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A câştigat cea de-a treia ediţie a
Festivalului de Film Digital şi al
Efectelor Speciale FUTURE MOVIE
(Galaţi * 1-5 august 2012)
(Alte amănunte la paginile 2-3)

Gabriel Tudor Marin, câştigătorul trofeului Lumière Artists,
Ionuţ Popa, directorul Festivalului, Ivanca Diaconescu, actorul
Ionuţ Negrişanu, prezentatorul ultimelor două seri de festival, Sergiu
Dumitrescu, preşedintele juriului pentru secţiunea de concurs.

foto 2

Patru dintre cei cinci
membri ai juriului, în sala
mare a Teatrului Tardini: de
la dr.la stânga – actriţa şi
scriitoarea
Ioana
Crăciunescu, poetul Dan
Mircea Cipariu, Cristi
Mortu, directorul Casei de
Cultură a Studenţilor Galaţi
şi sculptorul Sergiu
Dumitrescu. Al cincilea
membru
a
realizat
fotografia: a.g.secară. Jos,
foto de N.Sburlan – cinefilii
au fost mereu cu mic , cu
mare la cele cinci proiecţii
de lung metraj de seara, în
acest an pe Splayul gălăţean
al Dunării.
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A treia ediţie a Festivalului de film digital şi al efectelor
speciale
FUTURE MOVIE - Galaţi 2012

Între zilele de 1 şi 5 august
s-a desfăşurat la Galaţi o nouă
ediţie a Festivalului de film digital
şi al efectelor speciale FUTURE
MOVIE, organizat de către
Lumière Artists (director Ionuţ
Popa), având sprijinul Centrului
Naţional al Cinematografiei, al
Centrului Cultural Dunărea de Jos
Galaţi, Consiliului Judeţului
Galaţi şi al Ministerului Culturii. Seara, în aer liber, anul
acesta practic pe malul Dunării, capodopere ale
cinematografiei au încântat cinefilii gălăţeni, văduviţi în
continuare de nişte
foto 2
cinematografe decente
într-unul dintre cele mai
mari oraşe din ţară:
„Melancholia” de Lars
von Trier, „Happy Feet
Two” de George Miller,
„Oul de cuc” de Ioan
Cărmăzan, „Rio” de
Carlos Saldanha, „Black
Swan” de Darren
Aronofsky, „DOS” de
Stathis Athanasiou.
În cadrul acestui
festival se desfăşoară şi
un concurs de film
studenţesc, anul acesta din juriu făcând parte artistul
plastic Sergiu Dumitrescu (preşedinte al juriului), poetul
Dan Mircea Cipariu, actriţa şi scriitoarea Ioana
Crăciunescu (foto 5 amândoi), Cristi Mortu, directorul
Casei de Cultură a Studenţilor din Galaţi şi poetul şi criticul

literar a.g.secară.
Palmaresul stabilit
de către acest juriu
a fost următorul:
Marele premiu:
filmul „Cu cerul la
picioare”,
al
regizoarei Ivanca
Bernard Diaconescu
(România) - imagine
din film în foto 1. Premiul pentru cea mai bună dramă:
„Matar a un niño” de José y César Esteban Alenda
(Spania). Premiul pentru cea mai
bună comedie: „Son dos dias”
de Andres Lopetegui (Spania).
Premiul pentru regie: „Minute
infinite/ Vegtelen percek” de
Cecilia Fermeri (coproducţie
româno-maghiară - foto 4)).
Premiul pentru scenariu:
Leonardo Santana Zubieta şi
Marina Maesso Moratilla (filmul
„Ojos que no duermen” Spania). Trofeul Lumière
Artists: „Închisoarea cu ochi
negri” de Gabriel Tudor Marin
(România). Premiul pentru cea
mai bună animaţie: „La cosa en
la esquina” de Zoe Berriatúa
(Spania). Premiul pentru cel mai bun documentar: „Radu
Gabrea” de Dan Doroftei (România).
La jurizare s-a discutat mai mult despre viitorul
(poate îngrijorător) al filmului românesc, preferinţele
juraţilor fiind aceleaşi, mai primind aprecieri doar câteva
foto 3

foto 8
Dunărea de Jos

MMXII

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

3

Evenimente

pelicule, din cele 35 intrate în
competiţia oficială (din şapte ţări,
anul acesta fiind pentru întâia oară
un festival... internaţional: România,
Ungaria, Israel, Turcia, Spania,
Germania, Grecia), la preselecţie
fiind prezente peste 70 de filme
studenţeşti, cele mai multe de scurt
metraj. Filmele care au mai atras
atenţia membrilor juriului au fost
„Joselyn” de Susan Béjar, „I have a
boat” de Nathan Nill, „Der
Philatelist” şi „Cowboy und
indianer” de Jan Gerrit Seyler,
„Flop” de Vlad Marinescu, „Ziua lui Laur” (film
al câştigătorului de anul trecut al Marelui Premiu,
Laurenţiu Gligor, film cu o anumită magie a
oricărei poveşti de Crăciun, dar scăpat tehnic
din mână) şi
document arul
„Dumitru Carabăţ”
de Ioan Bogdan
Radu. Un sondaj
neoficial ar fi dus la
acordarea premiului
publicului peliculei
„În film la Naşu’” de
Cristina Jacob (la
prima
ediţie
participând sub
numele de Cristina
Iacob), pe locul doi
situându-se bizarul
film fantastic „La
Lavadora” de Ana
Rodriguez şi Andrea
Correa.
Marele premiu, „Cu cerul la picioare” este
un film de licenţă, un film de autor, şi scenariul
aparţinând regizoarei, povestea fiind una de
atmosferă fantastică (poate mai aproape de
Vasile Voiculescu decât de Mircea Eliade), din
distribuţie făcând parte Anda Tămăşanu (fata
în alb), Marius Ursu (Rafael, un tânăr drumeţ
prin munţi), Dora Diaconescu (Sara - singurul
copil al aşezării săteşti unde se petrece

acţiunea), Loredana Baltazar, Cerasela Cilibon, Dan
Cernat Radu, Vlad Marinescu. Montajul a aparţinut lui
Victor Diaconescu, imaginea lui George Capoianu.
Tot în cadrul Festivaului a avut loc şi un spectacol
inedit de poezie şi
muzică, un show
intitulat “Te sărut - 15
nesfârşite în poemul de
dragoste”, în care
versurile lui Carmen
Emanuela Popa (care a
şi regizat momentul
artistic) au fost
interpretate
cu
sensibilitate de către
Lara Roxana Popa şi
George Ioan Hodor
(foto 6), coloana

muzicală fiind asigurată de către Ernesto Cortazar.
În fotografii îi mai recunoaştem pe Nicolae
Bacalbaşa, preşedintele CJ Galaţi, salutând începerea
Festivalului şi pe jurnalistul şi prezentatorul primelor trei
seri de festival, Gabriel Chifu - foto 2; Foto 7 - trei
studenţi, printre care şi câştigătorul de anul trecut,
Laurenţiu Gligor, în dreapta. Ceilalţi doi, vechi cunoştinţe:
Loredana Baltazar şi Ioan Bogdan Radu. (a.g.secară)
Dunărea de Jos
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Cu cât mai înalt va fi gândul tău, cu atât te
vei elibera de lut!
Interviu cu maestrul coregraf Ştefan Coman, directorul
Ansamblului Artistic Baladele Deltei Tulcea

din
localitatea
S-a născut în ziua de 13
armânească
Sarighiol
de
septembrie 1958, spre finele
Deal,
tot
din
judeţul
Zodiei Fecioarei, semn
Tulcea,
„Festivalul
astrologic care dă prudenţa în
Internaţional
al
cele întreprinse şi simţământul
Păstoritului”.
Fiind
responsabilităţii. Ascendentul
recunoscut unanim ca un
astrologic se află în zodia
excelent organizator de
următoare, a Balanţei,
evenimente culturale,
caracterizată prin simţ vizionar,
Primăria Tulcea, prin
voinţă şi succes notabil, daruri
domnul primar Constantin
ale planetelor Saturn, Luna şi
Hogea, i-a încredinţat
Jupiter. Cumulate, „ofertele”
organizarea Festivalului
celor două ursite l-au ajutat
de Interpretare „Natalia
să-şi urmeze ţelul vieţii, călăuzit
Şerbănescu” (aflat anul
de o mare voinţă şi un program
acesta, la ediţia a treia).
bine chibzuit.. În toate cele
Între anii 1998-2002 a fost
întreprinse - atât pe plan
directorul Centrului
profesional, cât şi familial, se
Artistic
Judeţean,
observă că în viaţa acestui om
transformat
ulterior
(2003)
nimic nu este întâmplător, nimic
în
Centrul
Cultural
nu este lăsat în voia sorţii. Între
Judeţean
„Ludovic
anii 1976-1989 a urmat cu
Paceag”,
în
subordinea
stăruinţă
cursuri
de
căruia se aflau Teatrul
specializare în domeniul
Profesionist „Urmuz”,
coregrafic; mânat de un
Şcoala de Arte şi Meserii,
instinct sigur s-a înscris la
„Am urmat calea înţeleptului ţăran român!” Centrul de Conservare a
Facultatea de Educaţie Fizică
Tradiţiei Populare şi
şi Sport („Dunărea de Jos” ansamblul
„Baladele
Galaţi): nu se înfiinţaseră încă
Deltei”.
Succesele
şcolile superioare de dans
înregistrate
ca
maestru
coregraf,
promovarea
cu o
tradiţional, iar pentru un coregraf, care duce - într-un fel, o
binecuvântată
insistenţă
a
folclorului
nord-dobrogean,
viaţă sportivă, nimic nu era mai nimerit; în anul 1994, când
se punea la cale înfiinţarea Academiei de Dansuri Folclorice, spiritul înnăscut organizatoric, prudenţa în folosirea banilor
a fost solicitat de maeştrii Theodor Vasilescu şi Marin publici (sloganul lui este „Să faci lucruri mari, cu bani mici!”),
Barbu să li se alăture în proiect. A fost nu doar o mare i-a determinat pe specialiştii în folclor din ţară să-1 numească
onoare, ci şi o preţuire a eforturilor sale de evaluare şi vicepreşedinte al Asociaţiei Coregrafilor şi preşedinte al
protejare a folclorului românesc. În anul 2008 era deja Asociaţiei Ansamblurilor Profesioniste din România.
absolvent al Programului Postuniversitar de Masterat în
a.g.secară: Bine aţi revenit la Galaţi, un oraş cu
Management Sportiv. Între timp, „printre picături”, cum
oameni
care vă apreciază şi de care sunteţi legat sufleteşte,
spune o vorbă, a iniţiat şi coordonat două ansambluri de
după
cum
se observă din prezentarea de mai sus, alcătuită
cântece şi dansuri: „Mugurelul” (1980 - 1992) şi „Doruleţul”
cu
ajutorul
dumneavoastră. Aţi fost prezent câteva zile, în
(din 1990) unde activează peste 200 de copii şi tineri; în
care
aţi
lucrat
cu ansamblul „Doina Covurluiului”.
anul 1998 a preluat ansamblul „Baladele Deltei” de la
Concret,
la
ce
s-a
lucrat în aceste zile?...
întemeietorul acestuia, profesorul Niţă Bratosin,
conducându-i destinul artistic cu mână fermă,
Ştefan Coman: Bine v-am regăsit! La solicitarea
impunându-1 la nivel naţional şi internaţional. În anul 1993
coordonatorilor
Centrului Cultural „Dunărea de Jos” a avut fericita idee să înfiinţeze un festival de folclor destinat
Galaţi,
prin
domnul
director Sergiu Dumitrescu, am avut
copiilor, deja celebrul „Peştişorul de Aur”. Aflat anul acesta
onoarea
şi
deosebita
plăcere să montez un tablou muzicalla ediţia a XX-a, festivalul este unul dintre cele mai
coregrafic
din
zona
Dobrogei. Iată, există folclor şi în
importante evenimente culturale ale judeţului Tulcea. A mai
Dobrogea!...
Sper
montarea
aceasta să fie definitivată
iniţiat, împreună cu alt mare sufletist, Dumitru Caimacan,
Dunărea de Jos
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În avanpremiera celei de-a şaptea ediţii a Festivaului
Internaţional de Folclor DOINA COVURLUIULUI
până în luna august, când va avea loc Festivalul
„Doina Covurluiului”. Poate că nu ar fi rău ca
toate ansamblurile de gen din ţară să-şi treacă în
repertoriu dansul nord-dobrogean şi să uziteze
frumosul, unicatul costum al zonei. Mai adaug că
pe plan muzical, ritmurile dobrogene se remarcă
printr-o particularitate anume: când le asculţi, îţi
dai seama că este ceva nou, nemaiauzit.
a.g.secară: Cum a început pasiunea pentru
dans? Care au fost maeştrii (profesorii
dumneavoastră)?
Ştefan Coman: M-am născut în mediul rural,
în comuna Ostrov, jud. Tulcea, bogată vatră
folclorică şi am asistat din pruncie la uimitoarele
serbări ţărăneşti. Până la 16 ani nu ştiam că voi deveni
împătimit de coregrafie. „Instinctele primare” - ca să
folosesc o butadă a coregrafului brăilean Constantin
Gănescu, mi-au fost descoperite de el, marele meu dascăl
şi mentor. În anul 1975, când am dat ochii cu el pentru
prima dată (la sala de repetiţii a ansamblului folcloric
brăilean „Floricica”), mi s-a părut un tip colosal. Ştia
TOT!... Despre dansul românesc, despre gestica acestuia,
despre notare şi... despre cum trebuie să te comporţi cu
partenerii şi colaboratorii din zona folclorului. Pentru
care el avea o mare preţuire şi o mare prietenie. Declaram
cândva unui ziar brăilean: „Când vorbeşti despre
folclorul din zona Brăilei, spui Constantin Gănescu,
într-atât se confundă numele lui cu tot ce s-a realizat măreţ
pe planul evaluării şi promovării tradiţiei coregrafice în
această zonă geografică. Asta m-a determinat să sprijin
fără rezerve organizarea - în memoria sa, a festivalului
„Fiii Brăilei”. Am mai învăţat de la regretatul meu
profesor meu că Maestrul tuturor coregrafilor în dans
tradiţional nu poate fi nimeni altul decât ţăranul român,
deoarece el a întemeiat Civilizaţia Folclorică şi el este
depozitarul, păstrătorul datinilor. Sigur, ca toţi oamenii,
am şi eu un model: este seniorul coregrafilor români,
maestrul THEODOR VASILESCU. Şi mai şade în inima
mea, ca o pavăză, cel mai aprig susţinător al dansului
străvechi, pe numele său MARIN BARBU, răsfăţat de toată
lumea cu diminutivul „Nea Marinică”.
a.g.secară: Raportându-mă şi la discuţii pe care
le-am avut cu domniile lor, cât de optimist sunteţi în privinţa
supravieţuirii tradiţiilor cu adevărat autentice? Putem să
focalizăm discuţia pe zona Dobrogei, de care sunteţi atât
de legat, cu cazuri concrete... Cum ar putea tinerii de astăzi
să fie convinşi să se îndrăgostească de tradiţii? Ce le-aţi
spune despre folclorul dobrogean, într-o scurtă prelegere,
astfel încât să-i convingeţi definitiv despre Frumosul şi
sacralitatea folclorului autentic?
Ştefan Coman: Se face o confuzie regretabilă între
dansul tradiţional, cu origini sacre şi baletul, care este

laic. Ambele exprimă stări spirituale şi sufleteşti omeneşti,
doar că dansul străvechi răsfrânge sacralul, în vreme ce
baletul redă pofte omeneşti, patimi şi dorinţe, stări fără
vreo legătură cu sacrul. Baletul se exprimă cu întregul
trup, dansul popular cu gestica picioarelor şi a mâinilor.
Baletul este o artă modernă; dansul tradiţional este un
mesaj transmis cu un scop bine determinat, anume de
păstrare a fiinţei noastre, de nepervertire. Să ne păstrăm
aşa cum ne-a făcut Creatorul, „după chipul şi asemănarea
Lui”. Iată de ce sunt împotriva introducerii în dansul
ţărănesc, care izvorăşte de la temelia tuturor începuturilor,
cu elemente furate din balet. Ar fi de două ori o fărădelege:
furtul în sine şi pervertirea sacrului cu elemente ale
profanului.
a.g.secară: Cum ar putea tinerii de azi să fie convinşi
să iubească acest dans?
Ştefan Coman: Intrate în programele culturale
permanente ale municipiului Tulcea, „Spectacolele-lecţie
de folclor pentru copii” susţinute cu Ansamblul Artistic
„Baladele Deltei” au câştigat în rândul micuţilor un
interes tot mai larg. Părinţii, educatorii şi profesorii îi
îndeamnă spre acestea cu un scop bine determinat: cum
îţi creşti copiii aşa va fi viitorul neamului tău!
Nimic nu este mai frumos, simplu, atractiv şi
educaţional, ca odată cu familiarizarea elementelor
iniţiale prezente în folclor, să-i înveţi istoria neamului
căruia îi aparţii. Dansul străvechi românesc îşi are
originea în ritualuri, unele de la începutul lumii; frumosul
costum popular are în desen semnele creştinismului; unele
instrumente, precum naiul şi cobza, provin din
antichitatea elenă, aduse în această parte a lumii de
preoţii lui Zalmoxis. În spectacolele-lecţii precizez mereu
că la origini, acest dans are o gestică ritualică, ce ţine de
sacru. În dansurile precreştine, cum ar fi „Căluşarii”, care
şi-a păstrat caracterul iniţial, bărbaţii aleşi de Baci pentru
acest eveniment trăiesc o perioadă în post de mâncare,
iar timp de trei zile nu au voie să vorbească. Este o
perioadă când trebuie să-ţi cercetezi şi echilibrezi
spiritul, să trăieşti cu gând înalt. Cu cât mai înalt va fi
gândul tău, cu atât te vei elibera de lut!
a.g.secară: Despre ce alte amintiri plăcute, legate de
activitatea şi lumea minunată a dansului aţi mai putea vorbi?
Ştefan Coman: În anul 2003, invitat fiind de francezi
la festivalul mondial de la Dijon - străvechi oraş, capitala
Ducilor Burgunzi, am avut surpriza ca dintre cele 30 ţări
participante, România, prin ansamblul tulcean „Baladele
Deltei” să primească râvnitul de toţi participanţii -Premiul
al II-lea, „Colierul de Argint”. Este, fireşte, o amintire
imposibil de uitat, întrucât acest premiu se acordă la nivel
mondial. Apoi, în 2006, mi-a apărut ideea unui spectacol
de folclor aparte. S-a realizat un scenariu după basmul
lui Petre Ispirescu „Tinereţe fără bătrâneţe” transpus
Dunărea de Jos
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regizoral de Dan Tudor, cu o coregrafie a
subsemnatului. A fost o probare a forţelor
„Baladelor Deltei” şi în alt registru decât cel
consacrat. Spre bucuria tuturor, la „Festivalul
Naţional al Comediei Româneşti”, am primit
Premiul de Popularitate. Nu ştiu dacă e mult
sau puţin, important este că la prima noastră
apariţie într-o competiţie a profesioniştilor din teatru,
noi am fost singurul ansamblu de folclor care s-a impus.
Am dorit, prin acest demers, să dovedesc că folclorul
nostru nu are hotare, că penetrează veacurile şi că este
nemuritor.
a.g.secară: Coordonaţi din 1991 Cercul de Ansamblu
Folcloric al Palatului Copiilor şi
Elevilor din Tulcea (acolo
fiinţează
„Doruleţul”).Ce
reprezintă pentru dumneavoastră
ansamblul de copii?
Ştefan Coman: Am înfiinţat
acest ansamblu, cât şi festivalul
„Peştişorul...” deoarece copiii
sunt foarte receptivi, iar tradiţia,
datina, - zăcământ de aur al
naţiunii, trebuie predate unor
suflete neviciate de dogme sau
poncife, iar acestea sunt,
fireşte...copiii. Ei prind foarte repede paşii de dans, sunt
foarte receptivi, foarte sinceri şi devotaţi fenomenului
folcloric, pe care îl iubesc. Costumele inventate de ţăranii
noştri din vechime, eposul popular, atât de simplu
(aparent), dar plin de profunzime, sunt pe sufletul lor. Ei
vor continua să transmită generaţiilor viitoare, creaţia
cea mai însemnată a umanităţii: FOLCLORUL. Încă un
lucru foarte important, sacralul prezent în folclor este
mai uşor sesizat de copii, fiindcă pentru ei Iisus Hristos,
spre exemplu, nu reprezintă ceva imaginar, ci este chiar
sufletul lor. Prin ei se adevereşte Cuvântul Mântuitorului:
„Când nu mai suntem copii, suntem morţi”...
a.g.secară: Ce v-a făcut să vă dedicaţi, practic, cu totul
folclorului nord -dobrogean?
Ştefan Coman: De multă vreme se înstăpânise ideea
că judeţul Tulcea - adică Dobrogea de Nord, nu are folclor.
Deşi aici s-a născut o mare cântăreaţă, Natalia
Şerbănescu, afirmată şi confirmată pe plan naţional, prin
cântecele culese de ea de la sursă: satul nord-dobrogean.
Unii încercau să convingă că este doar o întâmplare. Am
dorit să arăt că „o aşa întâmplare” nu se naşte din nimic.
Mai ales că din judeţul nostru s-a ridicat şi rapsodul
Grigore Kiazim, recunoscut şi ca instrumentist pe plan
internaţional. Mi-am zis că singura posibilitate de a arăta
lumii că zona nord - dobrogeană are istorie - deci şi
tradiţie, în consecinţă - folclor, este să înfiinţez un
ansamblu de cânt şi dans popular cu intrepreţi recrutaţi
dintre copii. Urmăream două idei: să dezvolt în copii
Dunărea de Jos

dragostea pentru istoria neamului răsfrântă în folclor şi
să pun la cale un festival internaţional dedicat copiilor şi
tinerilor, prin care să facem cunoscut că această parte a
lumii apartine unui întreg numit România. Percepută pe
mapamond ca vatră a unor mari tradiţii ce vin din istoria
unui popor cu mari resurse spirituale. Confirmate prin
mari personalităţi româneşti din muzică, artă plastică,
literatură. Voiam să le amintesc celor care „uitaseră” că
Brâncuşi, Enescu, Mircea Eliade nu ar fi devenit glorii
culturale ale umanităţii dacă nu ar fi avut ca act de
identitate tradiţia şi datina strămoşească date de
românism. În ce priveşte judeţul nostru, la Enisala,
Murighiol, Sulina, Jurilovca, Slava Rusă, Isaccea,
Niculiţel şi-au avut sălaşul cetăţi construite de imperiile
roman şi bizantin, pe locurile
unde au domnii dacii. Aceste
fapte nu puteau să dispară în
neant fără să lase urme . Nu doar
sub forma unor ruine, ci sub o
formă mult mai rezistentă în timp:
în cugetul şi spiritul omenesc.
a.g.secară: Mai sunt unele
rezerve privind originalitatea
folclorului nord-dobrogean?
Ştefan Coman: Da, pe
motivul că a suferit influenţe
masive în perioada cât Dobrogea a fost sub imperiul
otoman. Neamurile care s-au aciuit pe vetrele noastre,
devenindu-ne pentru o perioadă stăpâni, nu pot fi
învinuite că au înrâurit muzica, dansul şi costumul - aşa
se scrie istoria. Vina de a semăna confuzie între două sau
mai multe culturi, o poartă unii „specialişti” grăbiţi să
dea sentinţe. Istoria dovedeşte un fapt incontestabil: cam
tot folclorul românesc a fost influenţat, mai mult sau mai
puţin de vecinătăţi. Cel mai ilustrativ exemplu este cel
ardelenesc, că doar o vreme îndelungată, Transilvania
(şi nu doar) a făcut parte din imperiul austro-ungar. Cu
timpul însă datinile, obiceiurile, dansul şi cântul, costumul
au revenit la matcă, la tradiţiile străvechi. Sigur, cu
anumite trăsături de împrumut. Convingerea mea este că
noi am fost mai repede surse de inspiraţie pentru străinii
prezenţi în spaţiul nostru geografic. În Dobrogea au
fermentat produsele culturale ale mai multor neamuri.
Trăim în Balcani, iar tradiţiile, datinile au căpătat
amprenta respectivă. Numai un studiu serios al tradiţiei
poate duce la descoperirea fondului originar. Costumul
nord-dobrogean, spre exemplu, despre care nu se ştia
nimic până mai ieri, este o descoperire de maximă
importanţă, întrucât ne arată cât de adânc s-a sădit
tradiţia în cugetul strămoşesc de a reuşit să-şi păstreze
unicitatea peste veacuri.
a.g.secară: Cum colaboraţi cu minorităţile naţionale
din Dobrogea?
Ştefan Coman: Am fost solicitat şi am răspuns fără
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ezitare tuturor solicitărilor. Mai mult, m-am
implicat în finalizarea unor proiecte, cum este cel
din Sarighiol de Deal. Acolo, împreună cu
profesorul Dumitru Caimacan, întemeietorul
ansamblului aromân „Dor”, am iniţiat Festivalul
Internaţional al Păstoritului. În oraşele Babadag
şi Tulcea am pus bazele unor formaţii de dans
ţigănesc. De o perioadă lucrez la perfecţionarea
unei echipe de dans tradiţional cu comunitatea
elenă din municipiu.
a.g.secară: Mai aveţi timp şi de vreun alt hobby?
Ştefan Coman: La cantitatea de muncă ce o
desfăşor - adesea câte 18 ore pe zi, viaţa însăşi îmi
pare un hobby. Nu mă plâng - Doamne fereşte! - ,
mi-am asumat responsabil
destinul. Profesia de coregraf,
cumulată cu aceea de
coordonator ansambluri şi organizator
de festivaluri, nu-ţi mai lasă timp pentru
nimic altceva. Aş zice, totuşi, că am un
hobby: să-mi petrec măcar o săptămână
pe an, un scurt concediu cu soţia,
undeva, cât mai departe de Tulcea. Asta
ca să nu fiu tentat „să dau o fugă până
la Sediu”.

folclorului românesc. Le-am inoculat conştient, cu o
continuă persuasiune, nu un hobby, ci o convingere: dacă
nu vor lucra în domeniul folclorului, vor regreta toată
viaţa. Dar...Cristinei i-a plăcut mai mult matematica decât
dansul. Am încurajat-o şi am sprijinit-o financiar să-şi
urmeze drumul. Este licenţiată în contabilitate şi s-a
măritat cu un... contabil.
Fiul Marian, acum absolvent al Universităţii
„Dunărea de Jos” din Galaţi (la Sport, ca şi tat’su), a fost
în perioada studenţiei dansator la „Doina
Covurlutului”,de unde a venit acasă cu o mare surpriză
pentru noi, părinţii: Mirela-Maria, colegă de ansamblu,
pe care se hotărâse să o ceară în căsătorie. Ceea ce, spre
bucuria noastră, s-a şi petrecut. Marian şi soţia, ambii
coregrafi calificaţi, sunt, din 2011, dansatori la
„Baladele...”. El este alături de mine, ca asistent la

a.g.secară: Cum recepţionează
familia viaţa trepidantă pe care o duceţi?
Ştefan Coman: Înţeleg ce vreţi să
sugeraţi: că împins de împrejurări aş fi
fost nevoit să las familia pe planul doi.
Nici pomeneală!... Este o falsă problemă! Nu există nici o
pricină serioasă să treci familia în plan secund. Dacă simţi
că nu poţi face faţă căsătoriei, nu te însori! De aceea
mulţi oameni din zona culturii sunt solitari. Dar dacă te
căsătoreşti, înseamnă că ai înţeles ce este Familia: refugiul
tău de taină, locul „unde îţi lingi rănile” şi dacă ai
ratat-o, e vai de tine ! vai de biata ta nevastă ! vai de
copiii tăi!... Când am hotărât să mă însor, mi-am ales ca
viitoare soţie, după o îndelungă chibzuială - o dansatoare
de la ansamblul meu, „Mugurelul”. Suntem împreună de
30 ani. Între noi a fost şi este armonie, fiindcă soţia mea Lenuţa, mi-a stat alături de la început, în tot ce am făcut.
A fost impresarul, contabilul, casierul şi locţiitorul meu,
la toate ansamblurile şi festivalurile, spectacolele şi
evenimentele organizate de mine. În plus, s-a ocupat - ca
o mamă excelentă! - de creşterea şi educaţia celor doi
copii ai noştri: Marian şi Cristina.
a.g.secară: Copiii vă urmează cariera?
Ştefan Coman: Fireşte! Aşa am plănuit! Ca măcar
unul dintre ei să preia munca mea de o viaţă şi s-o continue.
Amândoi copiii au fost din fragedă pruncie familiarizaţi
cu dansul tradiţional şi cu toată frumuseţea fără capăt a

