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 Nu de puţine ori, istoricul literar luminează un aspect ne-
cunoscut al unei opere, reface un profil artistic din câteva 
trăsături biografice inedite, sugerează analogii şi expune co-
respondenţe de incontestabilă pregnanţă documentară. 

Obiectivitatea ca metodă de 
lucru

Iulian BOLDEA

pag. 10-11

Cu volumul „Surâde şi nu cerceta”, poetul Dumitru Iftime 
aduce un suflu proaspăt în aerul poetic dobrogean. Poemele 
sale sunt pline de savoare şi autenticitate, ludice şi juvenile, 
subtile şi minuţios construite...
pag. 5-6

Poezia, „un fel de cruce cu aripi și 
gheare/ crescută în carne…”
Mihaela MERAVEI

ARIADNAE XXIII

INTERVIURI

Costin Gavază
și 

Cristian Iorga
în dialog cu 

Laurențiu BLAGA

pag. 2-4,8

     Să fii deopotrivă Venus şi Aurora când ştii clar că te cheamă Ariadne, să-ţi 
faci un Selfie cu Madona, să priveşti Inmuguririle şi-un Cântec angelic să-ţi 
împresoare sufletul, să ghiceşti în Constelaţii şi să asculţi Vibraţiile Nocturne 
iar dimineaţa să te trezeşti pe pleoape cu Roua luminii ivite, să ţopăi într-o Acid 
forest şi să te întâlneşti cu o Mireasă ce se adapă la Izvoarele fântânii magice...
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„Când îmi iese un rol simt că am ales bine făcându-mă 
actor. Am acea satisfacție a lucrului bine făcut”

Actorul Teatrului Național Tîrgu-Mureș Costin Gavază în dialog cu Laurențiu Blaga

Laurențiu Blaga: Cum a ajuns un 
arădean să facă școala de actorie 
la Iași, să se întoarcă la Arad iar 
apoi să se stabilească la Târgu-
Mureș?
Costin Gavază: Este o poveste 
foarte lungă. Eu am avut înclinații 
artistice de mic. Educatoarele și 
mai apoi învățătoarea mea le-au 
spus alor mei că am înclinații 
artistice, în special către actorie. 
Dar cred că momentul decisiv 
a fost acela când am descoperit 
colecția de viniluri pe care părinții 
mei o aveau în casă. Le-am luat pe 
rând și am ascultat toate poveștile 
și muzicile existente în acea 
colecție. Am început să le redau 
cu intonațiile și interpretarea 
lor, dovedind o memorie bună și 
ureche muzicală. Imitam foarte 
bine orice, iar într-o vacanță cu 
părinții la mare, la 2 mai, Sergiu 
Tudose - actor al Teatrului din 
Iași - m-a auzit povestindu-i unui 
verișor de-ai mei poveștile de 
pe acele viniluri. Atunci, Sergiu 
Tudose le-a spus alor mei că 
am date de actor. Mai apoi, în 
școala generală, am jucat într-o 
feerie muzicală, Scufița albastră 
și prietenii ei, în regia doamnei 
Marinela Fleșeriu, apoi, în liceu, 
în Cruciada copiilor, la Teatrul 
de Marionete din Arad. Apoi, în 
perioada liceului interesul meu 
s-a îndreptat către sport, cu 
câte două antrenamente pe zi, 
competiții în fiecare weekend. Din 
clasa a XI-a m-am pregătit pentru 
a da la drept, pentru a îndeplini 
dorința tatălui meu. 

L.B.: Dar nu ai rămas în domeniul 
juridic...
C.G.: Am intrat la drept 
internațional, în primul an, la 
Arad, dar mătușa mea de la Iași 
mi-a spus că vor fi scoase 4 locuri 
de băieți la clasa lui Sergiu Tudose, 
la Facultatea de Teatru din cadrul 
Academiei “George Enescu” Iași. În 
ciuda opoziției tatălui meu m-am 
dus la examen la Iași, în anul 
1994, unde am intrat fiind 300 de 
candidați pe șapte locuri. Am avut 
parte de niște colegi și profesori 
minunați cu care am împărțit 
multe bucurii în perioada anilor 
de facultate. Când am terminat, 
primul meu gând a fost să plec 
la București dar, până la urmă, 
m-am întors în Arad unde am 
dat concurs la Teatrul de Stat, pe 

atunci. Era în anul 1998. Am intrat 
în Titanic Vals, apoi în Moartea 
unui comis voiajor și multe alte 
roluri, timp de opt ani. Ultimii doi 
ani i-am împărțit între Teatrul din 
Arad, cel din Alba Iulia, unde jucam 
în două spectacole în regia Oanei 
Leahu și a lui Cristian Pepino, iar 
mai apoi în Târgu-Mureș.

L.B.: La Târgu-Mureș ai făcut 
școala de regie. Ai simțit că poți 
spune mai multe și din postura 
de regizor?
C.G.: Da, în 2004 am început școala 
de regie la Universitatea de Arte, 
la clasa regretatului Radu Dobre 
Basarab. Legătura mea cu regia 
a început încă de pe timpul în 
care eram în Arad, unde aveam o 
trupă de teatru cu liceeni din oraș, 
The Gimmix, cu care am lucrat o 
vreme. Erau niște tineri extrem 
de talentați și frumoși de la care 
m-am îmbogățit cu energie și 
inspirație și cărora sper că le-am 
fost de folos și eu prin ceea ce am 
făcut împreună. Am ales să încep 
regia pentru că mă săturasem 
de regizori care nu știau să 
pună actorii în situații clare, să 
își prezinte ideea spectacolului 
pe care trebuiau să îl facă, fără 
meșteșug regizoral.

L.B.: Cum ai ajuns la Naționalul 
din Târgu-Mureș?
C.G.: Timp de doi ani am făcut 
naveta între Teatrul din Arad și 
facultatea din Târgu-Mureș. Până 
la urmă, am renunțat la Teatrul 
din Arad și am început colaborarea 
cu teatrele din Târgu-Mureș. Prima 
mea colaborare cu Naționalul a 
fost în spectacolul Sindbad din 
tată în fiu de Paul Mattar, în regia 
lui Hagob Der Ghougassian. Era 
în 2007. Apoi, Nicolae Cristache, 
pe atunci director artistic, mi-a 
propus să mă angajez ceea ce s-a 
și întâmplat iar primul meu rol 
ca angajat a fost Baronul în Cel 
care primește palme de Leonid 
Andreev, regia Kincses Elemér. Au 
urmat apoi foarte multe roluri, iar 
povestea continuă...

L.B.: Ai jucat în aceeași măsură 
comedie și dramă. Dacă ar fi să 
alegi una dintre ele, în care te 
simți mai bine?
C.G.: Îmi place în aceeași măsură 
și drama și comedia. Cu toate 
acestea, prefer comedia pentru 

starea pozitivă cu care spectatorii 
ies din sală de la aceste spectacole. 
Dacă ar fi să aleg un rol de comedie 
care în care mi-a plăcut să joc, 
l-aș alege pe Jevakin din Căsătoria 
de N.V. Gogol, în regia lui Tufan 
Imamutdinov, un proiect în care 
am simțit că trupa noastră s-a 
omogenizat. Întreaga experiență 
din jurul acelui proiect a fost una 
extraordinară.

L.B.: De mulți ani ești amfitrionul 
Campionatului de Improvizație. 
Iată, se împlinesc 10 ani de când 
acest spectacol se joacă sold out 
la Național. Ce înseamnă acest 
spectacol pentru tine și în ce 
măsură improvizația te ține în 
priză ca actor?
C.G.: Acest spectacol a fost una din 
cele mai importante experiențe pe 
care le-am avut din punct de vedere 
al dobândirii unor noi tehnici 
actoricești. Cred că exercițiile de 
improvizație pe care le-am făcut 
ne-au ajutat să ne coagulăm ca 

trupă. Am început să gândim 
altfel și în celelalte spectacole, am 
devenit un organism împreună cu 
Csaba Ciugulitu, Mihai Crăciun, 
Rareș Budileanu. Campionatul 
ne-a făcut foarte bine tuturor 
și cred că improvizația este un 
exercițiu necesar oricărui actor 
chiar dacă nu joacă într-un astfel 
de spectacol. De asemenea, cred 
că în acești 10 ani, Campionatul a 
format un public nou, un public 
tânăr, ceea ce este un câștig 
fantastic. Uneori mi-e ciudă 
pentru că aș juca mai mult ca 
player dar, pe de altă parte, rolul 
meu de prezentator este unul 
extrem de important, este legătura 
dintre colegii mei și public, trebuie 
să simt temperatura spectatorilor. 
Știam că vom juca mult acest 
spectacol pentru că nu e niciodată 
la fel. De aceea, îi așteptăm pe 
toți spectatorii să fie prezenți pe 
19 aprilie, la Sala Mare, la Gala 
Campionatului de Improvizație!  

(Continuă în pagina 5)

Este carismaticul prezentator al Campionatului de Improvizație. Este Nicky Giblin din NAVIGATORUL 
sau Arkadii din FLOOR COVERING. TERMINAL. Îl vedem în Şeful gării din STEAUA FĂRĂ NUME sau în 

Nae Cațavencu din O SCRISOARE PIERDUTĂ. PREA MULTĂ VORBĂRIE. Este un Metafizician în DOMNUL 
URMUZ SCRIE PAGINI BIZARE sau Borkin Mihail Mihailovici din IVANOV. Costin Gavază este unul din 

cei mai apreciați actori ai Companiei Liviu Rebreanu.
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Obiectivitatea 
ca metodă de lucru

Specia istoricului literar, cap-
tivat de savoarea documentu-
lui şi fascinat de exigenţele 
exactităţii, maniac, în sens 
pozitiv, al bibliografiilor şi al 
factologiei pare să fi intrat într-
un vizibil declin. Sunt tot mai 
puţini cercetătorii care probează, 
prin studii, articole şi cărţi pu-
blicate, calităţile unui istoric li-
terar autentic: rigoarea, voinţa 
exactităţii, tensiunea decupării 
detaliului dintr-un ansamblu 
de fapte. Mircea Popa este unul 
dintre aceşti puţini cercetători 
interesaţi de valorile trecutului, 
care, prin studii sistematice, reu-
şeşte să recupereze informaţii, 
detalii, aspecte ascunse în filele 
unor publicaţii mai mult sau mai 
puţin obscure. Nu de puţine ori, 
istoricul literar luminează un 
aspect necunoscut al unei ope-
re, reface un profil artistic din 
câteva trăsături biografice inedite, 
sugerează analogii şi expune co-
respondenţe de incontestabilă 
pregnanţă documentară. 

