
CENTRUL
JUDEŢEAN
DE CULTURĂ
PRAHOVA

CENTRUL
DRAMATIC
MYTHOS
PLOIEŞTI







În această ediţie...

...au scris pentru dumneavoastră:
Nichita Stănescu, Roland Ménard, Dan David, Gheorghe Ene,
Jean Genet, Dumitru Solomon, Mara Nicoară, Magdalena Ghica,
Lelia Munteanu, Octavian Paler, Florin Tomas M. Ghiţă Mateucă,
Dragoş Grigorescu, Mihai Vasile

...vor juca pentru dumneavoastră: actorii Centrului Dramatic
Mythos - Suzana Marin, Ion Streche, Mihaela Gaftoi, Alin
Georgescu, Emilia Dan Vasile, Alexandra Spătărelu, Edward
Stănescu, studenţii claselor de actorie ale Şcolii de Arte din
Ploieşti - Diana Licu, Adriana Stoica, Andreea Barbu, Diana
Costăchescu, Ana Pascu, Iustin Matei, Vlad Dimulescu, Teodora
Matei, Andreea Banu, Andra Zoicaş, Andreea Iancu, Anca Matei,
Gabriela Nedelcu, Ioana Negoiţescu, Andrei Coman, Cosmin
Bărbieru, Laurenţiu Oprea şi, invitate special în festival, actriţele
Evelyn Marcu, Cristiana Savu, Monica Florescu

...vor cînta pentru dumneavostră: Ema Geamănu, Georgiana Nae,
Florin Găureanu, Stelian Nemţanu, Cosmin Horaţiu Stoica,
Iulian Anghel, Ioana Ovesea, Adelina Grosu

...vor expune artă plastică pentru dumneavoastră:
pictoriţa Camelia Profirescu şi elevii Colegiului de Artă
„Carmen Sylva” din Ploieşti - Laura Tache, Laura Iovu, Iustin Matei,
Eduard Diaconu, Mihai Şerbănoiu

...a pus în scenă pentru dumneavoastră: Mihai Vasile

...au făcut film pentru dumneavoastră:
Mihai Gheorghe, Cătălin Apostol, Mihai Vasile

...vor susţine ateliere pentru dumneavoastră: Mihai Gheorghe,
Ilinca Bernea, Mihaela Elena Zamfirescu, Diana Lemnaru,
Mihai Vasile

...au făcut acest festival pentru dumneavoastră: Centrul Judeţean
de Cultură Prahova, Centrul Dramatic Mythos, Şcoala de Arte
Ploieşti, Colegiul de Artă „Carmen Sylva” Ploieşti



Vineri, 20 MARTIE 2015
• Ora 18. Galeria de artă Mythos
Vernisajul expoziţiei NODURI ŞI SEMNE

a pictoriţei Camelia PROFIRESCU
Prezintă Valter PARASCHIVESCU
• Ora 19. Sala de spectacole
Zece ani de „Nichita la echinocţiu”.

Vor vorbi despre acest fenomen cultural şi
artistic: Dragoş GRIGORESCU, Ioan Mihai
COCHINESCU, Valter PARASCHIVESCU,
Evelyn MARCU, Alin BOERU, Mihai VASILE

Proiecţie video cu fragmente din ediţiile
anterioare ale festivalului (fragmente din filme
documentare realizate de Cătălin Apostol, Mihai
Gheorghe, Mihai Vasile)

Sîmbătă, 21 MARTIE 2015
• Între orele 10 – 18 Centrul Cultural Drajna
Atelierul de creaţie teatrală „Prin tunelul

oranj” susţinut de regizorul Mihai VASILE şi de
actorii Centrului Dramatic MYTHOS: Suzana
MARIN, Ion STRECHE, Emilia DAN VASILE,
Mihaela GAFTOI, Alin GEORGESCU,
Alexandra SPĂTĂRELU, Edward STĂNESCU.

Amfitrion: Marin VĂCĂRELU

Duminică, 22 MARTIE 2015
• Ora 11. Sala de spectacole
Deschiderea Universităţii de Primăvară

„Nichita Stănescu”, ediţia a X-a
• Ora 12. Salonul de arte vizuale Orion
Vernisajul expoziţiei STVDIVM (ediţia a II-a)

Expun: Laura TACHE, Laura IOVU, Iustin
MATEI, Eduard DIACONU, Mihai ŞERBĂNOIU

Prezintă Ioan Mihai COCHINESCU şi Dragoş
GRIGORESCU

Luni, 23 MARTIE 2015
• Ora 10. Sala Studio „Ion Stratan”
Atelierul de sunete „Căutarea tonului”

(susţinut de Mihai VASILE)
• Ora 18. Galeria de artă Mythos
LECŢIA DE MUZICĂ

Antonín DVOŘÁK - Piano Quintet No. 2, op. 81
Interpretează: Ema GEAMĂNU (pian),

Georgiana NAE (violă), Stelian NEMŢANU
(vioară), Cosmin Horaţiu STOICA (vioară),
Florin GĂUREANU (violoncel)

Marţi, 24 MARTIE 2015
• Ora 10. Sala Studio „Ion Stratan”
Atelierul textual „Necuvintele” (susţinut de

Mihai VASILE)
• Ora 12. Sala Studio „Ion Stratan”
Spectacolul O SCRISOARE DE DRAGOSTE

Colaj teatral din creaţia poetelor Mara
NICOARĂ şi Magdalena GHICA. Interpretează
studenţii claselor de actorie ale Şcolii de Arte
Ploieşti: Teodora MATEI, Andreea BANU,
Andra ZOICAŞ, Andreea IANCU, Anca MATEI,
Gabriela NEDELCU, Ioana NEGOIŢESCU,
Andrei COMAN, Cosmin BĂRBIERU, Laurenţiu
OPREA. Scenariul şi regia Mihai VASILE

• Ora 18. Sala de spectacole
Spectacolul de teatru AŞTEPTĂM UN

ANUNŢ IMPORTANT de Lelia MUNTEANU,
cu cinci SCRISORI IMAGINARE de Octavian
PALER

FESTIVALUL PE SCURT



Interpretează actorii Centrului Dramatic MYTHOS:
Suzana MARIN, Ion STRECHE, Mihaela
GAFTOI, Alin GEORGESCU, Alexandra
SPĂTĂRELU, Edward STĂNESCU.

Adaptarea şi regia Mihai VASILE

Miercuri, 25 MARTIE 2015
• Ora 10. Sala Studio „Ion Stratan”
Atelierul de arte vizuale „Hieroglifa”

(susţinut de Mihai GHEORGHE)
• Ora 17. Sala de spectacole
BUNAVESTIRE, prima mare sărbătoare

creştină a primăverii.
Prezintă preotul Daniel STOICESCU
• Ora 18. Sala de spectacole
LECŢIA DE POEZIE
Lansarea volumului VENIREA FIULUI de

Dan DAVID
Prezintă: M. GHIŢĂ MATEUCĂ şi Mihai VASILE
Proiecţia filmului AUTOPORTRET de Mihai VASILE

Joi, 26 MARTIE 2015
• Ora 10. Sala Studio „Ion Stratan”
Atelierul de arte vizuale „Hieroglifa”
• Ora 18. Sala de spectacole
A DOUA LECŢIE DE MUZICĂ susţinută de

Grupul GALATEEA (Iulian ANGHEL, Ioana
OVESEA, Adelina GROSU)

Vineri, 27 MARTIE 2015
• Ora 10. Sala Studio „Ion Stratan”
Atelierul de arte vizuale „Hieroglifa”
• Ora 18. Sala de spectacole
ZIUA MONDIALĂ A TEATRULUI. Citirea

mesajului internaţional adresat cu acest prilej
lumii teatrale

Spectacolul de teatru INTOLERANŢĂ de
Dumitru SOLOMON.
Interpretează actorii Centrului Dramatic MYTHOS:
Suzana MARIN, Ion STRECHE, Mihaela
GAFTOI, Alin GEORGESCU, Alexandra
SPĂTĂRELU, Edward STĂNESCU.

Adaptarea şi regia Mihai VASILE

Sîmbătă, 28 MARTIE 2015
• Ora 10. Salonul de arte vizuale Orion
Atelierul de semne „Nod 11” (susţinut de

Diana LEMNARU)
• Ora 18. Sala de spectacole
CAMERISTELE de Jean Genet.
Interpretează Evelyn MARCU, Cristiana

SAVU, Monica FLORESCU.
Adaptarea şi regia Mihai VASILE

Duminică, 29 MARTIE 2015
• Ora 10. Salonul de arte vizuale Orion
Atelierul de semne „Nod 11”
• Ora 15. Sala de spectacole
O nouă viziune asupra literaturii moderne
EMMA DANSON.
Un roman video de Mihai VASILE

Luni, 30 MARTIE 2015
Ora 10. Sala Studio „Ion Stratan”
Despre imaginarul artistic și construcția

unui personaj. Atelier condus de Ilinca
BERNEA și Mihaela Elena ZAMFIRESCU

Ora 13. Sala de spectacole
CUTIA DE REZONANȚĂ
Recital de dans și poezie Ilinca BERNEA şi

Mihaela Elena ZAMFIRESCU



Ora 18. Sala de spectacole
LECŢIA DESPRE CĂRŢI
Lansarea volumului CĂLĂTOR ÎN ŢARA

EQUINOXULUI de Roland MÉNARD
Lansarea volumului FOC CĂZUT DIN

STELE de Gheorghe ENE
Prezintă Dragoş GRIGORESCU şi Mihai VASILE
Spectacolul-lectură RAPSODUL GHEORGHE
ENE - OMUL PE CARE NICHITA STĂNESCU
L-AR FI SĂRUTAT PE INIMĂ
susţinut de Mihai VASILE

Marţi, 31 MARTIE 2015
• Ora 18. Sala de spectacole
Spectacolul de teatru O VIZIUNE A

SENTIMENTELOR de Nichita STĂNESCU.
Interpretează studenţii claselor de actorie ale
Şcolii de Arte Ploieşti: Diana LICU, Adriana
STOICA, Andreea BARBU, Ana PASCU,
Diana COSTĂCHESCU, Iustin MATEI,
Vlad DIMULESCU.

Spectacolul AMINTIRI NU ARE DECÎT
CLIPA DE-ACUM de Nichita STĂNESCU.
Interpretează actorii Centrului Dramatic MYTHOS:
Suzana MARIN, Ion STRECHE, Emilia DAN
VASILE, Mihaela GAFTOI, Alin GEORGESCU,
Alexandra SPĂTĂRELU, Edward STĂNESCU

Scenariile şi regia Mihai VASILE

Miercuri, 1 APRILIE 2015
• Ora 18. Sala de spectacole
Închiderea Universităţii de Primăvară

„Nichita Stănescu”, ediţia a X-a
(expoziţii, recitaluri, proiecţii video, rezultate
ale activităţilor în atelierele de creaţie)



CULTURA ÎN HAINE DE GALĂ

Demni de Nichita. Sub acest semn de zece ani
are loc, în inima Ploieștiului, la Palatul Culturii,
Festivalul artelor „Nichita la echinocțiu”. În acești
din urmă ani de căutări de sine a culturii noas-
tre naționale, puține sînt reușitele depline, iar
Festivalul „Nichita la Echinocțiu” este un astfel
de exemplu. Departe de orice imixtiune a politic-
ului, de banalitatea administrativă de al omagia
pe marele poet, festivalul a devenit în acești
zece ani o adevărată universitate de primăvară
în care spectacolul culturii irumpe către sufletul
ploieștenilor printr-o corolă a artelor: teatru,
muzică, arte plastice, mitologie, poezie, film,
carte. Acestea toate laolaltă și dintru Nichita.
Poate că la periferie Ploieștiul își găsește renu-
mele în izul industrial, dar în centrul lui pulsează
timp de mai bine de zece zile inima lui Nichita.