„Doruleţul”... L-am învăţat de mic un lucru foarte drag
nemţilor: disciplina muncii. Iată, în nici un an, a pus pe
picioare un ansamblu de dans tradiţional cu 48 de tineri
şi copii în Casimcea („Doina Casimcei”, realizat cu
sprijinul inimosului primar Gheorghe Tilincă). Ansamblul
a fost premiat recent la festivalul „Florii - Mihai Bravu”
de la Brăila, iar în septembrie îl va însoţi - ca director la
Festivalul Internaţional de Folclor pentru Copii, de la
Istibanja, Republica Macedonia. Fiul m-a urmat în toate.
În ceea ce priveşte relaţia cu nora noastră Mirela-Maria,
vă spun doar atât: soţia mea este de-a dreptul îndrăgostită
de ea. Fiindcă îi seamănă: îşi protejează soţul precum o
cloşcă puiul.
a.g.secară: Ştefan Coman, un om deosebit de valoros,
se consideră norocos sau binecuvântat?
Ştefan Coman: Am să vă răspund cu o banală vorbă
veche: norocul şi-l face omul cu mâna lui. Din fericire pentru
mine, ţărănimea din care vin îşi făurea drumul vieţii conform
înţelesului zicerii de mai sus. Eu nu am făcut decât să urmez
calea înţeleptului ţăran român!
A consemnat a.g.secară
Dunărea de Jos
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EN FANFARE
A opta ediţie a Festivalului Internaţional
de Fanfare „Iosif Ivanovici”, organizat de
Centrul Cultural „Dunărea de Jos”, s-a
desfăşurat de joi, 9 august, până sâmbătă, 11 august, pe
esplanada Casei de Cultură a Sindicatelor. Început în 2005,
ca eveniment cu participare naţională, festivalul a devenit,
de la cea de-a treia ediţie, internaţional. Scopul său, acela
de a reînvia tradiţia muzicii de fanfară - pentru
spectacolul de sunet pe care îl oferă, pentru fascinaţia
pe care o provoacă uniformele tradiţionale ale membrilor

fanfarelor, dar şi pentru unitatea mişcărilor, pentru ritmul
şi solemnitatea cântecului, a fost în fiecare an atins. Au
participat în festival opt fanfare din trei ţări - Turcia,
Republica Moldova şi România, din ţară fiind prezente
fanfarele din Câmpia Turzii, Piteşti, Giurgiu, Constanţa
şi Galaţi. „Pentru prima oară va fi prezentă şi o fanfară
populară - am încercat să facem şi mai atractiv pentru
public festivalul, anul viitor vor fi mai multe astfel de
formaţii. De asemenea, pe lângă fanfare, în program mai
sunt incluşi elevii Şcolii de Dans Sportiv Fantezia, Corul
Teatrului Nae Leonard din Galaţi, majoretele Şcolii nr. 9,
conduse de prof. Elena Popescu, precum şi trei solişti de
la Bucureşti - un flautist de la Filarmonica „G.Enescu”,
o solistă a Teatrului de Operetă şi un tenor de la Opera
Română. În total, vor participa aproximativ 200 de
instrumentişti la acest festival” a declarat, printre altele,

directorul CCDJ, Sergiu Dumitrescu. A salutat
participanţii şi preşedintele CJ Galaţi, scriitorul Nicolae
Bacalbaşa. (Foto a.g.secară)
Dunărea de Jos

Semnal editorial
Umoristul de
marcă (înregistrată) Ion
Grosu se întoarce la aşa
zisa poezie serioasă
(sic!), cu un volum
intitulat (poate şi
autoironic sau, de ce nu,
auto-critic: „Dacă mai
trec printr-o vârstă,/ Ard
deodată în febra
lirismului crud”), nu ştim
cât de definitiv, „Fum
negru, fum alb”...
Sunt texte care
poartă şi amprenta ocazionalului (chiar a întâlnirii
ocazionale, pe căile spiritului cu oameni deosebiţi,
precum în poemul care deschide manuscrisul, un
acrostih dedicat poetei şi jurnalistei Angela Ribinciuc),
unele, precum cel cuprinzând scrisoarea Domnului
Eminescu către noi părând a fi ecoul unui alt poem
(sau poate este chiar acelaşi, dar se poate să mă înşel)
apărut în alt volum al domniei sale... Unele texte sunt
înrudite sau poate chiar au sânge bleu de parodie sau
orange de pastişă, imagini lirice (de metaforă autentică)
rămânând în nu ştiu care memorie afectivă: un ochi
ascuns în frunze, o pădure-n rochie de aur (recuzita de
pastel nu-i este străină!), o cană de lacrimi (îndulcită
de o nostalgie autentică), măşti pe dealuri, o brumă
grea care adoarme în cetate...
Inginerul poet umorist (după cum se
autoironizează siguramente în textul „De ce bat
clopotele, Ioane?!”) propune şi discuţii metafizicosapienţiale (despre nedefinirea condiţiei umane proprii,
despre murire şi nemurire, importanţa amintirilor la o
vârstă venerabilă, reflectând şi asupra socialului cu suita
sa de nedreptăţi, libertăţi ş.a.m.d.), ecouri erotico-lirice
(„Şi de n-ar fi, iubito/ Pe cer atâtea stele,/ De unde ţi-aş
alege/ Şiragul de mărgele.”), quasipsalmi (vezi
„Doamne...”), versuri patriotice discrete...
Structural „neliniştit” (Probabil aşteaptă vremea
când o să fie mai liniştit, vorba citată aproximativ
dintr-o „Meditaţie”!), sentimental şi emotiv (poemul
„Emoţii pictate” este poate semnificativ), căutând
mereu certitudini ( măcar pe aceea a firului de nisip),
întorcându-se la clasici (vezi „Fum negru, Fum alb”),
Ion Grosu experimentează într-un fel şi criticii
profesionişti pot da un verdict, un poem precum
„Ghilgameş” putând fi un bun punct de plecare...
Probabil Ion Grosu nu a avut nici măcar el însuşi
mare încredere în vocaţia sa de poet, fiind, într-un fel,
un mare risipitor salvat de sufletul său şi mai mare,
fiind probabil sabotat chiar de către umoristul din el...
Un umorist curajos, fără teama de a fi sentimental
şi de a se întoarce la unii ghiocei... de toamnă, pentru
a-i cânta sui generis. Ba chiar îndrăznind a cânta şi
internetul, un subiect mai mult decât dificil, când
instrumentele nu mai cuprind marginile pământului.
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Katia Nanu
Poveşti fără sfârşit

Să plagiem copilăria
În momentul în care
m-am apucat să scriu
mă doborâse deja o
sfântă lehamite pe
subiectul plagiatului,
subiect care sufocă
societatea românească
mai ceva decât codul galben de căldură. Eram
aşadar otrăvită de idee.
Ştiu exact ce înseamnă a plagia, nu trebuie să vină
nicio comisie să-mi explice, să analizeze sau să arate
cu degetul. E suficient ce scrie în Dex şi ce am tot
văzut în jurul meu în ultimii ani, aşa că n-am nevoie de
analişti scrobiţi sau isterici şi nici cu aria compasiunii
nu mă împac destul de bine. Plus că, drept să vă spun,
nu mă mai interesează deloc. M-am săturat. Pur şi
simplu nu mai vreau să aud nimic despre asta. Numărul
indivizilor care ştiu tehnica copy-paste şi au folosit-o
până la saturaţie în ultimele decenii prin diferite articole,
lucrări sau volume cu semnătură de autor este mult
mai mare chiar decât mi-aş putea eu imagina.
M-am hotărât aşadar să mă retrag strategic din
faţa nebuniei acestei oştiri a falsului românesc ce dă
năvală. Însă, tot mă persecută ideea plagiatului. Oare
Ion Creangă, atunci când a scris „Capra cu trei iezi”
nu a plagiat şi el niţel? Nu, nu limbajul, fraza, ci
subiectul din povestea cu aceleaşi personaje a Fraţilor
Grimm? Acolo iezii erau vreo şapte, dar ce mai contează
numărul? Dacă ar trăi în prezent cu siguranţă că şi
pentru Creangă s-ar pune la cale un proces de plagiat.
Mai ales că Fraţii Grimm s-au trezit povestind mai
devreme cu vreo jumătate de secol decât moldoveanul
din bojdeuca de la Iaşi.
Gata, nu vă enervaţi degeaba, nu interpretaţi, nu
ţin partea nimănui.V-am păcălit. Ideea nu-mi aparţine.
Am auzit deja subiectul dezbătut de o seamă de
”vigilenţi” ai neamului. Care habar nu aveau de stil, nu
ştiau nimic despre oralitatea poveştilor şi folclor, nu
ştiau ce şi cum au făcut cei doi fraţi, consideraţi unii
dintre cei mai mari povestitori ai lumii, pentru limba
germană şi cât de mult seamănă efortul lor cu cel al
marelui nostru povestitor, Ion Creangă. Însă, vorba lui
nenea Iancu, dacă toată lumea asta bezmetică ameţeşte
învârtindu-se în jurul tău, dai şi tu în fandacsie. Şi
ameţeşti laolaltă cu onor contemporanii...

În asemenea condiţii vitrege pentru sănătatea
minţii şi pentru integritatea personală cum să mai fiu
dispusă să vorbesc despre lumea poveştilor şi despre
cât înseamnă ea pentru mine? Dacă mă acuză cineva
că vreau să-mi plagiez copilăria?
Şi totuşi, am recitit recent, în cinstea copilului care
mai iţeşte uneori capul din mine, una dintre cărţile
tinereţii –”Poveste fără sfârşit” de Michael Ende.
Odată cu trecerea anilor sunt tot mai puţini cei cu care
aş putea să vorbesc despre această carte. Acum
câteva decenii se îngrămădeau în jurul meu mulţi
iubitori ai “Fantaziei”, lumea pe care Bastian, Atreiu
şi balaurul Fuhur o scapă de la pieire. Personajele
fantastice din cartea în care se nasc poveşti fără sfârşit
şi se reconstruieşte o lume recognoscibilă de cei
îndrăgostiţi de suprarealism sau de figurile cunoscute
ale legendelor de tot felul nu mă lasă nici astăzi
indiferentă.
Mi se pare normal să recunosc cu mâna pe inimă
că dedesubtul ierbii sunt necunoscute cărări pe unde
mişună micuţi invizibili şi harnici, că cerul e plin de
făpturi vaporos-înaripate şi că populaţia visurilor mele
are nume şi calităţi cu totul speciale, despre care e
mai bine să nu vorbesc tuturor.
Unii visează colorat, subtitrat, alţii îşi uită visurile
imediat ce-au deschis storul genelor iar eu fac vise
pentru somn, le croiesc, le cos, le dau formă şi apoi
continui nemapomenitele întâmplări de-a lungul nopţii,
până dimineaţa. Şi mie mi-au curs deseori ceasurile
lui Dali prin vis, sau m-au trezit monştri copiaţi de la
Goya, iar dacă spiriduşi sau balauri, djini sau fauni,
centauri, inorogi sau sfincşi nu mă vizitează suficient
de des este numai pentru că imaginaţia mea a mai
secat din pricina posturilor de ştiri ale televiziunilor
româneşti. Şi trebuie să mă descurc singură cu situaţia
asta. Autorul “Poveştii fără sfârşit” n-a păţit aşa ceva.
El a crezut în puritatea copilului răzvrătit împotriva
sterilităţii lumii adulte, lipsită de imaginaţie, vitregită
de fantezie şi în pericol de a se autoconsuma pe sine.
Setea de puritate şi fantezie a vârstei de care prea
puţini îşi mai amintesc, chiar atunci când au copii în
casă, poate salva viitorul. Poate că ar trebui să ne
naştem bătrâni şi să murim copii, precum sassafranii
lui Michael Ende pentru a înţelege cât valorează
Dunărea de Jos
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poveştile în viaţa noastră. Sau să ne
traverseze măcar o singură dată existenţa
un balaur noroc, alb şi vesel ca Fuhur. Pe
care, apropo, autorul “Poveştii fără sfârşit”
l-a preluat din mitologia chineză, unde există
un Fohl, dragonul care poartă noroc. Şi
nimeni nu l-a acuzat pe Ende de plagiat…
Dar să ne reîntoarcem la… iezii noştri. Deunăzi,
cineva mi-a recomandat călduros să scriu ceea ce
am în mine - mă bănuia de copilăreală cronică- nu să
fac eroi din oamenii clipei, cruzi, neterminaţi şi
mediocri. Aşa or fi, aşa poate suntem cu toţii, din
moment ce coexistăm destul de civilizat unii cu ceilalţi,
în ciuda distonanţelor de tot felul. Dar să pun pe hârtie
chiar toate dedesubturile nebuloase ale unui creier
înţesat uneori până la refuz cu personaje fantastice
nu cred că ar da prea bine la CV-ul meu de om serios.
Îmi plac poveştile sub orice formă, lectura lor mă
captivează şi astăzi, nu mă împiedică nici vârsta, nici
orgoliul să recunosc cât sunt de frumoase, şi cât de
aproape le simt, dar şi lumea reală şi adultă mi se
pare, din ce în ce mai des, o poveste.
Mă uit la personajele ce ies pe scena acestui timp
al nostru cu aceeaşi pasiune cu care privesc
“Cenuşăreasa” sau ”Albă ca Zăpada”, minunatele
filme ale lui Disney, făcute după poveştile Fraţilor
Grimm. Intriga zilei nu este la fel de pură, finalul nu e
mereu fericit - şi din pricina asta iubesc poveştile,
pentru că binele învinge întotdeauna - dar eroii se dau
peste cap să facă nefăcute, să ţeasă intrigi, să răstorne
munţi de prea multe ori inexistenţi. Cei propuşi să fie
eroi joacă într-un spectacol mereu renăscut, popular,
cu tentă folclorică, numai bun de adunat într-o carte
cu poveşti pentru adulţii văduviţi de copilărie care
suntem. Marea lor majoritate se plagiază la greu unii
pe ceilalţi, acuzându-se apoi între ei. Şi să mai spuneţi
că nu trăim într-un prezent de… poveste. Sau că n-ar
trebui să căutaţi cartea despre care v-am povestit.
”Poveste fără sfârşit” ne poate vindeca de
surplusul de seriozitate prostească din noi. Şi ne poate
reaminti de Fraţii Grimm. Toate poveştile lor, chiar
citite până la sfârşit, nu s-au încheiat niciodată.
Continuă şi astăzi.

REVISTA

OCOLUL PĂMÂNTULUI ÎN 80
SCHIŢE UMORISTICE
Manfred Hausin (Germania)
Pasageri în afara oricărui pericol
Una dintre cele mai incredibile deturnări
de avioane s-a încheiat astăzi cu aterizarea
avionului şi arestarea piratului aerian. După
12 ore de mare tensiune, Boeing-ul 707
aparţinând companiei Lufthansa a aterizat pe
aeroportul Wahn Köln/Bonn la 8:35 a.m. cu
toţi cei 119 pasageri şi 8 membri ai echipajului.
Piratul aerian, un tânăr scriitor necunoscut, în
pofida celor două mici volume de poezii
publicate până acum, nu a opus rezistenţă.
Potrivit declaraţiei purtătorului de cuvânt al
companiei Lufthansa, nici unul dintre pasageri
nu a căzut victimă acestei drame. Aterizarea
a decurs normal. Toţi pasagerii sunt în afara
oricărui pericol.
Piratul aerian, înarmat până în dinţi, a
deturnat avionul ieri seară, la scurt timp după
plecarea din München. Din ordinul lui, avionul
a traversat întreg spaţiul aerian al Germaniei.
În cursul zborului, piratul i-a obligat pe pasageri
şi pe membrii echipajului să-i asculte poeziile
şi să-i cumpere al doilea volum apărut recent.
Primul incident s-a produs atunci când unul
dintre liderii Partidului Conservator a refuzat
să dea zece euro pe o „porcărie de carte” şi
chiar l-a insultat pe autor spunându-i că e un
„nenorocit de grafoman”. Numai negocierile
extrem de anevoioase duse de membrii
echipajului au făcut ca nechibzuinţa
politicianului să nu aibă consecinţe nefaste.
După ce şi-a citit toate poeziile şi şi-a
vândut aproape tot tirajul (i-au rămas doar două
exemplare), piratul aerian i-a ordonat pilotului
să aterizeze pe aeroportul Wahn. În timpul
arestării, tot el a declarat presei că editura nu
a ştiut nimic despre această operaţiune. Acum
speră să-şi termine primul roman în puşcărie.
Traducere de PETRU IAMANDI

Dunărea de Jos

MMXII

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

11

FESTIVALURI,
FESTIVALURI....
LUNAFESTIVALURILOR -AUGUST

10 ani de existenţă a Fanfarei ,,Valurile Dunării’’
M.Boroghină
Festivalul Internaţional de
Fanfare ,,Iosif Ivanovici” aduce
un omagiu compozitorului
român, prin organizarea acestuia
an de an manifestându-se
respectul şi admiraţia faţă de cel
căruia valsul Valurile Dunării ia adus celebritate în toată lumea.
Cei peste 100 de ani care au
“sigilat” mormântul cu uitarea, trebuie
recuperaţi în primul rând de către noi,
cei din Galaţi, în colaborare cu
Consiliul Judeţului şi Primăria
municipiului Galaţi. Organizăm acest
festival ca o recunoaştere şi reparaţie
morală, pentru ca memoria marelui compozitor
să dăinuie veşnic.
Iosif Ivanovici este o istorie, este o creaţie,
un spirit.
S-a scurs mai bine de un veac de la moartea
autorului celebrului vals românesc ,,Valurile Dunării’’
şi muzica sa este o prezenţă permanentă în cele mai
îndepărtate colţuri ale lumii şi în cele mai diferite
manifestări artistice.
Iosif Ivanovici a fost clarinetist, dirijor şi
compozitor român de muzici militare şi de muzică
uşoară. La vârsta de 14 ani (în anul 1858) s-a înrolat
în armată, ca şi copil de trupă, la fanfara militară a
Regimentului 6 Infanterie din Galaţi unde şeful de
muzică Alois Riedl s-a ocupat special de educaţia sa
muzicală, fiind impresionat de talentul său muzical,
dublat de o voinţă şi perseverenţă rar întâlnite. Fără
să urmeze o şcoală de muzică, a urcat pe cele mai
înalte trepte ale creaţiei muzicale, îmbogăţind
repertoriul naţional cu peste 350 de piese muzicale
valoroase. Creaţia sa a însumat valsuri, cadriluri, polci,
mazurci, piese de inspiraţie populară, marşuri militare,
dar şi piese pentru pian sau pentru voce, cu
acompaniament de pian. Iosif Ivanovici rămâne
aproape întreaga viaţă în Galaţi; de timpul petrecut la
Galaţi se leagă majoritatea compoziţiilor care l-au
consacrat pe Iosif Ivanovici nu numai în ţară dar şi

peste hotare, anul numirii sale ca şef al Muzicii Militare
a Regimentului 6 Linie Galati (1880) coincizând cu
data apariţiei celebrului vals ,,Valurile Dunării’’. Atât
de reuşit era acest vals, încât unii, care nu cunoşteau
adevăratul compozitor, i l-au atribuit marelui Johann
Strauss – fiul, (cel care compusese o altă piesă celebră
- „Dunărea albastră”), peste 60 de edituri străine
întrecându-se să-i publice acest minunat vals. Incă de
atunci, revista germană “Die Musik” l-a numit pe acest
talentat compozitor “Regele valsului românesc”. Un
nou succes de răsunet mondial a obţinut Iosif Ivanovici
cu prilejul Expoziţiei de la Paris din anul 1889. Cu acest
prilej, compozitorul a luat parte la concursul
internaţional care s-a desfăşurat în capitala Franţei
pentru realizarea unui ,,Mars de defilare’’ destinat
întâmpinării ţarului Alexandru al Rusiei. Dintre lucrările
celor 116 muzicieni de pretutindeni care au concurat
la gloria de laureat al expoziţiei, marşul ,,Alexandru’’
de Ion Ivanovici a obţinut premiul întâi. Interesul pe
care îl manifestă pentru muzicile militare culminează
cu numirea lui în funcţia de Inspector General al
Muzicilor Militare din România, în anul 1895.
Festivalul International de Fanfare Iosif Ivanovici
a început în 2004 ca eveniment cu participare naţionala
şi a devenit, de la cea de a treia ediţie, internaţional.
Prin organizarea acestui festival se intenţionează
punerea în valoare a uneia dintre tradiţiile Galaţiului.
Dunărea de Jos
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Această traditie datează din prima parte a
secolului al XIX-lea. In anul 1832, prin
apariţia Fanfarei Regimentului de Marină
11 Siret, Galaţiul a fost unul dintre primele
orase din ţară în care au fost înfiinţate
muzici militare.
La cea de-a şaptea ediţie a Festivalului
Internaţional de Fanfare “Iosif Ivanovici”, Sergiu
Dumitrescu, directorul Centrului Cultural „Dunărea de
Jos” Galaţi, declara pentru site-ul www.ziare.com
următoarele: „În prima seară au fost cam o mie de
spectatori, însă în următoarele două numărul lor
aproape s-a dublat. In afară de locaţia principală,
cea de la Casa Sindicatelor, fanfarele au mai cântat
pe Faleză şi în Grădina Publică. Atât invitaţii, cât
şi spectatorii s-au simţit bine. Colaborarea cu
Teatrul Muzical – al cărui cor a cântat în prima
seară, alături de Fanfara Centrului Cultural
gălăţean – a fost benefică, iar intermezzo-urile
dansatorilor de la Fantezia, între apariţiile pe scenă
ale fanfarelor, au dat culoare. S-a cântat de la
muzica de promenadă pana la muzică de film,
muzică uşoară, polci şi mazurci”.

DEJA ECOURI...
LA FESTIVALUL DE FILM
Carmen Roxana Popa a pus în scenă, pe 3
august, la Galaţi, la Teatrul Dramatic”Fani
Tardini”, spectacolul de muzică şi poezie „Te
sărut - 15 zile nesfârşite în poemul de dragoste”.
Tot atunci ea şi-a lansat şi audiobook-ul cu
acelaşi titlu. Evenimentul a avut loc în cadrul
Festivalului Internaţional de Film Digital si al
Efectelor Vizuale “Future Movie”, ediţia
a III-a. Jurnalista şi scriitoarea Nicoleta Onofrei
a dialogat cu Carmen Emanuela Popa despre
acest proiect, dar şi despre altele.

Ediţia a opta a Festivalului Internationl de Fanfare
Iosif Ivanovici se desfăşoară în perioada 08-11 august
2012 şi coincide cu aniversarea a 10 ani de existenţă
a Fanfarei ,,Valurile Dunării’’.
Fanfarele participante la acest eveniment cultural
sunt : Fanfara Edirne-Turcia, Fanfara oraşului CeadarLunga,
Gagautia-Rep.Moldova,
Fanfara
,,Valahia’’Giurgiu, Fanfara ,,Promenada’’ Câmpia
Turzii, Fanfara Jud. Prahova, Fanfara din Chetris a
Fratilor Lucan Jud. Iasi, Fanfara ,,Valurile Dunării’’
Galaţi, Şcoala de dans sportiv ,,Fantezia’’ Galaţi.
Festivalul se va deschide cu prezentarea fanfarelor
şi concertul aniversar susţinut de Fanfara ,,Valurile
Dunării’’ împreuna cu Orchestra de suflători
,,Valahia’’ Giurgiu, Corul Teatrului Muzical ,,Nae
Leonard’’ Galaţi, Solisti vocali, Solisti instrumentişti,
Trupe de Majorete, Dansatorii Şcolii de dans sportiv
,,Fantezia” Galaţi, Dansatorii Ansamblului ,,Doina
Covurluiului’’ Galaţi.
Repertoriul va conţine lucrări originale din creaţia
muzicală naţională şi universală: marşuri festive, valsuri,
muzică de film, arii din opere si operete, dar si muzica
populara romaneasca.
Spectatorii se vor bucura de spectacolul de sunet
pe care îl oferă muzica de fanfare, pentru fascinaţia
pe care o provoacă uniformele tradiţionale ale
membrilor fanfarelor, dar şi pentru unitatea mişcărilor,
pentru ritmul şi solemnitatea cântecului.
Dunărea de Jos
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„Mă fericeşte drama, dacă
pot să spun aşa”
Dialog cu poeta

Carmen
Emanuela
Popa
Cum a venit ideea spectacolului?
Ideea spectacolului este şi foarte
simplă, dar în acelaşi timp şi uşor complexă.
Simplă pentru că a pornit de la ideea iubirii eu practic nu scriam versuri de dragoste până
a întâlni o muză; dacă nu era această muză,
evident, aceste versuri nu ar fi existat. Cât
despre partea complexă… partea tehnică a
trebuit pusă la punct foarte - foarte bine,
pentru că altfel acurateţea versului nu putea
fi pusă în valoare. Aici, în primul rând, a fost
foarte multă muncă. Apoi a fost munca
actorilor care au repetat foarte mult ca să
ajungă la nivelul acesta, cu toate că ei sunt
foarte talentaţi, dar au vrut să atingă şi ei
perfecţiunea (râde).
Aţi făcut un casting pentru spectacol sau
Teoretic ar fi al doilea, dar, aşa, ca o
îi ştiaţi deja pe actori?
consistenţă mai amplă este primul. Dar evident că
există şi un volum de versuri anterior.
A fost o conjunctură foarte frumoasă. Eu cu
actorul George Hodor am colaborat la un proiect
Veţi încerca să faceţi ceva mai complex,
anterior, undeva la Sala Palatului, Sala Constantin pornind de la spectacolul din seara asta?
Brâncuşi, tot cu un audiobook, şi de aici a apărut ideea
unui audiobook şi pe parte de versuri de dragoste, având
Ce se întâmplă în seara asta este un detaliu în vedere că eu tocmai eram în lucru cu aceste versuri. amplu, ce-i drept - dintr-un spectacol închegat, un
El, la fel, printr-o conjunctură favorabilă a cunoscut-o spectacol de teatru, cu realitatea celor doi, a celor
pe actriţa Lara Roxana Popa şi ne-a venit ideea să două personaje.
existe doi protagonişti ai lucrării, de fapt ne-a venit ideea,
aşa, spontan şi de aici s-a legat totul. Este un proiect
Pentru când acest proiect – spectacol de
iubit de noi toţi, cei trei care suntem părtaşi la făurirea teatru?
lui, ca să spun aşa, şi a mers totul de la sine. Eu îl
consider un proiect divin.
Îl preconizăm pentru luna decembrie, în ideea
că este o lună a iubirii, toţi îşi doresc să dăruiască
Al câtelea audiobook este acesta?
cadouri şi mă gândesc că iubirea este întotdeauna un
Dunărea de Jos

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

MMXII

14

Nr.126

cadou şi un asemenea spectacol este un lucru
A fost mai întâi arta pură, concretă - pictura.
extrem de potrivit.
Apoi designul de modă, care, practic, este tot o
exprimare artistică a unor mesaje filozofice, nu e doar
Aveţi în minte şi alte proiecte de vestimentaţie sau pur şi simplu haină de îmbrăcat.
genul acesta?
Designul de modă lucrează cu mesaje cu o tentă
universală, care ating în exprimarea lor idei filozofice
Eu am foarte multe proiecte, având în vedere majore. Mie îmi place să fac un mix între stiluri, idei
că sunt designer vestimentar şi fac artă în general. filozofice, contraste - cam pe asta s-ar baza mesajul
Acest proiect literar se încadrează, practic, în zona artei. meu artistic în general şi în modă şi în textele literare.
Eu îndrăznesc să spun că am făcut ceva destul de O să vedeţi, dacă o să mai avem ocazia să ne întâlnim,
artistic (râde din nou) şi de dramatic - mie îmi place în momentul în care voi scoate şi volumul de versuri drama în general foarte mult (iar râde). Mă fericeşte pentru că în decembrie va fi lansat şi volumul de versuri,
drama, dacă pot să spun aşa. Deci ca şi zonă literară plus audiobook-ul, plus piesa de teatru şi cu ce conţine
deocamdată acesta este
ea – că există acolo poezii
proiectul şi încercăm să îl
şi de o altă factură,
ducem cât se poate
respectiv filozofice, şi o să
de sus.
vedeţi acest contrast despre
care vorbeam.
Drama ca gen
literar?
Am putea înţelege
poezia şi designul ca
Drama în artă în
două
stiluri
general. Da. Dramaticul
v e s t i m e n t a r e
mai bine spus.
reprezentative pentru
dumneavoastră?
Se
Aţi vrut cumva
poate vorbi aşa?
să daţi şi la teatru? De
unde cochetăria cu
Da,
e
foarte
teatrul?
interesantă aprecierea
dumneavoastră. Da, se
Pur şi simplu mipoate vorbi aşa! Pentru că
au plăcut foarte mult şi
de fapt şi designul
teatrul şi filmul. Înainte se derulau foarte multe emisiuni vestimentar este tot o poezie, în ceea ce mă priveşte.
- şi foarte bune, în acelaşi timp - de teatru,
cinematografie şi de regie chiar, însă acum sunt mai
Să înţeleg că, prin modul în care ne
rare şi e foarte păcat. Am iubit pur şi simplu aceste îmbrăcăm, transmitem un mesaj?
arte, iubesc toate artele în general.
Ideal aşa ar trebui să fie, să ne putem permite,
Şi nu aţi vrut să mergeţi pe acest fir între ghilimele - nu trebuie neapărat să avem bani ca
niciodată? Ce facultate aţi făcut?
să ne îmbrăcăm într-un mod anume - să ne putem
permite din perspectiva libertăţii noastre, pe care noi,
Eu sunt practic studentă, în acest moment, la până la urmă ne-o construim şi ne-o dăm.
Facultatea de Arte Decorative şi Design Bucureşti.
Am licenţă anul viitor în arte decorative şi design, fac
Sunt obişnuiţi românii să se îmbrace în aşa
modă, o să am o prezentare de modă la Atena pe 21 fel încât să se exprime?
octombrie anul acesta, evenimentul se numeşte New
Designers Week Athens şi să sperăm că o să fie şi
Unii sunt obişnuiţi, alţii încearcă să se
acolo (râde din nou) ceva foarte plăcut.
obişnuiască, alţii încearcă să înveţe şi alţii nu încearcă
nimic. (râde)
Pe sistemul „ce a fost mai întâi: oul sau
găina?”, ce a fost mai întâi: designul sau poezia?