Mircea Popa a consacrat cărţi 
pregnant articulate unor nume 
sonore ale literaturii române 
(Ilarie Chendi, 1973; Ioan Molnar 
Piuariu, 1976; Octavian Goga 
între colectivitate şi solitudine, 
1981; Introducere în opera lui Ion 
Agârbiceanu, 1982; Timotei Cipariu 
- ipostazele enciclopedistului, 
1994; Mihai Eminescu – contextul 
receptării, 1999; Lucian Blaga 
şi contemporanii săi, 2007). De 
asemenea, a dedicat cărţi amplu 
documentate istoriei presei, 
iluminismului, creaţiei scriitorilor 
români din exil sau, pur şi simplu, 
unei tematici diverse (Spaţii 
literare, 1974; Tectonica genurilor 
literare, 1980; Estuar, 1995; 
Convergenţe europene,1995; Aspecte 
şi interferenţe iluministe, 1997; 
Reîntoarcerea la Ithaca, 1999; Presa 
şi ideea naţională, 2000; Alba Iulia 
– răscruce de veghe, 2000; Homo 
militans, 2000; Figuri universitare 
clujene, 2002; Inserţii. Contribuţii 
şi precizări documentare, 2003; 
Penumbre, 2004; De la iluminism 
la paşoptism, 2004; Continuităţi, 
2011), realizând, totodată, ediţii 
din opera lui Grigore Cugler 
sau Vintilă Horia. Nu mai puţin 
elocvente sunt cărţile referitoare 

la confluenţele româno-maghiare 
(Apropieri literare şi culturale 
româno-maghiare, 1999; Andrei 
Veress - un bibliograf maghiar, 
prieten al românilor, 2006) sau 
cartea despre cultura franceză şi 
relaţiilor literare româno-franceze 
(Sub semnul Franţei, 2006).

În cartea Octavian Goga: între 
colectivitate şi solitudine, Mir-
cea Popa configurează analiza 
creaţiei lui Goga prin căutarea 
rădăcinilor sale mai mult sau 
mai puţin aparente, prin apelul 
la precursori (Budai-Deleanu, 
Andrei Mureşanu, Zaharia Boiu 
etc.), detaşând, aşadar, acele voci 
ale trecutului literar sau istoric 
ce au contribuit la sintetizarea 
mesianismului şi militantismului 
acestei opere, chiar dacă, aşa cum 
observă criticul, unele influenţe 
nu sunt suficient de bine preciza-
te, neavând decât contururi vagi. 
Explorând specificul liricii lui 
Goga, criticul face apel la redarea 
unei corelaţii ferme între operă şi 
spaţiul istoric şi social, expunând 
specificul creaţiei pe fundalul unei 
istorii şi al unui context anume. 
În ciuda insistenţei cu care este 
perceput detaliul de istoriografie 
literară, în ciuda acribiei docu-
mentare, Mircea Popa nu este, în 
fond, îndatorat într-o prea mare 
măsură pozitivismului critic, 
discursul său analitic fiind unul 
clar, atent la sensurile textului.

Semnificative prin surprin-
derea detaliului relevant, prin 
sublinierea unei trăsături de ca-
racter dominante, prin apăsa-
rea asupra unei particularităţi 
de caracter sunt portretele unor 
figuri literare de prim rang, cum 
este, în volumul Estuar, pro-
filul lui Zarifopol, intelectual 
rafinat, iubitor de paradoxuri 
şi subtilităţi ale gândirii şi ex-
presiei, cel care a ilustrat în lite-
ratura română, cu strălucire ine-
galabilă, specia eseului, atrasă de 
divagaţii, sinuozităţi şi refracţii 
întortocheate ale ideii. 

Timotei Cipariu: ipostazele 
iluminismului (l993) e un studiu 
monografic în care istoricul lite-
rar surprinde profilul poliedric 
al lui Cipariu (scriitor, istoric 
literar, filolog, folclorist, îndru-
mător cultural, om politic). Ana-
lizele sunt avizate şi corecte, 
situările în perspectiva istorico-
literară justificate şi motivate 
prin apelul la documente, Mircea 
Popa restituind, în paginile mono-
grafiei sale, ipostazele, pro-porţiile 
şi dimensiunile uneia dintre per-
sonalităţile fascinante ale culturii 
româneşti din secolul al XIX-lea. 

Cartea De la Est spre Vest. 
Privelişti literare europene (2010) 

îşi propune să restituie memoriei 
cititorilor de azi aspecte şi la-
turi importante ale fenomenului 
confluenţelor, contagiunilor şi 
corespondenţelor între literatura 
română şi literatura universală. E 
limpede că atuul cărţii lui Mircea 
Popa provine din apelul la sursa 
primă, la documentul de arhivă 
sau la articolul de gazetă, surse 
dintre cele mai credibile, apte 
să scoată în relief „cazuri” ale 
literaturii române, să lumineze 
din unghiuri noi un anumit 
aspect al operei literare, să re-
dea amprenta particulară a unui 
context literar. Transgresarea, 
prin intermediul demersului 
comparatist şi istorico-literar, a li-
mitelor dintre literaturi conduce 
la elaborarea unei viziuni unita-
re asupra circulaţiei unor mituri, 
motive şi modalităţi estetice, 
în ciuda diversităţii temelor 
abordate, pe care chiar titluri-
le cărţii le sugerează (Pădurea 
spânzuraţilor în limba turcă, 
Avangarda românească şi scriitorii 
maghiari, Contacte culturale 
româno-slovace, Nichifor Crainic 
– experimentul vienez, Italia 
văzută de călători români din 
Transilvania, Giuseppe Ungaretti 
în spaţiul literar românesc, 
F.T. Marinetti şi avangarda 
românească, Descoperirea Spa-
niei, Din relaţiile noastre cu 
Anglia).  În Etape în receptarea 
literaturii bulgare în România: 
presa din Transilvania între 1848-
1918, cercetătorul inventariază 
etapele şi formele de incidenţă 
ale raporturilor culturale şi lite-
rare dintre români şi bulgari, 
încercând să identifice prezenţa 
şi funcţionarea afinităţilor între 
cele două literaturi, aşa cum sunt 
ele reflectate în presa românească 
din Transilvania între 1848 şi 1918. 

Un studiu amplu, prin docu-
mentare şi resurse interpretative, 
este Italia văzută de călători ro-
mâni din Transilvania. Subli-niind 
„încărcătura sentimentală aparte” 
pe care a reprezentat-o Italia 
pentru români, Mircea Popa evocă 
figurile unor intelectuali români 
care au călătorit prin Italia, 
lăsând impresii de călă-torie de 
mai mică sau mai mare relevanţă 
a reprezentării (Ion Codru-
Drăguşanu, August Treboniu 
Laurian, Victor Păcală, I.T. Mera, 
Ioan Russu-Şirianu etc.). În cartea 
Sextil Puşcariu şi Muzeul Limbii 
Române. 150 de ani de la înfiinţarea 
Academiei Române (2016), Mircea 
Popa circumscrie istoricul insti-
tuţiei, în capitole dense, cu am-
prentă sintetică (Muzeul Limbii 
Române şi creatorul său, Institutul 
de Lingvistică şi Istorie Literară, 

Ipostazele întemeietorului. Feţele 
unui învăţat, Dosar documen-
tar: Muzeul şi oamenii săi, Din 
corespondenţa lui Sextil Puşcariu 
şi a colaboratorilor săi). Demne 
de interes sunt detaliile de 
istorie literară, reperele bio-
bibliografice inedite, dar şi res-
tituirea atmosferei epocii sau 
reconstituirea unor profiluri de 
cercetători, schiţate cu vervă 
şi sobrietate, din documente, 
comunicări ştiinţifice sau pro-
cese-verbale (Sextil Puşcariu, 
Nicolae Drăganu, Vasile Bogrea, 
Gh. Bogdan-Duică, G. Giuglea, 
Petre Grimm, N. Bănescu, G. Kisch, 
Theodor Capidan, Theodor Naum, 
Emil Petrovici, C. Daicoviciu, Yves 
Auger, Ion Muşlea, Ion Breazu, Al. 
I. Lapedatu, Ioan Lupaş, Onisifor 
Ghibu, Romulus Todoran, D. 
Popovici, Liviu Rusu, Ion Chinezu 
etc.). 

Criticul V. Fanache surprinde, 
cu acurateţe, calităţile stilului şi 
ale demersului istoricului literar 
Mircea Popa, „un nume care se 
impune prin calitatea scrisului 
său, prin diversitatea temelor 
abordate, prin capacitatea lui de 
a cuprinde într-o desfăşurare, 
aş zice fără rival, aproape tot 
ce este important în literatura 
română. Cele câteva zeci de cărţi 
pe care le-a scris sunt tot atâtea 
pietre – câteodată pietre de hotar 
– pentru ceea ce însemnează 
spiritualitatea noastră. Mircea 
Popa ştie să păstreze viu gândul 
vieţii noastre româneşti”. Reuşind 
să acumuleze o zestre bibliografică 
impresionantă, Mircea Popa lasă 
impresia unui alergător de cursă 
lungă, angajat într-o întrecere în 
care se regăsesc din ce în ce mai 
puţini competitori. 

Iulian BOLDEA
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Poezia, „un fel de cruce cu aripi și 
gheare/ crescută în carne… pe alocuri”

 Despre cărțile apărute 
la Editura Ex Ponto din Constanța 
s-au scris, de-a lungul vremii, în 
revistele de specialitate, recenzii 
și cronici pozitive, aceasta fiind 
un garant al literaturii de calitate 
de la malul Pontului Euxin și 
nu numai. Atenția cu care își 
alege autorii dar, mai ales, pro-
fesionalismul cu care sunt lucrate 
cărțile, de la copertele originale, 
prefețele bine susținute, până 
la interiorul cu grijă editat, fac 
dovada celor afirmate. Este și 
cazul volumului de versuri al 
poetului Dumitru Iftime, apărut 
în anul 2018, la această editură și 
intitulat sprințar: „Surâde și nu 
cerceta”. 
 Încadrat de coperte sem-
nate de David Iftime – ca într-o 
haină cu croială fashion, pe care 
autorul a țesut câteva din versurile 
sale − volumul ne dezvăluie esența 
unei poezii neo și postmoderniste, 
tabuurile unui joc „de-a poezia/ 
de-a viața”, cum ne spune chiar 
poetul în aceste versuri: „ m-oi, 
tot juca necontenit/ de-a poezia/ 
scuturând clopoțeii cling- cling/ 
de la gâtul cuvintelor…// de-a 
viața – așa cum îmi place/ în puța 
goală/ nestânjenit/ prin nisipul 
plajelor mele de aur/ în fond” ( 
pag. 47). Vocabularul lejer folosit 
în nenumărate poeme este dovada 
unui curent postmodernist în care 
Dumitru Iftime se regăsește, el 
fiind „cel care dormea de tânăr 
în sălcii/ și visa că face pipi 
de sus/ pe cei ce voiau să-nece 
luna sub ape”, nimeni altcineva 
decât un „poet miop/ cât mai 
sunt” care „puțuiește lentilele-i 
groase/ cu cenușa tinereților…” ( 
pag. 33). Expresiile uzuale prinse 
în versurile inedite, ipotezele 
uneori paradoxale care reies 
prin alăturarea unor termeni 
convergenți, în multe dintre 
poeme, problematici la care, 
firește, și cititorul a reflectat, cum 
ar fi: viața - moartea, tinerețea - 
bătrânețea, sinele - corpul sau 
stări interioare profunde pe 
care  le-a trăit: tristețe, melanco-
lie, dezamăgire, fericire, visare, 
sunt doar câteva secvențe din 
multitudinea de imagini poetice 
care vor stârni când zâm-
betul, când compătimirea sau 
camaraderia, în orice caz, nu vor 
trece fără a lăsa urme vizibile 

