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În această ediţie...

...au scris pentru dumneavoastră:
Nichita Stănescu, Federico Garcia Lorca, Dan David,
Dumitru Solomon, clasicii haiku-ului japonez:
Masaoka Shiki, Matsuo Bashō, Yosa Buson,
Enomoto Kikaku, Kobayashi Issa

...vor juca pentru dumneavoastră: actorii Centrului
Dramatic Mythos - Suzana Marin, Ion Streche,
Luiza Buiac, Emilia Dan Vasile, Adriana Stoica,
Andreea Banu, Anca Stoica, Cristian Neagu,
Bogdan Nae
și actorii Grupului de teatru Atelier 21 -
Bianca Nedelcu, Maria Ionescu, Daria Negulescu,
Alexandra Alexiu, Mălina Manole, Clara Ciocan,
Theodor Cucu

...vor cînta pentru dumneavoastră:
Iulian Anghel și Lavinia Opriș

...vor expune pentru dumneavoastră:
David Friedmann și Mihai Vasile

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

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

...vor susţine ateliere pentru dumneavoastră:
Mihai Gheorghe, Dana Sînziana Vasile,
Diana Lemnaru, Mihai Vasile
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Miercuri, 21 martie.
Ora 18:- Premiera eseului documentar „De la

Paris la Wipărești”.
- Vernisajul expoziXiei de pictură „După 20 de

ani” a regizorului Mihai Vasile.

Joi, 22 martie.
Ora 10. Deschiderea atelierelor din cadrul

UniversităXii Libere „Nichita Stănescu”
Ora 18. Spectacolul „Poetul ca și soldatul” de

Nichita Stănescu. Interpretează actorii Centrului
Dramatic Mythos Ploiești.

Scenariul și regia - Mihai Vasile.

Vineri, 23 martie.
Ora 10. Atelierul de arta teatrului.
Ora 18. LecXia de muzică.
Recital de chitară şi oboi - Iulian Anghel &

Lavinia Opriș.

Sîmbătă, 24 martie.
Ora 10. Vernisajul expoziXiei „Un clasic al

fotografiei românești: David Friedmann”.
Prezintă: Mihai Vasile, Florin Andreescu, Ioan

Mihai Cochinescu, Vali Craina.
Ora 11,30. Din istoria Teatrului Equinox Ploiești.

Studioul de film. Filme de scurt metraj, unele pre-
miate la festivaluri de gen în Xară și străinătate.
„H” (1984); „Nichita azi” (1987), „Fericita pasăre şi

noi” (2008), „Oglinda” (2008).
Ora 15. Atelierul de semne.

Duminică, 25 martie.
Ora 10. „Dan David – un poet pentru acum”,

Prezentarea volumului „Venirea fiului” şi proiecţia
filmului „Autoportret”. Texte – Dan David, un film
de Mihai Vasile.

Ora 11. „Mari sărbători creştine – Buna-Vestire”.
ConferinXă susXinută de Florin Manole, scriitor şi
teolog; Proiectarea filmului „Bucură-te, floarea
mărului şi nu te speria de rod”.

Ora 15. Atelierul de semne.

Luni, 26 martie.
Ora 10. Atelierul de imagine.
Ora 18. Spectacolul-lectură de haiku tradiXional

japonez „Să aprinzi o lumină cu altă lumină”.
Interpretează actorii Centrului Dramatic Mythos Ploiești.
Scenariul, scenografia şi regia – Mihai Vasile.

MarBi, 27 martie.
Ora 10. Atelierul de imagine.
Ora 12. Prietenii lui Nichita Stănescu: pictorul

Sabin Bălașa. ProiecXia filmului documentar
„Sabin Bălaşa – maestrul romantismului cosmic”.

Ora 12,30. Proiectarea eseului cinematografic
„Poemele luminii”. Un film de Mihai Vasile
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Ora 18. Mesajul adresat lumii cu ocazia Zilei
Mondiale a Teatrului.