A consemnat

Nicoleta Onofrei
Dunărea de Jos
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Ionuţ BUDA

Lex talionis
(I)
Ploua cu stropi uriaşi nereuşind să evadeze
din furtuna gândurilor sale. Ploua cu amintiri în
mintea lui, cu amintiri dureroase ce-l făceau să rămână
imobilizat sub cerul albastru nesfârşit, pe verdele
crud al câmpiei. Ochii minţii lui rătăceau în trecutul
apropiat, refuzând să rămână măcar o clipă în
prezentul atât de necesar. Renunţase la el, la
preocupările lui, îmbrăţişând melancolia unor fapte
trecute ce încă îl răscoleau, ce-i răpeau orice motiv
de bucurie… Trolul din măruntaiele sale îl însoţea
minut după minut, clipă de clipă. Trăia în trecut…
Vorbea cu el însuşi pentru că nu era capabil să se
adreseze unei alte fiinţe. Pierduse orice încredere în
umanitate, se socotea pe el însuşi autosuficient şi rămânea
fidel maximei enunţate de Paler: singurătatea e singura târfă
care nu-ţi reproşează că eşti egoist.
Iubirea este o monarhie în doi… El e un rege iar
ea e o regina, el e un rege iar ea supusă, ea e regina iar el
supus, el e un rege iar ea o sclavă, ea e o regină iar el e un
sclav. Între el şi ea există o serie de obligaţii reciproce
interdependente; între aceştia are loc o schimbare
succesivă de roluri. Secretul iubirii e ca această schimbare
de roluri să aibă un caracter de relativă constanţă, in caz
contrar este posibil ca deţinerea exclusivă şi îndelungată
de unul dintre parteneri a prerogativului de rege d. e. să
aibă în timp un efect distructiv care conduce la disoluţia
cuplului.
Privesc cuplul ca o entitate izvorată din
necesităţile a doi indivizi de a găsi unul în braţele celuilalt
ceea ce nu-şi pot oferi de unii singuri. Iubirea e prescripţia
împotriva singurătăţii şi calea cea mai sigură spre
afecţiune reciprocă.
După cum am menţionat expres iubirea are un
caracter de reciprocitate în cadrul cuplului (cel puţin cea
pe care o caut eu), şi cât timp această reciprocitate persistă
nu văd vreun motiv care să conducă la disoluţie. Dar cum
ajungi să întreţii o astfel de reciprocitate? Care este calea
spre cuplu?
Fiind lucid şi trecut oarecum prin viaţă am
anumite aşteptări, nu vreau o relaţie doar de dragul de a
avea o relaţie ori de a aştepta posibilitatea existenţei unei
reciprocităţi la idele lui Marte d.e, vreau o relaţie care în
primul rând să-mi fie utilă. Vreau să simt că acel om e apt
de a-mi acorda întregul lui interes în creerea unei entităţi
capabile de coexistenţă liniştită.
Iubirea o identific liniştii şi împlinirii. Ori dacă
doar un partener e dispus să ofere întreaga lui diligenţă
pentru crearea unei asemenea entităţi, celălalt rămâne la
stadiul de parazit. De aceea primul lucru de făcut în
eventualitatea unei relaţii este de a încerca să vedem dacă

posibilul nostru viitor partener e apt de a renunţa la el
însuşi în numele a ceva superior ca manifestare şi trăire.
Despre ce fel de renunţare e vorba? Renunţarea
de bun simţ capătă nu o formă totală, de negare a propriei
invidualităţi în slujba celuilalt, ci de modelare şi acceptare
a personalităţii celuilalt în limitele suportabilului.
Echilibru atins între cele două renunţări trebuie
compensat de acceptarea si dobândirea de la celălalt a
ceea ce mie îmi lipseşte. Entitatea nouă va avea astfel un
echilibru încă de la începuturi, o fundaţie solidă.
Echilibrul entităţii nu trebuie privit ca fiind o realitate
imobilă, e în continuă modificare şi transformare datorită
celor două personalităţi. Echilibrul cere zilnic a fi
menţinut. Nevoia de ea ori el ca şi completare e o trăsătură
firească a naturii noastre. Personal, să fiu dictator într-un
cuplu, nu mă satisface. Femeia nu e doar sclava nevoilor
mele, nu mă satisface doar o asemenea manifestare. Vreau
să simt că iubesc o regină, nu o sclavă. Vreau să fiu regele
ei, dar vreau să fiu şi sclavul ei. Obligaţii reciproce
interdependente - şi cuplul rezistă.
Mihai îşi încheie gândurile fiind întrerupt brusc de
soneria telefonului. Era Mira, acea fată care îl căuta de ceva
vreme şi încerca să-i arate că îl iubeşte, dar el era nepăsător
sau cel puţin încetase să mai creadă în iubire. Răspunse şi
vocea Mirei răsună într-un torent de cuvinte:
Te rog să nu mă întrerupi, Mihai! Haide să
lămurim treaba cum că tu nu ai fi bun pentru mine. Ştiu
câte ceva despre ce ai trăit tu cu iubitele tale în trecut şi
cred că e rezonabil să spunem că relaţia a fost ceea ce a
dictat direcţii resorturilor tale interioare, că te-au format
din anumite puncte de vedere şi că în acelaşi timp s-au
păstrat bucăţi din tine aşa cum ai vrut tu. Un lucru e cert:
fata aceea VROIA anumite lucruri, mama ei VROIA anumite
lucruri, familia ei VROIA, toată lumea avea aşteptări de la
tine, chestie ce ei o considerau normală, de bun simţ, norme
ce ei şi le presupuneau ca asumate din start doar din cauza
faptului că eşti bărbat şi pentru că eşti împreună cu fiica
lor. Ce erai tu, pentru că aşa ai ales tu, nu era foarte
relevant şi era important doar raportat la ce vroiau ei de
la tine. Cât de crud că ai trecut prin aşa ceva! Îmi imaginez
masa de crăciun când ochii erau aţintiţi asupra ta şi
urechile erau ciulite în aşteptarea răspunsurilor dorite.
Şi cum iubita ta te strângea mândră de mână ca pe un
trofeu şi se uita galeş la tine în ochi. Acum, dragă Mihai să
îţi spun cum stau de fapt lucrurile în lumea celor mai puţin
îndoctrinaţi: Iubirea la rădăcini e un palimpsest de nevoi
personale ce se materializează în dorinţa de a avea pe
cineva. Haide să fim puţin realişti şi să ne gândim aşa: tu
vrei să te oferi, să oferi, să împarţi, să faci, să dregi ş.a.m.d.
DAR toate acestea cu gândul că există reciprocitate în
Dunărea de Jos
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simţiri, că eşti iubit, adorat, că ea are nevoie
de tine, că o poţi proteja (manifestare a
masculinităţii şi a spiritului belic adânc
înrădăcinat în voi) şi multe multe altele. Acum
aplicat la noi, la mine. EU PERSONAL te iau
aşa cum eşti, mă simt atrasă de tine doar
pentru că eşti aşa. Pentru că îmi face plăcere să vorbim,
să te ascult. Cât de urât să mă supăr pentru că nu am
primit ceva ce ţie îţi era străin ca şi manifestare, să am
aşteptări născute în mine, ca singularitate şi să ţi le aplic
fără drept de veto, fără să ţin cont
de ceea ce vrei tu de fapt să faci, să
oferi, ceea ce tu simţi de fapt. De
aceea avem comunicarea fără
melodramă, ca să ne lămurim, ca
să facem compromisuri mici şi
simpatice, ca să ajungem la un
numitor comun şi apoi să ne topim
unul în celălalt fără să ne pierdem
identitatea.
Nu există ”Nu mă
dăruiesc cum trebuie”, percepţia
asta e înrădăcinată în tine şi a fost
îngrijită şi hrănită de fosta ta
iubită ce probabil avea tot felul
de nemulţumiri şi se căia mai mult
decât reuşea să cadă în ”păcat”.
Există doar încercări, Mihai, şi
avem ATÂT de mult timp la
dispoziţie, gândeşte-te puţin şi la
asta. Nu am nevoie de o avalanşă
de tine dacă tu nu simţi că asta e
necesar, nimic nu e prestabilit
pentru oameni ce au un dram de
înţelegere a lucrurilor cu adevărat
importante (fanaticii religioşi nu
fac parte din această categorie).
Lucrurile cu adevărat importante:
suntem noi doi EXACT aşa cum suntem. E respectul pentru
tine şi invers, e faptul că împărtăşim trăiri şi deocamdată
să aşteptăm cu entuziasm şi puţină teamă momentul când
o să ne vedem. Important e faptul că eu sunt acum în viaţa
ta, ca şi individ, şi invers. Important e că amândoi simţim
că există ceva special între noi şi important e că mie îmi
place de tine necondiţionat şi pentru că eşti aşa (atâta
timp cât vom putea discuta orice ca doi oameni raţionali
nimic nu poate să ne stea în cale).
Eu nu sunt EA, Mihai, eu te apreciez enorm să
ştii. Te rog ai încredere în ce spun. Poţi dărui cât ai tu
chef … Eu personal sunt mândră de tine, de cum înţelegi
să fii. Sper că te-am lămurit puţin de ceea ce simt eu, de
cum eu te văd, de cât de mult te respect şi cât de mult
aştept să te cunosc faţă în faţă. Te imbrăţişez cu mult drag
şi ai să vezi că lucrurile au să fie exact aşa cum trebuie să
fie! Eşti extraordinar de frumos (perfect, imperfect, cu bune
şi rele şi ce mai vrei tu), innside and outside!

Vorbele Mirei îl făcură pe Mihai să simtă că acea
fiinţă chiar îi doreşte binele, că ceea ce spune e pornit doar
din sinceritate şi prietenie.
Mira, ascultă acum adevărata mea poveste pentru că mă
faci acum să-mi pierd orice precauţie. Îţi scriam că încerc
ca singurul lucru ce vreau să conteze pentru mine este
pur şi simplu trăirea prezentului, dar nu într-o manieră
tipic hedonistă, ci într-o încercare de a mă elibera de
presiunea viitorului şi de fantomele din trecut ce încă îmi
dau târcoale. Lex talionis - da,
a guvernat viaţa mea, am fost
©Ex.Ara
un tip ce a iubit o singură dată
cu adevărat, restul au fost
simple pasiuni izvorâte din
firescul vieţii cu patimile ei...
Dar constanta fundamentală a
eşecului meu în iubire a fost
generată de această lege a
talionului, inventată de nişte
păstori evrei, rudimentari,
animalici ( necizelati încă în
Babilon în studiul legilor
comerţului şi a economiei). Am
înşelat în aproape fiecare
relaţie a mea, niciodată nu
eram mulţumit de ceea ce
aveam, însă nu simţeam nici
măcar o mustrare a conştiintei,
fapt ce mă făcea să cred că ceea
ce fac e just, având în vedere
faptul că împartăşeam teza
potrivit căreia singurul lucrul
care contează e propria ta
fiinţă, respectul de sine e
superior oricărei limitări
exercitate de o altă persoană.
Însă, aveam să experimentez
pasiunea unei mari iubiri, plecată de la inocenţă, cu multe
chestii simpatice, chiar tremurat şi multă emoţie la
început, până la o pasiune dezlănţuită, atât de mult
dezlănţuită încât uitam de propriul meu bine: gândeam
la plural, nu mai existam doar eu, ci exista o singură
fiinţă “noi”. E poate o poveste ce pe tine te va amuza, mai
ales văzând reacţiile mele, ori ale ei, nedemne de doi
oameni raţionali, eram ambii doi copii cu toate că vârsta
noastră ar fi trebuit să ne facă să reacţionăm în faţa acelei
situaţii mult mai matur... Încep, sper să fiu cât de cât apt
de a o duce la capăt- am noroc că nu se ţine cursul ce-l
am de la ora 16, deci mă dedic în totalitate acestei sarcini,
îmi e dificil ( sincer) dar poate simbolic asta e o eliberare
(încă o eliberare) de acel trecut în faţa ta, cu speranţa că
între noi doi poate se naşte ceva frumos, aşadar te voi
face să înduri chinurile mele din trecut şi pe tine. Chinuri
mult spus pentru percepţia mea de acum ori a ta, dar
atunci au fost nişte chinuri...
(va urma)
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VREMEA
ŞANSELOR (II)
Pentru cine nu-l cunoştea pe Flavius Cincu,
învinuirile ce i se aduceau de către agenşii
statului de drept păreau întemeiate şi în deplin
consens cu ideile colportate într-un prezent aflat
la mare distanşă de vremea, considerată de el,
a şanselor egale. Nimeni nu se încumeta să
pună la îndoială faptul că unele gânduri de-ale
lui, exprimate cu glas tare sub formă de
cuvinte, erau mai periculoase decât violenşa
stradală, uşor de potolit dacă există voinşă în
acest sens, prin două trei razii viguroase ale polişiei.
Numai că odată cu vremea şanselor egale
intraseră în trecutul definitiv, după cum se zvonea,
brutalitatea, persecuşia, tortura şi, în general, ignorarea
fiinşei umane. De aceea mulşi îşi ziceau, şi el li se
alătura, că nu mai era posibil orice. Nu mai era posibil,
de pildă, să-l împiedice careva, oricine ar fi fost şi
orice putere ar fi avut, să clameze în legătură cu
încălcările grosolane ale drepturilor şi libertăşilor
docherilor din străvechea schelă a Galaşilor, tagmă
din ce în ce mai subşiată din pricina disparişiei
interesului stăpânilor de mărfuri faşă de un oraş
secătuit de lăcomie şi arivism. Şi, ca urmare a
triumfului acestei libertăşi individuale, Flavius Cincu,
de îndată ce a devenit major (se înşelege că în
intervalele dintre două detenşii ocazionate de
tulburarea ordinii publice) s-a dedicat continuării
faptelor mentorului său, Iosif Valsamos, după cum îl
numise atât de preşios doamna Neli.
Mergea zilnic în docuri, deşi nu mai avea
angajament de docher, stivator sau altceva, pentru a
întâlni vechi camarazi sau tineri lucrători ai măreşului
port, ca să le aducă aminte că din munca lor se
izvodeau averi cum ei nu vor avea niciodată şi, ca
urmare, să-şi păstreze măcar demnitatea şi curajul de
a nu tolera vreun afront şi de a spune lucrurilor pe
nume, aşa cum făcuse pe vremuri fostul stivator şef.
Fireşte că pornind într-un asemenea periplu, îşi
impunea cu tărie să se abşină de la orice comentariu
în legătură cu episodul consumat odinioară în cârciuma
sordidă, în urma căruia a înfundat puşcăria pentru prima
dată. Însă acea măsură de prevedere se dovedea nu
numai şubredă, dar şi inutilă de vreme ce auditoriul pe
care conta devenise o amintire ca toate amintirile. Din
această perspectivă, nu o dată Flavius a trebuit să
accepte cu oarecare nelinişte că nimic din ce fusese

nu mai era. Nu mai era nici urmă de cargouri
descărcând minereu şi cărbune cocsificabil, sau
încărcând cherestea, laminate, mărfuri generale la
export ori în tranzit, nu se mai vedea nici urmă de
căpitani deopotrivă suspicioşi şi suspecşi care să-i
refuze îmbarcarea pe post de marinar, cum nu mai
era nici forfota obişnuită de la dane, antrepozite, birouri
de expedişii şi de prin împrejurimi. Cartierul mărginaş
unde pe vremuri puteai găsi o femeie cu darul alinării
oricărei întristări şi unde a întâlnit-o pe doamna Neli,
fusese înlocuit cu un cvartal aşa-zis modern în care te
simşeai singur, abandonat, îndepărtat şi, la o adică,
n-ai fi primit o mână de ajutor.
Într-o zi a făcut imprudenşa să întrebe pe cineva
dacă a auzit de doamna Neli şi insul, om tânăr cu
aparenşa pe care el însuşi, poate, o înfăşişase cândva
căpitanilor de cargouri, i-a răspuns detaşat şi spontan,
ca şi cum ar fi făcut un lucru cât se putea de banal, că
”Desigur, locuieşte în blocul acela, cu faşada din
cărămizi aparente,” o tehnică abandonată demult, îşi
spunea Flavius urcând treptele placate cu mozaicuri
cum, de asemenea, nu se mai obişnuia acum când sunt
la ordinea zilei materiale fabricate şi prefabricate,
aduse la pachet din import.
I-a deschis o femeie tânără, într-o rochie de casă
lejeră (prea lejeră, după o primă impresie personală
şi trecătoare a lui Flavius), făcându-i semn să intre şi
mai apoi să se aşeze pe o sofa. Cât timp a lipsit femeia
ca să-i aducă ceva de băut, a privit în jur cu neliniştea
unei sălbăticiuni care presimte capcana. Ce i-o fi venit
să intre în povestea asta? Ştia doar că Neli murise la
câşiva ani după stivatorul şef, tot în timp ce el se afla
în detenşie, aşa încât vizita la femeia care întâmplător
purta numele Neli i se părea mai mult decât
inexplicabilă, de-a dreptul o nebunie. Încăperea unde
aştepta parcă de-o veşnicie, precum şi celelalte, atât
cât putea întrezări prin uşa lăsată deschisă, erau total
diferite de apartamentul doamnei Neli. Iar când actuala
Neli i-a pus paharul dinainte, pe o măsuşă din acelea
pe care se servea ceaiul în timpuri trecute, s-a întrebat
dacă ar fi oportun să inişieze o discuşie despre reşetele
de preparare a tocănişei cu carne de vită. O privea
stăruitor, parcă în speranşa de a descoperi vreo nuanşă
a ipostazei create cu mult timp în urmă de fosta doamnă
Neli când, în prima lor noapte, se preumbla nudă prin
Dunărea de Jos
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Proză

apartamentul ei cald şi primitor. Actuala
Neli s-a făcut şi mai lejeră, de parcă ar fi
înşeles că se afla într-o competişie cu un
concurent necunoscut şi i-a propus, într-o
manieră acceptabil de elegantă, să treacă
la afaceri, adică la înşelegeri, învoieli sau
acorduri, oricum ar vrea să le spună, cu obligatoria
condişie de a ajunge la un rezultat financiar.
”Desigur, doamnă,” a îngăimat Flavius. ”Desigur.
Din acest punct de vedere, stimată doamnă...” ”Aaa,
îmi place: doamnă, stimată doamnă... Îmi place tactica
dumitale, tataie.” (Flavius Cincu, trecut, între timp, prin
mai multe condamnări pentru încălcarea ordinii şi liniştii
publice, la momentul conversaşiei se prezenta destul
de grizonat – un franşuzism despre păr, cum îi spusese
un fost profesor de liceu, tovarăş de celulă, căzut în
păcat cu una dintre elevele sale). ”O sută de euro
pentru un serviciu complet,” a spus femeia trecând
direct la ceea ce se presupunea a fi în convingerea ei
motivul vizitei acelui bărbat extravagant. Intensitatea
privirii lui Flavius scădea treptat, pe măsură ce i se
cuibărea în minte bănuiala că nu va găsi acolo nimic
din ce putea să-i amintească de doamna Neli. ”Să
zicem şaptezeci şi cinci. Asta pentru că eşti simpatic
şi ... politicos,” a fost ultima ofertă a fmeii în timp ce
el se ridica să plece. Înainte de a ieşi, l-a prins de braş
vrând să afle ce anume nu i-a convenit şi ce ar avea
atât de ispititor anonima Neli, cea preferată, după cât
putea să înşeleagă. ”Ai grijă, bătrâne. Nu cumva să
mă confunzi cu o târfă. Eu sunt o profesionistă. Ia
aminte ce-şi spun.” Se întâmpla astfel să audă din nou
insinuarea că doamna Neli, protectoarea lui, ar fi fost
..., lucru care l-a deranjat totdeauna, după cum a şi
dovedit prin fapte concrete, incriminate de legi şi
condamnate de justişie (în cazul lui, pe deplin
imparşială), însă, părăsind apartamnetul contemporanei
Neli, nu a mai considerat a fi o provocare şi nici nu sa simşit tentat să riposteze în vreun fel. S-a mulşumit
să admită că ştia foarte bine cu ce se ocupa doamna
Neli şi să-şi impună a nu uita că într-o vreme (posibil
a şanselor egale), când toşi l-au refuzat, abandonat,
izgonit, când teama şi disperarea ameninşau să-l
strivească, doar ea şi numai ea l-a adăpostit, hrănit şi
i l-a predat stivatorului şef să-l facă docher, adică săl salveze şi să-l pună în rând cu lumea. Şi tot ea, în
noaptea când somnul i-a fost întrerupt de zgomotul
unei barje scăpate din ancoră, ori al unui obiect căzut
pe pardoseală, i-a arătat, în modul cel mai grăitor,
adevăratele splendori ale feminităşii.
Asemenea poveşti înşira Flavius Cincu stând la
popreală alături de felurite pramatii, de data asta pentru
ultima dată, întrucât sursa disputelor sale cu ordinea
publică se epuizase. Portul şi docherii nu mai erau,
Dunărea de Jos

rămăseseră numai nişte dane pustii, deşi unii se
înverşunau să susşină contrariul, amăgişi de aparişia,
când şi când, nimeni nu ştia de unde, a vreunei nave
rătăcite şi a câtorva tone de marfă, invariabil vrac,
semn al precarităşii deverului, încărcată sau descărcată
numai cu graifere. Cargourile şi căpitanii lor deveniseră
o amintire îndepărtată, coşadele, bigile şi strigătele
salahorilor - o istorisire aproape incredibilă pentru
oricine ar fi fost dispus să-l asculte, iar visul de a te
îmbarca pe o navă maritimă era o fantasmagorie. Aşa
încât, agenşii statului de drept i-au propus cetăşeanului
Flavius Cincu, din complezenşă, fireşte, un armistişiu
perpetuu în locul unei capitulări necondişionate,
avându-se în vedere că preocupările lui în legătură cu
drepturile şi libertăşile muncitorilor portuari încetau de
la sine, din simplul motiv că nemaifiind titulari, nu mai
erau drepturi. Mai erau şi altele, cum ar fi incapacitatea
lui de a se adapta la schimbare sau de a înşelege stări
de lucruri noi, însă au trecut peste ele, au bătut palma
şi au semnat în josul unei foi denumită de unul, spre
lămurirea lui Flavius, protocol. Şi tot acela, neputânduse abşine, i-a spus: “Te-am biruit, moşule.”
Dincolo de toate acestea, Flavius avea sentimentul
că ar fi pe cale să desluşească unele înşelesuri ignorate
până atunci. Liberându-se din ultima detenşie, hotărât
să-şi şină promisiunea de a nu mai călca nicodată întrun penitenciar şi-a impus cele mai drastice reguli pentru
a se şine departe de tentaşii şi provocări. Se considera
destul de matur ca să poată renunşa la anumite aspiraşii
precum aceea de a vântura mările lumii, ori de a
contribui la ameliorarea situaşiei docherilor, care nu iau folosit la nimic, încât, atunci când a cunoscut-o pe
cea de a treia Neli, n-a avut niciun fel de presentiment.
Era referentă la starea civilă unde s-a dus să-şi pună
ordine în ceea ce îndeobşte se numeşte identitate şi i
s-a părut că întruchipa trăsăturile precedentelor Neli.
I-a întins un formular ca să-l completeze şi i-a spus,
într-un fel de parcă l-ar fi cunoscut dintotdeauna, să
revină a doua zi. Aşa a aflat că el, Flavius Cincu, avea
un tată adoptiv, Iosif Valsamos, fratele doamnei Neli,
mama fetei despre care mult timp s-a crezut că ar fi a
stivatorului şef. ”Incompatibilă cu greaua profesiune...
şi cu idealurile...” zicea în sinea lui Flavius şi se vedea
din nou rătăcind prin împrejurimile portului în căutarea
vreunui noroc.