în sufletul, cugetul ori pe chipul 
cititorului. 
 Primul capitol, „ vinul 
roșu din prăbușirea zilei”, creează 
fondul de bază al întregului volum. 
Într-o lume centrată pe traiul 
zilnic în care vrem să servim, cu 
vehemență, certitudini încă de 
la prima oră a zilei, într-o lume 
bazată pe consuetudini constituite 
în planuri de viitor, pe care ni le 
construim, cu conștiinciozitate, 
în miezul vieții, într-o lume în 
care concluzii zilnice au devenit 
adevărate tabieturi dinainte ca 
pătura liniștitoare a somnului 
să ni se aștearnă peste pleoape, 
poetul nemulțumit fiind de 
starea de realism copleșitor, 
care-i produce un fel de cădere 
în interior, evadează devenind 
ironic, sarcastic, preferând beția 
versului dionisiac, „vinul roșu din 
prăbușirea zilei”, cum s-ar spune: 
„la micul dejun nu-mi mai serviți/ 
certitudini…/  lăsați-mă cu cuțitul 
în spate înfipt/ cu zorii vestitori, 
cu răsăritul de soare/ să tot alunec 
pe pereții oblici ai bucătăriei/ 
de-a călare pe felii mucegăite 
de pâine/ pe platitudini// nu-mi 
pregătiți pentru prânz/ planuri…/ 
turnați-mi în pahar apă de valuri/ 
inimi albastre în farfuria adâncă/ 
patimi înăbușite poftesc, salate de 
cuvinte/ și-un turn pe-un țărm 
îndepărtat/ în loc de prăjitură…/ 
cu flamuri// nu vreau concluzii 
la cină/ serviți-mi doar cu un 
boț de amurg/ nu-mi mai place 
adevărul însângerat/ din tava 
argintarului…/ vinul roșu din 
prăbușirea zilei/ la schimb/ ay-ay/ 
ce grav aș savura/ o porție dublă 
de iluminare/ în taină/ cu ceva 
alcooluri din aerul tare/ distilate 
în tihnă…/ perfuzii.” ( pag. 13). În 
această evadare modernă, poetul 
Dumitru Iftime va fi însoțit de 
îngeri atipici și inediți precum 
întreaga sa lume poetică. Ei 
vor face deliciul multor poezii, 
chiar dacă, uneori, îi vom regăsi 
„ nepieptănați și cu unghiile 
murdare”, ei vor fi permanent 
păzitori și ingenioși, lirici și 
jucăuși, pregătiți pentru orice 
doleanță a poetului și împreună 
cu care acesta se sfădește, se-
mbată, își ia dreptul la fericire, 
aceasta fiind, până la urmă, „ un 
sentiment desprins de la îngeri”.
Metrul ludic dar și contextul 
spiritual al volumului „Surâde și 
nu cerceta”, din care nu lipsesc 
picanteriile subtile, m-au dus 
cu gândul la poezia soresciană 
despre care George Călinescu 
afirma, în Revista Contemporanul 
din 24 octombrie 1964, că : „(…) 
se bazează pe anecdotă: pornind 
de la anumite premise, aceasta 

se dezvoltă pe parcursul unui 
poem, având în final o poantă 
ce introduce metafizicul sau 
paradoxul menit să răstoarne 
o ordine valorică”. Un exemplu 
în acest sens este poemul „aerul 
liric”, în care problematica creației 
și inspirației, este tratată aproape 
anecdotic: „mai nou, s-a tăiat 
aerul liric/ de pe strada mea/ și 
am rămas fără inspirație/ subit…/ 
în plină iarnă, în febra creației// 
la scurtă vreme/ mai grav/ prin 
fereastra dinspre mare/ s-a arătat 
pe maluri poezia// în sevraj/ și 
cu venele tăiate/ bându-și rimele 
albe din sânge// ( se-nvârte 
beată-n jurul meu/ chiar luna/ 
nu-mi mai alăptează fanteziile// 
nici lumea mea…/ în alb major – 
o simfonie/ cum mă uit și ninge 
– ninge/ decembre/ ca altă dată/ 
când mă nășteam)” ( pag. 61).
Chintesența sufletului autorului 
nu este alta decât poezia de care 
este îndrăgostit din copilărie, 
cum reiese din poemul „un fel 
de cruce”: „ m-am amorezat 
de poezie/ la lumina lămpii 
de gaz din copilărie”, pe care a 
personificat-o, i-a dat viață, ca să 
o poată iubi pe toate planurile: „ în 
taină – da, am iubit-o/ am făcut și 
dragoste pe patul lăcuit/ al puștii 
mele de utopist timpuriu”, până 
când poezia a devenit tot universul 
său: „ toiag mi-era…/ de pipăit 
prin viață/ de traversat dintr-o 
clipă în alta”, acaparând însuși 
sinele poetului, transformându-
se într-un „fel de cruce cu aripi 
și gheare/ crescută în carne… 
pe alocuri”( pag. 75). Chiar și 
așa Dumitru Iftime, rămâne 
într-o corelație permanentă cu 
poezia, o conexiune existențială, 
fiindu-i devotat precum un „câine 
credincios”: „deși am conviețuit 
în aceeași curte/ cu poezia/ 
am locuit totuși separat/ ne-a 

despărțit discret o apă repede/ 
curgătoare…// i-am fost câine 
credincios/ dintotdeauna/ dar 
și ea m-a hrănit cu delicatese// 
înfulecam hulpav -/ îmi rămâneau 
metaforele între dinți/ ca țăranilor 
sadea/ mămăliga// și astăzi ne 
mai întâlnim/ din melancolie, pe 
puntea subțire/ dintre cele două 
maluri// ne dăm ora exactă/ și 
lătrăim la viață împreună/ ca la o 
lună” ( pag. 23).
Printre imaginile reprezentative 
ale volumului „Surâde și nu 
cerceta”, care vor sensibiliza 
cititorul, se desprinde o imagine 
atavică, imortalizată parcă într-o 
radiografie a întregii copilării a 
poetului Dumitru Iftime și care nu 
poate fi ștearsă de nici-o trecere a 
timpului, imaginea bunicii. Poezia 
devine de un lirism copleșitor, 
limbajul poetic se rafinează, 
semantica versului se schimbă, 
emoția cuprinzând întregul text 
cum este cazul poemului „copil 
de la țară”: « duminica dis-de-
dimineață/ când se pregătea 
pentru biserică/ bunica se-
nveșmânta în tainele veșniciei// 
avea suspans… înnodat legământ/ 
totuna însemna atunci pentru ea/ 
în Ceruri a trăi ori aici, pe Pământ// 
candela aprinsă și busuiocul 
din grindă/ păreau neîndoielnic 
coborâte din rai/ forfotă mare 
era în icoane, alai…/ „iartă-mă/ 
Dumnezeu să te ierte”-/ îmi șoptea 
din pragul ușii, răspicat/ și-apoi se 
înălța/ „…și vezi, nu care cumva” 
- mai spunea/ „să pleci de-acasă 
pe timpul slujbei/… să fie-n ființă 
și pe aici… cineva, auzi?”/ ne-a-
pă-rat/ de-o bate în poartă/ cine 
mai știe/ pentru o cană cu apă 
și-un strop cu omenie/ un înger 
singuratic și foarte însetat”» (pag. 
25). Poeziile cu chipul bunicii sau 
ale mamei și tatălui tatuat 

(Continuarea în pagina 5)

Mihaela MERAVEI 
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(Urmare din pagina 2)

L.B.: Ai jucat în musical (Don Quijote, Femei 
în pragul unei crize de nervi la Național, 
Cabaret la Teatrul Studio). 
C.G.: Da. Am avut experiențe extrem de bune 
legate de musical. De pildă, în Don Quijote 
băteam la baterie live, în band-ul spectacolului, 
ceea ce pentru mine a însemnat un vis 
împlinit. La Femei..., Zeno Apostolache, colegul 
nostru cu care am făcut pregătirea muzicală 
îmi spunea: Costin, întâi cântă notele și pe 
urmă încearcă interpretarea. Și avea dreptate 
pentru că rămăsesem la unul din cântece cu 
o notă greșită cu care m-am luptat pe toată 
durata repetițiilor. La Femei... a fost întâlnirea 
cu Răzvan Mazilu, un artist adevărat, un om 
minunat, deschizătorul de drumuri pentru 
musicalul din România.

L.B.: Ai făcut parte din echipa cu care Gigi 
Căciuleanu a realizat Carmina Burana și 
Vivaldi și anotimpurile. Cât de importante 
sunt aceste experiențe pentru tine, cum te-
au îmbogățit ele ca actor?
C.G.: Întâlnirea cu Gigi a fost întâlnirea cu o 
enciclopedie de metafore și poeme. Un om 
fabulos. Cred că spectacolul Carmina Burana a 
fost prima lovitură a Alinei Nelega ca director 
artistic. Acel spectacol a avut un impact major 
asupra trupei, armonizarea acesteia. Fiecare 
indicație dată de Gigi era o poezie, un poem al 
mișcării. Cu toții pluteam în poemul lui Gigi 
care te ducea la mișcarea dorită. Sorbeam 
cuvintele și mișcările lui. Cred că la Carmina 
Burana s-au aliniat toate astrele, s-a coagulat 
trupa, am ridicat nivelul acesteia. Apoi au fost 
ieșirile în festivaluri la Sibiu, Oradea, Brașov și 
cele două reprezentații din Festivalul Național 
de Teatru de la Opera Română. În plus, în 
timpul repetițiilor la Carmina s-a născut fiul 
meu, Vlad. Am primit telefonul de la spital prin 
care eram anunțat că se naște Vlad iar Gigi, în 
stilul său caracteristic mi-a zis: Zboară! Cu 
Vivaldi și anotimpurile a fost mai greu. Trebuia 
să batem Carmina. Iar ca să-l parafrazez pe 
Nichita Stănescu, cred că un spectacol nu 
poate fi mai bun decât altul. Erau așteptări 
imense și cred că noi am reușit un spectacol 

superbissim. Vivaldi a fost o altă bijuterie 
marca Gigi Căciuleanu.

