


În această ediţie...

...au scris pentru dumneavoastră:
Nichita Stănescu, Federico Garcia Lorca, Dan David,
Christian Crăciun, Anatoli Vasiliev, Mara Nicoară,
Magdalena Ghica, Mihai Vasile

...vor juca pentru dumneavoastră: actorii Centrului Dramatic Mythos -
Suzana Marin, Ion Streche, Luiza Buiac, Emilia Dan Vasile, Andreea
Banu, Adriana Stoica, Maria Rădulescu, Andrei Vasile, Cristian Neagu,
Sorin Arion, studenţii claselor de actorie ale Şcolii de Arte din Ploieşti:
Daria Negulescu, Bianca Nedelcu, Maria Ionescu, Dana Ionete,
Alexandra Iacomirescu, Alexandra Alexiu, Theodora Anghel,
Clara Ciocan, Mălina Manole, Theodor Cucu, Filip Ni]escu, Andrei Coman

...vor cînta pentru dumneavoastră: Emanuela Profirescu,
Cristina Trandafir, Rodica Boldorea, Bogdan Găzdac,
Octavian Tudose, Mihai Nichita

...vor expune pentru dumneavoastră:
Gheorghi]ă Ghinea - Uriașu, Georgiana, Viorel și Daniel Mertoiu

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

...au făcut film pentru dumneavoastră:
Florin Andreescu, Cătălin Apostol, Mihai Gheorghe, Grupul mc2film (Alin
Boeru, Vlad Ghinea, George Gänæaard, Valentin Păduraru), Mihai Vasile

...vor susţine ateliere pentru dumneavoastră: Mihai Gheorghe,
Dana Sînziana Vasile, Diana Lemnaru, Mihai Vasile

...au făcut acest festival pentru dumneavoastră: Centrul Judeţean
de Cultură Prahova, Centrul Dramatic Mythos, Şcoala de Arte Ploieşti
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MarFi, 21 martie
• Sala de spectacole a Centrului Dramatic Mythos

- Ora 18. Prelegerea Ce știe Daimonul,
susţinută de prof. dr. Christian Crăciun.

- Ora 18,30. Spectacolul Antrenorul de îngeri
de Nichita Stănescu. Interpretează actorii Centrului
Dramatic Mythos. Scenariul şi regia, Mihai Vasile.

Miercuri, 22 martie
• Sala studio „Ion Stratan” și sala de spectacole ale
Centrului Dramatic Mythos

- Ora 10. Prezentarea maeștrilor care sus]in
atelierele de crea]ie: atelierul de caligrafie „Scripta
manent”, susţinut de Mihai Vasile; de semne „Nod
11”, susţinut de Diana Lemnaru; de sunete
„Căutarea tonului”, susţinut de Mihai Vasile; de
imagine „Hieroglifa” (fotografie, film, arte vizuale),
susţinut de Mihai Gheorghe; de arhitectură literară
„Din ce sînt făcute gîndurile”, susţinut de Dana
Sînziana Vasile. Vizionări: diaporame, fotografii și
filme ale atelierelor de la edi]iile precedente ale
festivalului.

- Ora 11. Atelierul de imagine, sus]inut de Mihai
Gheorghe.

- Ora 18. Maramureș – Fară veche, Fară nouă.
Film documentar de Florin Andreescu.

Prezintă: Mihai Vasile şi Florin Andreescu.

Joi, 23 martie
• Sala studio „Ion Stratan”, galeria de artă și sala

de spectacole ale Centrului Dramatic Mythos.
- Ora 10. Atelierul de imagine, sus]inut de Mihai

Gheorghe.

- Ora 18. Gala de film a Studioului mc2film
din București.

Prezintă: Alin Boeru și Vlad Ghinea.

Vineri, 24 martie
• Salonul „Orion”, Sala studio „Ion Stratan” și sala
de spectacole ale Centrului Dramatic Mythos.

- Ora 10. Atelierul de semne sus]inut de artista
Diana Lemnaru.

- Ora 18. Prima lecFie de muzică.
Conferin]ă cu exemplificări sus]inută de
pianista, prof. dr. Emanuela Profirescu.

Sîmbătă, 25 martie
• Salonul „Orion”, Sala studio „Ion Stratan”, galeria
de artă și sala de spectacole ale Centrului
Dramatic Mythos.

- Ora 10. Atelierul de semne sus]inut de artista
Diana Lemnaru.

- Ora 13. Bunavestire, prima mare sărbătoare
creștină a primăverii, prezintă scriitorul Florin
Manole, teolog.

Proiec]ia filmului Bucură-te floarea mărului și
nu te speria de rod. Un eseu de Mihai Vasile

- Ora 18. Vernisajul expozi]iei de pictură și
grafică GheorghiFă Ghinea-Uriașu
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- Ora 18,30. Lec]ia despre căr]i. Venirea fiului
de Dan David.

Prezintă Mihai Vasile.
- Ora 19. Proiecţia filmului Autoportret.
Texte: Dan David. Un film de Mihai Vasile

Duminică, 26 martie
• Salonul „Orion” și sala de spectacole a Centrului
Dramatic Mythos.

- Ora 10. Vernisajul expozi]iei de artă
fotografică: Georgiana, Viorel și Daniel Mertoiu,
absolven]i ai Școlii de Arte, clasa fotografie și
cinematografie, prof. Mihai Vasile

- Ora 11. A doua lecţie de muzică.
Recital muzical sus]inut de mezzosoprana

Cristina Trandafir, soprana Rodica Boldorea,
chitaristul Bogdan Găzdac, bass-baritonul
Octavian Tudose, organistul Mihai Nichita

Luni, 27 martie
• Sala studio „Ion Stratan” și sala de spectacole ale
Centrului Dramatic Mythos.

- Ora 10. Atelierul de caligrafie sus]inut de
artistul Mihai Vasile.

- Ora 18. Mesajul adresat lumii cu ocazia Zilei
Mondiale a teatrului.

- Ora 18,30. Nichita Stănescu şi fratele său
mai mare, Federico Garcia Lorca.

Prelegere susţinută de Mihai Vasile.
- Ora 19. Spectacolul La orele cinci spre

seară… de Federico Garcia Lorca.
(Premieră absolută). Interpretează actorii Centrului
Dramatic Mythos.

Scenariul, scenografia și regia: Mihai Vasile.

MarFi, 28 martie
• Sala studio „Ion Stratan” și sala de spectacole ale
Centrului Dramatic Mythos.

- Ora 10. Atelierul de arhitectură literară
sus]inut de scriitoarea Dana Sînziana Vasile.

- Ora 18. De la documentar la fic]iune
Regizorul CĂTĂLIN APOSTOL și filmele sale
Cuibul de cuci și O zi bună

Miercuri, 29 martie
• Sala studio „Ion Stratan” și sala de spectacole

ale Centrului Dramatic Mythos.
- Ora 10. Atelierul de arhitectură literară

sus]inut de scriitoarea Dana Sînziana Vasile.

- Ora 18. Spectacolul TORNA UMBRA din
cadrul Proiectului „Teatrul mitologiei românești”,
sus]inut de actorii Centrului Dramatic Mythos.

Scenariul, scenografia și regia: Mihai Vasile.

Joi, 30 martie
• Sala studio „Ion Stratan” și sala de spectacole ale
Centrului Dramatic Mythos.

- Ora 10. Atelierul de sunete sus]inut de Mihai
Vasile.

- Ora 18. Gala tînărului actor.
Spectacolele Între mine și lume nu e decît o

cămașă de Mara Nicoară și Trandafirul de carne
de Magdalena Ghica.

Recitaluri individuale, sus]inute de actorii clasei
de actorie.

Vineri, 31 martie
• Sala studio „Ion Stratan” și sala de spectacole ale
Centrului Dramatic Mythos.



- Ora 10. Închiderea sesiunii de ateliere din
cadrul UniversităFii Libere Nichita Stănescu.
Evaluări, discu]ii libere, impresii, vernisaje, vizionări
de filme și diaporame, înmînarea diplomelor.