MMXII

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

(Sfârşit)

19

Eu nu-s proastă şi am memorie
Proză

Nicolae Bacalbaşa

Căldură mare.
Târăsc după mine căţeaua trăgând de
lesă - ea, încăpăţânată şi cu complicitatea
mea tacită mă târăşte în direcţia opusă.
Târăsc sandalele pe asfaltul încins. Pe
bancă, în plină stradă, două doamne. Vârsta
a doua spre a treia, dar ţepene, bine înfipte,
ştiindu-şi rostul în viaţă - o viaţă care le place
din ce în ce mai puţin, care le scapă de sub
control, care vine să le păcălească.
Ele mă agaţă. Sunt personaj public, candidez
la alegeri, sunt precum curva în căutare de muşterii.
Sunt deschis la orice iniţiativă, cooperez…
Doamnele mă simpatizează, dar într-un fel
reprezint şi sistemul pe care ele, pensionare, îl
privesc cu suspiciune, dacă nu chiar cu antipatie.
Cea care conduce ferm cuplul, care intră în
vorbă, în jur de şaizeci de ani, păr scurt rămas, neg
înflorit, lat pe faţă, energică, incisivă chiar băgăreaţă,
este o nostalgică.
A fost asistentă medicală, nu a dus-o rău, acum
curentul vieţii a aruncat-o pe plaja tot mai pustie
a pensionării.
Este o nostalgică a fostului regim.
De tânără, foarte tânără, a fost luată şi dusă la
Bucureşti, cazată la ultimul etaj de la hotel
Ambasador situat pe bulevardul coloană vertebrală
a Bucureştiului. La ultimul etaj stătea pe vremuri în
chiţimii personalul hotelului. Acum erau cazate
persoane ce deveneau însuşi Partidul. Doamna era
la un cabinet al policlinicii speciale, a C.C.-ului.
- Dom’ doctor, veneau la noi numai miniştri…
Şi era o ordine în Bucureşti, o curăţenie în
parcuri…acum nu-i mai ajunge pensia, se simte
batjocorită, mă va vota deşi se îndoieşte şi de mine,
chit că mă respectă.
- Nici la spital nu mai suntem trataţi ca
nişte oameni…
După ce am muncit o viaţă!
Eu sunt mare hipertensivă dar şi mare alergică.
Mi-e frică să iau orice medicament. Am făcut tensiune
20 şi m-am dus la urgenţă. Da’ când le-am spus

că-s alergică şi fac şocuri anafilactice s-au speriat.
M-au trimis să mă examineze Doamna Doctor. Şi
am stat eu să o aştept în cabinetul acela pe Doamna
Doctor o oră. Cică eram urgenţă!
Mi-era rău şi m-am sprijinit şi eu, aşa, mai lăbărţat,
pe canapea. Până la urmă a venit Doamna.
Transpirată, lăbărţată, glezne groase, sictirul cât casa.
- Ce te-ai întins aşa, vaco?
- M-am întins că mi-e rău! Şi nu am luat
medicamente că sunt alergică.
- Ce te pricepi tu la alergie?
- Mă pricep cât mă pricep că-s asistentă. Şi
bărbatu-meu e inginer şi a fost şef la bancă.
Eu simt energia concentrată a doamnei
bondoace cu părul creţ sârmos, energia care stă să
bufnească şi sunt instinctiv atent să nu mă stropească
când o da pe afară.
Doctoreasa cred că şi-a luat şi ea seama că a
dat din prima cu toporul unde nu ţinea prea tare.
Bondoaca ar sictiri-o pe doctoreasă dar e atârnată
în nevoia ei medicală. Stă cuminte până îi scrie
aia reţeta.
-Dom’ doctor, eu nu mi-s proastă şi am memorie
mai ales. Cum scria aia, cum fotografiam cu ochii.
Dacă am văzut o dată mi-ajunge. Ţin minte.
-Aşa că atunci când mi-a dat reţeta am luat-o,
am mototolit-o ghem şi i-am aruncat-o în bot:
-Proasto!
După care am ieşit aşa, ca omul adevărat,
pe uşă. Mă rezolvasem.
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5 O’Clock
O senzaţie ciudată...daa...aşa s-ar putea
caracteriza penultima întâlnire cu zborul
către aspiraţiile înalte.
Nu a fost o ciocnire dură deoarece EA a stat în
umbră, a privit de pe margine şi s-a minunat. Era
oare posibil?
Zâmbi…privirea îi era aţintită asupra răsăritului. Un
apartament la etajul 13 la un preţ acceptabil îi oferea
cele mai frumoase privelişti în două momente ale
zilei: răsăritul şi apusul. Răsăritul o vitaliza, îi
împrospăta dimineţile iar apusul cu dârele sale rozalii
o determină să devină melancolică, nostalgică
rememorând întâmplările inedite sau banale ale
zilei...
Se uită la ceas. Ora cinci fără cinci. Mai avea de
aşteptat încă cinci minute. Câteodatã, cele cinci
minute păreau o eternitate. Îşi făcuse un obicei în a
aştepta răsăritul şi apusul indiferent de sezon..
Se aşeză mai bine în fotoliul pe care l-a cumpărat de
la un magazin de chilipiruri. Era în stil victorian
îmbrăcat în fetru de un verde închis. ”Nu-i rău”,îşi
spuse când îl cumpărase.
Acum avea toate piesele necesare pentru a-şi aranja
un “colţ de rai” în balconul proaspăt renovat.
Trei orhidee rozalii lângă masa ovală din mahon
aşteptau binecuvântarea razelor soarelui. Mângâie
uşor petalele gingaşe ale acestora. Dacă ar avea mai
multă grijă de ele şi le-ar uda la timp conform
regulilor nu ar mai ajunge la gunoi la fiecare două
săptămâni.
“Stai puţin!”îşi spuse. Ele sunt şi nişte flori
pretenţioase care au nevoie de mai multă atenţie.
Dar asta este, bineînţeles, o scuză penibilă.
“Nu mă las cu una cu două”...
Zâmbi din nou. Încăpăţânarea era punctul ei
forte...aşa i-a spus mai toata lumea.
“Încăpăţânată ca un catâr!”, a mai adăugat şi
prietena ei cea mai bună.
Da, era adevărat. Dar avea şi o parte bună
încăpătânarea asta. Aşa s-a motivat şi a trecut mai
departe. Vroia să devină mai bună. Să fie
remarcată. Să se facă auzită. Ştia că este
SPECIALĂ. Poate era un clişeu pe care îl auzise în
filme şi se amuza copios, afirmând că sunt nişte
kitsch-uri. Dar acum nu mai credea la fel. Acum
SIMŢEA asta.
Dunărea de Jos

Norina Drujescu
DA! Intuiţia sa nu dădea greş niciodată... celebra
ei intuiţie... ha...
Îşi rezemă capul de spătarul fotoliului şi îşi trase
şalul de caşmir pe ea. Era destul de răcoare
pentru o zi de vară. Ei bine, singura şansă în care
nu te sufocai de căldură şi puteai să respiri. Un
moment de respiro... Îi plăceau mai mult dimineţile
de primavară şi cele de toamnă târzie.
Anotimpurile ei preferate...primavara când copacii
înfloresc şi împrăştie parfumul îmbietor al florilor şi
toamna târzie când frunzele încep uşor uşor să
capete o nuanţă arămie şi conturează un tablou
viu.
“Iar visez!”, îşi spuse. ”Nu o să reuşesc niciodată
să realizez ceva dacă doar visez...” Oare visatul nu
daunează? Dacă ar fi să se ia după spusele cuiva,
visatul este benefic pentru că îţi doreşti ceva cu
îndârjire şi se va întâmpla. Totul este să vrei.
Dar... era în care trăim nu mai lasă loc şi visătorilor
şi romanticilor incurabili care vor să îşi exprime
trăirile şi emoţiile prin artă, gesturi sau lucruri
mărunte.
“Of...Îmi place să visez...”
Amorţi în poziţia pe care şi-o alesese să stea în
fotoliu. Se ridică în capul oaselor. Ibricul începu să
scoată suntetul că era gata apa ce fierbea. Se
ridică din scaun şi se duse în bucătarie să îşi ia o
cană. Bucătaria era o încăpere pe care nu prea o
folosise de când se mutase. Era frumos văruită
într-o nuanţă de portocaliu piersică ce dădea o
tentă diafană iar mobila era din lemn de cireş,
frumos lăcuită. Încă mai mirosea a baiţ.
Se duse şi închise ochiul aragazului. Îşi luă o cană
care avea un smile cu o faţă prostuţă. Cana
pentru cafea. Mai mult îi plăcea să prepare
cafeaua decât să o bea. Adăugă două linguriţe de
cafea în ceaşcă şi o linguriţă de zahăr, puse apă şi
o lăsă să se infuzeze. Aceasta inundă bucataria şi
balconul de mireasma sa.
Începea să se vadă răsăritul...
“It’s 5 o’clock in the morning..” Alarma telefonului
anunţă ora cinci dimineaţă pe versurile melodiei
artistei britanice Lilly Allen.
Un nou început, într-o nouă zi...
Dârele arămii corelau o imagine frumoasă...
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Lyrik

Umbră în carne de sărbătoare
Până şi lumina are călăuză: bezna,
îti spuneam cu buzele făcute semn de carte,
urmând impalele grase
din ochii tăi am-uitat-cum coloraţi;
îţi strângeam botul - răţuşcă
de parcă strângeam zburătoarele unui planor uleios,
ca şi cum strângeam cârlionţii unei roze puturoase te
strângeam,
râdeai amestecat cu argint pe sticlă,
râdeai picurat şi cu râs japonez,
ca furculiţele în cristal râdeai.

Povestea cu doctorul de-a curăţat peritonita din tine
mi-o spuneai cu dialog şi gesturi,
cu inflexiuni sugrumate mi-o spuneai,
până te puneai pe plâns varul voroneţului,
plângeai mic, licurici stinşi,
ca ace de castan peste orfelinate plângeai;
n-a murit doctorul, s-a-mbolnăvit doamne-doamne de
apendicită te împăcam,
şi gâdilându-te în tălpi te-mpăcam.
Venea noaptea de-a dura,
călare pe ditamai veioza aia verde,
venea fără margini şi fără ceas venea;
fumam amândoi dintr-o ţigară două ţigări,
fugăream armăsarii vişinii din pahar,
ameţitoare incendii după ceafă ni se încolăceau,
ni se încolăceau ca limbă de cobră aprinsă;
intram în tine lavă cilindrică,
precum urletul de gheaţă intram ca mov simplu de vioară,
ca umbră în carne de sărbătoare intram,
ieşind cu două globuri de ceaţă
în ochi.
Ne promiteam să nu şi să,
ca doi prunci cu palmele unite în nisip ne promiteam,
ca prima lapoviţă peste un câmp cu miei,
sobri, pedanţi ne promiteam sacadat şi ud;
ne promiteam să nu şi să
ca două cruci îmbrăţişate
între coastele unui sicriu.
Şi n-am,
şi am.
Suspect de poezie
Sunt un bărbat trecut de a patra copilărie,
puţin anxios, puţin uimit, puţin limitat,
deschis spre vechi, am podul palmelor înfipte
în senzorii de nemişcare, traversez visele
numai pe roşu,

ţin oameni pe lângă mine cum îşi ţin casele
ţiglele pe acoperiş statul împreună e ca
statul pe întuneric cu ledul de la brichetă în inima
partenerului –
m-am obişnuit să vibrez doar între versanţi,
nu mă mai alarmez când cad bolovani,
moale, previzibil, roşu, onest,
ca morţii pe care am avut prilejul
să-i ţin de mână.

Mă înţeleg din auzite cu toate viciile vremii –
plouă? scot la interval o raţă dintr-aia pupăcioasă
şi vorbăreaţă de ai-lăv-iu ascuţit;
ninge? fac bulgări din zăpadă de om;
e soare? îl agăţ de breloc, bag cheia în yala;
mă uit la o frunză întrebându-mă dacă nu cumva
e degetul arătător al unui fost bolnav de cancer.
Tot ce înţeleg, înţeleg pe jumătate,
la limita dintre emoţii,
la întâlnirea dintre sensul lor şi al meu,
iar eu
sunt cel mai sublim nonsens în afara speranţei.
Nu mai sper decât când sunt singur –
toate peşterile pe care le ascund în debaraua cu ochi
sunt de la oamenii care au sperat cu mine.
Despărţire
Toată apa din trup
mi se adunase sub inimă,
călcâile erau o idee de gumă,
spuneam în gând tabla înmulţirii cu şase –
ceva concret,
puţin control.
Te-ai întors brusc după umărul stâng,
am mai apucat să-ti văd dunga ochilor,
ochii cu albastru spart şi roşu ud,
ochii aidoma sfârşitului,
ţi-am mai atins, ca-ntr-un accident, firul mâinii,
am încerca să-ţi mai spun ceva.
Călcai grăbit şi subţire
în mine;
în fiecare odaie întorceai tablourile
cu faţa la perete.
Şi beţia de mai îşi împrăştia mahmureala,
şi era şi cald, şi frig, şi teii în carne erau,
şi eram şi eu, şi nu eram,
şi te-a-nghiţit gura aia de metrou,
ca şi cum te aştepta de-o viaţă,
ca şi cum mă strângea de suflet.
Nu ţi-ai mai întors niciodată privirea,
niciodată.
Dunărea de Jos
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Nr.126
Corespondentul şi cititorul nostru, profesorul şi
poetul Gabriel Gherbăluţă ne-a recomandat o tânără
poetă... Sensibilitate neo-clasică, neo-safică dacă
vreţi, sau nu, tânăra poetă merită a fi cunoscută...
Este din Bucureşti, născută în 24 august 1993. (a.g.s.)

GABRIELA
ALEXANDRU
*
am deschis braţele către cer
am strâns ploaia la piept
cum aş strânge fiinţa,
geamănul pe care l-am pierdut
la facere.
am pus urechea la pământ.
străbunii se auzeau dormind
cu ciocârlii tăcute pe umeri
glasul mamei urlet de copită ce biciuie câmpul
tu , mamă fiinţă care mi-ai potcovit inima
îţi auzeam foşnetul rochiei
şi , însetat, strângeam în pumni ţărâna
închipuind sânul tău
cel încă plin cu lapte
**
miroşi a salcâm , iubito
plânge iarba pe umerii noştri
o auzi?
m-au potcovit stăpânii
cu albastrul cerului
şi mi-au făcut hamuri
din glasul păsărilor
am fugit, iubito
am fugit.
îmi sună şi acum în gând
la bulevard, birjar!
pot să privesc
cum şchiopătează pasărea pe cer
rănile mi s-au vindecat
sub trupul tău din fildeş
..................................................
tu te-ai născut în vremea secerişului
te-ai născut lângă spice
dintr-un pântec de piatră
pe mine mă călăreau zeii
în vremea aceea

pruncii pe care-i port în spinare
cuvintele mele...
sunt mut ca stânca din olimp
şi nu mai pot să te-nvelesc în ţipăt
da-mi mâna ta!
grăbeşte!
să ne spălăm in lacrima orbului
să-ţi spăl umerii
şi părul care-atârnă
ca spicele pline cu rod
azi m-au vândut cuvintele
ca un irod
iubito, fă ce vrei din mine!
**
am îmbătrânit, iubito
păsările îmi plâng cerurile de atunci
eu nu mai pot să plâng
mi-a îmbătrânit lacrima în ochi
îmi stă lacrima în ochi ca un lac stătut
în care tu, iubito
n-ai mai intrat demult.

mi-au îmbătrânit pavele Bucureştiului sub tălpi.
cafenele cu geamuri şterse de mâini tinere
îşi mai aşteaptă poeţii
eu stau la pândă ca un soldat
îmi desfac grăbit cămaşa
are să vină primăvara ca un glonţ de oţel
şi-or să-mi iasă ghiocei din rană.
*
de dragul ei m-am făcut pasăre
şi m-au ucis marinarii
ochindu-mă cu praştia în ceruri
şi am căzutrănit şi plin de geruri
cu gustul umărului ei
în sângele pribeag.
de dragul ei am fost un lup
ce-şi ucidea fantasmele din mers
pătându-şi colţii albi
dar mai alesde dragul ei am fost un om
ce s-a lăsat scuipat
şi răstignit pe vers.
**

*
Dunărea de Jos
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încă şchiopătez pe umerii ei de sidef

Eugen Rauţa

ea stă întotdeauna cuminte.

Lyrik

îşi lasă capul în mâinile mele
îşi lasă păsările să zboare
pe cerul meu nesigur
de un albastru incert
cu silful bătut în piroane
păsările ei poartă acum dulcea povară a roşului.
întocmai ca o sibilă, primăvara prooroceşte
înflorirea
eu încolţisem în pântecul nadirului
tu erai nesfârşit mai sus
cu păsările tale
muntele uriaş îţi părea o mână de lut.
îmi amintesc.
când te-ai născut, cerurile au urlat cu albastru.
când m-am născut, au urlat pământurile
cu oasele străbunilor
scuipându-le.
între mine şi tine erau doar trepte.
iubito, durerile facerii se făcuseră trepte.
*
nu mai ai ce să vezi din mine , iubito...
doar o fiinţă stearpă care-şi poartă genunea în spinare
cu aripi crescute din oasele străbunilor
îţi răsuceşti spicele după deget...
am să spun ochilor tăi curioşi povestea mea.
din lupul care-şi lăsa urmele prin zăpadă
şi urletul atârnat în dinţii luceafărului de seară,
am ajuns certat cu cerul şi cu pământul,
osândit să plâng pe umărul verde al codrului...
să-mi văd haita
cum nu mă mai recunoaşte...
eu,
cel cu gingia stearpă de colţi şi de Cuvânt
nu mai pot da zăpezii
roşul virginal de la începuturi.
am rămas lup doar la inimă.
inima îmi este lupoaică tânără în piept
iar eu,
cel renegat de haita mea
bat într-un piept cu mult mai mare.

Satu Nou, Raionul Reni, Ucraina
Cînt Viaţa
Comoară de dor
adun prin deşert
şi plîng.
Plîng că mi-e sete!
Să văd fantome:
fîntîni cu ape reci
izvoare lucitoare
şi un havuz
Ce-mi răceşte inima.
Sufletul meu îngheţat
se prăjeşte
în para pustiului
Mi-a dat Domnul aripi
Şi-am evadat din
Troposferă;
Am înviat! Am găsit o „lacrimă de viaţă” –
şi acum cînt.

Mult mi-e dragă ţara mea
Motto: „ Iarba verde de acasă
să mă rătăcesc prin lume nu mă lasă”.

Mi-e dragă mama care m-a născut
Şi cu alint mi-a descîntat privirea
Slăvindu-i sfîntă nemurirea
Iubesc pămîntul de desubt.
Mi-e scumpă doina strămoşească
Şi hora ce dă semn unirii,
Sfinţesc şi raza ce privirii
I-a dat culoare să-nflorească.
Mi-e dor de-o Duminică Mare
Cu flori şi frunzari la ferestre:
Bunico şi tu să-mi zîmbeşti,
Că nu-i sărbătoare mai mare,
Că nu-i dimineaţa mai sfîntă
Decît cea din cîmp răsărită
Pe verde covor de iarbă cosită –
Mi-e dor de-o casă ce cîntă
Mi-e galben de oare ogorul
Şi ploaiai mai ploaie acasă,
Pădurea îmi e mai mireasă,
Mai rece îmi este izvorul.
Acasă şi frunza veghează,
Acasă şi pomii te-alină,
Aici toată iarba suspină
Iubesc şi graiul, casa mea,
Părinţii ce mi-au dat un nume –
Dar mai presus de tot în lume
Mi-e dragă tare ţara mea!!!
Dunărea de Jos
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VALERIU MARIUS
CIUNGAN
SISIF PE CASA SCĂRILOR

urcam pe casa scărilor,
şi parcă nu se mai sfârşea,
vopseaua insalubră, de ulei,striată pe betonul
miserabil,rece,
spoiala varului, anume nedesăvârşită,
o cenuşie umbră nedesăvârşită însoţea
urcam pe casa scărilor,
cu becuri sterpe ,imbecile,muribunde,
halucinând din două în două etaje
tăcutul martor era balustrada plastic infinită
(scurt circuite isbucneau în negre, umezi, filamente)
la îndrăsneţele-mi viraje
era o lumină - absentă,chioară,
becuri de patruzeci
frumoasă cum ştiam
te aşteptau pe casa scărilor (şi n-ai trecut )
să treci
urcam pe casa scărilor
var pe manşete,pe genunchii altruişti, înţelepţi, spre casă,
şi rezemat contemplativ lângă tabloul de contoare
părea ca urc (urcam ?) şi poate chiar urcam
o scară nesfârşită,tot mai naltă, mai frumoasă!

ea
eram eu !
RĂSĂRITUL
scriam? acest poem ascuns
sub faţa de masă a cantinei,în carouri,
sub fustele negre, populare,
zăream subţiorii în splendoarea lor
acele sbărcituri de piele, acel păr,
mătăsos,prelung,spălat dumineca
suav mirositor
pantofii groşi de piele,
perechile febrile,încinse, rotative,
tropăiau pe tavan
îţi căutam pupila centrifugă
-n maioneza boeuf
şi-n pandişpan
lumina dimineţii se iţea-ntre scânduri paralele
vechi, lungi, de roasă cherestea
un abur mic în urma trenului de turtă dulce
şi-a mopului cu plete lungi de catifea
cu mâna stângă -mbrăţişam piciorul şchiop de masă
subţioara de rumeguş umedă ,suav mirositoare
şi încercam s-ating cu mâna dreaptă răsăritul
şi să mă sprijin de lumină
către soare!
ETANŞ
Aveam fereastra la şoseaua principală
Simţeam cumplit şi mă durea un soare ipocrit pe dale
Un puzzle cenuşiu, abstract, între borduri,fără-nţeles era
Iubita mea în pijamale

DESPRE MINE
ai fost vreodată pasăre?
eşti ?
nici nu trăisem
răsăritul ce în piept
mi-l creşti

Treceau maşini, caroserii fără şofer,cu vise-ncorporate
În sensuri unice, opuse,giratorii, îşi căutau o cale
Treceau haotic, treceau, ci mă durea, ci fără înţeles era
Iubita mea în pijamale

o luminoasă pasăre
îmi întindea
coastele elastice
şi pielea mi-era mai lucioasă
pe arcele de colivie
subţiri,
fantastice
eram frumos aşa
cu organele transparente
la vedere,
o luminoasă pasăre îmi apăsa sternul frumos
cu luminoasă putere
ea nu era o pasăre de pradă,
mi-am dat seama ,
nu îmi va sparge sternul cu ciocul,
nu îi vor creşte prin umerii mei aripi fantastice
Dunărea de Jos

pur şi simplu
aici şi-a făcut cuibul

Muşcau cupe înfometate un perimetru gri din viitorul
şantier
Şenile grele înveleau excavatorul galben în sclipitoare zale
Fără-nţeles, clădiri fără proiect şi fără oameni-escaladau
spre cer
Iubita mea în pijamale
Aveam fereastra la şoseaua principală
Un termopan german, perfect etanş, cu albe balamale,
Mă prefăceam că nu aud cum închidea din robinetul de la
baie/ Pesemne apa caldă, ci fără înţeles era,
Ştia că scriu poemul, trecea tiptil spre dormitor
Iubita mea în pijamale !
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Tănase Dănăilă: „Surâsul spiritului”: O carte-document
O lucrare impunătoare – 440 de pagini –, elegantă, scoasă la o casă editorială ce şi-a câştigat deja un nume,
Editura „Axis Libri” din Galaţi, astfel s-au putea defini la o primă vedere cartea lui Tănase Dănăilă, „Surâsul
spiritului – convorbiri elective”. Cunoscut până acum mai ales prin prezenţa sa (cu poezie, eseu, cronici literare,
interviuri, reportaje) în diverse publicaţii, antologii, dicţionare etc, autorul doreşte de această dată să-i convingă
pe semeni că iubeşte actul cultural şi scrisul. Altfel spus, volumul de faţă, de debut, conturează dreptul pe care şi
l-a câştigat Tănase Dănăilă de a „locui” în lumea literară. Poate sunt vorbe mari, dar asta am simţit că trebuie spus
pentru început în legătură cu cartea lui, „Surâsul spiritului”. O carte-document. Şi veţi vedea de ce spun asta. Nu
este o simplă culegere de interviuri. „Convorbirile elective”, cum le-a denumit autorul, reprezintă mult mai mult
decât atât. De toate sunt 37 de „taifasuri cu ştaif”, cum le-a denumit în prefaţă Katia Nanu. Adică, discuţii elevate,
întâlniri cu personalităţi nu de toată mâna, ci cu oameni subţiri, inteligenţi, meseriaşi, chiar somităţi în domeniile
lor. Or, din experienţa de gazetar pe care o am, ştiu că asemenea confruntări nu pot fi făcute de oricine. Cel ce îşi
asumă răspunderea de a susţine discuţia trebuie să fie pregătit pentru asta, să ştie chiar într-o anumită profunzime
domeniul în care excelează partenerul de conversaţie. Iar Tănase Dănăilă izbuteşte în această dificilă probă. Iar
izbânda lui este demnă de un calificativ maxim.
Aşadar, sunt 37 de convorbiri, grupate pe capitole, după structura de spirit şi afinităţile celor intervievaţi. O
primă secvenţă, „Ferestre spre absolut”, îi oferă cititorului întâlnirea cu Angela Gheorghiu, Liliana Ursu, Florina
Zaharia, Paul Blaj, Vasile Andru, C.D. Zeletin, Petru Blaj, Paul Sân-Petru, Dumitru Pricop, Constantin Oancă şi Stan
M. Andrei. Aşadar, cele vreo sută de pagini
de la începutul volumului oferă
discuţii profunde despre artă şi viaţă.
Capitolul „Semne din amvon”
prilejuieşte reîntâlnirea cu I.P.S. dr. Casian
Crăciun, monahul-poet Ignatie
Grecu, părintele-scriitor Ion Croitoru şi
dirijorul corului Catedralei, Virgil
Matei. „Axiologii necesare” grupează
conversaţiile cu Ionel Necula, Traian
Nicola, Doru Parascan, Gheorghe Frătiţa
şi Petronel Eminovici, iar capitolul
destinat numai poeţilor şi poeziei este
intitulat „Confluenţe lirice”, fiind
prezenţi aici Calistrat Costin, Leo
Butnaru, Nicolae Mihai, Viorel
Dinescu, Fatma Sadâc, Mihai Merticaru.
În continuare ne întilnim cu secvenţe
de carte precum „Clipe eternizate” (Vasile
Ghica,
Nicolae Dobrovici
Bacalbaşa, Gheorghe Mocanu), „Verbul în
haine de lucru” (Ana Dobre, A.G.
Secară, Aurel Brumă, Gheorghe
Vasilache), „Orizonturi reversibile”
(Grigore Patrichi-Smulţi, Paul Buţă),
„Nevoia de certitudini” (George
Purcaru) şi „Perspective incolore”
(Iuliana Tania Bogdan).
Am dorit să prezint integral lista celor
intervievaţi pentru a-i cunoaşte pe
cei aleşi (nu doar tecuceni, precum se
vede), creând o imagine a calităţii
acestora, a paletei de interes intelectual pe
care ne-o oferă. Însă fiecare
interlocutor în parte ar merita o tratare
distinctă, fiindcă spusele fiecăruia
impun aceasta. De pildă, discuţia cu
savantul de renume mondial,
seismologul George Purcaru, este întru
totul remarcabilă, de la sinceritatea
cu care deschide conversaţia autorul („Multă vreme m-am aflat în eroare, considerându-i pe oamenii de ştiinţă nişte
glaciari, mari inteligenţe la pachet, dar lipsite de sensibilitate, de capacitate emoţională datorită trudniciei muncii
de laborator”) la spusele deosebit de încărcate cu informaţie şi deopotrivă cu adevăruri de mare bun-simţ ale lui George
Purcaru, precum: „Marile nenorociri ale omenirii nu s-au datorat ştiinţei, ci celor care au folosit rezultatele ei. Aceştia
pot fi numiţi iresponsabili în faţa istoriei.” Asemenea adevăruri, extrase din zicerile distinşilor parteneri de conversaţie,
sunt aşezate uneori în deschiderea interviurilor, idee excelentă care oferă o invitaţie tentantă spre lectură. Marea soprană
Angela Gheorghiu zice astfel: „Dumnezeu se serveşte de noi pentru a ne aduce aminte că există” (o aserţiune superbă!)
sau: „Lumea ar fi cu mult mai bună dacă s-ar înfrupta mai mult din darul marilor spirite ale omenirii”. Chiar scoase din
context, aceste judecăţi îşi păstrează forţa emoţională. Conversaţia cu scriitorul Vasile Andru musteşte de fraze ce ar
trebui ţinute minte. Iată câteva: „Omul este singura vietate care, după ce-a ajuns în vârful muntelui, continuă să urce.”
Sau: „Ateismul e o lene de a-L cunoaşte pe Dumnezeu”. Sau: „Înţelept te naşti, nu devii. Înţelepciunea este genetică.
Învăţarea înţelepciunii este doar aducerea aminte. Este conştientizarea ei. Maeştrii de înţelepciune sunt acei oameni
care ştiu să-ţi aducă aminte că o ai în tine.”
Or, asemenea învăţăminte zise de oameni deosebiţi n-ar fi ajuns la noi dacă n-ar fi existat această carte. Truda lui
Tănase Dănăilă de a-i „provoca” pe cei în cauză să scoată la lumină ceea ce au socotit dumnealor că trebuie să spună
semenilor este de lăudat. Iar maniera sa de a face asemenea „convorbiri elective” poate servi de exemplu.