L.B.: Fiecare actor are un rol la care visează. 
Tu ai un asemenea rol la care să te gândești?
C.G.: Nu vreau să joc un rol anume. Eu vreau 
să dau maxim la fiecare rol. Recunosc, nu 
am fost întotdeauna pregătit pentru rolurile 
pe care le-am primit. Dar de fiecare dată 
știu că trebuie să fiu acolo, să fac parte din 
organismul spectacolului. Când nu îmi iese 
un rol sufăr foarte tare pentru că sunt foarte 
exigent cu mine și cu ceilalți. Când îmi iese un 
rol simt că am ales bine făcându-mă actor. Am 
acea satisfacție a lucrului bine făcut. Mă bucur 
pentru mine dar și pentru colegii mei. Pentru a 
fi adevărat, teatrul trebuie să fie un organism 
viu, iar trupa să fie un tot: actori, tehnicieni, să 
fim cu toții talentați, la aceeași oră.

L.B.: Ce face Costin Gavază când nu este pe 
scenă?
C.G.: Indiferent unde sunt, cu familia, cu 
copilul, adun stări, emoții, gesturi, priviri pe 
care le folosesc în teatru. Cred că de multe ori 

suntem buni pe scenă dar întotdeauna trebuie 
să fim foarte buni. Thalia nu trebuie trădată 
pentru că este o femeie foarte geloasă. Ca 
hobby pot pune în primul rând muzica, tobele, 
pianul. Cred că un actor e bine să cânte la un 
instrument pentru că astfel i se deschide plexul 
solar. Muzica te scoate din multe. În rest, îmi 
place să merg cu bicicleta mea pe dealuri. 

L.B.: La final, întrebarea legată de public. Ce 
înseamnă pentru tine publicul și ce rol are 
acesta în chimia unui spectacol?
C.G.: Păi să presupunem că sala e goală iar noi, 
actorii, pe scenă. Cum arată asta? Nu cred în 
teatrul fără spectatori. Teatrul se schimbă, 
iar publicul poate fi transformat, educat. 
Schimbarea trebuie să fie continuă, dar 
nevătămătoare. Energia în sala de spectacol e 
în dublu sens: luăm omul și îl transportăm în 
altă lume, iar acesta ne dă în schimb stările, 
energia lui. Depinde de noi, de ceea ce facem 
pe scenă ca acest schimb de energie să fie unul 
reușit.

Foto: Cristina Gânj

„Când îmi iese un rol simt că am ales bine...

(Urmare din pagina 4)

în miezul lor, sunt adevăratele 
icoane ale volumului „Surâde 
și nu cerceta”: „m-am închinat, 
prima oară/ la crucea tăiată cu 
ața/ de bunica - icoană respirând/ 
ochilor mei-/ în mămăliga aurie 
a copilăriei// prima călătorie 
memorabilă/ am săvârșit-o/ prin 
tunelul săpat de tata/ sub zăpada 
-/ din tinda-ntunecată a casei/ 
până departe, în grajdul vitelor// 
întâia poezia, de dragoste/ ca 
muză, pe mama am avut-o/ șapte 
inimi în piept să-mi fi bătut/ cu 
fiecare-n parte aș fi iubit-o” ( pag 
77, „ începuturi”).
Titlul celui de-al doilea capitol, în 
speță un oximoron, „puțin, deci 
mult”, face o trimitere subtilă 

spre adevăruri în spatele cărora 
este tăinuită aceeași ironie fi-
nă a vieții. Semantica textului 
se rafinează, poemele devenind 
directe, instanța comunicării se 
accentuează. Teme din prima 
parte sunt reluate, însă mult 
mai condensat, cum este cazul 
poemelor: „de-a poezia”, „viața/ 
moartea”, „ înainte”, „zi umbrită/ 
zi însorită”, „fericirea”, etc. Și 
aici îngerul păzitor pe care l-a 
invocat poetul Dumitru Iftime în 
prima parte, va fi motiv poetic: 
„în dimineața asta/ mi-am băut/ 
de unul singur cafeaua// îngerul 
meu păzitor/ încă dormea…// mă-
ngrijorează întâmplarea// ce-i 
drept/ nici la rugăciunea de seară/ 
nu-l văd prin prejmă// a plecat în 
miezul zilei/ în grabă/ la biserică/ 

să-și cumpere o lumânare/ bol-
nav – așa zicea/ și nu s-a mai 
întors” (104). În plus apare, aici, 
față de precedentul capitol, te-
ma singurătății poetului: „pentru 
ce mă urmărești?/ îi glăsuiește/ 
poetul/ umbrei sale/ între două 
clipe foarte lungi// te rog/ pără-
sește-mă!.../ vreau să fiu mult 
mai singur/ iar de se va închide 
sicriul/ la noapte/ nici nu prea e 
loc înăuntru/ de locuit…pentru 
doi” ( pag. 111, „ mul mai singur”).
Ultimul capitol: „sânge bleu-
marin”,  încheie spectacolul poetic 
într-o notă de confesiune. Autorul 
ajunge la un nivel de emoție încât 
simte nevoia să se confeseze citi-
torului despre cine este el și poezia 
lui, în cotidian, despre locul în care 
trăiește, muncește, respiră prin 

branhiile versurilor viața turcoaz 
din valurile Pontului Euxin: „ o apă 
limpede – viața mea// picătură 
cu picătură/ s-a tot prelins într-
un crater/ e-aproape plin…/ s-a 
adunat de-o mare// în turcoazul 
ei m-a scufundat/ turcoaz -/ ca 
ipoteza mea asupra fericirii” ( pag. 
146, „ turcoaz”)
Cu volumul „Surâde și nu cerceta”, 
poetul Dumitru Iftime aduce un 
suflu proaspăt în aerul poetic 
dobrogean. El deschide noi 
orizonturi liricii din această zonă 
a țării. Poemele sale sunt pline 
de savoare și autenticitate, ludice 
și juvenile, subtile și minuțios 
construite, bazate pe un talent 
autentic care face cinste spațiului 
pontic unde își cultivă cu dragoste, 
dăruire și stăruință poezia.

Poezia, „un fel de cruce cu aripi și gheare....”
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 O nouă seară de poezie şi 
muzică marca LitArt s-a con-
sumat marţi, 26 martie 2019, la 

Zambara Bistro & Lounge. Iar 
cei care au răspuns prezent au 
avut parte şi de aceasta dată de 
lecturi de calitate asigurate de 
cei patru autori care s-au înscris 
la cuvânt. Seara a fost deschisă 
de Cătălin Bota, aflat la a doua 
prezenţă în cadrul cenaclului. 
Comparativ cu debutul său din 
urmă cu aproximativ un an, 
caracterizat printr-o poezie na-
ivă, şcolărească, influenţată de 
etapa adolescentină a poeziei 

eminesciene, acum s-au putut 
observa progrese reale; Cătălin 
simţind izvoarele subterane, 
resursele de care dispune, şi a 
ales ce-i era necesar din criticile 
primite la momentul respectiv. 
Primul poem citit, Creator, a 
cules majoritatea laurilor, fiind 
unul de excepţie, o prezentare 
a eu-lui creator, un autoportret 
liric, în opinia lui Constantin 
Nicuşan, vocea critică a cenaclu-
lui. Totuşi în ce priveşte restul 
poemelor propuse - Nevoia de 
frumos, Oi la capăt de drum, Mis-

ter - ar mai fi de lucru, îndeosebi 
la ultimul, unde autorul a fost 
îndemnat atât de Constantin 

Nicuşan să taie şi să renunţe la 
versul clasic. Talentul şi studiul 
sunt însă vizibile, semn că au-
torul nu doar poate ci şi vrea.

Un debut îndelung amânat 
a fost cel al doamnei Angela 
Fanea Macarie, care ne-a citit 
din cele două volume ale dom-
niei sale, Dâre de timp şi Coră-
bii, ultimul aflat încă în lucru. O 
columnă a poeziei româneşti, a 
fost descrierea făcută de criticul 
Constantin Nicuşan, o poezie 

sculpturală, dinamică, care te 
face să priveşti altfel cuvintele. 
Potrivit criticului, nu autoarea 
a căutat cuvintele, ci cuvintele 
au căutat-o pe ea, rezultând o 
poezie sinceră, fără graniţe, cu 
o imagistică bogată şi o atitu-
dine calofilă evidentă. Dacă în 
primul volum se simt inflexiuni 
ale poeziei populare româneşti, 
care lasă pe alocuri impresia de 
descântec, datorită arhaismelor 
şi regionalismelor folosite, în al 
doilea volum autoarea schimbă 
uşor registrul, trecând la o poezie 

de atitudine, de critică socială.
A venit apoi momentul muzi-

cal al serii, dar am rămas în fami-
lie, cum s-ar spune, căci am avut 
plăcerea să o ascultăm la pian 
pe Daria Macarie, fiica doamnei 
Angela Fanea Macarie, care a in-
terpretat cu măiestrie fragmente 
din opere scrise de Ludwig van 
Beethoven și Franz Liszt. 

Întorşi la lecturi, am ascul-
tat-o pe poeta Daniela Mărginean, 
care a impresionat mai ales 
prin grupajul de poeme intitu-
lat „Agapi Mou” (Iubirea mea, 
în limba greacă) poeme care 
l-au dus cu gândul pe scriitorul 
C. Nicușan la Sapho, poeta din 

Grecia antică, care a rămas şi 
astăzi la fel de modernă. Aces-
ta a motivat asocierea cu Sapho 
prin prisma senzualului rafinat 
prezent în lirica ambelor poete; 
o poezie feminină datorită de-
taliilor pe care doar senzuali-
tatea unei structuri feminine le 
poate aduce, cu o filozofie foarte 
bine prinsă în chimia versului. 
Nici celelalte texte propuse nu au 
fost mai prejos, primul, Zbor, fi-
ind asemuit de critic cu o spove-

danie, fiind vizibilă plăcerea po-
etei de a locui în cuvânt.

După atâta senzualitate mi-
crofonul a trecut la un poet şi, 
în consecinţă, s-a schimbat şi 
registrul, căci Florin Fişcă, ul-
timul cititor din această seară, 
după o originală prezentare în 
stil clasic, ne-a citit o selecţie 
foarte consistentă de poezii, 
majoritatea cu tentă socială. 
„Un strigăt” cum le-a numit 
Nicuşan, un strigăt de atitudine, 
de revoltă, cu un mesaj direct, 
explicit. Şi, deşi autorul s-a reco-
mandat drept textier şi nu poet, 
criticul i-a sugerat să citească 
poeţi precum Adrian Păunescu 

sau Vladimir Maiakovski, poeţi 
de discurs, cu care ar putea re-
zona, neavând decât de câştigat 
căci lecturile, cu siguranţă, îi vor 
ridica nivelul textelor. 

În încheiere Daria Macarie 
a ţinut să ne mai încânte încă o 
dată la pian. 

După această ediţie cenaclul 
va intra într-o vacanţă pre-
lungită, urmând a ne revedea cel 
mai probabil în luna septembrie.

