INTROSPECȚII
Prin expoziţia sa, a V-a la număr în formulă singulară, artistul
Petre Căpriţă, ni se dezvăluie cu o sinceritate declarativă, debordantă
în exprimare: Introspecţii.
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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.

Viaţa ca text, textul ca viaţă

În cazul lui Bogdan Ghiu, reperele textualiste, aromele
livrescului, acoladele intertextuale nu mai reprezintă o simplă formulă artistică, ele se regăsesc în anatomia şi fiziologia propriului scris, fiind pe deplin asimilate şi valorificate.

INTERVIU

Elena PUREA și
Liviu PANCU
în dialog cu
Laurențiu BLAGA

pag. 3

Exil interior, disidență, nostalgie
Dumitru-Mircea BUDA
Extrem de utilizat, în contextele revizitării literaturii
din timpul totalitarismului (dar, cine știe, actualizabil, azi, în
noul context geopolitic), termenul de exil interior merită o
scurtă investigare istorică şi semantică.
pag. 5-6
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“Nu cred că teatrul poate schimba lumea, dar o poate
modifica. În schimb, lumea schimbă teatrul mereu.”
Actrița Teatrului Național Tîrgu-Mureș Elena Purea în dialog cu Laurențiu Blaga

Este Procuroarea fermă și severă din TEROARE sau nefericita Ana Petrovna din IVANOV. O interpretează pe
Margareta din BULGAKOV 17 sau pe Veronique din DINTE PENTRU DINTE. Despre monodrama ÎN TRAFIC, reputatul
critic de teatru Mircea Morariu scria: “O montare ce lansează în chip fericit un text şi confirmă existenţa unei
mari actriţe: Elena Purea.”
- Care a fost prima ta experiență
teatrală? Cum ai ajuns actriță la
Târgu-Mureș?
- Îmi amintesc și acum primul
spectacol de teatru pe care l-am
văzut. Era un spectacol pentru
copii, Fata din dafin. Cred că
primele spectacole care m-au
marcat au fost cele făcute de
regizorul Iulian Vișa la Teatrul
din Sibiu. Am ales teatrul după
ce inițial, eram ferm convinsă că
voi da la drept. Din clasa a IX-a
însă am început să mă pregătesc
pentru a da la teatru. Deși visul
meu era să ajung la București,
am ales Facultatea de Teatru
din Târgu-Mureș pentru a fi mai
aproape de bunicul meu din Șeica,
o persoană foarte dragă mie.
Am intrat la clasa domnului Ion
Săsăran, avându-i colegi pe Rareș
Budileanu, Serenela Mureșan,
Alexandru Pavel, Șerban Borda,
Carmen Vlaga și Oana Stancu.
Am fost o generație bună, dovadă
stă faptul că toți facem teatru și
acum. Am terminat facultatea
de actorie în anul 1999, de atunci
fiind și angajată în Teatrul
Național Târgu-Mureș. De fapt, în
luna septembrie a acestui an, se
fac 20 de ani de când sunt actrița
acestui teatru.
- Ai ajuns să predai actoria. Cum
te simți în postura de profesor?
- Școala mi-a oferit un echilibru
neașteptat. În primii doi, trei ani în
care am început să predau actoria
studenților de la Universitatea
de Arte din Târgu-Mureș, am
avut câteva semne de întrebare
referitoare la ceea ce fac, dacă
sunt potrivită pentru așa ceva.
Și asta s-a întâmplat pentru că
există o responsabilitate imensă,
cea a pedagogului, care apasă. M-a
ajutat însă exeperiența acumulată
timp de 12 ani în care am lucrat cu
elevi de liceu, în cadrul trupelor
școlare. Cred că tinerii sunt
extrem de contagioși, te modifică
într-un fel cu entuziasmul lor,
cu vibe-ul lor mereu proaspăt.
Trebuie să accepți că nu doar tu
îi înveți ceva ci, la rândul tău,
înveți de la ei. Cred că așa-numitul
conflict între generații apare doar
dacă nu acceptăm faptul că putem
învăța unii de la ceilalți. Consider
că fiecare generație îți aduce
ceva nou, iar dacă ești dispus să
accepți noul, te salvezi de rutină,
de stereotipie. În plus, nu simți că
îmbătrânești...

- Ai avut și experiența actorului
de film. Cum te raportezi la ce
oferă filmul unui actor?
- Am avut până acum un singur
rol în film (Orizont, regia Marian
Crișan), dar cred că cea mai
puternică experiență am trăit-o
în proiectul 10 pentru TIFF. A
fost un lucru care a avut efecte
pozitive și pentru activitatea mea
în teatru pentru că, după TIFF,
m-am întors altfel spre teatru, cu
o altă abordare a meseriei mele.
Le doresc tuturor colegilor mei
actori să aibă parte de o asemenea
șansă. Referitor la film, consider
că regizorii nu sunt dispuși să
riște când își aleg actorii pentru
un proiect nou. În cinematografia
românească vedem de multe ori
aceiași actori. Când faci un film
la un interval de doi - trei ani,
ca regizor ai tentația de a merge
la sigur cu actorii cu care ai mai
lucrat, pe care îi cunoști. De aceea,
cred că există o fractură între film
și teatru. Sunt puțini regizorii de
film care merg către teatru pentru
a vedea mai mulți actori...
- Cum te apropii de un personaj?
- Primul lucru este citirea textului.
Lucrul la personaj începe după
corelarea propriei lecturi cu lectura
regizorală. Urmează perioada de
documentare personală, discuțiile
cu regizorul, cu colegii actori
parteneri de scenă. Un proces
foarte greu și permanent pe toată
perioada repetițiilor, și mult
după...
- Ce tip de regizor preferi?
- Îmi place regizorul pedagog, cel
care lucrează cu actorul, stabilește
relații adevărate cu actorii, relații
care generază încredere. Un regizor
bun trebuie să cunoască actorul,
să îi înțeleagă mecanismul. De
asemenea, cred în regizorul care
formează actori, care nu vede
doar miza spectacolului său, ci
consideră actorul ca parte din
spectacol. La începutul unui
proiect, suntem plini de frici,
avem nevoie de sprijin. Regizorul
este cel care trebuie să te ajute,
să îți ofere libertate, dar să te și
biciuiască atunci când trebuie...
- Cum te desparți de un rol?
- La început mi-era greu să mă
despart de roluri, aveam chiar
depresii la gândul că nu voi mai
juca un rol sau altul. Apoi mi
s-a activat ideea că întotdeauna

vine un alt rol, spre care trebuie
să mă îndrept. Sunt genul de
actriță care nu e mulțumită cu
timpul de repetiții. Cred că astăzi
timpul alocat unui spectacol este
tot mai comprimat. Am nevoie
de timp pentru a mă apropia de
un personaj. În același timp, se
întâmplă să descopăr lucruri noi
în personaje pe care le interpretez
de ani de zile. Când un spectacol
se casează simt că pierd ceva,
dar privesc în perspectivă. Nu
colecționez afișe sau fotografii din
spectacole. Cred că gestionez bine
trecutul și viitorul. În schimb,
păstrez textele de spectacol,
mi se pare că ele îmi vorbesc
cel mai bine despre rolurile pe
care le-am jucat. Victor Ioan
Frunză spunea că textul e biblia
actorului. Ca actor, trebuie să ai
abilitatea de a citi un text pentru
că există lecturi diferite ale
aceluiași text. Se întâmplă chiar
să ai o altă perspectivă decât cea
a regizorului, iar atunci depinde

foarte mult de relația existentă
între actor și regizor pentru a
ajunge la un numitor comun. E
vital acest lucru.
- Ai superstiții legate de teatru?
- Nu am superstiții, în general.
Poate am una, nu aș numi-o
superstiție ci, mai degrabă, un
element de disciplină a actorului:
nu îmi place să îmi pierd textul.
Eu nu subliniez textele pentru
că m-ar individualiza în raport
cu ceilalți. În aceași timp am o
memorie vizuală, care mă ajută să
învăț repede textele.
- Ce preferi: teatrul clasic sau
contemporan?
- Îmi place teatrul, în general, dacă
e de calitate. De obicei, un actor,
după ce joacă un tip de teatru mai
multă vreme, simte nevoia de
altceva, de o altă estetică teatrală.
Consider că un actor e bine să facă
toate tipurile de
(Continuarea în pag. 4)
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Viaţa ca text,
textul ca viaţă

Iulian BOLDEA
Cărţile de poeme ale lui Bogdan
Ghiu (Manualul autorului,
Poemul cu latura de un metru,
Arta consumului, Arhipelogos
etc.) sunt fundamentate pe o
anvergură textualistă, fiind
impregnate de sugestia scrisului,
a ficţionalităţii, dar şi de obsesia
raportului dintre scris şi trăit.
Scrisul, hârtia, poemul, viaţa ca
text şi textul ca viaţă fac parte,
desigur, din mitologia generaţiei
optzeciste, generaţie ce a impus
o poetică ce oscilează între
autenticitate şi simţul alienării
extras din corporalitatea textuală,
cum observă Nicolae Manolescu:
„Convenţia textuală, ignorată
înainte până şi de către poeţii
care scriau la idei ori la atitudini
lirice, la poezie ca expresie a
realului, cel mult, dar nu la text
şi la scriitură în corporalitatea lor
specifică, a devenit terorizantă,
la un moment dat, spre a-şi
căuta tot mai des în vremea
din urmă justa măsură. Şi dacă
e greu de crezut că poetul (de
altfel şi prozatorul) o va putea
din nou trece cu vederea de aici
înainte, locul ei nu va mai fi
în nici un caz acela dominant
pe care l-a deţinut de pe la
1980 încoace printre celelalte
convenţii poetice”. În cazul lui
Bogdan Ghiu, reperele textualiste,
aromele livrescului, acoladele
intertextuale nu mai reprezintă
o simplă formulă artistică,
ele se regăsesc în anatomia şi
fiziologia propriului scris, fiind
pe deplin asimilate şi valorificate.
Textualismul, specific lui Bogdan
Ghiu, e concurat de o vocaţie
a cotidianului privat de aură
ficţională, fapt remarcat Nicolae
Manolescu: “Textualismul e
prezent difuz peste tot, în forma
referinţei obsedante la pagina
albă, la cuvânt, la literă, la actul
scrisului, la poem. Însă este
evident că interesul poetului
însuşi s-a deplasat de la poem
ca unic obiect al poeziei spre alte
obiecte, între care poemul ocupă
şi el un loc, poate privilegiat,
dar nu mai e singurul. Aşa
încât putem vedea ce fel de
poezie scrie (şi va scrie) Ghiu,
îl putem clasifica între colegii
de generaţie. Ca şi la Romulus
Bucur (…), se precizează la Bogdan