Dan Plăeşu
Dunărea de Jos
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Simona Grazia Dima şi jurnalul său de
lecturi literare.
A fost o vreme, dar asta se întâmpla
cu mulţi ani în urmă, când eram mai tânăr şi atât de
bine conectat la piaţa cărţii, că nu-mi scăpa, decât
rareori şi accidental, câte ceva din ansamblul
noutăţilor livreşti. Am fost şi am rămas un om de
bibliotecă şi nu mă simt bine cu adevărat decât în faţa
raftului burduşit cu cărţi. Acum e târziu, piaţa cărţii a
devenit aşa de abudentă că nu se mai poate ţine pasul
cu tot ce se expune în vitina cu noutăţi editoriale. Şi
eu, şi alţi confraţi îndulciţi la gustul lecturii trebuie să
ne limităm la urmărirea cu consecvenţă a câtorva
autori, pe care să-i ţinem în atenţie, în graţie şi-n lecturi
efective. Bineînţeles că Simona Grazia Dima a rămas
printre privilegiaţii lecturilor mele.
Tot ce scrie fata aceasta este articulat - mă
interesează, mă intrigă şi mă oxigenează sporitor. Sunt
convins că nu trebuie scăpată din vedere. Blândeţea
scorpionului (Ideea europeană, 2011) este o
culegere de cronici literare la cărţile - de poezie în
primul rând - intrate în raza de interes a autoarei.
Simona Grazia Dima este cu precădere poetă şi
cititoare de poezie, dar este la fel de interesată şi de
restul genurilor literare. Le îmbrăţişează pe toate cu
aceeaşi candoare, bonomie şi înţelegere. Îşi citeşte
confraţii cu fervoare şi, fapt mai rar întâmplat în viaţa
noastră culturală, consimte să dea seama de cele citite.
O face elegant, calofil şi paideic şi cred că mulţi dintre
cei cronicaţi de autoare se pot considera onoraţi de
faptul c-au căzut sub discernământul critic al unui
cititor aşa de avizat, cum se dovedeşte Simona Grazia
Dima. Poetul şi criticul nu se încurcă şi nu se
stânjenesc reciproc. Planurile rămân distincte,
autonome şi destul de bine securizate, deşi, înţelege
oricine, nu i-a fost deloc uşor să-şi exonereze funcţiile
creatoare. Nicicând, mărturiseşte, n-a fost poetul
acela care judeca sau, oricum, nu o făcea în
calitate de poet, ci, eventual, de ochi redeschis
după ce a văzut şi a trăit poezia, exprimându-se,
în consecinţă, post factum.
Ceea ce ne propune Simona Grazia Dima în
această nouă alcătuire livrescă este un jurnal de
lectură, o reiterarea a lecturilor sale, împreună cu
toate rezonările paideice alocate. Autoarea, se vede
Dunărea de Jos

de departe, este o cititoare harnică şi persuasivă,
care-şi ţine confraţii sub observaţie, fără parti-prisuri la cheie. Işi asumă rolul de scorpion, dar un
scorpion ademenitor şi blând, fără cruzimea
veninoasei insecte, prototipată de Schopenhauer.
Ademenirea rămâne, dar e vorba de o ademenire
binevoitoare, izvorâtă din chiar rostul unei cărţi,
secând acela de a ajunge pe masa cititorilor. Cititul la
autoare nu se legitimează din pasiunea pentru lectură
sau din interesul arătat unei cărţi, ci din încercarea
de înţelegere şi iubire a celuilalt, din dorinţa de a
găsi pentru autor o ramă cât mai cuprinzătoare, care
să-l conţină cât mai exact, fără să lase prea multe
unghiuri şi secvenţe în afara ei. Un scorpion lipsit de
seducţii ademenitoare, lipsit de acele empatii liliane
cu cel atras în capcana lecturii, n-are nici o şansă de
a se angaja eficient într-un proiect eseistic
decomplexat.
Spuneam că cele mai multe dintre cărţile
comentate de autoare sunt cele de poezie semnate
de confraţii săi întru exerciţiul liric şi, dac-ar fi să
desprind o caracteristică a demersului său exegetic,
ar trebui să subliniez lejeritatea cu care identifică
specificitatea şi distincţiile fiecăruia dintre ei, uşurinţa
cu care îi aşază pe fiecare în locul cel mai potrivit al
fenomenului literar. Se-nţelege că pentru aceasta e
Edgar
nevoie Cayce
de o bună cunoaştere a ansamblului, a evoluţiei
noastre literare dar şi de un sistem de principii şi
noime de operare, care să înlăture eventuala impresie
de aleatoriu şi improvizaţie. Or, autoarea răspunde
acestor imperative cu asupra de măsură; are o bună
pregătire intelectuală, destul spirit analitic şi este destul
de bine conectată la ceea ce se procesează în
lumea literară.
Galeria scriitorilor lecturaţi de autoare este aşa
de variată şi de generoasă că resoarbe întregul interval
dintre şaizecişti şi postmodernişti. Cel mai adesea,
caută să pună creaţia autorului comentat sub semnul
unei idei chintesenţiale, a unei concluzii paradigmatice,
a unei formule prototipale. Comentând antologia
Constanţei Buzea din 2007, Roua plural, conchide
că poezia sa reconstituie ritul trecerii şi al
purificării, trudnicia lepădării de lestul cu care ne-a
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felul cum se activează, se cheamă şi se
împregnat trecerea prin lume şi prin
resping reciproc.
vraiştile istoriei, iar poezia lui Ioan
Spuneam că nu t oate cronicile
Flora se caracterizează prin
procesate printr-o neaşteptată blândeţe a
supralicitarea funcţiei imaginative a
scorpionului, se resorb din lectura cărţilor
intelectului, a aptitudinii de
de poezie. Ele deţin ponderea, dar nu
fantaziere, ajungând să-şi populeze
monopolizează exclusivist interesul autoarei.
poezia cu tot felul de himere, care
Felul în care comentează prestaţiile literare
de care mai hidoase, şi mai
semnate de H.Y.Stahl - această femeie
repulsive, alcătuind o realitate
fatală, tobă de carte, dar care nu şi-a
ano stă, ce se prelungeşte
terminat nici liceul, depăşeşte condiţia unei
prăpăstios în istorie. Despre poezia
simple cronici de carte, capătă rotunditatea
lui Ioan Liviu Stoiciu aflăm că se
unui medalion. Şi la fel putem spune despre
decontează tot dintr-o realitate
paginile consacrate lui Dorin Tudoran, Dan
dezolantă, că poetul caută să aducă
C. Mihăilescu sau Nicolae Balotă, vor
poezia în Cetate, acolo de unde o
figura, cred, la loc de cinste în
izgonise Platon, o responsabilizează
biobibliografiile lor. De altfel, scopul unei
şi-o obligă să dea seama de toate
cronici literare nu trebuie să suplinească
devălmăşiile acestei lumi.
lectura directă a textului, ci trezirea
Despre poetul Emil Brumaru ni se
interesului pentru carte, pentru lectură spune cã este un îndrăgostit de poezie,
deprinderi aflate deja în mare suferinţă.
dar care nu-şi refuză nici bucuria extatică
Nu mai insistăm. Admiţând că
a senzaţiilor, trăirea dionisiacă a
autoritatea unui critic izvorăşte din cultura
concretului, ca pretext pentru exerciţiul
lui, din dispoziţia spre sinteză şi din activarea
transfigurării, iar despre nouăzecistul Ioan
unei viziuni cât mai cuprinzătoare care să
Es. Pop aflăm că este plin de forţă
permită includerea unui scriitor în cadrul cel
concentrată, de rafinate trimiteri
mai potrivit - din cele multe ce vectorizează
culturale, de secrete afinităţi cu scrierile
lumea literară de azi - atunci putem spune
lui Poe, că-şi asezonează simbolurile cu
că Simona Grazia Dima este, sau tinde să
lumea romanescă a lui Cervantes, sau cu
devină, o autoritate în critica noastră literară.
cea a tragediilor greceşti.
Imi imaginez înfrigurarea cu care autorii,
De lecturări cordiale şi riguroase se
atunci când îşi vor edita izvodirile, nu-şi vor
bucură şi ceilalţi poeţi aduşi de autoare în
găsi liniştea până când nu-şi află răspuns la
registru critic. Mai subliniez doar că-n
întrebarea: oare ce va spune Simona?
lectura sa, poezia lui Horia Gârbea
Şi-mi imaginez că nici blândeţea
circumscrie o realitate tangibilă pe care
scorpionului nu ţine o veşnicie, că-şi va
totuşi n-ai de unde s-o apuci, că-şi
face simţită şi partea neîmblânzită, curativă,
extrage sevele din subteranele subiectului,
profilactică şi eliminativă, care să suplinească
din acele străfunduri umbroase unde se
şi să continuie într-un fel întrerupta emisiune
urzesc angoasele, că poetul Nicolae Ţone
a lui Alex Ştefănescu consacrată tichiei de
face din grandilocvenţă o convenţie
mărgăritar. Marii scriitori se recomandă
poetică, că realul ce se proiectează pe
singuri, nu au nevoie de critici savuroase şi
un mega-ecran cinematografic este
cordiale, dar mulţimea intruşilor, a
nedetaşat de subiectul-izvoditor, că
impostorilor literari, din ce în ce mai
ilustrează o realitate deja înfiorată
penetranţi şi mai rebarbativi, va trebui să ne
subiectiv, deci pregătită să fie aşezată în
dea de gândit.
forme lirice.
De altfel, în toate depoziţiile sale autoarea se
raportează la această coabitare a Eului cu lumea, la
Ionel Necula
Dunărea de Jos
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Cititul prozei – Constantin Trandafir
Charles Baudlaire spunea: „Fii întotdeauna un poet
chiar şi în proză”. Alţi „teoriticieni” afirmă că proza nu s-ar
bucura de o receptare atât de rapidă ca poezia, din diverse
motive. Un motiv ar fi că proza rămâne, de multe ori, în
„fază”de manuscris. Un alt motiv ar fi că ea pleacă de la
ideea preconcepută că un poet nu poate fi în acelaşi timp şi
un mare prozator (contrar viziunii baudleriene) şi că (un alt
motiv) poezia, prin conţinutul ei liric, s-ar bucura de o
percepţie spontană apriorică, în comparaţie cu proza, care
presupune un anumit nivel de cunoaştere.
Istoricul şi criticul literar Constantin Trandafir, prin
acest prim volum de teme, „Cititul prozei: de la 1960 până
azi”, ne demonstrează că proza poate fi citită alături de
poezie fără a invoca-revoca priorităţile ei ante/post-poetice.
O cultură profundă, istorică si literară, şi de rară
expresie estetică, critică, analitică, l-a „iluminat”pe autor în
desluşirea „tainelor” mereu noi a prozei româneşti.
Volumul are trei capitole: Garda Veche, pe aliniamente;
Greii trupei, în acţiune; Competiţia continuă.
„Garda veche”, ni-l înfăţişează, în prim plan, pe George
Călinescu, în/sub diverse „înrămări”: portret, op, intertext,
critică raţionalistă, comparată, impresionistă. Toate sub
forma povestirii istorice, presărate cu timpi referenţiali: ante/
postbelici.
Formulele critice preferate de Constantin Trandafir au
fundament teza, antiteza şi sinteza (dubla negaţie), sinteza
evanescentă, epidictică, reinvestită logic.
Iată un exemplu de povestire critică istorică: „După
nenorocita experienţă a pierderii fiicei şi a fiului, Ioanide
trece, în romanul Scrinul Negru, într-o altă vârstă, biologică
şi spirituală, şi într-o altfel de lume, cea postbelică(…). Cel
care odinioară stătea cantonat în lumea abstractă a creaţiei,
apolinic şi necomunicativ, se converteşte, acum, la
concretul vieţii sociale (…). De la individualismul egolatru
şi mizantropic, evoluează către angajare şi încredere în
(…)viitorul noii societăţi..”
Mereu, povestire critică, legată de retorici critice, de
hlamide.estetice învolburate…epic: „A intrat în seria
locurilor comune, opinia lui George Călinescu, cum că
stilurile nu există în stare pură, ba chiar s-a vorbit despre
falimentul epicului (…) prin amestecul povestirii, lirismului
şi dramaticului (a genurilor şi speciilor lor) (…) Mai mult,
Scrinul Negru, cumulează o istorie a familiei Zănoagă, în rol
principal, cu personajul cel mai complet Caty (…). Jurnalul
lui Ioanide este chiar această întinsă naraţiune despre cele
două lumi divergente”.
Dunărea de Jos

Tezei stilului unic, Constantin Trandafir, îi elaborează
antiteza: „În funcţie de (…)povestire se găsesc aici (ca în
întreaga operă epică călinesciană) formule ale romanului
social, de moravuri, epistolar, poliţist, de aventură, de familie,
de educaţie sentimentală.”
Teză-antiteză, ce pregăteşte, alături/prin caracterizarea
operei, şi formula critică, formulele critice, pe parcursul
cântăririi unui mai vechi, mai greu, mai competitiv prozator,
„citit-citaţi” de autor, între 1960 şi… azi.
Formule critice, uneori-deseori, deduse, judecate,
desăvârşite, prin analogie, similaritate, izomorfism. Iată
aceste observaţii, în „Puterile romanului călinescian”: „N-o
fi având Călinescu apetenţă pentru tragic, ci pentru viziunea
lumii ca teatru, dar „satiriconul” lui poartă în substanţă
anormalitaea, care este, la urma urmelor, de esenţă funestă
(formula originală critică). Pe traseul Petronius, Rabelais,
I.L.Caragiale, romancierul se întâlneşte cu Balzac, Gogol,
Flaubert, Thomas Mann (dedublarea formulei iniţiale prin
analogie)”
Portretul, peisajul epic portretizant, preferate de
Constantin Trandafir (în)dealungul criticii sale, sunt
proteice, diferenţiate histologic. „Cuvântul” său fiind
ţesătura organicului epic. Criticul având, despre criticul
Constantin Trandafir vorbind, proza sa …dramatică, dar şi
cu gesticulaţii histrionice, teatrale. Iată câteva portretepeisaj din cartea sa (unde şi titlurile sunt miniportrete):
- „Mircea Eliade (demnitate metafizică) şi-a scris cărţile
în limba română, cum spunea el, în care visează”.
- „Camus .transferă dezbaterea în alegorie, Malraux îşi
poartă eroii în Extremul Orient, Marin Preda (realia şi utopia)
scrie despre oamenii de lângă el care au luat în piept o
istorie vitregă”.
- „Nu-i chiar un poncif să spui că proza lui Ştefan
Bănulescu (cronicile inefabile) intră în categoria fără margini
a realismului fabulos, ori magic, de coloratură mitologică”.
- „Fănuş Neagu rămâne Fănuş Neagu. Cine nu admite
epicul îmbibat de metafore, are motive să privească
neîncrezător, numai că s-ar cuveni a se face distincţie între
fioriturile panlirice şi ţesătura deasă şi aspră, între calofilia
preţioasă şi fulguranţa veristă .”
Textele ataşate observaţiilor, notelor, conceptelor antice
ale istoricului Constantin Trandafir, dau claritate operelor
literare prezentate în acest volum. Clar-viziune cu folos
gândirii literare unor virtuali de mâine şi de azi istorici, ori
siguri de sine gânditori ai unui timp…retrăit.
Cum ştiut este că, „adevărul este concordanţa
cunoaşterii cu obiectul “(Kant, Logica). Cum, „ajunge să
avem o idee aproximativă despre un artist şi să-l confruntăm
(nu confundăm) cu stilul lui”, ar fi un alt adevăr. (Manolescu,
Tema).
Citiţi această carte de istorie şi de literatură, a domnului
Constantin Trandafir, cu încredere în „Axis libri”şi în povara
interpretarii lecturilor reflexive..
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(Altfel de) Istorii literare gălăţene
şi nu numai...

Livia Ciupercă

Zimbrării de nostalgic dor
Motto: „Ar trebui să ne naştem bătrâni, / Să venim
înţelepţi, /
Să fim în stare de-a hotărî soarta noastră în lume, /
Să ştim din răscrucea primară ce drumuri pornesc...”
(Ana Blandiana)

Cu o controlată sfiiciune, scriitorul reînvie anii
propriei copilării (înrourări înveşmântate-n mantia
finului umorist) ce-au îmbogăţit şi au înflorit pe
plaiuri covurluiene, acolo unde miasme aducătoare
de rod au pecetluit asupră-i valorile morale fereastră deschisă spre lumea hultanicului zbor.
Toate-aceste prefaceri învăluie, uneori nostalgic,
alteori meditativ, fiinţa scriitorului. Şi astfel, trecutul devine
prezent, trecutul devine mireasmă binefăcătoare, iar
prezentul său (al redării) nu mai poate respira fără a reface,
iar şi iar, acele clipe de poveste, simplistă, poate, pentru
unii, vremelnică, pentru alţii. Şi cum orice afirmaţie se cere
fundamentată printr-o ilustrissimă încondeiere, recurgem
la nobleţea acestui gând: În organizarea temporală a lumii
noastre interioare, copilăria precede vârsta adultă nu
fiindcă s-a petrecut într-o perioadă istorică anterioară,
ci fiindcă ea a lăsat urme asupra configuraţiei psihospirituale de la maturitate. Cel puţin o parte din ceea ce
a simţit, gândit, năzuit, iubit, ori detestat de la începuturile
existenţei noastre şi până astăzi şi-a lăsat într-un fel sau
altul, amprenta asupra a tot ceea ce simţim sau gândim
acum. Starea actuală a eului nostru şi, implicit, a lumii
noastre... e consubstanţială spiritului nostru, poartă în
ea vestigiile tuturor stărilor trecute... (Mihai Dinu –
Chronosophia. Ed. Fundaţiei Culturale Române, Bucureşti,
2002, p. 69). Am zice, nimic exagerat, ci doar justeţea unei
reflecţii de substanţă ştiinţifică: Pe măsură ce trecutul
sporeşte, el se şi conservă neîncetat... Trecutul ne
urmăreşte în fiecare clipă... De la implicările în miezul
acestui existenţial, cu fiori de politic, de social, bulversant,
contondent, de cele mai multe ori, ne obligă a ne refugia
spre o treaptă ce a rămas (şi va rămâne, întotdeauna) în
fiinţa noastră, pur şi neîntinat. Aşa ne explicăm învăluirile
din tabletele scriitorului Ion Zimbru. Aceasta-i realitatea:
Ceea ce am simţit, gândit, dorit, începând cu prima noastră
copilărie, se află aici, aplecat asupra prezentului care i
se va alătura, apăsând pe poarta conştiinţei... Şi doar cu
zestrea noastră sufletească originară vom acţiona,
încercând, pe cât posibil, a ne scutura (sau, a scutura
cititorul) de multitudinea de impurităţi. (Henri Bergson L’évolution créative. Felix Alcan, Paris, p. 5-6 – preluare din
volumul: Mihai Dinu – Chronosophia. Ed. Fundaţiei
Culturale Române, Bucureşti, 2002, p. 70)
Apreciem la scriitorul Ion Zimbru sinceritatea: Sunt
atât de legat de infernul acesta încât îmi vine să cred că
purificarea nu poate fi decât infernală... (V.L., 15.06.12) Şin acest „infern”, inevitabil, se conturează, proeminent cele

două faţete ale personalităţii sale: stilistul
şi umoristul (sarcasticul). E o mare artă să
„ai sinceritatea şi modestia păsărilor”, să
fii „deghizat în răbdare de lebădă” (Buzunar, nr. 1077/2011),
să fii „ghidilmeci”, să fii „prieten cu bătaia vântului...”
(V.L., 11.05.12), să străpungi „lumina celor două tăceri...”
(V.L., 3-4.04.2010). Aşa ne explicăm prezenţa atâtor tablete
în care se conturează frumosul: „Despre fata asta nu am
scris niciodată - / oooooooooooooooooo (de 18 ori), ce
frumoasă! (să fie pericol de moarte?!) / când o văd, nu mai
am cuvinte, / nu mai am inimă, îmi cade Luna pe casă...”
(V.L., 18.03.2010); feminitatea: Un hectar de ghiocei pentru
toate femeile din Galaţi (V.L., 8.03.2010) sau Primăvara
continuă (V.L., 21.04.2010); slalomul unor furnicuţe - „şiraj
de aspirine” minuscule (Lectură şi foame pe genunchiul
piciorului de plai IV, 18.05.12 ): „povara pe umerii frumoasei
bijuterii cu pene...” (plânsul rândunicii când îşi pierde puii
// V.L., 26.05.12); nostalgia locurilor natale: Cu trenul
personal 2010, dinspre Bârlad (V.L., 5.03.2010) etc.
Emoţia unor timpi înveşmântaţi în mantia amintirilor
nasc texte de o nobleţe diafană, despre o aşezare minusculă:
„... un cătun cu 10 oameni, din care 9 sunt plecaţi...”,
reţinând că în „această ruptură tectonică..., orizontul este
floare la ureche, perspectivele sunt frumoase aproape,
adică teribil de albastre...” (O mitralieră adevărată, V.L.,
9.05.2012). Descriptivul dobândeşte încrustaţii în cheie
ironic-parodică: „Exact pe marginea sudică a Copilăriei
de nord locuieşte o râpă.... pe fundul râpii (care merge de
la soare-apune la soare-răsare şi coteşte brusc spre
miazăzi) curge un pârâiaş fără nume, un fel de apă care
vine dintr-o istorie necunoscută şi se străduieşte să ajungă
Nicăieri...” Sau: „Regnul animal paşte şi rumegă mai
încolo. Regnul sapiens stă pe burtă sau pe genunchi şi
rumegă mai încoace, la umbra gardului de cătină sau la
umbra rezistentă şi lungă a pădurii de salcâmi”. (Lectură
şi foame pe genunchiul piciorului de plai III, 17.05.12 )
Sfielnică este reînvierea trecutului, recompunând în
linii răsfrânte de dor: „ochii devastaţi de linişte şi
singurătate...” ai unei fiinţe dragi (O metaforă albă pe lacul
cu lebede negre, 24.05.12), acea „linie a vieţii... suficientă
pentru a înţelege ce dimensiuni are prima şi ultima secundă
a iubirii...” (V.L., 906. 2012) Şi mai presus de toate, nu s-ar
putea uita „ce fel mângâia mama obrazul pământului să
nu se împiedice ploaia...” (Colţul batistei nu mai poate fi
dezlegat), chipul fiinţei dragi care... „a plecat în Cercul
fără diametru. Acela care are doar centru, adică Punct...”
(Cântece de dragoste strâmbă pe aria cercului drept, VL,
31.05.12)
Metafora jubilează-n ritm avântat: „De undeva, din
stânga salciei, se aude cum explodează un ou de
privighetoare cântând...” (19.06.2012) Ion Zimbru trăieşte,
respiră şi inspiră poetic. Tot ce atinge pare mângâiat de
aura Poeziei: „doamna – salcie de fântână..., la fel de
Dunărea de Jos
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frumoasă, cum numai ochii Poeziei sunt în
această minunată limbă română” (19.06.2012)
În mod cert, scriitorul Ion Zimbru cunoaşte
taina metamorfozării concretului în nestemată:
„Domnul scoate o filă din buzunarul cu inimă
şi bănuţ de icoană, o deschide emoţionat, cu
degetele-i tremurătoare şi începe să
citească...” (19.06.2012)
Şi în chiar ziua dedicată exit poll-urilor, Ion Zimbru
publică o parabolă care... nu are-a face cu alegerile astea...
fierbinţi..., oricum, tot o stare de prezent se vântură-n firea
umanului. O parabolă cu „a fost odată un împărat mare”?
Ce are acesta deosebit faţă de alţii din poveştile lumii? Acesta
este un împărat mioritic. Adică, e botezat. Îl deosebim prin
„litera iniţială majusculă, cu diacritice”. Că e bogat, nu
ne miră. Dar în ce constă bogăţia sa? În „floră şi faună
spontană...” Ceva specială... de tagmă, nu? Mai aflăm ceva.
Acest distins împărat era „mereu începător şi mereu
avansat, dar... niciodată licenţiat... în tainele referitoare
la Morfologia şi Sintaxa Iubirii”. Complicată antonimie.
Genetică sau de caracter?! Bietul de el! Ce fel de personajel înconjoară? Floră şi faună diversă. Cert este că acest împărat
împărăţeşte peste o grădină unde tronează o grădină. Ei,
ştim noi... Vestitul măr de aur. Cine aspiră la el? Dar acest
măr făcea şi păsări... I-auzi minune! „Dar cine-a mai văzut
sticleţi mâncând mere?” Mai ştii?! Bine că-n acea grădină
creşteau „puzderie de ierburi şi buruieni, puzderie de
animale...” Ce să-nsemne asta? Că acestea n-aveau pofte?!
Mediocrele! Interesant este că nici Şarpele (ştim noi, Ispita!)
„nu se şerpuia spre ramurile încărcate”. Interzis? Ba nu,
era-n aşteptare. Ei, dar vestea ajunsese până-n „lumea fără
oameni şi fără conţinut”. Şi până pe malul dunărean sau
bahluian sau... dâmboviţean... Mă rog, oriunde doriţi dvs.!
Niciun secret. Dar să ne întrebăm nu-i periculos. Alta-i
întrebarea. E bine să ne uităm în „zarea cu măr”? Şi ce vom
vedea? Pe El şi pe Ea înfruptându-se, în sfârşit, dintr-un
măr, spre bucuria diabolicului Şarpe. Extaz! Păsările „ciripesc
Aria iubirii” şi... ce urmează... vom afla într-o altă Biblie...
cea a Culturii, pare-se! (Un punct de vedere în zarea cu
diacritice şi măr, luni, 11 iunie 2012, la 100 de ani de când
Nenea Iancu ne priveşte dinspre stele!)
Poetul Ion Zimbru se lasă învăluit într-un lirism
exacerbat, implantat în arhitecturalul folcloristicii ancestrale,
cu binecunoscuta valsare, de tip „foaie verde”, îngemănare
subtil-neoavangardistă, cu înlănţuiri parodic-sarcastice,
precum: „Foaie verde n-am de pâine, Foaie verde n-am de
sare. Mi-am dat oasele la câine. Câinele l-am dat pe-o
floare...” Declamaţiune în „sol bemol nasol” cu revărsări
dureros de actuale: „Foaie verde unde-i plugul, unde-i
timpul, unde-s boii. Ce frumos cerşeşte rugul. Cât de trist
neamul nevoii...”, cu pasivităţi... la nivel înalt..., cu învăluiri
care dau uitării pâinea şi sarea cea de toate zilele... „Zic de
mine foaie verde cu opinci şi cu topor. Mi-s cuvintele de
sete. Şi tot mor şi mor şi mor...” („Viaţa liberă”, 3.08.1999)
Semne de întrebare sfredelesc fiinţa. Revin în memorie
locuri, oameni, întâmplări îndepărtate... „Sunt pe mirişte.
Pasc lăptăresele şi stau la umbra unui salcâm răzleţ”. „La
nivelul ţărânii, salcâmul miroase a soare-apune...” Ar
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trebui să ne-ntrebăm unde sunt ţăranii de altădat’? O face
scriitorul, plămadă din vatra satului rădeştean, unde-i mai
vede cu ochii învolburaţi de miresmele câmpului, înceţoşare
divină: ţăranii pe aria... „din opera ciocârliei”, „din opera
greierimii” (artileria grea a veşniciei, după cum spunea Ionel
Teodoreanu). Aria din „opera pâinii”, aria din „opera
iubirii...” cu a fost odat’... (23 mai 2012, Dumnezei cu pestecă
şi opinci) Şi ce-a mai rămas din acel dumnezeiesc tărâm?
Umbrele.... şi-o lacrimă... „câte o lacrimă la fluturi şi
libelule...” (25.05.12) Apusul unor timpi, apusul unor oameni
truditori, apusul unor pământuri roditoare, în plină vară,
„pline de maci”, atunci când „ grâul se leagănă între des/
cântec şi pâine...” (7.06.12) „Veşnica lor îngropare...”
(30.05.12).
Revărsări de un nostalgic vis, „ademenire
misterioasă... în braţele Veşniciei păzite cu plâns de salcie
şi susur de fântână...” În van privirea „ peste umărul
sărutului..., peste sărutul umărului...” (4.06.12) În zadar,
orice încercare a dumnezeirii, de a cere mâna dreaptă, „aceea
care aşterne cearşafuri pentru odihna şi înmulţirea
cuvintelor...” În zadar a cere mâna stângă, „aceea dinspre
neostoita zvâcnire a inimii...” În zadar a devasta gândul
sau cuvântul... Toate vor rămâne la locul lor, în „farmecul şi
misterul veşnicei orânduieli...” ale aceea ce-a fost! Atât.
Sau... posibil, o întrebare: „ ce zgomot face cântecul când
moare?!...” (4.06.12)
Când „dumitriţele ostenesc şi se apleacă uşor-uşor
pe obrazul pământului” (30.05.12) să ne-amintim că în vatra
satului ţăranul este în febra agonisirii bucatelor de pe câmp.
Dar ne-ntrebăm, cu tristeţe, că prea puţini ţărani neaoşi,
creştinii truditori ai gliei, aceştia - „cei mai buni copii ai
firii” (Octavian Goga), s-au lovit, după ’90, de-un alt soi de
„pitic” care le-au plătit cu „fiere” toate aşteptările... Voci
binevoitoare au străfulgerat paginile presei gălăţene (spre
exemplu). Avertismentul avea bune intenţii: „numai faptele
trebuie să fie, acum, măsura valorii noastre... măsura
talentului şi bunei noastre intenţii...”, rostea Coriolan
Păunescu, pe 27.01.1990. Se impunea respectarea legilor,
conştiinţă, moralitate... „Fie ca pomul să rămână veşnic
tânăr, încărcat de roadele binelui, iar pe pământul acesta,
ancestral, să nu mai existe spin... niciun ceas de
cumpănă...”, scria în ianuarie 1990, şi Katia Nanu. Se dorea
o sfântă conştientizare: „satul şi-a plătit libertatea în
martiri...” (Coriolan Păunescu, 6.01.1990), obligaţia
diriguitorilor ţării era clar formulată: „Să restituim oamenilor
visele” (15.02.1990) şi „să fim umani!...” (17.03.1990) S-a
vrut? Din nefericire, Nu! La ce s-a ajuns? La risipă! precum
o cloşcă pe grămada cu grăunţe. De ce trebuie să rostim
mereu tristeţi, precum: Dunărea - „comoară abandonată?!”
(„Viaţa liberă”, 29.06.12)
Câteodată ne permitem să uităm că prin sfinţenia lui,
cuvântul PĂMÂNT„se descrie cu P mic la sfârşitul
propoziţiei, deoarece este un substantiv comun tuturor
celor care muncesc pe ogoarele lui...” (18.02.1990) De ce
s-a decimat tot ce s-a numit mecanizare? De ce distrugem
pădurile? De ce ucidem livezile şi grădinăriile? De ce nu
bem laptele vacilor noastre? De ce să nu mâncăm fructele,
legumele şi cerealele noastre? De ce să rostim, cu năduf:
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„Dădu primăvara peste noi şi ne prinse cu seminţele
alterate şi cu cucul târziu şi vai de cucurigu
lui?...”(Dă, dădu, dădură, 17.02.1990) De ce să
alergăm peste mări şi ţării, lăsând pământul nostrual nimănui?! La toate acestea avem datoria să
răspundem şi să acţionăm cu toţii, alături şi împreună
cu „aleşii” noştri, pe care îi dorim morali, şi patrioţi,
şi buni creştini.
Pana scriitorului este necruţătoare. Câteva
mostre... de titluri: O scrisoare de la ClănţănimSelo (din cauza metereologului George Coşbuc),
„Viaţa liberă”, 29.11.1999 sau de frazări, precum:
„Orice sărbătoare... se poate amâna. Se pot amâna
cei şapte ani de-acasă, pot fi lăsaţi chiar spre
sfârşitul vieţii...” (V.L., 10.11.1999) sunt edificatoare.
Să reţinem şi superba săgeată parabolică: Mâine
mă apuc de furat... Aşa, „să nu se simtă hoţii atât
de singuri. Că mă doare sufletul pentru dânşii!...”
Şi-n aceste împrejurări, vom afla la câte te poatendemna „tanti Sărăcia”, cât de îndemânatic este demersul
de-a obţine un... „atestat de hoţ...” Curat, monşer! cuvânt
neaoş, nu?! fără să ne-ascundem după... mătură! (V.L.,
9.11.1999) Ce mai! Românu-i inventiv, vorba lui Dan
Căpruciu: „Meseria asta veche (de la... căţeluş cu părul
creţ...)/ E un lucru fără pereche / Unii fură doar din cripte
/ Iară alţii şi din... scripte”. („Buzunar”, nr. 494/1999) În
fond, fiecare... după specialitate lui, nu?!
Ce e drept, iubim povestea cu „a fost odată ca
niciodată...” Cu aşa miracole ne-am legănat copilăria. Dacă
nu am fi fost fericiţi cu astfel de legănări, n-am fi avut acum,
la maturitate, forţa să-nfruntăm ale vieţii valuri... Aşadar,
împreună cu Ion Zimbru să ne ancorăm şi-ntr-o poveste a
zilelor noastre, pe un tărâm moldav, îmbrăţişând Visuri
îndrăzneţe şi trei galbeni mărunţi... (18.06.2012) Pe
marginea şoselei, trei pitici, cu trei sarcini de pojarniţă, pentru
vânzare, fireşte... Desprinşi din pânzele lui Van Gogh? O,
nu! De pe-ale noastre plaiuri surâzând de sărăcite!...
Generozitatea unei... prinţese... de la volan... pare
coborâtoare din împărăţia cu zâna cea bună, nu?... „...
mărunţii se micşorează de uimire, după care cresc
fulgerător... Suma primită pe pojarniţă este egală cu
bugetul satului pe un an/lumină. Nu orice fel de lumină,
ci numai lumina din ochii lor, cea mai curată dintre
luminile acestui rotund de lut...”
Impresionează poeticul pamfletului ancorat în
nefericitul noastru cotidian. Un exemplu (dureros de trist!)
este acela care face referire la nechibzuinţa (ca să nu spun:
Prostia! De-ar putea urla, săraca!) unor edili (?!), într-un
proiect de reabilitare a unei străzi (numindu-se, a Frunzei),
de a tăia falnicii copaci care o străjuiau, ocrotitor şi care...
„ar fi (fost) dumnezeieşti în calea vipiei...” Dar decizia-i
decizie strâmbă în capetele strâmbe... Copacii „cad în
propriul plâns”, strivindu-şi „propriile umbre”. La fel şi
„teiul lui Neculai Petrache îşi dă ultima suflare pe altarul
nimicniciei omeneşti...” Cu sufletul arzând, „păsările teiului
rămân îndoliate în văzduhul clocotit...” Or mai fi avut ele
forţa să cânte „ultima simfonie a acestui copac sfânt”?!...
(Trăiască drujba dintre popoare!, V.L., 25.06.2012)

