.A.G.: Sprijinul acordat proiectelor culturale merge mai departe decât ar crede unii,
adică nu se limitează doar la a sponsoriza sau
a plăti publicitate în zona culturală, zonă de
unde, de regulă, nu obții o vizibilitate precum o
au cei ce se implică în sport, iar când spun asta
mă refer la faptul că mulți artiști sau chiar
oameni de presă, comunicatori au găsit un
debușeu în momente grele în compania REEA.
Concret, ai dezvoltat adesea proiecte pentru a

le pune în valoare calitățile și a-i sprijini astfel.
Nu e prea mult?
D.M.: Sponsorizăm mai puțin la ora actuală, iar asta pentru că sunt în comunitatea
noastră puține inițiative culturale, care se
dezvoltă având la bază o anumită etică cerută
de unii dintre noi. Da, în decursul timpului
am sprijinit diferite proiecte în speranța că
această sponsorizare va aduce la final ceva
bun și durabil în comunitate. Unele proiecte au
avut la final acest impact, cum este și LITART,
iar altele au cam dispărut.
A.A.G.: Ce așteptări ai, ca om de afaceri,
de la cei care dezvoltă proiecte culturale, în
condițiile în care în managementul cultural
sunt puțini care pot să spună că au reușit să
rămână pe picioarele proprii exclusiv din vânzarea produdului lor?
D.M.: Sponsorizarea nu constă întotdeauna doar în bani cash. Poate să fie timp
alocat pentru a dezvolta anumite idei, timp
alocat pentru a-i ajuta cei care trebuie să facă
managementul acestor proiecte. Aștepți să
vezi că se profesionalizează echipa și crește de
la un an la altul. Dar mai ales aștepți să vezi că
nu renunță la niște principii, nu se vând pe doi
arginți obținuți pentru că au pile la cei care au
puterea să împartă, aproape după bunul plac,
resursele comunității.
A.A.G.: Care crezi că ar trebui să fie rolul
Statului, prin tot ceea ce înseamnă asta, buget
central și bugete locale, în sprijinirea și dezvoltarea actului cultural?
D.M.: Știi bine că spun de ani de zile că

A.A.G.: Și, în final, ce crezi că ar trebui făcut pentru ca oamenii de afaceri să găsească
atractivă ideea de a investi în cultură? Crezi că
este nevoie de o modificare a legislației pentru
a permite o mai mare implicare a privaților
în activitățile culturale prin sponsorizare și
mecenat?
D.M.: Tot aud povestea asta cu modificarea
legii sponsorizării, de parcă asta ar fi soluția
miraculoasă. În zeci de ani nu am văzut pe nimeni din zona celor care tot bat apa în piuă
cu schimbarea legii sponsorizarii să vină cu un
studiu comparativ cu ceea ce fac statele occidentale în acest domeniu și să spună că asta
trebuie modificat. Nu cred că legea sponsorizării este problema, ci ceea ce spuneam înainte:
legile trebuie să nu permită ca instituțiile de
cultură deținute de minister, primării și CJ
să concureze neloial nici un ONG cultural
susținut sau co-fondat de oameni din privat.
Nici un privat nu se va implica să dezvolte
afaceri în cultură și sport, dacă statul îl concurează neloial. Sigur că legea sponsorizării se
poate îmbunătăți, dar, în același timp, trebuie
schimbate celelalte legi. Ce ar fi dacă banii care
se dau de zeci de ani pentru a apărea revistele de cultură ale CJ s-ar fi alocat prin concurs
de proiecte tuturor ONG-urilor, care doresc să
editeze reviste, iar acest lucru să se facă după
aceleași reguli? La fel și în zona teatrului. Ce
ar fi dacă PRIMĂRIA și CJ-ul ar avea în proprietate și ar dota cu ceea ce este obligatoriu
spațiile culturale, iar în rest, de jucat, să joace,
să cânte, să danseze cei din zona ong-urilor
private, care, după aceleași reguli, vor avea
acces atât la închirierea spațiilor cu dotările
corespunzătoare, cât și la co-finanțarea din
bani publici, dar după aceleași reguli pentru
toată lumea? Îți garantez că ar fi mult mai
bine ca acum și că ar apărea antreprenorii
privați în această zonă, iar inclusiv LITART,
cu implicarea unor oameni ca subsemnatul
și a diferitelor sponsorizări atrase, ar putea
să fie la alt nivel. Competiția corectă, accesul
după aceleași reguli la bugetul comunității alimentat de toți contribuabilii privați din comunitate, duce la altfel de rezultate, la altfel de
implicare a oamenilor din comunitate.
A.A.G.: Mulțumesc pentru amabilitatea de
a răspunde acestor întrebări și pentru aceea de
a fi alături de proiectul LitArt.

