ARIADNAE XXI
Am senzaţia că sunt Alice în ţara minunilor sau, mai bine zis, în Ţara
Minunăţiilor.
Ceva misterios, poate Iepurele alb cu vestă şi cu ceas, ca să nu spun,
de fapt, curiozitatea, care promite surprize, mă atrage şi mă face să
plonjez într-un tunel al timpului lăsându-mă purtată într-o aventură a
imaginilor.
pag. 14-15
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Descântece de fiică

Marea victorie – deopotrivă a Roxanei Cotruș şi a poeziei
ei – e tandreţea vindecătoare, care „repară”, cu un verb foarte
inspirat folosit la un moment dat în volum, dacă nu trauma în
sine, măcar efectele ei.

„Eu mâine plec
la Londra… şi
cred că nu mă
mai întorc”

pag. 2

Comparativism şi imagologie
Iulian BOLDEA

... reflecţiile profesorului Vasile Voia despre metamorfozele comparatismului se constituie într-o sinteză teoretică
şi aplicativă de certă importanţă, prin care este redată harta
conceptuală a unui univers în continuu dinamism...
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interviu cu actorul și
scenaristul Claudiu Trandafir
realizat de Daniel Oltean
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Descântece de fiică
Dumitru-Mircea BUDA
Senzaţia cea mai puternică pe
care volumul de debut al Roxanei
Cotruş (Daddy Issues/ Disecţie,
Editura Charmides, 2015) o degajă
e aceea de încredere oarbă, radicală, în puterea salvatoare a poeziei; o putere invocată cu un soi
de fanatism (desigur, nu explicit,
dar stăruitor) pe aproape fiecare
pagină. Deşi, dacă e să fim sinceri, vocaţia cathartică a oricărei
arte pare mai degrabă slabă, putând oferi cel mult un remediu
de scurtă durată, o terapie a
simptomelor şi nicidecum o vindecare definitivă în cazul unei traume biografice ca aceea din nucleul poemelor scrise de Roxana
Cotruș. O traumă similară cu cea
aflată la originea poeziei lui Radu
Vancu (autorul care semnează,
de altfel, o foarte aplicată prefaţă
a volumului tinerei autoare), dar
care întâlneşte, aici, o feminitate
în emergenţă, ritmându-i întreaga
percepţie despre lume şi sine.
Miza acestei poezii, intens
confesive şi intime, e capacitatea
ei de a suspenda suferinţa, de
a o face tolerabilă, de a înlocui
fantasma tatălui dispărut brutal
(fantasmă care, se înţelege,
e prezentă la tot pasul – în
bărbaţi şi în lucruri, în geografia
copilăriei sau a adolescenţei) cu
lumea alternativă, dar nu mai
puţin autentică, a poeziei în sine.
O lume vizionară şi ficţională,
unde încă se mai poate purta
un dialog (febril, delirant, plin
de impetuozităţi şi gesturi de
frondă, nu o dată excesive, dar
asta e explicabil, dacă ne gândim
că poeta are abia 25 de ani) – un
dialog in absentia cu tatăl pierdut:
”[…] Odată am încercat să-ți fac
portretul. n-a fost boom!/ dar mie
mi-a plăcut. Îl păstrez și acum
lângă celelalte pânze/ până oi
avea curajul să te continuu./ să
te fac ca la carte./ abia dup-aia
te pun pe-un perete -/ și duduia
notar semăna cu amanta aia a
ta” (Amanta noastră); sau unde
Roxana devine un personaj pe
care poeta îl poate contempla din
exterior, obiectivându-se într-un
anumit grad şi, cum spune în titlu,
putându-l diseca în voie. Fireşte că
”disecţia” e una psihoterapeutică,
a trupului imaterial ce alcătuieşte
identitatea cuiva – a unei fetepersonaj de poem ce îşi hrăneşte
gesturile, atitudinile, nevrozele,
extazele, micile sau marile

revelaţii – din biografia factuală a
Roxanei înseşi.
Într-un fel, poemele au şi un
scenariu foarte precis proiectat şi
jucat printr-o tehnică a catabazei,
pe care Roxana o foloseşte cu
eficacitate. Nu e întâmplător că
această tehnică, ce trimite direct la
mitul lui Orfeu, aşadar la una din
ramurile ce subîntind istoria liricii
occidentale, e predilectă în aceste
versuri pline de tumult interior
şi tensiuni mereu clocotitoare.
Roxana porneşte aproape de
fiecare dată de la un detaliu ce
provoacă descinderea într-un nivel subteran al memoriei, unde
se întrevede, invariabil, acea
încăpere infernală, torturantă şi
hipnotică de odată, exercitând
un magnetism negativ, în care
sălăşuieşte imaginea ce se cere
(dar nu poate fi niciodată) exorcizată: a tatălui mort: “nu dorm

erup în text, frizează cruzimea,
fiind repede contracarate de o
dispoziţie ironică, relativizantă,
ce afişează o detaşare mai mult
sau mai puţin autentică: ”Ce-a
mai rămas din tine?/ o livadă ș-un
nuc./ un drum relativ sinuos pe
care vin să revăd pământul de pe
tine./ turmele ce-ți calcă țărâna./
câinii ce-ți străjuiesc somnul./
Ce-a mai rămas din tine?/ am
rămas eu/ să rând, să mă hlizesc
la fiecare stop/ să-i dau un șut/
să rând mai departe.” (Ce-a mai
rămas din tine).
De altfel, e suprinzătoare asocierea unui fond de imaginar
format din imagini atroce, terorizante, cu pasaje pline de
candoare, filtrate de o tandreţe
filială, de o dragoste ce transcende, de fapt, timpul, moartea,
uitarea, absenţa alienantă. O
dragoste ce transfigurează sufe-

niciodată în cearșafuri albe./ de
când l-am auzit trosnind pe ăla/
care s-a făcut/ zdrențe.// pe tine
te vedea pitit în colțul patului/
aflat în spasme, cu mințile-ți legănate” (citim în debutul unui
poem intitulat Cearșaful alb). E o
imagine-rapel, aceasta, un soi de
flash randomizat ce tulbură viziunea despre sine şi despre lume
a adolescentei visătoare care e
personajul Roxanei. Urmează apoi
o accelerare a relatării, focalizări
bruşte pe alte detalii ce operează
anamnetic, pentru ca, în fine,
întâlnirea cu tatăl pierdut să fie,
de fiecare dată, cutremurătoare
(rareori regăsirea e liniştitoare,
fiindcă impulsul dominant e cel de
rebeliune iar efortul de camuflare
a stărilor, pe care Roxana nu-l
disimulează îndeajuns, e suficient
de grăitor). E o întâlnire abia
sugerată, de cele mai multe ori,
prin imagini extrem de rarefiate
(de altfel Roxana Cotruş scrie o
poezie extrem de aridă imagistic şi
implicit narativizată la maximum,
cum spune şi Radu Vancu, în prefaţă), iar imaginile, atunci când

rinţa. Tatăl pierdut e trecut, încetîncet, printr-o automitologie a
feminităţii ultragiate, pe de o parte, şi provocate să se definească
unic, irepetabil, pe de alta, tocmai
de dispariţia lui: ”din povești am
auzit că m-ai duce la concerte/
că m-ai învăța să citesc poezii
expresiv/ că am merge împreună la
zoo/ că te-ai uita peste exercițiil e
mele de la mate/ că ai veni să mă
scoți de la școală/ că ai participa
la vernisajele organizate/ în fiecare
an cu școala/ și la festivitți/ că
m-ai făcut pianistă/ chitaristă/
balerină/ avocat/ că mi-ai plăti
studii în străinătate/ că nu
m-ai lăsa până târziu în oraș”
(incursiune biografică).
Marea victorie – deopotrivă a
Roxanei şi a poeziei ei – e tandreţea
vindecătoare, care „repară”, cu un
verb foarte inspirat folosit la un
moment dat în volum, dacă nu
trauma în sine, măcar efectele ei.
În cele din urmă, tatăl e – în bună
parte - reificat în lumea cărţii
(care are, trebuie s-o spunem, şi
un „epic” seducător): aproape că
îl poţi vedea coborând în scara

blocului, schimbând o vorbă cu
vecinii, luând la mişto un copil
ungur, punând pe fugă vreun vagabond ce sperie copiii, trăgând o
ocheadă vreunei vânzătoare de la
alimentara Fortuna sau intrând,
ca un învingător, în Opalul din
cartierul târgumureşean Tudor
Vladimirescu, recunoscut şi aclamat de toată lumea; iar toate
acestea se petrec în vreme ce
fetiţa pe care o poartă de mână
îl urmăreşte cu priviri în care se
topesc adoraţia şi gelozia răzbunătoare. Aş zice că în privirea
aceasta a Roxanei-personaj e cheia
întregii modalităţi de recuperare a
tatălui pierdut ce dă originalitate
şi pregnanţă poemelor autoarei:
viziunea e, simultan, acuzatoare
şi concesivă, vindicativă şi tandră
– iar blestemul neputincios locuieşte, în cele mai inspirate momente ale volumului, în aceleaşi
cuvinte care exprimă şi dragostea.
E o întreagă mitologie personală
aici, care prinde din nou viaţă,
în travaliul atât de chinuitor
al confesiunii; travaliu pe care
Roxana îl duce până la capăt, cu
o determinare impresionantă,
îndurând cu stoicism frisoanele
inerente. Fiindcă fiecare particulă
a acestui trup imaterial, interior,
alcătuit din totalitatea spasmelor
şi relaxărilor ei, din lucruri raţionale şi iraţionale, e inervată
de infinite experienţe, trăiri,
revelaţii, un adevărat sistem
sanguin al sufletului în care, cu
toate riscurile, poeta operează
această disecţie simbolică. Iar
semnul cel mai încurajator pentru autenticitatea vocaţiei ei de
poetă e faptul că graniţa dintre
viziune şi concreteţe e aproape
total estompată. E ceea ce îmi
dă certitudinea că Roxana se va
dovedi, în timp, o poetă în toată
puterea cuvântului.
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Comparativism şi imagologie
Iulian BOLDEA
Obiectul de studiu privilegiat
al cărţilor lui Vasile Voia, comparatismul, este perceput într-o
accepţiune modernă, prin prisma
achiziţiilor celor mai noi metode de
investigare a relaţiilor şi filiaţiilor
dintre curente, orientări literare
şi scriitori. De altfel, într-un text
cu aspect programatic, profesorul
Vasile Voia subliniază raporturile
multiple, nuanţate şi fructuoase
care se stabilesc între imagologie
şi literatura comparată, delimitându-se, în acest fel, un spaţiu
al „interrelaţiilor literare”, în
măsura în care operele literare şi
scriitorii sunt examinaţi dintr-un
unghi „transnaţional sau transfrontalier”: „Obiectul de studiu al
literaturii comparate l-a constituit
dintotdeauna cercetarea relaţiilor
literar-spirituale internaţionale.
(…) Sarcina majoră a literaturii
comparate în momentul de faţă
este participarea la ceea ce se
numeşte «Europa-forschung», la
cercetarea unei Europe definite
ca «laborator spiritual» sau
cultural. Acest «Laboratorium
Europa» devine, îndeosebi în
optica comparatismului german
şi francez actual, un spaţiu al
interrelaţiilor literare care face
posibilă analiza ideologiilor din
perspectivă istorică, se substituie
ideii de naţiune şi se transformă
într-o ştiinţă numită imagologie.
Această disciplină, ca cercetare
a imaginii pe care popoarele si-o
fac unele despre altele, este în aşa
fel gândită, încât să nu regreseze
către spiritul naţionalismului
secolului trecut şi nici să nu se
afirme în formele noi ale gândirii
naţionaliste actuale”.
Tentaţia limitei şi limita tentaţiei. Glose la mitul faustic (1997),
Literatură comparată. Principii
teoretice şi studii aplicate (1998),
şi Aspecte ale comparatismului
românesc (2002) sunt cărţi ce
sintetizează
concepte
fundamentale ale comparatismului, relevând totodată dificultăţile unei
armonizări totale a principiilor
şi teoriilor cu relieful concret
al operei literare. În acest context,
„idealul
poeticianului
comparatist” este figurat ca
„dialectică a convergenţei şi
divergenţei, a similitudinii şi
diferenţei”, comparatistul căutând să statueze, totodată, „un
sens comun şi o metodologie
unitară”. În Invalizii zeului Apollo.
Introducere în poezia modernă.
Partea I: Novalis şi Hölderlin
(2005), Vasile Voia porneşte de la
premisa că poezia modernă îşi

are originea în poetica romantică,
elementul de continuitate constituindu-l evoluţia permanentă
şi fructuoasă a liricii spre purificare de sens şi expresie şi spre
esenţializare. Miturile fundamentale
şi
fondatoare
ale
romantismului (mitul sufletului,
mitul inconştientului şi al poeziei)
reconfigurează un univers ficţional ce se impune mai ales
prin originalitate, printr-o singularitate evidentă. Elementul
coagulant, regenerator al acestei
viziuni critice asupra devenirii
arhitecturii poetice moderne este
Novalis, poet al interiorităţii şi
al “lumii nevăzute”, al iniţierii
în metafizica visului şi a nopţii.
Novalis e cel care trasează orizontul ideal, magic, suprafiresc al
romantismului, prin recursul la
absolutizare şi la universalizare,
legitimând afilierea unei astfel
de poetici la conceptual de “artă
totală”. Capitolul despre timpul
şi destinul lui Novalis stabileşte
filiaţii şi analogii între Novalis şi
alţi poeţi, contemporani sau descendenţi.
În mod semnificativ, Vasile Voia
consideră că mitul lui Novalis şi-a
conturat în mod decis reperele
abia în spaţiul modernităţii, pentru că „modernul însuşi, căutător
de senzaţie se defineşte pornind de
la romantismul care a descoperit
inconştientul şi iraţionalul”. Elementele poeticii lui Novalis care
îl înscriu pe acesta în perimetrul
esteticii moderne sunt, între
altele, recursul la sugestie, simbol
şi mit, poetica fragmentarităţii,
universalismul etc. Influenţa
lui Novalis asupra unor poeţi
precum Baudelaire, Mallarmé
sau Breton este indiscutabilă.
Ultima parte a cărţii e dedicată
lui Hölderlin şi unor poeţi afini,
precum Trakl, Rilke sau Celan.
Este subliniat, cu îndreptăţire,
efortul lui Hölderlin de a depăşi
orice convenţie, prin anularea
dialecticii subiect-obiect şi de rezolvare a crizei existenţiale prin
recursul la beneficiile poeticităţii.
„Devenirea în tăcere” e sintagma
care tutelează lirica lui Hölderlin,
dezvoltând o nouă relaţionare a
eului cu lumea, o repoziţionare
a conştiinţei umane în faţa universului, marcată de reducţia la
solitudine şi de retragere în spaţiul tăcerii, paradigmă ontică ce
resemantizează asumarea gnoseologică a existenţei.
Volumul
Comparatism
şi
germanistică
(2008)
reuneşte
studii si eseuri care circumscriu
relaţia dintre cele două concepte, plasându-se un accent
apăsat asupra noii paradigme
unificatoare intitulată semnificativ
„germanistica
interculturală”. Sunt aşezate în prim-