Festivalul „Nichita la echinocțiu” ne învață să
cîntăm cele o mie de cîntece pentru care poetul
a fost născut. Fără premii și evitînd aerul fes-
tivist al culturii de ocazie, Universitatea de
Primăvară „Nichita Stănescu” pune în scenă
jocul de idei prezent în toată opera lui Nichita.
Acest spectacol ideatic trebuie să fie celebrat.
În jurul necuvintelor trebuie să dovedim
cumințenia și poate chiar smerenia, demnitatea
și poate chiar decența, de a ne reîntoarce la
gesturile arhetipale, așa cum fiecare poem
nichitian ne conjură să facem. Pentru Nichita
au fost născute aceste zece festivaluri. Sub
măreția versului lui Nichita se așterne un festi-
val al artei simfonice. An de an, acum de la zece
înainte, cîteva sute de tineri, în luna lui marte, ne
aduc aminte de bucuria de a fi.

Dragoș GRIGORESCU



MYTHOS CONTINUĂ EQUINOX
Florin TOMA

(Viaţa Românească – nr. 11/12 – 2013)

Fiecare instituţie are, ca şi oamenii, în general,
un timp al ei, un destin, o karmă... O viaţă pre-
văzută cu toate dichisurile: cu naştere, cu trăire
şi cu moarte. O soartă cu toate cele trei atribute
posibile: înfiinţare, fiinţare şi desfiinţare. Exact,
dacă vă aduceţi aminte, ca la compunerea de
odinioară: început, cuprins şi încheiere. Dar,
karma presupune, în plus, că viaţa, întîmplările,
gesturile, gîndurile, speranţele, credinţele şi as-
piraţiile din intervalul prezentului, de acum, sînt
determinate de viaţa, întîmplările, gesturile, gîn-
durile, speranţele, credinţele şi aspiraţiile avute
cîndva, într-o existenţă anterioară... Aşa şi cu
Centrul Dramatic MYTHOS din Ploieşti. El a fost
înfiinţat ca o continuare a Teatrului EQUINOX, a
cărui activitatate a încetat, după 33 de ani, la
finele toamnei trecute. Din motive asupra cărora
nu este aici locul a insista, reamintindu-le (mai
ales că, prin fatalul lor substrat politic, redeschid
o rană dureroasă!). Sigur, pasionaţii mai pot
face şi alte analogii convenabile, pe care ha-
zardul le-a oferit cu graţie: 33 de ani, vîrsta la
care Iisus a fost crucificat, urmată de Înviere,
apoi, de învăţăturile Sale, care s-au transmis din
veac în veac şi de numele Lui pomenit întru
veşnicie etc. etc... E problema lor. Problema
noastră e să notificăm faptul că – aşa cum
numai în urbea lui Nenea Iancu se poate întîm-
pla – entuziasmul unui ctitor cultural (în speţă, al
lui Mihai Vasile, artistul care a înfiinţat EQUI-

NOX şi, la stingerea acestuia, îl continuă cu
MYTHOS!) nu s-a diminuat cu nimic. Cu un
milimetru măcar nu s-a scurtat voinţa lui.
Aşadar, înfrîngerea a fost doar aparentă. Mihai
Vasile nu şi-a pierdut nici o fărîmă din energiile
sale clocotitoare, ci, dimpotrivă, permanenţa
proiectivă, fervoarea l-au susţinut în strădaniile
sale tenace, aproape încăpăţînate, ca, pe
amintirea unei instituţii, să reuşească să înfi-
inţeze alta. La fel de frumoasă şi de străluci-
toare. Pe ruinele unei cetăţi, a ridicat alta. La fel
de înaltă şi de maiestuoasă. Pe umbra unei idei,
a izvodit alta. La fel de chibzuită şi de măiastră.
Practic, prin tot ceea ce-şi propune să facă, de
acum încolo, acest nou centru de excelenţă cul-
turală, se continuă liniile de activitate, strategia
de viaţă, ca să zicem aşa, weltanschauung-ul
EQUINOX-ului. Prin urmare, MYTHOS nu e
doar mitologie culturală, ci este şi, în egală mă-
sură, teatru (cu tot cu „bagajul” acestuia, aflat în
posesia lui Mihai Vasile!), apoi, antropologie,
spectacol, etnologie, literatură, Festivalul
„Nichita la echinocţiu”, din fiecare primăvară,
precum şi, dar nu în ultimul rînd, cinstirea tuturor
valorilor spirituale... Altfel spus, mai patetic, rea-
ducerea acasă a culturii, aflată, din păcate,
acum, în pericolul de a fi risipită, vitregită,
omisă, duşmănită, ostracizată, alungată, hulită
etc... Ne oprim, căci seria sinonimică o
cunoaştem!



În dimineaţa friguroasă a zilei de 13 decembrie
1983, zăboveam în dreptul vitrinelor unei librării din
centrul oraşului, cînd, reflectat în geam, l-am zărit
pe Nino Stratan, care venea spre mine. M-am întors
către el şi i-am spus vestea pe care tocmai o
auzisem la radio: Nichita murise cu cîteva ore
înainte. Zîmbetul cu care urma să-mi spună bună
dimineaţa a îngheţat sub mustaţa lui stufoasă, şi-a
pus mîinile pe obraji iar căciula lui din blană sinte-
tică a alunecat pe o parte, dîndu-i alura unui per-
sonaj din Caragiale, încurcat, neputincios, aiurit. A
stat aşa cîteva secunde, după care, ca într-un vis,
ne-am strîns în braţe ca şi cînd noi ar fi trebuit să
coborîm, aşa îmbrăţişaţi, în pămînt. Multe lucruri
memorabile s-au întîmplat în ziua aceea... Ţin minte
multe dintre ele. Dar îmbăţişarea aceea dureroasă,
ca de capăt de lume şi de timp rămîne şi astăzi ca o
amprentă pe trupul meu.

La un an de la moartea lui Nichita Stănescu,
noi, cei cîţiva tineri (pe atunci) intelectuali ne-am pro-
pus să-l pomenim cum se cuvine şi, trecînd peste
gerul (la propriu şi la figurat) care ne înconjura, să ni-l
reamintim. Unul dintre noi, mai pragmatic, a propus
ceva mai mult: un festival de poezie. Încălziţi de gînd
şi de perspectivă am bătut la uşile care puteau
aproba un astfel de lucru şi, după multe „pripeţii”,
umilinţe de tot felul şi uşi trîntite în nas, a luat fiinţă
ceea ce s-a numit mai întîi „Zilele poeziei româneşti
Nichita Stănescu”. Era ziua de 13 decembrie 1984,
începutul unei aventuri care ne-a marcat pe mulţi
dintre noi, cei care, în epoca aceea îngheţată şi ab-
surdă, încercam să facem auzite cuvintele marelui
poet, ca o însorire peste cenuşiul de atunci. Teatrul
Equinox (pe atunci Studioul de teatru şi film Echi-
nox), fusese fondat cu patru ani înainte şi, în ciuda

multor piedici, reuşise să se facă remarcat prin în-
drăzneala formulei teatrale propuse publicului şi cri-
ticii. Dispariţia lui Nichita Stănescu ne marcase şi pe
noi profund, astfel că încercam, timid, să ne
apropiem de acest spaţiu spiritual atît de înşelător.
Multora li se părea un teren de joacă zglobie (aveam
să vedem, în epocă, spectacole dintre cele mai
trăznite, ba chiar actori dintre cei mai interesanţi
căzuseră şi ei în această capcană a facilului joc care
credeau ei că este poezia lui Nichita Stănescu). Eu,
personal, aveam o teamă vecină cu spaima cînd in-
tram în acest teritoriu atît de ofertant pentru scenă.
Păţeam cu Nichita Stănescu aşa cum păţesc şi
acum numai la gîndul că ar trebui să montez un
spectacol Shakespeare, sau Cehov, sau Beckett.
Sigur, poate părea o enormitate această mărturisire,
dar asta e! Poezia lui mă atrăgea şi, în acelaşi timp,
mă înspăimînta. Simţeam în ea o imensă voluptate
a rostirii, a oralităţii, proprii teatrului şi teatralităţii.
Nichita însuşi, cînd îşi citea poemele, devenea un
personaj. Astfel că, primele mele încercări de a
aduce poezia sa pe scenă au fost modeste în raport
cu dorinţa mea. Asta pînă în anul 1986 cînd am în-
ceput lucrul la primul film care s-a creat în România
pornind de la viaţa şi creaţia sa. Se numea „Nichita
azi” şi avea să aibă un drum plin de bucurii şi
peripeţii dintre cele mai interesante. Laureat al mai
multor premii la prestigioase festivaluri în ţară, atunci
cînd filmul acesta ajungea în zonele aşa zis oficiale
(cum era Festivalul naţional de film de la Costineşti,
organizat de Comitetul Central al Uniunii Tineretului
Comunist din România), crea frisoane şi reacţii de
respingere. Dar filmul se susţinea singur. Avea par-
tizani dar şi detractori pe măsură. Dintre cei care
l-au iubit necondiţionat s-au numărat personalităţi

Amintiri dintr-o dimineaţă de marţi, 13 şi mult după aceea...