Ora 18,15. 10 ani de la premiera filmului artistic
„Negustorul de amintiri”, coproducXie a Televiziunii
Române și a Teatrului Equinox Ploiești.

Scenariul și regia - Cătălin Apostol

Miercuri, 28 martie.
Ora 10. Atelierul de arhitectură literară.
Ora 18. Proiectul „Teatrul mitologiei românești”.

Spectacolul „Torna Umbra”. Interpretează actorii
Centrului Dramatic Mythos Ploiești.

Scenariul, scenografia şi regia – Mihai Vasile

Joi, 29 martie.
Ora 10. Atelierul de arhitectură literară.
Ora 18. Prietenii lui Nichita Stănescu:

dramaturgul Dumitru Solomon.
Premiera spectacolului „SoluXia adecvatică”.

Interpretează actorii Grupului de teatru „Atelier 21”
Ploiești. Un exerciXiu scenic de Mihai Vasile.

Vineri, 30 martie.
Ora 10. Atelierul de arta peisajului.
Ora 18. ConferinXa „Prieteni în Cîmpiile Elizee:

Federico Garcia Lorca și Nichita Stănescu”,
susXinută de regizorul Mihai Vasile.

Ora 18,30. Spectacolul „La orele cinci spre
seară” de Federico Garcia Lorca.

Interpretează actorii Centrului Dramatic Mythos
Ploiești.

Scenariul, scenografia şi regia – Mihai Vasile.

Sâmbătă, 31 martie.
Ora 10. Atelierul de arta peisajului.
Ora 11. Evaluări, discuXii libere, impresii,

vernisaje, vizionări de filme și diaporame etc.
Ora 12. Prelegerea „Anatomia lui A”, susXinută

de prof.dr. Christian Crăciun
Ora 12,30. Proiectarea filmului „MăreXia frigului”.

ProducXie a Studioului de film al Teatrului Equinox
Ploiești (2012).

Un omagiu adus poetului Nichita Stănescu.
Interpretează actorii Teatrului Equinox Ploiești.
Scenariul, scenografia şi regia – Mihai Vasile.
Imaginea și camera – Mihai Gheorghe.









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 îmbrăţişarea 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 „peripeţii”,
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 unsprezecea 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 aceia 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 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 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.



Premiera
eseului documentar
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Vernisajul 
expoziXiei 
de pictură  

a regizorului
Mihai Vasile



Anii 90...

• Arborele cosmic
• Răstignirea
• Ieșirea

În pagina următoare
• Pădure la Cocorăștii Mislii



Mihai Vasile ne-a obişnuit de-a lungul anilor cu fel de fel de
surprize. În teatru, în literatură, în domeniul fotografiei artistice,
așa cum ne-a surprins cu o serie importantă de expoziVii care nu
erau ale lui ci organizate de el, expoziVii ale unor prieteni ai săi,
plasticieni sau creatori în domeniul artelor vizuale.