La Ion Zimbru oximonoricul primează. Tabletele din
„Viaţa liberă” sunt reflecţii aflate sub cupola unei „Divine
Tragedii”, creaţiile lirice se încadrează în colecţia „Cele mai
optimiste poezii”, pastelul „doric” se încadrează în stilul
„ionic”, iar recentul mini-volum se intitulează Rochie fără
sfârşit (eArtESENŢE) şi cuprinde sonete de un pesimism
exacerbat: „ca un păcat, ca un răspuns / la timp, la vreme
şi la toate, / pun flori pe rug, fluturi pe foc, / şi capăt la
singurătate!...” (Capătul singurătăţii)
Dacă în tabletele poetice, zilnice, recunoaştem un artist
dăruit convivilor, confraţilor, consătenilor săi, poezia
propriu-zisă preia atributele postmodernităţii, dar trădând
reminiscenţe pur romantice, învăluiri în mister erotic, amintiri
devenite lacrimă: Desene de fum (C.L., 2003), Domnişoara
de sticlă (C.L., 2003), durerea despărţirii: Ce zgomot face
cântecul când moare (C.L., 2005)
Recunoaştem, fără undă de exagerare, scriitorul respiră
prin poezie şi transformă şi propriile-i trăiri în pulsaţii
anacondice (în fond, viaţa nu ni se relevă precum o şerpuire
semiacvatică mai mult sau mai puţin veninoasă?!): Sunt „un
substantiv cu sânge cald...” („Viaţa liberă”, 1.04.2011)
Aşezat comod (şi sfătoşelnic) „pe drumul celălalt /
pardosit cu flori târzii...” (V.L, 1.04.2011), „într-un pliu al
timpului...” (V.L., 19.06.2012), undeva, la curbura Dunării,
în frumosul Galaţi covurluian, Ion Zimbru ne invită să-i citim
„pastila de râs” (Dan Plăeşu) zilnică, de cele mai multe ori,
de râs amar, dar şi cărţile (Sacoşa cu privighetori, Vesel pe
fond nervos, Lăsaţi psihiatrii să vină la mine, Ce zgomot
face cântecul când moare etc) prea puţin (sau deloc)
cunoscute. Atunci vom auzi (cu certitudine) o voce rostind,
cu generozitate nedisimulată: „Intraţi! Uşa-i deschisă!
Nenemurirea mie-mi ajunge!...” („Viaţa liberă”, 26.11.1999)
Notă: S-au folosit texte preluate din cotidianul „Viaţa
liberă” (Colecţia B.C.U. Iaşi + Ediţia On-line) Mulţumesc
doamnei FLORINA ZAHARIA pentru volumele oferite, din
colecţia cArtESENŢE, respectiv, Rochia fără sfârşit, autor
Ion Zimbru. B.C.U. Iaşi aşteaptă cărţile scriitorului Ion
Zimbru.
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experiment...D E C E N A C L U
LUDIA SAMO

u n u i aproape î n g e r

daniel
Hai să presupunem, te rog, că tu o să mă întrebi ce mai fac, iar eu o săţi răspund, uitându-mă-n ochii tăi, că sunt bine. Şi poate că o să-ţi şi zâmbesc,
în aşa fel încât te-aş convinge de ceea ce spun. Iar tu, ascultă-mă bine, tu ai să
mă crezi. Vezi, e simplu!

Astăzi m-am trezit bine dispus, cu gândul la toate
femeile care mi-au zâmbit vreodată. Poate că într-o
zi se va trezi una dintre ele cu gândul la buzele mele
chinuite-ntr-un zâmbet strâmb. Şi poate că atunci îi
voi fura unul din râsetele pe care îl va arăta şi altora.
Îmbrăcatul a devenit un tic pentru mine. Uite, de
pildă acum – când mă îmbrac în faţa oglinzii, pare un
ritual îngrozitor de caraghios. Mânecile cămăşii crème,
agăţată-n aer, arată ca doi copaci dintr-o grădină
franţuzească. Am crescut în credinţa că femeile preferă
bărbaţi puternici, care-şi ascund subtilităţile. De asta
şi prefer să stric toate dozele de orice fel de subtilitate
din mine şi pur şi simplu să arunc peste cămaşă un
hanorac. Oricare. Iar înainte să ies din apartament,
de obicei trec cu mâna prin păr de vreo două-trei ori;
nu de alta, dar măcar să ajung la o oarecare
normalitate.
Cineva mi-a zis odată că prea înverşunat caut
îngeri în femei. De asta am şi propus pentru astăzi o
întâlnire cu Cecilia – o aproape prietenă despre care
nu am o idee concretă. E tipa care-şi propune să
gândească mereu pozitiv, să zâmbească mult şi... să
se piardă în faţa mea.

a-mi spune cu adevărat ce gândeşte şi ideea de
a nu-mi spune cu... etcaetera, etcaetera, etcaetera.
-Nu am simţit niciodată că aş vrea să spun ceva
din mine unui oarecare tu, să spunem. Nu te-ai gândit,
dar poate că rareori am încercat şi nu am fost
ascultată. Mhî. Uite, vezi cum mă contrazic singură?
Nu pot să pun niciodată şi rareori în aceeaşi idee.
Este ilogic. De ce nu mă atenţionezi? Şi cum de
reuşeşti încă să mai fii atent la stupidităţile pe care ţi
le spun?

Îmi trântise replica asta cred că din nu ştiu ce
piesă de teatru citită de ea în tinereţe. Asta m-a şi
intrigat să-i răspund astfel:
-Dar cine a zis că sunt şi atent la ce spui?; ei
bine, altceva nu-mi venise-n minte. Sigur, a fost o
prostie gogonată din partea mea să-i zic asta. Sau
poate că am fost un prost şi mai mare după, când am
început să râd, cu o poftă nebună, la glumă. Nu
înţelesesem pe moment de ce lăsase privirea în
pământ. Am priceput abia în momentul când evita prea
făţis contactul cu mine. N-am mai deschis, însă,
subiectul ăsta. Mă bazam mult pe faptul că ştiam că e
uitucă. Mi-a şi mers. La final, într-un gest precipitat,
poate de la prea multă vodkă şi BlakStone (cu aromă
de cireşe, evident), i-am luat mâna într-a mea şi i-am
sărutat-o. În momentul ăla mă privise. Ştiam, cu toate
că nu mă uitasem la ea.

Dar nu ştiu ce-a fost în capul meu. Am regretat
fapta asta tot drumul de la întoarcere – pe care l-am
făcut din ce în ce mai întortocheat, mai lung, cu
străduţe pe care nu le mai călcasem în viaţa mea. Nu
voiam să ajung acasă. Deloc. Voiam doar să-mi treacă
izul de alcool din mine. Dar ce-a fost cu sărutatul
mâinii? Cum era cu sensibilitaţile alea care trebuiau
-Ei, haide, trebuie să fie ceva ce vrei să-mi ascunse? Ah, înnebunesc, nu alta!
povesteşti. Ţi-am spus deja prea multe părţi din
trecutul meu. Ţi le-am atârnat în faţă ca nişte rufe pe
frânghii. Ştii, cu cleşti din ăia pe care îi prinzi ca să nu
le zboare vântul. Cum naiba li se spunea?

-Daniel!
Ştii, nu sunt prea obişnuit să-mi aud numele răcnit
de pe trotuarul celălalt de o tipă doritoare să-mi afle
-Cârlige, zicea ea şăgalnic – zâmbindu-mi încet. privirea într-a ei. O secundă mi-a fost teamă de cine
Mă privea obosită de aceleaşi poveşti de dragoste anume voi da cu ochii. Rusandra.
ratate pe care i le spuneam. Încontinuu.
-Ştii să ţii un secret? Ei, normal că ştii – zice ea
-Aşa! Îmi scăpase pe moment cuvântul. Acum, neaşteptând realmente un răspuns şi continuă în acelaşi
ritm. Uite ce-ţi propun: hai să spunem că peste câteva
gata; te ascult, Cecilia.
După o scurtă pauză în care, probabil, în mintea secunde o să ne întâlnim pentru prima dată: tu ai să pari
ei se dădea o luptă aiurită între ideea de
(urmarea la pagina 36)
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SIMPOZIONUL REGINA MARIA
Radu Moţoc
Aflat la cea de a VIII-a ediţie, în perioada
19-20 iulie 2012, simpozionul a fost patronat de
Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional în
colaborare cu Muzeul Naţional Bran.
Evenimentul s-a desfăşurat într-o sală rustică
din interiorul Muzeului Vama Medievală
Bran, aflat în imediata apropiere a castelului
Bran. Nu întâmplător a fost aleasă această
perioadă, pentru că
de Sf. Ilie (20 iulie
2012) se împlinesc 85
de ani de la moartea
regelui Ferdinand.
Cele 12 comunicări au
tratat subiecte deosebit de
interesante, care mult timp
au fost evitate sau chiar
interzise. Moderatorii celor
două zile de comunicări au
fost: prof. univ. dr. Ioan
Opriş şi istoricul Marian
Ştefan. Printre subiectele
abordate trebuie semnalate
următoarele: Filateliştii din
Casa de Hohenzollern, dr.
Cristian Scăiceanu. (Banca
Naţională a României);
Manuscrise inedite ale
reginei Maria aflate în
arhiva
istorică
a
Muzeului Naţional Peleş,
Cornelia Dumitrescu.
(Muzeul Naţional Peleş);
Amenajarea interioarelor din castelul Bran în
perioada interbelică, Nicoleta Petcu. (Muzeul
Naţional Peleş); Amintiri ale brănenilor despre
regina Maria, dr. Emil Stoian; Vizita oficială în
Franţa a cuplului regal, Ferdinand - Maria (9-13
aprilie 1924), reflectată în presa franceză, Macrina
Oproiu. (Muzeul Naţional Peleş); Un cuplu regal treptele devenirii, Marian Ştefan; Anotimpurile
regelui Ferdinand, dr. Carmen Tănăsoiu (Muzeul
Naţional de Artă al României); Cuplul regal
Ferdinand şi Maria şi făgărăşenii în presa vremii,
Constantin Băjenaru. (Muzeul Ţării Făgăraşului).
Cu acest prilej au fost lansate şi două volume
care au fost prezentate de prof. univ. dr. Ioan Opriş:

Regina Maria în amintirile Branului, autor Emil
Stoian şi Icoane şi iconari din Ţara Făgăraşului,
autor dr. Elena Stoian Băjenaru.
Muzeul Vama Medievală Bran a vernisat în prima
zi Salonul galben al reginei Maria care va fi deschis
publicului timp de un an.
Semnalăm câteva informaţii din fişa de prezentare
a Salonului galben menţionat mai sus: În castelul
Bran, regina Maria a
României avea trei camere
preferate: dormitorul şi
salonul galben, amenajate
la etajul I, precum şi camera
de muzică cu biblioteca de
la etajul al III-lea. Pentru
suverană, sălile din castel
erau odăi româneşti, care au
definit stilul reginei Maria,
un stil original de decorare,
cu o concepţie eclectică, în
care fantezia suveranei a
jucat un rol hotărâtor.
Expoziţia
Salonul
galben al reginei Maria
pune în valoare o parte dintre
piesele pe care regina Maria
le-a ales să decoreze această
cameră. Amenajarea acestui
interior scoate în evidenţă
apropierea dintre arta cultă şi
arta populată, o îmbinare
fericită dintre occidental şi
oriental, între nou şi vechi.
Piesele de mobilier renascentist, de influenţă
brâncovenească, se armonizează fericit cu fotoliile
englezeşti din perioada interbelică, cât şi cu obiectele
de artă populară, artă religioasă, vase metalice
occidentale şi orientale. Covorul galben cu motive
populare româneşti, care întregeşte imaginea acestui
frumos salon, a fost dăruit reginei Maria de către Barbu
Ştirbei în anul 1921.
Vizitarea Târgului Meşterilor Populari
organizat de Muzeul Satului Brănian a încheiat acest
elevat simpozion închinat reginei Maria.
(23 iulie 2012)
Dunărea de Jos
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„Poezia este plânsul cu soare, ca unele ploi...”
Micro-interviu cu poetul Paul Blaj, realizat de cãtre Nicoleta Onofrei

Paul Blaj este autorul a
nouă volume şi pregăteşte
un al zecelea. Este, de asemenea,
autor cu drepturi depline pe site-urile
literare www.hermeneia.com,
www.poezie.ro şi reţeaua literară. În
2011, Paul Blaj a lansat şi la
mansarda Centrului Cultural
„Dunărea de Jos” cartea de poezii
“poeme înnorate”. „Expresie a
deplinei maturităţi creatoare - deşi loc
de ludic şi de experienţe va rămâne
întotdeauna”, consemna a.g.secară în
„Dunărea de Jos”, nr. 101, iulie,
2010.
Este omul capabil să se
dezbare de greşelile trecutului, să
înveţe şi să nu se mai lovească de
acelaşi punct al zidului? Sau
învăţarea e doar formală, iar în
faţa unei situaţii similare cu una
din trecut comitem aceeaşi
greşeală?
Nu am făcut şi nu cred în IRSOP-uri. De ce aş
face-o acum? Mai bine îmi spui un banc bun!
Se scrie prea multă poezie sau prea puţină?
Pentru mine suficientă!
Dar cărţi?
Şi cărti!
Ce părere ai despre concursurile literare?
Sunt „pe bune” sau se dau mai mult în funcţie
de prietenii? Se ştiu sau nu se ştiu de dinainte
câştigătorii?
Am o părere bună. Motivează ambele parţi. Atât
organizatorii cât şi participanţii.
Cât contează cv-ul literar?
Depinde pentru cine şi pentru ce!
Cât curaj avem să scriem o cronică sinceră
la o carte semnată de un autor consacrat deja
sau la o carte semnată de un prieten?
Nu ştiu. Cât curaj aveţi?
O întrebare simplă şi complicată: ce este
poezia (în relaţie cu poetul)?
Dunărea de Jos

Poezia este
plânsul cu soare,
ca unele ploi... dar
poate fi şi un alt
mod de a respira.
Însa cert este că
pentru fiecare este
cu totul altceva,
nuanţat, alambicat,
sau doar genuin!
O întrebare
nedreaptă
(poate):
în
„ p s a l m
provincial” ai
un fel de joc. Îl
cauţi
pe
Dumnezeu şi Cel
care te găseşte
este El. Se
întâmplă aşa de
fiecare
dată
când ai gura
amară. Îl joci/jucaţi numai când ai gura amară?
Trebuie să îi cer acordul pentru a dezvălui relaţia
noastră. Şi sper sa îl primesc cândva!
În sensul jocului de mai sus, cu poezia când
te joci? Când o cauţi şi când te găseşte?
Eu nu scriu ca sa amuz, eu scriu ca sa nu mor!
Îţi place să stai degeaba? Unde şi cum s-ar
întâmpla asta?
Tot timpul stau degeaba. Raportat la modelul meu,
Christos!
Ce joburi au scriitorii? Care ar fi job-ul ideal
al unui scriitor?
Am să mă interesez. Dacă ai răbdare poate voi
şti. Ideal este Tolstoi, care avea cel mai cool job.
Moşier!
Mulţumesc pentru întrebari şi pentru că mi-ai
permis să fiu eu, Nicoleta!
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Ecouri la o lansare de carte

„Toate cărţile mele au
apărut la vremea lor”
La începutul lunii iunie, scriitoarea Katia
Nanu şi-a lansat la Galaţi, în cadrul Festivalului
Naţional de Carte „Axis Libri”, romanul
„Registrul de gardă”. Katia Nanu are experienţa a
peste 20 de ani de presă scrisă şi a publicat 19
volume de proză, eseu şi versuri pentru copii. Un
interviu realizat pentru „Dunărea de Jos” de
Nicoleta Onofrei.
Cea mai nouă carte a dvs., „Registrul de
gardă”, se derulează filmic, cadrele se interpun
limpede, imaginile şi dialogurile sunt reale. (Mi-a adus
aminte de stilul, „reportajele”, lui Truman Capote.) V-aţi
vedea romanul ecranizat, v-aţi gândit, v-aţi dori?
printre picături. Însă, în timpul ăsta se cocea subiectul din
„Registrul de gardă”. Când am început să scriu, totul îmi era
Cine nu şi-ar dori? De la „Paso doble”, romanul care clar, cartea asta aproape nu m-a lăsat să dorm, cerea să fie
precede „Registrul de gardă” şi ale cărui personaje se scrisă mai repede...
regăsesc în acesta, m-a urmărit întrebarea asta. Nu sunteţi
prima care mi-a adresat-o. Însă nu sunt eu cea care poate
Vă este dor de presă?
decide, şi atâta vreme cât nu ţine de mine nu am un răspuns,
Tot timpul. A fost dragostea mea cea mare. M-a făcut
am doar încă un castel în Spania. Şi pe Don Quijote ca foarte fericită. Am lucrat într-un loc frumos, cu oameni
partener de drum. În schimb, faptul că o carte a mea v-a dus minunaţi, am făcut presă adevărată, m-am dus în fiecare zi
cu gândul la Truman Capote e ceva concret, un lucru pentru cu plăcere la muncă, am iubit ziarul pe care l-am creat. Ce-şi
care mă pot bucura şi vă pot mulţumi.
poate dori mai mult cineva? Normal că îmi este dor, însă e
dorul acela blând ca după bunicii pierduţi... Mă face să mă
V-a ajutat meseria de ziarist în conceperea şi scrierea uit în urmă fără mânie.
acestei cărţi? - nu vă întreb cât de mult v-au inspirat
personajele reale.
Aţi scris şi cărţi pentru copii în versuri şi proză
Nu neapărat meseria, cât oamenii pe care m-a ajutat scurtă, chiar şi eseuri, în acest sens sunteţi aproape de
să-i cunosc. Viaţa de jurnalist se umple, vrei nu vrei, cu fel (polivalenţa lui) Victor Cilincă... Teatru v-aţi gândit să
de fel de oameni şi întâmplările lor. Dacă mai şi pui la suflet, scrieţi?
eşti condamnat la galerele tuturor emoţiilor cunoscute şi
Nu încă. Cine ştie, poate cândva, dacă Victor va găsi
necunoscute. Şi atunci scrii.
timp să mă înveţe... Fără glumă, eu cred că mi-am
Transformi durerea celorlalţi în
găsit drumul. Deocamdată. Există un moment
propria ta durere, transcrii pe limba
potrivit pentru fiecare lucru din viaţa noastră.
ta povestea lor. Eu aşa fac.
Toate cărţile mele au apărut la vremea lor.
În 2011 v-aţi lansat volumul
„Puzzle cu Vasile”, acum, la un an,
a apărut „Registrul de gardă”. E
pură coincidenţă ritmul alert în
care au apărut aceste două romane
sau e urmarea firească a retragerii
dvs. din presă?
Probabil că retragerea din presă
mi-a dat timp. Mult mai mult timp.
Muncind zece-douăsprezece ore pe
zi este mai greu să publici anual o
carte. Dar nu acesta a fost singurul
motiv. La „Puzzle cu Vasile” am lucrat
vreo doi ani numai s-o finisez, aşa

Ne spuneţi/ povestiţi câte ceva despre
experienţa dvs. ca director al Teatrului de păpuşi
„Gulliver”? Care au fost circumstanţele, cum a
fost scurta perioadă de la cârma Teatrului?
Circumstanţe? Publicasem două cărţi de
versuri pentru copii, lucram de nici un an la ziarul
„Viaţa nouă” şi cineva trebuia să îndeplinească,
partidul o cerea, funcţia de director al teatrului.
N-am vrut, le-am şi spus asta celor din teatru. Eu
voiam să scriu. Dar sarcinile nu se discutau pe
vremea aceea. Era la începutul lunii decembrie
1989. Vai de directoratul meu! Pe 20 decembrie
discutam cu foştii colegi din ziar să scoatem
jurnalul, pe 22 am scos „Viaţa liberă”, iar pe 25
Dunărea de Jos
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decembrie păpuşarii îmi aduceau de mâncare în
tipografie. Până prin martie, aprilie 1990, adică
până când Dănuţ Ganea a primit numirea de
director al teatrului, am muncit în două locuri. Şi
la teatru şi la ziar. Însă am rămas cu bucuria de
a-i fi cunoscut pe oamenii aceia din teatru, de a
fi făcut parte din viaţa lor.
Este serioasă cultura la Galaţi sau are doar o înfăţişare
frumoasă şi e putredă la mijloc?
Cultura este cum suntem noi. Nu e o noţiune bizară,
aterizată din neant pe capul locuitorilor acestei urbe. Cultura
face parte din noi, se construieşte prin noi, se sedimentează
în instituţii care ne aparţin sau pe care le onorăm (sau nu)
cu participarea. Nu poate fi creionată ca un veşmânt arătos,
în care umblă doar fantoma stăpânului. Ştii expresia „culţi
în cap”? Sunt prea mulţi „culţi în cap” în Galaţi ca să-mi pot
eu permite să determin nivelul de putrefacţie sau, dimpotrivă,
prospeţimea produsului cultural. Şi, la urma urmei, nici nu
vreau.