importante ale cinematografului românesc. Astfel,
regizorul Andrei Blaier scria în revista Cinema: „Fil-
mul „Nichita azi” e un prilej de meditaţie gravă, tul-
burătoare, despre poezie ca o condiţie de existenţă
Cu graţie şi infinită preocupare pentru cauza pro-
pusă autorul, Mihai Vasile, reuşeşte să te ducă ală-
turi de el, într-o călătorie-omagiu, ca un cortegiu
prietenos şi deloc trist, spre ţărmuri de visare şi
prodigioasă speculaţie filozofică, aşa cum au avut
şansa să trăiască, în preajma poetului, cei care l-au
cunoscut. Filmul „Nichita Azi” rămîne pentru mine,
în întregul lui, o reuşită certă, un poem elegiac şi
patetic pentru o mare dragoste.” Iar criticul Călin
Căliman avea să remarce în „Almanahul superla-
tivelor” editat de revista „Contemporanul” în anul
1987: „Două dintre filmele premiate sînt, însă, într-o
selecţie strict subiectivă, cele mai bune din cele mai
bune. Unul este „Nichita azi”. Un film în trei părţi, da-
torat unor tineri cineaşti ploieşteni de la Studioul de
teatru şi film Echinox. Un omagiu de suflet adus
amintirii şi poeziei lui Nichita Stănescu. Filmul nu
şi-a propus o privire biografică sau monografică, şi
nici memorizarea celor mai frumoase versuri ale po-
etului, pe care le avem cu toţii în inimă şi gînd. A vrut
mai mult, a încercat să întrupeze poeziile în imagine.
Riscantă tentativă, dar onoare curajoşilor! Filmul
este însăşi lumea poeziilor lui Nichita, universul de
simţire, de inspiraţie, de nelinişte al creatorului. Ver-
surile, cuvintele ar fi fost redundante. Ele rămîn în
film doar ca un ecou de glas al vîrstelor poetului ma-
terializate în imagini. „De ce ungi cu ulei de măsline
ţeava pistolului?”. „Ca să fiu pregătit dacă izbuc-
neşte din nou primul război mondial”. Din vîrsta de
pe urmă se aude doar o întrebare-strigăt: „Cît mai
avem ca timp, vă rog frumos? Cît mai avem ca timp,
vă rog frumos?” Sau remarca la fel de entuziastă a
criticului de film Valerian Sava: „Cum am putea oare
să expediem fie şi în treacăt, printre cele cinci-

sprezece filme propuse pentru premiul întîi, numai
la una dintre cele zece categorii ale palmaresului
(eseu-poem cinematografic) o lucrare cum e „Nichita
azi”, marea revelaţie, după părerea noastră şi a altor
membri ai juriului, a actualei ediţii a Festivalului şi nu
numai a ei?" Momentul acesta a însemnat enorm
pentru mine şi colegii mei de teatru. La fiecare nouă
aventură în spaţiul spiritual al poeziei lui Nichita Stă-
nescu, am ţinut cont de acest start. El era poarta prin
care pătrundeam acolo. Mulţi ani am creat specta-
cole care se bazau pe texte din creaţia sa. Specta-
colele cele mai memorabile au fost, însă, cele create
după 1990, cînd speranţa noastră că ne va fi mai
bine şi că vom putea crea mai liber era atît de puter-
nică. Datorită acestei pasiuni, teatrul nostru a arti-
culat un proiect de mari dimensiuni care este şi
astăzi unic în teatrul din România şi care se cheamă
„Teatrul poeziei”.

De-a lungul celor peste douăzeci de ani în
cadrul acestui proiect au fost create spectacole care
au plecat de la creaţia multor poeţi: Victor Hugo,
Mihai Eminescu, Federico Garcia Lorca, Jorge Luis
Borges, Geo Bogza, Ion Stratan, Lucian Vasilescu,
Roland Ménard, Jacques Prévert şi alţii. „Bufonul şi
Moartea”, spectacol care a avut premiera în anul
1995 este unul dintre ele. S-a jucat cîteva stagiuni
atît acasă cît şi în diverse alte săli de teatru sau
locuri unde se face teatru. În iarna anului 1998 am
scris unul dintre cele mai tulburătoare scenarii pe
texte din creaţia poetului. Spectacolul se numea „La
multă vreme după potop” şi avea să schimbe defi-
nitiv percepţia noastră dar şi a publicului şi chiar a
criticii de teatru despre oralitatea unei importante
părţi din creaţia poetică a lui Nichita Stănescu. În
primăvara anului 2003, studioul de film al Teatrului
Equinox a terminat filmul „În zori Nichita trecea”, un
poem cinematografic despre care presa din acea
vreme scria că este un „omagiu dintre cele mai



emoţionante care s-au adus vreodată poetului
Nichita Stănescu”. Întristat de turnura neliniştitor de
festivistă şi oficială pe care a luat-o festivalul pe care
eu şi cei din generaţia mea l-am pornit în anul 1984,
am decis că trebuie făcută o alternativă mai puţin
scorţoasă la acesta. Astfel, în primăvara anului 2006
am inaugurat seria numită Festivalul artelor „Nichita
la echinocţiu”, festival care începe în seara
echinocţiului de primăvară şi se termină în seara
zilei de naştere a poetului. Unsprezece zile de spec-
tacole, ateliere, recitaluri, vernisaje, lansări de cărţi
şi de reviste, colocvii, proiecţii de film, gale ale tine-
rilor actori sau gale de fim scurt. Au avut astfel prile-
jul să participe la toate aceste manifestări ale
spiritului, sub tutela princiară a poetului Nichita Stă-
nescu, cîteva mii de tineri intelectuali, care au inter-
acţionat cu artişti din multe zone ale artei, au creat
teatru, film, dans, arte vizuale, au jucat în specta-
cole, au scris şi editat reviste, au făcut parte, cu alte
cuvinte, din spiritul acestei uluitoare întîmplări care
a fost şi este încă acest festival. În cadrul lui, Teatrul
Equinox şi-a continuat aventura nichitiană, creînd în
anul 2007 spectacolul „Ultima dimineaţă la Troia”,
unde spritul tragic al sfîrşitului războiului troian şi-a
găsit o uluitoare rezonanţă în textele poetului. La
ediţia a cincea a festivalului am scris pentru actorii
mei un nou scenariu care s-a materializat în specta-
colul „Măreţia frigului” şi care este, o spun cu bucu-
ria dar şi cu tristeţea sentimentului unui capăt de
drum, expresia deplină a ceea ce a însemnat pentru
mine şi colegii mei de teatru şi film această aven-
tură, această călătorie fascinantă şi epuizantă în in-
teriorul fierbinte al creaţiei lui Nichita Stănescu.

Festivalul a mers mai departe, în ciuda faptului
că în anul 2013, datorită unor decizii politice absurde
şi arbitrare, Teatrul Equinox a trebuit să-şi închidă
definitiv porţile. Nou înfiinţatul Centru Dramatic
Mythos a preluat cu şi mai multă energie marile

teme ale festivalului pe care, iată, l-a adus în pragul
celei de a zecea ediţii la fel de proaspăt, la fel de
necesar, la fel de... nichitian.

...După premiera, în 1987, a filmului „Nichita
azi”, criticul şi publicistul Valerian Sava mi-a spus,
cu uşoară tentă maliţioasă: „Ei, acum să te văd. Ce
film o să mai faci după ăsta?” Şi remarca lui m-a ur-
mărit multă vreme, ba, chiar mi-a creat mult incon-
fort, pentru că ea conţinea mult adevăr. Şi anume
faptul că unele dintre filmele sau spectacolele mele
dădeau senzaţia aceea de saţietate, de prea mult. Şi
de fiecare dată mă obligam să o iau de la capăt, ca
să văd dacă nu cumva mi-a scăpat ceva. Sentimen-
tul acesta de nesiguranţă, de incertitudine a avut
menirea să mă ţină treaz în aceste cîmpii magnetice,
în mărăcinişul delicat dar real al metaforei, m-a pus
în situaţia de a mă întreba dacă este adevărat dic-
tonul italian „traduttore - tradittore”, adică dacă nu
cumva mă foloseam de textele maestrului doar pen-
tru propriile-mi obsesii teatrale. Greu de zis dacă am
făcut sau nu lucrul ăsta. Cert este că cei care au
văzut aceste spectacole s-au întîlnit cu spiritul
maestrului. Au fost pătrunşi de acea venerare de
care se bucură marile personalităţi. Pentru că, în
fond, noi n-am făcut altceva decît ceea ce poetul a
scris într-un laconic poem: „eu nu sunt decît o pată
de sînge care vorbeşte.”

Mihai Vasile
regizor





NICHITA STĂNESCU
scurtă schiţă bio-bibliografică

• S-a născut la 31 martie 1933, în Ploieşti.
• Urmează, între 1940-1944, cursurile primare, primele

două clase la Ploieşti, iar celelalte, la Buşteni şi la Vălenii de
Munte, unde familia se refugiase din cauza bombarda-
mentelor.

• Între anii 1948 şi 1952, urmează cursul superior la ace-
laşi liceu. • Între 1952-1957, urmează Facultatea de Filolo-
gie (Limba şi literatura română), la Universitatea din
Bucureşti.

• Debutează în ultimul an de facultate (1957), la "Tribuna"
(Cluj, 17 martie).

• După absolvirea facultăţii, devine redactor la secţia de
poezie a "Gazetei literare".

• Editorial, debutează în 1960, cu volumul "Sensul iubirii".
• În 1964, îi apare al doilea volum de versuri, "O viziune

a sentimentelor".
• În martie 1965, cînd poetul împlinea 32 de ani, îi apare

al treilea volum de versuri, "Dreptul la timp".
• După publicarea volumului "11 Elegii", apariţiile editori-

ale se succed într-un ritm alert: "Roşu Vertical", "Alfa", "Oul
şi sfera".

• În 1969 îi apar volumele "Necuvintele" şi "Un pămînt
numit România".

• În anul 1970 apare volumul "În dulcele stil clasic" şi
selecţia de "Poezii" în colecţia "Cele mai frumoase poezii".

• În 1972 apare volumul de eseuri "Carte de recitire", cît
şi "Belgradul în cinci prieteni" şi "Măreţia frigului - Romanul
unui sentiment".

• În 1975, publică cea de a patra selecţie de autor - cea



mai amplă apărută în timpul vieţii, intitulată "Starea poeziei".
Evenimentul cel mai important al anului rămîne atribuirea Pre-
miului Internaţional de Poezie "Gottfried von Herder”. De-
cernarea premiului a avut loc la Viena, în aula Academiei
Austriece de Ştiinţe, în luna mai 1976.

• În 1978 şi 1979, îi apar două volume masive de versuri:
"Epica Magna" - pentru care Academia Română îi atribuie Pre-
miul "Mihai Eminescu" cît şi "Opere Imperfecte".

• În 1980, Academia Suedeză îl nominalizează la Premiul
Nobel alături de Odysseas Elitis, Max Frish, Léopold Sédar
Senghor şi Jorge Luis Borges. Juriul îl preferă pe Elitis...

• La Timişoara, îi apare "Carte de citire, carte de iubire"
(scrisă împreună cu Gheorghe Tomozei), versuri şi proză poe-
tică pentru copii.

• În 1982 publică: "Respirări", volum de eseuri şi proze poe-
matice, ilustrat cu desenele sale, cît şi "Noduri şi semne"

• În august, în Catedrala "Sfînta Sofia" din Ohrid - Macedo-
nia, i se decernează "Cununa de aur" - marele premiu al Festi-
valului de la Struga. Trăieşte unul dintre cele mai fericite
momente din viaţa sa.

• Spre sfîrşitul anului 1982, lucrează la "Antimetafizica", dic-
tată lui Aurelian Titu Dumitrescu.

• Împreună cu criticul Alexandru Condeescu, lucrează la
ediţia reprezentativă a operelor sale. (Cele două volume ma-
sive de versuri, intitulate "Ordinea cuvintelor", şi volumul de
proze "Fiziologia poeziei" vor intra la tipar în 1984 şi vor apărea
în anul 1985).

• Se stinge din viaţă la 13 decembrie 1983.



Vernisajul expoziţiei
NODURI ŞI SEMNE
a pictoriţei Camelia PROFIRESCU
Prezintă Valter PARASCHIVESCU

Pictoriţa Camelia Profirescu este una din per-
sonalităţile distincte ale artei contemporane
româneşti. Fostă elevă, la începutul anilor şaptezeci,
a Liceului de Artă din Ploieşti, a avut aici ca profesori
mari maeşti ai artelor plastice din România, precum
Vladimir Zamfirescu, Corneliu Dedu, Sergiu Rugină,
Dan Strâmbu, Liliana Anastasescu. A absolvit Facul-
tatea de Arte Plastice a Universităţii „Alexandru Ioan
Cuza” din Iaşi, clasa maestrului Adrian Podoleanu.

