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publicaţie lunară de cultură.
Apare la Târgu-Mureş, sub egida onorifică
a filialei locale
a Uniunii Scriitorilor din România

Nichita Stănescu

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

O dată pe an, la sfârșit de an, Salonul ANUAL de artă al filialei UAPR
Tîrgu-Mureș trebuie să fie un spațiu critic, de manifestare a exigențelor
proprii artistului cât și celor care fixeaxă standardele de calitate ale
mesajului artistic.
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Am început să scriu acest text despre Ştefan Aug. Doinaş sub
imperiul unei temeri: aceea că e foarte posibil ca receptarea
lui Ştefan Aug. Doinaş să nu fi depăşit, pe de-a-ntregul, o zonă
a automatismului confortabil...

ÎN ACEST NUMĂR:
POEZII DE
Ioan MĂRGINEAN
Mihaela OANCEA
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Reveria ca traumă
Iulian BOLDEA
Temele poeziei lui Liviu Ioan Stoiciu nu fac decât să profileze o imagine a eului liric, austeră şi lucidă în acelaşi timp, şi
să reveleze un proiect poetic inconfundabil, urmat cu tenacitate de autor.
pag. 3

PROZĂ DE
Andreea PĂLĂCEAN

INTERVIU
CU REGIZORUL
Gavriil PINTE

interviu
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Interviu cu Gavriil Pinte, regizorul spectacolului DOMNUL URMUZ SCRIE PAGINI BIZARE:

“A visa e normal, foarte omenesc și extrem de realist;
avem dreptul, dacă nu chiar obligația.”
Compania Liviu Rebreanu a Teatrului Național Târgu-Mureș va ieși la începutul lunii februarie a acestui an, la Sala Mică, cu o nouă premieră,
DOMNUL URMUZ SCRIE PAGINI BIZARE. Scenariul și regia îi aparțin lui Gavriil Pinte iar scenografia Roxanei Ionescu.
Gavriil Pinte a absolvit Facultatea de Actorie la Târgu-Mureș în anul 1985 și cea de regie la Universitatea de Artă Teatrală şi
Cinematografică, Bucureşti, în anul 1996. A realizat spectacole în teatrele din București, Satu Mare, Ploieşti, Baia Mare, Tulcea, Miercurea
Ciuc, Giurgiu, Sibiu, Constanţa, Oradea, Timișoara. Din anul 1999 până în prezent este regizor artistic în cadrul Redacției Teatru a
Societății Române de Radiodifuziune, în cadrul căreia a realizat mai multe spectacole de teatru radiofonic, multe dintre ele fiind premiate.
A primit foarte multe premii pentru regie dintre care amintim Premiul UNITER pentru Teatru Radiofonic în 2OO2, 2OO3 și 2O11, Premiul
Special al Juriului pentru Montarea Modernă a textului clasic şi Premiul pentru Cel Mai Bun Spectacol în Limba Maghiară (ex equo) la
Colocviul Teatrelor Minorităților din România – Gheorgheni 2005 pentru TRAGEDIA OMULUI – Madach Imre, Premiul Radio România
Cultural Pentru Teatru - 2012, pentru regia spectacolului ISPITA CIORAN, Premiul Special al Juriului la Festivalul Internațional de
Teatru Scurt, Oradea 2013, pentru spectacolul CEI CE NU UITĂ – scenariu propriu, Premiul pentru Cel Mai Bun Spectacol la Festivalul
Internațional de Teatru Scurt, Oradea 2014, pentru spectacolul ÎN INIMA NOPȚII Episodul HAMLET – scenariu propriu cu inserții de George
Banu și Monique Borie, Premiul Special al Juriului la Festivalul Internațional de Teatru Scurt, Oradea 2016, pentru spectacolul
ÎN INIMA NOPȚII Episodul LEAR – scenariu propriu cu inserții de George Banu și Monique Borie.
Laurențiu Blaga: Deși aveți legături puternice cu acest oraș, fiind
absolvent al Universității de
Arte din Târgu-Mureș, montați
pentru prima oară aici. Cum așa?
Gavriil Pinte: M-a chemat cineva
și n-am venit? Nu m-a chemat
nimeni (până de curând). Și,
apoi, sincer să fiu, nu știu cât de
puternice sunt legăturile mele cu
acest Târg Mureș în care am trait
o dată patru ani și altă data trei.
Nici legăturile mele cu Bucureștiul
nu-s puternice. Și trăiesc acolo de
vreo douăzeci și ceva de ani. Cred
că n-am legături decât cu satul
meu natal de la poalele Munților
Gutâi.
L.B.: Sunteți cunoscut ca un
regizor care propune teme, zone
sau chiar spații de joc inedite.
Din acest punct de vedere, unde
ați încadra opțiunea pentru
opera lui Urmuz?
G.P.: E o biografie poetică. Un
spectacol după viața și opera lui.
Am mai realizat spectacole după
viața și opera unor oameni, a unor
scriitori. Un tramvai numit Popescu
– după viața și opera poetului
Cristian Popescu (spectacol care
s-a jucat la București și Sibiu, dar
și-n alte orașe, într-un tramvai
aflat în trafic). Ispita Cioran – după
viața și opera lui Emil Cioran.
Ghidul copilăriei retrocedate –
după Andrei Codrescu, la Sibiu.
Călătoria – după Constantin
Abăluță, spectacol al Teatrului
Nottara din București, care se
joacă într-un autobus cu etaj, în
trafic… Eu cred că și textele care
nu sunt piese de teatru pot avea
potential teatral.
În ceea ce privește spectacolul
după Urmuz, vreau să fie
o călătorie (cred că toate
spectacolele mele sunt călătorii),
călătoria scriiturii către actor,
către teatru. Întoarcerea scriiturii
la rostire. O aventură a cuvântului
și a cuvântării. Tensiunea dintre
cuvânt, cuvântare și prefacerea lui
în act scenic, în fapt.
L.B.: Urmuz a fost revendicat
de către suprarealişti, la fel şi
de către dadaiști, chiar și de
postmoderniști.

G.P.: Dadaiștii îi datorează mult,
mai ales dadaiștii plecați din
România. Urmuz a scris înaintea
lor,
de prin 1907 – 1908. N-a
fost publicat decât în 1922, la
insistențele lui Tudor Arghezi, dar
înainte de primul Război Mondial
actorul George Ciprian, prieten
cu Urmuz, recita textele bizarre
ale acestuia prin cafenelele
bucureștene, era cunoscut de
lumea artistică din capital acestei
țări „triste, pline de umor”.
L.B.: Eugen Ionescu îl considera
pe Urmuz unul din precursorii
“tragediei limbajului”.
G.P.: Și are dreptate. Ionescu l-a
tradus pe Urmuz în franceză și
la publicat și l-a făcut cunoscut
mediilor
culturale
franceze,
occidentale.
l.B.: Dumneavoastră unde îl
așezați pe Urmuz în istoria
literară și, de ce nu, a artei,
având în vedere că acesta a fost
sursă de inspirație și pentru arta
plastică?
G.P.: Nu-l așez eu, are el deja
loculul lui. Eu doar sunt de
acord cu cei care-l consideră pe
Urmuz un precursor, un înaintemergător al avangardelor, al
suprarealismului și al absurdului.
Și mai e ceva: Urmuz a rămas în
istoria literaturii cu doar vreo 50
de pagini. Atâtea s-au păstrat. E
o performanță rară. Apoi: Urmuz
e un nonconformist autentic, nu
unul contrafăcut din calcule de
notorietate, publicitate ș a m d…
Și e un poet tragi-comic cum noi
n-am prea avut până la Urmuz.
Și nici de la Urmuz încoace. Și, fie
vorba între noi, până atunci nici
alții n-au prea avut. N-au avut
deloc. Înafară de Lewis Carroll la
englezi, Christian Morgenster la
nemți și Alfred Jarry la francezi.
Punct.
L.B.: Spuneați într-un interviu că
“ești regizor în timpul repetițiilor.
Acolo se face spectacolul.” Cum
v-ați simțit în timpul repetițiilor
la Urmuz, la prima întâlnire
cu actorii Companiei Liviu
Rebreanu?
G.P.: Emoționat, ca la orice început,
dar emoționat și că m-am întors

aici după 27 de ani. Am lucrat la
început exerciții de improvizație
scenică, antrenamente specifice.
Ca să pot să-i cunosc pe actori.
Trebuie avut în vedere că avem
un timp relativ scurt în care, neam propus, să facem un spectacol
bun. Nu bun, foarte bun. Și era o
nevoie urgentă de a ne cunoaște.
Mi-s dragi. Sunt foarte buni. Și
cred că pot fi și mai buni. Cred că
mulți au resursele necesare săși depășească actuala condiție.
Spun asta în situația în care ceea
ce facem e un lucru mai dificil,
mai puțin obișnuit, un spectacol
care propune un limbaj teatral
nu tocmai la îndemâna oricui,
la prima mână. Ce alt limbaj?
Brâncuși a sculptat zborul, nu
niște găini. Trecerea asta, de la
mimetismul unor păsărele cu
pene la zbor ar cam trebui să ne
dea de gândit. Trecerea la un „joc
secund, mai pur” ar putea defini
limbajul spectacolului la care
lucrăm. Trecerea. Călătoria (dacă
nu chiar călătorirea).
L.B.: Sunteți adeptul teatrului
de artă. Care ar fi coordonatele
după care acest tip de teatru
se raportează avâd în vedere
peisajul
teatral
românesc
de astăzi și, de ce nu, și cel
internațional?
G.P.: Ehei, ca să răspund la o astfel
de-ntrebare ar trebui să scriu o

carte. Și eu nu scriu cărți. Dar,
foarte pe scurt: suntem artiști,
nu se cuvine să facem (teatru de)
artă? Sau nu suntem artiști? Sau
suntem artiști, dar facem altceva?
Am întâlnit (și) spectatori care
se duc la teatru (numai) ca să se
relaxeze. Îmi pare rău (de fapt
îmi pare bine!), eu nu fac teatru
relaxativ.
L.B.: La ce să se aștepte spectatorii
târgumureșeni ce vor veni la
spectacolul Domnul Urmuz scrie
pagini bizare?
G.P.: Să nu se aștepte la nimic! Dacă
se poate! Să vină deschiși, dacă se
poate inocenți, fără prejudecăți
(asta e cel mai greu!), ca niște
musafiri frumoși, bineveniți și
liberi să primescă spectacolul ca
pe o sursă de a-și creea analogii
cu propria lor imaginatie, dispuși
să-și pună imaginarul propriu
la încercare. Unii s-ar putea să
reușească, alții nu. Să fim realiști.
Nici Eminescu nu place la toată
lumea, d-apoi Urmuz? Dar să
visăm, totuși, să sperăm. Și a
visa e normal, foarte omenesc și
extrem de realist; avem dreptul,
dacă nu chiar obligația. Se oferă
astfel spectatorului o libertate
rară. Tocmai în asta constă
plăcerea aventurii.
Interviu realizat de
Laurențiu Blaga
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Reveria ca traumă