Atelierul LitArt - literatură și muzică 
într-o atmosferă prietenoasă, pentru un public select

Adrian RENTEA
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zbor

era ceva nefiresc 
ca un punct 
totuși 
nimic nu îl împiedica să fie 

așa că e un acum continuu 
ce scurmă dorința
înfige gheara în pântecul plăcerii 
cuvântul 
cea mai înaltă formă a lui „a fi”

în cealaltă parte

realitatea din spatele ochilor e alta 
lacrimile sunt prunci care 
odihnesc în lichidul amniotic al cerului 
sau poate numai o înverșunare 
a stării de curgere

putem popula trecutul 
putem resuscita amintiri 
și totuși 
în spatele ochilor eternul acum rulează 

ca o îmbrățișare repetată 

zăvorăsc cerul  într-o furtună închisă în ochi 
și arunc liniștea ca pe un cearșaf imaculat 
peste oglinzi

mă uit în cealaltă parte a lumii 
și încă te caut

greieri în gară 

liniștea se împarte tăcerilor tale 
eu îmbrac numele tău pe sub piele 
carnea îmi sfârâie și 
înălțarea în șuieră în sânge 
partea neîncepută 
ultima bucată din mine 
se sfarmă în cuvinte
 trimite-ți corbii să-mi 
ciugulească ochi și buze 
piept și brațe nebune 
mă voi muta din mine în ultima gară 
pe o linie moartă 
de teamă că nu ai să mă cauți

agapi mou (1)

vino, agapi mou
au înflorit ghioceii și tremură în vânt 
ca pe o pajiște candidă mieii

vino, ghioceii sunt lumânări de zăpadă
agapi mou, să-ți treci mângâierea tăcută
prin flacăra lor  
ochii mei de jasp să o vadă

vino înger, vino cuvânt
o ploaie de tămâioare înflorește o câmpie de 
gând
peste-o câmpie de ape trece un nor
vino să stingi înserarea în tăceri de condor

vino, agapi mou 
e primăvară pe coapsele mele
în ochi pe piept și pe mâini 
port lumini de ghiocei si lalele

agapi mou (2)

unde începe și unde se sfârșește o mănăstire?
zidurile sunt doar o convenție 
cu care ne ascundem indeciziile 
unde începe și unde se sfârșește un suspin ?
pieptul e doar un zid care ne ascunde zbaterea  

agapi mou
construim biserici 
edificăm palate carnale plăcerii 
în însuși cercul propriilor temeri 
sabotând visele și diseminând vina în afara 
noastră 
ritualul e pasul ce ține traiectoria spre noi 
ca înspre mărul primordial
agapi mou 

agapi mou (3)

mă provoci să scriu, agapi mou 
în cheia  zilei  
ori în taina nopții

nufărul soarbe noroi 
coala de hârtie își ia creionul și își scrie 
destinul 
floarea schimbă culoarea cu lumina din ea 

agapi mou știi că fiecare are soarele în inimă
frumusețea în ochi 
și că seninul se poartă în gânduri nu pe 
umeri?

știi că tu ești zâmbetul acela 
pe care îl ascund în piept 
și pe care oricât aș încerca să îl încui 
fuge din mine pe piele 
îmi luminează cutele fine 
și nu-l mai pot dezlipi de pe chip?
ceilalți nu știu și nu văd 
că eu sunt frumoasă pentru că 
sunt îmbrăcată cu tine 

agapi mou mă provoci să fiu  

Daniela MĂRGINEAN

Richard Balint a câștigat Premiul UNITER pentru CEL MAI BUN ACTOR ÎN ROL SECUNDAR
 Actorul Companiei Liviu Rebreanu a Teatrului Național Târgu-Mureș, 

Richard Balint, a câștigat Premiul pentru Cel mai bun actor în rol secundar în 
cadrul Galei Premiilor UNITER ce a avut loc luni 13 mai 2019, la Teatrul Național 
din Cluj Napoca.

 Richard Balint a fost premiat pentru rolul Mr. Lockhart din spectacolul 
Navigatorul de Conor McPherson, regia Cristian Juncu, spectacol ce este prezent 
din anul 2018 în repertoriul Teatrului Național Târgu Mureș – Compania Liviu 
Rebreanu.

 Richard Balint câștigase și în cadrul concursului VOTUL PUBLICU-
LUI LA GALA PREMIILOR UNITER 2019, în cadrul campaniei „Pentru tine cine e 
câştigătorul?”, susținută de UNITER. 

 Pentru Richard Balint rolul interpretat în spectacolul NAVIGATORUL 
este cel de al doilea interpretat pe scena Teatrului Național Târgu-Mureș, pri-
mul fiind cel al avocatului apărării din spectacolul TEROARE de Ferdinand von 
Schirach, în regia lui Bobi Pricop. 

 GALA PREMIILOR UNITER se desfășoară anual, începând din 1991, 
acordând distincțiile Uniunii pentru fiecare an calendaristic încheiat. 

 Decernarea premiilor se face după principiul nominalizărilor stabilite 
de un juriu de selecție. Dintre aceste nominalizări, un alt juriu decide, în seara 
Galei, prin vot secret, câștigătorul fiecărui premiu.
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„Îmi doresc să joc cu cei mai buni actori, de la ei pot să 
învăț și să mă dezvolt...”

Interviu cu actorul Companiei Liviu Rebreanu a Teatrului Național, Cristian Iorga

Laurențiu Blaga: Cine e Cristian Iorga?
Cristian Iorga: Salut, eu sunt Cristi Iorga, un 
tip haios care ia lucrurile importante în serios, 
dar nu se abate de la glume și tot ceea ce ține 
de amuzament.

L.B.: Te-ai născut la Galați, ai crescut în Valea 
Jiului și ai ajuns la Satu Mare mai apoi la 
Târgu-Mureș...
C.I.: M-am născut în Galați unde am și copilărit 
timp de 12 ani. Acolo am urmat cursurile unei 
școli primare unde eram toți elevii claselor 
I-IV la un loc. La vârsta de 12 ani m-am mutat 
împreună cu familia la Petroșani, în Valea 
Jiului, unde am continuat studiile până la 
terminarea liceului. Prima întâlnire cu teatrul 
a avut loc în clasa a IX-a la Clubul Copiilor 
din Petroșani unde s-a format o trupă de 
teatru condusă de Badovics Izabela și care a 
generat o premieră la Teatrul I. D. Sîrbu din 
Petroșani numită: „Dacă e teatru, teatru să 
fie”. Apoi au urmat alte spectacole în care am 
jucat în trupa „AHA” și, între timp, am început 
pregătirea pentru admiterea la Universitatea 
de Arte din Târgu-Mureș, împreună cu Bianca 
Holobuț, studentă în acel moment al aceleiași 
Universități. La admitere am reușit să intru 
primul în clasa domnului profesor Nicolae 
Cristache. 

L.B.: Ai colaborat cu teatre încă din timpul 
studenției...
C.I.: La sfârșitul anului II de facultate m-am 
prezentat la un casting organizat de Teatrul 
Aureliu Manea din Turda, unde am fost 
colaborator timp de un an. Acolo am lucrat 
la două spectacole: „Hansel și Gretel”, regia 
Rudi Herteg și „Cabaretul cuvintelor” de Matei 
Vișniec în regia lui Ștefan Iordănescu, acest 
ultim spectacol fiind în coproducție cu Teatrul 
Național din Timișoara. După terminarea 
studiilor de licență, colegul meu de clasă 
Andrei Stan m-a propus directorului de la 

Teatrul de Nord din Satu Mare unde am și fost 
angajat timp de 3 ani. 

L.B.: Cum ai ajuns la Teatrul Național Târgu-
Mureș?
C.I.: La Teatrul Național din Târgu-Mureș, 
primul spectacol a fost „Zorba Grecul” în 
2011, apoi a urmat în 2013 spectacolul „Școala 
nevestelor”, regia Cristian Juncu, (următoarea 
reprezentație a spectacolului va avea loc 
sâmbătă, 9 martie 2019, așa că, vă așteptăm!!!). 
Din 2015 sunt angajat al Teatrului Național din 
Târgu- Mureș.

L.B.: Ai colaborat cu multe teatre din țară. 
Crezi că un actor trebuie să fie legat de o 
instituție sau să fie liber să circule?
C.I.: Am avut onoarea să mă întâlnesc cu mulți 
actori foarte buni în perioada asta, actori de la 
care am învățat enorm. Cred că fiecare actor e 
diferit, cred că sunt mulți care joacă toată viața 
lor într-un singur teatru și nu sunt deranjați 
deloc de lucrul ăsta și sunt alții care simt 
nevoia să iasă, să aibă întâlniri și cu alte trupe. 
La noi, în România, majoritatea actorilor sunt 
„legați” de o instituție deoarece teatrele au o 
trupă cu actori angajați, iar din când în când 
invită colaboratori, la rândul lor „legați” de altă 
instituție. În concluzie, cred că actorul trebuie 
să fie angajat într-un teatru și să fie, în același 
timp, liber să circule. Acest lucru nu face decât 
să îmbogățească experiența tuturor.
Deși ești un actor tânăr, ai fost premiat deja, 
de mai multe ori. 
Nu pot decât să mă bucur și să le mulțumesc 
tuturor celor care au avut încredere în mine.

L.B.: Comedie sau dramă?
C.I.: Pentru mine, pe primul loc este comedia, 
cred în puterea comediei și în tot ce poate 
face ea. Pentru comedie ai nevoie de un altfel 
de ingeniozitate psihică, emoțională și de 
observare a lumii. Mulți actori comici au reușit 
să facă trecerea la roluri de dramă pe când 
invers, cazurile sunt mult mai puține. Aceasta, 
cred eu că înseamnă, că pentru comedie 
ai nevoie de puțin mai mult. Mai cred, de 
asemenea, că nu se prea poate să ai comedie 
fără dramă și invers.

L.B.: Cu ce actor ai vrea să joci pe scenă?
C.I.: Nu am un actor anume alături de care aș 
vrea să joc. Îmi doresc să joc cu cei mai buni 
actori, de la ei pot să învăț și să mă dezvolt și 
sper să ajung și eu ca ei, într-o bună zi.

L.B.: Urmează pentru tine premiera 
monodramei TOATE MI SE ÎNTÂMPLĂ 
NUMAI MIE. Cum e singur pe scenă în fața 
spectatorilor?
C.I.: Trebuie să lucrezi foarte mult cu tine, 
să te autodepăşeşti, să ai control. Cele mai 
grele momente le-am întâlnit la repetiţii, 
când trebuia să spun singur tot textul fără 
să am vreun public în faţa mea. În „Toate mi 
se întâmplă numai mie” adresarea este una 
directă, trebuie să mă uit în ochii spectatorului 

care se află la câţiva centrimetri. Este o relație 
specială actor-spectator.