Ghiu formula unui intimism
caligrafic şi reflexiv. Nu însă
ironic, mai curând sentimental
(deşi de inimă se fereşte poetul
cel mai tare – ştie el ce ştie!),
autorul Manualului îşi evocă şi el
adolescenţa (pe tema veche a lui
ubi sunt), face cu umor delicat,
pentru fetiţa lui, inventarul
realităţii imediate sau reţine,
cu întreg haloul lor afectiv,
micile gesturi cotidiene (aprinsul
ţigării, bunăoară). În interstiţiile
textualismului său de ieri, mijeşte
o poezie de impresii de moment,
de observaţii şi de reflecţii foarte
vii”.
Obiectualizarea poemului,
reificarea făpturii sale, sunt
determinate de o forţă de atracţie
a concretului, care influenţează
în multe privinţe conformaţia
textuală a poemelor, căci
poemele lui Bogdan Ghiu, calofile,
stringente, minimale, sugerează
şi o asceză a recuperării
dimensiunii ascunse a lucrurilor
celor mai banale. Gestul anodin,
lipsit de amplitudine, nu e lipsit
de tentaţia ceremonialului, după
cum, dincolo de concretitudine, se
lasă ghicit un fior imperceptibil
al transcendenţei. Poezia însăşi
îşi abandonează straiele solemnesoterice, revelând meandrele
şi asperităţile realului: “Nu e
poezie. E altceva. O străină/ de
care nu ţi-a fost dor/ şi de care
ţi-e frica./ Poezia a/ fugit în lume.
Cât mai departe/ şi e fericită
acolo./ Poemele sunt sparte şi
pustii./ Te adăposteşti în ele şi
cânţi/ ce ştii./ Şi ele se-nchid, se
deschid,/ încep să vorbească./
Redevin obiecte de nepătruns”.
Poezia lui Bogdan Ghiu este,
cum s-a spus, impersonală, iar
mecanismul textual funcţionează
în virtutea unor impulsuri
referenţiale şi autoreferenţiale.
Bogdan Ghiu e, desigur, un poet al
referentului cotidian, un cotidian
cu irizări onirice, cu încrustaţii
ale unor mistere abia ghicite,
din care se recunosc fantasmele
imaginarului sau halourile
reveriei.
De altfel, poetul exprimă
antinomiile existenţei umane
(viaţă şi nefiinţă, spirit şi
materie), într-o scriitură aproape
“albă”, o tonalitate neutră, fermă,
elaborată. “Restul” lucrurilor şi
al afectelor e tocmai ceea ce nu
poate fi “scris”, ceea ce rămâne
neconsemnat, imposibil de
circumscris în vers, în spaţiul
imperceptibil al cuvântului. Între
trecut şi prezent se instaurează
corespondenţe multiple, relaţii
şi corelaţii pe care expresia
lirică le expune în regimul unei
teatralităţi conceptual-lirice: „Nu

totul există pentru a fi scris./ Nu
tot ce e scris e pentru a fi citit./
Lectura nu epuizează tot ce e
scris./ Există rest, şi ne scăldăm
în el./ Bănuiai? Căci nu te pot/
întreba dacă/ «ştiai». Astfel de
lucruri (şi altele , mult/ mai
teribile) cel mult se pot bănui,/
presimţi, ca şi cum ar ţine de
domeniul/ viitorului/ personal/
şi planetar./ Planeta nu-i tot
timpul universală./ Universul
nu-i neapărat cosmic./ Presimţi şi
scrii,/ ai în spinare (sau la şold)/
hrană pentru o zi./ Presimţi ceea
ce nu vei putea niciodată/ să
simţi. Chiar / de-asta presimţi: să
te scuteşti/ de-a simţi, de-a scrie,/
de-a ţine cont de/ ce-ai scris,/ tu
şi ai tăi./ Scrisul e o descărcare
de povară./ Glume pe seama/
morţilor: / ce-or face ei acolo,
de ce s-au/ ascuns, ce atingeri
(fără trup, sau cu/ cine/ ştie ce
ditamai trupul!), ce/ suprapuneri,
împerecheri, întrepătrunderi,
înlocuiri de/ fiinţă se ţin lanţ în
jurul nostru,/ ţinîndu-ne-n lanţ, /
epuizînd posibilul căruia-i ştim/
(uneori nici măcar) numele?/ Fac
ei acolo cumva ce nu putem face
noi/ aici, aşa?/ Azi/ m-am născut,
dar mi-amintesc/ viaţa mea de
ieri./ Dispare, fuge, se lasă ilegal
trecută/ «graniţa» carnea, a fost
o metonimie/ de carne pe cînd
nouă nu ne stătea/ gîndul decît
la suflet şi spirit (ca/ derivat al
acestuia, ca «subprodus»):/ acum
spiritul rămîne, tot,/ aici, în/ grija
noastră, povară. Carnea a/ fugit,
s-a făcut carne universală,/ trup
cosmic – spiritul a rămas,/ tot, de
la origini şi pînă acum,/ aici, în
grija noastră”.
„Poietician” (Marin Mincu),
Bogdan Ghiu se referă, în multe
poeme, la facerea textului,
căutând să surprindă misterul
naşterii poemului, taina
arhetipală a genezei unei întregi
lumi ficţionale, chiar dacă
poetul nu caută să epuizeze
enigma genezică, nu încearcă
să lumineze nepătrunsul, ci
dimpotrivă, vrea să conserve
un văl al tainei poetice, sporind
aura de transcendenţă pe care
poemul o posedă, cum scrie
Al. Cistelecan: „Bogdan Ghiu
e exegetul unei taine, al unui
mister. El ştie tot despre această
taină, dar n-o poate numi, n-o
poate decât provoca. El ştie că
poemul e o prezenţă care trebuie
conjurată, trezită, că scriitura
trebuie să dea fiinţă, dar că ea,
de fapt, mortifică, ucide”. Pentru
Bogdan Ghiu, scrisul înseamnă
eliberare de fantasme şi de
angoase, înseamnă reprimare a
unor pulsiuni şi terori nebănuite,
înseamnă, pe de o parte, trezirea

la fiinţă, şi, pe de altă parte,
mortificare a obiectualului,
adică epifanie şi aneantizare.
Poemul manipulează şi se lasă
manipulat, trăieşte şi se lasă
trăit, într-un joc ambiguu al
vaselor comunicante ale scriiturii.
De o luciditate casantă, adept al
revelaţiilor geometrizante ale
cuvântului, Bogdan Ghiu cultivă,
cum spune Ion Bogdan Lefter,
„metapoezia”, apropiindu-se de
un anume vizionarism, preocupat
de latura profundă a fiinţei,
cu suferinţele, cutremurările,
supliciile şi expierile sale: „Nu am
revelaţii. Am cuvinte./ Am avut şi
eu 26 de ani,/ am avut 19./ cândva
aveam 13 ani/ şi mă uitam des
în oglindă, nu am visat nicicând
viitorul,/ nu m-am visat decât pe
mine,/ cum stau azi, în locul/ cine
ştie cui/ şi privesc prin trecut/ să
văd cerul./ Nu am revelaţii. Am
cuvinte.// Nu am revelaţii, am
cuvinte./ Privesc în urmă şi-mi
văd amintirile/ crescându-mi din
umeri - aripi/ în calea timpului./
Singura mea revelaţie e timpul
ce vine./ Viitorul ce îmi aduce
cuvinte./ Va urma”. Captiv al
cuvintelor sale, prizonier al unei
lumi ficţionale, poetul îşi resimte
condiţia sub auspiciile epuizării şi
ale dezabuzării, trăind cu acuitate
angoasele şi alienările propriului
eu.
Sugestive sunt şi poemele
concentrate, cu aspect de
haiku, în care tensiunea dintre
amploarea trăirii şi notaţia sobră,
cu resurse expresive diminuate
nu este altceva decât o tentativă
de a spune adevăruri esenţiale în
tonalităţi minimale. Resorturile
semantice ale poemului au drept
nucleu generator o tendinţă
centripetă a viziunii lirice, care
concentrează în sine dinamica
verbului poetic, contras în
expresie minimală: “Priveşte şi-n
jos. E mai puţin departe./ De aici
nu poţi cădea. / Privirea ajunge
la ceea/ ce vede./ Până acolo
distruge totul,/ îşi face loc, / îţi
face loc şi ţie”. Într-un astfel de
poem, cu articulaţii contrase, cu o
dinamică liminară, esenţializată,
jocul dintre depărtare şi apropiere
e perfect dozat şi delimitat de
instanţa privirii, cea care are
rol de mediator al contrariilor
existenţei şi scrisului. Bogdan
Ghiu e, indiscutabil, un poet
autoreflexiv, atras de mirajul
scrierii şi de metamorfozele
cuvântului, iar versurile sale,
mistuite de febra ficţionalităţii,
mărturisesc, în subsidiar, o
nostalgie secretă a realului de
dincolo de scriitură.