Iulian BOLDEA
Liviu Ioan Stoiciu este,
dincolo de orice îndoială, unul
dintre cei mai semnificativi poeţi
români contemporani. Poetul
este, cum observa cu justeţe
Marian Papahagi, un “optzecist
atipic”, ce formulează obsesiile
tematice, etice şi poetice ale
generaţiei sale într-un limbaj
propriu, individualizat şi asumat
cu pregnanţă. Radu G. Ţeposu
procedează la caracterizarea lui
Liviu Ioan Stoiciu prin analogie:
“Prin faconda spumoasă şi
precipitată, produs al unei
oralităţi ingenioase, poezia lui
Liviu Ioan Stoiciu are ceva din
verva şi truculenţa soresciană
din La lilieci. O deosebire
îi aşează, totuşi, pe cei doi
poeţi în loje diferite: Sorescu
sugera, forţând ingenuitatea
limbajului, o mentalitate şi
o psihologie, teatralismul
poeziei sale fiind mai degrabă
o expresie a verosimilităţii,
iar nu o convenţie. Liviu Ioan
Stoiciu, dimpotrivă, se foloseşte
de oralitatea exprimării (care
e, în fond, o trăncăneală
leneşă, cu mirări şi nedumeriri
caragialiene) pentru a sugera,
prin deriziunea verbozităţii,
precaritatea realului”. Oscilând
între absorbţia realului, în cele
mai infime date ale sale şi
replierea în orizontul visului,
între expansiunea imagistică
şi reculul în imaginar, limbajul
poetic are o ţinută distinctă la
Liviu Ioan Stoiciu: când diafan
şi auster, mimând graţiozitatea
şi ceremonialul, când atroce,
grotesc, nerefuzând accentele
suprarealiste sau expresioniste.
Pot fi identificate două paliere
semantice în poezia lui
Liviu Ioan Stoiciu: un nivel
al pitorescului, îmbibat de
senzorialitate, prin care poemul
transcrie cu aviditate realitatea
în dimensiunea sa de concret
pur şi un nivel metafizic, al
transcendenţei, al imaginarului
învestit cu semnificaţie
simbolică. Între cele două nivele
ruptura nu este definitivă,
existând congruenţe, legături,
praguri între două domenii cu

toate acestea distincte. Aşa după
cum sacrul se regăseşte camuflat
în substanţă profană, orizontul
metafizic e travestit în concret
şi derizoriu. O astfel de intuire
a unei realităţi transindividuale
e transcrisă în poemul Jucând
table cu luna: “mă încearcă din
când în când o străfulgerare /
paralizantă, ceva/ imemorial,
un gând al altcuiva, cumva,
ceva, transcendental, care/
îmi seamănă perfect, /cineva
de dinainte de era noastră, de
a/ cărui inexistenţă mă pot
convinge pe/ deplin din când
în când, azi, de exemplu, când/
nu-mi mai simt inima… Pune
mâna: îmi/ pui mâna pe piept şi
eu pun mâna mea peste inima
ta. E/ o frână/ transcendentală”.
Postura lucidă (şi ludică) a
poemelor, confesiunea meticuloasă, controlată de instanţele
intelectului, distorsiunile onirice,
statutul livresc sau calofil al
frazei, senzualitatea imagistică
– sunt câteva dintre constantele cărţilor de poezie ale lui
Liviu Ioan Stoiciu. Luciditatea
poemelor e programatică, se
impune decisiv, în ciuda unor
imagini incongruente, de tipul
dicteului automat (tehnică folosită de multe ori de poet) şi,
mai ales, în pofida tonalităţii
confesive. Confesiunea e, de cele
mai multe ori, corectată de o irepresibilă nevoie de obiectivare,
de inserţia lucidităţii. O poetică
a eului e exprimată, de cele mai
multe ori, autorul încercând fie
să-şi descifreze trecutul, fie să
sesizeze dinamica sensurilor
lumii. Obsesia interiorităţii e
figurată uneori în optică suprarealistă, poetul juxtapunând
imagini disparate, neanaloge,
combinându-le, comparându-le
şi încercând să scoată din aceste
amalgamări imagistice un sens
nou.
Versurile lui Liviu Ioan Stoiciu
îşi asumă adesea un statut
livresc, prin referinţele la actul
scrisului, prin problematizarea
unei existenţe puse sub semnul
scripturalităţii. Vitalitatea se
resoarbe acum în metafore şi
simboluri ale textului, confesiunea îşi trasează un contur
geometric iar voinţa de comunicare e absorbită în discursul
despre sine. Temele poeziei lui
Liviu Ioan Stoiciu nu fac decât să
profileze o imagine a eului liric,
austeră şi lucidă în acelaşi timp,
şi să reveleze un proiect poetic
inconfundabil, urmat cu tenacitate de autor. Percepţia crispată
a unui real agonic, ce se refuză

oricărui sens, îşi găseşte o adecvată contrapondere în figuraţia
ideală a unui spaţiu transcendent, marcat de imaterialitate.
Între aceste două lumi (paralele)
oscilează eul liric în căutarea de
sine, decantându-şi neliniştea şi
crispările în melodios, abia auzit
son al beatitudinii.
Cu Nous (2015) Liviu Ioan
Stoiciu reface, cu nuanţe şi
irizări simbolice noi, harta
propriului imaginar poetic,
mobilizând antinomii ce
redau fantasmele şi fracturile
propriului eu: sublimităţi şi
violenţe, înălţări spre azur
şi retractări ale dinamicii
ascensionale, reverii şi blesteme,
proiecţii hieratice şi notaţii
fruste. Există, desigur, în
această carte, o mai pregnantă
tensiune a nevăzutelor, a
sugestiilor de sacralitate ce
adastă în detalii umile, iar un
poem precum La hram aduce
în prim-plan dimensiunea
interogaţiilor cu suport ultim,
esenţial. Vehemenţa unor poeme
ce poartă în sine germenele
scandalului ontologic (Răul,
Sunt un sub, Doi tembeli, Energia
e liberă, Vine din viitor...) se
resimte în mai toate textele
lui Liviu Ioan Stoiciu, poeme
neliniştite, cu vibraţii ale
căutării şi negăsirii, revelatorii
seismograme ale damnării.
Dincolo de ambiguitatea
asumată ca normă de frazare
a viziunii, poemele transpun
o paletă largă de trăiri, de
la vibraţiile stării de graţie,
la întrupările negativităţii
(nebunie, neant, dezafectare
ontică, halucinare - percepută
ca iluminare sau damnare etc.).
Un spaţiu liric distinct este
acela al recuperării arhaicului,
prin redesenarea perimetrului
unei ruralităţi încărcate de
irizările mitului, de coborâri
în ritual, dar şi în magma
instinctualităţii, cu figuri
extrase de la periferia existenţei
(nebuni, declasaţi, făpturi
posedate de iluminări ascetice
sau devastate de fantasme
agonice sau de spaime ale
demonicului), dar şi cu o atenţie
sporită acordată misteriosului,
lumii adâncului, reflexelor
arhetipale ale originarităţii. În
scenografia unor poeme, există,
dincolo de nucleele narative
esenţiale, amintind oarecum de
Arghezi, o ambivalenţă a notaţiei
brutale şi a sugestiei tandre,
delicate, a imponderabilului
(„În umezeala serii, îmbătați
clampă de parfumul/ teilor

înfloriți./ Îl auzi ? Amândoi/ văd
un clopot atârnat, care sună de
unul singur, Ce/ l-o fi apucat?”).
Expresia virulentă, înjurătura,
reînnoiesc, o dată cu conturul
sugestiv trasat al mentalităţii
rurale, datele unei dispute
continue cu sinele propriu şi cu
destinul.
Articulaţiile infrarealităţii
sunt desfăcute şi expuse întrun limbaj ambivalent, aflat
la confluenţa suprarealităţii
şi a fiorului expresionist, prin
care fluxul existenţei diurne
se prelungeşte în spaţiul lumii
de dincolo, acolo unde „sarea
pământului se/ topește pentru
fiecare/ și anunță vizita unui
străbun”. Cu un discurs poetic
ce stă sub semnul aleatoriului
- transcriere paradoxală a
reliefului capricios, delirant al
lumii -, poemele lui Liviu Ioan
Stoiciu au o tectonică polifonică,
sugerând apropieri şi depărtări,
echilibre şi dezechilibre,
dedublări şi imanenţe, toate
transpuse prin voci distincte,
ce adastă polemic în conştiinţa
poetului. Cele nouă poeme care
alcătuiesc secţiunea finală,
Jurnal Nous oferă aceeaşi
imagine a unui dialog tensionat
cu stările-limită, sugestie a
unei polifonii introspective ce
expune starea de solitudine, de
devastare afectivă, de derivă şi
damnare a unui eu neliniştit, în
perpetuă căutare de sine (“Sunt
întors pe dos, de la semnul plus
am trecut la semnul/ minus
– abia acum am observat,/ de
mult fiind luat drept altul. Nu
mă mai simt bine nicicum/ cu
mine, degeaba mă strădui să/
mă comport normal. Mi-am
pierdut toate abilitățile. Am
rămas atât de singur, că mi-e
continuu greață!”). Liviu Ioan
Stoiciu se dovedeşte, în această
carte, într-o măsură mai mare
decât în cele dinainte, un poet
al stării de criză, al interogării
limitelor şi adâncurilor, un
poet ce-şi asumă, pe lângă
postura dificilă a existenţei
empirice, şi catalogul irepresibil
al nevăzutelor legături cu o
transcendenţă ce se află la
întretăierea multor contrarii
şi voci. Astfel se conturează
portretul interior al unui poet
(“restrâns, dând şi primind
din ce în ce mai puţin,/ rămas
fără nici o ţintă şi fără nici o
dorinţă”) pentru care strigătul se
transformă uneori în reculegere
senină, în întâlnire senină cu
profunzimea şi nevăzutul.

poezie
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Poezii de Ioan MĂRGINEAN
Încă aștept Crăciunul în care să se nască
Speranța obidită și pusă în cătușă.
Încă aștept să ningă pe inima-mi de iască
Și să-mi renască visul din propria-i cenușă.

