Contemplați și descoperiți
Artist de origine britanică, STEVE BRADFORD, în prezent cu reședința în România, se prezintă
cu un stil distinctiv în pictura sa incorporând puternice imagini vizuale, totodată cu mesaje
criptate ce incită la o aprofundare foarte atentă. Pe lângă măiestria cu care mânuiește penelul,
culorile și desenul, ne oferă o lume plină de meandre, ascunzișuri, enigme alcătuite din imagini
gen puzzle, interesantă fiind și invitația sa ”PLEASE COME!” însemnând și invitația spre
descifrarea tuturor ideilor ascunse în operele lui, altfel spus: CONTEMPLAȚI ȘI DESCOPERIȚI !
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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.
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Unul dintre reprezentanţii exilului românesc, căruia
critica îi este încă datoare, e Vintilă Horia, scriitor care mărturiseşte, într-un interviu, că „exilul nu înseamnă a pleca dintr-un loc pentru a trăi în alt loc (...).
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Rihanna – Diamonds
Călin CRĂCIUN
Arta Rihannei este, după cum reiese din videoclipul
discutat, un refugiu din faţa unei realităţi entropice, o formă
de evadare din lumea violentă şi nedreaptă, idee la care trimit
imaginile revoltei din stradă
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Poezii de
George Terziu
Mihaela Oancea
Luca Cipolla
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Gigi CĂCIULEANU în
dialog cu
Oana Macrinici
„Noi, oamenii, avem tot atâtea
anotimpuri câte clipe. Acest
lucru, aș dori să capete și în
spectacolul meu, un tâlc...”
pag. 2
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„Noi, oamenii, avem tot atâtea anotimpuri câte clipe”
Interviu cu Gigi Căciuleanu despre Vivaldi Și Anotimpurile
lui Antonio Vivaldi (și mai ales
înregistrarea folosită pentru acest
spectacol - înregistrare din 1959, în
interpretarea faimosului vilonist
Felix Ayo și a orchestrei sale, I
Musici di Roma) din punct de
vedere coregrafic?

După trei ani, reveniți la
Târgu-Mureș cu un nou spectacol
de teatru coregrafic. Ce vă readuce
la Teatrul Național din TârguMureș?
Gigi Căciuleanu: Ceea ce
m-a atras și de data aceasta a
fost marea bucurie de a lucra
cu oameni pe care îi iubesc si
ca artiști și ca persoane. Care
mă inspiră nu numai ca autor
al acestui spectacol (Scenarist,
Coregraf, Regizor), ci și ca artist
în general. De fiecare dată când
ajung la Târgu-Mureș scriu și
imaginez foarte mult (și multe!)
în paralel cu ceea ce lucrez cu
actorii pe scenă.
Unde și ce ați mai lucrat între
timp?
Gigi Căciuleanu: Anul 2015,
a vrut Dumnezeu, să fie unul în
care am putut să mă consacru,
grație Fundației ArtProduction,
trupei “Gigi Caciuleanu Romania
Dance Company” cu două noi
creații: „FABRIKA” și „UN MINUT
DE DANS SAU UF!!!” la București.
Dar nu numai. Doar în ultimele
luni: o creație și spectacole, acasă,
la Paris, workshop-uri în Italia;
în februarie la Opera din Iași,
o creație numită IMAGINE ALL
THE PEOPLE, selecționată pentru
FNT 2015. Iar acum VIVALDI ȘI
ANOTIMPURILE la Teatrul Național
din Târgu-Mureș.
Cum vă simțiți la TârguMureș? E altfel procesul de lucru/
atmosfera/ oamenii decât în alte
teatre? (din România și nu numai)

Gigi Căciuleanu: Am venit
bineînțeles răspunzând la o
invitație din partea direcției
Teatrului Național, care îmi
asigură posibilitatea și condițiile
de a lucra frumos și cu spor. Îi
mulțumesc mult pentru aceasta!
În timp ce, cu riscul de a mă
repeta, artiștii acestui teatru mă
inspiră în cel mai înalt grad. În
plus, vin peste succesul pe care
l-au obținut cu CARMINA BURANA.
Ceea ce îmi oferă luxul de a putea
construi peste ceva care există
deja.
Cum vă înțelegeți cu dansActorii
târgumureșeni?
Gigi Căciuleanu: Ceea ce mi
se pare minunat este faptul că
dumnealor se înțeleg bine cu
mine! Și că mă înțeleg. Mai bine și
mai repede, poate tocmai pentru

că mă cunosc mai mult, decât o
trupă pe care aș întâlni-o pentru
prima oară.
Aveți dreptate să-i numiți pe
acești artiști: dansActori, ceea ce
și sunt prin excelență. VIVALDI
ȘI ANOTIMPURILE fiind o creație
tipică de Teatru Coregrafic.
Spectacolul este construit ca o
coregrafie, cerându-li-se actorilor
să reacționeze și ca dansatori
profesioniști. Iar dansatorilor profesioniști (de exemplu: Cristina
Iușan și Attila Bordas) să devină
(sau să re-devină) și actori.
Rezultatul scontat este ca toți
interpreții să tindă a deveni mai
mult decât actori și, în același
timp, mai mult decât dansatori…
Într-un cuvânt: dansActori.

Gigi Căciuleanu: Muzica lui
Vivaldi este un caz extraordinar
de longevitate. Rămânând, pe
lângă foarte frumoasă și inspirată
(dar poate tocmai datorită acestui lucru) foarte cunoscută
inimii publicului, peste ani și
secole. Actuală și prezentă în
inconștientul (dar și conștientul!)
colectiv. Este o muzică în același
timp populară și doctă, ceea ce mă
ajută în demersul meu de a realiza
un spectacol coregrafic impregnat
de un dans care să fie atât doct
cât și popular. Popular, în sensul
frumos al cuvântului. Iar doct,
nu în sensul didactic, ci în acela
de a face apel nu numai la ochiul
sau inima, dar și la inteligența
spectatorului.
Emoția și plăcerea pe care mi-o
provoacă muzica, doresc foarte
mult s-o transmit spectatorului.
Prin mișcare, prin dans.
Instrumentele de coardă (întotdeauna mi-a plăcut această
înregistrare în interpretarea minunaților I MUSICI) mă duc cu
gândul la corpurile vibrânde ale
instrumentului uman.
Și ar mai fi ceva: Pe lângă
binecunoscutele analogii dintre
cele 4 anotimpuri cu vârstele
omului, sau cu ciclul celor 24 de
ore (dimineață, zi, seară, noapte),
care își au, bineînțeles tâlcul lor,
noi, oamenii avem tot atâtea
anotimpuri câte clipe. Acest lucru,
aș dori să capete și în spectacolul
meu, un tâlc profund.

O
întrebare
previzibilă,
dar necesară: De ce Vivaldi?
Ce posibilități vă oferă muzica

Aveți
un
mesaj
pentru
spectatorii din Târgu-Mureș? Ce vor
vedea în Vivaldi și Anotimpurile?
Gigi Căciuleanu: Este un
spectacol ”stufos”. Și dat fiind că
operează pe mai multe planuri,
(dinamic, emoțional, psihologic,
teatral, poetic, chiar și filozofic)
nimeni nu l-ar putea capta dintr-o
singură vizionare. Ar trebui văzut
de mai multe ori!
Ca în toate creațiile mele, în
VIVALDI ȘI ANOTIMPURILE mi-aș
dori și mi-ar plăcea ca spectatorul
să se poată identifica, la un moment dat, chiar și numai cu
unul dintre interpreți. Și să se
recunoască măcar într-una din
clipele spectacolului.
		Vă mulțumesc!
Interviul a fost realizat
de Olga Macrinici
Foto: Bristena și A.A.G.
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Exilul şi cunoaşterea de sine

Iulian Boldea
În ansamblul culturii române,
literatura exilului e departe de a-şi
fi găsit locul sau receptarea critică
definitive ori măcar adecvate.
Nicolae Manolescu observă că,
pentru a exista exilul, „trebuie
să existe discriminări de un fel
sau altul, ca şi regimuri mai
mult sau mai puţin autoritare”,
iar libertatea de creaţie şi de
gândire, precum şi fenomenul
globalizării culturale conduc la
dispariţia exilului şi a exilaţilor.
În acest sens, obligaţia morală a
criticii şi istoriei literare actuale
e reprezentată, tot mai acut, de
necesitatea reconsiderării (adică
a considerării la justa valoare) a
contribuţiei scriitorilor români
ai exilului. Aceştia fac parte, fără
nici o îndoială, din circuitul de valori al spiritualităţii româneşti. Ei
sunt produsul matricei spirituale
mioritice, pe care au purtat-o în
sinele lor cel mai adânc, oriunde au fost siliţi să se oprească, cu
voie, sau, mai ales, fără de voie, în
peregrinările lor. De aceea, literatura română nu poate fi întreagă
fără operele lor, în care realităţile
autohtone transpar cu insistenţa pătimaşă a unor obsesii. Fără
mărturia lor tulburătoare. Căci,
în fapt, operele scriitorilor din exil
s-au constituit, toate, în mărturii
autentice despre o epocă malefică
şi absurdă, în mecanismele sale
implacabile, aceea a comunismului.
Unul dintre reprezentanţii exilului românesc, căruia critica îi
este încă datoare, e Vintilă Horia,
scriitor care mărturiseşte, într-un
interviu, că „exilul nu înseamnă
a pleca dintr-un loc pentru a trăi
în alt loc (...). Pentru scriitor, exilul este o tehnică a cunoaşterii.
Pentru mine, dragostea, exilul
şi moartea sunt cele trei chei ale
cunoaşterii”. Poemele scrise de
Vintilă Horia sunt o mărturie a
acestei nevoi de cunoaştere, dar şi
a obsesivelor revelaţii ale interiorităţii. Nevoia regăsirii identităţii
de sine este, am putea spune, cheia de boltă a lirismului lui Vintilă
Horia, poet ce mărturisea că îşi
scrie creaţiile lirice în limba română, „limba poeziei”, cum o numeşte, „cu gând de a nu mă pierde
Capodopera lui Vintilă Horia
e romanul Dumnezeu s-a născut