L.B.: Care e povestea one man show-ului 
TOATE MI SE ÎNTÂMPLĂ NUMAI MIE?
C.I.: Spectacolul s-a născut iniţial la Târgu 
Mureş, ca examen de regie al Laurei Moldovan. 
Pe atunci se numea „Farse” şi era un coupé 
interpretat de mine şi de Radu Tudosie. Eu 
aveam doar prima parte din actualul spectacol, 
cea în care îmi dau întâlnire pe Facebook cu 
o fată. Următorul pas a fost participarea la 
Gala HOP din 2013, unde am şi luat un premiu. 
Premiul obţinut la Gala HOP m-a făcut să 
merg la Gala Star de la Bacău. Atunci, Laura 
a adăugat textul lui Mihai Ignat, Toate mi se 
întâmplă numai mie. Astfel, spectacolul avea 
în acel moment două părţi şi 40 de minute, 
destul cât să ne înscriem şi la Gala Star. Acolo 
am luat premiul pentru cel mai bun one man 
show. Au urmat alte două premii la Festivalul 
pentru tineri actori de la Târgu Jiu şi acest lucru 
ne-a încurajat să mergem mai departe. În 
continuare, Mihai Ignat a scris o a treia parte 
a spectacolului special pentru noi şi, în această 
variantă, am participat la Festivalul Umorului 
de la Vaslui unde am luat premiul pentru cea 
mai bună interpretare masculină. Acum, la 
invitația directorului artistic Nicu Mihoc, 
voi juca spectacolul în repertoriul Teatrului 
Național Târgu-Mureș. Premiera va avea loc 
la Sala Mică, în data de 16 martie 2019. Veți 
descoperi povestea unui tânăr care își caută 
perechea pe internet, apoi ajunge la psiholog, 
iar în final, pe acoperișul blocului unde caută 
motive și metode de sinucidere pentru că e 
convins că toate i se întâmplă numai lui.

Foto: Cristina Gânj

L-ați văzut printre altele în spectacolul TOATE MI SE ÎNTÂMPLĂ NUMAI MIE după texte de Mihai Ignat, în regia Laurei Moldovan. Spectacolul 
este un one man show susținut de actorul Cristian Iorga, cunoscut publicului târgumureșean și pentru rolurile din: Școala Nevestelor, 

Campionatul de improvizație, Steaua fără nume, O scrisoare pierdută. Prea multă vorbărie, Bulgakov 17, Domnul Urmuz scrie pagini 
bizare, Tatăl meu, preotul, Ivanov și Floor Covering (Terminal). Din interviul realizat de Laurențiu Blaga puteți afla mai multe despre tânărul 

actor al Naționalului târgumureșean.
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Ovidiu Bufnilă
Corabia nebunilor

Urcând prin ceţuri, Argomanian zări venind pe 
luciul apei o corabie pântecoasă. Făcu semne 
cu bereta. Brollo, gabierul, îl zări şi-l împuşcă 
drept în inimă. Azario Makeba din Galeea păţi 
acelaşi lucru, la fel şi gheridonul din Togai. 
Căpitanul Frankustan îşi lăudă gabierul guver-
natorului din Nulome. Guvernatorul păru dori-
tor să-l cunoască pe Brollo şi chiar pregăti un 
ospăţ în cinstea vajnicului gabier. Alseda Man-
tali, sosită din Tau Ceti îşi încolăci cele şapte 
ţâţe în jurul guvernatorului şi-l ceru pe Brollo 
numai pentru ea. Gărzile imperiale au năvălit 
însă în Nulome şi i-au trecut pe toţi prin foc 
şi sabie. Corabia zace acum în golful Bengali. 
Erzamo Marachet s-a jurat ieri dimineaţă că 
l-a zărit pe Bill Clinton pe puntea corăbiei dar 
nu e nimic sigur. Şi Ramika Lambanga s-a lău-
dat că a văzut şi el pe cineva, persoană impor-
tantă. Clonele lui Gian Bazem s-au certat din 
pricina asta vreo trei zile. Zece afirmau că l-au 
văzut pe J.F.K., celelalte cincizeci s-au lăudat 
că l-au zărit pe Weng Shu, şeful serviciilor se-
crete din Kumpala, zău dacă vă mint. Ne-am 
dus şi noi într-o dimineaţă să căscăm gura la 
epavă. Nişte crabi gabrioles râcâiau coca iar 
nişte albatroşi ne-au înjurat cu vârf şi îndesat 
crezând că vrem să le furăm peştele ascuns în 
cală. Pe plajă se tot rostogolea un butoiaş cu 
rom. Wangala a zis să tragem o duşcă două să 
ne mai dezmorţim oasele. Am cântat cântecele 
porcoase până noapte târziu. În zori, a ieşit din 
cambuză matricea remanentă a ticălosului de 
gabier şi ne-a plumbuit fugărindu-ne pe plajă. 
Cum altfel când era să zădărnicim întâlnirea 
unor barosani de la Vest şi Est care se pregă-
teau să mute Pământul de pe orbită!

Clarul de lună, vrăjmaşul

Pe înserate, armurierul primi vizita unui 
bătrân senior care-i comandă, în mare taină, 
o armă de foc.
Lucrând plin de siguranţă, armurierul stre-
cură, la sfârşit, în fierul armei, după o reţetă 
din Extremul Orient, o picătură din sângele 
său.
Câteva zile mai târziu, bătrânul senior se în-
făţişă înfăşurat într-o mantie neagră şi-i vărsă 
pe masă o mie de galbeni, preţul tăcerii sale.
În zori, ascuns într-un boschet, el trase asupra 
ibovnicului soţiei sale în timp ce acesta traver-
sa pe furiş parcul castelului.
Plin de tulburare, un învăţăcel al lui Leonardo 
da Vinci avea să-i desluşească taina neizbânzii 
sale. Căci, după legi neştiute, atracţia lunară de-
viase plumbul, înfingându-l în pieptul bietului 
armurier ce dormea în micul său atelier.

Cinematograful

Asta a fost o chestie, așa. Ne-am dus la Cine-
ma City. Hergulian ne-a trimis un SMS. O ti-
pesă de-a lui, din aia de tabloid, se fandosise 
că găsise o trecere într-o altă dimensiune. Ne-
am bulucit la cinematograf. Călcai pe fulgi de 
porumb și pe pahare storcoșite. Coca Colaaaaa, 
eaaaaaa. Sssssst. Începe filmul. Stăm cu toții 
cu sufletul la gură. Mă pipăi. Hola! Am două 
nasuri, iaca. Bergulis, și el, pramatia, are un 
nas în plus. Mirgubin întreabă mirat. Cum îmi 
suflu mucii acum? Ce mai comedie. Un extra-
terestru tembel ne-a alungat din sală. Avea un 
măturoi de numa, numa. Și puțea strașnic a 
catran. Catran? Hola! Dar nu se mai fabrică de 
trei mii de ani. Și, uite, de după colț, vine un 

tramvai galben. Stăm grămadă la cafea. Trece 
James Joyce de braț cu HG Welles. Își râd de 
noi. Uite și la ăștia, călători temporali sadea, 
ha, ha, ha!

Cercul de foc

Carmine Hatai a trasat un cerc pe nisip şi i-a 
dat foc. Alibri Jetai a trasat un cerc pe un zid şi 
i-a dat foc. Pomol Gutai a trasat un cerc prin 
văzduh şi i-a dat foc. Bongo Mitai şi-a făcut un 
cerc în jurul ochiului şi i-a dat foc.
- Sunt porţile unor găuri de vierme, ne-a şop-
tit Kok’badul, trăgându-ne către ţărmul mării, 
vălurindu-se enigmatic. Staţi departe de cercu-
rile astea!
Carnavalul din Rio ne-a prins pe drum. Nişte 
curviştine s-au arătat gata să cumpere cercuri-
le de foc. Kok’badul a încercat să le împiedice. 
Ba chiar a vrut să le facă felul, dar l-a gâtuit un 
negru uriaş, pe nume Combo.
Spre sfârşitul lui septembrie, ţin minte foarte 
bine, America de Sud s-a prăbuşit într-una din 
cele patru guri de vierme, iar calota glaciară 
din nord a cuprins întreaga Europă.

Cântecul balenelor

Într-o bună dimineaţă, Aglaia Protopopescu a 
început să scoată nişte sunete teribil de ciudate. 
Proprietarul pensiunii în care locuia a somat-o 
să-şi facă bagajele, iar o vecină a reclamat-o la 
poliţie. Duba poliţiei nu a venit pentru că pe 
plajă tocmai se prăbuşise un satelit american. 
Aglaia Protopopescu s-a dus să vadă şi ea ce 
şi cum. A continuat să scoată sunetele acelea 
imposibile enervându-i pe reporterii postului 
local de televiziune şi scoţându-l din pepeni pe 
un parlamentar sosit la faţa locului.
Aglaia Protopopescu nu s-a speriat atunci 
când nişte derbedei au vrut s-o violeze printre 
boscheţii de pe plajă şi i-a croit voiniceşte cu 
umbreluţa ei mâncată de molii. 
Arcibald de la Arsenal ne-a povestit seara 
târziu că Aglaia Protopopescu s-a dus pe 
digul dinspre Farul Genovez şi că a început 
să scoată sunete din ce în ce mai asurzi-
toare. Într-un târziu a apărut un cârd de 
balene şi Aglaia Protopopescu s-a aruncat 
în valuri preschimbându-se într-un caşalot. 
Analizându-se în laboratorul poliţiei, un fir de 
păr al fostei soprane, a ajuns la concluzia că ea 
avea în codul genetic o jumătate de program 
cetaceic.
O balenieră finlandeză a dus cu ea un gramo-
fon la Polul Nord şi a reuşit să filmeze caşalo-
tul Protopopescu. Căpitanul balenierei a 
povestit reporterilor că faimosul exemplar 
a lăcrimat tot timpul cât prin iarna polară 
a răsunat glasul cristalin al fostei soprane. 
Al treilea război mondial a îngropat povestea 
asta zguduitoare sub zece milioane de morţi 
într-o singură noapte.

Canal de fugă

Oldman îşi răsuci braţele încet, pivotând în 
gol. Bramba nu reuşi să-i smulgă urechile. 
Rânji. Fluieră. Plescăi din buzele-i groase. Îl 
ştia el mai demult pe Oldman. Făcea tot felul 
de figuri, ticălosul. Pe vremuri luase forma 
unui automobil exact în faţa Băncii Centrale. 
În timpul unui jaf armat.
- Nu te mai prosti! strigă Bramba scoţând un 
şiş din carâmbul cizmei. Ştii că-mi trebuie 
urechile tale, pramatie! Tipii de la ASTRO vor 
să facă din ele un spaţiu virtual de grad 999. 
Mi-au spus că eşti singurul din zonă care are 
asemenea urechi mişto! Hai, nu te mai prosti!
- Băiete, ia-o din loc! strigă copacul în care se 
preschimbase Oldman. O să-ţi fac de petre-

canie, o să vezi!
Bramba rânji şi se aruncă înainte. Brusc, sub 
el se căscă un canal de fugă clocotitor. Se înecă 
într-o clipă. Oldman lăsă apa să se scurgă de-a 
lungul trupului său metamorfozat după for-
mulele lui Habral. Apoi îşi reluă forma şi porni 
sprinten către cartierul virtual construit de cei 
de la ASTRO dintr-un schelet de mangustă.