A deschis nenumărate expoziţii personale în
Ploieşti, Bucureşti, Brăila, Mangalia, Sinaia, Iaşi, Con-
stanța, Câmpina dar şi în străinătate, instituţii de pres-
tigiu găzduindu-i lucrările (Muzeele de Artă din Ploieşti
şi Constanţa, Casa Americii Latine Bucureşti, galerii
de artă din Ploieşti, Iaşi, Bucureşti ş.a.).



A participat, alături de nume prestigioase ale
artei româneşti contemporane, la expoziţii de
grup în ţară şi străinătate (La Roche sur Yon, Es-
crennes, Nice - Franţa, Barcelona - Spania,
Boston - USA).

Pentru valoarea creaţiei sale plastice, pic-
toriţa Camelia Profirescu a fost răsplătită, de-a
lungul anilor, cu numeroase premii şi distincţii de
excelenţă, criticii de artă remarcîndu-i forţa evo-
catoare şi puterea de a construi o punte, discretă
dar solidă, între lucrările domniei sale şi privitor.

Are lucrări în mai multe colecţii de stat şi par-
ticulare din România, Franţa, Grecia, Germania,
Italia, Elveţia, Olanda, Spania, Rusia, Suedia,
Japonia, Coreea de Sud,Australia, Canada, S.U.A.

Pentru ediţia din acest an a Festivalului
artelor „Nichita la echinocţiu”, domnia sa a adus
pe simezele Galeriei Mythos lucrări inspirate din
creaţia poetului Nichita Stănescu.

Vitralii

Cîntec de cer albastru
Poarta singuratică



Camelia Profirescu şi pictura pe care o face
se aşează în zona aceasta de stabilitate, în
zona de siguranţă, acolo unde umanitatea este
ea însăşi, unde se regăseşte şi unde confortul
interior nu trebuie demonstrat, el este cumva
axiomatic, se percepe de la sine şi se impune
ca atare...

...Pictura Cameliei Profirescu nu este o pic-
tură de imaginaţie, nu este o pictură de agitaţie,
este o pictură de comunicare şi în datele aces-
tei picturi de comunicare se aşează toată istoria
artei care contează, toată istoria artei care a dat
coerenţă fenomenului artistic, tot ceea ce oa-
menii de fapt au căutat...

...între lumea pe care noi încercăm să o
evităm pe cît se poate, măcar în ceea ce
priveşte confortul nostru moral, cea de afară,
cea din media şi lumea simbolică, lumea
recognoscibilă pe care ne-o oferă Camelia
Profirescu există o singură legătură – ambele
sînt lumile noastre, dar una ne este indusă fără
ca noi să o fi cerut, cealaltă ne este oferită
venind cumva în întîmpinarea propriilor noastre
căutări, dar cineva trebuie să ne ofere spaţiul,
să ne ofere poarta, să ne ofere ogiva prin care
ea poate fi accesată.

Pavel Şuşară

Vîrtej de aer



Pictorița Camelia Profirescu își face cunos-
cută ori de cîte ori are ocazia preferința pentru
contactul direct cu realitatea frustă, nesofisti-
cată și nepervertită de către civilizația acapara-
toare și agresivă a prezentului, ingenuă dacă se
poate, și, deopotrivă, pentru acel moment unic
încununat de satisfacția pe care i-o oferă sur-
prinderea clipei de grație în care sensibilitatea
proprie, de factură liric-romantică, intră în rezo-
nanță cu vibrația luminii celei mai favorabile
dezvăluirii imaginilor-matrice pe care urmează

să le metamorfozeze pe pînzele sale...
Camelia Profirescu - un pictor plin de auten-

ticitate care nu și-a propus să ajungă direct în
muzee, ci care preferă, dimpotrivă, calea
validării propriei valori prin confruntare față în
față cu publicul iubitor de artă, chiar dacă
acesta poate avea uneori păreri și reacții mai
puțin previzibile. A ales acest mod de con-
sacrare și după învățămintele trase în urma
unei experiențe cu totul deosebite petrecute pe
pămînt american în anul 2000. Fusese invitată
atunci de o colecționară de artă să deschidă o
expoziție personală la Boston. Pe lîngă fireștile
îngrijorări ce i s-au strecurat în suflet la gîndul
că va trebui să ajungă acolo de una singură,
ducînd cu ea peste 100 de lucrări, Camelia
Profirescu s-a temut cel mai mult de modul în
care va fi privită de către un public total ne-
cunoscut, despre care presupunea, din datele
deținute, că nu prea agreează arta figurativă, și
cu atît mai puțin pe cea figurativă cu tentă li-
rică. Surpriza a constat în aceea că, dim-
potrivă, acel public a simțit imediat sinceritatea
discursului său plastic, apreciind claritatea
mesajului pe care dorea să-l transmită și
venindu-i în întîmpinare, din acest punct de
vedere, cu o nedisimulată dorință de a-i privi
picturile și de a-i asculta explicațiile legate
de ele.

Corneliu Ostahie

De factură afectivă şi spirituală, Camelia
Profirescu trăieşte din lumină şi fiecare tuşă de
culoare are sensul nobil al unei întîlniri cu di-
vinitatea. Nu religiosul o interesează explicit,
dar el subzistă în profunzimile fiinţei sale, lu-
mina fiind partenerul unei aventuri spirituale pe
cont propriu. Acurateţea, culoarea locală, spec-
tacolul permanent al Veneţiei, vibraţia luciului
de apă, arhitecturile din Renaştere sau baroc
o pun în situaţia de a stabili colocvii autoim-
puse. Nonşalanţa cu care priveşte în ochi
palatele plutind parcă pe suprafaţa lagunei,
balurile şi ceremoniile, San Marco sau demni-
tatea verticală a coloanelor are ca efect încăr-
carea cu o tensiune derivată din excesul de
frumuseţe. Imaginile create în priză directă,
spontane şi dezinhibate de autoritatea ante-
cesorilor, demonstrează că fiecare dintre noi
deţine vremelnic dreptul de a fi cetăţeni ai
absolutului.

Valentin Ciucă



Zece ani de
NICHITA LA ECHINOCŢIU
Vor vorbi despre acest fenomen cultural şi artistic:
• Prof. dr. Dragoş GRIGORESCU,
directorul Centrului Judeţen de Cultură Prahova
• Prof. dr. Ioan Mihai COCHINESCU, scriitor
• Valter PARASCHIVESCU, plastician
• Evelyn MARCU, actriţă
• Alin BOERU, poet
• Mihai VASILE, regizor

Proiecţie video cu fragmente din
ediţiile anterioare ale festivalului
(fragmente din filme documentare realizate de
Cătălin Apostol, Mihai Gheorghe, Mihai Vasile)



Atelierul de creaţie teatrală
PRIN TUNELUL ORANJ
susţinut de regizorul Mihai VASILE
şi de actorii Centrului Dramatic MYTHOS
Suzana MARIN
Ion STRECHE
Emilia DAN VASILE
Mihaela GAFTOI
Alin GEORGESCU
Alexandra SPĂTĂRELU
Edward STĂNESCU

Amfitrion
Marin VĂCĂRELU



Deschiderea
Universităţii de Primăvară
Nichita Stănescu
Ediţia a X-a

• Luni, 23 MARTIE
Ora 10. Sala Studio „Ion Stratan”
Atelierul de sunete „Căutarea tonului”
(susţinut de Mihai VASILE)

• Marţi, 24 MARTIE
Ora 10. Sala Studio „Ion Stratan”
Atelierul textual „Necuvintele”
(susţinut de Mihai VASILE)

• Miercuri, 25 MARTIE, Joi, 26 MARTIE, Vineri, 27 MARTIE
Orele 10. Sălile Centrului Dramatic Mythos
Atelierul de arte vizuale „Hieroglifa”
(susţinut de Mihai GHEORGHE)

• Sîmbătă, 28 MARTIE, Duminică, 29 MARTIE
Orele 10. Salonul de arte vizuale Orion
Atelierul de semne „Nod 11”
(susţinut de Diana LEMNARU)

•Luni, 30 MARTIE 2015
Ora 10. Sala Studio „Ion Stratan”
Despre imaginarul artistic și construcția unui personaj
Atelier condus de Ilinca BERNEA și Mihaela Elena ZAMFIRESCU



Vernisajul expoziţiei

STVDIVM
(ediţia a II-a)

Expun:
Laura TACHE, Laura IOVU, Iustin MATEI,
Eduard DIACONU, Mihai ŞERBĂNOIU

Prezintă
Ioan Mihai COCHINESCU
Dragoş GRIGORESCU



Mihai ŞERBĂNOIU

Iustin Matei

Eduard DIACONU

Laura TACHE

Laura IOVU



LECŢIA
DE

MUZICĂ
Antonín DVOŘÁK
Piano Quintet No. 2, op. 81

Interpretează:
Emanuela GEAMĂNU
(pian)

Georgiana NAE
(violă)

Stelian NEMŢANU
(vioară)

Cosmin Horaţiu STOICA
(vioară)

Florin GĂUREANU
(violoncel)

Emanuela Geamănu este absolventă a
Universităţii Naţionale de Muzică Bucureşti,

Secţia de Interpretare Muzicală (Pian). În 2008,
susţine Teza de Doctorat intitulată

„Inovaţii în scriitura muzicii pentru pian din a doua
jumătate a secolului XX”.

A colaborat cu dirijori importanţi, precum:
Paul Popescu, Ovidiu Bălan, Dorin Frandeş,
Romeo Rîmbu, Ilarion Ionescu-Galaţi, Radu

Postăvaru, Matei Corvin, Cristian Brâncuşi şi
Jean-Claude Dodin, alături de Orchestrele

filarmonice din Ploieşti, Arad, Oradea,
Târgovişte şi Orchestra de Cameră Radio Bucureşti.

A susţinut recitaluri instrumentale şi ca-
merale în ţară şi în străinătate

(Franţa, Germania, Grecia, Italia, SUA, Belgia).
În anul 2009, în calitate de colaborator

al postului TVR Cultural, a fost distinsă de către
Primăria Municipiului Ploieşti cu

„Diploma Jubiliară” pentru contribuţia adusă
la promovarea creaţiei muzicale a

compozitorului Paul Constantinescu.



GEORGIANA NAE, personalitate puternică, spirit vioi şi ingenios, s-a născut pe 13 aprilie 1984, la
Slatina. A studiat viola în cadrul Şcolii de Muzică din Slatina, a Liceului de Artă din Ploieşti şi a
Universităţii Naţionale de Muzică din Bucureşti, clasa prof. Valeriu Pitulac, devenind licenţiată în
anul 2007. S-a aflat printre cîştigători la majoritatea concursurilor de specialitate la care a participat.
S-a remarcat în numeroasele recitaluri şi susţinute atît pe scenele româneşti cît şi în străinătate.
Între 2012 - 2014 a urmat cursuri de master la Universitatea Naţională de Muzică din Bucureşti,
clasa prof. Marian Movileanu.
Actualmente îşi desfăşoară activitatea ca şef al partidei de violă în cadrul orchestrei simfonice
a Filarmonicii „Paul Constantinescu” şi ca profesor de violă la Liceul de Artă „Carmen Sylva” din
Ploieşti.