Dar, vorbind despre cel care expune aici, în seara aceasta, tre-
buie spus că în urmă cu zeci de ani, Mihai a ucenicit în atelierele
unor mari maeștri dintre care, numele cel mai de rezonanVă pen-
tru noi toVi din această sală este Sabin Bălașa, căruia îi poartă un
respect deosebit, iar această ucenicie pot spune că o s-o vedeVi pe
undeva, lăsîndu-și o amprentă în ceea ce face Mihai. Ceea ce ne
propune el în seara aceasta este un lucru pe care l-a Vinut în el
timp de douăzeci de ani... Este-adevărat că el s-a manifestat, să
spunem așa, în direcVia exprimării plastice în domeniul
decorurilor pe care le-a făcut pentru spectacolele sale de teatru
pe care le-a prezentat publicului ploieștean și nu numai, dar pic-
tura de șevalet a stat ascunsă în sufletul lui și a mocnit pînă cînd
acum, în vara aceasta, a răbufnit ca un adevărat strigăt de elibe-
rare, ca o erupVie vulcanică, lucru pe care o să-l vedem în seara
asta și o să fim cu toVii surprinși. Dacă el a stat atîVia ani, douăzeci,
este clar că aceste lucruri s-au acumulat și le-a exprimat acum
cînd a răbufnit, căci dacă ar fi pictat timp de douăzeci de ani zi de
zi sau săptămînal aceste mici influenVe nu s-ar mai fi simVit acum
și ar fi fost niște lucruri trecute, și-atunci am fi găsit un Mihai pur
și simplu curat și numai el, fără, să zicem, așa vreo idee de ten-
dinVă de exprimare plastică din altă parte. Dar ceea ce mă intere-
sează pe mine în mod deosebit, este ceea ce se întîmplă cu creaVia
lui Mihai Vasile și anume faptul că văzînd lucrările sale, am ob-
servat că sînt două tematici clare care străbat expoziVia aceasta, și
anume peisajele și florile, iar în peisaje nu putem întîlni figuri
umane (apar în picturile sale și cîteva personaje dar despre ele
voi vorbi mai la sfîrșit). Peisajele sînt interesante pentru că sînt
niște deschideri foarte largi dar care la un moment dat au și niște
ecrane, unele dispuse de-a stînga și de-a dreapta și cu mici treceri
către zări, ca niște porVi; și spun asta pentru că-l cunosc pe Mihai
de multă vreme și știu prin ce-a trecut el în ultimii ani și-mi dau
seama că el a simVit nevoia de deschidere, de răbufnire, de liber-
tate și din această pricină s-a apropiat și s-a deschis mult către
peisaje, dar, psihologic, apar aceste porVi prin care el a trebuit să
treacă. Și nu întîmplător vorbim despre cerurile din lucrările sale
care sînt de un albastru aproape nefiresc. Este un albastru care
degajă lumină, care degajă nevoia de libertate. Este o lucrare
care-mi place foarte mult în care este pictată o casă care, practic,
dovedește liniștea pe care o regăsește în căminul lui. Dincolo de
toate, acest albastru de care vorbeam și această deschidere către
orizont și către lumină... 

O altă temă este cea a florilor, care dovedește tot această des-
chidere către lumină, către libertate care l-a frămîntat și care-l
frămîntă, iată, în continuare.  Majoritatea florilor, chiar dacă sînt
buchete puse în vaze sau nepuse în vreun vas, au tulpinele strînse
la mijloc, lucru care sugerează tot ceea ce s-a întîmplat cu el
pînă la această deschidere din această vară cînd, deodată, toate
florile au înflorit, au explodat în toate părVile... Deci, cam acesta
este Mihai Vasile cu ceea ce i s-a întîmplat lui în această vară,
pînă acum cînd ne aduce sub ochi pictura lui.

Ultimul subiect al picturilor lui este cel al personajelor. Așa
cum spuneam, nu prea apar personaje în picturile lui, dar sînt
cîteva personaje care nu au o identitate clară; sînt niște perso-
naje imaginare pe care Mihai și le-ar fi dorit lîngă el și să-l spri-
jine întotdeauna...

Valter Paraschivescu
Cocorăștii Mislii, 12 octombrie 2017



• Amiază în casa bunicilor
• Calul lui Iacob
• Case pe deal



Deschiderea Universităţii Libere
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de Nichita Stănescu

un spectacol de
Mihai Vasile



POETUL CA ȘI SOLDATUL

Poetul ca şi soldatul
nu are viaţă personală.
Viaţa lui personală este praf şi pulbere.
El ridică în cleştii circumvoluţiunilor lui
sentimentele furnicii
şi le apropie, le apropie de ochi
pînă cînd le face una cu propriul său ochi.

El îşi pune urechea pe burta cîinelui flămînd
şi îi miroase cu nasul lui botul întredeschis
pînă cînd nasul lui şi botul cîinelui sunt totuna.