plan analize dense, nuanţate,
consacrate scriitorilor germani
mai vechi şi mai noi sau unor
probleme de estetică a creaţiei
şi receptării. Demne de interes
sunt perspectivele deschise de
investigarea
fenomenologiei
faustice în hermeneutica lui
Ernst Bloch şi Constantin Noica,
precum şi explorările subtile ale
operei lui Lucian Blaga, în context
german, ca şi cele consacrate
lui Heidegger şi avatarurilor
biografiei sale politice. Cartea
este, în fapt, întâlnirea fericită
a comparatismului ideilor cu
estetica şi filosofia, dimensiuni
unificate de un stil critic riguros,
lipsit însă de pedanterie, erudit
şi atent la nuanţele textului, dar
şi la amplitudinea unor teme
majore ale culturii şi literaturii
universale.
O carte remarcabilă, densă, cu
ilustrări şi argumente convingătoare şi cu o armătură teoretică
redutabilă este Literatura comparată la turnanta ultimului secol.
Anxietăţi, paradigme, metode
(Editura Univers, 2016). Autorul
rezumă, aici, dificultăţile, aporiile şi ambiguităţile pe care
literatura comparată, ca disciplină autonomă, le-a suferit
de-a lungul unei perioade din
care nu au lipsit incriminările,
polemicile
sau
impreciziile
metodologice, care au marcat
această ştiinţă „anxiogenică”
(Charles Bernheimer). Capitolele
cărţii (Conceptul goethean de
„Weltliteratur” şi evoluţia sa în
modernitate, Comparaţia, un
excurs metodologic, Imagologia
comparată şi studiile europene.
Orientări actuale, Teoria receptării
şi a influenţei, Traducerea literară)
demonstrează din plin substanţa
conceptuală, relevanţa sintetică,
dar şi deschiderea metodologică
sau vocaţia aplicativă a comparatistului Vasile Voia, care militează
cu fermitate, pe urmele unor
teoreticieni ca Wellek, Etiemble,
Harold Bloom sau Peter Brooks
pentru „menţinerea canonului
tradiţional occidental şi a esteticului ca valoare primordială a
operei literare”. Desigur, cartea profesorului Vasile Voia
înregistrează, pe de o parte, fluiditatea, limitările, tendinţele şi
metamorfozele comparatismului
contemporan şi, pe de altă parte,
sugerează capacitatea disciplinei
de a-şi regândi şi refuncţionaliza
fizionomia conceptuală, de a se
reinventa din perspectiva dimensiunii lingvistice, prin apelul
la mecanismele scriiturii şi ale
literarităţii. Exigenţa transgresării
frontierelor mai mult sau mai
puţin arbitrare ale fenomenelor
literare, amplitudinea relaţiilor,
glisărilor şi mutaţiilor canonice,

într-o cultură supusă tot mai mult
exigenţelor globalizării fac parte,
în fond, din arealul redefinirii
statutului literaturii comparate,
cu toate reverberaţiile, articulările
şi dezvoltările sale.
Avatarurile literaturii comparate, articulările conceptului de
Weltliteratur, cu zvonul polemic ce a însoţit-o, racordurile
diacronice şi evoluţia sa în
contextul
modernităţii,
toate
acestea articulează o bună parte
din demersul lui Vasile Voia,
cercetător atent şi al resurselor comparatismului românesc
(de la Ion Heliade-Rădulescu, la
Tudor Vianu şi Adrian Marino),
dar şi al deschiderilor novatoare
din perimetrul postmodernismului (Homi Bhabha, Gayatri
Chakravorty Spivak). Foarte consistent este capitolul consacrat
imagologiei, unde se reface
demersul lui Hugo Dyserinck,
în viziunea căruia literatura
comparată şi studiile imagologice
au menirea de a contribui
la elaborarea unei cercetări
europene de autentic suflu unificator
(Europaforschung).
În
privinţa teoriei receptării şi a
influenţei, Vasile Voia valorifică
angrenajele conceptuale ale celor mai importanţi teoreticieni
contemporani (Harold Bloom,
Wellek, Yves Chevrel), investigând, cu rigoare şi eficienţă
metodologică relaţia paradoxală
şi insuficient cercetată încă, între
influenţă şi receptare. Relevante
în mare măsură sunt şi paginile
consacrate traducerii literare şi
traductologiei, în care sunt operate
disocieri şi nuanţări importante,
pe urmele unor cercetători ca
Itamar Evan-Zohar, Daniel Henri
Pageaux, Walter Benjamin sau
Peter Zima. Binevenite şi eficiente, transcrise într-un stil
seducător şi precis, reflecţiile
profesorului Vasile Voia despre
metamorfozele comparatismului
se constituie într-o sinteză teoretică şi aplicativă de certă importanţă, prin care este redată
harta conceptuală a unui univers
în continuu dinamism, cu glisări
şi reaşezări permanente.
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Armina Flavia ADAM
gadget

sâmbure de piersică

partea cea mai frumoasă e că
tu mă iubești și sâmbăta dimineața
când mă trezesc și încă n-am apucat
să-mi exersez tehnicile de camuflare

te iubesc
dar ce știi tu despre singurătățile mele
când tot ce port e-o rochie pală

că vii prin spatele meu
în timp ce spăl tone de vase
și mă săruți știind
că am mâinile ocupate
că nu voi striga
„te rog,
nu în fața copiilor!”
pentru că ei oricum
nu ne văd
și nu ne aud
când manevrează
aproape hipnotic
ultimul gadget

opac
în definitiv
ce rămâne din noi
aerul sfărâmat
certitudinea pietrei
o iarnă
conjugată la întâmplare
reflexul de înghițire
în gol
întinderea apei
pe
verticală
geamul acesta
cu găuri cât pumnul
de care păsări opace
își izbesc tot mai des
și mai crunt
țestele

absență
nu ești
simt apăsarea în piept
o mare strivită
de prova unei corăbii
ies pe terasă
conturez pătrate și cercuri
măsor orizontul
fredonez o frântură din Sting
nu mult
nu cu viață
doar cât să ignor
presiunea de după
când mă afund
temătoare-n fotoliu
și aerul roșu
se prelungește
ucigător
nepermis
dincolo

când pe dulapul din living
îmi încolțește
fascinant
foșnitor
un sâmbure de piersică neagră
când orice uimire mă face să uit
că depărtarea nu se măsoară decât
în tăceri
în mormine
în chiștoacele de L&M
aruncate strategic
sub masă

miez de nufăr
și ce sunt eu pentru tine
fir de iarbă în cer
lumina aproape albastră
a unui felinar
de la marginea străzii
cerșetorul mâna
lui neagră felia
de pâine
transformată în abur
oraș cu tuneluri și ape
soarele înflorind
dintre munți
ca un miez alb și dulce
de nufăr

cuvinte
cuvinte. multe cuvinte. fum prăvălit
în mări și-n oceane,
iluzia unui munte de var.
nu s-a inventat încă limba
în care să-ți spun„ te iubesc!”,
limba în care să mor pentru tine.
am început un război, dragostea mea
și chiar nu știu dacă mâine voi mai putea
să-ți vorbesc.
scormonesc în lumină cu unghiile, cu gura,
cu brațele de rezervă –
arunc în luptă primul rând de soldați.
supraviețuire la limită:
un cer întreg în reflux,
ochii tăi, râuri de iarbă albastră.

the end
aici dragostea mea ia sfârșit, în
acest poem de câteva rânduri, în
care literele devin
tot mai
mici.

visceral
în absența unor emoții cu adevărat importante
răsfoiesc reviste
schimb lustra din baie
mă prefac că sunt ocupată
cu viața
că iubesc și că sufăr din motive reale
și tot ce scriu e o consecință
firească
în lipsa ta
nu mă mai doare nimic
poate puțin
doar foarte puțin
fotografia
cu noi
pe o bancă

fir de trestie
în curând mă voi disipa
ca un fum
ca un abur
veți spune
aici a trăit o fată brunetă
scria poezii
o iubeam
zadarnic
eu nu voi mai fi printre voi
doar vidul
din firul acesta de trestie
pe care urcă
anost
obosit
un pui de lăcustă

Poezii din volumul
Raiul de urgență,
Editura Neuma, 2017
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WOODKID – RUN BOY RUN

Călin CRĂCIUN
Deși nu-mi amintesc să-l fi
văzut pe vreun canal muzical
românesc,
Woodkid
(numele
de scenă al francezului Yoann
Lemoine, ins cu rădăcini poloneze)
pare să aibă totuși și pe la noi un
anumit succes la segmentul de
public ce-și satisface interesul
pentru muzică și pentru arta
videoclipului navigând mai ales
pe Internet, unde se află de la bun
început în atenția unor bloggeri. Se
pare că este vorba de un segment
pretențios, care a cam renunțat
la TV întrucât n-are vreme de
pierdut cu mulțimea de piese

strict comerciale, printre care se
strecoară arareori și câte ceva
mai de Doamne-ajută. Artistul n-a
apărut din neant, ci a fost înainte
de a deveni cantautor regizorul
unor videoclipuri aparținând lui
Katy Perry sau Lanei Del Rey, pe
aceasta din urmă considerând-o
chiar o sursă de inspirație. Se
spune că ar fi fost solicitat să
regizeze pentru Madonna, The
Rolling Stones și chiar pentru
Black Sabbath, dar că ar fi refuzat
întrucât se regăsește în altfel de
muzică. Prin urmare, sunt indicii
viguroase că e vorba de un artist
cu personalitate puternică, bine
configurată la nivelul ideologiei
estetice. Nu miră deci că preferă
o nișă din afara comercialului, în
care își manifestă creativitatea
liber de orice constrângere extraestetică. Susține că singurul lucru
care îl interesează este să creeze
muzica în care se regăsește, fără
să aibă în vedere gustul publicului.
Publicului nu îi datorează nimic,
dar, desigur, se simte ca artist
împlinit dacă ceea ce creează este
apreciat.
Cel mai bine cotat clip al său în
lumea artistică avizată a fost cel
al piesei Run Boy Run, care a fost
nominalizat la gala de decernare
a premiilor Grammy din 2012. În
primul rând, este apreciată valența
lui cinematografică. Pe de o parte,
sunt prezente imagini din lumea
basmului, cu personaje fabuloase,
în care sunt concentrate energiile stihiale, forțele ancestrale,
instinctualitatea și viziunea mitologică arhaică asupra lumii.
Totodată, ele sunt expresia unui
psihic dominat de încordare,

temeri, fobii și contradicții, ceși caută însă pacea sau refugiul.
Tocmai de aceea în centrul
atenției este un băiat cu aspectul
unui școlar din prima jumătate
a secolului XX, care aleargă
instinctiv de un pericol nedeslușit.
Din pământ ies monștri care îl
însoțesc, îl stimulează și îl ajută,
astfel că fuga devine treptat o
manifestare a entuziasmului, e
expresia optimismului cuceritorului, ca și când ar fi vorba de
izbânda în fața unor traume.
Arta lui Woodkid are așadar o
mare încărcătură psihologică
și mizează pe sentimentalitate
sau lirism. Vorbește despre omul
concret, dominat de sensibilitate
sau emoție, dar și de dorința de
a fi un învingător tocmai prin
înfruntarea propriilor temeri sau
prin evadarea din închisoarea
traumelor, deziluziilor ori fobiilor.
În bună practică psihologică, el
caută speranța și echilibrul pe
calea defulării, a mărturisirii, a
conștientizării. Fuga sa nu e de
memoria traumei, ci spre recunoașterea, înfruntarea și depășirea
ei. Lupta lui, reprezentată de fugă
și de sabia simbolică, e cu sine
însuși.
Pe de altă parte, sunt prezente
în videoclip și imagini din
categoria SF, care fac referire la
tehnologia viitorului, cu clădiri
sau cu un oraș futurist. Faptul nu
e întâmplător, deoarece artistul
francez este un adept al experimentalismului și explorării în
artă prin mijloacele High Tech.
Muzica sa e una simfonică, cu
rezonanțe clasice, dar elaborată
cu mijloace electronice de ultimă

oră – mă rog, dacă se mai acceptă
valabilitatea expresiei „ultimă
oră” pentru anul 2012. Foarte
pe scurt, e vorba de o simfonie
electro-rock reușită. Se poate
spune chiar că se simte în această
încercare de simbioză sau mixtură new&vintage oareșce influență
din partea viziunii postumaniste.
Atenția acordată ancestralului,
psihologismul, lirismul ori exacerbarea sensibilității în contextul
cibernetic duc într-o oarecare
măsură spre o astfel de idee.
Nu știu cât va mai dura proiectul Woodkid. Un ins care trăiește
la cote maxime registrul grav poate lua oricând decizii radicale.
Dar pot spune că și dacă rămâne
cu atât, tot se poate spune că n-a
pierdut vremea prin domeniul
muzicii și artei videoclipului.

cenaclu/poezie
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Susana IURIAN
Nu mă-ntrebați câți ani mai am acum!
s-au risipit cu florile pe drum.
Pe umeri, peste noapte mi-au crescut
Livezi de meri, ca-n anii de demult.
Îi port pe brațe-nmiresmați cu rouă
prin sat, la geam, să vi-i arăt și vouă.
Singurătatea munților

Candela mea
Abia mai pâlpăie lumina
în candela
ce-o port spre seară
la masa mirelui, afară.
Pun în ea tot ce mai am:
tăceri
speranțe sechestrate
iluziile destrămate
și spaimele ce cresc întruna.
Din patimi,
n-am păstrat niciuna,
sperând ca să ajung și eu
să stau cu îngerii Tăriei
la Cina mare-a veșniciei.
Dar candela se stinge-ncet
ca într-un cântec desuet
și-a mai rămas o clipă doar
până la masa din altar.
Dintre voi, unul, sigur are
cu el o candela mai mare...
v-aș ruga mult
să-mi dați și mie
ulei în drum spre veșnicie
Tăceți...
V-apasă-n inimi vina,
că-n candelă s-a stins lumina

Locul meu sub cer
Chiar de nu întreb,
îmi spuneți mereu
c-a trecut timpul meu
că nu mă mai vrea
sub cerul de azi
nici măcar o stea.
Să nu mă găsească
secunda cea rea,
mă ascund în zori
în altar de flori.
Păsări să vină
în cioc cu lumină,

să-mi deschidă mie
poarta spre vecie
lumină albastră
peste casa noastră.
În schimb vă ofer
locul meu sub cer
ca să mi-l păstrați
pân’ ne-om întâlni
într-o nouă zi
primind fericiți
din mâna veciei
harul poeziei.