în exil (Dieu este né en exil), publicat iniţial în limba franceză,
la Paris, în anul 1960. Traducerea
românească, revăzută de autor,
a fost realizată de Al. Ciorănescu
şi a apărut în 1978 la Madrid. Romanul face parte dintr-un ciclu
epic amplu, intitulat Trilogia exilului, alături de alte două romane, Cavalerul resemnării (1961) şi
Persecutaţi-l pe Boethius (1983).
Este limpede că textul lui Vintilă
Horia exploatează, subliminal sau
manifest şi alte teme: tema identităţii, a relaţiei cu Celălalt, a raportului dialectic dintre identitate
şi alteritate etc. Structurat sub forma unui jurnal apocrif al poetului
Ovidiu, romanul Dumnezeu s-a
născut în exil pune în joc disponibilităţile afective ale exilatului,
ale acelui individ ce trăieşte cu
fervoare într-un spaţiu alienant,
eşafodajul propriilor obsesii care
îi conturează identitatea profundă
şi revelatorie. Cuvintele de la începutul romanului („Închid ochii ca
să trăiesc”) definesc profilul eroului imaginat de Vintilă Horia din
perspectiva unui limpede refuz
al istoriei, a unei deschideri spre
imaginar şi esoterism, în detrimentul unei valorizări pozitive a
datelor realităţii imediate. Ficţiunea e, astfel, cea care legitimează
aventura existenţială a lui Ovidiu,
cea care îi certifică rezistenţa împotriva unei Istorii anihilante şi
agresive. Suntem, în acest roman,
martorii unei metamorfoze spirituale, ai unui itinerariu spiritual
catabatic, prin care retranşarea
în valorile esoterismului şi ale
sinelui, ca şi încifrarea sensurilor existenţei reprezintă garanţia
unei morţi sacrificiale şi a unei
resurecţii simbolice.
De altfel, scriitorul însuşi îşi
închipuie propria operă ca având
o arhitectură riguros structurată,
în mai multe cicluri distincte unele faţă de celelalte. Vintilă Horia
operează, în romanul său, o dihotomie construită cu minuţie, între
spaţiul civilizator al Romei şi cel
arhaic al Daciei, o opoziţie pe care
Cornel Ungureanu o consideră excesivă: „Din punctul de vedere al
cititorului de cursă lungă, acest
tezism al lui Vintilă Horia devine la un moment dat supărător.
Rostită şi reluată obsedant, ideea
că estul lăsat pradă barbarilor reprezintă cheia înţelegerii lumii,
că acolo se păstrează adevărurile
la care Occidentul nu are acces
pulverizează textul, împărţindu-l
în povestioare moralnice”. Şi în
acest text, referirile la exil sunt
dintre cele mai lămuritoare; exilul înseamnă, şi pentru personaj,
dar şi pentru scriitor, nu doar excluziunea dintr-un anumit spaţiu
public, ci şi câştigarea şi asumarea libertăţii. În mod paradoxal,

exilul exterior provoacă restaurarea unei legitime autonomii
interioare: „Gata cu zeii în proza
mea, gata cu eroii, fără metafore
mitologice. Sunt liber, în taină, să
scriu aşa cum gândesc şi cum trăiesc”. Frustrările legate de condiţia
exilatului îşi transferă energiile
asupra conştiinţei identitare, favorizând o mult mai promptă şi
mai fecundă cunoaştere a propriei
interiorităţi. În acest context, există în roman şi unele referiri contrastive la cei doi poli (creatorul
şi Cezarul): „Eu sunt poetul, el nu
este decât împăratul”. Orice om,
citim în acest text, „e un Augustus, stăpân peste un imperiu fără
limite care ne dă de furcă clipă de
clipă”, după cum orice om poate
să se compare chiar cu instanţa
supremă, cu Dumnezeu. Romanul
lui Vintilă Horia reprezintă şi o
parabolă a Creatorului exclus din
Cetate, silit să-şi asume un exil interior ce are suficiente resurse regeneratoare pentru a-i reda echilibrul sufletesc. După parcurgerea
dificultăţilor induse unei istorii
alienante, poetului exilat i se revelează taina eternităţii. Experienţa
iniţiatică pe care o încearcă poetul
exilat la Tomis se desfăşoară între
„două nopţi”; el este captivul unui
timp prezent alienant, dar şi al
unui trecut cu contururi aurorale.
Pe de o parte, experienţele vieţii
cotidiene se derulează sub semnul demonicului; pe de altă parte,
revelaţiile mythos-ului, proiecţia
sacralităţii şi resursele utopice fac
parte dintr-un scenariu recuperatoriu şi compensator.
Ceea ce se degradează prin înstrăinarea de sine, prin alienare
şi negativitate afectivă, se câştigă, în alt plan, al spiritualităţii, al
orizontului mitico-sacral mântuitor. Aflat la limita dintre istorie
şi ficţiune, dintre mit şi realitate,
personajul lui Vintilă Horia trăieşte, cu patos reţinut, o experienţă a
rememorării şi evaluării propriei
opere şi a propriului destin. Lui
i se revelează astfel, prin intermediul paginilor sale „ascunse”,
dimensiunea profetică, orfică şi
expiatoare a poeziei, iar poeţii
sunt înfăţişaţi ca „revelatorii existenţei adevăratului Dumnezeu”.
De altfel, Ion Simuţ subliniază,
într-un comentariu, valenţele şi
dimensiunile exilului, nu lipsite
de o amprentă mitico-sacrală, aşa
cum sunt ele dezvoltate în structura narativă a romanului Dumnezeu s-a născut în exil: „Exilul lui
Ovidiu este pentru Vintilă Horia
o ficţiune de compensaţie, o cale
întortocheată de cunoaştere a divinităţii. Numai Dumnezeul exilului dezvăluie cu adevărat sensurile salvatoare, de mântuire prin
suferinţă şi recuperare a patriei
cereşti”.

Clarificările, limpezirile etice şi afective, dar şi regresia spre
lumea copilăriei au semnificaţia
simbolică a recuperării unui univers edenic. Romanul lui Vintilă
Horia este, cum s-a mai spus, şi
o carte a vârstelor, în măsura în
care meditaţia personajului central proiectează în pagină trecerea
timpului, îmbătrânirea, avatarurile trupului. Sunt notate, astfel,
„adevărurile existenţei unui om
care, îmbătrânind, se desprinde
dureros de iluziile zilnice”. Ovidiu
descoperă, însă, şi universul consolator al lucrurilor mărunte, al
micilor bucurii ale cotidianităţii,
farmecul naturii dacice, splendoarea infinită a mării. Scris într-o tonalitate meditativă şi poematică, romanul Dumnezeu s-a
născut în exil reprezintă, înainte
de toate, o confesiune de extremă
sinceritate asupra condiţiei artistului aflat într-o situaţie-limită,
ce îi reconfirmă disponibilităţile
afective şi morale.
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George TERZIU
POEM DE ZIUA MEA

IERI

Profundul violoncel al nopţii
Azvârle întunecata sa jubilare departe, peste zare.
Imaginea de ceaţă a lucrurilor îşi dizolvă formele
În fluviul de lumină albastră
Muzeul de artă tresare sub paşii poetului
Picturile curg înapoi în pensule
Imaginile fug pe câmpuri răzleţe
Împiedicându-se de fluturi călători
Personajele principale ţin discursuri despre
Vreme
Şi despre căderea în păcatul picturii,
Autorii fug speriaţi de moartea criticii.
Dar nu, nu acesta e poemul căderii mele,
Am ceva pentru voi, prieteni din toată lumea,
O sărbătoare de iunie sub care mă nasc
Aseară m-am întâlnit cu mine și arătam obosit
Dacă am noroc voi muri de o boală celebra
Si se va vorbi de ea la televizor

Azi dimineață am desenat pe cer
Triunghiuri, pătrate şi cercuri
Soarele străluceşte complice
Eu ştiu că ştiu ce nu ştiu
Nimeni nu întreabă nimic
Sunt pierdut în consoane diverse
Iar în calendar este miercuri
Am un gând colorat, ca o tavă
Luminând diferit în reflexe ciudate
Triunghiuri, pătrate şi cercuri
Fac tumbe raţionând ecuaţii
Ca fluturii-n flăcări de becuri
Şi moartea priveşte din spate
Fugiţi de mine, prieteni
Fugiţi acum, când se poate
Eu ştiu că ştiu ce nu ştiu
Dar nimeni nu-ntreabă pe nimeni
Şi nimeni nu caută să vadă
Cum moartea priveşte din spate

LINIA IMAGINARĂ

CATEDRALA

Când am tras acea linie imaginară
Toţi câinii din oraș au început să latre
Toate bunicile au încremenit cu nepoţii de mână
La birtul din colţ zeii au ieșit plictisiţi la o bere
Puteam să le stric infernul cu linia mea imaginară
Sau să-i fac să se iubească nebun
Dar ceea ce trebuie să se întâmple se întâmplă
Așa că dimineaţa asta e o dimineaţă tristă
Banală, plictisită, nici măcar nu merge la școală
E vacanţă și totul e asemenea vacanţei
Singura preocupare sunt fenomenele normale
Cum ar fi privitul în ochii minţii
Şi mersul pe catalige
Pentru a analiza lumea de sus
Când am tras acea linie imaginară nici nu am știut
Că doamnele visează la iubirea veșnică,
Când ești copil te uiţi după fetiţe
Când ești bătrân te uiţi după doamne-doamne,
Pentru o doamnă am oprit odată apele și munţii
Am oprit poeţii și criticii literari
Am oprit câinii să latre
Ea m-a lăsat să-i pup mâna
Care brusc s-a ofilit și doamna a murit curând
Toate femeile sărutate de mine se ofilesc
Apoi se întristează și mor devreme