- Ora 18. Proiec]ia filmului MăreFia frigului (după
spectacolul cu același titlu, de Nichita Stănescu).
Director imagine: Mihai Gheorghe
Scenariul, scenografia și regia: Mihai Vasile







Nichita Stănescu a irupt în poezie ca un Făt Frumos
în basm. Nalt, mlădiu, cu gest gra]ios, casca de aur, surîs
între răsfă] și cunoaștere, acest pieton al aerului ne trezea
o uluială îngrijorată. Ora nu era coaptă, calendarul șovăia
între primăvară și toamnă, iar el - fără paloș sau buz-
dugan - intra dansînd în grădina cu lalele și balauri. Un
timp l-am crezut somnambul, spre a-mi da seama, mai
apoi, că Prîslea avea ornic din selenium, marcînd, mai fix
ca dibuiala noastră, vremile. Și așa, fără a părea măcar,
el a schimbat universul poeziei și modul zicerii, așa cum
doar trei sau patru înaintași o făcuseră, nichitizînd versul
român pe două decenii. Știam ce furtuni stîrnește adînca
originalitate printre netalente și talente, știam ce fragil vul-
nerabil era, dar Orfeu a prins să încînte firile și fiarele; cri-
tica bună l-a urmat, N. Manolescu a primit carte de carte
cu fine]e simpatetică, Eugen Simion a dedicat operei un
larg studiu de referin]ă, au urmat traducerile în limbi
străine și omagiile recunoașterilor, caracterul orfic (sau
orfeic?) al poeziei nichitiene s-a manifestat de la început,
irezistibil, de la acea eminesciană cavalcadă în zori.
Eugen Simion a scris despre „sentimentul de jubila]ie",
„frenezia solară", „vitalitatea diafanului", „stare incantato-
rie" - și nu voi reveni. Asistăm, în lumea sa, la o expansi-
une continuă. Fulger neîntrerupt, Nichita Stănescu
deschide, fără efort, por]i de eter, lacom de spa]iu, fără
adăstări, înghi]ind orizont după orizont. Vitalitatea ex-
plozivă îl proiectează în sus, în cosmos și de atunci
urmează uluitoarea plutire prin ale haosului văi, deprinsă
sau desprinsă din „Luceafărul”. Nimic terific, însă.

Cu o jubila]ie care e a geniului, el desface și face, în-
mul]ește dihăniile și formele, asociază cu o frenezie ce
părea incomunicabilă, disociază ce era trainic sudat, jon-
glează cu ideile, astrele, obiectele în plenitudinea de a fi;
astfel dislocînd structurile universului poetic, ca bard al
energiilor cosmice, își creează - zice Eugen Simion - „un
cod nou de coresponden]e". Vorbeam, la începuturi, de
„imponderabilitatea” lumii sale: planare lină prin volume

strălimpezi. Nu pot ști cît a deprins Nichita Stănescu din
feeria fizico-matematică (bănuiesc că nu excesiv), dar am
avut din ce în ce mai mult impresia că dezagregarea uni-
versului (poetic) anterior și re-structurarea unei lumi de
energii și radia]ii (pe ce căi ocolite, oculte - ale poeziei,
oricum) reflectă, refractă, stilizează, visează marea aven-
tură a secolului douăzeci. Metamorfozele prin diviziune și
reîmperechere – frenetice – constituie unul din aspectele
recodării generale, a repopulării. Fiindcă, la insisien]a lec-
turii, straniul univers (poetic) își arată coeren]a interioară,
inerentă Crea]iei.

Poezia sa coincide cu inaugurarea zborurilor inter-
planetare.

Poet de viziuni, totuși, cu toată mirifica metaforie, cu
toate menajeriile posibile și imposibile, mare poet, adică,
Nichita Stănescu a fost și este un fermecător. Dar cu
„Elegiile” se marchează o modificare: explozia de vitali-
tate senină ia sfîrșit, universul în expansiune ia contact
cu propriile sale limite (provizorii?). Acum începe, tot fre-
netic, densificarea imperiului și verificarea generală a tu-
turor văzutelor și nevăzutelor. Jubila]ia nichitiană fusese
încă de la început o nega]ie: a orizontului, a structurii ma-
teriei, - o distrugere incantatorie, însă o nega]ie în crea]ie
simultană. Acum, cu „Elegiile”, și după, se verifică nu-
merele, volumele, soliditatea fic]iunilor, validitatea
stru]ocămilelor și – mai ales – instrumentele crea]iei: cu-
vintele! Ingenuitatea genezei e urmată de gravitate: Cre-
atorul are o popula]ie întreagă de organizat. „O
organizare, ști]i, în artă nu se poate – îi spunea Picasso lui
Malraux – eu am schimbat-o cu alta, atîta tot”. „Atîta tot”
a făcut și Nichita Stănescu în poezie: a schimbat ordinea
veche prin alta. A sa? Da și nu, devreme ce poezia nouă
îi acceptă legiuirile. Cu entuziasm. S-a vorbit despre criză
în poezia nichitiană: este doar travaliul de încercare ce a
urmat după ziua a șaptea. Starea poeziei a fost ab intio o
aventură a existen]ei, după „Elegii” starea existen]ei
devine o aventură a poeziei. Am găsit undeva această

Sfîrtecatul Orfeu – nemuritorul
Paul Georgescu



axiomă a lui Anaxagoras: „Tot ceea ce este e forma vi-
zibilă a indivizibilului". E drama artei nichitiene: a exprima
inexprimabilul, a descrie invizibilul – prin necuvinte. Drama
cunoașterii? Drama expresiei? Cine le poate despăr]i?
Cine a mers mai departe decît el? Sentimentul limitei
naște monștri. Și ei nu au întîrziat să apară. La început,
translucizi și ușor ludici. Dar pe urmă, nu.

„Noduri și semne” marchează o modificare la starea
poeziei nichitiene. Este cartea a lui A fi și A nu fi – simul-
tan. Titlul sugerează incertul, căutarea; așa se și cheamă
poemul deschiderii – „Căutarea tonului” iar încheierea și-
rului: „Tonul”. Poetul vrea să spună altceva, trebuie să
spună ceva anume și caută un ton nefolosit, neauzit. At-
mosfera toată s-a schimbat, amurg oranj, temperatura a
scăzut brusc – cartea asta ar fi fost firesc să poarte ea
numele „Măre]ia frigului” – și viziunile terifice abundă. E o
carte a unei experien]e limită. Cu poeme zguduitoare, dar
și din cele cu așchii de viziune sau cu imaginea necrista-
lizată (propor]ia din volumele anterioare - aceeași). Cel
ce într-o călărire în zori se ]inuse mîndru în șa a fost trîn-
tit sîngeros de pe cal:

„Cînd m-am trezit eram chiar pe cîmp,
căzut de pe cal;” (p. 21)
sau
„Mi-aduc aminte, căzusem de pe cal,
și stam în iarbă înroșit” (p. 26)
sau
„Cum ști]i cu to]ii,
căzusem de pe cal, și nemișcat stăteam
în iarbă șiroind în sînge.” (p. 44)
Călăre]ul seme] de altădată, înghi]ind orizonturile

succesive, fulgerător, apare ca soldat trîntit pe pămînt,
șiroind de sînge. O metaforă este doar o metaforă, de-
sigur, dar aici apare ca situa]ie fundamentală. E o carte a
retezării. Receptivul orizont, însuși, e o ghilotină care taie,
retează, spintecă. „Nu curge din el” e un poem al suplici-
ilor: e jupuit, tras pe roată, i se sparge ochiul, i se smulge
limba și i se taie inima (pag.18). „Ochii mei nu mai
plîngeau cu lacrimi” (pag. 20), un poem al vaierului, după
cum „Mi-am îngropat cuvintele...” este unul al extinc]iei
treptate:

„Mi-am azvîrlit din]ii din gingie

și sabia mi-am descins-o din șold
Precis că inima mea este vie
și că eu sunt mort.” (pag. 24).
„Cum ști]i cu to]ii” evocă rana din piept, iar „Vai mie”,

am spus, o descăpă]înare:
„în timp ce capul îmi cădea în coșul
cel împletit de rafie, de o ]ărancă.
Și iute retezat
de pudicul călău.” (pag. 62);

în alt poem apare o rănire prin vultur:
„Mi-a dat sîngele pe gură,
iar ochiul
mi-era o băltoacă.” (pag. 67);

iar în altul, o tortură:
„Cînd m-am trezit din somn,
cu dalta îmi cioplea genunchiul.” (pag. 83).
Neîndoielnic că și în poeme mai vechi am întîlnit

scene de suferin]ă și mutilare, cum ar fi în acela,
zguduitor, de acum un deceniu, „Despre starea de
zbatere”. Dar acesta constituia doar o notă roșie, izolată,
pe cînd acum frecven]a cît mai ales contextul exprimă un
univers poetic modificat.

Cel mai recent volum e scris sub rigorile iernii în
dublul ei registru: letargia și cruzimea. Un admirabil poem
„Mergeam prin zăpadă înfrigurat” (pag. 28), al suferin]ei
letargice, al cufundării în uitarea sinelui, un poem al iernii:

„Mă înfrigurasem de tot și mergeam prin zăpadă,
și ningea atît de des
încît de vedere nu mai aveam nevoin]ă.”
Voi aminti, în aceeași ordine, un alt poem, tot ad-

mirabil:
„Cea]ă deasă, luminiscen]ă, compactă,
nu-mi văd nici mîinile
cea]a umedă, vîscoasă, șerpuitoare (...)
Nu există sus și nu există jos
Nu există înapoi și nu există înainte
deși merg de parcă aș sta
și stau de parcă aș merge.”
În citata „Mergeam prin zăpadă”, în care corbul a

fost înlocuit cu o vulpe, starea letargică se exprimă pe
întregul:

„înfrigurat prin zăpadă mergeam,



fără de suflet în mine și fără de ram,
se albea argintiu spre diminea]ă.”
Metafora adecvată a stării este înghe]ul:
„M-am dat de mîncare lupilor
dar lupii erau friguroși și bolînzi,
Mînca]i-mă, am strigat la ei, am strigat
Noi nu, mi-au răspuns
noi nu mîncăm om înghe]at” (pag. 84).
Dar „Iarna nemul]umirii” nu e doar letargie, ea e

anotimpul cruzimilor:
„Și-atuncea am visat într-o secundă,
cum toate capetele celor ce au fost decapita]i
sar înapoi din coșuri și se așează
pe gîturile roșii ce albesc.” (pag. 17).
Devenit lup, face o vizită „verilor lupi" cu o oaie la

subsuoară dar lupii, chiar și ei, zac în sîngeroasă letargie:
„Murise oaia și ningea pe noi
și ne albeam și ne albeam.”
Stîrvul piscului de piatră e un loc al masacrelor (pag.