Pe căldurile groaznice
el îşi face vînt cu aripile păsărilor
pe care tot el le sperie ca să le facă să zboare.

Să nu-l credeţi pe poet cînd plînge.
Niciodată lacrima lui nu e lacrima lui.
El a stors lucrurile de lacrimi.
El plînge cu lacrima lucrurilor.

Poetul e ca şi timpul.
Mai repede sau mai încet, mai mincinos sau mai adevărat.
Feriţi-vă să-i spuneVi ceva poetului.
Mai ales feriţi-vă să-i spuneţi un lucru adevărat.
Dar şi mai şi, feriţi-vă să-i spuneţi un lucru simţit,

Imediat el o să spună că el l-a zis, şi o să-l spună într-aşa fel
încît şi voi o să ziceţi că într-adevăr el l-a zis.

Dar mai ales vă conjur, nu puneţi mîna pe poet!
Nu, nu puneţi niciodată mîna pe poet!

...Decît numai atunci cînd mîna voastră este subţire ca raza
şi numai aşa mîna voastră ar putea să treacă prin el.

Altfel ea nu va trece prin el, şi degetele voastre vor rămîne pe el,
şi tot el va fi acela care se va lăuda că are mai multe degete decît voi.
Şi voi veţi fi obligaţi să spuneţi că da, 
că într-adevăr el are mai multe degete...

Dar e mai bine, dacă-mi daţi crezare…
cel mai bine ar fi să nu puneţi niciodată mîna pe poet.

...Şi nici nu merită să puneţi mîna pe el...

Poetul ca şi soldatul nu are viaţă personală.







Recital
Grupul 

Fleur de lis
Iulian Anghel - chitară

Lavinia Opriș - oboi

Iulian Anghel, unul dintre vechii și
statornicii prieteni ai teatrului nostru,
propune de data aceasta o nouă abor-
dare muzicală, adăugînd chitarei sale
sonorităVile oboiului. Cu o prodi-
gioasă carieră solistică dar și făuritor
de grupuri muzicale, Iulian Anghel
este pentru muzica contemporană un reper de necontestat.
Absolvent al UniversităVii NaVionale de Muzică (SecVia
Pedagogie, 1999) cît și al UniversităVii „Valahia” din Târ-
goviște (secVia Chitară clasică, 2005), este astăzi profesor
de chitară la Colegiul de Artă „Carmen Sylva” și la
Palatul Copiilor din Ploiești. A concertat alături de filar-
monici din Vară sub bagheta unor importanVi dirijori din
Vară și străinătate (Ilarion Ionescu GalaVi, Romeo Râmbu,
Yukio Kitahara, printre alVii) împreună cu muzicieni pre-
cum Marin Cazacu sau Ondin Brezeanu. Este autorul unor
prelucrări pentru chitară a unor mari pagini din muzica
universală, fiind totodată un împătimit al muzicii celtice
și medievale. A participat ca solist sau în diverse formule
de grup la majoritatea festivalurilor medievale din România
dar și din străinătate (Italia, Cipru ș.a.)

Tînăra muziciană Lavinia Opriș s-a născut la ConstanVa
la 12 ianuarie 1999  și în primii ani de școală a studiat pi-
anul la Colegiul de Artă „Carmen Sylva” cu profesoara
Amalia SecreVianu. Din clasa a V-a a trecut la clasa de
oboi a profesorului DănuV Bândilă. Pe parcursul anilor a
cîștigat mai multe prestigioase premii la concursuri
naVionale și olimpiade școlare de gen. În anul 2014, ea a
fost invitată de profesorul Iulian Anghel să cînte în duet
pentru oboi și chitară în recitalul „D’ale chitarei”,
susVinînd în această formulă și un memorabil „Recital de
sînziene” pe scena Filarmonicii „Paul Constantinescu”
din Ploiești. În anul 2017, obVine Premiul I, alături de
colegii ei, în formula unui cvintet de suflători de lemn, la
Concursul NaVional de Interpretare Instrumentală
„Aulodia” de la Brașov. 