Instantanee
Aburii
ceaiului fierbinte
de pe masa de afară
încălzesc obrajii amurgului
spre seară.
Vântul suflă
în cana
pictată de noi
cu lacrimi de ploi 				
		
La geamul
dinspre grădină
apusul golește
găleți de lumină.
Gândurile mele rebele
se dau în leagăn
sub merii ce dorm
Și-și scutură florile-n somn.

Nu mă-ntrebați!
E nuntă în livezile cu meri.
Nu recunoc cărările de ieri.
Un alb uimit, mai tânăr și curat
Pe brațe și pe creștet le-a plouat.
În inima-nsetată de culoare
s-a revărsat o mare de petale.

Teama le-a ars paznicilor tălpile
punându-i pe fugă.
pădurile virgine au rămas
singure, fără apărare.
Cu o uimită ruga de iertare
Își strivesc palmele de frunze în zare.
Doar din când în când,
câte un vultur bătrân
mai apare.
amenințarea lui
asurzește urechile muntelui.
Țipăt prelung de fierăstraie
se ridică neîncetat.
vaietul muntelui
nimeni nu-l mai aude.
Amenințând somnul pruncilor
adesea în case pătrunde.
Pădurile noastre virgine - au plecat
ducând cu ele pacea
și tinerii din sat.
Teama acoperă încă
glasul munților suri:
„ - după atâtea veacuri
rămași fără păduri
aici cum o să știm
de-acum să viețuim?”

Rătăciri
Rătăcită,
o pasăre cu zboru-i rănit
o pată de senin
și l-a strivit.
Cuvântul,
cu sonoritatea-i rece
rănește spațiul mut
pe unde trece.
Cuvinte fără număr
nechemate
așteaptă cu speranță
poemele visate
Pe drumul amintirii rătăcit,
un gând plecat prin ani
n-a mai venit
Departe-n univers,
o stea
s-a rătăcit de nepăsarea mea

7

cenaclu/proză scurtă

nr. 5 (86) | mai 2017 | www.litart.ro

EVADAREA

Sala de mese în care intraseră
cumva pe furiş mirosea a cantină şcolară,
izul ingredientelor folosite în mâncare se
amestecau, dar altfel putea fi considerată
drăguţă, cu grifonii pictaţi pe pereţi, gata să se
arunce de pe un vârf de stâncă, şi feţele sale de
masă în carouri.
- Putem sta afară îi spuse Augusta. E
cantină, nu restaurant şi trebuie să ne luăm
tava, îi şopti bărbatului care o însoţea. Apucă
o tavă din inox din stiva înaltă îndreptându-se
către locul unde două bucătărese îi serveau pe
cei câţiva studenţi.
Exista o terasă undeva în spate,
care dădea însă într-o curte interioară, dar
dacă nu te sileai să priveşti în jos la resturile
de scânduri şi alte materiale de construcţii
abandonate, erau frumoşi arbuştii de liliac
care înfloriseră şi formau un fel de gard viu
la linia ochiului. La o masă două, studente
terminaseră de mâncat şi fumau cu ochelarii
de soare acoperindu-le o parte din faţă. Erau
relaxate, probabil că era un loc plăcut pentru o
discuţie amicală.
- Îmi place aici, îşi justifică ea
alegerea.
Începură să mănânce. La primul fel
era o supă roşie de zarzavaturi, bine mărunţite
şi consistentă, dar felul al doilea era o tocăniţă
de cartofi minusculi, unii chiar sparţi, mâncarea fusese prea mult fiartă şi se mai
puteau găsi puţine bucăţele de carne de porc.
Îşi luaseră câte o bere la sticlă, cam
scumpă, după părerea bărbatului, pentru o
cantină. Ea îl aprobă spunându-i că orice
produs care nu intra în meniul fix avea un
preţ de restaurant, probabil aşa mai reuşeau
şi ei să-şi ţină în frâu pierderile, cantinele
nu mergeau nicăieri pe profit. Mâncau aici
probabil şi unii care nu plăteau, delegaţii sosite
la facultate, şi cine ştie ce alte sindrofii se
mai ţineau, apoi personalul care era angajat.
Studenţii erau puţini, doar câţiva şi asta la o
oră în care normal se servea masa. Augusta îi
spunea cu părere de rău că auzise de iminenta

închidere a cantinei fără să ştie când, noul
rector nu mai considera o oportunitate
finanţarea ei, în condiţiile în care studenţii
beneficiau de mici chicinete în urma renovării
căminelor, unde îşi puteau găti ce doreau, mulţi
aducându-şi mâncare de acasă, din satele de
pe unde trăiau familiile lor, sau cumpărau
de la supermarketuri mâncare ieftină, chiar
semipreparată, pe care doar o încălzeau, mai
puneau o mirodenie, o linguriţă de vegeta, şi
apoi în oraş, puzderia de fast food-uri oferea la
preţuri modice meniuri mai variate. Dar ei îi
era în drum, îi plăcea locul acesta, ascuns între
salcâmii înalţi cu floarea albă, şi blocurile
colorate printre care copilărise. După masă
şi-au împărtăşit impresii, iar dezamăgirea
legată de posibila închidere a cantinei o marcă
oarecum pe Augusta. Îngândurată, îşi întinse
picioarele să simtă soarele. Bărbatul îşi plimbă
privirea peste arbori până pe linia Mureşului,
văzu şirul de plopi care urma cursul râului,
acolo undeva în zare era o aglomerare de copaci
vechi, poate era chiar insula, apoi terenul de
carturi, cel mai începărtat loc care ţinea de
oraşul propriu-zis, unde jucau ei fotbal cu
elevii la sfârşit de an, meciurile memorabile,
de aproape reuşise să-şi fractureze piciorul la
o contră mai dură.
- Poate ar fi fost bine să mai fi stat
câteva zile prin Bulgaria soţia ta, ai fi avut o
perioadă de relaxare mai lungă, ai fi mâncat
la cantină cu mine, nu era nevoie să mergem
de mână de la şcoală, puteam să ne vedem pe
alee, ai văzut băncile de acolo, este frumos,
nu-i aşa?
O privi mirat pe Augusta şi îi spuse
că nu ştie sigur dacă ea a ajuns deja, având
în vedere că drumul cu autocarul era lung,
întreaga noapte şi jumătate din zi. Nu voia să-i
dea telefon, dorea să ajungă acasă, să deschidă
uşa cu cheia lui, aşa să se întâmple, să-şi
trezească soţia din somn cu o dezmierdare
şi o cafea, probabil asta se va petrece undeva
spre seară, ea era frântă după drum. În acest
timp plăcut al aşteptării va bea o bere, două, pe
balcon probabil, timp în care va citi un roman,
privindu-şi vecinii din blocul de-alături
cum se mişcă prin casă, ca într-un acvariu,
amuzându-se din nou să-l vadă pe tipul care
ridică greutăţi, perechea care-şi împarte
palme după fiecare ceartă, fără a putea să se
despartă vreodată. Va privi la televizor la ştiri
cu sonorul mic, sau va urmări un documentar
Animal Planet, deşi bănuia că le văzuse pe
toate, şi se va strecura din când în când în
cealaltă cameră să o vadă cum doarme după
oboseala zdruncinăturilor autocarului.
Nu-i destăinui rebelei sale colege
Augusta decât prima parte a visului său, se
opri după episodul cu cafeaua, o privi cum îşi
soarbe berea din paharul fără picior, aşa ca un
bărbat, însetată, poate avidă de o aventură, ca
apoi să-l privească ani buni ca pe o victimă,
deşi nu părea fi genul. Da, apoi măritată, că
asta fac până la urmă şi cele mai singuratice,