Pe câmpul timpanului se va construi o catedrală
Picturile vor curge maestuos pe pereţi
Judecata de apoi va trece prin sala unde
Credincioșii se vor așeza cuminţi să primească smoală
Dacă e din mâna Domnului cu plăcere
Totul va fi dominat de legea cadrului
Şi a perspectivei hieratice
În centru Hristos va domina axial
Peste gândurile noastre nespuse, firești
Culegând nebunia spirituală
Nebunia veșnică, nu cea trecătoare
Subtila cunoaștere a dogmelor va fi centrul
De unde izvorăște prostia ca un fluviu de foc
Din când în când va veni un înger cu apă,
Cu bere și mici cu muștar
Vom mânca graţios micii și pâinea
Orice vine din mâna domnului e spirit și taină
Chiar și plictiseala, chiar și sexul neprotejat
Pe câmpul timpanului catedrala râde subţire
Clopotele sunt doar pentru iniţiaţi.
Hei, tu, cel care nu știi cu ce se mănâncă astea
Fii fericit, gândul tău colorat
A ajuns până la Domnul
Şi încă mult mai departe...

Luca CIPOLLA

Mihaela OANCEA

Ca simfonie
(dintr-un cântec
al lui Pino Donaggio)

Nodul unei clipe

Pick-upul
pe discul conștiinței,
hârtii de focaccia,
strada,
din cârpe o minge..
Unde se iubeau
Dumnezeu îşi mai aminteşte,
- ca simfonie
- lumini învăluite
la tele, glasuri strigate
pe căile
unui cartier însorit
care la ochii unui copil
ascundea
câmpuri de orez
cunoscute satului.

Mintea mea..
Mintea mea legănată
de degete curioase
peste gazelurile marelui Hafiz
ca o piatră de temelie
pe care un car sever o amenință,
sulă a unui duşman mereu
într-o ambuscadă,
iarbă arsă
unde eu mă îngrop
fără cruce,
de-ar fi de folos asta
numai să vă cer
iertare.

Tu știi ce vechime are
viața asta fosilizată,
capturată în straturi de rocă?
Înghesuiți
precum trilobiții și moluștele
care zac
în cochilia unei așteptări betegite,
asfințite într-un rid,
ne întrebăm
ce s-a ales de cerbul
cu gâtul cufundat în somn.
Poate ne-ar fi învățat
cum să nu adormim,
dar s-a grăbit
să facă nod unei clipe.
Cad peste umeri
priviri rămuroase
și constatăm
că moartea oftează
și împarte cu noi
aceeași bancă.

Osatura tăcerii
Întrebările se iveau între noi
precum flora spontană,
dar celulele tăcerii le dilatai
atât de mult, încât îmbrățișau
scheletele de corali
din mările calde
și chiar o sanda părăsită în
Cuaternar.
Stăpân al acestei osaturi a tăcerii,
devenai un laviu de pe care ușorușor
plecau toate umbrele
într-o necunoscută procesiune
funerară;
păstrai un surâs gol,
înflorit orgolios.
Nu te-am mai deranjat.
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Cristina Iuşan:

Mie îmi place foarte mult să visez
- După succesul Carminei Burana, faci parte iarăși din echipa
lui Gigi Căciuleanu, cum te simți?
Cristina Iuşan: Faptul că Gigi
Căciuleanu și-a dorit pentru a
doua oară să facem echipă, deoarece nu doar dansez în acest
spectacol, ci am fost și asistentă
de coregrafie, mă face să mă simt
în primul rând onorată și mai
apoi fericită. De fapt, sunt foarte
multe sentimente amestecate.
- În afară de coregrafie, mai
ești și profesoară la Universitatea
de Arte din Târgu-Mureş. Cum reușești să-ți împarți timpul între
scenă (proiectele personale) și studenți?
Cristina Iuşan: Primul cuvânt care
îmi vine in minte pentru această
întrebare e greu, dar pentru că
sunt două lucruri pe care le iubesc,

cred că reușesc să le combin foarte bine și reușesc să mă organizez
astfel încât să nu îmi simtă lipsa
studenții și să pot să îmi realizez
și proiectele personale.
- Care a fost cel mai frumos
moment pe parcursul repetițiilor?
Cristina Iuşan: Nu a fost doar un
moment frumos, pentru mine pe
tot parcursul repetițiilor au fost
mai multe momente frumoase,
emoționate, am parcurs diferite
stări. Cred însă că cel mai frumos
ar fi sentimentul acela când știi că
ai reușit să faci și să simți ceea ce
ți-a cerut coregraful.
- Ce reacții crezi că va trezi Vivaldi și Anotimpurile?
Cristina Iușan: Hmmm, chiar
zilele trecute vorbeam cu o colegă
și aveam aceeași întrebare. Nu
știu ce să zic, după Carmina Bu-

rana cred, totuși, că suntem la un
alt nivel, iar acest lucru nu poate
să fie primit altfel decât bine.
Acum vom vedea.
- Care e cel mai mare vis (legat
de scenă) al Cristinei Iușan? (un rol
pe care dorești să-l interpretezi, un
coregraf/dansator cu care ai dori
să lucrezi…)
Cristina Iuşan: Am să răspund
puțin invers la această întrebare
deoarece una din coregrafele cu
care mi-aș fi dorit să lucrez nu
mai e, și aceasta ar fi fost Pina
Bausch (probabil nici nu s-ar fi
întâmplat acest lucru, dar mie îmi
place foarte mult să visez).
În schimb, unul dintre coregrafii
cu care mi-am dorit dintotdeauna
să lucrez este Gigi Căciuleanu. Încă
din vremea studenției am visat să
lucrez cu el și uite că acest vis s-a

împlinit. Mai am o listă de coregrafi cu care îmi doresc să lucrez,
dar nu o dezvălui pentru că sunt
visuri și cel mai bine e să aștept
să se împlinească. Dacă ar fi aleg
un rol/un personaj drag pe care aș
dori să îl joc, ar fi Hedda Gabler.

Attila Bordás:

Am încă vârsta la care cred că trebuie să apar și pe scenă...
- După mai bine de trei ani
te reîntorci pe scena Teatrului
Naţional Târgu-Mureş, într-o
nouă producţie semnată de Gigi
Căciuleanu. Cum te simţi?
Attila Bordás: Întotdeauna mă
simt bine la Târgu-Mureş. Trebuie
să aduc mulţumiri pentru mai
multe lucruri acestui teatru, conducerii şi trupei teatrului, atât trupei române, cât şi celei maghiare.
Am mai făcut coregrafii la Târgu-Mureş în ultimii trei ani, dar la
această instituţie în afară de Carmina Burana n-am mai jucat. Am
încă vârsta la care cred că trebuie
să apar şi pe scenă.
Mă simt foarte bine şi mă bucur
foarte mult pentru şansa de a
juca într-un nou spectacol de
Gigi Căciuleanu. Oricât de obosit aș fi, atunci când lucrez cu el
întotdeauna sunt proaspăt, ener-

gic, fiindcă procesul artistic ne
cere asta și o cere de la fiecare participant.
- Pe lângă coregrafie ai şi regii
de spectacol. Cum se îmbină aceste
două ramuri ale artei?
Attila Bordás: Faptul că pe lângă
coregrafii mai şi regizez, predau
şi din când în când joc pe scenă,
este foarte benefic pentru că se
completează una pe cealaltă. Învăţ
enorm de mult din faptul că uneori văd din „interior”, alteori văd
din „exterior”. Această poziţionare
de interior-exterior, câteodată actor, altă dată coregraf sau „ochiul
extern” mă ajută să pătrund în
adâncimea cunoaşterii acestei
meserii atât practice, cât şi teoretic. Un factor îl sprijină pe altul,
şi mă ajută să mă dezvolt...
- Cum te înţelegi cu colega ta,
Cristina Iuşan, respectiv cu ceilalţi
colegi târgumureşeni?
Attila Bordás: Ne înţelegem foarte bine. Acum trei ani, când am
făcut Carmina Burana – a fost
primul meu spectacol cu adevărat
important. Țin foarte mult la colegii mei, le datorez multe. Mă
simt excelent în această companie. Într-un fel îi aparţin, într-un
fel această trupă mi-a devenit
familie. Sunt niște oameni și niște
artişti minunaţi. La fel e și cu
Cristina. Ne înţelegem bine și am
învăţat mult unul de la celălalt.
Deşi în Bucureşti eram colegi la
secţia de coregrafie, acolo n-am
reuşit să lucrăm împreună. Asta
este a doua colaborare a noastră, care este extrem de intensă,
avem multe pe umeri. Îmi place
că ne cunoaștem déjà și dacă suntem stresaţi, sau cineva uită ceva,