Un clasic al fotografiei românești:
David Friedmann

vernisajul expoziXiei de artă fotografică

prezintă:
Mihai Vasile

Florin Andreescu
Ioan Mihai Cochinescu

Vali Craina



David Friedmann nu este deloc ceea ce vrea să spună nu-
mele său, aparent misterios. Nu este și nu a fost – atît cît
l-am cunoscut noi, discipolii săi, un om „liniștit” (germ.
fried – pașnic, liniștit). Și-a construit, e drept, cu migală
arta, a fost atent la fiecare detaliu din jur, așa cum noi, cei
mai tineri decît el, nu o prea făceam, a creat „locuri” în care
arta fotografică să fie la ea acasă, a creat un sistem de relaVii
inter-umane, care acoperea geografii impresionante (era în
corespondenVă cu cei mai importanVi artiști fotografi ai
lumii) dar, mai presus de toate a creat o școală. A făcut lu-
crul acesta neostentativ. Ne-am pomenit deodată că ne
aflam în interiorul principiilor sale care fundamentau o artă,
la care, aparent, toată lumea se pricepea. David Friedmann
nu ne învăVa să „facem” o fotografie. Cred că mai întîi ne
învăVa să privim. El însuși cu o privire mereu scrutătoare, ne
demonstra că un ochi în plus (cel al aparatului fotografic)
nu înseamnă mare lucru dacă cel cu care ești înzestrat nu
„vede” ce și cum trebuie. În jurul său gravitau nu numai oa-
meni care făceau fotografie. Ca și mine, erau și alVi tineri ar-
tiști care învăVam rigorile bunului simV de la un artist
binevoitor, mereu în mișcare, căutător de noi teritorii pe
care să-și pună pecetea. Unii s-au prins în ameVitorul vîrtej
al artei fotografice, alVii s-au dus direct și au cerut Maestru-
lui principiile, alVii au stat lipiVi de pereVi și au privit
spectacolul.

I-am văzut mai tîrziu fotografiile. Aproape că nu mai
aveam curiozitatea asta. Îmi era suficientă lecVia…

Nu m-au șocat. Cel puVin așa îmi aduc aminte că mi s-au
părut prima dată. Spectacolul nu era la prima vedere. David
Friedmann te lăsa să treci. Te lăsa, cu un zîmbet mucalit, să
fii superficial. Fotografiile sale nu te trăgeau de mînecă
pentru a-Vi atrage atenVia asupra lor. Am căzut și eu în cap-
cana asta… Totul se întîmpla pe urmă. După un timp. Cînd
raporturile cromatice, profunzimile, luminile și penumbrele
te învăluiau, cînd materia se desfăcea în particule doar pen-
tru a te desfăta, pentru a te răsplăti că nu te-ai grăbit să treci
mai departe… 

L-am văzut apoi în semiîntunericul laboratorului. Era
stăpînul desăvîrșit al secretelor. Totul era un ritual. Nimic
nu scăpa de sub control. Dacă atunci cînd era în platou sau
în studio era neliniștit, fremătător, emoVionat (dar ce bine își
ascundea toate acestea!), aici, în liniștea ceasului tempo-
rizator, și a foșnetului cristalelor și lichidelor misterioase
care făceau posibilă apariVia imaginilor, aici David

Friedmann devenea un spectacol al rigorii, al bunelor
simVuri… Ne îngăduia rar în laborator, chiar dacă prezenVa
noastră, a cîte unuia dintre noi, nu părea să-l perturbe. 

Școala despre care vorbeam mai înainte se croia de la
sine. O dată sau de două ori pe săptămînă ne aștepta la
sediul Filialei Muntenia a AsociaViei Artiștilor Fotografi,
pe care a condus-o aproape două decenii. Aici mă atrăgea
cu osebire colecVia revistei „Fotografia”, unde maestrul
scria regulat, expunîndu-și punctele de vedere, principiile,
ciondănindu-se cu veleitarii sau analizînd cu rigoare lu-
crările vreunui tînăr artist fotograf.