Bango saradai
 
- Bango saradai! mi-a strigat căpitanul bale-
nierei scoţându-şi şapca soioasă de pe cap.
N-am înţeles ce vrea să-mi spună. Mi-am lăsat 
carabina cu ţeava-n jos şi l-am salutat la rân-
dul meu. Aducea cu el Marea Balenă Albastră. 
Burtoasa-i corabie de-abia înainta în golf.
- Bango saradai! mi-a şoptit Elbina, propri-
etăreasa de la Patul de Argint.
- Bango saradai, mi-a aruncat printre dinţi 
Montgolferrer, comandantul dirijabilului gal-
ben care tocmai trecea fâşâind pe deasupra 
orăşelului nostru.
- Bango saradai! mi-a strigat vesel Patrowsky 
care tocmai cobora din fuzeea lui marţiană.
I-am zâmbit larg. L-am privit cruciş. El m-a bă-
tut amical cu trompa-i argintie pe umăr.
- Bango saradai! am urlat eu văzându-l pe şerif 
călare pe un pterodactil virtual.
Şeriful s-a supărat foarte tare că l-am luat 
peste picior. M-a digitalizat pentru două luni 
şi jumătate. Când s-a întors din Pataggonia, 
Montgolferrer m-a scos pe cauţiune. Cum m-a 
văzut ieşind pe poarta închisorii, mi-a strigat 
râzând:
- Bango saradai!
Iar eu i-am tras un pumn în nas.

Agabosta

Trebuie să fi fost un aranjament între Pirații 
Nordului și Komutatorii veseli din Arkantios. 
Pe scurt, cred că se vorbiseră să pună mâna pe 
diamantele de lumină veche din Câmpul de 
Asteroizi Sublunar. Așa că m-am dus în Arkan-
tios s-o găsesc pe brunhilda solzoasă care ținea 
acolo un bar ușchit rău de tot. Cum am intrat 
în bar, a venit un șmecher la mine. Mi-a băgat 
flinta sub nas, mi-a zis :
- Meduzule, te-ai ars. Nu trebuia să vii în foru-
mu’ ăsta, că e nasol de tine. În primu’ rând o 
să te banăm, apoi te smotocim, îți schimbăm 
matricea existențială și-ti dăm cu ea la cap 
de-o să vezi stele verzi. 
Asta era, o băgasem pe mânecă. M-am vălu-
rit rapid preschimbându-mă într-o boare de 
primăvară din Mandhala, am luat cu mine 
marii elefanți de alabastru și-am făcut o figură 
de pomină în baru’ ăla nasol. Forumiștii s-au 
lăsat păgubași. Au cerut armistițiu, apoi au ce-
rut pace. Un scarabeu din Kuantila le-a zis la 
urechiușă/trompețică, băi, ăsta e unul dintre 
Magnetici, nu va puneti cu el că e pervers, e 
versatil și vălurit. 
Pirații Nordului s-au înfuriat foarte tare 
din pricina asta și au făcut o înțelegere cu 
Împăratul Rozaliu care tocmai se pregătea să 
lanseze un program spatial nemaivăzut. 
Am trimis o barkaleră să-i facă ochi dulci, 
iar eu m-am vălurit spre Tongai în căutarea 
Bobolinei, cea mai tare barosană a serviciilor 
secrete ficționale ca să facem o înțelegere 
secretă pentru că tocmai aveam de gând să 
schimb matricea galaxiilor și să dau un nou 
înțeles universului plin de universuri. Barka-
lera a uitat parola pe care i-am dat-o, AGABOS-
TA, și s-a încurcat cu un brigand și s-a dus 
să se giugiulească pe țărmul oceanului. O fan-
tomă venusiană m-a căutat prin forumuri și 
mi-a zis că Bobolina s-ar fi facut foc și pară. 
I-am trimis un SMS: Bobolina, hai sifon!
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ARIADNAE XXIII
Să fii deopotrivă Venus şi 

Aurora când ştii clar că te 
cheamă Ariadne, să-ţi faci un 
Selfie cu Madona, să priveşti In-
muguririle şi-un Cântec angelic 
să-ţi împresoare sufletul, să ghi-
ceşti în Constelaţii şi să asculţi 
Vibraţiile Nocturne iar dimineaţa 
să te trezeşti pe pleoape cu Roua 
luminii ivite, să ţopăi într-o Acid 
forest şi să te întâlneşti cu o Mi-
reasă ce se adapă la Izvoarele 
fântânii magice, să te scufunzi 
după Comori marine şi să aduni 
nisetrii de nylon serviţi „regeşte” 
pe farfurii de unică folosinţă, să 
fii în Luna mai când calendarul 
îţi arată evident aprilie, să suni la 
12.1-2 iar curierul să te anunţe că 
ai primit un Pachet de suflete iar 
din el să sară o trupă de Dansatori, 
când mai bine ai juca un Poker cu 
colega de simeză, după regulile 
unui manual brodat, toate acestea 
se întâmplă doar într-o lunatică 
Efervescenţă de primăvară, la 23 de 
ani, şi, doar de te cheamă Ariadne. 
Respectiv, „cea mai pură” (dacă 
ar fi să-i traducem numele din 
greacă) apariţie din mitologia... 
mureşeană. La fel de pură şi de 
proaspătă, cu privirea-i ce îm-
prumută Fascinaţia amurgului, 
clară în gândire şi iute-n pano-
tare, rămâne şi artista Nagy 
Dalma, călăuza Ariadnei prin labi-
rintul tapetat cu lucrări. An de 
an, ea desfăşoară firul neînnodat 
al uriaşului capitol din mitologia 
artelor, care este Salonul Ariadnae. 

La Târgu-Mureş. E mereu o 
sărbătoare această întâlnire! „Zei-
ţele”, din străvechi ţinuturi, fie 
ele moldave, bănăţene, secuieşi, 
de pe Someş sau locale, îşi trimit 
creaţiile îmbibate în ambrozie şi 
nectar. Astfel, asigură nemurirea 
şi tinereţea veşnică! Cel puţin, aşa 
zice dicţionarul! Şi, printre atâtea 
zeiţe, timidul efeb, de data asta nu 
Tezeu ci Lőrincz, n-o mai seduce 
pe Ariadna ci pe Aurora. Cu doar 
trei mantii... dar, cu sute cusute 
şi-împletite noduri macrame. Pre-
miate veşminte regale.

Din nou, „zeiţele”, fie ele înţe-
lepte, mature diriguitoare de fire 
sau tinere, efervescente, cu toate 
creatoare, se întrec prin tehnici 
şi abordări. Se desfăşoară în am-
ple suprafeţe bidimensionale, fac 
colaje, aplică multiple straturi 
textile, texturează, brodează, cos, 
desenează peste, fac piruete cu 
suveica şi, hop! se desprind de 
la perete, se întrec pe ele, se în-
făşoară pe structuri de lemn, se 
desfăşoară pe suluri hârtie şi 
în ample instalaţii. Si chiar de 
eşti atent, te prind şi pe tine! In 
năvoade, te lasă să anini de-un 
fir metalic şi-apoi te fixează în 
ţesătura vreunui material. La me-
tru... La metru de creaţie. Nimic 
monoton. Totul inedit! Căci nu le 
place să se repete. Se amestecă 
tradiţii, culturi şi obiceiuri. Din 
nou, tehnicile vechi stau alături 
de cele mai noi, alăturări de ma-
teriale năstruşnice. Hautte-lise-ul 

se laudă cu străvechile sale origini 
păstrându-şi întâietatea prin 
multe războaie...de ţesut, intrând 
în polemică cu simandicoasa 
broderie căci ea cu acul şi cu 
aţa a luptat, dispută la care se 
alătură şi macrameul susţinând 
că nodul său e mai înnodat 
ca cel al asiaticului. Batik-ul 
păstrând tatuajele cerii, face 
reverenţe mătăsoase culorilor. 
Iar franţuzitul objet-trouvé îşi 
argumentează avangarda. Doar 
blândul nod persan, senzual şi 
calm, se răsuceşte şi multipli-
că-nsutit în moliciunea firului 
de lână, mereu gata să-ţi poarte 
mângâierile. Şi-apoi se descriu 
istorisiri, nuvele ale minţii şi 
sufletului, sau, dimpotrivă, se 
contrag în abstracţiuni şi sem-
ne. Figurativul se-n fruntă cu 
abstractul.

Se aude limpede şi răspicat 
dangătul Clopotelor pentru suflet. 
Sunt trase pentru cei ce nu mai 
sunt. Aducere aminte a celor dragi 
dar şi Memento mori. Din nou 
se deschide albumul de familie: 
bunicul, bunica, tăticul şi-o mă-
tuşă. Efemeritatea clipei şi a exis-
tenţei e captivă-ntr-o fotografie 
şi fotografia într-o reţea brodată. 
Mâna artistei, într-o dureroasă 
alertă, aleargă creând o inedită 
şi atât de personală ţesătură. 
Fibra nudă a lemnului devine 
cadru al structurii. Muşchiul 
verzui şi moale al pământului 
se insinuează şi pune stăpânire 

încet pe trupul celor ce nu mai 
sunt. Îl invadează şi-l integrează 
în organicitatea sa. Si, ciclul vieţii 
se reia într-o lucrare viitoare a 
artistei, mereu surprinzătoare, 
mereu spectaculoasă. 

Intr-o „discuţie” pe aceleaşi 
multiple nuanţe de verzui şi ocru 
şi integrând imagini de familie, 
dar schimbând radical tehnica 
cu cea cu ecouri islamice, se ţese, 
alăturat, Orizontul. Suveica, fru-
mos obiect în sine, ce ghidează cu 
repeziciune sensul firului în trama 
urzelii, dând noimă ţesăturii, 
se odihneşte într-o maiestuasă 
verticală. 

În acelaşi ton, al readucerii 
aminte, se înscrie Arborele co-
memorării, un obiect textil ce 
demonstrează efervescenţa spi-
ritului creativ şi permanenta 
reinventare a artistei autoare. 
Rădăcinile puternice ale celor ce 
nu mai sunt, hrănesc vitalitatea 
coroanei celor în viaţă. 

Spiritele sunt din nou evocate, şi-
un gând albastru se îndreaptă spre 
memoria celui care a fost Kőrösi 
Csoma Sándor. Stârnită de erudiţia 
şi complexitatea încrengăturii po-
liglote a minţii acestui personaj stră-
luminat ce-a hălăduit pe meleaguri 
asiatice, artista închipuie o Alegorie. 
În consonanţă cu personalitatea pu-
ternică a acestuia, construieşte pe-
un tip de compoziţie tipic abordărilor 
sale, de dezvoltare a structurii pe 
verticală. 

(Continuă în pag.11) 
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(Urmare din pag. 10)
Explorând cu admiraţie firul 

biografic al filologului, acesta se 
împleteşte cu cel al robustelor fire 
textile asigurând vigurozitatea 
bazei, care se desfăşoară, mai 
apoi, în supleţea lânii împâslite. 
Împrumutând atât din seva brună 
a pământului cât şi din cea a 
albastrului celest, firele se îmbibă 

în infinite nuanţe, făcând rafina-
te pasajele cromatice. Materia-
lele, inclusiv pânza fondului, fac 
trimitere la austeritatea condi-
ţiilor în care a trăit cel care a scris 
prima gramatică tibetană. Câteva 
semne ale unui alfabet străvechi, 
caligrafiate în piele, fac plecăciuni 
de mulţumire celui ce le-a studiat.  