cronică/interviu

Țipătul chemării
Daniel LUCA
Cel de-al doilea volum de versuri al
Danielei Mărginean, Setea din palme (Editura
Rafet, Buzău, 2018), apărut în urma obținerii
premiului „Octavian Moșescu” la Festivalul Internațional „Titel Constantinescu”, Ediția a XIa, Râmnicu Sărat, 2018, consfințește evoluția
poetică a autoarei.
Conștientizarea misiunii de a fi poet
(„poetul nu-și aparține când tace/ se naște în
primul/ și moare în ultimul/ cuvânt al poemului/ biet cerșetor la poarta nemuririi”) are ca
efect alegerea reflexivității, a meditației și mai
puțin a descrierii stărilor sufletești.
Dar aceasta nu înseamnă renunțarea la
condiția de a fi femeie, ci, din contră, la afirmarea cu tărie a acesteia și a dăruirii în iubire printr-un adevărat țipăt al chemării („sunt
țipătul chemării/ vocale prelungi deșurubate
din coaste”; „să ardem o mie și una de nopți/
într-o singură noapte”).
Există aici două tentații de nerezistat:
zborul și visul. Ambele se aseamănă prin
dorința de autodepășire, de a-și împinge limitele cât mai departe („pe umeri îmi cresc aripi
moi/ de parcă lutul coastei/ tânjește la zbor”),
însă singura realitate perfectă rămâne visul
(„visul e singura realitate perfectă”).
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Iubirea face legătura între ele, dar nu întotdeauna cu efectul scontat. Bunăoară, poate
să fie o piedică spre zbor, o ancorare de teluric,
de cotidian („râzând m-ai legat ca pe o piatră
de glezne/ și eu nu voiam să fiu decât zbor”).
Și totuși, nu este vorba de renunțare,
de sacrificiu, ci doar de bucuria de a trăi clipe
de poveste, pentru că iubirea înseamnă apropiere de divinitate („mi-e gura ta/ singura împărtășanie”).
Iubirea este, așadar, calea spre credință
(„ne vom zbate într-un zvon de albastru și alb/
până credința va muta munții”), dar și dinspre
întuneric spre lumină, dinspre noapte înspre
zi („numai noaptea se respiră pe piele”; „dimineața are magia începutului”), dinspre viață
înspre moarte („aș accepta moartea ca pe o binecuvântare/ numai să știu că locuiesc veșnic
în aerul pe care îl respiri”).
Dar toate acestea sunt secvențe dintr-un
tablou mai amplu, cel al autocunoașterii („drumul meu trece prin mine”) prin cufundarea în
iubire („dacă mi-aș putea scoate setea din palme/ aș liniști nechemarea/ umbra s-ar dezlipi
de trup/ s-ar preschimba în păsări/ și ar învăța
să zboare/ să-ți caute pieptul”).
O tehnică aparte folosită aici constă în
continuarea, adeseori, a titlului în primul vers
al poemului, conturând o imagine mai directă
și mai profundă. Există, totuși, și unele poeme
a căror forță stă în câteva versuri (de pildă, iele
1 – prima strofă; primele trei versuri din un
animal numit distanță, ale cărui ultime trei

versuri ar putea constitui un alt poem de sine stătător), însă poezia Danielei Mărgineanu
se adresează intelectului, determinându-l pe
cititor să-și pună întrebări, să se descopere pe
sine.

“Nu cred că teatrul poate schimba lumea, dar o poate modifica...”
(Urmare din pag. 4)
teatru, fie că vorbim de musical, teatru
documentar, performance sau teatru clasic.
Important e să nu se plafoneze. Avem nevoie
de provocări ca actori. Mie îmi place foarte
mult teatrul documentar, dar după o perioadă
în care practici acest gen de teatru, ai nevoie
de așa numitul teatru cald, care are un alt
fel expresivitate. De exemplu, mie mi-a făcut
mult bine apropierea de dans pentru că îmi
oferă un alt tip de emoție. Am simțit acest
lucru când am fost invitată să iau parte dintrun spectacol - lucrare de licență, în cadrul
secției de coregrafie a Universității de Artă.
Prezența mea în acel proiect era bazată doar
pe mișcare. Au fost cele mai frumoase două
săptămâni din viața mea de actriță. Am luat
această experiență ca pe un studiu în care am
descoperit un nou mod de a spune o poveste prin
mișcare. Fără cuvânt, m-am întors înlăuntrul
meu, descoperind alte mecanisme ale emoției.
Într-un fel, m-am purificat de minciună. Cred
că actorul trebuie să se protejeze și să abordeze
și alte arte pentru a putea să-și dezvolte o
disciplină a emoției. De aceea, sunt deschisă
spre orice tip de experiențe artistice care mă
scot din zona mea de confort.
- Joci de cinci ani, la Național, monodrama
ÎN TRAFIC? Cât de important este pentru un
actor să treacă printr-o astfel de experiență?
- Monodrama este examenul de maturitate
al unui actor. Poți să faci o monodramă
în momentul în care ai la activ o sumă de
reușite, dar și de eșecuri importante. Când faci
monodramă, relația cu publicul este directă,
iar responsabilitatea adevărului scenic este
doar pe umerii tăi. Stai pe scenă o oră și
jumătate sau mai mult, într-un flux constant
de emoție. În cei cinci ani de zile de când joc
monodrama În trafic (un spectacol de Alina
Nelega), am încercat ca cele șapte personaje ale

piesei să aibă parte de o abordare egală. Cum
actorul e racordat la lumea în care trăiește,
se întâmplă de multe ori să fim influențați
de experiența personală. De aceea, cea mai
mare satisfacție o am atunci când simt că
toate personajele acestei monodrame sunt la
același nivel. Depinde și de publicul cu care
intru în contact, de relația pe care o stabilesc
cu acesta în timpul spectacolului. Cred că cel
mai frumos lucru în cazul monodramei este
legătura dintre actor și public. În același timp,
tu ca actor, în monodramă te simți cel mai
aproape de tine. O monodramă te obosește
psihic și intelectual pentru că ești singur, tot
timpul. Îmi place când actorul are cursivitate
în scenă, de aceea nu sunt adepta efectului de
culise, a întreruperilor.
- Poate teatrul să schimbe lumea?

- Nu cred că teatrul e o artă de nișă, dar el
are parte de un segment mic de consumatori.
Nu cred că teatrul poate schimba lumea, dar
o poate modifica. În schimb, lumea schimbă
teatrul mereu. Nu trebuie să avem un anumit
tip de așteptare de la public. Pot vorbi ca
spectator detașat de meseria mea de actriță
pentru că acesta este rolul meu preferat, cel
de spectator. Mi se pare că a fi spectator la un
spectatol de teatru este cel mai bun exercițiu
pe care îl poți face cu tine: să stai două ore sau
mai mult împreună cu oameni necunoscuți
și să ajungi la același numitor în teatru, să
ai puterea de a-ți reprima emoțiile din viața
de zi cu zi, să poți fi sincer cu tine însuți. Dar
pentru ca asta să se întâmple, bineînțeles că
spectacolul trebuie să îndeplinească anumite
condiții...
Foto: BRISTENA
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EXIL INTERIOR, DISIDENȚĂ, NOSTALGIE.
DINSPRE JOHN NEUBAUER
SPRE SVETLANA BOYM
Dumitru-Mircea BUDA
Extrem de utilizat, în contextele revizitării literaturii din
timpul totalitarismului (dar, cine
știe, actualizabil, azi, în noul
context geopolitic), termenul de
exil interior merită o scurtă investigare istorică şi semantică. El
intră în uz în anii 30 ai secolului
XX, fiind folosit atât de refugiaţii
din calea fascismului cât şi de
către aceia rămaşi acasă. Are,
deci, de la bun început, o natură
ambiguă, echivocă. El e legat, în
epocă, de nume precum Klaus
Mann, Paul Tilich, Thomas Mann
şi alţi exilaţi care atestă existenţa
unei rezistenţe interne faţă de
Hitler şi devin solidari în aceasta.
Urmărindu-i istoria, John
Neubauer observă cum conceptul
se schimbă semnificativ în timpul războiului şi după acesta.
Spre dezamăgirea lui Thomas
Mann, mulţi scriitori germani
rămaşi în patria de origine încep
să glorifice imigraţia interioară.
În expresia lui Frank Thiess, imigraţia interioară reprezenta o
comunitate de intelectuali care
rămăseseră loiali Germaniei dar
nu o abandonaseră şi preferau
retragerea în interioritatea observaţiei exterioare, de la adăpostul
unui exil geografic. Dar aceasta
nu însemna că ei nu împărtăşeau
suferinţa ţării lor, cu toată sinceritatea.
Un caz ce îi atrage atenţia lui
Neubauer e acela al lui Gottfried
Benn, poet de mare influenţă,
autorul afirmației tulburătoare
conform căreia a deveni ofiţer al
Wehrmarcht-ului era „o formă
aristocratică de emigraţie”. E motivul pentru care Thomas Mann
ajunge la vehementa lui denigrare
a „exilului interior” şi la negarea
existenţei reale a acestuia. Poziţie pe care proza parabolică a
scriitorului german o va încifra,
de altfel, în cele mai faimoase
romane ale acestuia.
Polemica Frank Thiess –
Thomas Mann a continuat şi
în deceniile următoare, când
scriitorii şi istoricii germani au
ajuns să susţină valorile literaturii
exilice şi de acasă. Conservatorii
tindeau să supraliciteze literatura
scrisă sub Hitler în Germania,
în vreme ce exilaţii şi criticii de
stânga au ajuns să privească
„exilul interior” ca o formă lipsită

de sens etic a sustragerii din
responsabilitate. La o conferinţă
pe tema exilului interior, ţinută
la Universitatea din Wisconsin,
Reinhold Grimm creionează o
imagine istorică a exilului interior
în emergenţa sa de concept, dar,
în examinarea subsecventă a
opoziţiei cu Hitler, Grimm continuă să confunde imigraţia interioară cu disidenţa şi, încă o dată
obscurizează sensul acesteia.
Ce implicaţii conferă, aşadar,
acest prim sens utilizat de germani, „exilului interior”, astfel
încât el e împrumutat apoi, prin
uz, altor spaţii şi contexte legate
de totalitarism şi de relaţia individului cu acesta? Deşi era
menit să denumească un fenomen din Germania nazistă, e
evident că el comportă numeroase
alte sensuri în alte contexte, în
special din moment ce „nu e
întotdeauna limpede dacă noul
sens al termenului e o variantă
„nomadă” a sensului originar
german”1. O evaluare comparatistă
demonstrează, în orice caz, că
acest termen - care conotează
de regulă pozitiv - avea un sens
decisiv negativ pentru scriitorii,
criticii sau cercetătorii germani
întorşi din exil. Aşa cum numeroşi
francezi susţineau după război
că participaseră la mişcarea de
rezistenţă, mulţi scriitori germani
rămaşi în patrie şi-au construit
o imagine de sine via „exilul
interior” care cosmetiza realitatea
dezonorantă a frecventei lor atitudini admirative faţă de regimul
nazist.
Luând în considerare aspectul
terminologic, şi nu neapărat pe
acela istoric al „exilului interior”,
pentru Neubauer devine limpede
că Grimm nu urmăreşte, în
discuţia sa istorică, să creeze un
spaţiu conceptual acestei sintagme. Disidenţa şi exilul interior
se suprapun parţial, dar în mod
cert ele nu sunt sinonime. Iar
discuţia poate fi cât se poate de
punctuală, chiar dacă implicit
antrenează numeroase orgolii rănite.
Neubauer se întreabă, aşadar,
dacă „A devenit, oare, poetul
polonez Stanislaw Baranczak, în
mod automat, mai degrabă exilat
interior, cum pretinde el însuşi,
decât un disident când a fost
redus la tăcere?”2. Confruntânduse cu cenzura, disidenţii încearcă
să-şi asume un spaţiu public de
opoziţie al vocii şi al activităţii,
în vreme ce scriitorii aflaţi în
exil interior tind să se retragă din