Acceptă-ți deci destinul;
În el găsește-ți liniștea...
(sau chinul?)

Te simt născându-te din visele promise
Și ochiul îmi încheagă, aievea chipul tau
Te-adorm la mine-n suflet și te hrănesc cu
vise
Și te trezesc iubindu-ți părerile de rău

Cersind dorințe

Încă sunt viu iubito și sângele-mi mai cere
Să vin tiptil, hoțește, la sânu-ți sa fur mere.

M-am săturat de zile negre
Și nopți albe,
M-am săturat de solstiții…
Vreau echinoxuri!
Vreau sa plece toți cioclii,
Toți vulturii care-mi ciugulesc existența…

Vortex

Pe față
Hai să tăiem în carne vie,
Hai s-operăm pe cord deschis,
Hai să uităm de-anestezie...
Hai să uităm tot ce-am promis.
Să dăm la reciclat tot ce-am trait,
Din zilele ce-au fost, să fabricăm șervete.
Hai să regurgităm ce-am tăinuit
Și hai să dezaliniem planete.
Hai să apostilăm că libertatea-i o minciună
Cu vagi senzații de-adevăr,
Sub care toți credulii se adună,
Toți cei care-au mușcat cândva din măr.
Hai să semnăm petiții-n care cerem
Să circulăm în dublu-sens din nou
Iar sensurile unice în care-acuma suntem
Să se preschimbe-n termeni de argou.
Hai să jucăm barbutul pe cinstite,
Hai s-aruncam la coș perechile de zaruri
măsluite.
Aș cere
Dac-aș mai crede-n Moș Crăciun,
I-aș cere, l-aș ruga... în fine,
Să îmi aduc-o clipă chipul tău în dar
Sau... de ce nu, pe tine.
Să mă lipesc de sânul tău
Cu iz de nard și scorțișoară,
Aduse de pe-un țărm sâlhui
Din Emisfera Boreala.
Și să mă lași să te sărut
Pe buzele-ți frumoase, tremurânde,
Flămânde, însetate de trăiri,
De doruri mari, iscate de niciunde.
Dac-aș mai crede-n Moș Crăciun,
Pe tin’ te-aș cere…aici…și-acum!
O ultimă speranță
Sunt încă viu iubito și sângele-mi mai cere
Iubirea cea promisă de-atât-amar de vreme,
Din nopțile de zbucium, din vise efemere
Și din adânca noapte a dorului ce geme.

M-obișnuisem să-mi oglindesc chipul
În apa repedelui pârâu,
În vortexul de lângă mal…
Și chipu-mi era vortex
Încât, tresăream
Când îmi zăream câteodată chipul,
Aproape simetric,
Într-o oglindă.
Dar într-o dimineață
Am găsit pârâul secat…
Și-n locul vortexului meu
Am găsit
Doar câțiva bolovani
Iar chipu-mi era nisip împrăștiat
Cu vagi sclipiri de iris spart.
Cartea Facerii
Lunea, trăiesc poezia
Ca pe o ploaie
Molcomă și nesfârșită…
Marțea, trăiesc poezia
Ca pe o primăvară
Ca pe un cireș înflorit…
Miercurea, trăiesc poezia
Ca pe o floare de mac…
Sângerânda…
Joia, trăiesc poezia
Ca pe un plans înnăbușit
De mama-ndurerată…
Vinerea, trăiesc poezia
Ca pe un cuțit ascuțit,
Care-mi taie pe brațe
Răni paralele…adânci…
Sâmbăta, scriu poezie strâmbă
Cu iz de viu, ridicat din morți…
Duminica…e duminică…
Și mă pun să mor un ceas
Sau doua,
Moartea de frumusețe.
Monolog interior
Nu te certa cu norii-n gând,
Lasă-i să plângă pe pământ
N-au nicio vină dac-au fost
Martorii muți și fără rost,
Ai clipelor de dor flămând.
Și nu da vina nici pe toamnă...
Alungă gîndul ce te-ndeamnă
Să blestemi frunzele-arămii,
Tristeți târzii, cu vagi dihotomii
Și semn că-n suflet va fi iarăși iarna.

Miluiți-mă oameni buni!
Cu câțiva luminocenți, acolo…
Cât să-mi cumpăr o felie de soare.

Și-o vreau în schimb pe Eos,
Cea cu degete trandafirii.
Peisaj de biserica
(„Dumnezeu preferă lemnul și spațiile mici.”)
Icoane-ncremenite,
Ferecate-n aur și argint
În biserica-mpopoțonată
Ca o mireasă,
Ca o sorcovă,
Și unde Dumnezeu mai iernează
Din când în când,
Fără prea multă convingere.
Blasfemie
Știi oare câte nopți s-au mai prelins
Mușcând din orizonturi
Cu-amurguri sângerii?
Și știi ce geruri groaznice-au criogenat
Inimi ce altădată clocoteau?
Știi oare câte utrenii a vestit
Coclitul clopot din ruina turlă
Spre a precede sfinte liturghii?
Dar ploile? Știi cine le-a furat?
Cine le-a-nchis? Și cine le-a uscat
Lăsându-ne să rătăcim
Zadarnic căutând o oază?
Haide, fă bine,
Întoarce-ne în timp
Bătrâne mizantrop…
Fă și Tu-odată
În nemurirea Ta,
O faptă bună.
Incantație pentru ploaie
Ploaia nu mai spune nimic,
Nu mai naște nicio amintire,
Nu mai zămislește himere…
Pleacă spre orizontul opus
Și-și uită-n graba ei
Un strop…un singur strop stingher,
Dar care poate,de va fi să fie,
Să cheme, să invoce alte ploi.
Rogu-te ploaie care ai trecut,
Ia-ți înapoi stropul pierdut…
Stropul din nebunia de-nceput.
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ŞTEFAN AUG. DOINAŞ ÎNTRE
MITIZARE ŞI REVIZUIRE (I)
Dumitru-Mircea BUDA
Am început să scriu acest
text despre Ştefan Aug. Doinaş
sub imperiul unei temeri: aceea
că e foarte posibil ca receptarea
lui Ştefan Aug. Doinaş să nu fi
depăşit, pe de-a-ntregul, o zonă
a automatismului confortabil, în
care clişeele cu aer de preţiozitate
şi
reformulările
tautologice
ameninţă să devină consecinţele
unui anumit blocaj sau complex
în faţa unei personalităţi şi a unei
opere copleşitoare prin anvergură
şi altitudine intelectuală. În
ultimii ani, studiile cu adevărat
aplicate şi substanţiale dedicate
autorului Alfabetului poetic s-au
înmulţit însă, iar anumite zone ale
operei sale, multă vreme vizitate
doar accidental, fără intenţii
serioase de a elabora o analiză
temeinică şi convingătoare, au
început să fie recucerite. Virgil
Nemoianu, autorul primeia din
cele (doar!) două monografii
Doinaş existente până în prezent
(Surâsul abundenţei. Cunoaştere
lirică şi modele ideologice la
Ştefan Aug. Doinaş) a fost printre
cei dintâi care au sesizat unele
conuri de penumbră ce năpădeau,
treptat,
niveluri
altminteri
promiţătoare, hermeneutic, ale
acestei opere vaste. Unul din ele:
politicul, ale cărui metamorfoze
criticul le revelează convingător
în poezia, dar şi în proza politică
a lui Doinaş, încă insuficient
sistematizată
şi
valorizată,
la care aş adăuga experienţa
dramaturgică din tragedia Brutus
şi fiii săi (publicată, din câte ştiu,
abia în 1996, deşi era scrisă deja
în momentul condamnării la
închisoare a autorului, în 1957).
Nici reprezentarea figurii lui
Doinaş, aşa cum circulă ea în
mentalul colectiv, nu e ferită de
o oarecare stridenţă a clişeului,
lipsindu-i
acurateţea.
Acelaşi
Virgil Nemoianu, într-un interviu
luat de Daniel Cristea-Enache şi
inclus tot în Surâsul abudenţei
se vede dator să zdruncine niţel
setul de epitete recitate la unison
de majoritatea comentatorilor.
„Mie mi se pare, spune criticul,
un act bizar şi un act de ignoranţă
când îi văd pe diverşi critici care
tot repetă papagaliceşte diferite
clişee: clasicist, neo-romantic,
nobil, aulic, olimpian despre
Doinaş. Oamenii aceştia par să
n-aibă habar că Doinaş era copil
de la ţară (fie el chiar de chiabur),
iar încă la 30 şi ceva de ani era