rezolvăm situaţia fără prea multe
complicaţii. Nu trebuie să ne pierdem timpul cu explicații dacă ceva
nu merge sau nu reuşeşte. Cred că
deja ne înţelegem și fără cuvinte.
- Ce noutate oferă Vivaldi şi
anotimpurile?
Attila Bordás: Se poate vorbi
de două lucruri: pe de o parte,
ce oferă nou teatrului şi pe de
cealaltă, ce îmi oferă nou mie?
După părerea mea, în viaţa teatrului va fi o nouă nuanţă de culoare,
după toate aşteptările noastre va
fi o reuşită asemănătoare spectacolului Carmina Burana. Oricum,
va fi un spectacol de Gigi Căciuleanu, marca Gigi Căciuleanu, ca să
zic așa. Foarte activ, foarte bine
proiectat, foarte stucturat, foarte precis. După cum spune el: de
punctualitatea ceasului. Trebuie să
exişti pe scenă foarte încordat ca
să se exteriorizeze senzualitatea,
sensibilitatea, ce vrea să realizeze
coregraful în acest spectacol. Cred
că acest lucru va oferi o trăire
specială atât nouă cât şi spectatorilor. Este foarte concentrat. Simt
că va fi un eveniment determinant în viaţa teatrului. Totodată
şi în viaţa mea înseamnă o nouă
nuanţă. Sunt patru anotimpuri,
patru scene în care dansăm cu
Cristina. Este o experienţă foarte palpitantă, la fel ca în Carmina Burana, deoarece acest gen
reprezentat de Gigi nu-mi este
chiar nou, dar e altfel decât ceea ce
fac eu de obicei. Pentru mine este
o nouă provocare. Prima dată am
crezut că nu voi reuşi s-o fac, dar
acum, cu o săptămână înainte de
premieră încep să – nu neapărat
să mă liniştesc, că nu voi fi liniştit

nici până şi nici după premieră –
încep să simt ce mi se cere. Patru
anotimpuri, patru scene, patru
atitudini diferite, patru stări, patru tehnici diferite de dans.
- Ce face Attila Bordás când nu
dansează?
În continuu se gândeşte despre ce
ar dori să regizeze, cum ar vrea
să înceapă, ce propuneri poate să
facă în ţară şi nu numai. Realmente nici atunci când nu dansează, nu face regie sau coregrafie,
nu se îndepărtează sufleteşte de
aceste lucruri. Şi atunci dansează,
face coregrafie sau regie. Viaţa
mea particulară, într-un fel se
îmbină cu viaţa profesională, iar
cea profesională cu particulară.
Pe lângă Vivaldi şi anotimpurile particip şi într-un alt şir
de repetiţii. Între timp îmi organizez cursurile. Mă preocupă
ideea, ce ar fi trebuit să fac altfel
în proiectul realizat la Budapesta – de unde am venit recent, şi
ce voi face altfel data viitoare. Mă
preocupă cum să-mi planific anul
2016. Cu cine să lucrez, ce să fac,
cum să-mi împlinesc viaţa profesională, ca aceste nuanţe ce îmi
vin din instinct să se realizeze în
aşa fel încât să mă mulţumească.
Când am vreme, îmi vizitez
părinţii la Sfântu-Gheorghe. Mă
bucur că avem o relație din ce în
ce mai bună, având în vedere că
eu am fost un adolescent extreme
de dificil. Țin foarte mult la ei şi
acum, înainte de orice, ei au prioritate în viața mea.
Interviuri realizate de
Olga Macrinici și
Kacsó Judit-Andrea
Foto: Bristena
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Rihanna – Diamonds

Călin CRĂCIUN
Un videoclip de mare rezistenţă în timp se va dovedi, cu
siguranţă, Diamonds al Rihannei.
O confirmare şi totodată prevestire
în acest sens o constituie audienţa
mare şi numărul considerabil de
cover-uri prezente prin diferitele
concursuri muzicale. Având ca
suport un text erotic ce putea
altfel rămâne banal, reductibil
la schema Când mă ţii în braţe
suntem frumoşi ca diamantele
pe cer, devenim unul – am văzut
lumina/viaţa în ochii tăi – o viziune
a extazului – palmele (noastre
împreunate) se ridică spre univers,
videoclipul e însă de o formidabilă
complexitate, ieşind din categoria
celor strict comerciale, pe care,

din păcate, Rihanna nu ezită să le
lanseze (dar să n-o judecăm prea
aspru, poate că acestea din urmă
să fie la rândul lor necesare tocmai
pentru susţinerea financiară a
unor piese cu adevărat artistice
– şi, oricum, vocal nu i se poate
imputa nici în cazul lor nimic).
Misterul şi extaza în faţa revelaţiei,
melancolia originilor şi trăirea
intensă a unei clipe de vitalitate
deplină sunt transmise printrun ritm în care sunt prezente
accente tonice, dar cărora li se
contrapune o linie melancolică, în
care sunt inserate la locul potrivit
secvenţe suave. În deschidere e un
amalgam misterios de rezonanţe
minerale, transmise parcă în
mediul acvatic, poate chiar în cel
placentar, trimiţând gândul la
„apa” originară, urmând stridenţa
unor note de pian şi temperarea ei
deopotrivă prin ecou. Dar muzica
nu poate fi descrisă ori povestită,
chiar dacă ea însăşi descrie ori
spune o poveste. Se trăieşte prin
toate simţurile înainte de orice
conceptualizare,
iar
cântecul
Rihannei are capacitatea de a

impresiona cu adevărat, de a
se transpune în astfel de trăire
intensă.
Surprinzător pentru videoclipul de faţă este apelul la concepte
specifice psihocriticii, identificabil
mai ales la nivelul vizual. Nu vreau
să vă sperii pe cititorii acestei mici
analize a videoclipului, dar trebuie
să vă avertizez că, dacă aveți
răbdare să citiți până la capăt,
veți fi surprinși să descoperiți că
unele concepte ale antropologiei
culturale și chiar ale filosofiei
antichității nu lipsesc din arta
videoclipului contemporan. Se
poate chiar observa o adevărată
modă a ultimilor ani în acest
sens, un exemplu similar fiind
piesa She Woolf (Falling to
pieces) (David Guetta ft. Sia). Ca o
paranteză semnificativă, merită
spus că tocmai Sia este cea
care a compus piesa. Scenariul
imagistic debutează cu palparea
voluptuoasă a unei mulţimi de
diamante, plasate apoi într-o
foiţă de ţigară. Drogul inhalat
astfel e o metaforă a obsesiei
împlinirii erotice şi totodată a
celei artistice. Tocmai de aceea
sunt prezente şi imagini ale
drumului pe care aleargă artista,
oprindu-se fascinată de apariţia
misterioasă a aurorei boreale. De
remarcat aici este şi modificarea
vocii astfel încât să semene cu cea
infantilă, un indiciu de regresus
ad uterum, cum spun antropologii, ce reprezintă o trimitere la
predestinarea artistică. Ideea e
amplificată de coafura (devenită
ea însăşi apoi o modă pentru
adolescente din întreaga lume)
ce sugerează că în tânărul rebel
se manifestă deopotrivă un copil
inocent. Drumul urmat este
aşadar cel al consacrării estetice
ori al „strălucirii ca un diamant”
şi deopotrivă al împlinirii erotice.
Şi în cazul de faţă erosul şi
arta (inspiraţia artistică) sunt
consubstanţiale. Nu sunt atunci
deloc întâmplătoare versurile

„Când mă ţii în braţe, eu sunt
în viaţă/ Suntem ca diamantele
pe cer/ Ştiam că vom deveni
unul chiar acum” sau „Eşti o

stea căzătoare, am o viziune a
extazului/ Când mă-mbrăţişezi
simt că-s vie/ Suntem ca
diamantele pe cer”.
Am putea chiar spune că rea-

lizatorii videoclipului recurg la
filosofia greacă, la Empedocle
mai ales, datorită prezenţei celor
patru
elemente
primordiale
(focul, apa, pământul şi aerul).
Asupra
tuturor
acestora
se
insistă în repetate rânduri, prin
imagini când „contemporane”
(de la cele senzuale, la camera
devastată, ce se reconstruieşte
sau reordonează, sau la cele ce
sugerează
violenţa
revoltelor
de stradă), când simbolice sau
ancestrale (cum ar fi trandafirul
învăluit în foc, poza „de vultur” a
artistei ori identificarea cuplului
uman cu doi cai totemici). Artista
pluteşte pe apa mării, dă impresia
că vrea să se desprindă de pământ
în zbor şi asistă, dacă nu chiar
participă, la violenţe de stradă
printre incendii. Prin urmare, la
fel ca în poemul lui Empedocle,
cele patru elemente fundamentale
sunt combinate datorită a două
principii
universale,
iubirea
(reprezentată
în
videoclipul
Rihannei de scenariul erotic) şi
ura (ce stă la baza secvenţelor
violente). Mai mult decât atât, în
fundal tronează principiul ultim,
superior iubirii şi urii, şi anume
cel al necesităţii. Cu necesitatea
se identifică, am putea spune,
destinul estetic, drumul pe care-l
urmează artista ce intuieşte
că strălucirea de diamant o
poate obţine prin manifestarea
energiilor ancestrale şi transpunerea lor în artă.
Nu întâmplător atunci se
insistă în secvenţe ample asupra
perechii de cai. Ea este, cum am
sesizat deja, un echivalent al celei
umane, ba, mai mult, chiar o
reprezentare totemică a cuplului
uman. Cu siguranţă, pentru
realizarea acestui videoclip au
fost consultate dicţionarele de
simboluri. Calul se înscrie perfect
în logica vizată de scenariul
discutat, simbolistica lui fiind
deopotrivă legată de corporal şi
instinctualitate, inclusiv cea de
natură erotică ori sexuală, şi de
spiritual, de aspiraţiile solare,
astfel că, prin contopire, sugerează

conştientizarea
şi
asumarea
instinctelor, preluarea lor sub
controlul intelectului. Şi prin
imaginile respective videoclipul
vorbeşte de obsesia unui destin
artistic (Vezi metafora diamantnarcotic!), de căutarea împlinirii
estetice pe calea erosului. Un
indiciu în plus, în acest sens, sunt
secvenţele trandafirului aprins,
care
simbolizează
deopotrivă
iubirea, purificarea, regenerarea
şi desăvârşirea în plan spiritual şi
estetic, la fel cum tot la un regim
simbolic similar, cu ancorare
adâncă în ancestral, trimit şi
tatuajele celor două corpuri, mai
ales ale măinilor împreunate
tandru și voluptuos, deopotrivă.
Suntem aşadar în faţa unei
ars poetica. În treacăt fie spus,
piese similare, ce (re)definesc
programatic concepţia artistică,
sunt, din fericire, destul de des
întâlnite în arta videoclipului
a momentului actual, semn că
domeniul este cât se poate de
dinamic.