politică şi chiar din realitate. Ei
sunt fie reduşi la tăcere, fie tac din
proprie iniţiativă, iar scrierilor lor
sfârşesc în sertar, şi nu la o editură
(oficială, de samizdat ori străină).
Şi, totuşi, scriitorii şi specialiştii
continuă să confunde disidenţa cu
„exilul interior”.
Criticul mai propune aici un
exemplu, cel al lui Ferenc Fejto,
care numeşte prohibiţia de a fi
publicat a lui Milovan Dilas şi
numeroasele lui întemniţări cu
sintagma „belso emigracio”, deşi
Dilas şi-a publicat scrierile în
străinătate, şi a fost mai degrabă
un disident activ decât o voce
tăcută, chiar dacă autorităţile au
încercat să-l reducă la tăcere. Încă
şi mai complicat e cazul scriitorul
maghiar, laureat al Premiului
Nobel, Imre Kertesz, având şi el
dificultăţi să publice în deceniile
imediat următoare celui de-al
doilea război mondial, simţinduse izolat de scena culturală
maghiară.
Implicit,
Kertesz
susţine că ar fi fost „de facto în exil
interior”. N-a tăcut total, nici n-a
fost complet ignorat, dar pentru
o lungă perioadă de timp nici n-a
fost receptat corespunzător valorii
operei sale. Şi totuşi, observă
Neubauer, Kertesz nu poate fi
corect încadrat nici ca disident
iar o parte a izolării lui rezultă
exact din acest refuz de a se înrola
în disidenţă, aşa cum au făcut-o
Gyorgy Konrad sau Istvan Eorsi.
În sine, cuvântul nostalgia
are rădăcini greceşti – nostos
(acasă) şi algia (dor) – deşi acest
cuvânt compus nu îşi are, el
însuşi, originile în Grecia Antică.
E doar un cuvânt pseudo-grecesc,
un cuvânt grec care i se pare
Svetlanei Boym3, nostalgic el
însuşi. Boala nostalgiei, prima
oară diagnosticată de medicii
elveţieni din secolul XVII, la
mercenari, îşi are versiunea modernă în contagiunea dorului de
casă - la maladie du pays – şi
se trata, în maniera ştiinţifică a
secolului XVII, „cu lipitori, emulsii
halucinogene, opiu sau o călătorie
în Alpi”4. Nostalgia n-avea cum să
fie privită, încă, drept destin ori
parte a condiţiei umane. Era doar
o boală trecătoare. În secolul XIX,
dorul geografic s-a potenţat însă
cu acela istoric: maladia unei
patrii s-a tranformat de îndată în
mal du siecle, cele două suferinţe
continuând să-şi împărtăşească
multe dintre simptome.
Dacă terapii anti-nostalgice
sunt dificil de sugerat, terapeutice
ar putea fi, în vremurile post-

totalitare, distincţiile. O asemenea
distincţie
încearcă
Svetlana
Boym5 când propune, cu un uşor
aer parodic, pe urmele teoriei lui
Roman Jakobson referitoare la
cele două tipuri de afazie, ipoteza
nostalgiei duale. Prima ar pune
accent pe nostos, subliniind
întoarcerea la spaţiul mitic,
undeva pe insula utopiei, acolo
unde „marea patrie” trebuie
reclădidă. E un tip reconstructiv
de nostalgie, unul colectiv. A doua
nostalgie pune accentul pe algia şi
nu pretinde să reconstruiască locul
mitic numit patrie. E o nostalgie
„îndrăgostită de distanţă, nu atât
de referentul însuşi.”6
Această a doua nostalgie e
ironică, fragmentară şi singulară.
Dacă nostalgia utopică vede
exilul, în toate sensurile literale
şi metaforice, ca pe o cădere
certă din privilegiile graţiei,
care trebuie corectată, nostalgia
ironică acceptă (dacă nu şi
simpatizează) parodoxul exilului
şi al ex-patrierii. Înstrăinarea,
atât ca funcţie poetică cât şi ca
mod de existenţă, e o parte a unei
nostalgii ironice. Nostos-ul ei ar
putea exista plural, la pluralul
domiciliilor geografice, politice şi
estetice.
O perspectivă asupra exilului,
ca lucrare a istoriei naţionale şi
a celei autobiografice e cea a lui
Benedict Anderson, în Imagined
Communities (1991)7, care vede
o legătură între istoria naţiunii
şi biografia individului: ambele
sunt naraţiuni ale identităţii
şi ale conştiinţei rezultate din
uitare, înstrăinare şi pierderea
memoriei locului. Într-un pasaj
cu accent liric, citat de Svetlana
Boym, Anderson vorbeşte despre
dezvoltarea metaforei adolescentului care vrea să-şi uite
copilăria şi despre adultul care
vrea să şi-o reinventeze privind o
fotografie veche a unui copil care
se presupune că seamănă cu el, cel
din prezent.8
Anderson, crede Boym, propune înţelegerea antropologică
a naţionalismului (în ordinea
preferinţei,
religiei,
culturii),
mai degrabă decât ideologică
(în sensul liberalismului sau al
extremismelor politice). De altfel,
liberalismul şi totalitarismul, de
stânga sau dreapta, ar putea fi
examinate antropologic pentru
a vedea ce tipuri de comunităţi
imaginare promovează. „Ceea
ce e esenţial pentru imaginarul
naţional, spune Boym, nu e istoria,
(Continuarea în pag. 6)
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ci biografia, nu datele ştiinţifice, ci
mitologia colectivă”9.
În orice caz, Anderson tratează „biograficul” numai ca
gen popular de secol XIX, o naraţiune confesivă care „începe
cu circumstanţa părinţilor şi a
bunicilor”. Iar cele ce se ignoră aici
sunt poveştile exilelor interne şi
externe. Povestea conştiinţei nu
începe în patria de acasă, ci mai
degrabă o dată cu plecarea din
ea. În fapt, scrie Svetlana Boym,
„destule autobiografii moderne
din secolul XX problematizează
cele trei rădăcini ale cuvântului
auto-bio-grafie – sine, viaţă şi scris
– opunându-se unei naraţiuni
coerente a identităţii, întrucât
ele refuză să îngăduie vieţii
unui individ să fie subsumată
destinului uneia colective. În
loc să vindece alienarea – care e
ceea ce comunitatea imaginată
a naţiunii ar propune – ei
utilizează alienarea însăşi ca un
antibiotic personal împotriva bolii
ancestrale a patriei pentru a o
reimagina, oferind noi perspective
filosofice asupra originii, politicii
şi culturii.”10
Textele moderne nu intră în
calculele imaginarului literar
naţional înţeles de Anderson,
iar Svetlana Boym se grăbeşte să
analizeze cazurile a doi scriitori
ruşi – autori de autobiografii
moderne neconvenţionale: Victor
Şklovsky şi Joseph Brodsky. În
ambele cazuri e vorba despre
înstrăinare şi nostalgie şi ambii
protagonşti au în comun faptul
că, în momente şi circumstanţe
diferite, au părăsit Rusia Sovietică.
Pentru Şklovski această plecare se
va dovedi o călătorie dus-întors:
din exilul lui berlinez, înapoi în
ţara strămoşilor, unde e forţat
să devină un exilat „spiritual”,
denunţând teoriile formaliste ale
înstrăinării, iar apoi să le practice
el însuşii.
Brodsky, pe de altă parte,
părăseşte forţat Uniunea Sovietică pentru a se naturaliza în
Statele Unite. Şi totuşi, el nu-şi
părăseşte niciodată patria poetică
a unui clasicism leningradian,
nici graniţele acestui imperiu
poetic atemporal. Cele două
poveşti nu sunt antitetice, crede
Svetlana Boym, „dar reprezintă
două bifurcări ale destinului
cultural, două reflecţii asupra
destinului modernităţii ruse şi
a comunităţilor ei imaginate.”
Ele relevă o relaţie scindată între
creativitate şi lipsa libertăţii,
artă şi compromis, practică
teoretică şi supravieţuire fizică.
Naraţiunile autobiografice ale
celor doi teoreticieni şi practicieni