un om, da, destul de necioplit.”
Olimpianismul, din câte rezultă,
se va fi instalat cu drepturi depline
abia prin lucrarea soţiei poetului,
Irinel Liciu, ca şi „aspectul religios”
sau liberalismul, precedate de, în
cuvintele lui Nemoianu, un fel de
„indiferentism” ideologic. Devine
justificată, spune criticul, o lectură
feministă (categoric inedită) a
biografiei şi operei lui Doinaş, mai
ales că aceasta ar putea sonda şi
un alt nivel ignorat din principiu
al existenţei şi scrisului acestuia:
sexualitatea. Pentru că, afirmă
tranşant Nemoianu, „Doinaş era
un om de un debordant erotism,
de o puternică sexualitate, pe care
el uneori o lega de creativitatea sa
poetică: subconştient, alteori chiar
articula verbal această convingere.
[…] Deci era vorba şi de nivelul
ideal, şi de nivelul concret-fizic”.
Cred că e evident pentru oricine
că rândurile citate din Virgil
Nemoianu (ca şi numeroase altele
din cele dedicate de critic lui
Doinaş) conţin un fior demitizant.
Or, dacă acesta există şi poate fi
resimţit măcar ca o provocare la
revizuire, aceasta se datorează,
mai mult ca sigur, unui abuz de
consens, să zic aşa, la care critica
literară a recurs în ceea ce-l
priveşte pe autorul Lecturii poeziei.
Doinaş a fost fixat, cu timpul,
într-un turn de fildeş personalizat
şi atent izolat în canonul poeziei
româneşti, drept un neoromantic
clasicizant, intelectualizant şi
hiper-livresc, ermetic şi solemn,
meşterind o poezie barocă, a
Ideii pure, iluminante, a cărei
arhitectură
riguros
elaborată
e încifrată simbolic, mitologic
ori religios. Unul din semnele
mitizării lui, pe lângă alierea
criticilor, în mare, la definitivarea
acestui edificiu canonic copleşitor,
îl reprezintă frecventa explicare
a poeziei sale prin intermediul
textelor teoretice, prin preluarea
aserţiunilor din eseurile, articolele
sau interviurle autorului şi
aplicarea
lor
automată
în
analiza poemelor, drept texte
programatice, credo-uri poetice.
Fenomenul e comparabil cu cel
petrecut în cazul lui Lucian Blaga,
şi el citit prin formule excesiv de
simplificatoare drept „poet-filosof”
şi „filosof-poet”. Ironia sorţii face
ca studentul lui Blaga, care a
avut, de altfel, şi un complex de
depăşit faţă de autorul Poemelor
luminii, să fie tratat în aceeaşi
manieră în şcoală, în special în
manualele din anii 80, perene
încă cel puţin un deceniu după
1989. Mistreţul cu colţi de argint,
poate una din cele mai frumoase
balade scrise vreodată în limba
română,
a repetat, regretabil,

soarta blagianului Eu nu strivesc
corola de minuni a lumii, fiind
epuizată didactic de semnificaţii
şi supralicitată drept artă poetică
absolută, chintesenţă a esteticii şi,
fireşte, filosofiei autorului său.
Un alt semn al mitizării
e concentrarea excesivă pe
un anumit sector al operei,
în cazul lui Doinaş poezia, şi
tratarea corpusului (insuficient
cartografiat, deocamdată) format
din eseuri, texte teoretice, studii,
comentarii, corespondenţă, interviuri, drept secundar, un fel de
auxiliar ce întregeşte imaginea
unei
personalităţi
complexe.
Mai ales abordările sistematice,
în volume de critică literară, au
privilegiat poezia lui Doinaş. Mai
mult, au profitat, de regulă, de
oferta bogată conceptual a textelor
teoretice şi au interpretat-o
aplicând astfel de concepte
adaptate. Nu contest valoarea şi
importanţa poetului în istoria
noastră
literară:
dimpotrivă,
pluralitatea de formule pe care
discursul său le înglobează,
puritatea ideilor şi idealul clasic
al adevăr-bine-frumosului spre
care universul poetic doinaşian
îşi canalizează energiile sunt
neegalate
în
generaţia
sa.
Iar
metamorfozele
pe
care
disponibilitatea sensibilă a lui
Doinaş le-a dovedit, capacitatea
poeziei lui de a se reinventa
de la o decadă la alta e absolut
singulară în secolul trecut. Poate
cel mai important argument
al valorii poetice e procesul de
refuncţionalizare a limbajului şi
stilului, care e deopotrivă o formă
impresionantă de recucerire a
libertăţii intelectuale (într-o lume
totalitară unde cuvintele erau
tumefiate de dialectul de lemn al
ideologiei) şi un fel de revoluţie
radicală a întregii substanţe
a lirismului. Dovadă: efectele
latente pe care poezia şi poietica
lui Doinaş continuă să le exercite,
până în prezent, în literatura
română, influenţa avută asupra
generaţiei 60 şi revendicarea
sa drept precursor de către
postmoderniştii generaţiei 80.
Toate, în condiţiile în care marca
Doinaş a continuat să îşi păstreze
identitatea specială: în codul
poemelor lui persistă, în ciuda
varietăţii de atitudini şi formule,
în ciuda pluralităţii de opţiuni şi
măşti, o inconfundabilă coerenţă
de profunzime.
Există un paradox, fără
îndoială benefic, aici: Doinaş e
un poet la care multiplicitatea
ipostazelor şi manierelor poetice,
replicile intertextuale şi paradele
de virtuozitate livrescă, polemica
savantă cu modelele preexistente

nu camuflează o slăbire a
fundamentelor tari ale existenţei
ci, dimpotrivă, relevă perenitatea
unei alternative stabile, imuabile,
de echilibru şi continuitate, la
ambiguitatea şi incertitudinea
generalizate pe care relativismul şi
secularizarea lumii postmoderne
le creează. O „insulă”, poate,
cu un cuvânt folosit de acelaşi
Vigil Nemoianu într-o recentă
carte despre postmodernism şi
identitate culturală, o terra firma,
atlantidă iluminată etern de
soarele revolut al purităţii clasice.
Originile mitizării personalităţii şi operei lui Doinaş, în jurul
unei supralicitări a poeziei sale în
detrimentul eseurilor, a textelor
lui teoretice, a traducerilor şi chiar
a prozei sau încercărilor teatrale,
dar şi în sensul unei preocupări
exacerbate a criticii de a-i statua
o poziţie canonică de forţă se află,
desigur, în destinul lui de autor.
Mai întâi: caracterul spectacular
şi epic, aş spune, al Cercului
Literar de la Sibiu, o replică
elevată şi inedită, într-o oarecare
măsură, a Junimii, şi climatul
probabil irepetabil istoric al unui
cenaclu viu, de o diversitate
frapantă a personalităţilor şi
perspectivelor tinerilor săi membri dar şi de o rigurozitate şi
angajare intelectuală memorabile; apoi, legătura cu E.
Lovinescu şi povestea însăşi a
ataşamentului faţă de un astfel de
maestru spiritual, al cerchiştilor;
programul de resurecţie a baladei,
în fond o soluţie (cu naivitatea
ei creatoare) de evaziune în
intelectualism şi de salvare a
lumii textuale de invazia istoriei;
întreruperea brutală a prezenţei
sale publice, în viaţa culturală,
procesul şi condamnarea la
închisoare; revenirea treptată
în viaţa publică, interdicţiile din
primii ani de libertate, căsătoria
cu
Irinel
Liciu,
recucerirea
treptată, o dată cu „dezgheţul” din
primii ani ceauşişti, a poziţiilor
publice de către Doinaş şi ceilalţi
membri ai grupării. Mai ales
criticii cerchişti vor contribui,
colateral şi inevitabil, la instalarea
primelor
gene
ale
mitului
doinaşian, pe măsură ce militează
pentru recuperarea şi integrarea
lui rapidă în noul canon estetic
devenit acum posibil. Deşi criticii
sunt, în acel moment, mai
degrabă precauţi decât reticenţi
sau insensibili la valoarea lui
Doinaş, e limpede că există un
anumit retard în confirmarea
lui drept poet canonic şi, cred,
această iniţială sublicitare, venită
tot din raţiuni ideologice (pentru
că autorul e
(Continuarea în pag. 6)
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(Continuare din pag. 5)
un fost condamnat politic iar
miza se pune, în acel moment,
mai ales pe tinerii scriitori fără un
trecut „controversat”) va contribui
din plin la mitizarea oarecum
vindicativă pe care Doinaş o va
suferi începând de prin anii 80
şi culminând undeva în jurul lui
2000.
La începutul anilor 70, Cornel
Regman îşi intitulează capitolul
despre Doinaş al volumului
Selecţie din selecţie cât se poate
de ostentativ şi militant: „Doinaş
ignorat de critici”. Sunt, de fapt,
două „foiletoane” scrise în 1968,
reeditate în volum, în care
pledoaria pro-Doinaş e atât de
virulent dublată de acuzele aduse
gazetelor oficiale şi criticilor
de serviciu a căror cecitate faţă
de scriitorii din generaţia lui
Doinaş exasperează, încât mă
şi mir cum de textul a trecut,
totuşi, de cenzură. Nu e vorba că
Regman n-ar fi inclus şi o subtilă
paradă de argumente, să le
spunem „progresiste”, în spiritul
unora din clişeele ce ţineau de
euforia pacificatoare a epocii
„dezgheţului”. Dar protestul e
totuşi foarte vocal şi curajos, ca
şi declamarea extaziată a alianţei
cu încă tinerii, pe atunci, critici
estetici ai noii generaţii, care
împărtăşesc verdictul axiologic
dat poeziei lui Doinaş. „Pusă,
avertizează Regman, cu oarecare
brutalitate, întrebarea sună aşa.
Ce forţe conjugate şi ce neprielnică
zodie intră în joc pentru ca un
poet ca Ştefan Aug. Doinaş, care
întruneşte
în
personalitatea
sa însuşiri eminente, ajunse la
desvârşirea maturităţii, să fie
menţinut în planul de penumbră
rezervat tuturor mediocrităţilor,
în timp ce printr-un sistem de
impulsionare – care nu e nici
măcar diabolic (sistemul acesta
îşi face doar datoria, pentru că e
pus în situaţia de a-şi putea face
datoria) – talente mult mai puţin
temeinice, aflate încă în stadiul
virtual sînt supraestimate, impuse
prin uzurparea scării de valori a
cititorului?” Nu putem decât să
ne imaginăm, astăzi, fiorii pe care
paranteza criticului, cu „sistemul
lăsat să îşi facă datoria”, trebuie că
îi provocau în redacţiile culturale
şi, în general, în cercurile
intelectuale româneşti ale vremii.
Nu e suficient, spune acolo
Regman, ca bunăvoinţa criticii
să se reverse exclusiv asupra
tinerilor talentaţi, pentru că
surprizele cu adevărat revelatoare
pot apărea, într-o cultură, şi din
redescoperirea unor scriitori mai
vechi, nedreptăţiţi de istorie.
Referinţa flatantă devine de îndată
Blaga, a cărui recuperare, timidă
şi licitând, similar, eminamente
poezia (mai puţin „controversată”