Violonistul STELIAN NEMŢANU s-a născut la Ploieşti, în ziua de 1 ianuarie 1964. Şi-a făcut studiile
muzicale la Liceul de Muzică şi Arte Plastice din Ploieşti, Liceul de Muzică şi Arte Plastice din Târgu
Mureş şi Facultatea de Muzică a Universităţii „Spiru Haret” din Bucureşti.
A deţinut funcţia de concertmaestru al Orchestrei Simfonice a Filarmonicii „Paul Constantinescu” –
Ploieşti (1991 - 2000), al Orchestrei de Cameră a Conservatorului Naţional de Muzică din Beirut,
Liban (2000 - 2006), a fost şef partidă vioara a II-a în cadrul orchestrei ploieştene (2006 - 2010),
funcţie pe care o are şi în prezent, iar între 2010 - 2012 a fost concertmaestru al Orchestrei Regale
din Amman (Iordania). Violonist apreciat, Stelian Nemţanu are o bogată activitate solistică în ţară şi
în străinătate. A fost solistul Orchestrei Naţionale - Beirut, Orchestrei Regale - Amman, Orcherstrei
de Cameră din Frankfurt, precum şi al Filarmonicilor din Bacău, Ploieşti, Râmnicu Vâlcea,
bucurîndu-se de colaborări cu renumiţii dirijori: Ovidiu Bălan, Paul Popescu, Wojciech Czepiel,
W. Gholmiech, Maurice Bonnaerens, Harout Fazlian, Mohammad Sidiq.

Violonistul COSMIN HORAŢIU STOICA a studiat vioara cu profesorul Mircea Constantinescu la
Liceele de Muzică “G. Enescu” şi “D. Lipatti” din Bucureşti, fiind declarat şef de promoţie cu diploma
de onoare, în anul 1992. A urmat cursurile Universităţii Naţionale de Muzică din Bucureşti, clasa
prof. Modest Iftinchi, pe care le-a absolvit, ca şef de promoţie, în anul 1997. În 1998 a obţinut şi
diploma de master. A cîştigat nouă premii importante la concursuri naţionale şi două premii (I şi III)
internaţionale, în Italia. A susţinut concerte şi recitaluri în Bucureşti şi în ţară.
După terminarea studiilor, pentru o perioadă de cîţiva ani, a fost asistent universitar la catedra de
vioară a Universităţii Naţionale de Muzică din Bucureşti şi din septembrie 2000, prin concurs, a
ocupat un post de violonist în orchestra simfonică a Filarmonicii “Paul Constantinescu” din Ploieşti.
Un an mai tîrziu, devine concertmaestru al orchestrei.

Născut în anul 1968, în Băneasa, judeţul Constanţa, FLORIN GĂUREANU a început studiul violon-
celului la vîrsta de 9 ani, cu profesorul Costică Constantin, la Liceul de Artă din Galaţi. Între anii 1982
- 1990 este elev la Liceul de Artă „Octav Băncilă” din Iaşi, respectiv student al Conservatorului
„George Enescu”- Iaşi, Facultatea de Interpretare Muzicală, unde s-a bucurat de îndrumările renu-
miţilor profesori şi violoncelişti Romică Bălan, Dan Prelipcean şi Alexandru Moroşanu. După ter-
minarea Conservatorului, pentru o perioadă de 14 ani, a fost prim violoncelist în Orchestra Simfonică
a Filarmonicii „Moldova” din Iaşi, iar între 2002 - 2013 a făcut parte, în aceeaşi calitate, din Orches-
tra „Virtuozii din Patra” - Grecia. A susţinut numeroase recitaluri şi concerte dintre care şi un turneu
de concerte prin cele mai importante oraşe din Cipru, turneu în care a interpretat Variaţiunile pe o
temă Rococo, de Ceaikovski. A participat la turneele organizate de orchestrele din care a făcut parte
în: Grecia, Cipru, Italia, Germania, Franţa, Olanda, Austria şi altele.



O SCRISOARE DE DRAGOSTE
Colaj teatral din creaţia poetelor
Mara NICOARĂ şi Magdalena GHICA
Interpretează studenţii clasei de actorie
a Şcolii de Arte Ploieşti:
Teodora MATEI, Andreea BANU,
Andra ZOICAŞ, Andreea IANCU,
Anca MATEI, Gabriela NEDELCU,
Ioana NEGOIŢESCU, Andrei COMAN,
Cosmin BĂRBIERU, Laurenţiu OPREA

Scenariul şi regia
Mihai VASILE



AŞTEPTĂM UN ANUNŢ
IMPORTANT
adaptare după piesa de teatru
RAIUL VIRAN de Lelia MUNTEANU,
cu cinci SCRISORI IMAGINARE
de Octavian PALER

Interpretează actorii Centrului Dramatic MYTHOS:
Suzana MARIN, Ion STRECHE,
Mihaela GAFTOI, Alin GEORGESCU,
Alexandra SPĂTĂRELU, Edward STĂNESCU

Adaptarea şi regia
Mihai VASILE



Un anunţ important: AVEM PULS!

„Oameni buni, sărmanii mei prieteni, haideţi să fim
sinceri! Acum! Înainte de a ne mătura lumina asta
necruţătoare de pe faţa pămîntului!” - strigă către noi
unul dintre personajele acestui spectacol.

...De mai bine de 20 ani mă aşez, din cînd în cînd,
pe un scaun din sala Teatrului Equinox. Le-am încer-
cat pe toate. În toate anotimpurile. Am văzut iarna,
bucurie, tristeţe, deznădejde şi, mai ales, am văzut
speranţa. Astăzi am încercat un spectacol nouR
Dintr-un scaun nou. Unul în care am sosit de nicăieri.
Am plecat de undevaR cîndvaR însă mă trezesc
constant într-o Românie de nicăieri. ...un spectacol
atît de nou că am uitat cît de vechi e. E atît de nou
că doare. Îl ţin minte. Cu mulţi ani în urmă era un
spectacol înmugurit. Risipea mărinimos o aromă in-
cipientă de adevăr renegat. În seara asta „Raiul" a
înflorit. A fost linişte şi pace. Lumea a înţeles. Sau cel
puţin asta a lăsat să se vadă. Să se simtă... „Raiul
viran" s-a născut demult. Să vorbim doar despre
spectacol?! Mi-e greu să-l fac bucăţi. Nu e un puzzle.
E un tablou care te priveşte cu tristeţe. Îţi arată cu
degetul şi te bate pe umăr. „Încă mai dormi?!” - pare
că te întreabă. Culorile te ard. Adevărurile susură şi
foşnesc. Textul a fost un privilegiat: a fost servit de
doctoranzi în realitate şi vis. Actorii!... Au încetat de
mult să mai fie simple instrumente. Ei trăind realitatea
ca pe un vis şi visul ca pe o realitate. Ăsta e secretul
valorilor care bat de decenii în inima Palatului Cul-
turii. Rpentru că, pentru o seară, inima Palatului Cul-
turii a bătut normal. Amputat în falsa încercare de a-l
revigora, de a-l reconstitui şi repara, palatul revine la
viaţă la intervale imprecise, taman atunci cînd se
joacă la Equinox. Azi s-a făcut iar luni. E praf şi
plumb. Renovăm. Spoim. Pickamerul e isteric. In-
diferenţă şi prostie. Palatul e pustiu şi inima doarme.
Nu-i decît un spaţiu... viran. Oricum, LUAŢI UN LOC!
Rpentru prieteni, în mijlocul Palatului e o inimă care
bate din cînd în cînd. Asta aşa, ca să nu uităm că
trăim...

Anca Rusu
(2005)



BĂTRÎNUL: RDe ce te-ai întors ?
DOAMNA: De ce vă întoarceţi toţi?
BĂIATUL: Pentru că n-avem scăpareR
DOAMNA (Băiatului): Greşeşti, dragul meu. Tu n-ai
făcut decît să ieşi de pe corabie, să te învîrţi dea-
supra potopului şi să constaţi că apele nu s-au re-
tras. Ce puteai altceva să faci decît să te întorci ? Ai
procedat cum nu se poate mai raţional, după părerea
mea. De ce complici lucrurile?
BĂIATUL: Voi doi complicaţi lucrurile. V-aţi con-
fecţionat o plasă de cuvinte idioate cu care pescuiţi
orice. Mă consideraţl de pe-acum un fel de discipol al
vostru.
BĂTRÎNUL: Uite ce e, pe această Doamnă n-o
cunosc mai bine decît tine. Şi dacă tot vezi în jurul
tău numai duşmani, crede-mă că pot să-ţi fiu duşman
şi singur. Nu e nevoie să mă aliez cu nimeni.
DOAMNA: Lasă-l în pace, e obosit rău...
BĂTRÎNUL (Băiatului): Ne-am strîns aici de bună
voie. Avem un scop comun: aşteptăm un anunţ im-
portant.
BĂIATUL (îl întrerupe): Ce ne poate oferi un anunţ
important ? Ne dă el de lucru, ne dă de mîncare, ne
eliberează de-aici ?
DOAMNA (senină): Toate la un loc.
BĂIATUL: Cine să ne anunţe ceva important?
BĂTRÎNUL: Eşti superficial. Să nu-ţi închipui că o să
apară cineva anume. Un anunţ important e ca un
tren. Fiecare anunţ important îşi are gara lui; hruba
asta, de exemplu. Într-o zi anunţul va trage la peron,
se va opri ca acceleratul într-o gară fără însemnătate
- două minute ! - noi ne vom agăţa de el, persoanele
care ne-au condus la tren vor fi rugate să coboare
din vagoane...
DOAMNA: Povesteşti minunat!
BĂIATUL: Oameni buni, sărmanii mei prieteni, haideţi
să fim sinceri! Acum! Înainte de a ne mătura lumina
asta necruţătoare de pe faţa pămîntului! Numai fiind
sinceri acum, în ultimul ceas, vom putea cere cir-
cumstanţe antenuante pentru ca Istoria să ne ierte!



BUNAVESTIRE
prima mare sărbătoare creştină
a primăverii

Prezintă preotul Daniel STOICESCU

Proiecţia filmului
BUCURĂ-TE FLOAREA MĂRULUI
ŞI NU TE SPERIA DE ROD
de Mihai VASILE



LECŢIA
DE

POEZIE

Lansarea volumului

VENIREA FIULUI
de Dan DAVID
Editura Mythos, Ploieşti, 2015

Prezintă
M. GHIŢĂ MATEUCĂ
Mihai VASILE

Proiecţia filmului
AUTOPORTRET
de Mihai VASILE

Astăzi, 25 martie 2015, cînd această carte ajunge pen-
tru prima dată sub ochii cititorilor, se împlineşte un sfert de
veac de la plecarea din lume a poetului Dan David...

Fire tulburătoare, ludică, vulcanică şi de o vitalitate
ieşită din comun, Dan David a transferat în literatura sa
toate aceste date ale personalităţii sale, devenind, pentru
un timp, un „fenomen al literaturii române contemporane”.

Poemele (sau, poate, mai bine zis textele) din această
carte sînt printre ultimele „respirări” ale poetului, sînt,
adică, scrise în ultimele luni de viaţă. Desigur, a sperat
că va avea timp să le şlefuiască, să le dea forma finală,
chiar dacă, aparent, nu-i prea stătea în fire lucrul ăsta. Cu
unele dintre ele a reuşit (a se vedea facsimilele). Altele
au rămas aşa, sub forma aceea de torent de cuvinte...