A iniViat salonul FOTOART, care a devenit, în cele patru
ediVii ale sale, cel mai important salon de artă fotografică
din Vară. Dar, poate, lucrul pentru care a făcut eforturile cele
mai mari a fost ESEF-ul, singurul salon românesc de eseu
fotografic, care a născut vii pasiuni, discuVii aprinse, în ceea
ce privește noViunea de eseu, polemici mai mult sau mai
puVin amiabile, mai mult sau mai puVin clarificatoare…

...CîViva dintre noi, cei de atunci, au dus mai departe
învăVăturile Maestrului, alVii au făcut un mic popas, o mică
pauză de respiraVie, nu puVini sînt cei care au aplicat prin-
cipiile în alte domenii ale artei. Cu toVii însă s-au „întregit”
și datorită acestei magice întîlniri cu David Friedmann. Pe
ei îi mai Vin minte: Vali Craina, Ioan Mihai Cochinescu,
Florin Andreescu, Stelian Grigore, Marius Georgescu,
Adrian CreiVaru...

Acum, la vîrsta senectuVii, David Friedmann, retras din
lume într-o singurătate nobiliară, nu-și scrie memoriile,
nu-și admiră opera, nu spune bancuri cu activiști de partid
(cu toate că povestirile sale despre ei sînt – acum – al naibii
de savuroase). Doar ne mai așteaptă să-i călcăm pragul sau
să-i mai dăm un telefon…

Nici acum David Friedmann nu este un „liniștit”, așa
cum o sugerează numele său misterios…

Nici acum David Friedmann nu neglijează detaliile, le
pune, adică, într-un colV al memoriei sale pentru mai
tîrziu…

Mihai Vasile

(Text apărut în decembrie 2004 în Almanahul 
INFO-TRANZIT/Atelier21, 

editat de Teatrul Equinox Ploiești)



Maestru și discipol.
David Friedmann 
și Mihai Vasile la
Muzeul de Artă 

din Ploiești 
în ianuarie 2005.

(Foto: Ioan Mihai Cochinescu)



DAVID FRIEDMANN a fost unul dintre
cei mai de seamă artişti fotografi români din
a doua jumătate  a secolului XX. 

S-a născut la 10 mai 1927 în Ploieşti şi a
murit la 17 iulie 2005, în acelaşi oraş. 

Pe la vârsta de 35 de ani îşi descoperă pa-
siunea pentru fotografie, a cărei tehnică şi-a
însuşit-o până la limitele perfecţiunii. Este
cel dintâi care, în anii ’70 – ’80, a utilizat
micro şi macro-fotografia în domeniul
cercetării ştiinţifice cu ajutorul unui micro-
scop performant, la Institutul de Petrol şi
Gaze din Ploieşti, pentru analizarea eşan-
tioanelor de oţel şi a altor aliaje utilizate pen-
tru fabricarea sapelor de foraj. 

Ca membru al Asociaţiei Artiştilor Fo-
tografi din România (AAF), David Fried-
mann a participat la saloane naţionale şi
internaţionale de fotografie, devenind
AFIAP (Artist - International Federation of
Photographic Art) iar la puVină vreme după
aceea EFIAP (Excellence International Fe-
deration of Photographic Art). Pasiunea sa
pentru detaliu l-a consacrat ca maestru al
portretului, dar deopotrivă excela în peisaj şi
eseu fotografic. A fost preşedintele filialei
Muntenia a AAF.

În anul 2008  Teatrul  Equinox din Ploieşti
a organizat în Sala Orion a Palatului Culturii
din Ploieşti o amplă expoziţie retrospectivă,
în semn de preţuire şi omagiu pentru marele
artist fotograf român.