Arta Rihannei este, după cum
reiese din videoclipul discutat,
un refugiu din faţa unei realităţi
entropice, o formă de evadare
din lumea violentă şi nedreaptă,
idee la care trimit imaginile
revoltei din stradă şi reconstrucţia
mediului securizat, a camerei care
se reordonează piesă cu piesă pe
măsura înaintării cântecului.
Melancolicul, ce ţine în esenţa lui
de tragic, e deci însoţit de vitalism,
de promisiunea unei regenerări
sau a salvării, a recosmicizării prin
estetic. Iar esteticul presupune,
în cazul de faţă, imersiunea în
memoria ancestrală, reconectarea
la energiile primordiale. Dincolo
însă de acest câmp ideatic,
construit prin vizual, melodia în
sine e una captivantă. Cântată
cu măiestrie de artistă (a se
asculta înregistrările live aflate
la discreţie pe Internet!), ea are
capacitatea de a pătrunde în
conştiinţa şi chiar mai adânc, în
inconştientul ascultătorului.
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Dreptul la nefericire
Dumitru TALVESCU
Liliana Terziu a editat 6
volume de poezie, pana acum si
este la primul volum de eseuri.
Acest volum de dincolo de cortina
intimității și etaleaza, ca întrun
jurnal îndrăzneț frământările
existențiale desprinse ca un
siaj al adâncurilor din suflet.
Acestea se răsfrâng și se răsucesc
în nenumărate fațete ale unei
realități la care suntem martori
toți, dar pe care ea le cunoaște
cel mai bine: realitatea cotidiană
a timpului prezent, femeia și
poziția acesteia în societate,
iubirea versus sexualitate sau
necesitate socială, stările psihice
judecate subiectiv prin prisma
trăirilor avute în trecut, cu
reverberațiile acestora într-un
prezent neconform (melancolie,
singurătate, iubire….). „Lumea
mea este formată dintr-un
amestec eterogen și antagonic de
melancolie, visare, iubire, tristețe,
anxietate, mister, tăceri, amintiri,
angoase, lacrimi, zâmbete, furie,
lacrimi, oboseală, rugăciuni,…”
Acest modus vivendi se pare că
este felul acceptat cu seninatate,
în perspectiva unei trăiri dincolo
de conveniențe sociale și anturaje
formale. Și tot ea se întreabă,
puțin mai încolo: „De ce să aspir
la fericire?” Răspunsul pare dur,
dacă nu ar fi de o sinceritate
tulburătoare : „Aici, pe pământ,
vreau să trăiesc pe muchie de
cuțit, pe marginea prăpastiei,
periculos, intens, incitant,
complet, să ard pe dinăuntru cu
o flacără vie și contagioasă, să
pot fi, după caz, tristă, veselă,
melancolică, plină de energie,

supărată, exuberantă, entuziastă,
amărâtă,…Ei, bine, da, asta
vreau să fiu, să am dreptul de
a fi nefericită și nu abonată la
idealul unei fericiri iluzorii.”
Deziluziile și neîmplinirile, goana
după răspunsuri și explicațiile
care caută să badijoneze un suflet
extrem de sensibil și aparent
singur, umplu volumul cu un
adevărat poem în proză, în care
transpare cu exactitate omul din
noi, cunoscut, recunoscut sau
ascuns, supus acelorași nevoi,
griji, căutări și sentimente,
fie că este bărbat sau femeie.
Din perspectiva Lilianei Terziu,
paginile acestei cărți sunt un
elogiu strict adresat femeii ca
parteneră a bărbatului, totodată
o pledoarie în favoarea femeii
ca individ, din punctul meu
de vedere mult mai dotată
intelectual decât bărbații, mai
sinceră și înțeleaptă decît ei,
capabilă să sufere, să rabde, să
spere și să renunțe la aproape
tot, pentru liniștea familiei, a
mediului imediat. Și summa cum
laudae, capabilă de a da viață,
cel mai minunat dar, pentru
care și poate numai pentru atât,
să transformăm opiniile despre
femei în elogii.
Apoi, cartea dezvăluie trăirile
autoarei, indisolubil împletite
cu regrete și speranțe, întrun
ghem de presupuse iluzii care
se pot destrăma în urma unui
dor permanent și a unei pofte de
viață acute. Am ușoara senzație
de deja lu în multe din capitolele
acestei cărți, pentru că, deși
ea e scrisă de un OM femeie,

mă simt dominat în calitate
de OM bărbat, de aceleași stări,
reverii și neîmpliniri, mereu în
așteptarea unor schimbări care
întârzie să apară, la fel ca cele
desfășurate admirabil de autoare.
Melancolia, melancolicul, stări și
atitudini sunt analizate aproape
ca întrun manual de psihologie,
dominant fiind sentimentul
de iubire, al căutării ei și în
final, iluzia găsirii acesteia ca
revelație, în acelașii registru
fiind prezentate și analizate
prin căutare de răspunsuri,
prin întrebări, singurătatea,
frumusețea, dorințele, pentru ca,
în final, capitolul „Rugăciune”
să dovedească adevărata stare
de a fi a Lilianei Terziu, privită
doar cu subiectivism și în directă
relaționare cu Dumnezeu,
iremediabil și ireconciliabil
iubind. Pentru că, opinez aici
doar ca o parere personala,
iubim o singura dată, restul,
în cazul în care aceasta nu se
materializează printr-o uniune
pe viață, nu sunt decât căutări ale
acesteia. Apoi dăruim dragoste,
această stare e maleabilă, apare
și dispare, se însuflețește și piere,
durează perioade pe care nu le
poti controla, pentru că ești sub
imperiul iubirii, cauți ceîncă nu
s-a împlinit, întimp ce lângă tine
rămâne doar nostalgia, iluzia
regăsirii, visele, care se pare, sunt
mai puternice decât realitatea
pentru că te poți refugia în ele
și să închizi cutia, rămânând
deliberat pradă lor și singurătății.
Dar căutând, mereu căutând
paleative pentru starea de bine și
mulțumire, în ciuda unei realități
din ce în ce mai greu de acceptat
de cei care înțeleg și au găsit
adâncul cuvintelor și adevărul
din ele. Așa cum a reușit Liliana

Boian Terziu, dincolo de masca
unei femei impenetrabile, care-și
ascunde înțelepciunea ateniană
sub o mască aparent afroditică…
Cred că această carte ar trebui
citită de toți bărbații. Felul în care
se descoperă Liliana Boian Terziu
este comun tuturor femeilor,
celor care înțeleg și celor care
încă mai caută răspunsuri. O
pledoarie în favoarea unei lumi
mai bune clădită pe sentimente
de iubire și compasiune, pe
egalitate și efort comun pentru
înțelegere, adaptare și evoluție
spirituală aleasă. Iar dacă acest
aspect întârzie să se producă,
nu e decât din cauza celor care
continuă să-și facă iluzii în
singurătate, tânjind la fericirea
terestră, trăind întrun libertinaj
irelevant și fără finalitate
benefică, nici materială, dar nici
spirituală. Iar din punctul meu de
vedere, lăsând la o parte aspectul
jurnalier al acestei cărți, tematica
abordată și felul în care este
scrisă întrunește cu măiestrie
un succes literar de care sunt
convins.

Inchizitoriul unui profan
Attila STRACULA
Gelu Vlaşin scrie pe blogul său,
în articolul Manifestul deprimist, că „În primul rând poezia
rămâne ceea ce-a fost dintotdeauna - defularea personală a
unei trăiri la nivel existențial”.
Există oare tineri preocupaţi de
sentimente, trăiri, şi capabili să
le aşterne pe hârtie? Există oare
tineri care „simţ enorm” şi „văz”
frumos, uneori „mostruos”? Evenimentele non-culturale din imediata proximitate şi activităţile
adiacente acestora pur şi simplu
încătuşează voinţa, fantezia,
eu-ul tinerilor de lângă noi, furându-le timpul atât de preţios.
Totuşi, cât timp apare ici-colo câte
unul, peste care a coborât acel
ceva divin numit talent, nimic nu
este pierdut.
Mai departe, acelaşi autor
scrie: „Fără suferință artistică

poezia nu există, fără trăire un
poem nu poate respira”. Lecturând poeziile acestui volum,
(Inchizitoriul unui profan de
Adrian Rentea, Editura LitArt 2015)
suferinţele tânărului Werther
tîrgumureşean, trăirile lăuntrice, bucuriile, amintirile, dar
mai cu seamă deziluziile, visele,
dorinţele sale, stările angoasante
autumnale şi/sau hibernale,
precum şi bucuriile, dezlănţuirile
primăvăratice sunt palpabile, ies
din planul colii de hârtie, capătă
imagini tridimensionale. Dă sens
spleen-ul: este sictir, melancolie,
astenie, un spleen original, de
început de mileniu.
„Conform previziunilor făcute
de Alexandre Leupin într-un
articol intitulat La fin du sex
și apărut în Art Press [noiembrie 1999], epoca sexismului a