ai înstrăinării au în comun o
referinţă – sloganul marxistleninist care devine loc comun
ideologic şi clişeu în cotidianul
sovietic: „fiinţa materială determină conştiinţa”. Favorabilă ea
însăşi postmarxismului, Svetlana
Boym crede că „sloganul actualizează alienarea hegeliană şi
întăreşte
primatul
materiei
asupra spiritului. Iar cei doi exilaţi utilizează acest loc comun
ideologic pentru a-şi nara propriile
poveşti ale materialităţii în relaţie
cu conştiinţa”.11
Exilul din Uniunea sovietică
are, după Svetlana Boym, complicaţii aparte, pe lângă cele
evident politice. În tradiţia filosofiei ruse, de la Ceadaev la
Berdiaev, înstrăinarea nu e înţeleasă ca element al conştiinţei
moderne, ci ca o parte a identităţii
naţionale ruse. Exilul metaforic
(de regulă departe de existenţa
tranzitară a cotidianului) ţine de
rătăcirea simbolică a „sufletului
rusesc”. Ca urmare, exilul propriuzis din Mama Rusie e înţeles ca o
trădare culturală fără precedent.
Pentru un scriitor, e chiar mai
mult decât o trădare: e pură erezie.
După secolul XIX, scrie autoarea, literatura devine o formă
de religie civică pentru ruşi. Şi
totuşi, idealul cosmopolit al unei
„patrii de cuvinte” rămâne străin
culturii ruse. „Mai degrabă decât
un imperiu rus al literelor, Rusia
devine un imperiu politic, al cărui
subiect devine şi scriitorul. Pentru
ruşi, deci, exilul e o transgresie
culturală care ameninţă chiar
supravieţuirea fizică şi spirituală.”12
Există o tentaţie de a vorbi
despre exilaţi, imigranţi şi
expatriaţi ca şi cum ei ar fi, fără
excepţie, scriitori – deşi scriitorii
reprezintă numai o infinitezimală
fracţiune a acestei tipologii a
ex-patrierii. Dar e o tentaţie irepresibilă şi întemeiată: după documentele oficiale (adesea supuse
malformării din interese de
natură politică) – scrisul oferă cea
mai profundă şi extinsă mărturie
a exilului. După cum remarcă
ironic Dubravka Uresie, „scriitorii
sunt acei rari imigranţi care îşi
lasă urmele paşilor”, deşi sunt
statistic cei mai insignifianţi şi
necredibili dintre martori.
John Neubauer surprinde cu
acurateţe modul în care experienţa
exilului devine o experienţă aparte
a scriiturii. „Milioane de indivizi
supravieţuiesc, spune Neubauer,
sau mor în exil în tăcere. Scriitorii
oferă însă, sub catalizatorul
psihic şi afectiv al exilului, nu
doar ficţiunea propriei vieţi ci şi
opere literare de anvergură. Nu

mai departe de Dante, a cărui
Divina Comedie transcende evenimenţialul imediat şi articulaţiile
subiectivităţii”13.
Privindu-i pe cei mai prestigioşi ex-patriaţi anteriori secolului XIX, John Neubauer observă
că aceştia sunt, aproape integral,
scriitori. Pe lângă cazurile faimoase ale lui Ovidiu, Cicero,
Seneca, Dante, Petrarca sau
Machiavelli, apar numeroşi alţi
scriitori exilaţi care devin figuri
cheie ale tradiţiei naţionale.
Neubauer insistă pe „cea mai
remarcabilă operă literară a
ungurilor din secolul XVIII” care
i-ar aparţine lui Kelemen Mikes,
scriitor ce şi-a urmat liderul
politic, pe Ferenc Rakoczy, într-un
exil ce l-a perindat prin Polonia,
Franţa şi finalmente Turcia.
Interesante pentru problematica exilului şi a scriiturii sunt cele
peste două sute de scrisori către
o mătuşă imaginară, redactate
la Terkidag, între 1717 şi 1758,
alcătuind celebrele Torok-orszagi
levelek (Scrisori din Turcia), o
capodoperă de anvergură, însă
într-atât de înveninată încât a
putut vedea lumina tiparului doar
postum, în 1794.
Smulşi din mediul patriei
şi adesea separaţi de familie
şi prieteni, exilaţii se aşează,
spune John Neubauer, într-o
societate străină şi în lumi
lingvistice care „de cele mai
multe ori îi restricţionează ca
fiinţe în solitudine”14. E un adevăr
evident în special în ce-i priveşte
pe scriitorii est-europeni (părţi
ai unor întregi elite) pentru că
aceştia se stabilesc în comunităţi
de adopţie ce nu le cunosc limba
maternă. Spre deosebire de ei,
Dante se mutase în altă cultură
– italiană, emigranţii britanici
mergeau, de regulă, în alte părţi
ale lumii unde se vorbea engleza,
scriitorii est-germani preferaseră
emigraţia în Germania de Vest.
Dar exilaţii est-europeni, în afară
de scriitorii etnici germani care
trăiau acolo (cum e cazul Hertei
Muller), au trebuit să se integreze
în medii lingvistice străine,
„unde, în cel mai bun caz, s-au
putut institui într-o minoritate
culturală a propriei limbi”15.
Spre deosebire de ceilalţi
membri tipici ai unei elite în exil,
pentru care bariera lingvistică
e mult mai uşor surmontabilă,
scriitorii, „ingineri ai sufletului”
cum îi catalogase Stalin, trebuie
să treacă prin decizii existenţiale
traumatice legate de scriitură.
Dacă aleg varianta continuării
scrisului în limba lor maternă,
vor fi de regulă reduşi, ca impact,
la propria comunitate de exilaţi,

scriitura lor neputând ajunge nici
la cititorii nativi, rămaşi în urmă,
nici la cititorii din patria adoptivă.
John Neubauer oferă, pentru
această categorie, exemplele lui
Sandor Marai şi Witold Gobrowicz.
Dacă adoptă limba comunităţii în
care s-au mutat, însă, opera lor
devine de îndată accesibilă unui
public larg, chiar global, dar, spune
criticul,
„metamorfoza devine
sursa unui sentiment inevitabil
de inadecvare, inferioritate, ce
generează crize, desigur fertile
artistic: cazul lui Emil Cioran, al
Agotei Kristof etc”16.
Numeroşi
scriitori
însă
– ca Milan Kundera, Andrei
Codrescu,
Jerzy
Pietrkiewicz,
Ota Philip, Libusa Monikova, Jiri
Grusa – dintre contemporani,
par a-şi fi schimbat cu uşurinţă
mediul lingvistic matern cu
acela de adopţie, şi majoritatea
scriitorilor de calibru din Europa
de Est transformă expunerea la
pluralitatea lingvistică într-o
sursă de creativitate.
NOTE
1 John Neubauer, History of the Literary Cultures of East-Central Europe:
junctures and disjunctures in the 19th
and 20th centuries, edited by Marcel
Cornis-Pope, John Neubauer, John
Benhamin BV Publishing Co, USA-Netherlands, 2006
2 John Neubauer, op. cit., p. 18
3 Svetlana Boym, Estragement as a
Lifestyle: Shklovsky and Brodsky, în
Exile and Creativity: Signposts, Travelers, Outsiders, Backward Glances, Duke
University Press, 1998, p. 241
4 Ibidem.
5 Ibidem.
6 Ibidem.
7 Benedict Anderson, Imagined communities: Reflections on the Origin and
Spread of nationalism, Verso, London,
UK, 1991, 1983
8 „Miile de zile care s-au scurs între
copilărie şi întâia maturitate dispar
fără întoarcere! Cât de ciudat este să
ai nevoie de ajutorul altcuia pentru a
afla că acest bebeluş gol în fotografia
îngălbenită, întins fericit pe pătură,
eşti tu însuţi ” Benedict Anderson, op.
cit., p. 204
9 Svetlana Boym, art. cit., p. 242
10 Ibidem.
11 Svetlana Boym, art. cit., p. 243
12 Svetlana Boym, art. cit, p. 244
13 John Neubauer, Exile: Home of the
Twentieth Century, în John Neubauer,
Zsuzsanna Tarak Borbala, The Exile
and Return of Writers from East-Central Europe: A Compendium, Walter de
Gruyer GmbH &Co, Berlin, Germany,
2009, p. 11
14 John Neubauer, op. cit, p. 11
15 Idem., p. 12
16 John Neubauer, op. cit, p. 12
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Mediana STAN
Dictando
lângă fereastră e o masă mică acoperită cu un vraf de caiete deschise
ridicându-se în afară într-un cer răvășit de același alb pătat cu
cerneală albastră
copilul își face temele, scrie cu stiloul, atent,
mă așez lângă el,
este o zi ca toate celelalte,
soarele roșu se întrezărește între filele albe mult în dreapta noastră,
și-a tot mutat locul unde apune, ajungând într-un punct parcă
nefiresc, trăgând după el lumina ca pe o fașă elastică, tot mai lungă,
o roată în flăcări desprinsă dintr-o mașină care a derapat de pe
șoseaua îngustă a timpului
noi ne menținem pe același drum, facem aceleași lucruri, rostim
aproape aceleași cuvinte care se așază pe lumina velină
fluturi agățați de perdea
ceilalți ai casei sunt plecați pentru un timp suntem singuri pe o filă
albă
copilul se străduiește să își ordoneze literele pe benzile orizontale, câte
un “o” ca un soare mic îi mai scapă sub linie, și eu îl încercuiesc cu
roșu, e dificil pentru el să stea concentrat mult timp
pe benzile caietului încep să treacă vagoane cu mingi sau cu lego
a terminat de scris, se îndreaptă spre covorul cu jucării
mă ridic și aranjez lucruri, șterg, spăl, sunt atâtea de făcut, mă mișc
fără încetare
soarele își arde cauciucul roșu între turnurile de răcire ale
combinatului, se va topi în aburi de culoarea căpșunelor, va fi turnat
din nou în același tipar rotund
luăm cina împreună cu doi urși de pluș mergem la culcare,
intrăm în somn, în niște turnuri de beton armat
înăuntru au loc reacții chimice violente, irup himere colorate intens
plutim prin baia unor imagini lichide
ne ridicăm cu fețele negre, pe marginile pleoapelor de culoarea
portocalei mai dansează făpturi fantastice, deschidem ochii, le vedem
alergându-ne pe brațe, pe cearșafuri, dispar
din chiuveta de metal ies aburi fierbinți,
învăluind siluete negre de păsări îmbulzite pe antenele de pe
acoperișul vecin într-un fum învăpăiat

Rareș POP
Scăparea
Viața. Ce înseamnă viața?
Caut sensul ezoteric
Fără folos, rămân dezgolit
Fără vlagă, fără putere,
Rămân singur, în întuneric,
În tăcere.
Stau și mă-ntreb
Care mi-este rolul? Cred...
Alienarea de tot ce mă făcea fericit odat’
Acum, sunt atacat.
De cine? Vă întrebați...
De mine.
De cine sunt cu adevărat.
Nu mai rămâne decât să mă ascund,
Să scap de mine,
Să mă afund.