de Petru ISTRATE
nu l-ar mai fi privit decât ca pe orişicare dintre
colegii săi. Acum nu avea un bărbat în viaţa
ei? Lonely să fie?, cum se spune. Augusta avea
şoldurile bine conturate, în jur de treizeci de
ani, mai puţin chiar, nu era nici frumoasă,
poate ochii erau cea mai interesantă parte a
feţei sale, mari şi cu irisul pătat cu cerculeţe
mici de o culoare mai închisă decât fondul
lui. De parcă cineva se jucase cu pensula şi îi
stropise faţa peste tot, şi ea apoi se şterse de
vopsea fără a putea să-şi cureţe lentila irisului.
Aşa era, nefardată, sau puţin, naturală, chiar
pe tocuri fiind nu era înaltă, părea să aibă cel
mult un metru şi şaizeci şi cinci de centimetri.
Începură o conversaţie anostă despre facultate,
în care-l întrebă de ce a ales toceala ca bază în
profesia pentru o viaţă, şi tot felul de astfel de
chestii la care trebuia să răspundă de câteva
ori pe an, întrebări mereu inopinate, venite
din partea unora, mai ales femei care credeau
că făcând medicina sau ingineria pe undeva
era mai interesant, ele mai bine se realizaseră,
decît aşa cu o facultate din care puteai deveni
profesor, şi încercau perfid să-i sugereze asta,
că într-un fel nu alesese bine, se sacrificase
pentru nişte maimuţele jucăuşe cu gărgăuni
în cap, pe care el să îi înveţe o oarecare ştiinţă.
Sau să stai la vre-un microscop aplecat, în
halat care să-ţi vină până peste genunchi,
să te împiedice să faci un pas de om normal,
să mergi târşâit printre pupitre, mese de
laborator, să se pui cu şezutul pe un scaun cu
fund de lemn, sau de fier de formă rotundă,
înşurubat şi cu patru braţe care să-l sprijine
pe podeaua de gresie rece, sau ciment şi cu
teancul de lame în faţă să descoperi ouă de
limbrici, scolexuri, proglote de tenii, sau
să faci hemograme cu tablou privind prin
camera Burkner la frotiuri de sânge proaspăt
recoltat, cu stativul de eprubete roşii alături,
continuă el o posibilă caracterizare peiorativă
a profesiei realizată de una dintre doamnele
despre care adusese vorba. Da, mai erau unii
care începeau să reuşească şi-n profesia asta,
făceau înseminări artificiale, erau câteva
clinici unde se câştiga bine, nu ştia dacă şi în
oraş la ei, dar erau în ţară, chiar recent fusese
un caz penal cu o clinică unde se descoperise că
femeilor li se sorseseră ovarele de ovule, ceea
ce le provocase dureri teribile ulterior, şi poate
le condamnase la sterilitate, pe ele, care încă
nu avuseseră copii, doar pentru a însămânţa
câteva femei care nu avuseseră pe cale
naturală copii, aşa, trecute bine de patruzeci de
ani, infertile, şi le nenorociseră pe alte câteva
zeci, poate sute de femei care primiseră acolo
câteva zeci de dolari americani, sau mărci
germane, aşa că mare lucru nu făcuseră îşi
distruseseră ovulele, prelevarea nu fusese
nici legală, nici în regulă din punct de vedere
medical, dar suferinţa ulterioară era cât se
poate de reală. Augusta credea, ascultându-i
mirată şi contrariată disertaţia, că se
îmbogăţiseră experimentaliştii de-acolo, ridica
degetul arătător către cer şi râdea, bând din
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pahar cu capul dat pe spate, el susţinea că mai
degrabă patronii clinicilor, ăştia erau marii
câştigători, cei care mânuiau instrumentele şi
făceau operaţiile fine primeau puţin, dacă nu
cumva erau extrem de buni, cu multe relaţii,
informaţii despre cum erau plătiţi cei din
clinicile din occident.
Augusta se supără şi izgoni pe o
cerşetoare mică, o ţigăncuşă din cartier, - nu
se ştia cum reuşise să pătrundă pe terasa
cantinei cu un buchet de liliac abia înflorit,
mai degrabă înmugurit, pe care-l ţinea cu
ambele mânuţe ale sale şi i le băgă sub nas.
El se ridică, o chemă înapoi, alese o floare care
era mai deschisă, îi dădu fetiţei un bănuţ.
- Îmi cumperi flori de la copiii
cerşetori! Aşa faci şi când eşti cu nevasta?
- Lasă, să nu ne supărăm din asta.
Dacă nu-ţi place nu o lua.
Au traversat ceva mai târziu
bulevardul prin dreptul staţiei UMF şi au
intrat în parcul instituţiei. Se plimbară o
vreme pe alei, printre rondouri de lalele creţe,
tufişuri de arbuşti buxus, tunşi în formă de
blocuri dreptunghiulare, nucii americani din
care nu puteai să mănânci măcar un singur
miez, erau doar de ornament şi opriră să
vadă florile din grădina botanică, un spaţiu
relativ generos la marginea pădurii, şi chiar
la intrare creştea un arbore mare, cu frunze
pieloase, sempervirescente, o specie exotică de
dârmoz, care se numea Viburnum sp. şi era de
pe undeva din Asia, aclimatizat în colţul acesta
alături de o iedera veche, care îmbrăca frumos
intrarea într-o pergolă. Irişii înfloriseră, doar o
singură specie, aveau flori mov cu venele de o
culoare mai roşiatică şi îşi aruncau săbiile de
frunze pe petecul de soare care era lângă un
pâlc de arbori.
- Hai să găsim floarea neagră, îi
spuse ea şi începu să caute plăcuţe de lemn
cu denumirile florilor scrise în limba latină
- Narcissus poeticus, Iris suaveoles, Paeonia
peregrina. Tulipa gesneriana. Din ultima erau
varietăţi de lalea cu petale creţe, sau diferite
culori, combinaţii care se găseau în aceeaşi
petală. Era dezamăgită după câteva zeci de
minute în care nu găsi o lalea, trandafir, iris,
orice altă floare neagră, fără să ştie că negrul
nu ţine decât de moarte. O femeie care uda
platele cu furtunul se dădu în lături de pe alee
privindu-i cam ciudat. Aici nu veneau decât
studenţii anului întâi de la farmacie însoţiţi
de profesorii lor pentru a vedea plantele
medicinale, aproape peste tot era şi denumirea
de officinalis scrisă pe plăcuţă imediat după ce
a genului, ceea ce însemna că plantele erau
tămăduitoare. Au văzut un nebun care fuma o
ţigară cu o privire îndreptată către o spărtură
din gard, pe unde se întrezărea o evadare către
pădurea verde, tămăduitoare, cu un frunziş
crud şi au auzit cum o ciocănitoare loveşte
coaja arborelui şi el i-a privit pantofii cu tocuri,
- cum să meargă cu tocurile prin pădure?, i-a
răspus la întrebarea ei dacă i-ar face plăcere
să se plimbe doar puţin prin pădure, şi ea şi-a
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dat jos pantofii şi a rămas în picioarele goale,
desigur avea ciorapi, iar pantofii i-a vârât în
geantă după ce mai întâi a scos o pereche de
balerini din pânză pe care şi i-a pus în picioare
în locul pantofilor stând aşa, preţ de câteva
secunde cu picioarele pe pământul udat din
belşug cu apă din furtun şi l-a prins de mână
trăgându-l prin spărtură în timp ce nebunului
începuse să i se stârnească instinctul de
mascul, în ciuda bromurii care i-o administrau
să stea cuminte, sau alte medicamente mai
noi, şi nu a făcut decât să se uite la ei lung,
ca mai apoi să-şi arunce chiştocul ţigării în
timp ce-i privea ridicându-şi mâinile iar ea a
făcut poate un gest de imprudenţă prin acel
semn de la revedere cu mâna nebunului, care
a scos aşa un fel de vaiet, nu a fost un cuvânt
articulat şi s-a apropiat de gard încercând să se
vâre la rândul său prin spărtură după ei, poate
nu pentru a-i urmări, poate într-o încercare de
evadare, pe care o aştepta de multă vreme. Apoi,
trăgându-şi sufletul l-au văzut cum încearcă
să ajungă dincolo, în pădure, eliberându-şi
corpul de pufoaica pe care o avea pe el în ciuda
căldurii, în timp ce căciula roşie îi rămăsese
agăţată în gard, eliberat în sfârşit, îngăimând
cuvinte numai de el ştiute şi a ridicat cumva şi
el mâna către ei într-o încercare poate de a le
cere sprijinul. Evadarea lui era pe cale de a se
împotmoli deşi ea abia începuse.
- L-ai văzut? Mie teamă să nu ne facă
vre-un rău, i s-a plâns.
- Nu, nebunii nu sunt nici răi, nici
buni, sunt doar nebuni. A evadat cu ajutorul
nostru, o să vrea înapoi, ţarcul spitalului este
singurul mediu care-l poate accepta.
Totuşi au iuţit mersul, prin pădure
frunzişul era chiar uscat, crenguţele se rupeau
în zgomotul lor caracteristic sub paşii lor, erau
pe-o coastă de deal, şi ea urca în faţă trăgâdu-l
aproape, avea o putere mare şi râdea că au
scăpat de nebun. Au prins repede să meargă pe
un drum de căruţe, întâlnind şi un tractoraş
din acelea care mai circulă prin păduri pentru
că nu pot trece pe şosele dintr-o parte în alta
şi au mers printre florile de leurdă sau pecetea
lui Solomon, crescute pâlcuri-pâlcuri, după
cum era de umedă sau uscată pădurea, intuind
direcţia către locul situat deasupra satului de
blocuri unde erau casele cele noi pe care el le
ştia, nu foarte departe de barul care urma să
fie dezafectat într-o bună zi. I-a spus că trebuie
să vină cu ea să îi arate ceva interesant, un loc
cum nu mai văzuse. Ce putea fi?, se întrebă şi
o urmări îndeaproape prin pădure, simţind
dureros pe umăr fierbinţeala curelei genţii sale
de profesor, plină cu tot felul de cărţi, chiar
când urcuşul devenise mai anevoios. Exista o
singură înlesnire, pădurea nu era deasă, din
loc în loc zăceau grămezi de crengi mari, care
arăta că fusese curăţată de arborii cei vechi,
cărora le fusese extras trunchiul şi rămăseseră
doar exuviile acestea care nu mai foloseau
nimănui. Aici Augusta se împiedică, căzu, se
lungi toată pe covrul de frunze şi se întoarse
privindu-l pe el, tinereţea lui în care ea se
contopi cu sufletul în acele momente, aşa simţi,
dusă de val, şi privi cerul albastru fumuriu mai
apoi prin spărtura creată în coroana arborilor.
I se rupsese tivul fustei când trecuse prin gard,

nimic important, dar cum aşa, cum ajunsese
acolo cu ea? El se opri, se aşeză turceşte jos în
timp ce ea-i prinsese deja degetele în palma
sa şi tot el îi vedea mărul lui Adam cum i se
ridică şi coboară ritmic, iar pieptul la fel, avea
cel puţin treizeci de respiraţii pe minut. Mai
degrabă erau provocate de emoţie decât de
efortul făcut. O privea cum are ochii aţintiţi
către spărtura creată în frântura de nori şi
apoi cum se ridică într-o parte, sprijininduşi corpul cu braţul şi se târăşte către el
prin frunzişul uscat, foşnăitor, stârnind un
imperceptibil nor de praf, nedezlipinduşi privirea de la bolta cerului. Femeia i se
încolăci în jurul şoldurilor, cuprinzându-i
coapsele, mijlocul, strângându-l, şoptindu-i să
o îmbrăţişeze, să nu se ferească de ea. Locul
acela despre care adusese ea vorba era chiar
foarte aproape, il descria şoptit în timp ce îşi
dădu jos pulovărul şi rămăsese aşa, într-un fel
de cămăşuţă, de i se vedeau sânii sub ea, prin
sutienul cu o baretă minusculă şi locul unde i
se prindea la spate în copcă era acoperit de un
puf foarte fin, abia insesizabil. Bărbatul simţea
în nări mirosul femeii amestecat cu mirosul
milioanelor de spori, de parfumuri ale florilor
care se ridicau din sol, erau purtate de vânt
din felurite direcţii şi în îmbrăţişarea sa, ea îi
puse palmele pe sânii ei, i se vârî de-a dreptul
în palmele sale pe care el le ţinea ferme, aşa,
ca nişte căuşuri peste sâni, într-o crispare
instinctuală a tuturor muşchilor mâinilor,
simţind cum se umflă mameloanele, cu se
întăresc şi mereu se mişca sub palmele sale
până când într-un moment îl sărută pe buze
îşi introduse pentru o clipă vârful limbii sale
printre buzele lui, aşa simplu fusese, apoi se
ridică şi alergă către un arbore mai gros pe
care-l văzuse. Era un stejar cu scoarţa crăpată,
puţin noduros mai sus, un multisecular
care scăpase de drujba forestierilor. Se opri
lipindu-şi spatele de scoarţa sa, privindu-l ca
un sfinx, de statuie rece, romană, neajungând
la perfecţiunea celor greceşti şi apoi porni
aparent liniştită mai departe cu el pe urmele
sale, fără să-şi spună niciunul ceva. Ajunseră
la liziera pădurii, acolo unde se termina
drumul care urca dinspre casele de jos, unde
stătea eleva lui Rosmina, unde erau cele câteva
borte săpate în deal, de unde oamenii scoteau
încă argilă, pe care au scos-o mult timp
înainte de vremurile lor şi acum erau părăsite,
casele nu se mai făceau din argilă, se făceau
din alte materiale, dar aici ele existau năpădite
de buruienişul fantastic care se formase, erau
pline de arbuşti la intrare, păducel înflorit şi
soc, cu flori care încă nu se iviseră, dar era
un miros aparte de cel al pădurii, mirosul de
flori de stepă al dealului. Şi acolo era o bortă
mai mare în care ea-l trase urmând o cărare
printre arborii şi arbuştii de la intrare în care
copiii spânzuraseră felurite păpuşi, unele din
hârtie, altele din cârpe colorate, mici vrăjitoare,
descoperind mai apoi păpuşi aşezate pe un fel
de poliţe şi în timp ce mici monştri din lut
nears zăceau peste tot înăuntru.

Fragment din romanul
Australopitecul
aflat în lucru
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R. M. POPESCU -KNOTH
Baladă afgană

Refrenul unui cântec vechi

De ce trimiteți tinerii
În șanțuri și războaie
Ca să-și ucidă
semenii
Cu lovituri de foc?

Pârâu pornit din vârf de munte,
Etern ca liniștea dintâi,
Sărind zglobiu
Din piatră-n piatră,
”Rămâi, o, nu pleca,
Rămâi...”
Rămâi mirajul tinereții
În codrul fără de sfârșit,
În luminișul nostru tainic
Unde o vară
Ne-am iubit.

De ce-i lăsați să se omoare
Pentru o glorie
deșartă
Sau pentr-un searbăd loc?
De ce ucideți sufletul
în mama,
Ce fiul și-l așteaptă
tremurând?
De ce-o lăsați
să-i pună poza-n
neagră ramă.
Și nici o floare
să nu-i poată duce
la mormânt?!
Căci a murit
într-un deșert îndepărtat
zdrobit de bombe
ars
sau sfâșiat.
Un mercenar
sărman,
ucis în van
cu suflet trist
și ne-mpăcat
căci NU pentru pământul său natal
și NU pentru ogorul tatălui
pierit-a
secerat.

Osteosinteză
Dacă pui un OS la CAR
Primești marele... OSCAR
Dacă pui un OS la... IE
Asamblezi o OSIE
Dacă pui OS lângă OS
Hop,
Apare un OSOS
Osule, osuțule
Roade-te-aș, drăguțule
Dacă ai un OS cu STIL
Riști să fii un pic OSTIL
Și de Φ-nmulțești cu OSUL
Se arată... FI-OR-OSUL!!!
Dacă lângă OS pui Π
Tu pios vei deveni
Osule, osuțule
Roade-te-aș, drăguțule
Deci la noi
Baza-i e os
Unii au OSUL de ROS
Alții-s doar piele și OS
Și toate se-nvârt pe DOS
Osule, osuțule
Roade-te-aș, drăguțule

Fiat lux (Să fie lumină)
S-au dus toți tinerii
din țară?
Sau, poate,
Unii au rămas
Șomeri,
Sau vagabonzi,
Sau maniaco-depresivi,
Sau desperados fără cai?
Dar,
Ultimul ce pleacă
Să stingă și
lumina
din sufletul meu,
Ca să nu consume
energia asta puțină
Care mi-a mai rămas.

Timpul
Măsura vieții noastre
timpul este
Necruțătorul demon
care zboară
Din văi senine
spre-negurate creste,
Oprit o clipă de-un poem
sau de un cântec
de vioară.
Oprit de-o dragoste curată
Ce viață veșnică-ți va da,
Sau de un steag,
ce lumii, orizonturi noi arată
purtat spre glorie
de mâna ta.
Oprit de mama
care moare împăcată
că-n lume, în zadar
nu a trudit
și ființa-i în țărână
îngropată
rămâne vie
în sufletul copilului iubit
și doar o clipă
timpul de-ai putut opri,
nu vei pieri
în negura uitării
și pururea vei reveni
să dai speranțe noi,
visării.

Din alte ere
Născut
din codrii-ntunecați
din alte ere
Ai rătăcit,
sau ai făcut avere
Ai fost
drumețul ostenit
Ai fost
al lumii
dârz oștean călit
Ai plâns
văzându-ți prietenii
când mor
Ai suferit
de dragoste
și dor
Ai fost
mlădiu ca trestia
în vânt,
Sau ți-ai păstrat și-n moarte
supremul legământ.
Și-apoi
din nou te-ai ridicat
din codrii-ntunecați
din alte ere
Și iar ai sărăcit
Și iarăși ai făcut avere
Și te-ai luptat din nou
pentru pământ
pentru femei
pentru putere,
acum și-n vecii vecilor
și-n alte ere.
Purtând în sânge
un blestem adânc,
uman
Născut în alte lumi,
în alte ere
În lupta pentru bani
pentru femei
pentru putere.

eveniment/ note de lectură
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Șezătoarea „LitArt”

- a V-a ediție la Zau de Câmpie Şezătoarea literară „LitArt” ne-a reunit, sâmbătă 6 mai 2017, în cea de-a
V-a ediție la Zau de Câmpie. Am petrecut astfel câteva ore de poezie, muzică, evocări, alături de colegi în ale scrisului şi prieteni, deopotrivă, beneficiind de un public, pe cât de restrâns numeric, pe atât de receptiv la poezie,
proză sau la discuțiile iscate pe marginea literaturii de azi.
Au răspuns „prezent” la ediția din acest an: Adrian Rentea, Mădălina
Porime, Constantin Nicușan, Călin Crăciun, Melinda Crăciun, Gheorghe Botezan, Valentin Covaciu, Nelu Mărginean, Ioan Porim, Susana Iurian, Petru
Istrate, Armina Flavia Adam și Mediana Stan, evenimentul fiind organizat
și moderat, ca de fiecare dată, de Adrian A. Giurgea. Am beneficiat şi ne-am
bucurat de prezența în mijlocul nostru a binecunoscuților actori Dana și
Liviu Pancu, iar gazde ne-au fost Marinela și Alexandru Iurian, respectiv
primarul comunei Zau de Câmpie cu soția sa.
Şi, la final, întrucât cei cinci ani de când activăm împreună au reuşit să
ne transforme într-o “familie” , familia LitArt, am ciocnit un pahar şi am
băut pentru cât mai multe astfel de ediții reuşite!