început să apună iar încercările
puerile de revigorare au fost și
vor fi sortite eșecului. Astăzi nu
mai impresionează pe nimeni
utilizarea unui limbaj literar
vulgarizat doar în intenția de-a
capta binevoitoarea atenție a
publicului cititor.” - consemnează
acelaşi om de litere. În cele peste
o sută de pagini de creaţii literare
ale lui Adrian Rentea, în pofida
curentelor, modei, felului de a fi
în pas cu cerinţele zilei, a celor ce
se propagă prin media, nicăieri
nu sunt necesare prescripţiile
referi-toare la vârsta publicului
ţintă. De la un rocker şi microbist
„înrăit” am căpătat un volum de
poezii curate, fără farasfastâcuri
şi vulgarisme.
„Potențialul cititor de astăzi
este afectat de receptarea unei
realități cu vădite caracteristi-

ci epistemologice în care să-și
poată regăsi posibile puncte de
congruență care să-l determine
la acțiune și implicare. Într-o
societate extrem de dinamică, în
care sistemele informaționale au
desființat efectiv toate barierele
mai ales în ceea ce privește comunicarea, era firesc să se întâmple
lucruri extrem de interesante
și pe tărâmul culturii.” Şi se
mai întâmplă! Iată acest volum,
în poeziile căruia cititorul face
o incursiune în propriul eu, în
subconştientul său, efectuează o
expediţie de cercetare, descoperire
şi autocunoaştere psihologică
(„Selfie”, „Cugetare”, „Portret”,
„Resemnare”, „Visare”). Pentru
el, fericirea este o eclipsă totală.
Putem conchide, că Autorul v-a
pus pe masă primul său volum
de poezii ale însingurării.

traduceri
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Contestarea unui poet de succes al literelor franceze
Jacques Prévert (1900 - 1977)
a fost unul din poeții în vogă,
în deceniile imediat de după al
Doilea Război Mondial, în Franța,
dar și - prin traduceri - în țările
cu “democrație populară”. A evoluat de la suprarealism înspre un
neomodernism facil, îmbrățișând
și ilustrând puternic prin versurile sale ideologiile de stânga, în
primul rând marxismul, care dominau intelighenția franceză din
acea epocă; ele au fost adunate în
volume precum Paroles [Cuvinte]
-1946, Histoires [Întâmplări] -1946
Spectacle [Spectacol] - 1951, La
Pluie et le Beau Temps [Ploaia și
seninul] - 1955, Fatras [Poeme
amestecate] -1965, Imaginaires
[Plăsmuiri] - 1970, Heptomadaires
[Săptămânale] - 1972, Arbres
[Copaci] - 1976. Succesul său de
public se explică și prin faptul că o
parte din poeziile sale au fost puse
pe note, în primul rând de către J.
Kosma.
O prezentare sintetică, obiectivă, neutră, a creației sale, din
care reiese că Jacques Prévert
rămâne, totuși, un scriitor de
al doilea raft, o aflăm și în Le
Petit Robert², Paris, 1991, p. 1462:
“El a aplicat lecția corozivă a
suprarealismului la o încercare
de demolare a expresiei, care
face să explodeze caracterul
convențional și derizoriu al
limbajului burghez. Fidel tradiției anarhiste a începutului
de secol, nonconformismul său
degajă o permanentă revoltă
sufletească, atunci când nu
se arată dispus să elogieze
speranța, considerată totuși
iluzorie, a revoluției. Ostil
tuturor forțelor de represiune
socială, capabil de ironie și de
violență, dar și de grație și de
tandrețe, poezia sa celebrează,
pe gustul publicului foarte larg,
tema libertății, a justiției și a
fericirii. Ea a dus la punctul cel
mai înalt al eficacității burlești tehnica enumerației și
a inventarului.” (s.n.) Același
articol de dicționar menționează
că trăsăturile de concepție și de
formă se regăsesc și în scenariile
compuse de Jacques Prévert,
unele materializate pentru marele
ecran de regizorul Marcel Carné.
O altă perspectivă, mai acidă,
radicală, pe care o considerăm,
totuși, îndreptățită, o aflăm în
articolul “Jacques Prévert est un
con” al lui Michel Houellebecq,
apărut pentru întâia oară în
revista “Lettres françaises”, în
numărul 22 (iulie 1992). Critica
vine din partea unui creator de
poezie de o modernitate aparte,
care exclude dintru început stilul
facil și vulgarizarea deconcepte
ideologice prin intermediul versurilor (care nu devin poezie!).
Înainte de a ajunge unul din
prozatorii renumiți ai literelor

franceze contemporane, Michel
Houellebecq a scris poeme, publicate în volumele Poursuite du
bonheur [Urmărirea fericirii] (1992,
premiul Tristan Tzara) și Le sens
du combat [Înțelesul luptei] (1996,
Prix de Flore), iar în anul 2014, la
editura “Gallimard”, a publicat volumul Non reconcilié. Anthologie
personelle [Neîmpăcat. Antologie
personală]. De asemenea, el este
autorul unui frapant eseu despre
creator și creația poetică, intitulat
Rester vivant [Să rămâi în viață],
apărut în anul 1997.
Traducerea, după știința noastră cea dintâi în limba română, a
acestui articol am efectuat-o după
Michel Houellebecq, Rester vivant
et autres textes, Editions “J’ai lu”,
colecția <<Librio>>, Paris, 1999,
p.65-68.
JACQUES PRÉVERT
ESTE UN IMBECIL
Jacques Prévert este unul ale
cărui poeme sunt învățate la
școală. Reiese din acestea că lui îi
plăceau florile, păsările, cartierele
vechiului Paris etc. Lui i se părea că
iubirea înflorește într-o atmosferă
de libertate; în general, el era mai
repede pentru libertate. Purta o
șapcă și fuma țigări Gauloises;
uneori e confundat cu Jean Gabin
(1); de altfel, el a și scris scenariul
pentru filmele Quai des brumes
[Cheiul brumelor] și Portes de
la nuit [Porțile nopții] etc. A
scris, de asemenea, scenariul
pentru Enfants du paradis [Copiii
paradisului],
film
considerat
drept capodopera sa. Toate
acestea constituie destule motive
întemeiate pentru a-l detesta pe
Jacques Prévert, mai cu seamă
dacă citim scenariile, nicicând
turnate, scrise în aceeași perioadă
de Antonin Artaud (2). E dezolant
să constatăm că acest respingător
realism poetic, al cărui artizan
principal a fost Prévert, continuă
să facă ravagii și ne gândim
că-i facem un compliment lui
Leos Carax (3), dacă i-l alăturăm
(în același mod, Rohmer (4) ar
fi, fără îndoială, un nou Guitry
(5)). Cinematografia franceză nu
și-a mai revenit după apariția
cinematografului sonor; ea va
sfârși prin a dispărea, iar acesta
nu e lucrul cel mai grav.
După război, aproape cam
în aceeași vreme cu Jean-Paul
Sartre (6), Jacques Prévert a avut
un succes enorm; fără să vrei, ești
contrariat de optimismul acelei
generații. Astăzi, gânditorul cel
mai influent ar fi mai degrabă
Cioran (7). În epocă, erau ascultați
Vian (8), Brassens (9)... Îndrăgostiți
care se pupă pe băncile din parcuri,
explozia demografică, construirea
pe scară largă de locuințe sociale
pentru a adăposti toată acea
populație. Mult optimism, multă

încredere în viitor, dar și un pic
de prostie. În mod evident, noi am
devenit cu mult mai inteligenți.
Cu intelectualii, Prévert a avut
mai puțin noroc. Poemele sale
mustesc, e drept, de acele jocuri
de cuvinte stupide care fac atâta
plăcere la Boby Lapointe (10). Este
adevărat că muzica ușoară este
— cum se spune — un gen minor
și că intelectualul, el însuși,
trebuie să se destindă. Însă când
abordează textul scris, adevărata
sa meserie, el devine necruțător.
Dar <<munca asupra textului>>,
la Prévert, rămâne embrionară:
el scrie cu claritate și într-adevăr
cu naturalețe, uneori chiar cu
emoție; el nu se arată interesat
nici de tehnica scriiturii, nici de
imposibilitatea de a scrie; cea mai
importantă sursă de inspirație
pentru el pare a fi mai degrabă
viața. Așadar, în principal, el a
ratat tezele din cel de-al treilea
ciclu (11). Totuși, astăzi el se întoarce în constelația Pleiadei (12), ceea
ce constituie o a doua moarte.
Opera sa este acolo, completă și
osificată. Este o excelentă ocazie
să ne întrebăm: din ce cauză poezia lui Jacques Prévert este atât
de mediocră, într-o așa măsură,
încât uneori încerci un soi de
jenă citind-o? Explicația clasică
(pentru că scriitura lui <<e lipsită
de rigoare>>) este în întregime
greșită; prin intermediul jocurilor
de cuvinte, a ritmului lejer și
limpede, în realitate Prévert își
exprimă perfect concepția sa
despre lume. Forma este concordantă
cu fondul, ceea ce
reprezintă într-adevăr nivelul
maxim care poate fi cerut unei
forme poetice. De altfel, când un
poet se cufundă în așa măsură în
viață, în viața reală a epocii sale,
ar însemna să-i faci o nedreptate
judecându-l după niște criterii
pur stilistice. Dacă Prévert scrie,
el face aceasta pentru că are
ceva de spus, iar aceasta e spre
cinstea lui. Din păcate, ceea ce
are el de spus este de o stupizenie
fără limite; îți provoacă, uneori,
greață. În poezia lui, există fete
drăguțe și goale, burghezi care
sângerează precum niște porci
atunci când li se taie gâtul. Copiii
sunt de o imoralitate simpatică,
derbedeii sunt seducători și
virili; drăguțele fete goale își
dăruiesc trupurile derbedeilor;
burghezii sunt bătrâni, obezi,
impotenți, decorați cu Legiunea
de Onoare, iar nevestele lor sunt
frigide; preoții sunt niște bătrâne
și respingătoare larve care au
inventat păcatul pentru a ne
împiedica să trăim. Toate acestea
ne sunt cunoscute; am putea să-l
preferăm pe Baudelaire (13). Sau
pe Karl Marx (14), care, cel puțin,
nu-și greșește ținta scriind că
<<triumful burgheziei a înecat
frisoanele sacre ale extazului