159). Iarna, ca metaforă a letargiei și cruzimii, este
anotimpul căr]ii.

Nichita Stănescu a trăit o profund zguduitoare ex-
perien]ă personală și își caută modalitatea nouă de
zicere, vechea expresie devenind neîncăpătoare. Ex-
plozia de vitalitate a eroului plutind-fulgerînd într-un
univers pe măsura sa, propice și fertil, s-a înlocuit prin-
tr-o lume (poetică) cu cer jos și opac, cu orizont mic,
apăsător, înzăpezit, unde domină gerul, starea certitudi-
nară fiind înlocuită fie de o somnie chinuită, fie prin viziuni
de cruzime provocate de o persoană alegorică nicăieri
numită, peste tot prezentă. E lesne de observat că acest
liric frenetic e de o pudoare exemplară, subiectivitatea sa
obiectivîndu-se în viziuni.

Nichita Stănescu nu se confesează în direct, încît e
nevoie de o traducere a metaforei generale. Suferin]ă,
deci, indicibilă, ce-și caută tonul de zicere: „ca și cînd ai
fi mort și totuși alergînd, ca și cum ieri ar fi în curînd,/ ast-
fel stau palid și trist, fumegînd.” (pag. 34). Deosebit de
emo]ionantă mi s-a părut cruzimea în se stesso, în care
sinele își chinuie însinele, amintind de baudelaireanul
Heautontimorumenos:

„Mai singur sunt ca niciodată singur

n-am ramură cu umbră și n-am rădăcini
iubito sunt ca un butuc
pe care un călău retează
scurt
gîturile (...)
și voi striga
cît strigă un butuc
în care s-a înfipt toporul.” (pag. 36).
Orfeu ce domolea animalele, valurile și vînturile,

mîniile crunte, este el însuși o dureroasă vibra]ie:
„neliniștit stăteam,
urlînd stăteam
ca să-l îngrop în gînduri
și mi-era frică și nu surîdeam.” (pag. 79).
Daimonul ce-i slujise cu supușenie caută acum să-l

sugrume „întocmai cum zeul mă luase de beregată / ca să
mă sufoce de timp. Întocmai cum el mi-a spart ochii.”
(pag. 85). E un ton aspru, noul ton, ce poate fi concentrat
în acest dramatic vers; „Ia cunoștin]ă că nu am milă de
mine!” (pag. 66).

O carte a scindării - în multiple sensuri. A fi și a nu fi
totodată. Nu mă refer nici la dedublarea mai veche în
poezia nichitiană, la lupta poetului cu daimonul, îngerul,
etc., ci la despicare, jertfă ce este și o expia]ie. Întreg sce-
nariul se desfășoară între două tărîmuri, a căror comuni-
care se face prin „tunelul oranj", între a fi și a nu fi,
subpămîntean, de crud ciudată lumină. Domnește un
anotimp dur, cu animale singuratice hibride (lup cu gît de
lebădă), în capcană, rănite de moarte. Vitalitatea însăși,
atît de caracteristică operei anterioare, devine sursă de
tortură. Scindarea e suferin]ă și jertfă. Într-unul din cele
mai emo]ionante poeme („Marea era liniștită și oarbă”),
jertfa aduce împăcarea. Luna tăiase marea în două. Po-
etul merge descul] pe raza selenară dar e tăiat în două de
aceasta. Marea se înroșește de sîngele jertfei:

„marea era roșie
și liniștită
și calmă” (pag. 97).
Altă poezie („Ce simte un pește sfîrtecat” - pag. 98,

se dedică tuturor sfîrtecărilor, iar „Tonul” cîntă despăr]irile
de A fi, treptata dezobișnuire de existent. Orfeu, cel ce
îmblînzea fiarele, cel ce-și vizita neamurile cu o ciurdă de



lei străvezii, Orfeu, acum despicat, e amușinat, înconjurat,
de haite de lupi în rînjire. Lupii abundă. Dar ce e ciudat e
că, părăsit de daimon, el însuși devine lup. Nu poate,
Orfeu, nu mai vrea să încînte dobitoacele? De altfel, din
perspectiva durerii, poemele pot fi împăr]ite în două feluri:
1. Descriptio doloris; 2. Procese verbale de viziuni. Spun
„procese verbale” în sensul despuierii stilistice, al le-
pădării de metafore, al gravită]ii dure din ton. Extrema
răceală cu care insul liric descrie suferin]ele proprii.

E o carte a pedepselor. De spintecare am vorbit, ca
și de răniri, mutilări, decapitări, de amenin]area dihăniilor
singuratice sau în haite, de amor]ire și nepăsare prin
înghe] am vorbit, ca și de descriptio doloris și procesele
verbale de viziuni grandioase. Altă pedeapsă ar fi des-
păr]irea organului de func]ie: izvorul de curgerea, de-
venirea lui, revenirea fiin]ei în limitele ei (privirea, refulată,
se reîntoarce în pupilă). Dar pedeapsa evidentă de la
prima ochire este mișcarea ca atare. Repedele Orfeu, la-
comul de spa]ii, înghi]itorul de orizonturi, fulgerul neîntre-
rupt prin văile haosului, cel ce conturna plane]ii resimte
acum drept condamnare mișcarea ca atare, fuga fără fi-
nalitate, („...deși merg de parcă aș sta locului/ și stau locu-
lui/ de parcă aș merge”). Sînt pedepse infernale. Mersul
fără finalitate e și grotesc-macabru:

„Alerg nebun și singur
și în patru labe
să văd unde îl duc ca să-l îngroape.”
(„Mozart și cîinele spaniol”).
De aceea, cel ce găsea plenitudinea în mișcare își

află extazul în imobilitate:
„Eram vrăjit și nici nu mai mișcam
to]i vulturii stăteau în]epeni]i în aer,
iar soarele spărsese cerul,
cu sunet de lumină și cu vaer.”
Poemul e de o înghe]ată măre]ie:
„în bra]ul meu întins și rece
ca sceptru eu ]ineam ce nu mai trece(...)
nu răsăream, nu apuneam...” (pag. 42).
Poetul plutirii în imponderabil, al fulgerătoarelor de-

plasări și al sentimentului de jubila]ie, ce ajunge să vadă
o pedeapsă în deplasare, în]epenește-n jil]u-i, investit:

„Stam rege fix, de piatră și de stea

]inînd oprit cuvîntu-n gura mea,
necîntător.” (pag. 43).
Daimonul a fost mereu înso]itorul fidel al Poetului

care, părăsit de acesta, își pierde for]a, recade; dar în
noul volum daimonul însuși suferă, ca și omul, iar invocat,
apare urlînd. De subliniat că suferin]a fizică e joasă,
necru]ătoare, devenind fertilă doar cînd depășește tru-
pescul, deschide o privire către altceva: „Da. Sîngele nu
cîntă!” (pag. 67). Varietatea lumii, cu cascada ei de meta-
morfoze, nu-l mai satisface - simte un jind nespus spre
„altceva" (pag. 37). Și, astfel, prin zicerea suferin]ei,
devine Orfeu sfîșiatul - nemuritor.

Ceea ce apare, cu totul nou, în această carte este
perceperea lumii prin suferin]ă. Insul liric fiind îndurerat,
se schimbă tonul cîntării, se modifică structura universu-
lui poetic. Lumile în expansiune frenetică stopează, se
contractă, universul poetic e acum strîmt, apăsător,
umplut cu o ciudată lumină oranj, dominat de o iarnă letar-
gică și crudă, în care animalele, altădată fermecate de
Orfeu, sînt sinistru agresive. Vitalitatea nichitiană, în-
toarsă in se stesso, torturează: e o carte a despicării, mu-
tilărilor și descăpă]înărilor, mișcarea - sim]ită ca
pedeapsă. Cartea lui A fi și a nu fi, cartea unei trăiri
limită, o gravă aventură existen]ială.



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 Filologie
(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 „Gottfried von Herder”. Decernarea premiu-
lui 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 - Macedonia,
i se decernează „Cununa de aur" - marele premiu al Festivalu-
lui 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.



MarFi, 21 martie 2017, ora 18
Sala de spectacole a Centrului Dramatic Mythos.