Ce se întâmplă la Galaţi e valabil şi pentru ţară? Cum
stă Galaţiul în contextul ţării?
Provincial. Şi nu pentru că este provincie faţă de
capitală, ci pentru că manifestările sale au iz provincial. Cu
palide excepţii, Galaţiul se rumegă pe sine. Nu ştiu cum este
în alte părţi, sau dacă ştiu pot face discuţii numai pe domenii
concrete şi n-aş vrea să nedreptăţesc pe nimeni. Cert este
că la noi se poate mai mult, mult mai mult.
O întrebare retorico - visătoare: poate fi extirpat
nepotismul sau e un mit?
Trăim în Balcani. Şi nu numai. Mai trăim şi în România
post-ceauşescu, apoi în Galaţi, „cumplit oraş de negustori”
şi, la urma urmei, trăim în vecinătatea lui Becali şi în vremurile
în care Băsescu se întâlneşte (nici el nu prea ştie de ce) cu
prinţul Charles, după ce, câteva decenii în urmă, „multiubiţii
şi stimaţii” Nicolae şi Elena s-au plimbat în caleaşcă
împreună cu mama prinţului, regina. Însă Elena Băsescu
este europarlamentar ales democratic de români. Şi tu ai
ceva cu nepotismul? Chiar eşti visătoare.

daniel
(continuarea paginii32)
fericit că mă vezi; eu te voi îmbrăţişa; tu îmi vei mirosi
părul şi stropii de parfum de pe gât; eu îţi voi zâmbi ca
un aproape înger, când ne vom descleşta braţele; tu mă
vei minţi că ştii un local super în apropiere – unde ai
vrea să mă inviţi; eu voi fi, doar în momentul ăla, atrasă
de tine mai mult ca oricând; tu vei simţi asta şi-mi vei
zâmbi conspirativ; te voi lua, pe urmă, de braţ şi vom
pleca înspre o ceaşcă mare de cappucino, poate. Zici că
spui da?
- Poate că sunt puţin mai învechit în privinţa asta,
dar chiar credeam, până acum
câteva secunde, că bărbaţii trebuie să fie aceia care
fac primul pas. Deci, ce spui de un cappucino?
- Îmi pare bine că te revăd!, şi-mi sărise-n braţe
cum numai o veche prietenă ar face-o. Vin cu mare
plăcere. Nu m-aş fi gândit să mă inviţi aşa, pe
nepusă masă.
Aş fi băgat mâna în foc şi-aş fi spus în gura mare
că ceea ce tocmai îmi spusese e adevărat. Câteva
secunde după eram în dubii dacă să cred realmente că
mă întâlnisem cu ea înainte sau îi propusesem aşa, de
capul meu, o întâlnire. E ciudat că spun asta, dar mi-a
plăcut să fiu minţit în faţă.
- Răspunde-mi, dacă ştii cumva, e normal să-ţi
rămână pentru un timp îndelungat în nări particule
mărunte din parfumul mâinii ei – să spunem că e o ea
oarecare. Sau e posibil, logic vorbind, să-i găsesc încă
mâna atrasă de mimul din nasul meu, căci parcă respiraţia
încă o ridică. Uite, o vezi?
- Ascultă-mă bine: îţi vând un singur pont (şi asta
pentru că ştii să ţii secrete); fetele
liniştite sunt alea cele mai zăpăcite în idei. Celelalte
nu au nimic remarcant, decât faptul că-şi expun, deja,
lucruri evidente.
- Şi din care tip faci parte?
N-a mai spus nimic. Nu mă privea. Nici nu era
nevoie, de altfel. Îşi încolăcise de braţul meu mâna ei
mică şi călca apăsat asfaltul. Atâta timp cât tăcuserăm
amândoi, îmi imaginam că pe jos erau feţe schimonosite
de-ale mele desenate cu o cretă. Ştiam că Rusandra
încerca să-mi prindă zona dintre ochi cu tocul pantofilor
lucioşi. Dureros.
(va urma)

Cenaclul literar The Godfathers of OBLIO

Nicoleta ONOFREI
Dunărea de Jos
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COMPEDIT proiectul de training pentru dezvoltarea
carierei – aproape de final
Proiectul „Creşterea competitivităţii economice prin orientarea
profesională, calificarea şi recalificarea persoanelor din sectorul
editorial“ (POSDRU/80/2.3/S/59533)
După aproape doi ani de activitate intensă în dezvoltarea resurselor umane în domeniul editorial din România,
Proiectul COMPEDIT se apropie de final.
Acţionând ca o iniţiativă de suport pentru segmentul editorial din întreaga ţară, proiectul Compedit a fost
iniţiat de ADEPC (Asociaţia Difuzorilor şi Editorilor – Patronat al Cărţii) în colaborare cu APLER (Asociaţia
Publicaţiilor Literare şi Editurilor din România) şi CREA (Centro Richerche E Attivita din Italia). Programul şi-a
propus consilierea, orientarea şi formarea profesională gratuită a oamenilor ce muncesc în domeniul editorial în
Iaşi, Craiova, Arad, Galaţi, Satu Mare, Câmpina şi Bucureşti.

Cu numeroasele edituri, dar şi publicaţii zilnice şi săptămânale, reşedinţa judeţului Galaţi a fost un punct de lucru
important pentru proiectul COMPEDIT. Cursurile de consiliere şi orientare au început chiar odată cu startul programului,
în 2010, oamenii din domeniu reactionând pozitiv, chiar entuziast, la informaţiile prezentate de trainerii din cadrul proiectului.
După o sesiune de succes,
caravana COMPEDIT se
întoarce la Galaţi după
aproximativ un an şi
continuă activitatea, după
prima sesiune mai mulţi
angajaţi în domeniul
editorial
solicitând
participarea. În afară de
îndrumare şi consiliere,
gălăţenii au beneficiat şi
de cursuri de formare
profesională. Trainerii
COMPEDIT au organizat
şi un curs de inspectori de
resurse umane, pregătind
lucrătorii din domeniul
editorial pentru o piaţă
europeană a muncii cu un
nivel al concurenţei din ce
în ce mai ridicat, cu o forţă
de muncă pregătită şi
variată. Interesul vis-ŕ-vis
de proiect a fost foarte
mare, fapt ce se poate
observa şi după numărul
mare de absolvenţi ai
cursurilor.
La nivel naţional, serii de „studenţi” ai cursurilor de calificare s-au pregătit în cadrul proiectului în meseriile de
designer de pagini web, tehnoredactor - prelucrare de text şi imagini, operator calculator - introducere, validare şi
prelucrare de date; secretar - operator birotică; inspector de resurse umane. Cursurile au fost urmate de 426 de
persoane angajate în domeniul editorial, iar la sfârşitul perioadei de învaţare au susţinut examenul de absolvire. Majoritatea
cursanţilor (362) au obţinut - în urma examenelor exigente - certificatele de calificare eliberate de către Ministerul Muncii
şi Solidarităţii Sociale şi de Ministerul Educaţiei şi Cercetării. Acestea sunt încă o garanţie a noilor abilităţi care în mod cert
vor face participanţii mai competitivi pe piaţa muncii.
Sălile care au gazduit cursurile COMPEDIT au beneficiat de dotare cu tehnologie de ultimă generaţie şi s-au dovedit
un real beneficiu în procesul de învăţare, atragând şi motivând participanţii să dobândească noile abilităţi profesionale.
Utile pentru participanţi, cursurile COMPEDIT se dovedesc deopotrivă un beneficiu pentru editurile şi instituţiile
similare din domeniul editorial. Acestea au acum o bază mai largă de selecţie a personalului calificat, devenind la rândul lor
mai pregătite pentru mediul economic concurenţial. Iniţiat de către partenerii ADEPC (Asociaţia Difuzorilor şi Editorilor –
Patronat al Cărţii) în colaborare cu APLER (Asociaţia Publicaţiilor Literare şi Editurilor din România) şi CREA – (Centro
Richerche E Attivita Din Italia) ca o iniţiativă inedită de dezvoltare a resurselor umane, proiectul a oferit şi va oferi în
continuare cursuri de pregătire, calificare şi recalificare profesională angajaţilor. Proiectul s-a constituit într-un exemplu
despre cum finanţarea europeană poate îmbunătăţi dezvoltarea resurselor umane din România, la un nivel competitiv pe
plan internaţional.
Legenda foto: Lucia Ovezea - coordonator proiect, la Galaţi.
Dunărea de Jos
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101 nuduri
Expoziţia de fotografie a artistului sârb
Dorde Vukicevic, deschisă în Sala Rondă a
Centrului Cultural „Dunărea de Jos” (lângă Teatrul
Dramatic), a însumat 101 nuduri prezentate într-o manieră
elegantă. Nicolaie Sburlan, preşedintele Fotoclubului
„Dunărea de Jos” a precizat că este meritul Asociaţiei
Artiştilor Fotografi din România (preşedinte Ştefan Toth)
pentru popasul acestor
fotografii deosebite la
Galaţi.
Maestrul
A l e x a n d r u
Gherbănescu (fotograf
profesionist) a subliniat
faptul că lucrările fac
parte din cealaltă latură
a artei, mai puţin
fotografie, mai apropiată

de pictură. Este Photoshop-ul
cel care a intervenit pe imagini,
aşa că mai puţin latura
fotografică şi mai mult partea de
prelucrare este evidenţiată în
această expoziţie” iar alt maestru,
Ilie Stan (ambii în foto 4), tot
fotograf profesionist, a
considerat că este „o expoziţie de
un nivel artistic ridicat, ce
exploatează un subiect care nu e la îndemâna oricui, deşi
toată lumea l-ar vrea, l-ar dori. Este greu de realizat atât de

frumos şi de bine, cum a reuşit sârbul Dorde Vukicevic. Se
vede că sunt fotografii lucrate în studio, cu modele
Dunărea de Jos

profesioniste. Am mai avut, la Galaţi, o expoziţie de acest fel,
dar de pictură, la Sala Nicolae Mantu, aparţinând regretatului
Ioan Simion Mărculescu; mi-a plăcut, o ţin minte şi acum.
Cea de acum este altceva. O apreciez extraordinar de mult, e
o expoziţie ce merită a fi văzută”. Sergiu Dumitrescu a

apreciat la vernisajul de marţi că lucrările sunt, fiecare, mici
capodopere şi a promis că va organiza astfel de
expoziţii, cu acelaşi subiect şi iarna, „pentru că te
încălzeşti numai cât de
apropii de lucrări”.
Florin
Gîlcanu,
membru
al
Fotoclubului gălăţean
a asigurat, la vernisaj,
fundalul muzical,
cântând la pian.
Pentru coperta a IV-a
am selectat una dintre
lucrările maestrului
sîrb, în fotografia de
sus înconjurat de către patru
muze. (Foto:a.g.s.)
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Copiii sunt dimineaţa omenirii
Tabăra de creaţie „Cu şevaletul în vacanţă”
Cine a avut inspiraţia să evadeze din haosul
cotidian şi să participe vineri 6 iulie a.c. la evaluarea
generosului Proiect educaţional “Cu şevaletul în
vacanţă” a trăit clipe cu folos, de unice incântaţii.
Sub acest generic, din iniţiativa educatoarelor
Valeria Radu şi Aurora Popa care au făcut parte din
echipa de sub coordonarea artistului plastic
Profesor Ioniţă Benea, au oferit publicului destul
de numeros, clipe de candoare extrase din stările
copiilor.
Desfăşurată în incinta grădiniţa nr. 5
”Dumbrava Minunată” în perioada 2/6 iulie, tabăra
de creaţie şi-a atins pe deplin obiectivele: cultivarea

sensibilităţii artistice a copiilor; dezvoltarea abilităţilor de
comunicare prin limbaj plastic; promovarea creativităţii şi a
originalităţii; educarea copiilor în spiritul petrecerii unui
„timp de calitate”.
Proiectul a mai avut un obiectiv care ţine de o subtilă
psihologie didactică infantilă: socializarea copiilor de la sat
cu cei de la oraş, eliminarea discrepanţelor care ţine mai
mult de prejudecată decât de o relativate evidentă. Obiectiv
care, după aprecierile evaluatorilor, a fost pe deplin atins.
“Lumea copilăriei este universul imaginilor, al fanteziei
fără limite, inspirat şi hrănit din farmecele lumii
înconjurătoare, împletit cu emoţii, sentimente şi vise.” Este
un adevăr de necontestat expus în Argumentul făcătorilor
acestui Proiect.
Simpla participare la acest exerciţiu educaţional este
o lumină adăugată firii, într-o lume paralelă, a copiilor, în
care stăpâne au fost graţia, candoarea.

Vom menţoiona totuşi, lucrările copiilor Ceauşu
Alexandru şi Sava Ciprian, îndrumaţi de educatoarele
Aurelia Forda de la grădiniţa Furcenii vechi şi Mariana

Grigoraş de la Grădiniţa Cosmeşti, care au avut o prezenţă
mai nuanţată cu expoziţie de origami şi care au primit
meritatele aprecieri laudative.
Întrebând-o pe educatoarea Aurelia Forda ce resorturi
intime, ce mangentism o atrage spre această dulce trudnicie
de a lucra ca la un giuvaer la sufletele copiilor, iată ce mi- a
răspuns:
“Copiii sunt dimineaţa omenirii. Fiecare copil este un
univers în mic în contextul marelui Univers. Aşa cum vom
reuşi să sedimentăm acum în sufletul lor virtuţile frumosului,
al binelui, al adevărului, aşa va arăta lumea maturităţii lor. Şi
să nu uităm ce spunea marele spirit de extensie universală,
Cehov: ” În fiinţa omenească totul trebuie să fie frumos:
faţa, veşmintele, sufletul şi cugetul.”
Iată un crez de dascăl careşi-a construit cu fiecare
respiraţie un prestigiu binemeritat, care şi-a făcut din
condiţia de dascăl nu doar o profesie ci un mod de viaţă.
Când toţi cei chemaţi la această sacră profesie, vor împleti
în acest fel gândul cu fapta, sistemul educaţional va fi salvat
din condiţia sa de cenuşăreasă a societăţii.

Tase Dănăilă

Dunărea de Jos
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Mitruţ Popoiu

amador

După ce ai văzut filmul Amador nu are mai este un început, ci mai
cum să nu îţi revină în memorie mirosul degrabă un personaj printre
persistent de flori şi de încă ceva - poate conservant, atâtea altele, amintind de
poate pur şi simplu putreziciune omenească -savoarea romanelor lui
obsesie a unei înmormântări la care ai participat Garcia Marquez. În Amador,
cândva, în copilărie, într-un miez de vară toridă. ea intră în rolul personajului
Această imagine poate părea uşor macabră, poate psihopomp pentru a doua oară, după ce interpretase
chiar şi este, dar frumosul şi morbidul uneori tot atât de convingător, în La teta asustada, rolul
convieţuiesc foarte bine, mai ales când la mijloc se suprarealist al fiicei ce şi-a păstrat mama mumificată
află florile, aceste fidele tovarăşe ale momentelor- mai multe luni de zile, ca să o îngroape la
cumpănă ale vieţii.
marginea mării.
Cinematografia contemporană spaniolă a
Ca să mai dezvăluim
fructificat uimitor de bine în ultimii ani tematica
niţel din poveste, Marcella
112 min., Spania,
oferită de dramele milioanelor de imigranţi care au
decide cu inima uşor
2010
acaparat piaţa muncii de jos. Un astfel de exemplu
îndoită să mai de o şansă
Regia: Fernando
e oferit de Marcella, o tânără amerindiană care şiunei vieţi mediocre şi să îşi
León de Aranoa
a urmat iubitul în afacerea cu flori reciclate. Visul
ajute iubitul la necaz.
Interviu
acestuia de acu
promova la rangul de proprietar al
Ascunzând faptul că va
Cu: Magaly Solier,
unei
florării,
patetic
botezată
„Florăria
Marcella”
naşte peste vreo şase luni,
Celso Bugallo şi
Cristian Peppino
riscă să se prăbuşească atunci când vechiul frigider
se angajează ca îngrijitoare
Sonia Almarcha
din garsoniera lor se strică, aşa încât florile aranjate
a lui Amador, pentru a face
mai degrabă kitsch decât artistic nu mai pot fi
rost de un frigider nou şi a
conservate. Dar acest eveniment capătă nuanţe salva astfel visul de florar al infidelului Nelson. Totul
dramatice în contextul unei poveşti mai complicate, se duce însă pe apa sâmbetei atunci când bătrânul,
care implică vestea neaşteptată a unei sarcini până după ce îi explică tinerei de peste ocean ce înseamnă
atunci nedorite, precum şi îndoiala Marcellei cu privire pasiunea rezolvării unui puzzle şi după ce îi face
la viitor - să mai continue sau nu o viaţă alături de introducere în lumea sirenelor captive în scaunele cu
cineva pe care a încetat să îl
rotile, moare subit. Viitoarea mamă decide
mai iubească?
să apeleze la soluţia de a ascunde, în ciuda
Regizorul şi scenaristul Fernando
moralei dar mai ales a potrivnicei veri toride
León de Aranoa a surprins cum nu se
care potenţează aromele, acest eveniment
poate mai bine complexitatea umană
petrecut mult prea devreme. Şi totul îi reuşeşte
nu atât în rândul celor educaţi - aşa cum
până la un punct, iar priveghiul prelungit se
este bătrânul Amador, imobilizat la pat
transformă într-o aventură a descoperirii
şi aflat în stadiul final al unei boli fatale
sinelui. Printre trandafirii ajutaţi de sprayuri
- ci mai mult în rândul celor de jos, veniţi
ieftine să-şi împlinească menirea lor de funeşti
din lumea a treia, aşa cum este
companioni, Marcella rezolvă taina celor o
Marcella. Un caracter pitoresc se
mie de piese ce compun tabloul lăsat
ascunde şi în spatele Yolandei, o prostituată neterminat de mult iubitul Amador, care trăieşte parcă
experimentată însă aflată, asemenea florilor reciclate, mai aievea după ce a murit şi care ajută din lumea
la o vârstă la care nu mai poate să facă cu ochiul cealaltă la mântuirea unei prostituate care învaţă să
decât unor clienţi de mâna a doua, bătrâni, invalizi, se roage şi la slujba de detectiv a simpluţei îngrijitoare.
sau pur şi simplu nostalgici.
Într-un final, tensiunea se împrăştie şi nu chiar,
Magaly Solier, exotica actriţă peruviană cu privire asemenea celor câţiva nori rămaşi stingheri pe cerul
nostalgică e menită pentru rolurile în care moartea nu albastru - tabloul unui puzzle rezolvat şi înrămat.
Dunărea de Jos
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Ecouri... la 0 Zi Internaţională a
Poeziei
Convorbire cu dichis între jurnalistul şi
scriitorul Victor Cilincă şi poetul
Peter Sragher

“În general, poezia română nu prea
se vede… ”
spune Peter Sragher, membru al
Grazer Autorenvonsammlung,
una dintre cele mai mari
organizaţii ale scriitorilor din
Austria
Om de poezie, traducător (germană, engleză) şi
om de spectacol poetic de zile mari, implicat în lungi
turnee poetice de grup peste hotare (îşi spune chiar
“globetrotter”), membru al uneia dintre cele două mai
mari organizaţii
ale scriitorilor din
Austria, prieten al
Dunăr ii
şi
Galaţiului.
Particularizează
atent chiar şi
dedicaţiile. De
probă, una, la
Galaţi, suna cam
aşa “Să fim
patrioţi şi să iubim
piatra şi s-o iubim cu sufletul până se face pâine!”
- Cum naiba se mai vede literatura română
în străinătate, în Austria în primul rând?
- În general, poezia română nu prea se vede… În
3 vreme, pot să spun că au apărut mai multe
ultima
cărţi - a fost un mai mare interes la intrarea României
în Uniunea Europeană. Şi-a început să te traducă: Dan
Lungu, Cărtărăscu - oricum împins de-aicea, dar Dan
Lungu pe bune, Bănulescu… După aia e un tip, un
rom care a ajuns în Franţa şi a publicat nişte cărţi şi a
luat nişte premii. Apoi, mai este unul de origine română,
din Timişoara, care e foarte apreciat… Nu mai vorbesc
de Herta Muller… Dar Herta Muller nu este văzută,
într-un fel, ca româncă, cu toate că provine de aici şi
scrie despre România… Deci există, numai că
România, din cauza anumitor chestii politice şi a unor
relaţii care au fost ciuntite şi distruse de Ceauşescu,
nu a recăpătat voce… În momentul în care România

Peter Sragher
ar deveni ceva mai turistică, ar creşte interesul şi pentru
mâncărurile noastre şi pentru vinurile noastre şi pentru
cultură. Dacă în Italia se duc 50 de milioane de turişti,
spun apoi: “Hai să mâncăm ca-n Italia, să bem ca-n
Italia, hai să vedem ce se mai scrie acolo!” Iar imaginea
negativă, care este ţinută datorită unor crime, datorită
altor chestii de acolo, nu ajută în niciun caz.
- Se face promovarea externă a scriitorilor
români pe bază de relaţii întâmplătoare,
sau organizat?
- Vreau să spun că Israelul e singura ţară în care
când spui că eşti român toată lumea e fericită. Pentru
că acolo au plecat 350.000 de evrei români, mulţi sunt
rude, şi ştiu că a fost o politică pozitivă şi totdeauna ni
se luminează, te iau în braţe, ceea ce nu prea am văzut
în alte locuri. În alte locuri nu prea ştiu de tine, că-s
prea departe şi nu ştiu pe unde trăieşti…
- Este o deosebire între a face parte dintr-o
castă scriitoricească în România şi, cazul
dumneavoastră, din Austria?
- Uitaţi-vă Komartin: [poetul Claudiu] Komartin
n-a vrut să meargă în Uniunea Scriitorilor, pentru că o
consideră “stalinistă”. Şi mai sunt alţii, nu ştiu dacă nu
cumva şi [poetul Răzvan] Ţupa… Şi încearcă să facă
proiecte paralele. E adevărat că Uniunea Scriitorilor,
din nefericire, se împarte pe anumite clici care
promovează numai oameni de-ai lor. Şi sunt oameni
care vor să promoveze generaţia lor, oamenii pe care
îi consideră valoroşi. E un pic mai dificil… Eu sunt
membru acolo [în Austria], sunt şi în Consiliu…
Dunărea de Jos
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- Asta ce înseamnă? Şedinţe?
- Şedinţe în care nu prea ai mare
putere. Putere are cine e în Comitetul
Director, cine este în Comisia de validări…
Iar în filiale, normal, depinde cât de bine te
descurci să ai susţinere locală, nu să stai
cu mâna întinsă la Uniunea Scriitorilor, că
nici Uniunea n-are. Să ştii să faci proiecte, proiecte
europene, să implici alte instituţii…
- Câţi membri sunt în uniunile scriitorilor
austrieci?
- Sunt mai multe uniuni. Eu sunt în Grazer
Autorenvonsammlung şi acolo sunt vreo 350 de
membri. Acolo mai este şi PEN-ul, şi IG Autorinnen,
sunt mai multe organizaţii. Dar în total cred că sunt o
mie - o mie două sute…
- La capitolul ăsta, la noi, numai într-o singură
uniune…
- Sunt două mii cinci sute [în USR]. Mai ales în
ultimii ani, intră foarte mulţi care sunt la vârsta
pensionării sau pensionari, ca să ia cei cincizeci la sută
[în plus la pensie] şi care-şi aduc aminte la o vârstă
destul de înaintată că ar fi făcut ceva ce are de-a face
cu… De fapt are de-a face numai cu obţinerea celor
cincizeci la sută în plus.
- Dincolo se publică mult ? La Viena n-am
putut cumpăra o revistă de cultură…
- La noi este o inflaţie de reviste culturale. Fiecare
oraş de treizeci - patruzeci de mii de locuitori trebuie
să aibă o revistă, sunt localităţi care au patru-cinci.
Uniunea Scriitorilor are nu ştiu câte reviste care sunt
sub egida Uniunii… Nu ştiu dacă se justifică, dar ar
trebui să vedem câte se vând şi câte ne sunt băgate
pe gât prin diverse acţiuni. Calitatea unora este
discutabilă. După părerea mea, e inflaţie - ar trebui să
fie un număr de şase-şapte reviste şi să fie mult mai
concentrate, nu să fie sute.
- Avem şi visul de a ne bate editorul străin la
uşă şi să ne roage să-i dăm un manuscris… Cum
răzbaţi de fapt?
- Nu uitaţi că noi suntem într-o limbă foarte mică,
care, pe de o parte are puţini traducători, pe de altă
parte, a fost zeci şi zeci de ani [o ţară] nouăzeci la
sută închisă. S-au promovat în perioada ´45 - ´89, e
adevărat că şi oameni valoroşi, dar şi oameni care au
avut relaţii politice, au avut relaţii puternice în Partid
şi au putut să iasă “afară”. Asta nu înseamnă că au
fost numai catastrofe, dar au fost publicaţi oameni în
străinătate şi când editorul îi întreba: “Mai poţi să-mi
recomanzi pe cineva?”. Iar ei ziceau: “ Nu. Numai
eu sunt, cu mine ai atins apogeul!” Un exemplu ar fi
Marin Sorescu. Iată o atitidine complet necolegială şi
anormală, în timp ce alţi scriitori numeau alţi potenţiali
Dunărea de Jos

oameni care să fie publicaţi. Asta dovedeşte şi faptul
că la editirile din străinătate nu existau refrenzi de limba
română. Dacă un scriitor care era publicat era solicotat
ca el să indice… Spre pildă, Ambasada Austriei, care
are relaţii economice atât de puternice - nu avea nici
ataşat de presă, nici ataşat cultural! E adevărat, a făcut
acel Forum cultural austriac, dar iată care e interesul…
Trebuie să creezi, încet-încet, o tradiţie de interes. Şi
asta nu este un lucru care să se întâmple în cinci, zece
ani - se întâmplă într-o generaţie !
- Putem vorbi şi de un interes comercial,
pentru că arta bună, cultura, se şi vinde !
- Exact. Cel mai bine s-au sincronizat artiştii
virtuali, cum se numesc în ultima vreme, care sunt la
galerii…
- Tablourile nu trebuie traduse…
- Da, pictorii nu trebuie traduşi. Apoi, cine-i mim Radu Gheorghe a fost plecat vreo zece ani în
străinătate şi n-a avut nevoie de limba suedeză
unde-a fost ca să se exprime din punct de vedere
artistic. Acelaşi lucru este valabil şi pentru muzicieni,
şi la balerini - imediat se produce racordarea! Iată că
acolo unde intervine limba, literatura, medierea este
multiplă, ca să zicem aşa, şi intervin dificultăţi foarte
mari. Dar este clar că nu există un interes deosebit
pentru literatura română. Pentru ce a crescut foarte
mult interesul, este noul film românesc, care a avut
rezultate remarcabile.
- Se pare că şi conjunctura a ajutat…
- Bun, şi conjunctura, şi totuşi au fost nişte lucrări
valoroase. Eu m-am uitat la câtreva filme, de exemplu
“Moartea domnului Lăzărescu”, film absolut
excepţional, care merge cătr e rădăcinile
Explozie lirică
cinematografiei, încearcă să vorbească numai prin
acţiune. Cum era filmul mut. Am văzut “The Artist”
cât încă nu luase niciun fel de premiu şi vreau să vă
spun că mi s-a părut un film excepţional, care îţi aduce
aminte cât de puternic poţi să te exprimi fără cuvinte.
Atunci te obligi ca prin mimică, prin gestică, prin privire
să poţi să opţii tot mai mult.
- Poate ne aşteapră o schimbare de limbaj în
artă… Tot aşteptăm să apară noi curente.
- Trebuie reîmprospătat totul. Se şi reiau anumite
curente în alte forme. De exemplu, perioada
avangardistă devine perioadă postavangardistă,
postmodernă… Există poeme de sunet, sau un poem
din anii ´50 care era anunţat din anii ´30, care se reia
în anii ´80, ´90… Doar că de fiecare dată se pune o
altă amprentă, personalitatea autorului…
- Sau reinventăm focul…
- Da, bazându-ne pe ignoranţa altora.
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DICŢIONAR
- Artişti plastici gălăţeni (64)

Ligia

Macovei, Portretul unei cântăreţe

Arte vizuale

LEFTERACHE, Mihaela - pictor. S-a născut la
14 octombrie 1976, în Galaţi. A absolvit Universitatea
Naţională de Arte din Bucureşti, secţia pictură, clasa
profesorului Horia Paştina, promoţia 2000. Lucrează
ca restaurator la Muzeul de Artă Vizuală din Galaţi.
În 2010 a urmat cursul de perfecţionare în
restaurarea picturii executată în tempera pe suport
de lemn, organizat de Ministerul Culturii şi
Patrimoniului Naţional prin Centrul de Pregătire
Profesională în Cultură. Din anul 2004 a început să
expună la Saloanele anuale ale Filialei Galaţi a U.A.P.,
la Atelier 35 şi la alte manifestări colective. Participări
la expoziţii de grup: 1992, „Muguri”, Galeriile de Artă
„Nicolae Mantu, Galaţi; 1993, Galeria de Artă Brăila;
1997, 1998,
„Student Art”,
Muzeul de
Artă Vizuală
Galaţi; 2004,
2005, 2006,
2007, Atelier
35, Galeriile de
Artă „Nicolae
M a n t u ”
Galaţi; 2004,
Salonul anual
al Filialei Galaţi
a
U.A.P.,
Muzeul de
Artă Vizuală;
„Artişti
plastici
gălăţeni”,
Galeria de
Artă, Brăila;
„Arta ca viaţă”, Muzeul de Artă Vizuală, Galaţi; 2005,
„Artişti plastici gălăţeni”, Galeriile de Artă, Buzău; 2006,
2007, Grupul „Aţa”, Galeriile de Artă „Nicolae Mantu”
Galaţi, Galeria de Artă Brăila şi Galeriile „Gheorghe
Petraşcu”, Tecuci; 2009, Grupul „Athanor”, Muzeul de
Artă Vizuală Galaţi; 2012, „8 muzeografi-plasticieni”,
Muzeul de Artă Vizuală Galaţi. Participări la expoziţii
naţionale: 1999, 2000, „Accente”, Galeria Apollo,
Bucureşti; 2000, „O altfel de viză Schenghenn”, Muzeul
Colecţiilor, Bucureşti; Târgul de Carte „Gaudeamus”,
Artexpo, Bucureşti; 2008, „Eclectique-Transfer”, Muzeul
de Artă Vizuală Galaţi; Bienala „Lascăr Vorel”, Piatra
Neamţ; 2009, Bienala Artelor „Cezar Ivănescu”, Galaţi;
2009, Atelier 35, Bacău; 2010, Saloanele Moldovei BacăuChişinău. A lucrat pe şantierele de restaurare de la Filipeştii
de Pădure, judeţul Prahova, Biserica „Trei Ierarhi” (2000,
2001), Vălenii de Munte (2000, 2001), Băscenii de Jos,
Paginile 43, 44,realizate de Corneliu