La fel, nostalgia după un timp 
trecut se „cuibăreşte” în lucrarea 
Cândva verde viu, o aparentă joacă 
a artistei cu obiecte găsite ale unei 
realităţi degradate, un protest 
personal la prădălnicia umană 
asupra naturii dar şi a uscăciunii 
sufletului.   

Ne plasăm mai apoi, tot în zo-
na protestului, camuflat într-o 
lucrare ce inundă o sală întreagă, 

adevărat tsunami cu multiple 
semnificaţii. Omul care agresea-
ză din ce în ce mai violent natu-
ra inundând-o şi sufocând-o în 
deşeuri, transformând-o într-o 
lume de celuloid, dar şi revolta 
acesteia, a străfundurilor acvatice 
ce răbufnesc şi aduc la suprafa-
ţă reziduurile, cu apel simbolic 
mai apoi, la reziduurile sufletului 

omului ce găseşte „preţioase” 
Comori marine. Efectul e foarte 
puternic atât la nivelul mesajului, 
cât şi vizual, ca rezolvare stilistică. 
Repetiţia elementelor creează un 
ritm, o cadenţă, o inconfundabilă 
manieră de exprimare a artistei!

Fluxul lucrărilor ne duce într-o 
altă încăpere cu zone încifrate şi 
cu alte tumultuoase desfăşurări, 
pe verticale puternice, impozante. 
Chiar dacă pare încifrată sub titlul 
Cod, lucrarea e gata să absoar-

bă toată atenţia privitorului, 
să închidă ochiul acestuia prin 
captivanta, spectaculoasa şi 
minuţioasa descriere a liniei 
desenului prins prin fire pe ver-
ticala războiului de ţesut. Cu 
apel la simbolul ochiului egip-
tean, dar şi la modul în care 
imaginea se formează pe retină 
iar creierul primeşte informaţia 
şi o procesează, lucrarea este o 
extraordinară demonstraţie a 
artistei de stăpânire a a măies-
triei meşeteşugului, de acurate-
ţe în exprimarea tehnică şi de a 
abordare a subiectului. Lucrarea 
fiind în fapt dezvoltarea unui 
subiect de mult tatonat de artistă, 
cum am mai spus, creierul este 
cel care transmite mâinii execuţia 
dar, în primul rând, face atât de 
personală ideea şi rezolvarea. Atât 
compoziţional cât şi cromatic.

O altă lucrare de forţă, impo-
zantă atât ca dimensiune dar şi ca 
rezolvare, derulează pe trei suluri 
de hârtie zone întunecate obţinute 
din amestecul culorii cu apa, zo-
ne ce se întrepătrund creând o 
atmosferă de început de lume, de 
întuneric din care se întrezăresc 
pete de lumină. Apare timid viaţa! 
Se coagulează şi conturează şi-
apoi, în Despicare, din nou se 
desparte, se frânge în două părţi 
neuniforme dar ce se caută şi se 

completează mereu. Fir cu fir, 
lipit pe suprafaţa rigidizată, într-o 
dualitate lipsită de voită simetrie.

Şi, n-aş vrea să fi dus în deri-
zoriu la început, interpretarea 
unei alte lucrări. Cu apel explicit la 
Biblie, versetele 1 şi 2 din capitolul 
12 al Apocalipsei, „semnele” ce 
apar în cer, a căror semnificaţie se 
dezvăluie pe pământ sunt prinse 
de artistă cu mari rafinamente în 
„scriitura” firelor pe suprafeţele 
cromatice de oranj, auriu şi 
alabstru, ce conturează compoziţia 
celor două personaje: Israel dând 
naştere Copilului.

Iată câteva crâmpeie din 
„înfăţişările” Ariadnei la 23 de 
ani! Merită celebrat de fiecare 
dată efortul slugărniciei mâinilor 
supuse ambiţiei creatoare a 
dibacelor „zeiţe” ale firelor textile.
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    Trăim vremuri în care imaginea e 
totul. Prima impresie- care, în goana 
după noul alterat de perisabilitatea 
clipei- poate fi și ultima, este click-ul 
motivațional al artistului vizual Kenneth 
Pils din Suedia, invitat să apară în 
public, de astăzi încolo și pînă la sf. lunii 
mai, la galeria Art Nouveau a UAP din 
Tg.Mureș.
    Suntem mereu, ca oameni obișnuiți,  
sătui și fără reacție în fața avalanșei 
informaționale a fiecărei zile. Paradigma 
valorizării inițiale a imaginii cât o mie 
de cuvinte, cum se spunea în televiziune 
prin anii 90, a fost înlocuită astăzi de cea 
a “o mie de imagini care nu mai spun 
multe cuvinte” sau dacă se întâmplă să o 
facă, spun puțin. Și tot ar fi ceva, pentru 
că de multe ori nu spun nimic.
     Poate fi și justificarea sau chiar 
crezul artistic al lui Kenneth Pils : “ one 
of my driving forces” ce-l determină 
pe pictorul și sculptorul suedez să 
se întoarcă la valorizarea imaginii 
dincolo de sensul inițial. Prin salvarea 
ei din uitare (save them from oblivion) 
după consumul mediatic al stratului 
superficial de impresie, atribuindu-i 
valențe plastice în metamorfoza actului 
re-creativ. Prin extragerea ei din 
fluxul informațional al internetului, a 
televiziunii, a cinematografiei. Domenii 
care, fără imagine ar fi văduvite de sens, 
de o semnificație.
     Diaries- Jurnalele plastice ale 
fiecărei zile, reprezintă produsul unui 
proiect vizual propus de artist și realizat 
cotidian, timp de patru ani, din 2014-
2017, în colaborare cu alți doi colegi din 
Germania, respectiv din Austria.
     Conform statementului său artistic, 
Kenneth Pils împrospătează imagini 
alese la întâmplare dar nu întâmplător, 
din mediile mai sus pomenite- net, 
televiziune, film - operând imaginea 
grafică cu mijloace digitale de prelucrare 
pe calculator și apoi prin proiectare 
pe pânză, cu cele proprii picturii- 
atribuindu-i astfel noi semnificații sau 
niciuna, recunoaște el. Asta în funcție de 
inspirația lucrului cotidian păstrându-
le, astfel, prospețimea metamorfozei 
deschise chiar și numai către exercițiul 
plastic al momentului, fără un alt scop 
decît experiența în sine a lucrului.  
         Asta, spune Kenneth Pils, este 
suficient pentru a-i menține trează 

curiozitatea și bucuria conceptuală 
a demersului transformându-l într-o 
experiență împlinită, “a wonderful 
experience”, ca să-l citez.
         Selecția imaginilor e adesea făcută 
într-o manieră nonbiografică, prin 
urmare nonemoțională, fără o legătură 
cu mediul său înconjurător de viață, 
familie, prieteni, din dorința de a nu 
estompa ludicul aleatoriu al alegerii 
subiectului tratat și prospețimea jocului, 
asigurându-i artistului expozant astăzi, 
aici la Tg.Mureș, accesul la o paletă 
amplă de interpretări fără presiunea 
uneia anume, dinainte propuse. 
Lipsirea inițială de semnificație a unei 
imagini alese “random”- la întâmplare- 
dar urmărind o compoziție decisă 
obiectiv pe baza unui data-script, a unui 
scenariu, o bază de date, garantează 
artistului o starea de prezență vie în 
proiect, pe parcursul realizării sale de 
zi cu zi.( vedem asta în expunerea de 
la etaj, a sucesiunii imaginilor proprii 
lunii aprilie din fiecare an 2014, 
2015,2016,2017).
     Compilația realizată prin colaj digital 
a fiecărei imagini expuse e prelucrată în 
Photoshop, imaginea obținută fiind apoi 
proiectată pe pânză și tratată pictural 
în laviuri de culoare, tușe transparente, 
cu rafinate griuri colorate. Artistul 
folosește aceste tehnici cu ingeniozitate 
dar numai pentru a ieși din abordarea 
convențională a actului plastic, fiind mai 
degrabă preocupat de a se afla într-un 
joc continuu, mereu nou,  al reacției la 
schimbarea “din mers” a fiecărei lucrări. 
    Este un proces creativ, mental, 
în care imaginile sunt reevaluate 

și redescoperite, semnificațiile lor 
procesuale apar și dispar spontan, 
menținând  caracterul de prospețime 
al fiecărui moment de lucru. Posibile 
incidente, blocaje, inerente actului 
creativ sunt asumate și plasate în zona 
“micilor miracole”, care și ele, nu fac 
decât să susțină demersul conceptual al 
Jurnalelor lui Kenneth Pils.
    Pe simezele de la intrare, la parter, 
ecuația comunicațională pe care o 
propune artistul ia în calcul portrete 
de prieteni chiar și unul sau două 
autoportrete, compuse pe o singură  
orizontală a conceptului de panotare 
în relație, nu neapărat întîmplătoare 
cu cadre de film, deslușindu-ne astfel 
aceeași semnificație imagistică obținută 
din revalorizarea exercițiului cotidian 
al derulării vieții noastre. Argumentul 
lui Kenneth Pils este cel al salvării 
din uitare “saving from oblivion”  a 
imaginii extrase din fluxul informațional 
cotidian, oferindu-i acesteia-imaginii-  
șansa și parcursul amplului proces de 
la tehnic/digital la clasic/pictural- de a 
deveni dintr-o simplă imagine o posibilă 
operă de artă prin intervenție creativă.
     Născut în 1964, la Jonkoping,Suedia   
Kenneth Pils este pictor și sculptor, 
licențiat în arte la Academia regală din 
Stockholm, orașul în care trăiește și 
lucrează. Are în portofoliu numeroase 
expoziții în Suedia dar și în Europa, la 
Berlin, Helsinki, Copenhaga, Malmo, 
Veneția, ș.a.; expune în spații publice de 
peste 20 de ani la Stockholm, Goteborg, 
Husqvarna, Nacka, Danderyd, Gnosyo. 
Este prezent în colecții publice muzeale 
din Stockholm, Dalarna, Agueli.
     Este cofondator al proiectului 
internațional de cercetare interdisci-
plinară “Being in the world”. Activează 
în managementul cultural din 
Stockholm, administrând STUDIO 44( 
producers gallery) și făcând parte din 
echipa Tîrgului internațional de artă 
Supermarket Independent Art Fair.

2-3 mai 2019, Tg.Mureș

NOTĂ:
 Cf. Dex, ed a II-a, 1996: 
JURNAL = def.- publicație periodică, dar și 
însemnări zilnice ale cuiva despre anumite 
evenimente legate de obicei, de viața sa.)

 Diaries- Jurnale, 
 reevaluarea imaginii prin exercițiul creativ aleatoriu

Radu FLOREA , pictor UAP Mureș