Prelegerea
Ce știe Daimonul
susţinută de prof. dr. Christian Crăciun

Christian Crăciun este una dintre personalită]ile mar-
cante ale culturii românești contemporane. Critic literar,
eseist, publicist, domnia-sa a îmbogă]it toate domeniile
pe care le-a atins fie și doar în treacăt, cu acribia și for]a
sa de evocare.

S-a născut la 13 decembrie 1953 în comuna Florești
din jude]ul Prahova.

Și-a făcut studiile generale în comuna natală, urmate
de cele liceale la Colegiul Na]ional „Ion Luca Caragiale”
din Ploieşti. Este absolvent al Facultăţii de Limba şi Li-
teratura Română a Universităţii Bucureşti (1976), mai
apoi ob]inînd doctoratul în Filologie. Încă de la absolvire
este profesor la Colegiul „I.L. Caragiale” din Moreni. A
debutat cu poezie în revista liceului, apoi în presa stu-
denţească cu recenzii şi eseuri. Colaborează cu eseuri
și critică literară la revistele: „Orizont”, „Steaua”, „Tran-
silvania”, „Echinox”, „România literară”, „Vatra”, „Supli-
mentul literar-artistic al Scînteii tineretului”. După 1989
deţine o rubrică de eseu, critică literară în „Cronica”,
apoi mai publică în revistele: „22”, „Literatorul”, „Con-
trapunct”, „Axioma”, „Litere”, „Caiete critice”, „Viaţa
românească”, „Revista nouă”. Între 1997-1999 este co-
laborator, cu o emisiune de cultură, la postul Antena 1
Ploieşti. Este membru al unor cenacluri literare precum:
„Cezar Petrescu” din Floreşti (1975-1991), „Geo Bogza”
din Câmpina şi „Axioma”, Ploieşti (din 1990 şi pînă în
prezent), dar şi al Societăţii Scriitorilor „C. Negri” din
Galaţi (Filiala Ploieşti). A debutat editorial în volumul an-
tologic „Liviu Rebreanu după un veac” (1985) cu studiul
„Între două spînzurători”. Publicistica sa abordează o
largă paletă de subiecte privind viaţa literară, culturală,
socială sau chiar politică, contemporană, în general:

„Labirintul invizibil”, „Turnul Babel”, „Eseu despre ima-
gine”, „Postura”, „Foamea şi setea”, „Enciclopedism”,
„Este cartea o marfă?”.

Scrieri:
Intrări în labirint, Editura Fundaţiei Culturale LIBRA,

Bucureşti, 2005.
Ucronia eminesciană. Eseu despre timp și ima-

gine în „Memento mori”, Editura Institutului Cultural
Român, București, 2010

Circumstan0iale, Editura Premier, Ploiești, 2012
Isografii. Eseuri despre evadarea în esen0ial,

Editura Eikon, Cluj-Napoca, 2013

Antologii:
Liviu Rebreanu după un veac: evocări, comentarii

critice, perspective străine, mărturii ale prozatorilor
de azi, Cluj-Napoca, Editura Dacia, 1985.



Acum, la (pe)trecerea de pietoni cosmici peste un
cumpăt de ani încărcat de spaime apocaliptice, puţine
poeme ne vor fi părînd mai potrivite întru alinarea lor
decît „Daimonul meu către mine” de Nichita Stănescu.
Mi se pare acest poem exemplar pentru felul în care
numeşte lupta cuvîntului cu timpul. Violent şi delicat,
desenul loveşte retina. Tablou de apocalipsă me-
dievală, de teroare milenaristă, textul supune poezia
probei ultime a morţii universale şi implicit a morţii cu-
vîntului. Cosmogonie à rebours, poemul nichitian oferă
un instantaneu asupra naşterii cuvîntului ca an-
tithanatos.

Este aproape o poezie didactică, în sensul hesiodic.
Un text de învăţătură (ce înseamnă, în fond, daimonul
decît marele pedagog interior, de la Socrate şi Stoici
citire - scuzaţi improprietatea cuvîntului! - ). Dialogic şi
imperativ. Completează func]ia de convingere „argu-
mentativă” (da, există şi aşa ceva!) a liricului episod cu
porunca unui atoateştiutor. Ridicînd întrebarea capi-
tală: cum poate fi transmisă o învăţătură despre Sfîrşit?
Poetul renunţă în bună măsură la frivolitatea origina-
lităţii imagistice; nu-ţi poţi permite să fii original în imi-
nenţa potopului de foc. Sub orizontul Apocalipticului nu
mai rămîn din gramatică decît exclamaţia şi impera-
tivul. Asculţi şi te revolţi împotriva neputinţei tale. În
războiul dintre timp şi cuvînt, poezia se retrage în-
grozită, descărnată. Imaginea convenţională a focului
mistuitor, a izvoarelor şi a tuturor apelor „absorbite de
setea unei făpturi alergînd” este de fapt şi singura
imagine a poeziei. Restul imaginilor decurg din ea şi
nici o alta nu mai pare posibilă.

Scriem totdeauna împotriva focului mistuitor. Scriem
din iluzia că măcar cuvîntul, aerian şi angelic, nu se
topeşte sub incendiul final. „I-am spus Daimonului: -
Tu nu ştii că / vorba arde, / verbul putrezeşte, / iar cu-
vîntul / nu se întrupează ci se destrupează?”. „Ştiu
asta...” va răspunde Daimonul. Lucrarea însăşi pe care
o cere el imediat este împotriva acestei grozave ştiinţe:
să te transformi în cuvinte tocmai pentru că însuşi cu-

vîntul este incendiat şi incendiator. Poetul? El dă mai
multă crezare propriului daimon decît propriei spaime.
Această fractură face posibil dialogul, tragicul dialog.
Nichita ar fi putut izvodi o poezie abstractă, metaforică
despre groaza obştească de extincţia finală. El alege
însă didactica magna a sciziunii re-plicate. Daimonul
deţine atît prevestirea, cît şi soluţia.

De aceea poemul este construit precum o balanţă
(nu sîntem oare în chiar ceasul Judecăţii?). Talgerul
din stînga: scriptul apocaliptic propriu-zis în descrierea
Daimonului avertizator. Talgerul din dreapta: soluţia
mîntuirii, trecerea în cuvinte. Trunchiul de sprijin, mij-
locul la figurat, dar şi la propriu, al poemului este
strigătul de spaimă al fiinţei: „ - Te aud şi ce să fac eu,
/ chiar dacă te aud ce să fac eu, / eu, ce pot să fac
eu?...”. Înţeleg în acest strigăt întrebarea fundamen-
tală a poeziei. Numai nevolnicii văd în poezie simpla
contemplare de sine sau de restul, ori defulare, sau joc
iresponsabil. Frumuseţea e severă, ea mereu pretinde
mai mult decît oferă în bucuriile ei de o clipă. Poezia
este prezentă totdeauna acolo unde te bîntuie între-
barea: ce pot să fac eu? În situaţiile fără de scăpare, în
pragul ritului de trecere la judecată, acest Eu abundent
urlă acumulat excesiv şi explosiv în vers. EU devine cu
adevărat încărcat atunci şi numai atunci cînd îşi pune
întrebarea despre sfîrşit. Ce să fac eu, în iminenţa
sfîrşitului, ca poet? Abia punîndu-şi această întrebare
el/eu capătă carne, îşi precizează anatomia disperării:
ochi, gură, nas, organ bărbătesc al facerii, tălpi, şira
spinării, păr. Acest inventar derizoriu este EU. Carne
care putrezeşte şi arde, se împuţeşte ca balenele şi se
usucă asemeni peştilor după secarea apelor. Imagini
de teroare medievală în faţa unui milenium aşteptat şi
temut. Trup înseamnă timp. Corpul este în-fiinţarea
timpului.

(Astfel începe acest minunat eseu din prelegerea
scriitorului Christian Crăciun)

CE ŞTIE DAIMONUL
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De plînge Demiurgos…

Regizorul Mihai Vasile este un demiurg
dramatic. Există regizori care stilizează, re-
gizori care interpretează și regizori care
crează. Domnul Mihai Vasile crează. Spec-
tacolul său, „Antrenorul de îngeri” după
poemele lui Nichita Stănescu este o enlu-
minură a atingerii degetelor gîndului cu
trupul eteric al artiștilor. Îngerii săi suferă
sau se revoltă, „cad în timp” sau se ridică
deasupra existen]ei. Gîndurile lui Mihai
Vasile ]in în mînă, ca într-o cvadrigă, toate
tensiunile serafice ale artei. Vîrstele trec
asemenea unei cascade prin corpurile
metafizice ale personajelor. Timpul specta-
colului este timpul vie]ii noastre, pentru că
am început să trăim într-o vreme în care
sfera nașterii și a mor]ii poate fi zărită cu
ochiul afectivită]ii.