Poezie pentru un străin
Bună străine, cu ce ocazie pe aici?
Ai uitat că ne-ai lăsat
Să te uităm, cand eram mici?
Imaginea ta este ștearsă.
De mult timp arsă.
Uitată si călcată,
În trecut lăsată!
Sângele îmi îngheță,

ne aruncăm hainele unul altuia prin aer, ne îmbrăcăm
copilul și-a așezat caietele ca niște nori mici scriși presați între coperte
de carton, în rucsac
ne punem pe deasupra pelerina de lumină albă, moale, gluga de soare
roșu
plecăm către aceleași ținte, intrăm în aceleași clădiri, ne întoarcem pe
rând în același loc,
în balta roșiatică de lumină mă așez pe canapeaua din hol
îmi desfac șireturile de la pantofi cu mișcări încete părul meu căzând
răsfirat ca o pulbere densă peste lucrurile roșiatice
copilul se apropie de mine îmbrăcat în roșu

Fluviul de gânduri se revarsă.
Îmi inundă mintea, mă apasă...
— Ceva este pierdut.
Bună străine, cu ce ocazie pe aici?

Trecerea timpului - Poezie despre
Eminescu

Trecerea timpului, mătură tot în cale.
Inocența mi-este umbrită
De ale lui cuvinte, răpită.
Foi de poezie desprinse,
Zboară spre necunoscut,
Lăsând un gust amar în urmă,
Un loc tainic, neștiut.
Șuvoaiele de gânduri,
Parcă-mi inundă mintea.
— Îi aud numele ilustru...
Eminescu, al nostru scriitor
Eminescu, al nostru salvator!
Rânduri risipite, spulberate,
Se varsă în oceanul albastru
Aducând în fața unui copil,
Un sihastru.

Lacrimi de dor

Ești sărutul cald de vara,
Aerul proaspăt de dimineață,
O rază de soare,
Caldă, plăpândă,
O dulceață.

Lacrimi de dor pentru tine...
Suflet drag care mă iubești,
De fiecare dată când plec,
Am nevoie de iubirea ta,
Să mă hrănești.

Știu că mă auzi,
Chiar și la zeci de kilometri distanță!
Lacrimile de dor purtate
Ne vor uni odată,
Sufletele îndepărtate
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Raluca MACOVEI
Aripi împletite cu primăvară
Hieroglife ondulate,
sparte în mii de secunde
înfloresc alb
pe culmea unei șoapte solare.
Vibrațiile unui răsărit utopic
zvâcnesc la fereastra ființei mele;
mă topesc în ecourile surde
ale timpului grăbit...
Rătăcită printre labirinturile himerice
ale existenței
îmi găsesc refugiul
în orizonturile albastre
pictate de ea,
cea cu soarele în suflet
și infinitul în priviri,
cea care îmi țese noi aripi,
când cele vechi mi se frâng.
Evadez dintr-un univers
cu nuanțe ebenine
într-un spațiu paradisiac,
îmi extrag sevele puterii
din pulsațiile glasului ei,
al mamei mele
... căreia îi aduc elogii
inscripționate pe soclul
unei iubiri eterne.

pe talazurile învolburate
ale unei mări mute,
cu valuri zvâcnind de bătaia mai multor inimi.
O harpă aurie desprinsă
din mâinile de ceară ale răsăritului
vibrează, se destramă
în vise spulberate
de o dorință albastră.
Aud întâia oară flăcările
unui cuget rătăcit
...un heruvim acvatic
ce mă-ndeamnă să-l urmez.
Mă supun ascultătoare,
dar suspinele unui eu necunoscut
ademenesc sunetele în capcana neștiutului;
devin brusc prizoniera tumultului maritim.
Spiritul adâncurilor mi se înfățișează
demonic,
îi simt puterea mefistofelică,
iar privirea-i rece îmi îngheață respirația
în mii de constelații...
Un cal înaripat cu aspirații frânte
râde din spatele cortinei azurii.
Mă metamorfozez și strig:
- Sunt o sirenă cu aripi
crescute în interior,
ce te-a demascat...
-Maestre Poseidon,
știu acum că ești nemuritor !

Pelerinaj pe cărarea cerului

Fantasme

Amurgul își înalță brațele de mătase,
pictând zâmbete de liliac
pe fereastra sufletului.
Deodată, soarele cade...
Pași portocalii tresar în visare.
Florile asfințitului ard trandafiriu
și încet - încet,
stelele devin arhangheli
pierduți printre filele
unui univers din povești.
Cântă luna cu vioara nopții,
stau la pândă pomii
cu glugi de omăt și ochi mici
ce râd albastru
acompaniați de chitara vântului.
Ridic mâna spre cer
și trag de codițe o stea...
Ea-mi alunecă ușor în palmă
învăluită într-un surâs
din petale de trandafir.
Încearcă din răsputeri să evadeze
din colivia de cuvinte
ce o țin prizonieră
ca pe-o argintată muză,
ea, nimfă himerică
născută din Lună!

Țes cu fir străverziu
cosmosul de sufletu-mi
înflăcărat...
Focul se întețește,
încerc să zbor,
dar descopăr că sunt
o omidă translucidă
neinițiată
în arta metamorfozării.

Un alt călător prin timp

Deschid taina unui orizont din flăcări
cu ajutorul unui mănunchi de chei ruginite,
de pe altarul unei iubiri uitate
culeg pulberea unor albastre ecouri.

Minut ondulat,
clepsidră cu gânduri de porțelan,
ace de ceasornic împietrite în uitare...
Tăcerea recită versuri,
dar mintea-mi rămâne o explozie de viori.
Un pitic bate toba
și sufletul mi se naște

de culoarea fulgerului
mă călăuzește în ardoarea necunoscutului,
în oglinda unei respirații interzise.
Simfonii de fluturi, cascade de visuri
în sufletu-mi înflăcărat
alcătuiesc un arpegiu suspendat
pe culmea unei șoapte pierdute-n abisuri.
Timpul aleargă pe zidurile trandafirii,
înamorat de eterna întoarcere a primăverii...

Natura e în mine

Inscripție pe marmura clipei

Ascultă, vântul împletește
cu fir străveziu
glasul naturii
de tăcerea aripilor mele violet.
Mă împresoară visător
în sclipiri de-argint
și îl îmbrățișez șăgalnic
în vibrația unui zâmbet de înger.
Un ciob de lună spartă
se zbate prin degetele-mi jucăușe,
împletind noaptea cu șoapte stinse.
Adun vorbe, picături, ecouri,
ce mi se preling
pe sufletul
de care atârnă stropi de ploaie.

Vântul galant caută luna
printre fraze rupte, desperecheate,
frunzele, frânturi de stele întârziate
transfigurează în poem lumina.

Privește, soarele învăluie
mușuroiul universului
în șoapte de magnolii,
înainte de a deveni captiv
în susurul cuvintelor mele.

Mă scufund în neant,
bătăile disperate
ale unor aripi inexistente
mă transformă
într-un fluture invizibil
ce mai are de trecut un val
înainte de a deveni
pasăre!

Inspir un foșnet de litere,
în pașii mei presar visare,
căci mă declar o călătoare
în a universului mistere.
O corabie din sunete aprinse

Simte, stelele plutesc
în adieri de salcâm
pe filele imaculate
ale unui plăpând suflet
zămislit din poezii.
Pe un cer prea azuriu
o mână modelează
cu bucăți de nori
povestea unui vis prea copilăros ...
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Mircea DUCA
CANTEC PRIBEAG DE ANUL NOU
Nu am ce schimba.
Ziua de ieri trece fara sa doară.
Nu am ce sa regret,
Daca trece,trece,
Nu se mai poate muri incă odată.
Nu sunt vinovat.
Ca nu mai am ce schimba,
Si nu regret,
ziua de ieri trece fără să doara.
Nu au plecat din mine decât păsările călătoare,
Cele reîntoarse pe cuib.
La ce bun atâta pândă,
Atâta streașină la inimă,
Atâtea în mine,nu se mai lasă privite.
Ar trebui un nou început pentru atâtea care
nu se mai lasă privite, măcar.
Ziua de ieri trece fără să doară.
CÂNTEC DE UITAT LUMEA
Dezordinea care mie îmi place.
Metafora moțăind încă pe colțul mesei,
Ultimul cuvânt care mi s-a mai păstrat.
Nimeni nu se ridică în picioare.
Sunt răni de acasă și dureri
Cu care mai rostogolesc de-a bușilea
Apusul de soare.
In mine atâția sunt de pământ,de iarba,de maci în grâu.
Aproape că i-am uitat.
Câteodată când merg pe drum
Parcă sunt celălalt cu care nu m-am mai intâlnit demult
și nu mă mai întorc,
visez mai departe.
IN PAT
In pat,
Dimineți prescrise,
Motăneli în așternut,
Cadâne și anti-cadâne,
Minciuni elegante,
Sfieli răgușite,
Un pahar cu apă,
Cafeaua fierbinte,
Hotarâri de vară,
Ce fac azi,ce las pe mâine,
Zbenguiala luminii,
Pe afară,
Un ultim sforăit de amiază,
Sfârșitul unei nopți,
Bârfa săptămânii,
Motăneli de așternut.
INTEROGAȚIE NAIVĂ
Ce ramâne după plâns?
Mă întreba copilul din mine,
Căruia nu i-a raspuns nimeni și-mi spunea
”că nu i-a ajuns niciodată copilăria”
Trăindu-și plânsul de copil
Până la adânci bătrânețe
Când i s-a părut că viața e prea strâmtă,
Cu duși și neîntorși,
Cu același apus de soare.