Stoica

comuna Calvin,
judeţul Buzău
(2002), comuna
Stolnici, judeţul
Argeş (2002),
comuna Baia,
judeţul Suceava
(2002), Mănăstirea
Cernica, Bucureşti
(2002), Biserica
„Sf. Nicolae”,
Focşani (2002,
2003). Participări la
tabere de creaţie şi
s im p oz ioa n e:
Tabăra
de
arheologie, Insula
Kythira, Grecia
(1999), Tabăra de arheologie Antikythira, Grecia (2001, 2002);
Simpozionul de Arheologie, Italia, Elveţia (2003); Colocviul
intelectualilor, Atena, Grecia; „Arta ca viaţă”, Muzeul de
Artă Vizuală, Galaţi (2004); Tabăra de creaţie ecologică
„Alandala”, Muzeul de
Artă Vizuală Galaţi
(2010);
Atelier
experiment „Cuşca”,
gruparea „Athanor”,
Muzeul de Artă
Vizuală Galaţi, Galeriile
de Artă „Nicolae
Mantu”,
Faleza
Dunării, Facultatea de
Mecanică
Galaţi
(2011). Are lucrări în colecţii particulare din ţară şi din
străinătate.
Mihaela Lefterache a expus până acum lucrări
reprezentând peisaje, naturi statice, interioare sau combinaţii
de natură statică-peisaj. Pictează cu o gestică largă,
menţinându-se în cadrele unei discreţii cromatice care tinde
să devină o permanenţă a modului de exprimare. Este un
temperament liric delicat, foloseşte o materie picturală
luminoasă, proaspătă, cu rezonanţe poetice. Verdele ei din
peisajele de primăvară este unul crud, transparent, aşezat
în frotiuri de mare sensibilitate. Uneori, pictoriţa construieşte
imaginile pe mai multe panouri modulare. Desfăşurările
spaţiale sunt ample, iar elementele componente sunt bine
ordonate în ansamblul compoziţional.
Bibl.: Corneliu Stoica, Dicţionarul artiştilor plastici
gălăţeni, Editura Terra, Focşani, 2007; Valentin Ciucă, Un
secol de arte frumoase în Moldova 1800-2010, Editura
Art XXI, Iaşi, 2009; Valentin Ciucă, Dicţionarul ilustrat al
artelor frumoase din Moldova 1800-2010, Editura Art XXI,
Iaşi, 2011.
Dunărea de Jos
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Morphochroma

Valeria Duca:
„Antract”
Muzeul de Artă Vizuală a dovedit de-a lungul anilor că
are în preocupările sale şi organizarea de expoziţii personale
unor tineri talentaţi aflaţi încă pe băncile şcolii, care
demonstrează prin creaţia lor că sunt speranţe pe care în
viitor am putea să-i urmărim ca artişti pe deplin formaţi, fie
în pictură, sculptură, grafică sau artă decorativă. O astfel
de speranţă este şi Valeria Duca, autoarea expoziţiei intitulată
„Antract” (curator, pictorul-muzeograf Gheorghe Miron),
care reuneşte pe simeze 50 de lucrări de pictură.
Elevă a Liceului de Creativitate
şiV.Gonceariuc
Inventică
„Prometeu- Răsărit
(tapiserie)
tătarilor
Prim” de la Chişinău (n. 26 iunie 1995,Deşertul
Bălţi), ea a beneficiat
până acum de studii private în domeniul artelor plastice din
partea cunoscuţilor pictori şi pedagogi Victor Ursu, Ion
Serbinov, ambii membri ai Uniunii Artiştilor Plastici din
Republica Moldova, şi Alexandru Shenversky din Canada.
Este şi o eminentă sportivă, campioană la taekwondo, cu
multe medalii de aur. Deşi aflată la vârsta de numai 17 ani, a
avut 12 expoziţii personale deschise în Chişinău, Odesa,
Bucureşti şi Reggio Emilia (Italia), a participat la peste 25 de
manifestări colective, iar în 2011 a fost prezentă cu o expoziţie
personală în cadrul Pavilionului Republicii Moldova de la
Bienala Internaţională de la Veneţia. Este deţinătoarea unor
importante premii naţionale şi internaţionale şi are lucrări în
colecţii private din Republica Moldova, România, S.U.A.,
Italia, Rusia, Marea Britanie, Lituania, Arabia Saudită şi
Germania.

Tablourile expuse la Galaţi reprezintă compoziţii,
portrete, peisaje, flori şi naturi statice. Una din temele
predilecte ale tinerei artiste o constituie cea a lumii baletului.
Dunărea de Jos

Fascinată de dansatoarele de balet, ea glosează pe această
temă în multe compoziţii,
surprinzând
personajele în variate
fantezie
româneascã
mişcări şi atitudini, în repaus sau pregătindu-se pentru a
intra în scenă. Sunt imagini impresionante, care aduc în faţa
privitorului balerine în evoluţia lor scenică, în plin spectacol,
cu mişcări asemănătoare zborului sau care dau senzaţia
imponderabilului. Există un dinamism bine redat în tablourile
artistei, o cromatică vioaie, luminoasă, subordonată unui
desen dezinvolt, spontan, care împreună pun în evidenţă
graţia, supleţea şi frumuseţea fizică
a personajelor („Visul”, „Balerină
cu trandafir roşu”, „Antract”,
„Imponderabilitate”, „Două
balerine”, „Duet”, „Fluturaş în
flăcări”).
Când abordează portretul,
pictoriţa este atentă la
individualitatea modelelor sale, la
reliefarea calităţilor de ordin fizic
şi moral. Din rândul lor amintim
„Portretul bunicului” şi „Portretul
pictorului Dumitru Peicev”, ambele
pictate în tonalităţi sobre, de clarobscur, tablourile cu figuri de
adolescente
(“Debut”,
„Alexandra”, „Laura”, „Irina”,
„Fata cu urcior”), fermecătoare
prin candoarea, prospeţimea şi
expresivitatea chipurilor, ca şi
„Autoportretul cu pisică”, în care artista se înfăţişează în
plenitudinea visurilor şi aspiraţiilor ei adolescentine. În
realizarea unora ea a fost inspirată de tehnica lui Corneliu
Baba, pictor din care şi expune două copii după pânzele
Castelul zburator, acvatinta, 620x760 mm
„Portretul lui Tudor Arghezi” şi „Mamă cu copil”.
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Trecând peste multele
naturi
statice,
bine
Laura
construite, echilibrate şi cu
o recuzită lipsită de
somptuozitate, ne-a atras
atenţia o suită de tablouri
aflate sub semnul abstracţiei
lirice, impresionante prin
maniera în care sunt pictate.
Artista foloseşte o pastă
consistentă, aşezată cu
pensula şi cu cuţitul de
paletă, într-o ţesătură cu
reliefuri ce formează un
univers descoperit parcă prin
lentilele microscopului.
Uneori se apropie de
pointilism. Titlurile lucrărilor
declanşează procese ale
gândirii, conduc la asociaţii şi
conexiuni: „Uragan cosmic”,
„Naufragiu I şi II”, „Galaxie”, „Pomul
vieţii”, „Abstract” (după versuri ale lui Mihai Eminescu),
„Primăvara”, „Nimfa”. Culorile au sonoritate, puritate, sunt

exaltate în manieră fovistă şi
dincolo de forţa lor emoţională
îndeamnă la reflecţie.
Valeria Duca este fără
îndoială un talent autentic, o
tânără care se străduieşte să
prindă cântecul paletei în
exprimări plastice care să-i pună
în valoare harul şi vocaţia pentru
pictură. Expoziţia de la Muzeul de
Artă Vizuală este mărturia cea mai
plauzibilă a drumului pe care ea la parcurs până acum în domeniul
picturii şi inoculează în sufletului
iubitorilor de frumos credinţa că
această tânără, o speranţă doar
acum, va fi mâine o artistă a cărei
valoare să semnifice ceva în
cultura naţională şi universală.

C.Stoica

©a.g.s.

Ioan Suciu : ESTIMP, sau Tabloul
periodic al sentimentelor
(Cluj-Napoca, Ed. Limes, 2009)
Şugubeaţă, limba română... Ioan Suciu este autorul
unei duzini de cărţi ; care, însă, nu sînt de duzină. Ele
conturează, de-a lungul anilor, un profil poetic distinct,
poate agasant uneori, dar incortunabil : Ioan Suciu este
poet. Acest recent volum de versuri o confirmă, chiar
dacă într-un mod atipic faţă de creaţiile anterioare.
În aparenţă eteroclit, Estimp marchează o maturitate
stilistică îndelung gestată, care nu se (mai) sfieşte să
traverseze epocile, şcolile, stilurile, întrucît miza finală
(Et in Arcadia ego ) este vieţuirea poetică, fie ea stare
de graţie sau damnare.
Ioan Suciu scrie versuri bine spre foarte bine ; ar
fi însă o greşeală să-l încadrăm în vreo tradiţie oarecare,
fie ea a generaţiei ‘70 sau alta. Aceasta întrucît lecţia
modernităţii, o dată asimilată, devine subsecventă
textului: ecouri rimbaldiene (Albe, noi substantive /
Adună nori din verbe) convieţuiesc cu caligrame în
maniera lui Apollinaire (Ritual, p. 44). Poetica
eminesciană nu e adorată hieratic, ci înglobată într-un
eu liric contemplativ: Eşti tot mai ziuă / Tot mai
noapte-ţi sunt (Decor, p. 96).
La Ioan Suciu, cuvintele au un halou persistent,
un semantism colţuros dacă mi se îngăduie; din
coliziunea lor rezultă metafora revelatoare – în
descendenţă blagiană – care trimite, cumva fără voia
autorului, la sensuri mai adînci, aproape metafizice: Mut,
alb odihnitor, / în ramurile mele, / de teama infernului,

/ azi / am descoperit un cuvînt / de sub frunze / şi l-am
trimis Tainei. / ...Dar dacă nu mă recunoaşte?
Autorul pare a-şi fi delimitat un teritoriu poetic
numai al lui, solar şi exclusivist în egală măsură: În
Anotimpul Nemitului / pleacă toate păsările şi apele
(Anotimp, p. 5). Registrul stilistic nu e însă impermeabil,
poetul încercînd uneori şi claviatura poetică textualistă
( în ciuda tradiţionalismului său care nu e, cred, decît
aparent): ...frunzele intrînd în arbori. / În aer / mirosea
a depărtare, a tăceri gălbui, / a timp neumblat.
(Priveam , p. 37 ). Ori, mai vizibil: ...norilor, nu vă pese..de
ce / să vă pese – de-acum sînt toate / bune, n-are nimeni
– în privinţa / voastră – ce zice, eu, uite, îmi / cumpăr
felurite reviste în loc / de mîncare (Nu vă pese, p. 96).
Doar aparent neunitar, volumul este expresia
convingătoare a unui lirism de natură, nu de structură.
Truda pe care desigur a presupus-o e topită în textura
poemelor; paradoxal, Ioan Suciu ar putea afirma,
dimpreună cu Lamartine: Eu scriu poezie cum face găina
ouă...
Limpede, sobru, orgolios pe alocuri – iată cîteva
argumente care obligă la lectura volumului. Pe care v-o
dorim (presimţind-o) plăcută.

Virgil Borcan
Dunărea de Jos
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Expoziţie filatelică
O expoziţie filatelică constituie un
eveniment cultural datorită complexităţii ei de
exprimare, din care nu lipsesc elementele de
istorie, numismatică, artă plastică, artă populată,
arhitectură, personalităţi etc. O asemenea
expoziţie a fost vernisată la Muzeul Ţării Făgăraşului ,,Valer
Literat”, în data de 25 mai 2012.
Planificată cu un an înainte, expoziţia a fost intitulată
„Tradiţii filatelice în Făgăraş” şi a constituit o colaborare
între Muzeul Ţării Făgăraşului, Cercul filatelic „Cetatea”
din Făgăraş şi Asociaţia culturală Pro-Basarabia şi
Bucovina, filiala Costache Negri din Galaţi.
Un factor important care a coagulat eforturile de
finalizare a expoziţiei l-a
constituit apariţia recentă a
unui studiu filatelic care a fost
un eveniment pentru filateliştii
din România. Este vorba de
„Istoria mişcării filatelice din
Rom ânia”, a distinsului
director al Muzeului Naţional
Filatelic, dr. Cristian Andrei
Scăiceanu. Volumul, publicat
într-o ţinută grafică de
excepţie, la editura Oscar Print,
care a postat pe copertă o
litografie care reprezenta o
staţie de poştalion din
Moldova anului 1837, semnată
de litograful francez Raffet, a constituit o teză de doctorat
coordonată de prof. univ. dr. Ioan Opriş, care a şi
prefaţat volumul.
Acest volum a constituit punctul de plecare al
expoziţiei, amplasată în preţioasa sală a Dietei din Cetatea
Făgăraşului. Într-o vitrină special amenajată, acest volum a
fost expus alături de procesul verbal de înfiinţare a cercului
filatelic „Cetatea” din Făgăraş, din 6 iunie 1958.
Expoziţia s-a dorit a fi un mesaj adresat tinerilor şi
colecţionarilor care, din diferite motive, au abandonat
activitatea filatelică.
Primele vitrine au fost consacrate instrumentelor de
lucru ale unui filatelist, din care nu au lipsit: lupe, pensete,
clasoare, odontometru, şarniere, catalogul de culori, albume
pentru cărţi poştale, catalogul timbrelor poştale din România
şi străinătate în diferite ediţii, dicţionarul filatelic, revista
Filatelia, etc. Trebuie menţionat în mod special volumul
„Contributions a l’etude des essais des timbres-poste de
Roumanie”, editat la Lisabona în 1945, a expertului filatelic
Edouard Cohen, un apropiat colaborator filatelic al Regelui
Carol al II-lea. Un loc aparte în expoziţie l-au deţinut şi cele
două volume „Documentele Poştei Române” referitoare la
mărcile „Cap de bou” ale lui Jacques Wertheimer-Ghika,
editate la „Cartea Românească”, în anul 1944.
Un spaţiu generos a fost consacrat cărţilor poştale
vechi din perioada 1895-1910, care reprezentau imagini din
epoca respectivă din Făgăraş. O altă vitrină a fost destinată
plicurilor „Prima zi”, cu emisiuni filatelice din Republica
Moldova, care reprezentau domnitorii Moldovei, biserici,
monumente, cetăţile lui Ştefan cel Mare, personalităţi etc.

Dunărea de Jos

O surpriză plăcută a constituit-o exponatul intitulat
„Numismatica reflectată în filatelie” a colecţionarului
făgărăşean Ioan Constantin Frăteanu. O parte din timbrele
expuse, care reproduceau vechi monezi greceşti, romane
etc., erau însoţite alăturat de exemplarul fizic al
monedei (20 ex.).
Activitatea cercului filatelic „Cetatea” Făgăraş după
anul 2000, a constituit un bun prilej pentru preşedintele
cercului filatelic făgărăşean, ing. Remus Popovici, de a
expune un palmares care merită a fi subliniat. Tot cu acest
prilej a fost omagiat şi primul preşedinte al cercului filatelic
„Cetatea”, dr. Sberea Rotislav, prin expunerea unui număr
impresionant de diplome, medalii şi plachete obţinute
într-o activitate filatelică de
peste 40 ani. Rafinat
cercetător al istoriei
filatelice, dr. Sberea
Rotislav s-a remarcat în
ultimii ani din viaţă cu un
exponat consacrat eseurilor
în filatelia românească,
pentru care a primit în anul
1985, la expoziţia filatelică
„Ziua mărcii poştale
româneşti” din Bucureşti,
o „Diplomă în rang de
Medalie de Vermeil”,
considerată a doua ca
importanţă după Medalia
de Aur.
O vitrină a fost consacrată timbrelor interzise în
perioada comunistă, din colecţia ing. Remus Popovici.
Seria timbrelor interzise se referă la cetăţile lui Ştefan cel
Mare de pe malul Nistrului, timbrele cu Basarabia şi
Bucovina sau colaborarea de arme româno-germane etc.
Panourile cu exponatele filatelice au cuprins cinci
tematici:
-„Făgăraş - Fragmente de istorie” din colecţia
personală a domnului dr. Cristian Scăiceanu
-„Cultura
populară
românească”
ing. Remus Popovici
-„Pasiune, prieteni şi pacienţi” - Arpad Dombi jr.
-„Renaşterea italiană în pictură” - Dan Mitea
-„Studiul ştampilei „T” (1900-1915)” ing. Radu Moţoc
După vernisarea expoziţiei, a urmat Conferinţa
Naţională - Tradiţii filatelice în Făgăraş - un bun prilej
de a lansa şi cartea domnului dr. Cristian Scăiceanu „Istoria mişcării filatelice din România”
Prezenţa domnului primar al Municipiului Făgăraş,
a distinşilor oaspeţi, filateliştii care au expus, dar şi a
numeroşilor filatelişti din Făgăraş, printre care trebuie
menţionat ultimul supravieţuitor care a participat la
fondarea cercului filatelic făgărăşean, Ludovic Orban, a
prilejuit o dezbatere foarte interesantă.
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REMEMBER
10 ani de serie nouă a revistei
REGULAMENT
Centrul Cultural „Dunărea de Jos” şi Clubul
Umoriştilor „VERVA” din Galaţi organizează Festivalul
Naţional de Epigramă „Umor la Mila 80”, ediţia
a XV-a, în perioada 12-14 oct. 2012.
În cadrul acestui festival lansăm următoarele
concursuri:
1.Concurs de epigrame cu temele: - „PLAGIAT”
şi „UMBRĂ”
Se vor trimite câte trei epigrame inedite la fiecare
temă, dactilografiate sau redactate pe calculator, cu
semnele diacritice corespunzătoare, într-un exemplar, pe
o singură pagină format A4, în sistem Moto, până la data
de 15 septembrie 2012 pe adresa: Centrul Cultural
„Dunărea de jos”, Str.Domnească nr.61, Galaţi, Cod
800008 cu menţiunea „pentru concursul de
epigrame”.
La concurs pot participa epigramişti de pretutindeni,
membri sau nu ai U.E.R., cu excepţia celor din Galaţi.
2.Concurs de carte de epigrame
Se vor trimite câte un exemplar din volumele de
autor de epigrame apărute în perioada Oct. 2011- sept.
2012 la aceeaşi adresă şi la acelaşi termen.
Cărţile participante la concurs vor rămâne, după
jurizare, în patrimoniu instituţiei.
Informaţii suplimentare se pot obţine de la preşedintele
Clubului, Ion Moraru, la
Tel. 0766432075 sau e-mail moraruion@yahoo.com,
şi de la Vasile Plăcintă la
Tel.0754022604.
Vă dorim succes şi s-auzim numai de bine!
Preşedinte „VERVA”
Ion Moraru

Dunărea de Jos
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Agenda
Centrului
Cultural
Dunărea de Jos
Galaţi

Luna septembrie cuprinde
programele cu proiectele:
MEMORIA - Proiecte: Revista „Dunărea de Jos”,
Cubul critic”OBLIO”, Clubul umoriştilor „VERVA”,
Editare cărţi, CD-uri, DVD-uri, pliante etc.
ROGVAIV - Proiect: Seri culturale ale etniilor
(concerte, spectacole)
VISIO - Proiecte:Arte vizuale, Arta Fotografică,
Artele Spectacolului
MEGALOPOLIS - Proiect: POEZIE-MĂ - lecturi
publice, fotograme, jurnal, campanie pro-lectură,
participare naţională. Parteneri U.S.R. - Filiala Sud-Est;
CLEPSIDRA- Proiect: FILANTROPIA (concerte)
POMUL VIEŢII- Proiecte:Tezaur etnofolcloric, Casa
Satului, valori autentice ale culturii populare
tradiţionale
SATUL DIN NOI - Proiect: Tânărul şi tradiţia
strămoşilor
RO-ETHNOS- Proiect: La români de sărbători

Am revenit la... Tematici!
Numărul 127 va avea ca temă

Lumea lui Švejk şi alte lumi
dispărute
Numărul 128

România, citeşte-mă!

EDITOR:
CONSILIUL JUDEŢULUI GALAŢI
CENTRULCULTURAL“DUNĂREA DE JOS”

REVISTA

DIRECTOR:
SERGIU DUMITRESCU

Revista Dunărea de Jos este membră
APLER (Asociaţia Publicaţiilor Literare
şi a Editurilor din România)

Redactor-şef: Florina ZAHARIA
florina.zaharia@ccdj.ro
florinazaarina@yahoo.com
Secretar de redacţie, layout, documentare:

a.g.secară
adi.secara@ccdj.ro
secaradi@yahoo.com
Rubrici:
Pr.Eugen DRĂGOI, Eugen HOLBAN,
Ion HORUJENCO, Petru IAMANDI,
George LATEŞ, Radu MOŢOC, Katia NANU,
Ionel NECULA, Nicoleta ONOFREI,
Vasile PLĂCINTĂ, Mitruţ POPOIU,
A.G.SECARĂ, Corneliu STOICA, A.VELEA
Culegere şi corectură: Laura DUMITRACHE
Realizarea copertelor: Eugen UNGUREANU
Coperta I: Balerina cu trandafir roşu de
VALERIA DUCA; Coperta IV: Fotografie de
DJORDJE VUKICEVIC - Novi Sad, Serbia

Facebook

ISSN: 1583 - 0225
Adresa: Strada Domnească nr. 61, Galaţi
cod 800008; tel/fax: 0236/418400; 415590
e-mail: office@ccdj.ro
www.ccdj.ro

Alte detalii despre activitatea Centrului
Cultural Dunărea de Jos Galaţi pot fi aflate pe
pagina web a instituţiei (http://www.ccdj.ro/) ori
pe adresa de facebook Ccdj Galati. Adresa
on-line a revistei şi arhiva parţială se găsesc
pe aceeaşi adresă web.

Responsabilitatea pentru grafie, conţinutul
opiniilor, argumentelor sau părerilor aparţine, în
exclusivitate, autorilor. Materialele primite, publicate
sau nepublicate, nu se înapoiază. Redacţia revistei nu
împărtăşeşte întotdeauna ideile conţinute în
textele publicate. Fotografii din arhiva Centrului sau alte
surse, precizate când este cazul.

Numărul 129

Dunărea de Jos
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Cronici culturale gălăţene

exodus

Inaugurarea Clubului de
lectură de la Filiala
Uniunii Scriitorilor
Clubul de lectură de la Filiala Sud Est a Uniunii
Scriitorilor a păşit miercuri seara, 25 iulie, de-a dreptul
cu dreptul! Poetul Corneliu Antoniu, preşedintele filialei,
a fost înconjurat, la
sediul de pe Labirint
nr. 1, de o mare
familie la o masă care
ni s-a părut de-a
dreptul rotundă, cu
scriitori şi cititori
profesionişti de toate
vârstele,
cu
reprezentanţi ai mai multor
grupări culturale: Uniunea
Scriitorilor, cenaclul „Noduri
şi Semne”, cenaclul GO! (The
Godfathers of OBLIO) al
Centrului Cultural Dunărea de
Jos, cenaclul Cercul al Casei
de Cultură a Studenţilor,
Palatul Copiilor, cu scriitori
profesionişti şi debutanţi, cu
profesori, critici, plasticieni,
muzicanţi, elevi, oameni cu
părul alb. Asistenţa, bucurată de muzica tinerei folkiste Mariana
Iorga, a avut parte de lectură pe săturate. A deschis prozatorul
Ion Avram, cu o
lectură copleşitoare
din romanul său
„Prin
văile
Golgotei”, urmată de
un recital de poezie
sinceră şi proaspătă
al
poetului
Alexandru Maria,
din volumul său
2. abia
publicat de Editura
Convorbiri Literare din Iaşi - „Omul metodă”, laureat în 2011 al
festivalului naţional „Porni Luceafărul…”. Plasticiana şi profesoara
Mihaela Brumar a încurajat-o miercuri pe Mariana Iorga, de data
aceasta în calitate de artist plastic în devenire, la prima sa expoziţie,
deschisă la aceasta primă ediţie, săptămânală, a Clubului de lectură.
Iniţiativa şi în spatele reuşitei din prima a acestor lecturi publice
„la două mâini” i-a aparţinut poetei Simona Toma, bibliotecara
Filialei USR, care a grăbit puţin lucrurile, căci o serie de lecturi
erau deja proiectate pentru la toamnă, când, a anunţat preşedintele
filialei, vom avea parte şi de muzică simfonică, alături de lectură,
teatru, muzică tânără, lansări de carte, expoziţii. Întâlnirea de
miercuri s-a prelungit vreo şase ore, ocazie să constatăm ce
buzunare largi cu texte au scriitorii gălăţeni, care au scos în
continuare carneţelele cu poezie sau eseu, telefoanele mobile cu
poemele tastate acolo sau pur şi simplu şi le-au amintit. S-a şi
cântat, s-au deschis cărţi din bibliotecă şi s-au făcut planuri de
viitor literar.
În seara de 1 august la Clubul de lectură săptămânală de la
sediul Uniunii Scriitorilor de pe strada Labirint, Octavian Miclescu

ne-a bucurat cu o poezie savuroasă, din viitorul volum „Sfârşitul
cerului, peisaje şi alte povestiri”, care aminteşte de lumea satului
aşa cum o vedea Sorescu, dar şi de nebunia imaginaţiei unui Daniil
Harms. Chiar în deschidere însă, spiriduşul adunării, poeta Simona
Toma, a început să citească din câteva cărţi de versuri pentru cei
mici ale autorului necunoscut invitat (s-a păstrat secretul până
atunci!). Care s-a dovedit a fi scriitoarea şi ziarista Katia Nanu,
din romanele căreia („Puzzle cu Vasile”, „Paso doble” şi „Registru
de gardă”) au citit apoi poetele Tatiana Nona Ciofu, Nicoleta
Onofrei şi prozatorul Victor Cilincă. Surpriza a fost şi pentru
autoare, Katia Nanu fiind convinsă că fusese invitată… la o lectură
din Cilincă. Care, la rândul său, a fost prins în capcană,
trezindu-se că Vasile Dănilă, cunoscutul actor de la Dramatic,
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citeşte dintr-o monodramă, „Nimic mai simplu”, de Victor Cilincă.
Clubul a avut parte din plin de muzică, muzică, muzică: folk, cu
Florin Chiriac (Hippie), cu melodii dragi şi cunoscute, dar şi
compoziţii proprii, cântăreţul fiind acompaniat de Mariana Iorga,
în ambianţa tablourilor expuse de aceasta. A fost şi o ocazie de
rememorare atunci când au răsunat versurile regretatului regizor
Tocilescu pe muzica lui Nicu Alifantis, pe care unii dintre cei de
faţă i-au cunoscut în alte împrejurări speciale de inimă. Până seara
târziu, au citit şi alţii, a cântat mai toată lumea.
În ziua de 8 august invitaţi au fost Valeriu Mititelu şi Sanda
Panait, de la cinstita adunare din această zi de miercuri prezentând
şi imaginile realizate de a.g.secară. A fost şi o expoziţie de fotografii
ale Ioanei Andrada Tudorie, muzical încântându-ne Victor Udreş
(chitară) şi Virgil George Petrescu (cajon).
(Text adaptat mai mult sau mai puţin după mass media
gălăţeană. Semnatari: Victor Cilincă, Ioan Pavel)

Doi dintre protagoniştii acestor seri de neuitat:
Katia Nanu şi Ion Avram

Dunărea de Jos
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