O carte sau un semnal de alarmă
La data de 24 martie 2017, adică
înainte cu o zi de sărbătoarea
Bunei-Vestiri, la Casa de Cultură
„Mihai Eminescu” a municipiului
Târnăveni, a avut loc lansarea
cărţii „Apariţii ale Maicii Domnului: Lourdes, Medjugorje, Seuca” a
scriitorului Aurel Hancu, avându-i
ca invitaţi pe pr. dr. conf. univ.
Ioan Mitrofan și pe prof. Silvia
Pop, președintele ASTREI-„Timotei Cipariu”, ambii de la Blaj, iar
moderatori ai acţiunii au fost prof.
Ionel Covrig, președintele ASTRA
Târnăveni și jurnalistul Petru Lechinţan. Au mai participat la eveniment: cântăreaţa Ana Hulpuș,
prof. Carmen Gogean, cu grupul
vocal „Credo”, recitatorul Ștefan
Czijevska și, nu în ultimul rând,
Cristina Bulbescu, de la Radio Tg.
Mureș și cameramanul Vasile Pop.
Alături de aceștia au fost prezenţi
membri ai Cenaclului literar „Elena din Ardeal” și mulţi iubitori de
carte, respectiv de cultură, buni
creștini, cetăţeni ai municipiului
Târnăveni.
Acţiunea s-a desfășurat într-o atmosferă deosebită, cu Sala
oglinzilor arhiplină, toţi cei de
faţă la acest eveniment, care nu

a fost primul, căci Aurel Hancu
ne-a prilejuit multe astfel de evenimente în ultimii câţiva ani, au
avut aprecieri laudative la adresa
tematicii cărţii lansate, acest lucru fiind scos în evidenţă de cei
care au luat cuvântul. Toţi aceștia au afirmat că apariţiile Maicii
Domnului, pregătesc Calea Celei
de-a Doua Veniri a Fiului ei, Isus
Christos. Mesajele referindu-se la
ceea ce Domnul Isus Christos ne-a
cerut și ne cere mereu prin Evangheliile Sale: să avem în atenţie
ca acest eveniment să nu ne găsească nepregătiţi. Ne avertizează
că „ceasul” este aproape și nu
trebuie să mai pierdem timpul.
Apropierea de Mântuitorul nostru nu trebuie să o mai amânăm,
ci, dimpotrivă, trebuie să ne grăbim s-o facem. Ca o idee despre
apariţiile Maicii Domnului, care
sunt destul de multe, autorul acestui volum prezentându-ne câteva
dintre acestea, pr. Ioan Mitrofan a
remarcat că aceste evenimente generează în sufletul celor prezenţi
la ele trăiri particulare care nu pot
fi niciodată percepute în același
registru de toţi. Pentru a-și întări
spusele, povestește despre experienţa domniei sale la o astfel de
participare, pe care a trăit-o, la
Seuca, într-un mod absolut ocazional, când, spre surprinderea
sa, a văzut soarele rotindu-se, ca
la Fatima, în Portugalia, cu prilejul Apariției Maicii Domnului, la
trei copii, în 1917. În 13 mai 2017, se
împlineṣte Centenarul Aparițiilor
Mariane!
Ca de fiecare dată, la aceste
evenimente culturale prilejuite de
lansări de carte, cântăreaţa Ana
Hulpuș ne-a încântat cu timbrul
dulce al vocii sale de soprană, interpretând o frumoasă priceasnă,
fiind în ton cu tema cărţii lansate.
Nici dl. Ștefan Czijevska n-a fost
mai prejos, recitând o poezie care
ne-a captivat atenţia tuturor ce-

lor prezenţi. Grupul vocal „Credo”,
condus de d-na prof Carmen Gogean, a creat o atmosferă de înaltă
pioșenie făcându-ne să înţelegem
că cei tineri de pe aceste meleaguri ale Târnavei Mici au în suflet
seminţele Iubirii Divine. Au mai
luat cuvântul d-nii Zoltan Demeter și Vergil Lăcătuș de la Șona, jud.
Alba, “un om simplu și nesofisticat”, de la sat, care semnează aceste rânduri și care face o caracterizare
în termeni deloc sofisticaţi a cărţii
părintelui profesor Aurel Hancu.
„Eu cred, și nu am pretenţia sămi împărtășească cineva părerea,
că această carte nu are nevoie să
fie comentată. Asemeni Bibliei,
ea trebuie citită. Aici, în prima
parte din cartea aceasta, ne întâlnim cu niște adevăruri și avertismente sub forma unor mesaje pe
care Maica Domnului vine să ni
le facă cunoscute, pregătind astfel
venirea cea de-a Doua a Fiului ei,
și pregătindu-ne și pe noi de felul
cum trebuie să-L întâmpinăm.
De altfel ea, Maica Preacurată
și Preabinecuvântată și Mama
Dumnezeului nostru, încearcă din
răsputeri să ne scoată din ignoranţa noastră faţă de cele ce stau
de peste două mii de ani sub nasul
nostru și n-avem timp să medităm
mai cu luare aminte asupra celor
ce ne comunică Dumnezeu, prin
viziunea lui Ioan, din Apocalipsă.
Prin apariţiile ei, ea aceasta face.
Încearcă să ne trezească din somnul ignoranţei în care suntem
toţi scufundaţi și nu vrem să ne
mai trezim. Nu vrem, nu spun
că nu putem. Ne-am obișnuit să
fim comozi, ca să nu zic altfel.
Întoarcerea noastră la Dumnezeu
înseamnă renunţarea la prea
multe. Tânărul acela bogat când a
auzit de la Însuși Învăţătorul Isus
ce trebuie să facă în legătura cu
bogăţiile pe care și le-a adunat, a
plecat, întristat. Câţi dintre noi ne
vom reveni și vom lua Calea lui

de Vergil LĂCĂTUȘ
Dumnezeu în adevăratul sens al
Învăţăturii Creștine, nu știu. Dar
cred că va veni ziua în care ne
vom trezi. Și mă tem cu adevărat
de acea zi. Și știţi de ce? Pentru
că noi, bunii creștini, nu vom putea avea siguranţa niciodată dacă
am făcut destul pentru sufletul
nostru, al fiecăruia dintre noi,
sau poate că ne-am amăgit doar,
mimând actul credinţei”.
În partea a doua a cărţii, părintele profesor Aurel Hancu ne însoţește ca un adevărat ghid spiritual, sau, mai degrabă, ca un adevărat
Părinte care-și ţine copilul de mână să nu se piardă prin aglomeraţia „Bâlciului Deșertăciunii” al
acestei lumi, ne explică atât de
frumos toată sau aproape toată Învăţătura lui Isus Christos, Domnul
nostru. Aceste predici, adevărate
perle ale cuvântului religios, pot fi,
fără să exagerez, material didactic (cuvinte de învățătură) pentru
oricare din confesiunile religioase
existente. N-am să dau citire niciuneia din aceste predici. Și nici
nu fac mai multe comentarii în
afară de acestea pe care le-am făcut. Această carte n-are nevoie de
comentarii. Această carte trebuie
citită. Trebuie să medităm asupra
mesajului ei.
În cuvântul său, dl Zoltan Demeter afirmă aceleași puncte de
vedere, întărindu-și opiniile spunând că o astfel de carte trebuia
să fie scrisă, și nu de oricine, ci de
părintele profesor Aurel Hancu.
Fiindcă difuzarea cărților este
deficitară astăzi, din lipsa librăriilor ṣi a interesului pentru carte,
pentru cei interesați las acest
număr de telefon - 0745 555 766
- pentru a solicita, dacă doresc,
cartea pr. prof. dr. Aurel HANCU,
„APARIŢII ALE MAICII DOMNULUI:
Lourdes, Medjugorje, Seuca”, pe
adresa lor de domiciliu, costul fiind modic, de 10 lei, exemplarul,
pentru cele 245 pagini.
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Eu mâine plec la Londra… şi cred că nu mă mai întorc
- interviu cu actorul și scenaristul Claudiu Trandafir realizat de Daniel Oltean, masterand, anul II Scriere Dramatică – UAT Tîrgu-Mureș -

Absolvent al Acting course of Arts Educational Schools London, Claudiu Trandafir este actor și scenarist, iar pentru noi, cei din
Tîrgu-Mureș, un oaspete minunat al fiecărui aprilie. Coordonează mai multe workshopuri la fiecare ediție a proiectului “IMPROSCOTT- VISITING TEAM”, în care sunt implicați studenți ai Edinburgh College şi ai Universității de Arte din Târgu-Mureş.
Daniel Oltean: O întrebare necesară și inerentă unui interviu: de
unde ideea cu... actoria?
Claudiu Trandafir: În copilărie, la Constanţa, aveam o prietenă foarte bună, Ana Maria
Moculescu, care era fiica vitregă
a lui Horia Moculescu şi cumva,
prin intermediul ei, am cunoscut
tot felul de artişti care veneau
pe litoral, inclusiv actori. Încă
din liceu, profa de engleză - în
general profele de engleză aveau
înclinaţii uşor artistice - făcea
mici scene de teatru şi acolo am
început să joc. Apoi m-am înscris
la Casa de Cultură din Constanţa,
la Cercul de teatru, unde am
avut primele experienţe artistice.
Cercul era condus de Mircea
Pânzaru care inventa tot felul de
spaţii fantastice, pornind de la
poezii... un spectacol se numea
„Aici e casa mea, dincolo …”, numi mai amintesc tot titlul. De fapt,
erau nişte trăznăi, nu spectacole
coerente, şi cu tot felul de muzici.
D.O.: Un soi de performance...
C.T.: Da, da, erau personaje
fantastice şi adaptări foarte ciudate, dar mi se păreau şi mi se
par şi acum încântătoare. Încă
mai am textele respective, îmi
amintesc că un asemenea spectacol l-am jucat la Bucureşti, după
Revoluţie. Pe urmă, am început
să colaborez cu Teatrul Fantasio
din Constanţa, cu care făceam
mici turnee prin judeţ. Cam în
perioada asta, părinţii mei au
început să se îngrijoreze, că aş
putea să devin actor, ceea ce nu
era de viitor. Îmi amintesc că miau spus chiar „nu mai citi atâta”.
Așa că, în 1981, am dat examen la
Facultatea de Politehnică din Cluj
unde, deşi nu m-am prezentat la
ultimul examen (pentru că m-am
dus la filmul „Căderea Imperiului
Roman”), pe baza notelor la celelalte examene, am intrat. Eu
eram din Constanţa şi părinţii
mei insistau să fac o facultate
serioasă, care să-mi ofere un
viitor. De aceea Politehnica. Apoi,
în primul semestru, am avut o
mică revelaţie. Mă aflam cu câţiva
prieteni acasă la un alt prieten
care era deja inginer şi răspundea
de ceva şantier. Noi ne-am dus
mai devreme şi îl aşteptam, iar
el a întârziat. A ajuns în cele din
urmă şi când l-am văzut intrând
în casă, cu cizme de cauciuc, cu o
şubă pe el şi plin de noroi, m-am
văzut pe mine în viitor şi m-am
întrebat „Ce dracu o să fac eu?”.
Cam aici s-a încheiat povestea cu
Politehnica.