Domnul Mihai Vasile este, în cea mai
înaltă măsură, un artist al crea]iei și nu al
interpretării cuvîntului și gestului. Armura
care cade în spectacolul său este timp al
timpului, istorie a fiin]ei, arheologie tragică a
sentimentului. Vocile actorilor răsună în
memoria clipelor noastre trăite în chipul lor
fraged, se așază între creier și gînd, între
inimă și iubire, între sens și muzicalitate.

Sînt onorat pentru faptul că soarta mi-a
oferit privilegiu de a asista la spectacolele
Domniei sale.

Sîntem contemporani cu absolutul.

Ion Stratan
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Deschiderea Universită]ii Libere
NICHITA STĂNESCU

Prezentarea maeștrilor
care susFin atelierele de creaFie

• atelierul de caligrafie „Scripta manent”
susţinut de Mihai Vasile

• atelierul de semne „Nod 11”
susţinut de Diana Lemnaru

• atelierul de sunete „Căutarea tonului”
susţinut de Mihai Vasile

• atelierul de imagine „Hieroglifa”
(fotografie, film, arte vizuale)
susţinut de Mihai Gheorghe

• atelierul de arhitectură literară
„Din ce sînt făcute gîndurile”
susţinut de Dana Sînziana Vasile
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și
joi, 23 martie, ora 10

Atelierul de imagine,
sus]inut de
Mihai Gheorghe

Mihai Gheorghe este unul dintre cei mai strălu-
ci]i reprezentan]i ai școlii de film de la Teatrul Equi-
nox din Ploiești, fiind și absolvent al cursului de
foto-film al Școlii de Arte din Ploiești.

S-a născut în Ploiești la 17 noiembrie 1987.
Absolvent al Facultă]ii de Arte, specializarea

Imagine de film și TV în anul 2010, urmată de un
master la Facultatea de Jurnalism și Știin]ele Co-
municării la Universitatea din București în anul
2014, Mihai Gheorghe este admis între timp și în
proiectul european de pregătire profesională în ci-
nematografie MEDIALAB în perioada 2009-2011.

În anul 2015 a fondat Studioul FILM-EXPERI-
ENCE al cărui director este, producînd aici filme
comerciale, artistice și documentare, seturi de fo-
tografii și diaporame.

În anul 2016 a fost numit fotograful oficial al
evenimentelor organizate de Funda]ia Principesa
Margareta a României.

A realizat împreună cu Teatrul Equinox și Centrul
Dramatic Mythos mai multe filme și clipuri de
prezentare a activită]ii acestor două institu]ii de
cultură.

Remarcabile, în acest sens, sînt filmele „Măre]ia
frigului” și „Muzeul întîmplărilor de ceară”, filme re-
alizate după spectacolele cu aceleași titluri de
Nichita Stănescu și, respectiv, Lucian Vasilescu.

A sus]inut în ultimii ani atelierele de imagine din
cadrul Festivalului artelor NICHITA LA ECHINOC-
\IU, cu rezultate remarcabile.
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MMaarraammuurreeșș  ––  ��aarrăă  vveecchhee,,  ��aarrăă  nnoouuăă
Film documentar de 
Florin Andreescu



Florin Andreescu este unul dintre cei mai importan]i ar-
tiști fotografi români. Crescut la școala maestrului multora
dintre noi, artistul David Friedmann, Florin Andreescu își
face intrarea în lumea fotografiei în anul 1981, cînd
devine membru al Asocia]iei Artiștilor Fotografi din Româ-
nia. În anul 1991 primește distinc]ia A.FIAP (Artist al Fe -
dera]iei Interna]ionale de Artă Fotografică).

Este absolvent al Facultă]ii de Electronică si Teleco-
munica]ii, Institutul Politehnic București

După 1990 se dedică fotografiei profesionale, mai întîi
jurnalismului, apoi fotografiei publicitare și editoriale.

Între anii 1991-1998 este asistent universitar la cate-
dra de Multimedia din cadrul Academiei de Teatru și Film,
București; titularul cursurilor de „Procesare de imagine”
și „Tehnica video și aplica]ii multimedia”.

În anul 1999 înfiin]ează editurile Ad Libri și Ad Stock
specializate în editarea de albume fotografice și căr]i tu -
ristice. Din acest moment Florin Andreescu se consacră
pe de-a-ntregul unei misiuni de editor cum foarte rar se

poate vedea în România. Albumele sale, rod al călătoriilor
nenumărate în România cît și de-a lungul și de-a latul ma-
pamondului, au caracter de unicitate în peisajul editorial
românesc. În ultimii ani a început a înso]i marile sale
crea]ii editoriale cu filmele făcute cu prilejul acestor călă-
torii, filme care, și ele, au o valoare artistică incontesta-
bilă. O dovedesc participările și premiile ob]inute la mari
reuniuni cinematografice în lumea largă.

Artist complex, cu expozi]ii de artă fotografică în mari
orașe ale lumii, cu o activitate editorială prodigioasă, re-
alizator de excep]ie de filme documentare, Florin
Andreescu este legat intrinsec de istoria Teatrului Equi-
nox, fiind directorul de imagine al primelor filme produse
aici în anii 80, filme care au ob]inut, în acea perioadă de
înghe] cultural, prestigioase premii în ]ară și în Europa.

Întoarcerea sa „acasă”, la Centrul Dramatic Mythos
este ca o întoarcere a lui Ulisse după călătorii grele dar
fructuoase pe mările unei vie]i trăite din plin...



Poveşti la 4 mîini
mc2film

Cele mai bune poveşti sînt cele care împrumută şi
bucăţi din realitate. Cele pe care le spui aducînd şi puţin
din starea ta, din felul în care te simţi faţă de cele povestite.

Să începem. Se iau 4 personaje principale şi se aruncă
în mijloc de poveste, cu drum iniţiatic, nebuloase, lupte
mai mult sau mai puţin fantastice. Tot tacîmul! Nu se ur-
măreşte reţeta clasică a unui basm, ci se merge pe o
deplină improvizaţie, uneori chiar cu ochii închişi, cu
mîinile înainte, ignorînd semnele ce se arată la drum de
seară. Se merge pe încredere, cu uşile deschise şi gîn-
durile încordate. Nu spunem că asta e singura cale. În
niciun caz! Spunem că noi aşa am făcut dar că, dacă am
lua-o de la capăt, cu siguranţă am face-o altfel, păstrînd,

însă, cîteva elemente de bază neschimbate.
E nevoie de o permanentă căutare. De subiecte,

poveşti, imagini şi, nu în ultimul rînd, de tine. Personajele
trebuie să se caute pe sine. În această poveste, provi-
denţa a făcut ca cele 4 personaje mai sus amintite să se
întîmple în acelaşi context preţ de cîteva scene, cît să îşi
dea seama că sînt ce trebuie.  

Hai să vorbim concret: aşa a început povestea mc2film:
cu un atelier de scenaristică susţinut de Asociaţia Cultu-
rală Control N în 2015. Un atelier de scurtmetraj la care
participau şi George Gänæaard, Valentin Păduraru şi Alin
Boeru. S-au urmărit în timpul workshopului, prin pauze,
pe la pitch-uri, pe după halbe de socializare şi-au ajuns la
concluzia că e musai să lucreze împreună mai departe. O
să ziceţi că ceva e-n neregulă. C-am spus 4 mai sus şi
aici sînt doar doi români şi-un suedez. Aveţi răbdare.

A patra latură a acestui grup e reprezentată de Vlad
Ghinea, absent la acest atelier, dar prezent
în faţa ecranelor mai mici sau mai mari,
căutător de poveşti şi regizor de fapte. Alin
şi Vlad erau pe-aceeaşi felie de pate încă
din clasa a 9-a, cînd teatrul i-a adus îm-
preună şi amîndoi nutreau de ceva vreme
ceva serios în lumea adevărului montat în
Final Cut sau Premiere Pro. Amîndoi cău-
tau o formaţie în care să activeze cît mai
vocal. 

Astfel, în prima zi de după terminarea
atelierului, a avut loc o primă întîlnire între
cele 4 personaje, în jurul unor beri, unde
tot ce-i bun şi rău, în acelaşi timp, se în-
tîmplă. A fost dragoste cinematografică la

Joi, 23 martie 2017, ora 18

Gala de film a Studioului mc2film din București 
Prezintă
Alin Boeru și Vlad Ghinea



prima vedere. După mai multe întîlniri şi ateliere,
s-a hotărît „oficializarea” relaţiei într-un proiect
coerent, în care să fie investite timp, energie și
bani. Un script-tank şi-o casă de producţie inde-
pendentă în acelaşi buzunar, un studio de mon-
taj şi-o bază de pregătire pentru ideile neşlefuite.

Din acel moment şi pînă în prezent, mc2film a
făcut tot posibilul să pună în practică ideile lor în
materie de scenaristică, regie, actorie şi montaj.
S-au întîlnit şi-au spart scenariile în mii de bucăţi,
modelînd totul, la final într-o formă cuminte de
pămînt pe care le era confortabil să calce, au
atras în jurul lor actori şi oameni din zone
tehnice, au ţinut de blende şi de microfoane, cînd
a fost cazul, au făcut sandwichuri şi-au umplut
23 de ceşti cu ceai pentru a avea continuitate de
la o dublă la alta. 