În acest sens, cartea de faţă nu este una obişnuită. Ea
vrea, mai degrabă, să aducă aminte de minunatul om şi
poet Dan David. Şi despre necruţătorul său destin. Dar
este şi un fel de „dezvăluire” a felului în care gîndea şi îşi
scria textele acest „fenomen” al literaturii noastre din se-
colul trecut.

Am optat pentru titlul „Venirea fiului”, un titlu, aparent,
refuzat de poet, pentru că, într-un fel sau altul, această
carte ni-l readuce în memorie pe poet, cu ambiţia de a-l
păstra acolo cît mai mult timp...

Mihai Vasile



Născut la 11 octombrie 1952 la Bertea - Prahova,
Dan David (Dan Constantinoiu, pe numele său de stare
civilă), debutează în 1975 în „Luceafărul” şi apoi, după
o asiduă colaborare cu poeme şi proză la diverse re-
viste literare, în 1982, cîştigă concursul de debut de la
Editura „Eminescu” şi astfel îi apare primul volum, „Eu
vă iubesc pe toţi”, primit foarte bine de critică şi elogios
de întreaga lume literară. Pînă la sfîrşitul scurtei, dar
intensei sale vieţi, 25 martie 1990, Dan David publică
încă trei volume de versuri (şi-l definitivează pe-al pa-
trulea, care apare postum, cum spuneam): „Baladă
pentru copilărie”, 1982, „Lorelei”, 1984 şi „Podul cu fîn”,
1988, o carte de proză, un fel de jurnal de scriitor:
„Şarpele cu clopoţeii furaţi”, 1984, precum şi o seamă
de poeme prin revistele literare ale epocii. Lasă în ma-

nuscris multe alte poeme, valorificate în ediţia
din 2001 şi, iată, acum, din nou, în această
ediţie-facsimil...

Cartea de faţă impune nu numai prin ţinută
grafică, ci şi prin acea excepţională infrastruc-
tură profesională care, de regulă, nu este vizibilă
într-un produs editorial, aşa cum în spectacolul
de teatru, repetiţiile nu se văd, dar se presupun.
Mă refer la rigoarea editorială şi la criteriile pro-
fesionale, la tenacitate şi entuziasm, la acribie,
seriozitate şi excelenţă, adică la acea complexă
atitudine de moralitate şi responsabilitate cultu-
rală care condiţionează şi defineşte valoarea şi
pe care Mihai Vasile o onorează de fiecare dată
cînd vrea şi este lăsat să facă ceea ce ştie el mai
bine în materie editorială: carte-eveniment,
carte-obiect de artă. În privinţa asta, colaborarea
cu meseriaşii de la tipografia Karta-Graphic este
cît se poate de benefică.

Sînt încrezător că, prin frumuseţea şi va-
loarea sa, prin diversele şi profundele ei sem-
nificaţii, această carte va putea da startul unui
nou interes public şi instituţional faţă de poezia
lui Dan David, prin birourile Centrului Judeţean
de Cultură Prahova şi, implicit, ale Editurii
„Mythos”, visîndu-se deja la o mare ediţie critică
de tip „opera omnia” sau la o antologie făcută,

vorba aia, ca la carte, cu un studiu introductiv, cu un
aparat critic, cu indice, cu note, cu referinţe, cu tot ce tre-
buie pentru ca opera literară a lui Dan David să intre au-
toritar şi definitiv în circuitul valorilor culturale naţionale şi
să stîrnească acel maxim interes major la care numai
valorile literare majore sînt îndreptăţite...

Dan David este un poet-vulcan care erupe continuu,
a cărui poezie-magmă tinde să acopere tot şi să trans-
figureze lumea prin propria sa incandescenţă. La o
asemenea desfăşurare de forţă lirică, versul nu există,
strofa nu ajută, poezia e mică, abia dacă ciclul de
poeme începe să suporte, să înmagazineze şi să trans-
mită fluxul magmatic al creaţiei poetice.

M. Ghiţă Mateucă



Dan David e un însingurat care
iubește oamenii.
Bănuiesc că numai din
nebunie frumoasă a pus
titlul romanului : Șarpele cu
clopoțeii furați.
Numai în bezna lui albastră pot să
se ivească asemenea metafore.
Un şarpe atît de
frumos (şi lăutar pe
deasupra) se înalţă în simţiri doar
prin California.
Se pricepe, sper, că Dan David
umblă pe urmele lui John
Steinbeck. Cărări de aur.
Lumini în scădere. Trepte de lut
fructifer.
În clipa asta, eu îi doresc lui Dan
David să se scalde în
valuri de noroc şi de nenoroc. Îi
doresc să fie, adică, mereu tînăr
şi vesel.

Fănuş Neagu
21 iunie 1983



Dan David, poet necomun şi incomod, frapează
prin originalitate stilistică, inteligenţă nervoasă,
limbaj poetic nou şi derutant (...) Poemele sînt şo-
cante, vii, ilariante, probînd stăpînirea unui stil
oral, sincopat, agresiv, debordant, mozaicat, re-
unind în albia lui textuală expresia frustă, familiară
provincială sau argotică şi citatul preţios, enunţul
grav, melancolic, desperat şi chiuitura folclorică.

Cezar Ivănescu

Orice ai cita din poezia lui Dan
David demonstrează dotația na-
tivăR Nimic din ceea ce este
omenesc nu pare a-l opriR
Libertatea de exprimare e, fără
exagerare, ieșită din comunR

A. I. Brumaru

Dan David sparge toate tiparele
posibileR se află la începutul
unei cariere scriitoricești fur-
tunoase.

Alex. Ștefănescu

Dan David este un talent puternic
și febril.

Laurențiu Ulici



A DOUA
LECŢIE

DE MUZICĂ

RECITAL DE MUZICA CELTICA

,,

susţinut de Grupul GALATEEA
Iulian Anghel a început studiul chitarei clasice în 1982 cu
profesorul Constantin Mitulescu. A absolvit Universitatea
Naţională de Muzică, secţia Pedagogie în 1999 si Universi-
tatea „Valahia” din Târgovişte, secţia Chitară clasică în
2005. În prezent este profesor de chitară la Colegiul de Artă
„Carmen Sylva” şi la Palatul Copiilor din Ploieşti. A concer-
tat cu filarmonici din ţară, sub bagheta dirijorilor Ilarion
Ionescu Galaţi, Romeo Râmbu, Yukio Kitahara, alături de
Marin Cazacu, Ondin Brezeanu ş.a. A început să cînte mu-
zică celtică şi medievală încă din anul 2008, la festivalul me-
dieval de la Sighişoara. De atunci a participat ca solist sau
membru în diverse formaţii de gen la majoritatea festiva-
lurilor medievale din ţară dar şi peste hotare (Italia, Cipru).
În luna ianuarie a anului 2014 a iniţiat formarea Grupului de
muzică celtică „Galateea”.

Ioana Ovesea a început studiul
viorii la vîrsta de 7 ani, la Liceul de
muzică „George Enescu” din Bu-
cureşti şi a absolvit, în anul 2006,
Universitatea de Muzică din
Stuttgart, Germania. În această
perioadă a susţinut numeroase
recitaluri şi concerte, a fost mem-
bră a orchestrei „Junge Deutsche
Philarmonie” cu care a concertat
pe mari scene internationale din
Anglia, Scoţia, Franţa, Germania,
Elveţia. Din anul 2014 face parte
din Grupul „Galateea”.



Adelina Grosu, a absolvit Colegiul de Artă „Car-
men Sylva” din Ploieşti. A studiat chitara clasică timp
de opt ani, perioadă în care a participat la diverse
concursuri muzicale. În anul 2011 şi-a început ac-
tivitatea în domeniul muzicii medievale, cîntînd vocal
şi instrumental (percuţie) în spectacole din ţară cît şi
din străinătate (Italia, Cipru). Din anul 2014 este
membră a Grupului „Galateea”.



ZIUA
MONDIALĂ A
TEATRULUI

Sub copaci în sate minuscule sau pe scene dotate cu
tehnologii avansate din marile metropole ale lumii; în săli
de clasă sau pe cîmpuri şi în temple; în mahalale, pieţe
ale oraşelor, centre comunitare sau subsoluri din centrele
vechi ale oraşelor, oamenii se adună pentru a intra în co-
muniune cu efemerele lumi teatrale pe care le creăm pen-
tru a ne exprima complexitatea umană, diversitatea,
vulnerabilitatea în carne şi oase, prin răsuflare şi voce.

Ne adunăm pentru a plînge şi a ne aminti; pentru a rîde
şi a contempla; pentru a învăţa şi a mărturisi şi a ne ima-
gina. Pentru a ne minuna de dibăcia tehnică şi pentru a
întruchipa zei. Pentru a ne recăpăta suflul colectiv în faţa
capacităţii noastre de a crea frumuseţe, compasiune, sau
monstruozităţi. Venim pentru a căpăta noi energii şi puteri.
Pentru a sărbători bogăţia şi diversitatea culturilor noas-
tre şi pentru a şterge graniţele care ne despart.

Oriunde se află o societate umană, acolo se manifestă
irepresibilul Spirit al Spectacolului. Născut în comunitate,
el poartă măştile şi costumele diferitelor noastre tradiţii.
El pune la treabă limbile, ritmurile şi gesturile noastre,
creînd un spaţiu în mijlocul nostru.

Iar noi, artiştii care lucrăm cu acest vechi spirit, ne
simţim datori să-l îndreptăm, prin inimile, ideile şi trupurile
noastre, către dezvăluirea realităţilor noastre, în toată ba-
nalitatea lor, dar şi cu misterul lor strălucitor.

Însă, în această epocă în care milioane de oameni se

luptă pentru a supravieţui, suferă din cauza unor regimuri
tiranice sau a capitalismului rapace, fug din calea
războaielor şi vitregiilor; în care serviciile secrete ne in-
vadează viaţa privată, iar cuvintele noastre sînt cenzurate
de guverne care se amestecă nepoftite; în care pădurile
sînt rase de pe faţa pămîntului, speciile exterminate, iar
oceanele otrăvite: ce anume ne mai simţim noi datori să
dezvăluim?

În această lume de puteri inegale, în care diverse
grupuri hegemonice încearcă să ne convingă că un
popor, o rasă, un sex, o preferinţă sexuală, o religie, o
ideologie, un anume cadru cultural sînt superioare tuturor
celorlalte, mai putem oare susţine ideea că arta ar trebui
să fie separată de constrîngerile agendelor sociale?

Ce ar trebui să facem noi, artiştii arenelor şi ai scenelor:
să ne conformăm cererilor igienizate ale pieţei, sau să ne
folosim de puterea pe care o avem: aceea de a crea un
spaţiu în inima şi mintea societăţii, de a aduna oamenii în
jurul nostru, de a aduce inspiraţie, încîntare şi informaţie
şi de a crea o lume a speranţei şi a conlucrării cu inimile
deschise?