decât filosofia sau chiar teatrul,
la început) tocmai începuse. Dar
nu lipseşte nici menţionarea
lui Vladimir Streinu, îndepărtat
atunci de la „Luceafărul” tot
din
antipatii
politice,
sau
problematizarea precauţiilor ce
par, azi, aproape hilare, cu care
o rubrică de „comentarii critice”
(ţinută de Piru la Ramuri) e
brusc redenumită în „puncte de
vedere” pentru că forţa, se pare,
prea evident limitele oficiale
ale criticii propriu-zise. Într-o
asemenea lume literară ezitantă
nici nu e de mirare că Regman
constată întârzieri, jumătăţi sau
char lipsa totală de reacţii la
volumele lui Doinaş. Mai exotică
e însă lista de anonimi care,
fireşte, pot fi recenzaţi, în locul
acestuia. La fel de închis e, cum
se arată, şi accesul la premiile
oficiale, Doinaş fiind, încă, din
categoria „suspecţilor de serviciu”.
Dacă interdicţia de semnătură
e ridicată şi volumele poetului
apar, operează însă eficient, în
continuare, interdicţia receptării.
Când reacţia critică există,
apar şi inevitabilele platitudini
iscate fie din prejudecăţi fie din
oareşce carenţe de, să-i spunem,
disponibilitate estetică. „Victima”
cea mai sonoră a rechizitoriului
lui Regman se întâmplă să fie
Valeriu Cristea, suprins într-un
comentariu pe cât de nedrept, pe
atât de simptomatic al poeziei lui
Doinaş.
Atunci când trece la analiza
propriu-zisă a poemelor lui Doinaş,
formulările lui Cornel Regman
par să aibă acel farmec gustat de
iniţiaţi al pieselor muzicale vechi
redescoperite după bruiajul prea
multor cover-uri contemporane.
Valabilitatea analizelor criticului
e, inutil să adaug, incitantă încă.
Iată, de pildă, tema fundamentală
a sfârşitului, cu modulaţiile şi
dialectica ei specifică lui Doinaş,
citită de Regman: „Cîteva poezii
sînt tot ce s-a scris mai tulburător
despre finister, proiectat din
geografie în ontologie, la graniţa
neliniştitoare
dintre
vis
şi
luciditate, iar vulnerabilitatea
condiţiei biologice n-a fost de prea
mulţi mai acut şi mai fantast
percepută”. Şi, încă, „neaşteptatul
sintezelor, socotit nota distinctivă a
poetului, într-o ambianţă de gravi
vizionari înfioraţi”, sintagmă ce
numeşte cu acuitate pluralitatea
de atitudini şi registre sensibile
despre care se vorbeşte azi în
lectura poeziei doinaşiene. Sau,
mai departe, „La Doinaş, fiorul
metafizic se însoţeşte neaşteptat,
cel mai adesea, cu o rece ironie
satanică, cu propensiune pentru
atrocităţi”, dar, în acelaşi timp,
„meşter al metaforelor subtile,
Doinaş sensibilizează, alteori, cu
infinită graţie şi o nostalgie de

pământean autentic iubirea, viaţa,
desprinderea de terestru”. Obsesie
a sfârşitului, vizionarism, fior
metafizic, nostalgie a purităţii,
înălţare:
evoluţia
receptării
critice a lui Doinaş va însemna
amendarea acestor sintagme,
nuanţarea
sau
contrazicerea
şi propunerea de alternative
superioare
ca
aplicabilitate;
încremenirea într-un comentarui
mitizat – ritualica lor reformulare
şi refuzul extinderii analizei în
afara lirismului doinaşian, decât
pentru a împrumuta, eventual,
grile de lectură convenabile.
Lipseşte, din analiza lui Cornel
Regman, un alt concept devenit,
între timp, indispensabil lecturii
lui Doinaş: livrescul. Contribuţia
semnificativă o vor avea, în
impunerea acestuia ca instrument
analitic, criticii optzecişti.
Interesul sporit pentru poezia
lui Doinaş, explicabil, în primii
ani ai recuperării acestuia, prin
reticenţele ideologice ale criticii,
va continua să existe până în
anii 80, având, pe lângă efectul
benefic al diversificării treptate a
perspectivelor interpretative, şi pe
acela al creării unui dezechilibru
faţă de vizibilitatea eseisticii
si criticii literare a autorului
(desi, până în 1980, acesta are
deja publicate patru volume
eseistice fundamentale – Lampa
lui Diogene, 1970, Poezie şi modă
poetică, 1972, Orfeu şi tentaţia
realului, 1974 şi Lectura poeziei,
1980). Semnificativ mi se pare
faptul că Doinaş nu figurează ca
eseist sau critic în lista de recenzii
ale lui Nicolae Manolescu (în
orice caz, nu în cea reţinută de
critic în volumul trei al Literaturii
române postbelice publicate în
2002 la Aula - Critica. Teatrul), ci,
desigur, cu vreo trei cărţi, este
prezent ca poet. În opinia mea,
această
absenţă
oficializează
prezenţa lui Doinaş în canonul
literar
românesc
postbelic,
varianta predecembristă, exclusiv
drept poet, experimentele lui
eseistice rămânând în subsidiarul
volumelor de poeme.
Între comentatorii cei mai
receptivi ai lui Doinaş, Gheorghe
Grigurcu e atent, încă din 1981,
şi la această latură teoretică şi
critică a poetului. Critici români de
azi reţine o recenzie a volumului
Poezie şi modă poetică, Doinaş
fiind aşezat însă nu la Teoria
criticii sau Eseu, ci la Contribuţia
scriitorilor. E un mod de a negocia,
în fond, problema statutului lui
literar: consacrat canonic drept
poet, şi încă unul singular şi
greu încadrabil în alte curente/
generaţii, el e, totuşi, autorul
unui corpus de studii critice
importante, dar, din moment ce
stă în compania lui Alexandru
Philippide, Marin Preda, Ion

Caraion, Marin Sorescu sau al Anei
Blandiana (o companie eterogenă
de mai vechi şi mai noi, de
„generaţie amânată” şi şaizecism),
e limpede că volumele lui nepoetice rămân, cumva, intervenţii
din afară în câmpul criticii. Ceea
ce nu reduce cu nimic acuitatea
comentariului lui Grigurcu, ce
sesizează îndată punctele de
forţă ale teoreticianului poeziei –
în fond, puncte de continuitate,
de identitate cu poetul. Mai ales
remarca
privind
„conştiinţa
pluralităţii valorilor”, care anunţă
unul din criteriile enumerate de
Virgil Nemoianu, 30 de ani mai
târziu, drept şansă a lui Doinaş
de a fi integrat valorilor culturii
europene, mi se pare incitantă:
„Într-atât autorul e deprins a trăi
conştiinţa pluralităţii valorilor,
încât influenţa prevalentă a unui
singur poet i se pare (cuvântul e
repetat) o „teroare””.
Continuarea în numărul
din luna februarie

Referinţe critice:
Iulian Boldea, Eseistica lui
Ştefan Aug. Doinaş în România
Literară nr. 25/2009
Iulian Boldea, Istoria didactică
a poeziei româneşti, Editura Aula,
Braşov, 2005
Al. Cistelecan, Poezie şi livresc,
Editura
Cartea
Românească,
Bucureşti, 1987
Gheorghe Grigurcu, Critici
români de azi, Editura Cartea
Românească, Bucureşti, 1981
Gheorghe Grigurcu, Între critici,
Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1983
Gheorghe Grigurcu, Eseurile lui
Ştefan Augustin Doinaş în România
Literară, nr. 16/1997
Nicolae Manolescu, Literatura
română postbelică. Lista lui
Manolescu, vol I-III, Editura Aula,
Braşov, 2002
Virgil
Nemoianu,
Surâsul
abundenţei. Cunoaştere lirică şi
modele ideologice la Ştefan Aug.
Doinaş, Fundaţia Culturală Secolul
21, Bucureşti, 2004
Aurel Pantea, Şt. Aug. Doinaş,
teoretician al poeziei în România
Literară nr. 33/2007
Cornel Regman, Selecţie din
selecţie,
Editura
Eminescu,
Bucureşti, 1972
Secolul XXI – Număr monografic
Doinaş, 2003
Eugen Simion, Dicţionarul
general al literaturii române,
vol. II: C/D, Academia Română
– Editura Univers Enciclopedic,
Bucureşti, 2004
Mircea Zaciu, Aurel Sasu,
Marian Papahagi, Dicţionarul
esenţial al scriitorilor români,
Editura Albatros, Bucureşti, 2000
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Poezii de Mihaela OANCEA
A cincea stea
Vrei să deslușești
cine-ți va cresta sufletul
în căutarea celei mai strălucitoare stele
din constalația Lyra,
așa că atingi bisturiul
de la stânga la dreapta cum orbii învață să citească în Braille.
Peste lingura cu stele în filigran
se revarsă licoarea din boboci de pelin Orfeu își trece mâinile peste corzile
harpei
purtându-te spre cupa de lumină
a celei de-a cincea stele.
Cerberi
Valuri de căldură
inundă emisferele cerebrale,
șfichiuind ca atingerea unui fir electric.
Cineva îți studiază ticurile feței,
cât timp vertijul
capătă aromă de eucalipt.
Pentru comportament ireproșabil,
cerberii din cușca de fier
sunt răsplătiți cu prăjituri.
Ceremonial
Prin casă, tigrii umblă în voie –
ne-au devenit necesari,
așa că îi hrănim zilnic
cu porții consistente de poezie.
Noapte de noapte, ne însoțesc
când străbatem pădurea de bambus din
Kyoto,
flăcări albe luminându-ne poteca
până ni se pierde urma
în albastrul persan al Pleiadelor.
Îndrăgostire
Frânturi de gânduri
defilează stânjenite
de obiectivul ce le studiază
cu luare-aminte.
Nepregătite
pentru marele salt în necunoscut,
se lovesc de ferestre
precum gâzele zăpăcite
de lumina puternică.