Au realizat scurtmetraje, videoclipuri muzicale
şi clipuri corporate şi, în prezent lucrează la fi-
nalizarea omnibusului Ţigara de după
[https://www.facebook.com/tigara.de.dupa], în-
ceput tot în urma unei întîlniri la bere. 

Pot fi de găsit şi urmăriţi pe pagina de face-
book: https://www.facebook.com/mc2film

Alin Boeru 



Vineri, 24 martie 2017, ora 10
și 
sîmbătă, 25 martie, ora 10

Atelierul de semne, 
sus]inut de 
Diana Lemnaru



Tînăra artistă Diana Lemnaru a dovedit încă din
copilărie reale aptitudini în domeniul artelor plastice, ap-
titudini care s-au adeverit odată cu admiterea sa, în anul
2009, la cursurile de profil ale Colegiului de Artă „Carmen
Sylva” din Ploiești. După terminarea cursurilor liceale,
devine studentă la Universitatea Na]ională de Artă din
București, Facultatea de Arte Plastice, Sec]ia Grafică,
prilej cu care își dezvoltă cu și mai multă dezinvoltură ca-
pacită]ile sale creatoare. 

Fire curioasă și voluntară, Diana Lemnaru se dedică
multor proiecte artistice și culturale, participă la eveni-
mente de profil, are apari]ii televizate, sus]ine ateliere,
deschide expozi]ii personale sau de grup, participă la
work-shop-uri din diverse genuri ale artei (nu mai departe,
în anii 2015 și 2016 a participat la un work-shop de core-
grafie cu Gigi Căciuleanu și la un altul de teatru cu
Antoaneta Cojocaru).

Activitatea sa a fost răsplătită, de-a lungul vremii cu
premii și distinc]ii dintre cele mai importante, culminînd
cu anul 2014, cînd ob]ine „Best of the day award” la In-
terna]ional Children Painting Competition în Hong Kong.

Ca o încununare a acestei febrile activită]i de crea]ie
artistică și culturală, Diana Lemnaru este admisă în anul
2016 ca bursier în cadrul Programului „Tinere Talente” al
Funda]iei Principesa Margareta a României.

Tot în anul 2016 participă la un inedit proiect artistic
colaborativ intitulat CIRCUIT 2016, în orașele Timișoara,
Brașov, Cluj și București.

Absolventă a cursurilor de actorie, fotografie și film ale
Școlii de Arte din Ploiești, Diana Lemnaru a fost cooptată,
în anul 2015, în grupul de maeștri ai Universită]ii Libere
„Nichita Stănescu” din cadrul Festivalului Artelor NICHITA
LA ECHINOC\IU”. Atelierele sale au avut un impact ex-
traordinar asupra tinerilor participan]i la festival, ele con-
stituindu-se în adevărate lec]ii de abordare a imaginii în
lumea de astăzi, dezvoltînd acestor tineri capacită]i noi
de receptare și în]elegere a lumii în care trăiesc.



Vineri, 24 martie 2017, ora 18

Prima lecFie de muzică
Conferin]ă cu exemplificări sus]inută de pianista prof. dr.
Emanuela Profirescu



Emanuela Profirescu este, fără îndoială, una dintre cele mai strălu-
cite pianiste din muzica românescă a acestui început de secol. Cu o
ascenden]ă artistică remarcabilă (mama sa, pictori]a Camelia
Profirescu are o sus]inută activitate expozi]ională și pedagogică),
tînăra pianistă s-a făcut remarcată de către critica de specialitate dar
și de către marele public prin rigoarea și calitatea interpretării unora
dintre cele mai importante pagini din istoria muzicii universale.

Emanuela Profirescu este absolventă a Universităţii Naţionale de
Muzică Bucureşti, Secţia de Interpretare Muzicală (Pian), clasa doam-
nei prof. univ. dr. Steluţa Radu în anul 2005. 

În anul 2008 a ob]inut titlul de Doctor în Muzică cu teza intitulată
Inovaţii în scriitura muzicii pentru pian din a doua jumătate a secolu-
lui XX.

Pianista a susţinut recitaluri instrumentale şi camerale în ţară şi în
străinătate (Franţa, Germania, Grecia, Italia, SUA, Belgia, Corea de
Sud), colaborînd ca solistă cu dirijori cunoscu]i (Paul Popescu, Ovidiu
Bălan, Dorin Frandeş, Romeo Rîmbu, Ilarion Ionescu-Galaţi, Radu
Postăvaru, Matei Corvin, Cristian Brâncuşi, Matei Pop şi Jean-Claude
Dodin) alături de Orchestrele Filarmonice din Ploieşti, Arad, Oradea,
Târgoviște şi Orchestra de Cameră Radio Bucureşti.

Emanuela Profirescu a fost prezentă în emisiuni de radio şi tele-
viziune în direct şi a realizat înregistrări pentru Radiodifuziunea
Română. 

În anul 2009, în calitate de colaborator al postului TVR Cultural, a
fost distinsă de către Primăria Municipiului Ploieşti cu „Diploma Jubi-
liară” pentru contribuţia adusă la promovarea creaţiei muzicale a lui
Paul Constantinescu (prin realizarea filmului documentar dedicat com-
pozitorului), precum şi pentru interpretarea Concertului acestuia pen-
tru pian şi orchestră, alături de Filarmonica „Paul Constantinescu”. 

În 2013 devine membru fondator al Funda]iei Comunitare Prahova
(FCPH), implicîndu-se în multe dintre proiectele asocia]iei, printre care
și spectacolul filantropic „Emanuela Profirescu și invita]ii săi din mu-
zică, teatru și film”, organizat pentru sustinerea burselor „Adoptă o valoare”.

În martie 2016 a lansat CD-ul aniversar dedicat compozitorului
Nicolae Coman intitulat: „Anotimpuri și 5 Reverii” - piese pentru pian
și recitator. 

În anul 2015 a sus]inut un excep]ional recital de pian și orchestră
de cameră, în cadrul Festivalului artelor NICHITA LA ECHINOC\IU, în
galeria de artă a Centrului Dramatic Mythos care găzduia, la edi]ia
aceea, minunata expozi]ie de pictură „Noduri și semne” a mamei sale. 



Eseist și jurnalist, membru în consiliul de conducere
al Asocia]iei „24pharte”, asocia]ie care promovează li-
teratura și artele, absolvent al Facultă]ii de Filozofie și
al Facultă]ii de Teologie Ortodoxă ale Universită]ii din
București, Florin Manole este legat spiritualicește și de
Teatrul Equinox, făcînd parte din grupul de actori ai ge-
nera]iei 80 al acestei institu]ii.

Este autorul unor excelente eseuri privind spirituali-
tatea românească, fenomenul religios în contempo-
raneitate, rolul pedagogiei artistice și teologice.

A sus]inut în edi]ia a 11-a a festivalului nostru un ex-
celent expozeu cu prilejul acestei sărbători religioase.

Sîmbătă, 25 martie 2017, ora 13
Bunavestire
prima mare sărbătoare creștină 
a primăverii

Prezintă scriitorul 
Florin Manole

teolog



Gheorghi]ă Ghinea-Uriașu a fost unul dintre cei mai prolifici
desenatori români de după 1990. A publicat peste 10.000 de
desene în ziare, reviste, căr]i, albume, almanahuri, a participat
la peste 500 de expozi]ii de caricatură, desen de șevalet și pic-
tură în România, Fran]a, Bulgaria, Serbia, Grecia, Turcia,
Rusia, China, Japonia, USA, Canada, Argentina, Spania, Por-
tugalia, Belgia, Olanda, Germania, Italia, Suedia ș.a.

S-a născut la Bertea de Prahova la 12 septembrie 1956. A
debutat în presă în anul 1980 cu desene în revista „România
literară”. A urmat studii libere de pictură și desen cu maestrul
Vasile Chinschi, în atelierul acestuia, cît și cu pictorul francez
Roland Lefranc.

A ob]inut peste 150 de premii și distinc]ii pentru arta sa în
România și străinătate.

Are lucrări în muzee și colec]ii particulare atît în ]ară cît și în
străinătate.

S-a stins din via]ă în ziua de 28 octombrie 2008 la Plopeni.

Sîmbătă, 25 martie 2017, ora 18
Vernisajul expozi]iei de grafică și pictură

GheorghiFă Ghinea-Uriașu



Gheorghi]ă Ghinea-Uriașu era genul de om
de care te sim]eai legat sufletește încă din
momentul în care făceai cunoștin]ă cu el.
Avea în priviri o blînde]e aproape nefirească,
aflată în contrast izbitor cu înfă]ișarea lui ma-
sivă și oarecum încruntat... Adesea din glasul
lui răzbătea o triste]e copleșitoare, însă niciodată
mărturisită pînă la capăt, generată pro babil de
precaritatea condi]iei sale profesionale într-o
comunitate mică și, la fel ca întreaga societate
românească, aproape indiferentă fa]ă de artă.
Emana în acele momente un aer provincial
care, departe de a mă determina să-l privesc
cu vreo impardonabilă notă de superioritate,
mi-l făcea și mai apropiat.