Brett Bailey

Mesajul adresat lumii de Ziua Mondială a
Teatrului, în anul 2014



LECŢIA
DE

TEATRU
INTOLERANŢĂ
de Dumitru SOLOMON



Adaptarea pentru scenă a pieselor
LIFTUL, HOLUL şi INAMICII
de Dumitru Solomon

Interpretează actorii Centrului Dramatic
MYTHOS:
Suzana MARIN, Ion STRECHE,
Mihaela GAFTOI, Alin GEORGESCU,
Alexandra SPĂTĂRELU,
Edward STĂNESCU

Adaptarea şi regia
Mihai VASILE



Nu avem cunoştinţă că s-ar produce în altă
parte din ţară ceva asemănător.
Cu atît mai mult e bine ca „fenomenul de la
Ploieşti" să fie cunoscut şi recunoscut
în mişcarea noastră teatrală, pentru că el
este semnificativ pentru ceea ce înseamnă
o abordare modernă, novatoare
a exerciţiului scenic.

Dumitru Solomon
(Fragment dintr-un amplu articol despre Teatrul

Equinox, apărut în Revista Contemporanul în
anul1987)



CAMERISTELE
de Jean Genet

Interpretează
Evelyn MARCU
Cristiana SAVU
Monica FLORESCU

Adaptarea şi regia
Mihai VASILE



Actriţă a Teatrului Equinox în perioada 2006 – 2010, a jucat aici în
unele dintre cele mai importante spectacole ale acestui teatru: „Torna

Umbra”, „Cascando”, „Exclus”, „VIA LUCIS”, „Măreţia frigului” ş.a.
Absolventă a Facultăţii de Arta Actorului în 2013, Evelyn Marcu

a dat viaţă pe scenă unor personaje din creaţia dramaturgilor Eugen
Ionesco, Lev Tolstoi, Marin Sorescu, Lucia Demetrius, Noel Coward.

O voce şi o prezenţă scenică aparte, un puternic tumult interior,
o privire lucidă asupra misiunii sociale a actului teatral,

toate acestea fac portretul unei artiste în plină ascensiune.

Studentă a cursului de actorie a Şcolii de Arte din Ploieşti, apoi a Fa-
cultăţii de Teatru a Universităţii Hyperion (clasa prof. Virgil Ogăşanu),
Cristiana Savu a interpretat de-a lungul timpului personaje din dra-

maturgia românească şi universală (Cehov, Robert Thomas, Lucia
Demetrius, Noel Coward, Valentin Kataev ş.a.) În prezent îşi continuă

studiile cu un masterat în teatru unde studiază tragedia antică inter-
pretînd rolul Casandrei în spectacolul „Sfârșitul Troiei”, adaptare de

Walter Jens după piesa „Troienele” de Euripide, în regia Lilianei Pană.
Din ianuarie 2015 devine actriță a Teatrului Logos din București, în

prezent, lucrînd la două spectacole în regia lui Oswald Gayer.

Absolventă a Facultăţii de Teatru în anul 2001, Monica Florescu
este deţinătoarea unui trofeu rîvnit de mulţi actori tineri: Premiul spe-
cial al juriului „Sică Alexandrescu” la Gala Tînărului Actor „Hop”, în
anul 2004. Fire curioasă şi independentă, tînăra actriţă face teatru
la festivaluri din ţară şi din străinătate (Timişoara, Sibiu, Bucureşti,

Braşov, Râmnicu Vâlcea, Madrid, Viena ş.a.), din cînd în cînd, fiind
distribuită de regizori de prestigiu în proiectele lor teatrale:

Ion Lucian, Constantin Dicu, Yuriy Kordonskiy, Marian Popescu,
Yukio Mishima, Clara Flores Aguilera.



O nouă viziune
asupra literaturii
moderne:
romanul video

EMMA DANSON
un roman video de

Mihai VASILE



CUTIA
DE

REZONANȚĂ

Recital
de dans
și poezie
Ilinca BERNEA
şi
Mihaela Elena
ZAMFIRESCU



LECŢIA
DESPRE

CĂRŢI

Lansarea volumului

CĂLĂTOR
ÎN ŢARA
EQUINOXULUI
de Roland MÉNARD
Editura Mythos, Ploieşti, 2015

Prezintă
Mihai VASILE



Cartea aceasta a fost scrisă în urmă cu mai bine
de douăzeci de ani, după ce autorul, Roland
Ménard, a participat la premiera mondială a spec-
tacolului „Poarta Infernului” după textul său dra-
matic cu acelaşi titlu, pus în scenă de Teatrul
Equinox din Ploieşti, premieră care a avut loc în
ziua de 26 iunie 1992.

Cartea a apărut pentru prima dată, sub auspiciile
Servicului Cultural al Ambasadei Franţei la Bu-
cureşti, în anul 1999, în limba franceză, ediţie prile-
juită de primul festival internaţional de teatru
francofon „Théâtre de la poésie, la poésie du
théâtre”, găzduit de Teatrul Equinox şi organizat
împreună cu Alianţa Franceză din Ploieşti...

Cartea a apărut atunci cu titlul „Ça ne fait pas
rien”, cu referire uşor autoironică la surpriza nemă-
surată pe care i-au făcut-o în timpul celor două călă-
torii în România (una în anul 1968 iar cealaltă în
1992) oamenii pe care i-a întîlnit aici şi care ştiau
atît de bine limba franceză, încît această dublă
negaţie, incorectă în limba franceză, i s-a părut...
fermecătoare.

Autorul a fost surprins de apariţia cărţii, întrucît
îmi trimisese dactilograma ei doar ca un semn al
prieteniei care ne lega de cîţiva ani.

Într-o emoţionantă scrisoare, la mai multă
vreme după această apariţie editorială, mi-a
remis alte cîteva capitole pe care să le adaug
cărţii sale... Şi tot atunci mi-a sugerat să-i pun
titlul „Călător în ţara Equinoxului”.

Cititorul acestei cărţi va descoperi un excelent
scriitor, un foarte fin observator al societăţii
româneşti din primii ani de după 1989, dar şi com-
paraţiile uneori extrem de tăioase cu societatea
franceză a acelor vremuri.

Cu un delicat simţ al umorului şi o fină ironie care
se transformă, uneori, subtil, în autoironie, Roland
Ménard scrie despre această experienţă a sa la

întîlnirea dintre două lumi, dintre două culturi,
începînd cu anul 1945, an în care a întîlnit pentru
prima dată România, întruchipată în cea care avea
să-i devină soţie...

Am hotărît să publicăm cartea aceasta acum,
cînd, după o istorie de treizeci şi trei de ani, Teatrul
Equinox şi-a închis definitiv porţile în anul 2013
(după ce a scris o pagină interesantă în peisajul
teatral românesc), pentru că ni s-a părut firesc să
mai adăugăm şi această privire „dinafară” asupra
istoriei şi particularităţilor acestui teatru.

Mihai Vasile
ianuarie 2015



Roland Ménard, actor, dramaturg, poet şi
plastician francez s-a născut la 24 august 1923,
la Paris.

În 1947 se căsătoreşte cu o femeie de ori-
gine română şi, datorată acestei prime iubiri,
se naşte o a doua, pentru ţara în care s-a năs-
cut soţia sa.

Scrie, astfel, prima sa piesă de teatru,
Alexandru Lăpuşneanu, inspirîndu-se din
viaţa tumultoasă a prinţului român, piesă jucată

la Radio France Culture de către actorii
Comediei Franceze.

Scrie foarte mult teatru pentru radio
(France Culture şi Radio Suisse Romande),
foarte apreciat de public şi critică, printre
adaptările sale pentru radio numărîndu-se şi
foiletonul dramatic Călătoria cea lungă,
după romanul Şatra de Zaharia Stancu.

Din variata sa operă literară, pot fi
menţionate piesele de teatru Rashomon şi
alte povestiri, Autobuzul, Poarta Infernu-
lui, În alb şi negru, Hippo Népo sau Flu-
turele Mozart, Vizita lui Sem, Pipo, hoţul
scărilor, volumul de memorialistică Ça ne
fait pas rien... (Două călătorii în România),
romanul Bătrînul, volumul de versuri
Poeme.

În anul 1992, Teatrul Equinox din Ploieşti a
jucat în premieră mondială piesa Poarta In-
fernului, iar în anul 2000, Poarta lui Roland,
un colaj din creaţia sa dramatică şi poetică, în
care, alături de actorii Teatrului Equinox a
jucat, în unul din rolurile principale, şi actorul
francez Roland Timsit.

Obţine, în anul 1997, Marele Premiu
Radio al Societăţii Autorilor şi Compozitorilor
Dramatici din Franţa, pentru „întreaga sa
operă”.

Este membru al Consiliului Naţional al
SNAC (Sindicatul Naţional al Autorilor şi Com-
pozitorilor) şi al Societăţii Oamenilor de Litere
din Franţa.

Prieten constant al României, a legat de-a
lungul deceniilor, cu oamenii de cultură de aici,
prietenii dintre cele mai trainice.



Un teatru ca oricare altul?*

Înfipt în mijlocul oraşului, Palatul Culturii din Ploieşti
mimează parcă arhitectura neoclasică a unor clădiri
pariziene. Păşind pe treptele imensei scări de beton care
duce la intrare, mă întrebam cam cum ar putea să arate în
clădirea asta sala teatrului în care aveam să-i cunosc pe
actorii şi regizorul piesei mele. Elena mi-a strîns mîna în
palma ei, parcă simţindu-mi neliniştea dar şi nerăbdarea.
Am zăbovit cîteva clipe cu mîna pe clanţa grea, de bronz
a uşii, după care am apăsat cu un fel de „fie ce-o fi” în gînd
şi-am intrat...

În faţa noastră s-a deschis deodată o imensă sală
străjuită de coloane albe. Lumina venea de undeva de
foarte de sus prin nişte vitralii. Am stat cîteva momente
bune în mijlocul acestei neverosimile săli. Elena nu se mai
sătura privind. Aproape că uitasem pentru ce am venit aici.
Noroc că, în timp ce noi ne lungeam gîturile pentru a privi
în sus, am auzit foarte aproape de noi un timid şi catifelat
„bon jour”. Ne-am oprit din contemplare. În faţa noastră - un
tînăr cu ochi mari şi pătrunzători, cu o barbă care a început
să albească pe ici pe colo. L-am recunoscut imediat după
fotografiile din voluminosul dosar cu datele despre viziunea
sa asupra acestei montări pe care mi l-a trimis la Paris cu
cîteva luni în urmă. Era Mihai Vasile, regizorul şi directorul
Teatrului Equinox.

Era pentru a nu ştiu cîta oară cînd mi se întîmpla să văd
un chip într-o fotografie, iar atunci cînd chiar mă întîlneam
faţă în faţă cu omul acela să nu mai pot aşeza imaginea fo-
tografică peste chipul real. Îl priveam pe acest tînăr artist,
pe care aveam sentimentul că-l ştiu dintotdeauna, cu un
ochi cercetător dar n-am avut timp prea mult să fac lucrul
ăsta, pentru că ne-a prins curtenitor de braţe şi, astfel, am
traversat imensa sală cu coloane albe după care am
pătruns în sala teatrului. M-am simţit uşor nesigur după ce
am auzit uşa închizîndu-se în urma noastră. Sala era cu-
fundată într-o lumină slabă, ca o ceaţă. Pe scena din faţa
noastră cîteva reflectoare luminau discret un decor prin
care se puteau zări siluete hieratice mişcîndu-se ca într-un
vis, însoţite de un fin zgomot de voci. Semiîntunericul dar
şi senzaţia unei neaşteptate dezorientări în spaţiu m-au
făcut să mă opresc pe la mijlocul sălii. L-am rugat pe tînărul

regizor să mă lase să mă obişnuiesc puţin cu locul, iar el
s-a scuzat că nu a aprins candelabrele sălii, numai că eu
şi, aproape în acelaşi timp, Elena l-am rugat în şoaptă să
nu facă lucrul ăsta...