Prin tavanul devenit lentilă,
trec fluturi, pești și păsări,
ținând apăsat
pe artera de la încheietura
mâinilor noastre.
Gând
Tentația limitei electrizează mâine e prea târziu,
azi nu e suficient de curând.
Dincolo de pereții proaspăt vopsiți,
clipa își dilată pupilele
în căutarea fericirii.
Într-o singură direcție
Inima își dispută dumnezeii –
au loc îndelungi procese,
fiecare cameră susținându-și cauza
fără să clipească.
Totuși, sângele continuă să circule
numai într-o singură direcție.
Inițiativă
De frică să nu se prăbușească decorul,
câteodată alegi să ratezi emoția
unui spectacol reușit.
Trebuie să vezi dincolo de cuvinte,
așa cum sculptorul vede în inima pietrei
ce urmează a fi modelată.
Subteran

Nevermore
Spre crucea nopții
draperiile trase,
ceaiul de levănțică,
pipa cu intarsii de fildeș în fotoliu, tu
ca o piatră funerară.
Sistematic
Prezența ta
mi-e când un ac de pick-up
cu știința declanșării
unor nepământești ritmuri marine
care-mi cuprind gleznele
de alge și de sare,
când un ritual șamanic,
la capătul căruia nu-mi rămâne
decât lama de oțel a ghilotinei
sărutându-mi obrazul,
cruțându-mă, în schimb,
de odiosul ,,adio”.

Încă amâni eliberarea cuvintelor le lași să circule subteran,
străfulgerate de un bliț curios,
producând ambuscade,
scânteind precum cărbunii aprinși
lăsați într-adins
pentru alungarea deochiului.

Semințe de rodie

Cum Hamlet amânându-și gestul
își întârzie propriul sfârșit,
te trezești că ridici ziduri
în locul podurilor,
deși, în definitiv,
când toate se fac nevăzute,
rămâne ca la început – cuvântul.

Tăcerile apoase ne surprind
nedesăvârșiți;
de-abia ne mai ținem în brațe,
în iureșul devenirilor succesive,
până la crudele depuneri de cenușă.

Ceasurile lui Dali devin șerpi,
își înfig dinții în cozi și se preling
pâna la prima bătaie de inimă,
smulgând literele
din graiul ei.

Veseli, doi copii cu părul de aur
mănâncă semințe de rodie,
conturând în praful stelar
litera s.
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LUMINA IUBIRII ÎN CREAŢIA
POETICĂ A MIHAELEI MERAVEI
Dumitru DĂNĂILĂ
Din 2012 până în prezent,
Mihaela Meravei a publicat în
fiecare an câte o carte şi a primit
aprecieri elogioase din partea
unor importante personalităţi
literare. Între cele şase volume
semnate de autoarea de la malul
mării,
„Semantica
luminii”,
apărut la Editura „Ex Ponto”
Constanţa, în 2016, relevă situarea
poetei la un ridicat nivel între
creatorii de opere lirice. Poezia
pe care o propune cititorului este
modernă, filozofică, profundă, cu
idei revelatoare despre problemele
majore ale existenţei, cuprinse în
imagini poetice surprinzătoare,
cu pronunţat mesaj de existenţă
într-o lume a frumosului şi
binelui, a dreptăţii şi adevărului,
dar mai ales a iubirii faţă de
divinitate, faţă de lumina care
vine din nesfârşirea cerească. O
apropiere de Lucian Blaga sau de
Ioan Alexandru în ceea ce priveşte
lumina venită din înalt şi reflecţia
ei în sufletul omului o onorează
pe autoare, dar ea scrie o poezie a
vremurilor sale, diferită de cea a
cunoscuţilor autori, în care, deşi
ridică ode divinităţii, se remarcă,
în acelaşi timp, o strânsă legătură
cu realitatea zilelor noastre.
Pentru a transmite mai
clar mesajul poetic, autoarea
a structurat volumul pe patru
capitole: „Tainiţă de lumină”,
„Vremea mieilor”, „Litanii verzi” şi
„Cuminţenia omului”.
Încă de la început,
în „Tainiţă de lumină”, poezie
cu acelaşi titlu ca şi primul
capitol, apare întrebarea „Ce ar fi
întunericul fără de lumină?”, iar
răspunsul vine în versurile care
urmează acestei curiozităţi: „am
săpat cu degetele osândite / locul
adânc din inima pământului
/ unde să-mi pun cuvintele la
înmugurit / strivind cu călcâiul
iubirii celelalte îndoieli”.
Ca un laitmotiv, lumina, de care
omul are nevoie precum planta
pentru a se dezvolta viguros,
se regăseşte şi în poezia „alt
poet”, unde „stoluri de cuvinte”
sunt „pregătite să înflorească
lumina până când în sfârşit va fi
auzită”. Mai departe, în „urcare
liberă” se spune categoric”: „de
lumina acesta de care / mi s-au
contaminat / toate slovele / ca
de cel mai adânc şi misterios /
cancer al iubirii / nu mă mai poate
vindeca / nicio incertitudine”.

Aceeaşi
înălţătoare
lumină
o face pe autoare să asmută
gura târgului „cu majestatea sa
cuvântul / chiuindu-l în patru zări
/ ca pe-un descântec / „dii lumină
dii” / urcă-mă pe coama norilor /
să văd de unde-mi răsare poezia”.
Ce se întâmplă dacă
procedăm cum ne îndeamnă titlul
ultimei poezii din acest capitol,
„daţi viaţa mai încet”? Iubirea
ne va ajunge din urmă şi se va
ridica pe frânghiile fosforescente
ale inimii „tocmai sus pe vârful
Omu / numai de acolo veţi putea
descifra / semantica luminii”. Este
vorba mai ales de lumina divină,
trimisă cu iubire către oameni,
dar, în acelaşi timp şi de iubirea
din gândurile noastre orientate
spre ceea ce ridică omul în faţa
semenilor, spre frumos şi pur, spre
bine şi adevăr, spre optimism şi
omenie, spre armonios şi durabil.
Despre
lumină
este
vorba şi în capitolele următoare,
dar despre o altfel de lumină,
lumina dragostei, cea care ne
umple sufletul de bucuria de a trăi,
alături de fiinţa iubită, într-o lume
de farmec, de basm, de poezie.
Privirea
filozofică,
profundă
asupra iubirii, ne înfăţişează acest
sentiment complex nu doar poleit
cu aur, ci şi în ipostazele în care
apar tristeţea, durerea, neliniştea,
zbuciumul, dezamăgirea. În poezia
„înăuntrul timpului nostru” se
vorbeşte despre „catargele celui
din urmă bric al iubirii noastre
/ eşuate acum pe stâncile aspre
ale destinului / izbite cu furie de
frustrări / până la dezintegrare”.
Nedumirită şi nemulţumită se
arată poeta şi în poezia „mi-ar
trebui un mănunchi de timp”, aşa
cum se desprinde din întrebarea:
„dar cine să se mai închine
Doamne / dacă toţi am osândit
cu atâtea orgolii / înfumurare
şi foame / până şi nevinovatul
cuvânt”.
Să nu cădem însă în groapa cu
tristeţe, cum nici poeta nu cade,
dimpotrivă, se înfăţişează, în
poezia ”la o margine de mare”,
drept „o pasăre-n genunchi /
aripile sclipitoare / se-odihnesc
pe lângă trunchi // iar în piept i se
tot zbate / inima precum o lună /
când privind / prin casta noapte
/ zborurile şi le-adună // şi în
cântec le preschimbă”. În acelaşi
loc sfânt, al apelor învolburate,
poeta se roagă, în poezia „învaţă-

mă mare”: „învaţă-mă să tac ori
/ să mă retrag în mine ca într-o
biserică / până devin eu însămi
poezie / înţelegând cum să iubesc
// învaţă-mă marea mea cum
să încărunţesc frumos / fără să
îmbătrânesc vreodată”. Tinereţea
veşnică ar dărui-o dragostei, ca
în poezia „nesătui de iubire”:
„oferă-mi cerul tău să mă înalţ
/ şi o scară - / capabilă să îmi
răstoarne valorile - / să mă ridic
spre alte idealuri / peste culmile
transparente ale luminii / tocmai
în vârful de unde se vede / al
nouălea cer al fericirii”.
Drept
o
relevantă
susţinere
a
titlului
cărţii,
„Semantica luminii”, se cuvine
transcrisă
integral
poezia
„semantică”: „tu eşti Lumină eu
sunt Om / cât de adâncă este
această cale / când din lut doar

tu mă transformi / într-o rază de
soare”.
Pe
tot
parcursul
cărţii,
ideile
poetice
sunt
expuse într-o manieră stilistică
atrăgătoare, metafora bine găsită
întâlnindu-se la tot pasul. Pentru
exemplificare, am ales, cu totul
întâmplător, o strofă din poezia
„Cuminţenia omului”: „de acum
două nopţi îmi creşte în palmă /
un mugur de lumină / tremurând
ca o lacrimă / rostogolită pe obrajii
rotunzi ai pământului / până în
colţul buzelor”.
Pentru convingătorul şi de mare
preţ volum de versuri, o felicit
călduros pe autoare şi îmi exprim
convingerea că ne va oferi în
viitor, spre încântarea sufletului,
alte valoroase creaţii poetice.
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OAMENI BEȚI