În schimb caricaturistul Gheorghi]ă Ghinea
părea a nu avea mare lucru în comun cu omul
care purta același nume. Cînd punea mîna pe
creion sau pe penel, Uriașu, cum își mai
spunea, dădea la iveală un spirit deschis, avid
de informa]ie, coroziv cu măsură și profund în
dimensiunea lirică din care izvorau multe din
desenele sale...

De altfel, Uriașu nu s-a mul]umit niciodată
numai cu statutul de caricaturist, trecînd
frecvent pragul teritoriului graficii de șevalet,
al ilustra]iei de carte și al picturii.

Corneliu Ostahie
critic de artă plastică



Orice ai cita din poezia lui Dan David 
demonstrează dota]ia nativă… 

Nimic din ceea ce este omenesc nu pare a-l opri… 
Libertatea de exprimare e, fără exagerare,

ieșită din comun… 
A. I. Brumaru

Dan David sparge toate tiparele posibile… 
se află la începutul unei cariere scriitoricești furtunoase. 

Alex. Ștefănescu 

Dan David este un talent puternic și febril. 
Lauren0iu Ulici

Dan David alături de so]ia sa, Doina, feti]a sa, Lorelei, împre-
ună cu prietenul său nedespăr]it, Gheorghi]ă Ghinea-Uriașu,
la începutul anilor 80. 

Sîmbătă, 25 martie 2017, ora 18,30
Prezentarea volumului Venirea fiului

de Dan David
Proiec]ia filmului

Autoportret



Duminică, 26 martie 2017, ora 10

Vernisajul expoziFiei de artă fotografică
Georgiana, Viorel și Daniel Mertoiu

Mai întîi mama și fiul (Georgiana și Viorel), apoi capul
familiei, Daniel, au fost, de-a lungul a doi ani, studen]ii
clasei de foto-film a Școlii de Arte din Ploiești, absolvind
cursul cu note maxime.

Au participat de-a lungul celor doi ani la atelierele de
imagine sus]inute de Mihai Gheorghe în cadrul acestui
festival și aici dînd dovadă de multă creativitate, spon-
taneitate și imagina]ie.

Trei lumi diferite și totuși „contaminate” una de cealaltă,

trei abordări vizuale de pe pozi]ia genera]iei fiecăruia din-
tre ei, trei viziuni asupra lumii din imediata apropiere, dar
și aceea a visului, reveriei și nostalgiei... Cam așa s-ar
putea caracteriza această expozi]ie a unei familii de tineri
artiști.

Debutul lor expozi]ional care se întîmplă la această
edi]ie este și rodul unei munci asidue, a tenacită]ii celor
trei de a pătrunde dincolo de vizibilul cotidian, spre a
releva o lume văzută și imaginată numai de ei...



Daniel Mertoiu
Interior cu natură statică

Georgiana Mertoiu
Zi de tîrg

Viorel Mertoiu
Peisaj (3)



Cristina Trandafir

A absolvit Facultatea de Muzică din cadrul
Universită]ii „Transilvania” din Brașov.

Artist liric la Opera din Brașov între anii
2002-2007.

A avut o bogată activitate artistică, cu
recitaluri, concerte vocal-simfonice, colaborări
ca solist, cu diferite corale pe scena Sălii Radio
din București din cadrul Festivalului „George
Enescu” și din cadrul altor festivaluri și con-
certe din ]ară.

Rodica Boldorea

Absolventă a Facultă]ii de Muzică a Univer-
sită]ii „Transilvania” din Brașov.

Este violonistă a Operei din Brașov.
A sus]inut, ca soprană, mai multe recitaluri

cu arii și duete din opere clasice pe scene din
România.

Duminică, 26 martie 2017, ora 11

A doua lecFie de muzică



Bogdan Găzdac

Licen]iat al Universită]ii Na]ionale de Muzică București.
Studii postuniversitare de chitară clasică la Universitatea

„Valahia” din Târgoviște.
Profesor de muzică vocal-instrumentală (chitară clasică)

la Palatul Copiilor Ploiești.
Numeroase apari]ii la televiziuni centrale și locale,

a sus]inut recitaluri pe scene importante din Ploiești
și jude]ul Prahova.

Mihai Nichita
A urmat cursurile  Institutului Ecumenic de Muzică Sacră

din Bucureşti.  
În paralel, a desfăşurat o bogată activitate muzicală 

atît alături de corul Santa Cecilia cît şi alături de grupul
vocal-instrumental „Ars Magna” de muzică sacră.   

A susţinut concerte pe mai multe scene din România,
colaborînd cu personalită]i ale muzicii românești.      

Octavian Tudose

Absolvent al Facultă]ii de Arte a Universită]ii „Ovidius”
din Constan]a.

Studii masterale la Universitatea Na]ională de Muzică
din București.

Profesor de canto la Colegiul de Artă „Carmen Sylva”
din Ploiești.



Luni, 27 martie 2017, ora 10



Avem nevoie de teatru?
Îşi pun această întrebare mii de profesionişti din

domeniu, dezamăgiţi în speranţele lor, dar şi mi-
lioane de oameni, obosiţi de teatru.

De ce avem nevoie de teatru?
Pentru că în anii cînd scena este nesemnificativă

în comparaţie cu pieţele oraşelor şi teritoriile statelor
se joacă autentice tragedii din viaţa reală.

Ce este teatrul pentru noi?
Loje şi balcoane aurite, fotolii de catifea, culise

murdare, voci forţate sau invers – boxe negre, îm-
proşcate cu noroi şi sînge, în care sînt o mulţime de
trupuri goale înfuriate.

Ce ne poate spune teatrul?
Totul!
Teatrul ne poate spune totul!
Şi cum trăiesc zeii în cer, şi cum deţinuţii suferă în

grote, şi cum patima te înalţă, şi cum iubirea te
omoară, şi cum nu este nevoie de omul bun, şi cum
minciuna domină, şi cum oamenii trăiesc în aparta-
mente, iar copiii în tabere pentru refugiaţi, şi cum în
pustiu se întorc, şi cum au loc despărţirile de cei
dragi.

Teatrul a fost şi va rămîne pentru totdeauna.
Şi în aceşti ultimi cincizeci-şaptezeci de ani avem

absolută nevoie de teatru. Pentru că numai teatrul,
dintre toate artele, înseamnă: cuvîntul din gură-n
gură, privirea din ochi în ochi, gestul din mînă în
mînă, de la corp la corp. El nu are nevoie de mijlo -
citor, între om şi om – partea transparentă a luminii,
nu aparţine nici sudului, nici nordului, nici estului şi
nici vestului. De felul lui, teatrul este lumina care
pătrunde peste cele patru părţi şi, instantaneu, este
recunoscut de orice om, învrăjbit sau prietenos.

Avem nevoie ca teatrul să fie diferit.

Şi dintre toate formele posibile ale teatrului vor fi
solicitate, înainte de toate, cele arhaice. Teatrul de
forme ritualice nu trebuie combătut cu teatrul
popoarelor civilizate. Cultura laică este golită de
conţinut, informaţia culturală schimbă entităţile sim-
ple între ele, spulberînd speranţa întîlnirii cu ele.

Teatrul e deschis. Intrarea e liberă.
Lăsaţi naibii gadgeturile şi computerele – mergeţi

la teatru, ocupaţi locurile de la parter, de la balcon,
daţi ascultare cuvîntului, priviţi pe viu personajele –
în faţă aveţi teatrul, nu-l nesocotiţi şi nu-l lăsaţi să
treacă neobservat, căci viaţa trece foarte repede.

Orice fel de teatru este necesar.
Şi doar de un teatru nu avem nevoie – teatrul

jocurilor politice, teatrul „capcană” politică, teatrul
politicienilor, teatrul politicii, teatrul terorii zilnice –
personal şi colectiv, teatrul cadavrelor şi teatrul sîn-
gelui în pieţe şi pe străzi, în capitale şi în provincii,
între religii şi grupuri de etnici.

27 MARTIE - ZIUA MONDIALĂ A TEATRULUI
Mesajul adresat lumii, în anul 2016, de către regizorul rus Anatoli Vasiliev



Nichita Stănescu
și

Federico Garcia Lorca
- întîlnire în Cîmpiile Elizee.

Luni, 27 martie 2017, ora 18
Prelegerea
Nichita Stănescu și fratele său mai mare, Federico Garcia Lorca
sus]inută de regizorul Mihai Vasile

Desene de
Federico
Garcia Lorca 
și
Nichita 
Stănescu



în distribu]ie:

Suzana Marin
Ion Streche
Luiza Buiac

Andreea Banu
Maria Rădulescu

Adriana Stoica
Cristian Neagu

Andrei Vasile
Sorin Arion

spectacol
în premieră absolută







Atelierul de arhitectură literară
Din ce sînt făcute gîndurile, 
susţinut de
Dana Sînziana Vasile

Născută la 24 august 1979, Dana Sînziana
Vasile absolvă Colegiul Na]ional „Mihai
Viteazul”, apoi Facultatea de Litere și Știin]e,
Sec]ia Limba și Literatura Română - Limba și
Literatura Engleză a Universită]ii Petrol-Gaze
din Ploiești. Este traducător autorizat din limba
engleză (literatură, drept interna]ional, edu-
ca]ie) și profesor de limba și literatura engleză
la Școala de limbi străine Descartes Center.