religios, ale entuziasmului cavaleresc și ale sentimentalității
de doi bani în apele înghețate ale
calcululul egoist.>>* Inteligența
nu te ajută cu nimic în a scrie
poeme reușite; în schimb, ea
poate să te ajute să eviți scrierea
unora rele. Dacă Jacques Prévert
este un poet slab, aceasta se
datorează înainte de toate faptului că viziunea sa despre lume
este plată, superficială și falsă.
Aceasta era falsă și în epocă;
astăzi nulitatea ei apare strident,
în așa măsură că întreaga lui
operă pare multiplicarea unui
clișeu gigantic. Pe plan filosofic
și politic, Jacques Prévert este —
înainte de toate — un anarhist;
adică, fundamentalmente, un
imbecil.
<<Apele înghețate ale calculului
egoist>>; noi ne năclăim acum
în acestea din cea mai fragedă
copilărie. Ne putem acomoda
cu ele, putem să încercăm să
supraviețuim în ele; putem, de
asemenea, să le și ignorăm.
Dar ceea ce este imposibil să
ne imaginăm este faptul că
eliberarea forțelor dorinței sexuale
ar fi, ea singură, capabilă să ducă
la revitalizre. O butadă spune
că Robespierre (15) ar fi fost cel
care a insistat pentru adăugarea
cuvântului <<fraternitate>> la
deviza Republicii; astăzi suntem
în deplină măsură să apreciem
această anecdotă. Cu siguranță că
Prévert se închipuia un partizan
al fraternității; însă Robespierre
nu era, departe de aceasta, un
adversar al virtuții.
N o t e
*) Lupta de clasă în Franța. (nota
autorului)
1) Jean Gabin (1904 - 1976), actor
de film, actor de teatru și cântăreț
francez. A jucat în peste o sută de filme,
întruchipând eroul romantic al omului
ajuns în afara legii, în filme precum
Iluzia cea mare (1937), Bestia umană
(1938), Noaptea amintirilor (1939),
Mizerabilii (1958), Clanul sicilienilor
(1969).
2) Antonin Artaud (1896 - 1948), poet,
dramaturg, eseist, actor și regizor
francez,
aparținând
curentului
suprarealist. A fost autorul unoe eseuri
cu mare impact în epocă, precum
Teatrul cruzimii (1932) și Teatrul și
dublul său (1938).
3) Leos Carax (n. 1960), regizor și actor
francez. Principalele filme realizate:
Boy Meets Girl (1984), Amanții de pe
Pont-Neuf (1991), Polar X (1999), Tokio!
(2008), Sfintele motoare (2012).
4) Eric Rohmer (1920 - 2010), critic
și regizor francez de cinema. A fost
redactor-șef al revistelor “Gazeta
Cinema” și “Caietele Cinema” (1950 1963). A avut o activitate regizorajă
bogată; a realizat comedii axate pe
analiza psihologică a francezului
contemporan. (Continuarea în pag. 9)
Dintre filmele sale amintim: Cariera
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Microstagiune a Teatrului Național
„Marin Sorescu” din Craiova, la Târgu-Mureș
Teatrul
Național
Marin
Sorescu din Craiova va susține
în perioada 30 octombrie – 1
noiembrie 2015 o microstagiune
cu trei spectacole la Târgu-Mureș.
Este vorba despre spectacolele
Spargerea, Profu’ de religie și
Iluzii, spectacole ce for fi jucate
la Sala Mică a Teatrului Național
Târgu-Mureș.
Actorii Teatrului Național
Marin Sorescu din Craiova vor
susție câte două reprezentații cu
fiecare dintre cele trei spectacole
după cum urmează:
••• Spargerea - vineri 30
octombrie 2015, orele 17.30 și
20.00, la Sala Mică
Spectacolul Spargerea este
o comedie neagră condusă cu
fantezie, în care personajele
traversează situații grave, tratate
în cheie comică, umorul macabru
devenind ecoul dramatic al
echivocului
generalizat.
Trei
bărbați de vreo cincizeci de ani
plănuiesc un jaf armat – cu măști
ridicole – la o casă de schimb
valutar.
Spargerea, în regia lui Dragoș
Alexandru Mușoiu, dramatizare
de Dragoş Alexandru Muşoiu
după nuvela Jaf armat semnată
de scriitorul Răzvan Petrescu a
câştigat concursul de proiecte

destinat tinerilor regizori şi
scenografi, ediția a IV-a, 2014.
Distribuţia: Claudiu Bleonţ,
Iulia Lazăr, Angel Rababoc, Adrian
Andone, Aurel Cătălin Vieru, Iulia
Colan, Gabriela Baciu, Anca Dinu,
Eugen Titu.
••• Profu’ de religie - sâmbătă
31 octombrie 2015, orele 18.00 și
20.00, la Sala Mică
Profu’ de religie de Mihaela
Michailov abordează felul în care
adevărul poate fi interpretat și
manipulat în diverse feluri astfel
încât sensul său devine relativ.
Credința într-un adevăr unic se
sparge în zeci de bucăți.
La ora de religie (în România,
religia e facultativă, elevii pot
opta pentru o altă disciplină),
profesorul le cere elevilor să spună
care este definiția adevărului; de
aici pornește o adevărată dispută
și controversă: una dintre eleve,
Mara, cu o imaginație peste
media clasei, susține că adevărul
este relativ și că fiecare om își are
adevărul său.
Distribuția:
Marian
Politic, Romaniţa Ionescu, Raluca
Păun, Cătălin Vieru, Dragoş
Măceşanu;
Regia și scenografia: Bobi
Pricop
••• Iluzii - duminică 1 noiem-

brie 2015, orele 18.00 și 20.00, la
Sala Mică,
Spectacolul
Iluzii
vorbește
despre destinul a două cupluri
aflate în amurgul existenței
lor. Cei patru prieteni vorbesc
despre iubire, despre adevăruri și
minciuni, despre iluzii și dorințe
nemărturisite și vise netrăite
sau frânte. Turnat sub forma
unei succesiuni de monologuri,
spectacolul se ține într-un spațiu
deschis, în care culisele nu există,
personajele pornesc a se dezvălui
într-o călătorie despre iluzia vieții.

Distribuţia: Romanța Ionescu,
Ioana Manciu, Cătălin Băicuș,
Vlad Udrescu
Muzică live Orlando Buda
Regia: Bobo Pricop
Scenografia:
arh.Andreea
Simona Negrilă
Costul biletelor pentru fiecare
din cele 6 reprezentații este
de 20 RON (intrare generală).
Biletele au fost puse în vânzare
la cele două casierii ale Teatrului
Național Târgu-Mureș precum și
în varianta online pe site-ul web
www.biletmaster.ro.

Contestarea unui poet de succes al literelor franceze
Urmare din pagina 8
Suzanei (1963), Noaptea mea la Maud
(1969), Genunchiul Clarei (1970), Soția
aviatorului (1981), Căsătorie reușită
(1982), Pauline ls plajă (1983), Nopțile
cu lună plină (1984), Raza verde (1986),
Prietenul prietenei mele (1987).
5) Sacha Guitry (1885 - 1957), autor
dramatic și actor francez de origine
rusă. Este autorul a peste 130 de piese
de teatru, scrise între 1901 și 1953,
majoritatea comedii facile, dintre care
puține rezistă timpului (Tatăl meu
avea dreptate - 1919,Cadrilul - 1937,
Doamnelor, nu trageți cu urechea 1947). A jucat în filme precum Romanul
unui trișor (1935), Să urcăm pe ChampsElyssées (1938), Cei de la noi (1939).
6) Jean Paul Sartre (1905 -1980), filosof
și scriitor francez, reprezentant al
existențialismului și al fenomenologiei
franceze, format și valorificând
concepte din Hegel, Husserl și
Heidegger. Sartre identifică natura
esențială a existenței umane în
capacitatea de a alege (Ființa și neantul,
Existențialismul este umanism, Eseuri
de ontologie fenomenologică). Tezele
sale se regăsesc și în nuvele (Zidul 1939), în romane (Greața - 1938, Căile
libertății - 1945 - 1949), în eseuri (Situații,
10 volume - 1947-1976), în piese de

teatru (Muștele -1943, Diavolul și bunul
Dumnezeu - 1951, Nekrassov - 1956),
precum și în scrierile autobiografice
(Cuvintele - 1964).
7) Emil Cioran (1911- 1995), gânditor și
scriitor francez de origine română.
Publică în limba română Pe culmile
disperării (1933), un rechizitoriu la
adresa tuturor iluziilor la care aderă
omul pentru a-și justifica existența,
după care va scrie în limba franceză
volume de eseuri nihiliste sau care
denunță toate doctrinele și ideologiile
și care vor face să fie considerat unul
din marii stiliști ai limbii franceze,
precum Tratat de descompunere (1949),
Silogismele amărăciunii (1952), Tentația
de a exista (1956), Istorie și Utopie (1960),
Căderea în timp (1965), Demiurgul cel
rău (1965), Inconvenientul de a te fi
născut (1973), Mărturisiri și anateme
(1981).
8) Boris Vian (1920 - 1959), scriitor,
regizor și trompetist de jazz francez.
A oscilat între suprarealism și
existențialism,
refuzând
orice
convenționalism
și
întrebuințând
un limbaj metaforic inedit. Scrieri
notabile: Spuma zilelor (1947), Toamna
la Pekin (1947), Furnicile (1949), Iarba
roșie (1950).