Că nu i-au ajuns niciodată intâmplările,
Că de ce mâine e o altă zi,că doare
Când trebuie să închei mereu
Cu și-așa mai departe.
MĂI TATĂ, MĂ!
Fratelui meu de suflet Ioan Florea
Oriunde ar fi!
Mădărașul ei de treabă!
La Band e vineri și-i zi de post,
și tot vine înspre noi,
încet că drumul dimineții e prost,
și-i ceață de țigani la izvor,
Măi Tată, mă!
Nu te grăbi că aici tot ce se promite
pe pământ în cer e pe dos
și-s de-a îndărătelea și stelele.
Mădărașul ei de treabă!
Fratele meu,ce Tineri am fost.
Măi Tată, mă!
CALATORIE INTROVERTITĂ
Caut gară unde să pot cumpăra un bilet de tren
Dus-întors,
Tg.Mureș-Moscova.
M-aș duce să-mi caut pașii pierduți
Cu limba rusă în școală,deși acolo m-am întâlnit
și nu-mi pare rău cu A.P. Cehov, Vladimir Maiakovski,
Serghei Esenin și fără să vreau cu tovarășul I.V.Stalin
care avea o statuie
de bronz în centrul orașului,
după aceea au cam încărunțit vremurile,
dar eu totuși m-aș duce să-mi caut pașii pierduți
cu limba rusă din școală,
pașii nu s-au mai întors niciodată.
Caut o gară uitată
Unde se vând bilete până la Moscova,
O gară a pașilor pierduți.
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“Actorul este un histrion al timpului prezent
iar regizorul al timpului trecut”
Interviu cu Liviu Pancu, actor al Companiei Liviu Rebreanu
Liviu Pancu este un nume cunoscut în peisajul vieții artistice mureșene. Actor, regizor, director de teatru,
profesor, creator de festivaluri, Liviu Pancu se pregătește pentru premiera din 27 martie 2019 a spectacolului
D’ale Carnavalului de I. L. Caragiale, în regia lui Adi Iclenzan, la Teatrul Național Târgu-Mureș. Pe Liviu
Pancu spectatorii îl mai pot vedea în spectacolele Floor Covering (Terminal), Miss Libery. Ultimul Madrigal
la New York, Portughezul, Școala Nevestelor.
Ai absolvit actoria la București,
în 1991, o perioadă destul de
tulbure din istoria post ’89. Cum
a fost atunci, student fiind, întrun București care încerca să își
regăsească reperele?
L.Pancu : Începuturile dorințelor
mele de a urma Calea Teatrului
au fost într-o episcopie, când la
vremea aceea doream să mă fac
preot. Perioada de dinainte de
’89 în relație cu ,,Divinitatea” a
fost foarte complicată. Doream
din tot sufletul să port flacăra
vie a bunicului meu – preot, ce
și-a dus convingerile până la
sfârșitul vieții, în ciuda celor 16
ani de închisoare politică. Marea
schimbare produsă în 1983-1984,
când trebuia să iau o decizie
importantă, obligat fiind de
contextul social de atunci, în a-mi
schimba în acte părinții biologici,
m-a determinat să spun Stop! unui
asemenea gest. Saltul de la preoție
la actorie, singura apropiată
sufletului meu, a fost doar
inspirație și chemare de moment.
Intrarea la IATC I.L.Caragiale
București în perioada anilor ’80 aș
caracteriza-o mai degrabă ca pe o
competiție cu mine însumi decât
cu cei 150 de candidați pe 3 locuri.
Perioada post decembristă din
punctul meu de vedere necesită o
discuție mult mai amplă precum
și o caracterizare sau relatare a
sentimentelor unui tânăr artist
din acel timp ce a trăit direct
evenimentele din 1989. Absolvirea
m-a surprins într-o dublă calitate
prin angajarea la Teatrul Odeon
și asistent al Doamnei Miriam
Răducanu la UNATC.
Începuturile tale actoricești sunt
legate de nume importante ale
scenei românești: Sanda Manu,
Ion Cojar, Miriam Răducanu, Ion
Luchian, Alexander Hasvater,
Cornel Todea. Cât de mult au
contact experiențele avute cu
acești artiști în cariera ta?
L.Pancu : Formarea unui actor este
legată de ,,întâlniri” triplate de o
muncă îndividuală în continuă
depășire de sine. Sanda Manu,
unul din pedagogii renumiți din
lumea teatrului, m-a determinat
să caut în locurile subtextului
existenței
umane,
George
Constantin, un monstru sacru
al scenei românești, a dezvoltat
spațiul siguranței regăsit în jocul
unui copil, Soby Cech, cel care
a insuflat continuu starea de
veghe și curaj în actul mișcării
și luptelor scenice iar pe Miriam
Răducanu aș putea să o consider
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o magiciană șamanică a gestului
și ritualului artistic în expresie.
Cătălina Buzoianu, Ion Cojar, Ion
Luchian, Alexander Hasvater,
Cornel Todea au fost câțiva dintre
regizorii cu care am avut bucuria
să lucrez.
Ce te-a determinat să pleci
din București și să te alături
Companiei Liviu Rebreanu?
L.Pancu : S-a zvonit că Naționalul
din Tîrgu-Mureș își dorea să
devină o a doua Craiova, titlu
de glorie în lumea teatrului
românesc la acea vreme. Cert este
că a fost deopotrivă destinul și
alegerea mea!
La un momendat, regia a început
să fie principala preocupare. Ce
s-a întâmplat? Ce determină un
actor să treacă de cealaltă parte a
liniei, în ipostaza de regizor?
L.Pancu : Venirea în TîrguMureș a transformat multe în
viața mea atât profesională
cât și personală. Evenimentele
multiple în care am fost implicat
ca și activități paralele muncii
mele din teatru, precum profesor
cadru asociat UAT Tîrgu-Mureș,
colaborarea cu Primăria TîrguMureș și înființarea în Cetate a
Teatrului Scena dar și a Ordinului
Cavalerilor Lup m-au determinat
să caut și alte forme de expresie
artistică decât cele ale unui actor.
Așa că am urmat a doua facultate
de regie de teatru, ce mi-a adus
șansa ca postul de actor de atunci
să fie transformat în regizor al
Teatrului Național Tîrgu-Mureș.
Montările de la Teatrul Scena și
Teatrul Național m-au determinat
să ofer publicului și această
componentă de care sunt atras –
regia de teatru.
Să vorbim puțin despre Caragiale
și D’ale. Pare un text care te
bântuie… Cum te raportezi tu la

textele lui Caragiale?
L.Pancu : Consider ca este extraordinară șansa de a fi într-o
viață artistică de 3 ori 3! Catindat
și Arlechino în trei ipostaze total
diferite. Dacă aș rămâne doar la
Caragiale, în magia personajului
Catindatul, aș începe cu spectacolul
montat în regia regretatului mare
om și pedagog de teatru Ion Cojar –
Studioul Casandra București, apoi
în regia marelui Grigore Gonța
la Teatrul Național Tîrgu-Mureș
și ultimul sub bagheta magică a
incredibilului Silviu Purcărete la
Teatrul Național Sibiu. Timpul
prezent mă regăsește într-o nouă
și fericită formulă pentru mine,
tot în D’ale carnavalului dar de
astă data în rolul lui Crăcănel
– Mache Razachescu, în regia
tânărului căutător de adevăr Adi
Iclenzan. Apropierea de Caragiale
am mai făcut-o prin spectacolul
montat la Studio cu studenții anul
IV de atunci, O noapte furtunoasă.
Care crezi că
trebuie să fie
principala calitate a unui actor ?
Dar a unui regizor?
L.Pancu : Actorul, pentru mine,
prin
excelență
esențializează
natura umană și apoi o reprezintă
iar regizorul își caută structuri
în natura umană și apoi le
confecționează. Așa că actorul este
un histrion al timpului prezent iar
regizorul al timpului trecut.
Pe 27 martie 2019 este premiera
cu D’ale carnavalului. Dacă ar
fi să faci un promo pentru a
convinge spectatorii să vină la
teatru, cum ar suna acesta?
L.Pancu : Depinde dacă este de
radio, TV sau presa scrisă !!! J
,,Miercuri, Mangafaua pleacă la
Ploiești ! Tu, hai la teatru !”
A consemnat Laurențiu BLAGA
Foto: Bereczky Sandor
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Prin expoziţia sa, a V-a la număr
în formulă singulară, artistul Petre Căpriţă,
ni se dezvăluie cu o sinceritate declarativă,
debordantă în exprimare: Introspecţii.
Adică, dacă e să luăm ad literam definiţia,
acest lucru s-ar referi la: „observarea și
interpretarea propriilor stări și dispoziții
mentale și emoționale” în formă şi limbaj
artistic personal, uşor identificabil – într-un
cuvânt, adaug eu, stil, respectiv întoarcerea
spre sine şi analiza sa. Nosce te ipsum poate
ar fi trebuit să scrie şi el la intrarea în
Galerie şi, totodată, la intrarea în universul
creaţiei sale, din care ne oferă cu modestia
caracterului său, o nouă frântură.
Cu origini de sorginte brâncuşiană, cu iz
gorjean şi cu solide studii de specialitate la
Bucureşti, absolvent la clasa reputatului Sorin
Ilfoveanu, Petre Căpriţă este, la rândul său,
acum, profesor, la fel de apreciat de elevii
săi, şi nu numai, la Liceul de artă din TârguMureş.
43, pare un număr aleatoriu, oarecare,
pe care îl strecoară într-una dintre lucrările
sale, el reprezintă de fapt, anii de acumulare,
de formare şi, mai apoi, de permanente
frământări, întrebări, căutări dar şi concluzii
– momente de răgaz. Expoziţia de faţă este
ultima dintre aceste concluzii! Mulţumirea e
efemeră. Şi-apoi, artistul dornic de a atinge
ceea ce nu poate atinge în fapt, niciodată, o
ia de la un nou 0. După propria mărturisire,
acest 0 are o dublă interpetare: punct nou de
plecare sau, moment 0 la care se reîntoarce,
la care se raportează ca reper iniţial,
primordial.
La artistul Petre Căpriţă, cifrele, frecvent
regăsite în confesiunile sale plastice, au rol
de elemente formale în economia structurii
compoziţionale a tabloului dar, şi trimiteri la
încărcătura simbolistică şi interpretaţională
mereu valabilă, dar investite şi cu propriile
sensuri: 2 - dualitatea, binomul, perechea...
cu o infinită posibilitate interpretaţională
regăsită în multe lucrări cu apel la expresia
antitetică: formă-culoare, solid versus fluid,
amorf versus compact şi pe aceeaşi antiteză:
portret-mască, ego-alter-ego, lumină –
întuneric, etc., etc. 5-ul cu trimitere la
elementele originare: apă, pământ, aer, foc şi
eter - văzut ca element divin. Sunt doar câteva
exemple.
Astfel, lucrările – fragmente din sinele
artistului, sunt acum, la discreţia dispoziţiei
de tălmăcire a privitorului. Artistul le oferă cu
o puternică descărcare emoţională. Percepem
şi alte simboluri ce se repetă cu obstinaţia
frământării: Clepsidra, respectiv Timpul ce ne
traversează cu tot arsenalul său, de curgere,
trăire, uitare sau chemare prin amintiri,
Poarta, Zidul, Figura de cele mai multe ori
lipsită de portretizare, schematizarea ei, fără
a fi individualizată – Chipuri uitate cum le
zice el, posibile alter-egouri, Cercul într-o
veşnică perfecţiune dorită, regăsit în multiple
modalităţi de exprimare, ca o matrice a
absolutului, Zidul, Matca sau Materia în stare
amorfă, chiar de explozivă pulverizare a ei, de
Erupţie, sau, în cea a închegării sale în forme
ce dau sens existenţei. Rama, regăsită uneori
în interior şi nu mărginind lucrarea, cum
suntem obişnuiţi, are tocmai rolul de a oferi
cadrul coagulării materiei.
De fapt, revenim şi, desluşim aproape în