A cochetat multă vreme cu jurnalismul (edi-
torialist la Actualitatea prahoveană și editor la
Telegraful de Prahova).

Fiind de aproape 20 de ani bibliotecară la
Biblioteca Jude]eană „N. Iorga” din Ploiești
participă activ în cadrul proiectelor EngAge –
Grundtvig learning – Lifelong Learning Pro-
gramme (2013-2015) și NewLib – New Chal-
lenges for Public Libraries – Co-finan]at de
Creative Europe Programme of the European
Union (2016-2018).

Scrie încă din adolescen]ă proză, debutînd
în anul 1995 în volumul colectiv „Zboruri prin
ferestre”.

Adevăratul debut s-a petrecut însă în anul
2010 cu volumul „Accidentul și alte povestiri”,
carte foarte bine primită de public dar și de
critică.

După una dintre prozele cuprinse în
această carte, cineastul Mihai Gheorghe a re-
alizat în cadrul proiectului european de
pregătire profesională în cinematografie ME-
DIALAB, filmul „Soarele greu al amiezii”.

Publică eseuri și proză în revistele „Tomis”,
„Viaţa Românească”, „Apostrof”, „Orizont”,
„Familia”.

MarFi, 28 martie 2017, ora 10
și
miercuri, 29 martie 2017, ora 10



MarFi, 28 martie 2017, ora 18

De la documentar la ficFiune
Regizorul CĂTĂLIN APOSTOL

și filmele sale
Cuibul de cuci și O zi bună

Regizorul Cătălin Apostol este, de fapt, un scriitor în cel mai
pur sens al cuvîntului. De mai bine de un sfert de secol scrie
pentru ziare și reviste prestigioase din România, unele dintre
acestea fiind deja istorie și, paralel cu asta sau chiar îm-
pletindu-se într-o excep]ională armonie, face televiziune (do-
cumentare, reportaje, anchete, investiga]ii).

Pentru această prodigioasă activitate a primit nenumărate
premii și distinc]ii la festivaluri și reuniuni cinematografice și de
televiziune în ]ară și străinătate. Filmele sale documentare au
creat aproape o marcă, un fel inconfundabil de a face un ast-
fel de film.

Fiind unul din minuna]ii reprezentan]i ai „Școlii de la Equi-
nox” (a fost aici actor în anii 80), Cătălin Apostol revine „acasă”
și realizează, împreună cu actorii acestui teatru, în anul 2007,
filmul său de debut în fic]iune, „Negustorul de amintiri”, film care
(se putea altfel?) pleacă de la un fapt real pe care tînărul
cineast îl transformă într-o minunată crea]ie cinematografică.

Dintre filmele documentare cele mai premiate și apreciate
unanim de public și de critica de specialitate, „Cuibul de cuci”,
realizat în anul 1999 este, de departe, cel mai cunoscut; o im-
presionantă frescă a umanului depreciat, degradat, fără ieșire,
evitînd pateticul desuet dar și naturalismul facil.

Filmul „O zi bună”, realizat în anul 2008, este cel de al doilea
film de fic]iune al său, film cu care debutează, de fapt, în lumea
cinematografică românească. De aici, sedus de ceea ce oferă
filmul de fic]iune, Cătălin Apostol scrie și regizează primul său
film de lung metraj, „Umilin]ă”, film despre care critica de spe-
cialitate din România a fost aproape unanim de acord că este
una din cele mai interesante crea]ii cinematografice din ultimul
deceniu.



Miercuri, 29 martie 2017, ora 18

în distribuţie

Suzana Marin
Ion Streche
Emilia Dan Vasile
Luiza Buiac
Adriana Stoica
Andreea Banu
Maria Rădulescu
Cristian Neagu
Andrei Vasile



Fiinţa Umbrei 
... Un spectacol despre care este foarte greu să
scrii. Este foarte greu să-l comentezi în termeni
obişnuiţi sau de specialitate, orice criteriu critic
căzînd fără argumente în faţa a ceea ce se des-
făşoară sub ochii noştri timp de peste o oră. Cine
a urmărit, fie şi doar din cînd în cînd, ambiţiosul
proiect „Teatrul mitologiei româneşti", văzînd cel
mai recent spectacol, îşi poate imagina imensul
efort de cercetare şi documentare care a dus la fi-
nalizarea acestei etape a proiectului... Această
„carte de poeme" s-a scris aproape instantaneu în
faţa noastră, aducîndu-ne simţurile mai aproape de
ceea ce putem numi trăirea totală a unui sentiment. 
Plecînd de la conceptul nichitian, potrivit căruia se
poate face un poem cu cîteva obiecte şi un senti-
ment, regizorul şi scenaristul Mihai Vasile, propune
un joc deloc „intelectual" - cum afirma chiar dom-
nia sa. Mai degrabă jocul este unul al refacerii dru-
mului fiecăruia dintre noi către bunele noastre
origini, către acele spaţii vibratorii unde nu mai
contează „cultura generală" ci felul în care orice
om este dispus să recepteze opera de artă. Din-
colo de ineditul fiecărei puneri în scenă din acest
proiect-program, spectacolul acesta pune puternic
în lumină accentele sonore ale unei lumi cu care
eşti confruntat şi care pare de mult adormită în
fiecare dintre noi: adevărata lume a strămoşilor
noştri. Cuvintele par stranii. Sînt, pe rînd, cunos-
cute şi necunoscute. Denumesc sau, din contra,
contrariază şi par a nu defini nimic concret. Ima-
ginile se succed raportate la cîntece şi incantaţii, la
sunete scoase din instrumente stranii care atîrnă
de un fel de rastel şi la care Mihai Vasile… cîntă.
Nu mai puţin spectaculoase sînt evoluţiile actorilor.
Ceea ce practică ei aici, în acest spectacol, de-
păşeşte obişnuitul în teatru. Rar se poate auzi pe
o scenă de teatru din România un registru sonor
atît de variat şi profund, atît de adevărat.

Virginia Soare



Am cunoscut lumea miraculoasă a acestei mi -
nunate ţări prin spectacolul TORNA UMBRA. 

Am discutat îndelung cu realizatorul acestui spec-
tacol, regizorul Mihai Vasile, despre ceea ce am
văzut şi auzit, am pătruns în detaliile acestei
reprezentaţii mai mult decît teatrale, am analizat
apoi spectacolul cu prietenii mei care m-au însoţit la
această vizionare, am revăzut cu ochii minţii gesturi
şi sunete arhetipale şi am tras o concluzie tulbură-
toare: acest spectacol atinge pe alocuri perfecţi-
unea. Pare un cuvînt riscant, atîta timp cît sînt
convins că perfecţiunea nu există, dar nu-mi pot

reţine admiraţia faţă de această abordare extraordi-
nară a unor teme general-umane, venite dintr-o
lume pe care am recuperat-o ca fiind şi a mea, acea
lume a începuturilor, cînd cuvintele, sunetele, ges-
turile, obiectele, culorile, lumina şi întunericul, emoţi-
ile şi sentimentele erau aceleaşi pentru orice fiinţă
umană de pe pămînt...

N-am avut niciodată o astfel de stare în faţa unei
opere de artă. Regizorul şi actorii ne-au proiectat în
această lume a arhaicului cu o uşurinţă şi cu o ştiinţă
de-a dreptul impresionante.

André Rolfo (Franţa)





Joi, 30 martie 2017, ora 18

Gala tînărului actor
Spectacolele
Între mine și lume nu e decît o cămașă de Mara Nicoară 
și 
Trandafirul de carne de Magdalena Ghica. 
Spectacole și recitaluri individuale, susFinute de studenFii clasei de actorie a
Școlii de Arte din Ploiești, prof. Mihai Vasile.  



În distribu]ii:

Daria Negulescu
Bianca Nedelcu 

Maria Ionescu 
Dana Ionete 

Alexandra Iacomirescu
Alexandra Alexiu 

Theodora  Anghel 
Clara Ciocan 

Mălina Manole
Theodor Cucu 

Filip Ni]escu 
Andrei Coman

Sorin Arion







Vineri, 31 martie 2017, ora 10

Închiderea sesiunii de ateliere a Universităţii Libere
NICHITA STĂNESCU
Vineri, 31 martie 2017, ora 18

Proiecţia filmului MĂREŢIA FRIGULUI
(după spectacolul de teatru cu acelaşi nume de Nichita Stănescu)
Director de imagine: Mihai Gheorghe
Scenariul, scenografia şi regia: Mihai Vasile