ÎN REGIA LUI RADU AFRIM
PREMIERA NAȚIONALULUI MUREȘEAN ÎN PREGĂTIRE
Este a patra oară când Radu
Afrim colaborează cu actorii
Companiei ”Tompa Miklós”. După
cele trei conlucrări anterioare,
din care s-au născut spectacolele
Castingul Dracului (2014), Tihna
(2015) și Pasărea Retro... (2016),
Afrim montează drama autorului
contemporan rus Ivan Viripaev:
Oameni beți (Részegek).
Fete tinere, modele, cupluri
proaspăt căsătorite, perechi de
vârstă mijlocie, manageri bancari,
directori de festivaluri, soți
înșelați și soții înșelate, în total
paisprezece bărbați și femei de
ranguri și vârste diferite, care se
destăinuie în Oameni beți despre
lume, despre valorile noastre
pierdute. Autorul piesei – fiind

experiența de zi cu zi nu este
o trăire a transcendenței, ci o
aspirație după trăirea ei? Cum să
trăiești fără minciună?
Ceea ce răspundem, depinde
evident de noi.
Repetițiile piesei Oameni beți
(Részegek) de Ivan Viripaev sunt
în plină desfășurare. Montarea,
care a apărut inițial în repertoriul
stagiunii sub titlul ”Spectacol
surpriză 4” va avea premiera
în luna martie la Sala Mică a
Teatrului Național Târgu-Mureș.
Din distribuție fac parte: Noémi
KÁDÁR, András KORPOS, Dorottya
NAGY, Barna BOKOR, Botond
KOVÁCS, Erzsébet B. FÜLÖP, Ernő
GALLÓ, Katalin BEREKMÉRI, Csaba
LÁSZLÓ, Orsolya MOLDOVÁN, Ildikó

continuatorul mișcării „Noua
Dramă” din Rusia și inițiatorul
mișcării artistice „Oxygen” –
experimentează un limbaj teatral
bazat pe o estetică complet nouă:
deși vorbește despre realitatea
crudă care ne înconjoară, totuși
reintroduce caracterul poetic în
teatru.
Radu Afrim creează situații
reale,
în
care
actorii
își
formulează dilemele proprii, în
starea ciudată de beție: Cine nu
se teme de moarte? Ce înseamnă
credința în Dumnezeu, fidelitatea
umană și dragostea astăzi, când

P. BÉRES, Gellért KÁDÁR L., LászlóZsolt BARTHA, Balázs VARGA.
Regia: Radu AFRIM; Traducerea în
limba maghiară: András KOZMA;
Traducere în limba română:
Raluca RĂDULESCU; Decor: József
BARTHA;
Costume:
Orsolya
MOLDOVÁN; Adaptare muzicală:
Csaba BOROS; Orchestra: Magdi
KÁSLER – cântec, Márton KOSTYÁK
– contrabas; Asistent regie,
dramaturg: Réka SZABÓ.
Spectacolul jucat în limba
maghiară va fi supratitrat în
limba română.

teatru/eveniment
Încep înscrierile pentru

ANTOLOGIA de POEZIE şi PROZĂ
A SCRIITORILOR
CU DIZABILITĂŢI DIN ROMÂNIA
Apariţia unei antologii cu creaţiile literare ale autorilor cu dizabilităţi
vine ca o completare a antologiei scriitorilor nevăzători: Contelaţia
Homer, redactată şi tipărită anul trecut de scriitorul Radu Sergiu Ruba.
Demersul nostru editorial se justifică şi prin faptul că la Editura
Ecou Transilvan au fost deja publicaţi şi promovaţi poeţi şi autori de
proză, talentaţi, care intră în categoria persoanelor cu nevoi speciale.
Talentul lor şi cărţile pe care le-au publicat pot fi o rampă de lansare
pentru alţi autori, care, deşi au talent, nu au fost remarcaţi sau nu au
avut curajul să pătrundă pe piaţa editorială din ţara noastră. În plus,
autorii care au publicat deja, sunt aşteptaţi să se înscrie în acestă
antologie spre a face un nou pas spre consacrare şi spre confirmarea
talentului lor literar.
ÎN ACEST SENS ÎI AŞTEPTĂM, ȘI PE SCRIITORII CONSACRAŢI ȘI PE
CEILALŢI AUTORI, SĂ ÎNSCRIE LA SECŢIUNILE “POEZIE” şi “PROZĂ” ALE
ANTOLOGIEI, până în data de 31 martie 2018.
CONDIŢII DE PARTICIPARE:
– Sunt acceptate doar materiale redactate pe calculator, cu
diacritice, corp literă 12, TIMES NEW ROMAN, format WORD, pentru
POEZIE sau/şi PROZĂ.
- Materialele nu vor depăşi 4 pagini format A4. Fiecare material va fi însoţit de o scurtă prezentare a autorului (notă bio-bibliografică)
care să respecte condiţiile de redactare şi să nu depăşească o jumătate
de pagină A4 WORD. Nota bio-bibliografică trebuie să se încadreze în
cele 4 pagini fomat A4 menţionate anterior.
- Vor fi respinse lucrările redactate neglijent sau cele cu
greşeli gramaticale.
- Fişierele cu creaţiile literare propuse pentru antologie vor fi
însoţite de o fotografie format jpg, mărime originală.
- Înscrierile se fac în limita locurilor disponibile iar lucrările vor
fi trimise la adresa de e-mail: antologiaecou@yahoo.com, cu subiectul:
PENTRU ANTOLOGIE.
- Includerea în antologie nu este condiţionată de plata unei
taxe de participare iar autorii nu vor beneficia de exemplar gratuit,
doritorii urmând să achiziţioneze volumul la preţul stabilit de editură.
ANTOLOGIA va fi mediatizată la evenimentele de carte din ţară şi
din străinătate, pe site-uri culturale din ţară şi din diaspora şi va fi
lansată la evenimente culturale şi la târguri de carte.
MENŢIUNI SPECIALE
Ne rezervăm dreptul de a nu publica scriitori controversaţi, de a nu
publica textele lipsite de originalitate şi valoare literară. De asemenea
nu vor fi publicaţi autorii care trimit textele prea târziu şi nu se
încadrează în data limită : 31 martie 2018.
Nadia Baciu, director Editura Ecou Transilvan,
https://www.edituraecou.ro/
Liliana Moldovan, Redactor-coordonator

SC OPREA AVI-COM SRL

547180 Crăieşti, Str. Dealul Viilor 5
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Bine ați venit la L.I.C.E.U.!
Andreea PĂLĂCEAN
Sunt o persoană obișnuită, care
nu iese cu nimic în evidență... Pe
scurt, normală. Am obosit să mă
mint că sunt diferită, neînțeleasă,
și că, în final, ies învingătoare
din situații dificile. Unele cărți
pentru tineri promovează vârsta
adolescentină, dusă la extrem
și încadrată într-o lume idilizată, plină de flori, ciocolată și
romanță – care le provoacă o
senzație de indigestie băieților
și de extaz fetelor. Toate astea
ne influențează pe noi, tânăra
generație, și ne induce o stare în
care credem că putem face tot ce
ne dorim, fără a suporta consecințele.
Cu ceva timp în urmă, la vârsta
de 15 ani, aveam ocazia de a intra
în cafeneaua ce urma să-mi
schimbe viața.
„BINE AȚI VENIT LA L.I.C.E.U.!”
Priveam neîncrezătoare literele
albe de tipar ce erau gravate pe o
tăbliță aflată la doar câțiva metri.
Stăteam în mijlocul drumului
pavat, măsurând din priviri
clădirea imensă. În mintea mea
de puștoaică îmi imaginam că
dacă mă concentram îndeajuns
și credeam cu toată ființa mea,
o putere mistică avea să-mi
permită să văd prin cărămizile și
tencuiala zidurilor, până în cele
mai întunecate cotloane.
Cu gândul la momentul în care
aveam să intru în cafenea, m-am
oprit în mijlocul drumului. În
spate se porni un șuvoi de proteste și voci stridente. Unul dintre
tinerii revoltați m-a îmbrâncit
zdravăn, împingându-mă într-o
fată de mai în față. Tânăra nici
nu s-a deranjat să se întoarcă, iar
indiferența ei îi făcu pe băieți să
explodeze în râs. Am scrâșnit din
dinți, luptându-mă cu lacrimile
de indignare și stânjeneală.
Trecusem de multe ori pe langă
poarta închisă, ce avea acces către
intrarea în clădire. Mă imaginasem de sute de ori străbătând
aleea cu brazi micuți, inspirând
aroma dulce a florilor. M-am
prefăcut plictisită, mimând un
căscat, însă mă foiam neîncetat,
dornică să intru.
- Următorul! se auzi o voce pe
deasupra capului.
În față stătea un tânăr rezemat
de tocul ușii, cu privirea plecată
pe o planșetă. Băiatul mâzgăli
ceva grăbit pe un formular și se
uită în direcția mea. Ochii lui
pătrunzători de un verde smarald
m-au examinat, și până să mă
dezmeticesc, m-a întrebat cu un
zâmbet zeflemitor:
- Ești boboc, așa-i?
Râse scurt la privirea mea
îngrozită și continuă amuzat, coborându-și din nou ochii asupra
foilor:

- Nu fi așa încordată, nimeni
n-o să-ți facă nimic... încă.
Rupse foaia și mi-o dădu. Mi-a
arătat cu un gest scurt al capului
ușa deschisă din spatele lui.
Încordată, am tresărit la vocea
lui puternică, care îl striga pe următorul la rând. Am intrat repede
în întunericul răcoros al clădirii.
M-am oprit stupefiată în
mijlocul încăperii. Lumina era
slabă, cu tente blânde, roșiatice.
Salonul era un paradis al iubitorilor de culoare sângerie. Mesele
joase și rotunde din lemn aveau
meniuri cu coperți sângerii și
scris auriu, scaunele căptușite cu
catifea roșiatică erau ocupate de
tinerii adolescenți, iar perdelele
lungi de aceeași culoare acopereau geamurile imense. Vocile
tinerilor se împleteau armonios,
producând acel murmur calmant
de fundal.
- Bună ziua și bine v-am găsit
la “La Lieu de Confort et Union”,
pe scurt L.I.C.E.U. Cu ce vă pot
ajuta?
O chelneriță cu voce plăcută
stătea în picioare în spatele unei
tejghele din lemn masiv. Mobila îi
ascundea corpul suplu de la baza
pieptului în jos. Privirea ei era
blândă, iar ochii calzi.
- Ești nouă, nu-i așa?
Eram prea uimită și speriată
să rostesc ceva. Fata chicoti scurt
și continuă pe un ton amuzat
arătând spre biletul primit la
intrare.
- Mulți clienți la prima lor
vizită își uită și numele. De aceea
ai primit biletul. Ca să știm că ai
o rezervare.
Se aplecă sub tejghea și apucă
un catalog stufos, pe care îl deschise, apoi întinse mâna către
mine. Am tresărit și m-am grăbit
să-i dau biletul.
Angajata râse și începu să
noteze în catalog.
- Perfect..., spuse tărăgănat.
Acum am nevoie să știu în ce
grup ai vrea să fii pusă.
- Grupul C... sau A, dacă nu mai
sunt locuri.
- Of, locurile acelea au fost
demult ocupate. Ar fi trebuit să vii
mai repede. În plus, bugetul tău
nu era de ajuns ca să fii clasată
în oricare dintre cele 2 grupuri.
Îți mai lipseau 30 de puncte... ce
păcat.
Încercă să simuleze o părere
de rău, însă un zâmbet laconic
înflori pe buzele ei pline.
- Mai sunt locuri în grupele D și
E dacă mai ești interesată. Grupul
E de abia a avut destui membri.
Un client mai puțin și grupul ar fi
fost... șters.
- Grupul E.
Chelnerița mă privi cu un
amestec de uimire și amuzament,

și începu să completeze restul
datelor și îmi înapoie biletul.
- Gata... Aici e biletul cu rezervarea, iar masa ta e chiar acolo.
Înainte să pleci, trebuie să îți
explic regulile cafenelei. Dacă nu
le vei respecta, vei fi dată afară
din L.I.C.E.U. fără nici o altă explicație, iar apoi nu te vei mai putea
întoarce. Ai înțeles?
Am aprobat scurt din cap.
Fata își aranjă o șuviță rebelă și
își continuă explicația pe un ton
egal.
- Începând de azi, vei face
parte dintre clienții noștri fideli
și vei putea să vii sau să pleci
din cafenea oricând vei dori
timp de 4 săptămâni, cu excepția sfârșitului de săptămână.
În fiecare săptămână tu și grupul
tău veți fi repartizați unui anumit
nivel, în funcție de în a câta săptămână vă aflați. Spre exemplu,
în prima săptămână, veți face
parte dintre cei de nivelu1 și
veți primi una dintre mesele
mai apropiate de ușă. În a 2-a
săptămână, veți fi mutați la o altă
masă, mai aproape de scările de
la capătul încăperii și tot așa.
Angajata îmi arătă din priviri
o scară masivă din lemn care
făcea accesul la următorul etaj.
Trecerea era blocată de o sfoară
de care era agățat un semn.
”ACCESUL INTERZIS – CU EXEPȚIA
PERSONALULUI ȘI CLIENȚILOR DE
NIVEL 4”.
Procesul se va repeta și în
săptămâna a 3-a, iar în ultima

săptămână, veți fi așezați chiar
lângă scări. Cei ajunși la nivelul 4
au posibilitatea de a alege.
Fata se opri și oftă obosită.
- După cum știi, la sfârșitul
ultimei săptămâni, clienții își iau
la revedere de la cafenea și pleacă…
dar nu neapărat pentru totdeauna.
Ei pot alege între a pleca de tot,
a rămâne pentru a se angaja la
L.I.C.E.U., sau a urca la etajul 2.
Angajata a închis catalogul cu
o bufnitură surdă și l-a băgat sub
tejghea.
- Dacă nu mai ai alte întrebări,
te poți alătura grupului tău. Se
pare că între timp o parte din ei
au sosit.
Zâmbi cu cel mai dulce surâs
al ei, iar obrajii trandafirii
lăsară loc unor gropițe adorabile.
După ce m-am îndepărtat de ea,
chelnerița își concentră plictisită
atenția spre tăblia tejghelei.
M-am așezat la masă și am
privit spre ușă. Nou-veniții se uitau confuzi în jur, copleșiți de tot
ceea ce vedeau. Tocmai asistam la
recrutarea mai multor membrii
de nivel 1, iar de la masa noastră
îi puteam vedea pe angajați zâmbind liniștitor și explicându-le
noilor clienți regulile cafenelei.
Când m-am întors către colegii
mei de grupă, i-am putut auzi
pe cei 4 angajați ai L.I.C.E.U.-lui
rostind salutul cafenelei precum
o incantație:
- Bine ați venit la “La Lieu
de Confort et Union”, pe scurt
L.I.C.E.U.!

11

artă plastică

nr. 1 (94) | ianuarie 2018 | www.litart.ro

Reflecții de Salon
Radu FLOREA, pictor
Încheiem un an și asta
de obicei presupune un bilanț, personal, de grup și de
organizație. Artistul nu simte
neapărat că la consumarea
unui an calendaristic trebuie
să tragă linia, cum se spune.
Creația artistică e jalonată doar
de etapele de lucru, dar nu neapărat, cât mai ales în funcție de
inspirație. Dar inspirația trebuie
să te prindă lucrând, nu?! Realizăm opere de artă, lucrări de
artă vizuală dintr-o necesitate
interioară, cum spunea Mark
Rothko.
Asta ar trebui să fie de ajuns.
Nevoia de a te exprima și atât.
Așa este, până la momentul
expunerii publice a operei artistice. Proiectele personale sau de
grup se întind pe mai mulți ani,
în funcție de exigențele proprii
și de limitele calendarului expozițional. Saloanele anuale sunt
repere care, prin marcajul lor în
viața filialei, îl ajută pe artist în
această interacțiune publică. O
știm cu toții, cei care ne nevoim
într-un atelier de creație. În lipsa
unor termene autoimpuse sau
fixate de un curator de expoziție
colectivă, efortul creativ se poate
disipa în timp, nedefinit. Spațiul
de comfort e apetisant, e bine
să te simți liniștit acolo întrun colț, făcându-te că lucrezi.
Dar să ieși din acel ungher
cu ceva care să merite să fie
arătat lumii, publicului, cu o
interogație vizuală în care să se
deslușească un mesaj cu sens și
cu semnificație - bine exprimate,
ambele - asta e suficient de
provocator.
O dată pe an, la sfârșit de an,
Salonul ANUAL de artă al filialei
trebuie să fie un spațiu critic,
de manifestare a exigențelor
proprii artistului cât și celor care

fixeaxă standardele de calitate
ale mesajului artistic. Față de
anul trecut, constat că s-a ridicat
ștacheta de calitate a prezentării
fiecărui artist. Condițiile de
participare restrictive și comisia de jurizare au contribuit la
asta. Din punct de vedere al stilurilor cât și al temelor alese și
tratate, dar și din direcția abordărilor și rezolvărilor proprii
fiecărui artist expozant; se simte
un salt. Că nu i-a fost totuna
artistului respectiv cu ce lucrări
vine la Salon. Sigur, e doar o
părere subiectivă, personală dar
asta am simțit ieri, în timpul
panotării, și astăzi la ceasul
acesta al expunerii publice,
al vernisării. Că SALONUL din
acest an, al filialei Tîrgu-Mureș
a UAPR, are consistență de
mesaj, de realizare tehnică, are
o ținută de prezentare publică,
superioară celui de anul trecut.
În zilele acestea, am traversat doliul național al pierderii ultimului suveran al
României, Regele Mihai I. A
fost nevoie să îl pierdem ca să
aflăm atât de multe despre noi,
ca țară și neam. Despre noi toți,
cei care l-au lăsat să aștepte în
anii 90, pe scara avionului- ce
rușinos!? - întoarcerea acasă,
dar și despre noi cei care educați
propagandistic, doar cu cărțile
de istorie ciuntită din anii 6070-80, regăsim astăzi în statura
sa morală, discretă, decentă
și de credință, a înțelepciunii
Majestății Sale tăcute, iată,
odată pentru totdeauna, regăsim
identitatea care ne-a fost refuzată din 1947 până în 2017.
Am fost și noi cumva exilați
identitar, odată cu regele. Acum
ne-am întors acasă.
Poate că urmează un timp al
recuperărilor valorice în istoria

noastră contemporană. Ca om
al cetății și pictor, nu pot decât
să mă bucur că am fost un
martor - trist, dar cu speranță al atâtor momente de inspirație
din aceste zile. Inspirație fără
de care până și actul artistic
rămâne unul mediocru, sărac.
Ca un om fără Dumnezeu.
Felicitări tuturor celor care

expun astăzi, 17 decembrie, la
Salonul anual al filialei TîrguMureș a Uniunii Artiștilor
Plastici! Felicitări organizatorilor ediției din acest an și mai
multă implicare celor care au
stat pe margine!
Vă doresc din suflet, sănătate
multă și putere de a crea artă
care să dureze!
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