Era atît de bine...
Mă simţeam, deodată, bine. Acel bine pe care ţi-l dă

sentimentul că eşti înconjurat de ceva ce ştii cu alte simţuri,
un ceva care este, de fapt, o sală de teatru ca toate sălile
de teatru din lumea asta.

Am pipăit cu mîna stîngă speteaza unui scaun, după
care m-am aşezat. Cred că Elena şi Mihai au făcut acelaşi
lucru pentru că nu am mai auzit nici un zgomot de paşi în
preajma mea. Priveam decorul şi discreta mişcare a
siluetelor. Nu-mi dădeam seama dacă am întrerupt o
repetiţie sau dacă sînt doar nişte preparative obişnuite
înainte de repetiţie.

Da, acesta era decorul pe care-l desenase Mihai, şi ale
cărui schiţe mi le-a trimis deunăzi... Trăiam parcă un vis.
Am scris „Poarta Infernului”, imaginîndu-mi în fel şi chip
locul, personajele, lumina şi întunericul. Dar acolo, era un
univers care se desfăcea molatec şi blînd în faţa ochilor
mei. Deodată s-au aprins reflectoarele pe cele două mari
podiumuri din stînga şi din dreapta scenei. Fusesem aver-
tizat de documentele din dosarul regizoral că cele trei ore
de spectacol se vor derula în spaţii care se vor modifica la
vedere. Acum, pe semne că maestrul de lumini îşi făcea
probele pentru că luminile se schimbau de la un spaţiu la
altul. Am întors capul în spatele meu. Elena mi-a atins uşor
umărul. În lumina aceea difuză i-am zărit un zîmbet larg ca
de copil la prima sa intrare într-o sală de teatru. Aş fi vrut
să stau încă multă vreme acolo şi să încep să-mi plasez
personajele din dramă în meandrele acelei scenografii. Cu
aceeaşi delicateţe, însă, Mihai ne-a invitat să traversăm
sala, apoi decorul pentru a ajunge în biroul său din spatele
scenei. Nu m-am putut abţine, la trecerea prin scenă, să nu
ating cu vîrful degetelor pînzele ca de păianjen care cobo-
rau din înălţimea scenei, iar cu privirea, obiectele aşezate
ici şi colo de actorii care au dispărut deodată ca şi cum
ceea ce văzusem eu nu fuseseră decît doar nişte himere...

*Fragment din cartea „Călător în Ţara Equinocţiului”
de Roland Ménard



LECŢIA
DESPRE

CĂRŢI

Lansarea volumului

FOC
CĂZUT
DIN STELE
de Gheorghe ENE
Editura Mythos, Ploieşti, 2015

Prezintă

Dragoş GRIGORESCU
Mihai VASILE



Pe cărările dorului
sau

100 de ani de veşnicie

Cartea de faţă este una neobişnuită. Ea
coboară din veşnicia satului şi îşi face un „acasă”
din sufletul nostru. De aceea, citind-o, ne vom
simţi vecini cu absolutul. Vom pipăi, fără a prinde
de veste, inefabilul. Şi totuşi, despre o carte de
poezie este vorba pînă la urmă. De ce este ea una
extraordinară? Pentru că un autor, ca o minune,
un țăran cu patru clase, scrie în cîteva pagini de o
stranie simplitate o veritabilă monografie a dorului
românesc. Poate pentru prima dată un autor al
secolului XX poartă un dialog cu autorii anonimi şi
imemoriali ai Mioriţei.

Cartea aceasta este ea însăși căzută din stele.
În cuvinte înlănţuite muzical ni se înfăţişează un
manual al dorului, al acestui atît de românesc sen-
timent al dorului. De-a lungul cîtorva zeci de
poeme asistăm la o analitică a dorului. Maniera di-
rectă de exprimare, metafora abruptă, de o rele-
vanţă percutantă ne aruncă în miezul dramatic al
vieţii. Versurile acestea sînt scrise în limba eternă
a sufletului şi ne dezleagă limba dialogului interior.
La capătul călătoriei prin viaţă, ceea ce ne rămîne
este sentimentul dorului ca matură sinteză
metafizică. Dorul este morala vieţii, ne învaţă
acestă carte.

Întruparea spiritului în lume este rară, discretă,
purtînd adeseori marca genialităţii. Pesemne că
aşa stau lucrurile şi cu Foc căzut din stele, de
vreme ce prin cîntecele aşezate în strofe
înţelegem, vorba lui Petre Ţuţea, că ţăranul român

stă de vorbă cu absolutul. De data aceasta nu în
biserică, ci într-o carte. Aşa cade versul din cer. În
acestă alchimie versificată a dorului regăsim
deopotrivă veşnicia lui Blaga, disperarea ciorani-
ană sau dorul dureros de dulce al lui Eminescu.

Povestea acestor poeme are şi un autor. Acest
prooroc al dorului se numeşte Gheorghe Ene. Se
naşte în urmă cu o sută de ani, adică în anul 1915,
în satul Vadu Părului, comuna Albeşti Paleologu
din judeţul Prahova. Din anul 1981 este membru
al Cenaclului poeţilor-ţărani „Glasul izvoarelor” din
cadrul Centrului Judeţean de Îndrumare a Creaţiei
Populare şi a Mişcării Artistice de Masă (actualul
Centru Judeţean de Cultură) Prahova.

În anul 1985 Gheorghe Ene obţine Premiul Uni-
unii Scriitorilor din România la cea de a patra
ediţie a Consfătuirii naţionale a cercurilor şi cena-
clurilor literare, secţiunea „poeţi-ţărani”. Premiul a
constat în monumentala „Istorie a literaturii
române de la origini pînă în prezent” a lui George
Călinescu, proaspăt apărută la Editura Minerva
(ediţia a II-a).

Este remarcabil cum, pe un fond istoric strivit
de ideologia comunistă, care confiscase ideea de
ţăran, tîrîndu-l în mod cinic la temelia noii orînduiri
sociale, poetul Gheorghe Ene reuşește să rămînă
țăran, acel țăran român etern, iar în poezia lui să
nu răzbată, nici măcar ca aluzie, vreo impuritate
impusă de politica vremii. Va fi avut probabil
orgoliul sănătos de țăran din sat, nu de oraş,
păstrîndu-şi cuminţenia pămîntului din care
provenea.

Dragoș Grigorescu



Această carte reuneşte creaţii ale poetului-
ţăran Gheorghe Ene, provenite din mai multe
surse.

Prima dintre ele este cartea „Frate Peline”
apărută în anul 1995 la Editura Universal Cart-
fil din Ploieşti, sub îngrijirea poetului Nicolae
Stanciu.

Alte surse sînt arhiva Centrului Judeţean de
Cultură şi cea personală.

Poetul Gheorghe Ene a fost una dintre

figurile cele mai importante ale Cenaclului
„Glasul izvoarelor” de pe lîngă instituţia noas-
tră, creaţiile sale poetice fiind apreciate de
foarte mulţi intelectuali ai anilor optzeci din
secolul trecut. Poate cea mai răsunătoare
apreciere este aceea în care preşedintele
Uniunii Scriitorilor din România de la acea
vreme, dramaturgul Dumitru Radu
Popescu, i-a înmînat Premiul I la reuni-
unea literară naţională de la Focşani, din
anul 1985, rostind emoţionat un discurs la
adresa lui Gheorghe Ene şi a creaţiei sale,
în aplauzele numeroasei asistenţe, după ce
acesta, la rugămintea lui D. R. Popescu a citit
cîteva din creaţiile sale din caietele de care
bătrînul poet nu se despărţea niciodată.
Unele dintre acestea se regăsesc în selecţia
din această carte.

Mihai Vasile

Spectacolul-lectură
RAPSODUL
GHEORGHE ENE –
OMUL PE CARE
NICHITA STĂNESCU
L-AR FI SĂRUTAT
PE INIMĂ
susţinut de Mihai VASILE



Foc căzut din stele

Pe cărarea de la moară
dorurile tot coboară,
eu mă uit în urma lor
să văd care-i mai uşor.

Dar dorurile toate-s grele.

Numai dorul mîndrei mele
este foc căzut din stele
pe capul inimii mele.
Mă arde-n amiaza mare
ca un muc de lumînare.
Strig la mîndra să mi-l stingă,
mîndra-ncepe iar să rîdă:
– Te lauzi că eşti fecior
şi te temi de-un pic de dor,
te lauzi că eşti voinic
şi ţi-e teamă de-un nimic!

Eu mă duc și tu rămîi

Pe la noi, pe lîngă sat,
curge Cricovul Sărat,
cînd mai mic şi cînd mai mare,
se duce încet la vale.
Curge peste pietricele
ducînd dorurile mele,
dorurile din pruncie
din dulcea copilărie.

Acum am îmbătrînit,
tîmplele mi s-au albit
şi ca mîine am să mor.
Tot cu-o moarte sînt dator.

Pîrîiaş, apă sărată,
tu în lume-ai altă soartă,
că deloc nu-mbătrîneşti
numai vadul ţi-adînceşti.

Eu mă duc şi tu rămîi
udînd maluri şi cîmpii,
apa ta, ca un covor,
strînge dorul tuturor
şi-l îngroapă-n fundul mării –
acolo-i Casa uitării.



O VIZIUNE A SENTIMENTELOR
Colaj teatral din creaţia poetului
Nichita STĂNESCU
Interpretează studenţii clasei de actorie
a Şcolii de Arte Ploieşti:
Alexandra SPĂTĂRELU
Edward STĂNESCU
Diana LICU, Adriana STOICA,
Andreea BARBU, Ana PASCU,
Diana COSTĂCHESCU,
Iustin MATEI, Vlad DIMULESCU
Scenariul şi regia
Mihai VASILE



AMINTIRI NU ARE DECÎT CLIPA DE-ACUM
de Nichita STĂNESCU

Interpretează actorii Centrului Dramatic MYTHOS:
Suzana MARIN, Ion STRECHE, Emilia DAN VASILE,

Mihaela GAFTOI, Alin GEORGESCU, Alexandra SPĂTĂRELU,
Edward STĂNESCU

Scenariul şi regia
Mihai VASILE







Închiderea Universităţii Libere
Nichita Stănescu
ediţia a X-a

expoziţii
recitaluri
proiecţii video
rezultate ale activităţilor
în atelierele de creaţie



Limba română este
maica mea.

Ea m-a trimis la şcoli
şi la armată.

De cîte ori îi scriu,
scriu :

„Al vostru, care
vă doreşte sănătate

şi care este sănătos!”

Nu trăim decît
o singură dată

şi numai
o singură viaţă.
A avea un ideal

înseamnă a avea
oglindă.

Într-un ideal te speli
ca într-o apă curată,
Într-o oglindă îţi speli

chipul obosit,
potrivindu-ţi-l

pînă cînd
te accepţi să fii.