D.O.: Te-ai întors la Constanța?
C.T.: O, nu. Am rămas în Cluj,
deşi nu mai mergeam la cursurile
de la Politehnică, dar după aceea
m-au luat în armată. Şi aici am
prestat câteva acte artistice în
brigăzile armatei, iar după armată
m-am întors tot în Cluj unde am
mai stat vreo 3 ani.
D.O.: Şi ce ai făcut în anii ăia
în Cluj dacă nu mai mergeai la
cursuri?
C.T.: A fost o perioadă foarte
plină. Am intrat într-o trupă
de dans a unui prieten, Mihai
Gherman, care era creator la Casa
de Modă şi trupa se numea „Arta
textilă”. Era formată din studenţi
de la diverse facultăţi (agronomie,
zootehnie etc.) şi făceam tot felul
de spectacole de dans, prezentam
moda...
D.O.: Cred că te consuma foarte
mult.
C.T.: O, mai ales trupa de balet!
În 1986 m-am pregătit prima
dată pentru teatru, Ana Maria
Moculescu m-a trimis la Horaţiu
Mălăele şi m-am pregătit cu el.
N-am dat însă examen în anul
ăla, din cauza unor probleme
personale. Am dat însă în 1987 şi
am trecut de probele eliminatorii,
cele care ţineau de... talent, dar
am picat la teorie. Am dat din
nou în 88 şi 89 şi tot aşa am picat,
în principal din cauza teoriei,
dar şi în condiţiile în care era
concurenţă foarte mare. În 1990,
am dat din nou examen la IATC,
am trecut de probele eliminatorii,
dar nu învăţasem mai nimic
pentru examenul de română.
Mi-a picat ceva cu Luceafărul.
Citisem, dar am scris mai mult
bălării, mă rog, ceea ce îmi
imaginam eu. Şi am luat totuşi o
notă mare, 7 sau 8, poate pentru că
scrisesem 7 pagini. La examenul
de improvizaţie era Adrian Pintea,
care mi-a dat situaţia pe care
trebuie să o joc. Asta era că eu aş
fi un medic revenit din puşcărie,
întors la spital și se trezeşte că
trebuie să-şi opereze torţionarul,
ofiţerul care l-a chinuit când a fost
închis. N-am stat mult pe gânduri
şi am luat bisturiul pe care l-am
înfipt în gâtul pacientului virtual,
după care am ieşit din sala de
examen. Am picat primul sub
linie. Dar la scurt timp am primit
un telefon de la Sanda Manu care
m-a întrebat dacă nu vreau să plec
la Moscova. În anul acela era ceva
schimb între şcolile de teatru din
Bucureşti şi Moscova. Ideea era să
stau acolo un an, după care să mă
întorc şi cred că, în urma acestei

excursii la Moscova, deveneam
student la IATC. Răspunsul meu
a fost „eu mâine plec la Londra…
şi cred că nu mă mai întorc”.
Practic, hotărâsem că nu prea mai
am ce să fac pe aici, mai ales după
ultimul eşec de la IATC.
D.O.: A fost prima dată când teai gândit să pleci din ţară?
C.T.: Nu, prima dată şi foarte
hotărât să plec am fost în 1989.
Împreună cu un prieten, prin
august am făcut un plan, să fugim
din ţară ajungând la turci, la
Istanbul, şi de acolo spre occident.
N-am reuşit să punem în aplicare
planul ăla, aşa că tot în august,
pe la sfârşitul lunii, am luat
decizia să fugim prin Ungaria. Am
studiat foarte bine terenul şi mai
ales vremea, considerând că era
important să fie o vreme ploioasă
ca să ne putem strecura mai bine.
Ne-a ieşit, a fost vreme ploioasă
şi undeva pe la Arad, am trecut
graniţa pe jos. Prin zona de trecere
am întâlnit doi saşi care erau de
vreo trei zile ascunşi acolo, pentru
că nu aveau curajul să treacă
înot. I-am ajutat şi am ajuns în
Ungaria, unde în prima localitate
ne-am predat autorităţilor. Ăştia
ne-au dus la Bekescsaba, la
sediul securităţii lor. Pe mine, în
aceeaşi seară m-au trimis înapoi
la Arad, iar de acolo la Constanţa
şi direct la Poarta Albă. Deja prin
septembrie eram condamnat la 2
ani închisoare, aşa că la Revoluţie
eram în puşcărie şi odată cu
Revoluţia… uite-l pe Trandafir
disident, nu-i aşa, eram din

grupul frontieriştilor.
D.O.: Eroii ţării.
C.T.: Exact. După aceea a urmat
pregătirea pentru examenul la
IATC, cel la care am picat primul
sub linie. Dar până atunci, prin
aprilie 90 veniseră la Bucureşti
cu un workshop câţiva artişti
britanici. E vorba de regizorul
Mark Davey, care era profesor
la Central School of Speech and
Drama şi de dramaturgul Caryl
Churchill. Ei veniseră cu vreo
14-15 studenţi la actorie şi ideea
era să facă o documentare luând
interviuri studenţilor de aici sau
şi altor persoane, iar în final - pe
baza workshop-urilor făcute după
interviuri - să se ajungă la un spectacol. Sigur că subiectul central
era revoluţia de la care trecuseră
doar 3-4 luni. Caryl Churchill a
scris o piesă „Mad Forest”, care
urma să se joace de vreo 4 ori în
Anglia, fiind practic un examen
de absolvire pentru studenţii respectivi. Aveau premiera undeva
prin 11-14 iunie, exact în zilele în
care minerii veniseră în Bucureşti
şi imaginile din România erau la
toate televiziunile internaţionale.
De aceea, piesa lor a atras atenţia
şi a avut un mare succes. Royal
Court Theatre din Londra a luat
spectacolul şi s-a jucat vreo 3-4
săptămâni acolo, cu săli pline. Pregătirea spectacolului şi
workshop-urile au durat vreo
două săptămâni la Teatrul Naţional din Bucureşti şi eu am fost
implicat în proiect ca
(Continuă în pagina 12)
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translator şi asistent. Făceam
traducerea textului, traduceam
la discuţii... Bineînţeles că nu mă
plăteau, însă au fost drăguţi şi
m-au invitat în Anglia, unde sămi petrec o vacanţă. În septembrie
1990, aveam biletul spre Londra.
D.O.: Deci o mică vacanţă, deşi
nu erai încă la şcoală.
C.T.: Vacanţă? Eram deja hotărât să plec din ţară pentru că, încă
din 1989, îmi rămăsese întrebarea
„ce caut eu în viaţa mea?”. Am
plecat în Anglia hotărât să dau la
o şcoală de actorie. Cei pe care îi
cunoscusem în Bucureşti m-au
ajutat să colaborez cu unele trupe
de teatru din Anglia, iar unul
dintre actori mi-a recomandat
să mă duc la o şcoală de actorie
pe care o absolvise şi el. Mi-a zis
să vorbesc cu David Robson, care
era decanul acestei şcoli, să merg
la un interviu şi să văd ce se va
întâmpla. Pe vremea aia lucram
la un bar şi prin octombrie 1991
– la mine cam prin septembrieoctombrie se întâmplă toate
lucrurile – l-am sunat pe David
Robson, care m-a chemat la
audiţiile pentru anul următor de
şcolarizare, audiţii care aveau
loc peste o săptămână. Am mers
la audiţii plătind o taxă de 30
de lire şi din nou, ca de obicei,
am trecut etapele eliminatorii.
Examenul era constituit din vreo
3 etape, una dimineaţa în care se
făceau workshopuri, improvizaţie,
mişcare, apoi una mai complexă
la prânz, iar seara era un interviu.
La interviu cred că le-am părut
destul de exotic: cum eram eu
venit din România, ce păţisem
când am încercat să fug din ţară.
Ulterior, am aflat că profesorul
de actorie din comisie, Robert
Fried, era evreu originar din Arad
şi plecase de copil din ţară, mai
întâi în Israel, apoi în Canada
şi, în cele din urmă, venise la
Londra. El m-a întrebat la finalul
interviului „Când vrei să începi?”,
iar eu i-am spus că până anul
viitor voi strânge bani pentru taxa
de şcolarizare. Erau vreo 6.000 de
lire pe an şi prima dată trebuia să
strâng 2.000 de lire pentru primul
trimestrul. Profesorul mi-a spus
să încep din anul ăsta, adică să
stau vreo 2 săptămâni să văd
dacă mă integrez în grupul care
deja începuse anul. Dacă reuşesc,
bine, dacă nu o să încep din anul
următor. Am constatat că eram
cel mai bătrân dintre ei, aveam
27 de ani, însă m-am integrat,
m-am împrietenit cu ei, aşa că
am început şcoala chiar din 1991.
Programul, mai ales în primul an,
era extrem de încărcat, practic
aveai atât de mult de muncă încât
nu aveai timp să gândeşti.
D.O.: Era un scop în sine?
C.T.: Da, era intenţionat făcut
aşa… erau atât de multe exerciţii
practice şi atât de intense încât
nu aveai timp să te gândeşti la

altceva, practic era un program de
pregătire şi fizică şi psihică. Teorie
se făcea foarte puţină, ei îţi dădeau
liste cu cărţi pe care ar trebui să le
citeşti, dar mai mult orientate pe
proiecte concrete. Aşa că am avut
de recuperat şi cursurile pe care
le pierdusem. În primul trimestru
nu am reuşit să-mi plătesc taxa,
dar au fost înţelegători şi am început trimestrul II. În care am
plătit-o. Pentru asta însă, miam luat 3 slujbe. Eram barman,
livram cu un electrocar lapte şi
ziare la domiciliile englezilor, iar
în weekenduri descărcam vagoane. Vreo 3-4 luni am dormit 2-3 ore
pe noapte, am slăbit vreo 10 kile şi
zile întregi am mâncat pâine cu
maioneză.
D.O.: O viaţă cam nepotrivită
pentru un inginer.
C.T.: Da, chiar așa. Dar apoi
am ajuns la un hotel de 4 stele
unde lucram şi unde veneau tot
felul de oficialităţi, parlamentari,
miniştri, acolo i-am servit pe
Margaret Thatcher, pe John Major,
pe Diana Ross… pe vremea aia nu
puteam să-mi fac selfie cu ei…
ba chiar am asistat la o primă
întâlnire unde se negocia intrarea
României în NATO. Acolo venise
Celac, cred că era ambasador, şi se
discuta ce trebuie să facă România
ca să intre în NATO. În perioada
următoare am început să mă descurc mai bine pentru că am luat
şi bursă, care îmi acoperea taxa
şi am obţinut acte de rezidenţă.
Ca urmare, am primit un fel de
ajutor de şomaj numit „income
support”. Şcoala era foarte grea,
iar la fiecare sfârşit de trimestru,
ceea ce era board-ul şcolii, proceda
la o examinare a fiecărui student.
Erau foarte critici, foarte duri şi
direcţi, te făceau varză. Adică nuți creau impresii false şi, de multe
ori, spuneau că doar vreo 2-3 dintre
noi vor lucra efectiv ca actori. În
primul an se mergea foarte mult
pe exerciţii, mai ales pe cele ale
lui Uta Hagen, pe ideea că orice
gest are suport în gând, creează
o senzaţie… în ambele direcţii,
adică dacă faci gesturi e posibil
să-ţi vină senzaţia, iar senzaţia îţi
vine dacă gestul e ăla care trebuie.
Poţi crea senzaţii pentru starea pe
care ai nevoie. Asta se aplică şi la
scrierea de scenarii atunci când te
blochezi, nu ştii exact ce trebuie să
scrii în continuare, dar ştii în mod
concret zona. Exerciţiile astea
se studiau la Drama Center, care
e una din cele mai mari şcoli de
actorie şi mulţi dintre profesorii
mei proveneau de acolo. Am avut
norocul să lucrez şi cu fondatorul
Drama Center, John Blatchley, cu
care am lucrat în ultimii ani ai
lui de viaţă. Cursurile cu Robert
Fried presupuneau să treci prin
aceste exerciţii ale lui Uta Hagen,
erau practic examene prin care
făceai primul exerciţiu, al doilea,
al treilea, până când îţi ieşeau
perfect. Primul exerciţiu era,

de exemplu: eşti singur într-o
cameră undeva, oriunde, şi ai de
atins un obiectiv, deci trebuie să
joci o acţiune care să fie sprijinită
de trei activităţi fizice. Aştepţi
o gagică cu scopul de a-i oferi o
seară de neuitat. Faci trei acţiuni,
aranjezi masa, te aranjezi pe
tine şi orice altceva încă dacă te
poate ajuta să-ţi atingi scopul.
Un al doilea exerciţiu este cel în
care activităţile devin psihice, de
exemplu ai un partener şi acesta
este un obstacol în atingerea scopului. Trebuie să obţii bani împrumut de la el, iar el ştie că nu o să
poţi să-i dai înapoi, dar trebuie
să-l convingi să facă lucrul ăsta.
Şi uite aşa, erau 11 exerciţii, iar în
primii doi ani trebuia să treci prin
toate.
D.O.: Lucrai cu profesorul la
exerciţii, le pregăteai cu el?
C.T.: Pregătirea o făceai singur
şi apoi veneai în faţa clasei, unde
erau proful şi colegii. Îţi aranjai
spaţiul şi explicai situaţia, explicai circumstanţele anterioare, iar
după câteva minute de pregătire
necesare ca să-ţi intri în stare,
începeai. Profesorii erau extrem de
atenţi la detalii, imediat observau
dacă nu-ţi joci acţiunile şi ieşi din
stare, iar dacă se întâmpla asta,
te opreau imediat. Nu era vorba
- când pregăteai exerciţiul - de
ceva care avea deja o formă, nu
trebuia să repeţi înainte pentru că
asta ar fi dus spre ceva artificial.
Trebuia doar să atingi starea şi
restul erau un soi de improvizaţie
bine controlată şi foarte bine cartografiată. Adică ştiai de unde
începi, ştiai ce ai de obţinut, dar
nu ştiai exact ce se va întâmpla pe
parcurs.
D.O.: Exerciţiile astea se materializau în spectacole care erau
prezentate publicului?
C.T.: Nu, erau doar exerciţii,
iar în rest aveai unul sau două
proiecte pe trimestru în care era
vorba de o piesă de teatru. În anul
I am inventat noi o piesă de teatru,
iar prin anul II am făcut, cred,
piese de Cehov sau de Ibsen. În anul
anterior intrării mele la şcoală,
cei care terminaseră construiseră
o piesă şi un spectacol având
ca temă Dracula – Ceauşescu –
Elena, asta în contextul în care
era imediat după revoluţia de la
noi. Dar piesele nu erau pentru
public, ci le vedeau doar colegii şi
profesorii. Abia la finalul anului
III ieşeai la scenă ca actor, dar
pe timpul şcolii nu aveai voie să
joci în altă parte, să ai colaborări
externe. Rareori te luau în anul I
sau II să joci în piesa anului III.
D.O.: Deci în fiecare an exista un
grup foarte bine structurat şi care
trebuia să funcţioneze în forma
asta.
C.T.: Sigur că da, toate talentele
îţi erau exploatate, canto, dans,
mişcare, şi asta se întâmpla
împreună şi în prezenţa colegilor
tăi.