9) Georges Brassens (1921 -1981), textier,
compozitor și interpret francez.
Cântecele sale, cu o muzică extrem
de simplă, având acompaniament de
chitară, prezintă tema prieteniei, a
iubirii și a morții.
10) Boby Lapointe (1922-1972), textier
și interpret de muzică ușoară , dar
și actor francez. Spirit rebel, cu texte
deconcertante, bazate pe calambururi
și jocuri de cuvinte.
11) Etapă în obținerea titlului de doctor
în învățământul francez, care constă în
cercetări originale în vederea elaborării
tezei de doctorat. Este, evident, o
afirmație ironic-minimalizatoare la
adresa lui Jacques Prévert.
12) Aluzie la publicarea, în 1992 și 1996,
în două volume, în colecția “Oeuvres
complètes”, de la editura “La Pleïade”, a
integralei poetice a lui Jacques Prévert,
ceea ce constituie recunoașterea și
consacrarea definitivă a unui scriitor
francez sau străin.
13) Charles Baudelaire (1821-1967),
poet și estetician francez, inițiator al
poeziei și al artei moderne. Poemele
din volumul Florile răului
(1857)
exprimă drama omului modern apăsat
de “spleen”, încercat de sentimente
extreme, satanice și obsedat
de

sentimentul morții.
14) Karl Marx (1818 - 1883), teoretician
social și economist german. Fondatorul
mișcării comuniste, al cărei program
l-a elaborat împreună cu Fr. Engels, în
1848, în Manifestul Partidului Comunist.
Organizator și lider al Internaționalei I.
Are o concepție accentuat materialistă,
susținând primatului economicului,
in raport cu spiritualul, în istorie
și societate. Opera principală este
Capitalul (1867).
15) Maximilien de Robespierre (1758 1794), om politic francez, figură centrală
a Revoluției Franceze, supranumit
“Incoruptibilul”, deoarece credea în
virtutea morală absolută. A fost șef al
guvernului revoluționar (1793-1794),
perioadă în care a instituit dictatura
iacobină, prin care urmărea instituirea
unei republici democratice și egalitare.
A fost răsturnat de la putere în urma
loviturii de stat de la 9 thermidor (27
iulie) 1794 și a fost ghilotinat.

Selecția textului, traducere,
prezentare și note

prof. Alexandru CIUBÎCĂ
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EXPOZIȚIA PERSONALĂ A PICTORULUI
STEVE BRADFORD
Mana BUCUR, artist vizual
Artist de origine britanică, STEVE BRADFORD, în prezent cu reședința în România, se prezintă cu un stil distinctiv în pictura sa incorporând
puternice imagini vizuale, totodată cu mesaje criptate ce incită la o aprofundare foarte atentă. Pe lângă măiestria cu care mânuiește penelul,
culorile și desenul, ne oferă o lume plină de meandre, ascunzișuri, enigme alcătuite din imagini gen puzzle, interesantă fiind și invitația sa
”PLEASE COME!” însemnând și invitația spre descifrarea tuturor ideilor ascunse în operele lui, altfel spus: CONTEMPLAȚI ȘI DESCOPERIȚI!
S-a putut observa lipsa etichetelor... artistul destăinuidu-ne și așa multe indicii, cifre texte de multe ori în franceză și menționez că nu de
puține ori ne-a pus în situația de a ne evalua cunoștințele de cultură generală supunându-ne unei adevărate gimnastici mentale. Cert este că am
am cunoscut un pictor de factură occidental-britanică, expoziția a fost puțin altceva decât ceea cu ce ne-am obișnuit să vedem în sălile noastre,
o experiență interesantă și educativă totodată.

Cet Art 2015
Mana BUCUR, artist vizual
Cu ocazia deschiderii oficiale a cetății orașului nostru am vernisat
o expoziție de grup denumită CET ART ce se vrea începutul unui lung
șir de acțiuni culturale ce ne propunem să-l realizăm de acum înainte
în frumoasa sală din manutanță. În numele celor peste o sută de
artiști profesioniști mureșeni, membri ai Uniunii Artiștilor Plastici din
România, mulțumind municipalității pentru sprijinul ce ni-l acordă de
fiecare dată când îl solicităm pentru demersurile noastre culturale. Am
să amintesc câteva activități ale filialei care prin anvergura și importanța lor fac parte din memoria publicului tîrgumureșean:
Pe lângă expozițiile permanenete ce au loc în Galeriile de artă ale
UAPR din Palatul Culturii,
• Salonul internațional de artă textilă ”ARIADNAE” curator Nagy Dalma
• Salonul de arte vizuale ”TOTEM” curator Chira Adrian
• Salonul de ceramică ”CERART”
• Tabăra ce ardere raku ”CERART” curator Mana Bucur
• ”Arderea vrăjitoarei”, exp.de artă textilă, happening și ardere raku
și să nu uităm taberele/simpozion organizate de către Fundația culturală ”Bolyai” care s-au desfășurat chiar în acest loc.
În continuarea acestora dorim să organizăm și noi ca filială a UAPR
în colaborare cu Primăria municipiului Tg. Mureș tabere de creație de
varii specialități: de pictură, sculptură, gravură, ceramică, textile. Vreau
să amintesc faptul că activitatea artiștilor filialei noastre depășește
granițele județului și ale țării, noi participăm în permanență la expoziții, saloane și tabere/simpozioane.
Mi-ar fi plăcut ca în incinta acestui spațiu eminamente cultural să
se fi amenajat mai multe ateliere de creație, ele ar fi fost locurile ideale
de interes atât pentru turiști cât și pentru iubitorii de artă ce vor să afle
mai multe despre făurirea obiectelor de artă de diferite specialități, dar
cine știe în viitor se pot schimba multe.
Chiar și când scriu aceste rânduri expoziția este deschisă și vă invit
s-o admirați împreună cu o plimbare plăcută în parcul cetății.
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ROMÁN VIKTOR LA GALERIILE UAPR
Mana BUCUR, artist vizual
În Mărtiniș (România) se naște Román Viktor, unul dintre cei mai
de seamă reprezentanți ai sculpturii moderne din secolul al XX-lea. În
urma vizitei unei pictorițe în satul său natal, devine conștient de faptul
că va fi sculptor. Începe studiile în Liceul de Artă din Târgu Mureș, sub
îndrumarea sculptorului Izsák Márton, în 1960 își termină studiile la
Universitatea de Arte Plastice „Nicolae Grigorescu” din București după
care în calitate de câștigător al bursei internaționale UIT din Geneva
pleacă prima dată peste hotare. În calitate de bursier al British Council,
în 1967 pleacă din țară, întâlnindu-se printre alții cu Henry Moore și
Lynn Chadwick în timpul petrecut la Royal College of Art din Londra. În
1968 se stabilește în Franța, unde primește azil politic și are numeroase
expoziții în Franța, RFG, Australia, Mexic și Germania. Este distins cu
mai multe premii și distincții pentru activitatea sa. Ca reprezentant al
artei moderniste, a realizat un succes considerabil care l-a plasat printre cei mai apreciați sculptori europene. În 1994 pentru activitatea sa
artistică i se decernează titlul de Chevalier des Arts et des Lettres. După
o boală scurtă, în 1995, se stinge din viață pe neașteptate. Lucrările sale
se găsesc în muzee și colecții particulare în România, Franța, Italia,
Germania și SUA.

semnal

nr. 10 (67) | octombrie 2015 | www.litart.ro 12

Din sertarul cu poze
Publicaţie lunară de cultură.
Apare la Târgu-Mureş
sub egida onorifică a filialei
locale a Uniunii Scriitorilor
din România.
ISSN: 2067 - 5240
EDITOR:
PFA GIURGEA ADRIAN ARMAND
Editura LitArt
Parteneri editoriali:
Societatea Scriitorilor,
Editorilor şi Tipografilor
Mureşeni
şi
www.cultura.inmures.ro
Colegiul onorific:
Cornel MORARU
Al. CISTELECAN
Iulian BOLDEA
Eugeniu NISTOR
Zeno GHIŢULESCU

În toamna anului 2015, înainte de premiera spectacolului
VIVALDI și ANOTIMPURILE, pe scena Teatrului Național Târgu-Mureș,
de la dreapta spre stânga: dansatorul, coregraful și regizorul Gigi CĂCIULEANU,
dramaturgul târgumureșean Alina NELEGA și poetul Adrian-Armand GIURGEA.
Eveniment editorial marca LitArt

Muzică și poezie în
The Office-Clubul Presei
Cea de-a zecea carte apărută la
Editura LitArt, Inchizitoriul unui
profan de Adrian Rentea, a primit
botezul publicului, miercuri 14 octombrie 2015, puțin după lăsarea
serii. Evenimentul a avut loc în
atmosfera prietenoasă a The Office
- Clubul Presei din Târgu-Mureș
în prezența unui public mai mult
decât generos din punct de vedere
numeric și dornic să asculte versurile lui Adrian Rentea, în lectura
actorului Luchian Pantea, dar și
muzica lui Florin Mândru „Dudu”,
cel care a făcut senzație acum
câțiva ani la „Vocea României”.

Despre poeziile din volumul de
debut al lui Adrian Rentea au vorbit Attila Stracula, autorul Cuvântului înainte care însoțește cele
aproape 90 de poezii din volum,
dar și poetul Adrian A. Giurgea, în
calitate de editor al cărții.
Atât prefațatorul cât și editorul au remarcat printre altele
faptul că poetul își devoalează în
versurile sale sentimentele, gândurile, trăirile, într-un cuvânt se
etalează în fața cititorului într-o
altă ipostază decât cea a rebelului tauat, insensibil și dur pe care
vrea să o transmită vizual. (R. Nae)
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