fiecare dintre lucrări, dualitatea artistului.
Poarta, regăsită într-o serie de lucrări
sugerează spaţiul dintre cele două lumi şi se
iveşte întrebarea dacă ai dreptul să pătrunzi
sau nu, în tăinicia sufletului?! Dar, cum totul
este acum, pe simeze, cred că răspunsul este
evident.
Universul simbolurilor din creaţia sa
este foarte cuprinzător, e o lume deschisă a
desluşirilor, ce invită în permanenţă atât la
„prospecţie” artistică cât şi la introspecţie;
o observare atentă a lumii celui ce ni se
prezintă azi în nuditatea trăirilor sale,
lansând o permanentă provocare a „propriei
introspecţii” – dacă e să folosesc un pleonasm.
Fiecare lucrare dezvăluie o altă stare, o
altă ipostază pe care artistul a încercat-o în
demersul său din ultimul an.
Definitorie pentru artist în această
etapă, chintesenţă a mesajului de ansamblu,
lucrarea Introspecţii, ce se impune în spaţiul
în care ne aflăm, e un colaj pe o suprafaţă
generoasă dominată de o uriaşă maşină de
scris, paradoxal lipsită de litere şi cifre. Astfel,
aşa zisele „cuvinte” rezultate vor fi neîncetat
„bătute-n culori”, într-o „scriitură” artistică
ce-l caracterizează. Câteva siluete minuscule
se preumblă într-o atmosferă suprarealistă,
pe care o găsim şi în lucrarea apropiată ce ne
conduce în lumea oniricului, a multiplicării
visului, în straturi de imagini, Stratificări.
Aşază cu măiestrie subtile şi multiple straturi
de culoare peste cele de amintiri şi trăiri.
Intrezărim.
Transformarea şi schimbarea sunt
principiile dominante ale universului său
pictural. Uneori explodează în roşu care
incendiază, apasă şi se zbate, ca un leit-motiv
ce punctează majoritatea lucrărilor, apoi

negru profund de tenebre, albastru ca linie
delimitând orizontul şi lumile sau în verde
suculent în dialog cu roşul complementar
pentru exaltarea lor şi implicit a compoziţiei
căreia îi conferă dinamism. Alteori găseşte
tihna în ocruri discrete, cu irizări violete,
culori de pământ, griuri surdinizate care
conferă o discretă emoţie şi un dorit Echilibru.
Pete de negru atent plasate echilibrează
compoziţiile. Simbolistica celor două linii
oblice intersectate, rezultand un “X” uriaş,
dominant, asociat cu paleta de culori şi
ustensilele proprii domeniului, e cea a unei
imense necunoscute ce poate fi creaţia la
începutul fiecărei pânze albe.
Contrastele complementarelor, starea
de vibrație cromatică duc spre o adevărată
combustie, culoarea pusă cu vână: albastru,
roşu sau verde, dispunerea coerent-ştiută
a elementelor compoziţionale, inserţiile de
materiale mai puţin convenţionale, surse de
efect vizual dar şi cu trimiteri la multitudine
de sensuri, toate sunt silabe ale unui discurs
vizual răspicat scris la uriaşa Maşină de
scris...iluzii. O defilare a formelor-informe
de început de lume, a exploziilor energiei
culorilor într-un abstract gestual, a imaginilor
acute a căror precizie fotografică e voalată
sau, dimpotrivă, provocatoare, a personajelor
venite dintr-o lume a oniricului sau a
obiectelor cu rezonanţă picturală, iată cum ni
se relevă expoziţia. O Călătorie în timp şi pe
linia timpului, într-un permanent du-te vino
ce înseamnă viaţa.
Mulţumindu-i artistului pentru
permisiunea de a pătrunde în lumea
„propriilor sale stări și dispoziții mentale
și emoționale”, vă doresc şi Dvs. sincere
Introspecţii!
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Atelierul de literatură litart
poezie și literatură de calitate
Adrian RENTEA
Ediţia din 26 februarie 2019
a cenaclului LitArt, desfăşurată
în faţa unui public sensibil mai
numeros, însă la fel de cald
ca la ediţiile precedente, a fost
împărţită de amfitrionul ei,
poetul Adrian Armand Giurgea,
în două părţi distincte: prima,
a consemnat două debuturi, a
doua a fost rezervată unor nume
consacrate în cadrul cenaclului;
între cele două momente intercalându-se un respiro muzical.
Seara a fost deschisă de
Raluca Macovei, elevă la Colegiul
Naţional Unirea, care a surprins
plăcut cu o poezie bine receptată de public. Calupul destul
de consistent de poezii a fost
apreciat de criticul Constantin
Nicuşan. Citând-o pe autoare,
care se autodefineşte într-unul
din poeme drept o călătoare în
mister, printre mistere, acesta
a remarcat că în ciuda unui „vis
copilăros” prezent pe alocuri,
poezia este bună, cu asocieri
oximoronice interesante şi pasaje
de baladesc; tânăra poetă dând
dovadă nu numai de talent dar şi
de un vocabular bogat, semn al
lecturilor intense. Totuşi talentul acesta ar trebui zăgăzuit căci
are tendinţa să se reverse uneori
dincolo de ceea ce ar trebui să
rămână poezie, aceste scăpări
fiind însă scuzabile atâta timp cât
autoarea se află încă pe drumul
experimentelor, a căutării unei
identităţi. Nicuşan este însă optimist în ce priveşte găsirea identităţii, fiind nevoie doar de puţin
lucru la structura tematică pentru
a avea un mesaj mai puţin difuz,

care tinde să se dilueze datorită
abundenţei motivelor abordate ,
precum cele ale timpului, jocului,
ludicului, zborului, ale sacrului şi
profanului, etc.
Al doilea debut din această
seară a fost cel al lui Rareş Pop,
elev şi el la Colegiul Naţional Unirea, care ne-a citit patru dintre
creaţiile sale. Poezia lui Rareş,
potrivit caracterizării făcute de dl.
Nicuşan, a venit cumva în completarea celei a Ralucăi Macovei,
o altă ipostază a adolescenţei
poetice, în care este evidentă o
tentaţie a meditaţiei filozofice;
doar o tentaţie, însă, căci autorul
recurge prea repede la retorică
şi exclamaţie reuşind astfel să
frângă cursul fluid al meditaţiei.
În ce priveşte substanţa discursului aici criticul a identificat câteva
mari probleme. Şi anume: redarea

prea simplistă a unor expresii,
epitete de natură Eminesciană,
rimele forţate care banalizează
poezia… Astfel, recomandarea ar
fi să renunţe la rime, sau să le
folosească doar la construcţie, iar
apoi, în forma finală a textului să
renunţe la ele; şi dacă tot dovedeşte o înclinaţie spre meditaţie,
să citească pe lângă poezie şi
multă filozofie, iar apoi, după
mult studiu, transgresia spre liric
va veni de la sine, căci „se vede
că are avânt, dar nu-l ascultă
instrumentele deocamdată”. În
încheiere, la îndemnul criticului, au luat cuvântul şi dintre cei
prezenţi, dându-le sfaturi celor
doi tineri autori.
A urmat apoi o pauză, nu
publicitară ci muzicală, în care
ne-a încântat David Modiga, elev
al Liceului vocaţional de Artă, la

vioară, acompaniat la pian de
profesorul lui, Lokodi Lehel.
Partea a doua a serii, aşa cum
am mai spus, a fost rezervată
unor autori binecunoscuţi apropiaţilor cenaclului, dar nu numai,
ci şi cititorilor de poezie în general. Primul la cuvânt a fost poetul
Mircea Duca, nume care nu mai
are nevoie de prezentare, fiind
agreat de multe reviste din ţară.
Domnia sa ne propune, potrivit
lui Nicuşan, poezia ca vis, în care
aproape că nu putem găsi frontiera între realitatea somnambulă
şi visul poetului, un jurnal în
care autorul face recurs la poeţi şi
toponimice din zona Ardealului,
aducându-ne nişte cuminţi duminici de poezie. Dincolo de acest
jurnal Mircea Duca, un poet al
nostalgiei, nu ţinteşte să spargă
canoane, să şocheze ci să aducă
banalul, cotidianul, livrescul la
rang de poezie.
Mediana Stan a încheiat seara
de lecturi, supunându-ne atenţiei
un singur poem, intitulat Dictando. Potrivit lui Nicuşan, Mediana
a revenit la cenaclu cu o abordare
interesantă, care o defineşte mai
mult în ceea ce vrea să fie ea ca
identitate în poezie, pentru că
dacă la primele sale apariţii ne-a
obişnuit cu fragmente de proză,
acestea erau de fapt poeme în
proză, în care descrierile se suprapuneau, se intersectau asemenea
unor jocuri de lumini, de umbre.
Spre deosebire de restul atitudinilor poetice din această seară,
pe Mediana o caracterizează
aplecarea spre detaliu, fire interiorizată ca atitudine poetică, ea
porneşte de la universul domestic, creând un tablou interior, un
univers cald, calm, protector.