D.O.: Ce spectacol aţi făcut în
anul III?
C.T.: În primul trimestru am
făcut două piese, dar nu mai
reţin textele. Ele erau regizate de
profesori din şcoală, dar veneau şi
regizori de afară, unii invitaţi de la
alte şcoli.
D.O.: Era şi o şcoală/cursuri de
regie?
C.T.: Şcoala de regie în Anglia
este aproape inexistentă. Regizori
deveneau foşti actori şi absolvenţi
ai unor alte facultăţi umaniste.
Metodele şi structura regiei de
teatru erau practic studiate la
actorie. Cursuri propriu-zise de
regie existau în unele facultăţi,
dar nu era o şcoală în sine… ideea
era să ai o viziune asupra unui text
sau asupra unui spectacol. Nici
teatrologie nu se făcea în şcolile
de vocaţie, ci doar în cadrul unor
alte facultăţi precum cea de Litere.
D.O.: Ce s-a întâmplat după ceai terminat? Cum de te-ai întors în
România? Te-ai reîndrăgostit de
ţărişoara noastră?
C.T.: În ultimul trimestru, în
condiţiile în care eu munceam
foarte mult şi pe lângă şcoală
(pentru a o putea plăti), David
Robson mi-a spus „nu te mai
agita, că rezolvăm”, adăugând
că ultimul trimestru nu mai e
nevoie să vin la cursuri pentru că
el consideră că am absolvit deja.
Aşa că, în perioada aia şi după, am
intrat în două producţii, mai întâi
într-un spectacol „Investigaţia”,
de Peter Weiss şi apoi într-o piesă
gen Moliere, „Nevasta provocată”,
unde jucam un golan, un beţiv,
nu era un rol mare dar… era
provocator. La al doilea spectacol
am câştigat nişte bani cu care
mi-am putut plăti datoriile la
şcoală. Au urmat apoi cinci luni în
care n-am făcut nimic. În acelaşi
an m-am întâlnit în Londra cu
Marcel Iureş, care venise cu clasa
lui de actorie, cu un spectacol.
Iureş avea audiţie pentru „Interviu
cu un vampir” în zilele alea. Tot
în perioada aia venise Teatrul
de la Craiova cu „Îngrijitorul” lui
Pinter. Atunci m-am întâlnit cu
Emil Boroghină care mi-a spus
„hai la Craiova”. În situaţia în
care eram în Anglia, mi-am pus
întrebarea „ce dracu mai fac eu
pe-aici, rămân ospătar?”. Aşa că,
la scurt timp m-am întors în ţară
şi direct la Craiova. Dar întâlnirea
cu un teatru de stat nu a fost prea
fericită… plus că statul român numi recunoştea diploma obţinută
în Londra. Aşa că nu făceam
mare lucru în teatru, moment în
care m-am reîntâlnit cu Cristian
Theodor Popescu. Cristi mi-a zis
„hai să facem o trupă” şi aşa a
apărut „ Compania teatrală 777”. De
atunci nu am mai intrat niciodată
în sistemul de stat. „777” a produs
un spectacol la Odeon („Copiii unui
Dumnezeu mai mic”), la Nottara
„Îngeri în America” și ”DaDaDans”,
(Continuă în pagina 13)
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spectacole făcute în coproducţie
cu aceste teatre. Apoi a început
montarea spectacolului „Trilogia
belgrădeană”, tot la Nottara, Cristi
a făcut audiţiile, ocazie cu care am
constatat că o parte din actori nu
voiau să fie distribuiţi pentru că se
vorbea urât pe scenă… culmea că
erau şi actori tineri… în fine, acolo
a fost o mică revoluţie în perioada
1998-2000. Între timp, Cristi a
plecat din ţară, aranjând însă,
înainte, ca montarea să se mute
la Bulandra. Până la urmă l-am
făcut acolo, s-a jucat o stagiune
şi a avut succes... la tineret. După
plecarea lui Cristi, nici compania
nu a mai avut activitate, iar eu
m-am apucat să-mi construiesc
casa. Aşa că încet, încet m-am
orientat spre film. De altfel din 94,
de când mă întorsesem am jucat
în mai multe filme. Era vorba mai
ales de filme americane pentru
că se filmau multe în România.
Primul în care am jucat a fost un
softporno: „The Bikini Godesses”
(care e pe IMDB şi unde apar în
distribuţie şi nu pot să mă scot

de acolo). Am lucrat cu compania
de film a prietenului meu Viorel
Serghivici jr. şi încet, încet am
ajuns să joc în 2-3 filme pe an.
M-a prins foarte tare filmul şi am
început chiar să scriu scenarii.
D.T.: Deci cu teatrul…
C.T.: Cu teatrul foarte puţin din
păcate, de aceea mă bucur când vin
la Tg. Mureş şi facem proiectul cu
scoţienii. L-am cunoscut pe Scott
Johnston în 1995, la un festival
făcut cu sprijinul Consiliului
Britanic şi al Ambasadei Marii
Britanii la Bucureşti. Scott făcea
un workshop, dar şi o producţie la
Teatru de Comedie. El avea nevoie
de un asistent care să cunoască
bine limba engleză. Cu acea ocazie
ne-am împrietenit şi ulterior
am făcut mai multe proiecte
împreună.
Îmi place să lucrez cu tinerii,
pentru că uneori îmi recunosc
propriile greşeli atunci când îi
urmăresc şi îi orientez să înveţe
lucrurile care o să le folosească,
inclusiv din greşelile pe care le
fac… greşeala e bună dacă ea
apare într-un spaţiu controlat şi e

imediat sesizabilă. Săptămâna cu
scoţienii e o gură de aer proaspăt
pentru mine, un jalon foarte
important. Practic, cam din aprilie
începe anul pentru mine şi mă
bucur că-l încep cu ceva legat de
teatru. Ar trebui cât mai multe
asemenea întâlniri şi schimburi
de experienţă, pentru că în toate
colegiile de vocaţie din Marea
Britanie sunt astfel de programe
prin care cei care studiază actoria
se duc în alte ţări şi intră în contact
cu cultura locală. Desigur, sunt
doar în parte finanţaţi, studenţii
plătindu-şi singuri cheltuielile.
D.O.: Nu vreau să încheiem
până nu îmi vorbești despre Aikido.
Știu că ai 2 dan...
C.T.: Da, Dan J. Întâlnirea cu
Aikido a avut loc prin profesorul
care ne preda „Tehnica Alexander”,
care este o tehnică de relaxare
pentru scenă. Ca să te urci pe
scenă trebuie să fii relaxat, să-ţi
poţi controla foarte bine corpul.
Uite, dansul te ajută foarte mult
pentru asta, de aceea mulţi actori
buni au fost dansatori. În şcoală
am studiat tehnica Laban unde

este vorba despre o psihologie a
mişcării. Laban a fost dansator
şi a constatat că senzaţiile sunt
conţinute şi localizate în anumite
zone ale corpului. Iar Tehnica
Alexander a fost inventată de
un australian care avea mari
probleme pe scenă, undeva pe
la începutul secolului trecut: i se
încleştau fălcile, i se bloca umărul
etc. El a început să facă exerciţii
pentru a-şi conştientiza corpul şi a
dezvoltat o serie de tehnici pentru a
şi-l relaxa: cum mergi, cum stai…
poziţii toate legate de tehnicile
de meditaţie şi respiraţie pe care
se bazează toate artele marţiale.
Revenind la profesorul meu, acesta
avea centura neagră 2 dan şi şi o
sală în care se practica Aikido. Am
devenit interesat şi aşa mi-am
început „cariera” în zona acestei
arte marţiale. Aikido sensibilizează
corpul, este o artă marţială „elegantă” şi de aceea e foarte utilă
pentru un actor, pentru că îl învaţă
să asculte cu tot corpul şi nu doar
cu urechile şi să conștientizeze
fiecare mişcare şi fiecare zonă care
poate fi exploatată.

Poezii de Dragoș NICULESCU
Noaptea dinaintea zilei
Mă tot peţesc trăsurile vacante
cînd mai înmoi cu tîrnul prin luceferi
şi simt femei, prin jur, mergînd pe poante,
şi toţi nebunii lumii îmi par teferi.
Eu le răspund candid că nu-s acasă.
Mă înţeleg muscalii, şi se-nchină.
Dar sus, în felinar, rîde-o mireasă,
un şobolan se-mpuşcă fără vină.
De-aş mai trăi o dată pîn-la ziuă,
ca să îmi ung cu rouă tîmpla beată,
jur c-am să scot pe brînci apa din piuă
şi c-o să-mi prind şi fluturi la cravată.
E ora cînd prin case lupii urlă
cu beregăţi tăiate de-ntuneric
şi într-un gang, un înger blond, din surlă,
vrea să îmi vîndă busuioc eteric.
Cînd s-or trezi la viaţă cerşetorii,
eu voi dormi în pijama scrobită,
şi vor crăpa deasupra noastră zorii
ca nişte ouă sfîrîind pe-o plită.

Oarba nevoie
Praştia luminii şuieră prin vreme
ca un corb de sticlă beat şi fără sens,
din potop şi milă se mai nasc poeme,
sub un glob de ceară rînced şi imens.
Ultima flaşnetă cîntă a speranţă,
turnuri vechi de apă plîng sentimental,
nu mai e nici lapte, nici iaurt sub clanţă,
Moş Crăciun, o vreme, cică e-n spital.
Noi vom fi aceia fără de prihană,
cînd nebunii, greieri vor mînca pe străzi,

şi, cu foi de varză puse peste rană,
vom dormi pe zestrea tainică din lăzi.

Dar parcă o deşertică-ntrebare
Le-a pîrjolit radioactiv, sub stea.

O nevoie oarbă curge peste case,
lung e timpul nopţii cînd te scalzi în var,
sîntem la origini trunchiuri sănătoase,
putrezind în ceaţa unui timp bizar.

Aş da oricînd această primăvară
Pe cenuşiul iernii care-a fost,
Au înflorit însă copacii iară,
Şi-n lumea asta, totuşi, e un rost.

Mai vegheam cu rîndul, se schimbau istorii,
tot cei buni, desigur, se-ascundeau în fîn,
căci cei răi şi-atuncea beau din guşa ciorii
şi-adormeau prin şanţuri fără de stăpîn.

Dar te anunţ, acolo, unde sîngeri,
Că am rămas colindător nebun,
Ce printre flori, prin valea unei plîngeri,
Trag după mine fulgii care-apun.

Le-am lăsat în urmă... La oraş, la poartă,
azi primim cu steaguri porcii seculari,
şi-aşteptînd să vină ne mai trece-o soartă,
ne mai trece-un fluier noaptea de pîndari.

E o beţie-n anotimp şi-n fire,
Fac oameni alergie la polen,
Şi mă trezesc şi eu că de iubire
Sînt grav bolnav – de mult, dar şi peren.

Dă-ne, Doamne, şansa unui val de mare,
noi cu peştii lumii să o luăm înot,
şi-ntr-un dans al apei, pe sub felinare,
să-i redăm durerii sfîntul antidot.

Şi nu mai ştiu, mă doare primăvara,
Sau fosta iarnă, cu-ale ei ninsori?
Şi parc-aud un tren venind spre gara
În care ştiu că numai tu mă dori.

Azi, doar vulpi cu ochiul cel de sticlă chioară
ne mai vînd pe cîmpuri mierea din poveşti;
să-nfiinţăm, idilic, cîte-un drum şi-o moară,
şi, cînd nu-i făină, să bem vin din ceşti.

Un singur anotimp vedeam în faţă,
Cînd ne iubeam fără de timp şi loc:
Pluteam, copilărind, ca printr-o ceaţă,
Ce n-a fost să ne fie cu noroc.

Colind de primăvară
Ca un cocor astenic şi cuminte,
În legea primăverii ce-a venit,
Mă-ntorc cu gîndul gol de vechi cuvinte,
Şi-mi amintesc c-odată ne-am iubit.
N-am nici zăpezi, nici viscole, nici ruguri,
Întunecaţii fulgi, azi, sînt trecut,
Pot însă colinda cu crengi şi muguri
La uşa unui vis care-a durut.
Purtam şi noi, odată, semn de floare,
Prin iarba ce în sînge clocotea,

Acum sînt toate patru, ca la carte,
Numai noi doi nu sîntem cei ce-am fost,
În loc de sărbătoare, ca-nspre-o moarte,
Prin lan sau prin nămeţi, tot ţinem post…
Putem visa, doar, frunzele uscate,
Căci, altfel, viaţa crapă lîngă noi…
Şi sufletele noastre, vinovate,
În vis ne stau, ca toamna, crengi sub ploi.
E primăvară, vechea mea iubită,
Poţi să începi, de-acum, să te dezbraci…
Fii, tu, uşoară-n veci şi fericită,
Căci eu colind, pentru-amîndoi, cu maci.
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ARIADNAE XXI
Cora FODOR - istoric de artă
De câte ori mi se acordă privilegiul de a
deschide Salonul de arte textile Ariadnae,
ajuns anul acesta la majorat și pe coordonate
americane, am senzaţia că sunt Alice în
Țara Minunilor sau, mai bine zis, în Ţara
Minunăţiilor. Ceva misterios, poate Iepurele
alb cu vestă şi cu ceas, ca să nu spun de
fapt curiozitatea, care promite surprize, mă
atrage şi mă face să plonjez într-un tunel al
timpului lăsându-mă purtată de fiecare dată,
într-o aventură a imaginilor. Scenografia e
creată încă de la exterior unde primăvara,
tulburătoare ca de fiecare dată, are cel mai
frumos mise-en-scène cu tot alaiul floral în
care doar trebuie să-ţi deschizi simţurile pe
frecvenţa naturii.
La fel ca în Alice, Salonul este o poveste în
care de multe uneori se sfidează legile firii şi
ale limbajului propriu cu o dezinvoltură pe care
numai prins în joc o poţi înţelege pe deplin.
Dincolo de încercările mele de a descifra
subtilităţile de limbaj şi aluziile presărate în
lucrări, expoziţia este de fiecare dată un spaţiu în care imaginaţia îşi găseşte expresia
desăvârşită. Îmi permit să schimb povestea
iniţială, căci suntem în Țara Minunăţiilor şi
să spun că Regina, nu e de inimă roşie, ci e
Regina cu ochi de peruzele. E un personaj deloc
negativ, dimpotrivă, este cea care de-a lungul
timpului conduce cu eleganţă regatul firelor
ţesute, brodate, cusute, împâslite sau, de ce
nu, şi încurcate. Târgu-Mureş, Timişoara, ClujNapoca, Covasna, Harghita, Suceava, sunt doar
câteva dintre zonele care aduc tribut Salonului
prin lucrările reprezentantelor sale. Chiar dacă
prezenţa feminină este covârşitoare pe simeze,
ceea ce face efectiv posibil spectacolul, de cele mai multe ori, este prezenţa masculină,
valentiniano-arpadescă (Vali&Arpi poate suna
a brand). Cu docilitate, specific feminină totuşi, cei doi fideli ai Salonului, agaţă tacticos
lucrările la locul cuvenit.
În Țara Minunăţiilor ne întâlnim cu
variatele sensuri pe care le capătă firul
textil. Din nou se întâlnesc generaţii: artiste
consacrate, mentori şi discipoli, la început
de drum sau în plină maturitate a creaţiei;
se întâlnesc mentalităţi şi idei diverse, se
confruntă constructiv modalităţi de exprimare
multiple. Abstractul se alătură figurativului,
fina sau acida ironie dusă chiar aproape

de protest, se duelează cu narativul, uneori
detaliul ia locul întregului pentru ca alteori să
primeze ansamblul. E Ţara culorilor, a pânzei
gândurilor nezise, a firelor rebele temperate
de mâinile blajine; a urzelilor care-şi doresc
să scrie istoria nesângeroasă a războiului de
ţesut şi a bătelilor, a lânii neprihănite care-şi
aşteaptă acul de împâslit deloc dezonorant.
Întâlnim o puzderie de planuri ale discursului artistic, cu o elocventă transmitere a
mesajului. Lucrările ne pun în situaţia de
a fi, după caz, ludici sau exigenţi cu formele
limbajului, în încercarea de a ne traduce universul cuprins în obiectul din faţa ochilor.
Revenind concret la spaţiul unde ne aflăm,
cele trei săli sunt încărcate de lucrări sofisticate
ce-şi reprezintă disimulat plăsmuitorul, prin
câteva sugestii doar lăsându-ne plăcerea de a
ne imagina artista din spatele lor. Multe din
aceste lucrări sunt de anvergură, cu greutatela propriu şi la figurat, aşezate în aşa fel încât
să stârnească curiozitatea, din nou cu surprize,
de a afla ce este şi la etaj.
Periplul începe cu dantele. Albe, ocru,
chiar pe negru, migăloase fragmente care
reconstituie după alte criterii, de această
dată cele ale interioarelor curăţeniei sufleteşti ale artisei, şablonul pe care-l ştim deja,
al curăţeniei interioarelor bătrâneşti. Emoţionante recuperări arhaice. Aceeaşi artistă,
pe aceeaşi structură, devenită stil propriu,
imediat recognoscibil, reface un personaj în
straie cu trimiteri folclorice, într-o veselă
atitudine de dans.
Fermoare negre, deschise, trase, despicate,

cusute, asamblate într-un inedit ansamblu de
tentacule vestimentare. Denticulii fac jocul
fustei: Deschide-te! Închide-te!
Deşi am început discursul cu un plonjon
în Ţara Minunăţiilor, una dintre lucrări ne
aduce în realitatea Săptămânii patimilor care
pe fondul roşu al jertfei, pregăteşte luminoasa
Înviere.
Și, pentru că e pe-aproape, simţim deja
miros de vară! Se aud murmurând talazuri
azurii de pânză topită-n soare, peste care se
aşază o „construcţie” ce stârneşte tactilul,
temeinic meşteşug de tapiserie în nod persan,
„construcţie” la fel de durabilă ca cea a culturii
grecilor pe care îi evocă. Puzderie de fire în
nuanţe infinite, adumbriri delicate. Efectul
triumfă: carnalitatea tapiseriei alăturată unei
reţele fine de sârmă bronzată. Straniu animal
nocturn îşi cântă înţelepciunea depănând
lucruri de demult.
Elogiul naturii, e făcut din nou de artista ce
aduce o părticică din ea, în structuri
(Continuarea în pag. 15)
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tubulare ce se dezvoltă într-o încrengătură
de gracile crenguţe în nuanţele şoptite ale
primăverii.
Madona păgână! Frumoasă alăturare antitetică născând o incitantă lucrare. Pictată
parcă, din pânză fină, ea-şi ţine cu sfială în
braţe pruncul în straie celeste, aflat sub zodia
puternică a leului. Capul înclinat ce-şi poartă
cu distincţie aura cu zodii de apă, semnul din
frunte, în formă de cruce, colanul cu trimiteri
bizantine, potenţează şi mai mult misterul
interpretării lucrării. Aceeaşi artistă care
ani de-a rândul ne-a obişnuit cu linia sobră
a tapiseriei clasice, fără ca acest lucru să fie
în detrimentul imaginaţiei, dimpotrivă!; cu
unele evadări în zona lucrărilor-obiect, ne
poartă acum prin intermediul „resturilor”
textile colate în benzi orizontale, într-un
plein-air cu suavităţi impresioniste. La malul
mării, tablou în tablou, un personaj feminin
îşi savurează inspiraţia în plenara lumină
posibil „siciliană”.
Altă lucrare aduce artista în dialog direct
cu privitorul prin autoportretele în secvenţe
fotografice: un zâmbet, o privire, un gest de
tandreţe al capului. Hârtia se transformă în

suprapuneri diafane de pânză.
Dintr-un nod sofisticat şi aparent de
nedescâlcit al sforilor groase cu iz marinăresc,
ţâşneşte eliberator o floare uriaşă şi lâna
primeşte trup prin împâslire. În culori reţinute
de griuri ce evoluează de la antracit, prin
albastru la ocrul perlat se dezvoltă pasional
această minune a jocului minţii, a Puterii
latente ce izbucneşte din tăcere!
Literele caligrafiate cu acul se aşază pe
filele textile formând o carte întredeschisă ce
pare că vrea să te iniţieze în tainele alfabetului
brodat, al ţesutului. Și totuşi nu te lasă să o
deschizi cum ai dori. Nu e chiar pentru oricine
această artă!
Născută dintr-un joc al literelor, tot din
alfabetul textul, o altă lucrare se transformă
într-un joc al acului pe pânza de sac, într-un
joc al Hazardului în miez de iarnă. Artista
se confesează cu rafinată subtilitate: relaţia
de cuplu ca joc al hazardului. Fotografia e
suprimată, golită de interior, păstrând doar
siluetele cu umbrele lor care sunt acum prinse
în vârf de ac: purificator exerciţiu de răbdare!
13 ipostaze în 12 litere. Negru, roşu, gri şi
pământiul pânzei într-un joc cromatic deloc
hazardant. Diferite ipostaze ale unei relaţii.
Jocul formal a ieşit, mesajul a fost transmis,

dar rămâne retorica lucrării: cât din firul vieţii
e hazard şi cât e certitudine, cât e întâmplare
şi cât e ceva mai profund, cu susţinere divină.
Trecând într-o altă sală, poate lucrarea ce
defineşte cel mai bine atmosfera de zumzăit
locvace al creatoarelor este cea care face

pasajul: o ramă de fagure în care albinele,
minuscule robotitoare colorate, creează lucrările de faţă pentru ca noi, profanii, să ne
înfruptăm din „dulceaţa” produsului lor. Sala
e dominată de o lucrare ce poate fi văzută
ca un protest, paşnic, dar într-o grandioasă

desfăşurare, de impact, atât la nivel de mesaj
cât şi la nivel de exprimare în limbaj vizual
al locului unei adevărate catastrofe care se
revarsă şi care este Valea Şesii Geamăna din
Apuseni, sau Pe apele Styxului. Se întrevede
însă un colţ senin, o evadare prin zborul alb al
păsărilor din Poarta viselor bunicii mele!
Un alt spaţiu al fastuoaselor prezenţe
textile este şi cea de-a treia sală de la parter,
unde se confruntă constructiv desigur,
tehnici vechi cu abordări moderne. Prin
viziunea monumentală, solemnitatea, şi
subtilitatea cromatică se impune lucrarea
Templul albastru, cu atribute perspectivale
evidente. În aceeaşi tehnică a haute-lisse-ului,
extraordinar meşteşug de migală şi măiestrie
a stăpânirii tehnicii, dar şi de rezolvare
compoziţională, se detaşează o altă lucrare
„codată”. Într-un caroiaj epurat de orice detaliu
superfluu, în colţul de jos, se „desenează” ochiul
supradimensionat. Pe retina şi irisul limpede
artista încifrează coduri moştenite sau ce vor
fi transmise. Și-apoi, cu glas modern, să se
dezlănţuie, să se dezvăluie: Învelişul; pentru
ca Veneţia să ne fie servită încriptat întrun Totem, cu uriaşe policandre verzi, iar pe
pânza ca o piele mătăsuită de tânără femeie
să citim caligrafiate, trei chipuri abia schiţate
cu gândurile lor, fragmente de roşie scriitură.
În încheierea poveştii din Ţara minunăţiilor vă veţi întreba cine este Pălărierul
Nebun. Rămâne să decideţi. Poate ar fi bine să
acceptăm inclusiv propria nebunie, de multe
ori creatoare de frumos. Până la urmă, viaţa
este spaţiul în care exersăm roluri dintre cele
mai curioase.
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Atelierul „LitArt” fără superstiții la
ediția cu numărul XIII
Adrian RENTEA
A XIII-a întâlnire a membrilor
Atelierului de literatură LitArt,
desfășurată în ultima zi de marți
a lunii aprilie, a fost una dintre
cele mai vesele. Dacă cineva ar
fi ajuns cu întârziere, ar fi avut
senzaţia ca a nimerit la un show
de stand-up comedy și nu la un
cenaclu literar. Şi asta datorită
doamnei Rodica Popescu-Knoth,
de departe una din cele mai carismatice prezenţe pe scena cenaclului. Venerabila doamnă, cunoscută
până acum drept autor de romane,
ne-a încântat cu un capitol intitulat „Transilvania, mon amour” din
romanul „De profundis. Iubiri și
tenebre transilvane”, aflat în curs
de apariţie la editura LitArt, dar şi
cu câteva poezii care l-au impresionat pe Călin Crăciun, deoarece,
după cum a mărturisit aceasta, se
aştepta la o poezie tradiţionalistă.
A descoperit, în schimb, o poezie
tinerească, bine conectată la actualitate, din care răzbat un patos
şi un patriotism foarte pregnante.
Legat de partea de proză, criticul a
declarat ca nu se poate pronunţa
deoarece fragmentul a fost extrem
de scurt, dar că romanul promite şi
l-ar citi cu interes.
A doua voce a acestei seri a fost
a doamnei Susana Iurian, poetă şi
profesoară de limba română la Zau
de Câmpie, care a ţinut să precizeze
încă din start că nu-şi propune să
revoluţioneze poezia, căci pentru
dânsa aceasta înseamnă emoţie,
înseamnă transpunerea în cuvânt,
în silabă, ale propriilor trăiri. Poeziile citite, atât creaţii mai vechi,
incluse în cele două volume publicate până în prezent, cât şi creaţii
mai noi, au fost caracterizate de
critic drept o acumulare de energie, de emoţii, care trebuiau să iasă
la lumină, dar o erupţie molcomă,
în valuri mici, continue, sub forma
unor expresii poetice autentice;
Călin Crăciun declarându-şi totala

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
Editura Ardealul

empatie faţă de ce a auzit.
A urmat apoi Armina Flavia
Adam care a citit mai multe poeme
din volumul Raiul de urgenţă, recent apărut la editura Neuma. Un
„mănunchi de poeme legate unele
de altele, semn ca poeta tinde spre
o perspectivă mai cuprinzătoare” a
fost caracterizarea făcută de Călin
Crăciun, care a evitat totuşi să vorbească despre o viziune până nu
va citi întreg volumul, însă a remarcat o schimbare în bine faţă
de primele apariţii la cenaclu ale
Arminei, atunci când aceasta a
încercat să treacă prin mai multe
registre, a încercat mai multe formule, mergând cumva pe bâjbâite.
Legat de stilul abordat, criticul a
remarcat aderenţa la o formulă
mai veche, uzitată prin anii 6070, cu urme din neo-modernişti,
asta nefiind neapărat ceva rău, întrucât poemele sunt conectate şi la
prezent, asta chiar dacă poeta nu
se eliberează, nu încearcă să dea
la o parte încărcătura metaforică.
Din punct de vedere al conţinutului, se observă o unitate tematică,
se identifică o muncă de auto-explorare pe fondul unei relaţii cu un
el, un el care pare capricios, tiranic,
mereu nemulţumit.
Seara s-a încheiat cu proză, prin
vocea lui Petru Istrate, dar înainte

trebuie menţionat că, la fel ca la
ediţiile trecute, şi acum între lecturi au fost obişnuitele memento-uri muzicale; iar în această seară
ele au fost asigurate cu măiestrie
de Mihai Moraru, profesor de pian
la Liceul de Artă şi doi dintre elevii săi: Şerban Floştoiu şi Bianca
Volgyesi, doi tineri talentați despre
care suntem siguri că veți mai auzi
sau pe care îi veți întâlni peste ani
pe marile scene. Revenind la Petru
Istrate, aceasta ne-a prezentat un
fragment dintr-un nou roman al
său aflat în lucru, Australopitecul;
text care l-a pus în încurcătură pe
criticul Călin Crăciun, deoarece
„atunci când se deschid foarte
multe linii tematice, se leagă foarte
multe evenimente unele de altele,
ca o avalanşă care pare că nu se
mai încheie, în asemenea situaţii
există riscul de a pierde acel fir
roşu care ar trebui cumva să lege
toate aceste secvenţe”. Criticul a
mai reproşat şi lipsa suspansului,
tocmai rostul literaturii; a oricăror
elemente de portret, narativitatea
mereu pe fugă nereuşind să compenseze absenţa portretisticii. În
concluzie, textul, neinspirat ales,
lasă senzaţia unei lecturi plictisitoare, care nu duce nicăieri, dar
poate că situaţia se schimbă după
parcurgerea completă a volumului.
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