Ioan Mihai Cochinescu



Foto: Florin Andreescu



Cadru din filmul
Echinox
(1984)

EQUINOX HISTORY • filmS
H (1985)

Cu:
Ionel Ivan
Dana Sînziana Vasile
Florina Dragomir
Cătălin Rădulescu

Imaginea și camera
Florin Andreescu

Scenariul și regia
Mihai Vasile

Nichita Azi (1987)

Cu:
Florina Dragomir
Ionel Ivan
Alexandru Guri2ă
Cătălin Rădulescu
Dan Bohor

Imaginea și camera
Florin Andreescu

Scenariul și regia
Mihai Vasile

Fericita pasăre
și noi (2000/2008)

Cu:
Ion Streche
Suzana Marin
Dan Bohor
Bogdan Minculescu

Scenariul, regia, 
imaginea
Mihai Vasile

Oglinda 
(2001/2008)

Cu:
Ion Streche
Suzana Marin
Dan Bohor

Scenariul, regia, 
imaginea
Mihai Vasile



Regizorul 
Mihai Vasile 

în platoul filmului
Nichita Azi 

(1986)

Cadru din filmul
Echinox

(1984)



Am văzut, de curînd, un film al cineaştilor din
Ploieşti intitulat aşa cum îşi semna poetul versurile
dăruindu-le prietenilor, „Nichita Azi”.

Ştiam de intenţia colegilor mei, de la o întîlnire pe
care o avusesem împreună cu prilejul unui concurs al
filmului ,,de ficţiune”, unde am discutat, îndelung
despre ficţiune, document, film jucat şi multe altele... 

Am văzut, surprins şi bucuros, un film în care
ficţiunea era imaginea ataşantă şi paradoxală a stării
de poezie pe care o emana prezenţa poetului, căutată
cu evlavie chiar, în însuşi misterul ei, sugerată prin
asociaţii vizuale de mare expresivitate, în tonuri voit
nesigure, subtil evocatoare, în impresii schimbătoare
ce par, pentru o clipă, să cîştige contur, redevenind
taină. Pluteşte în film o aură de veneraţie, ca într-un
ceremonial, o mişcare continuă, ritualică, în jurul
unor detalii obişnuite care devin, printr-o privire in-
sistentă în unduiri armonice, într-un fel anume rele-
vante, miraculoase. Ele nu se vor o ilustrare a
versurilor marelui poet (de altfel, doar spre final se
recită simplu, pios, o singură poezie a lui Nichita), ci
o încercare de a-i urmări în deplină cuviinţă gîndul,
de a păşi pe urmele fabuloasei sale fantezii, prin neo-
bişnuitele legături între cadre, prin siluetări fulgu-
rante şi insistente planuri generale a căror incidenţă,
subtil şocantă, dă naştere unor semne-simbol, timpul
fizic părînd că încremeneşte, dilatîndu-se, iar ne-
mişcarea obiectelor dobîndind o voluptoasă nevoie
de descifrare, eliberîndu-se parcă, de condiţia lor
statică.

Filmul e un prilej de meditaţie gravă, tulburătoare,
despre poezie ca o condiţie de existenţă. Cu graţie şi
infinită preocupare pentru cauza propusă autorul,
Mihai Vasile, reuşeşte să te ducă alături de el, într-o
călătorie-omagiu, ca un cortegiu prietenos şi deloc
trist, spre ţărmuri de visare şi prodigioasă specu-
laţie filozofică, aşa cum au avut şansa să trăiască,
în preajma poetului, cei care l-au cunoscut. 

Filmul „Nichita Azi”  rămîne, însă, pentru mine,
în întregul lui, o reuşită certă, un poem elegiac şi
patetic pentru o mare dragoste.

Andrei Blaier
(regizor de film)

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, datorat unor
tineri cineaşti ploieșteni 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 poetului, pe care le avem cu
toţii în inimă şi gînd. A vrut mai mult, a încercat să în-
trupeze poeziile în imagine. Riscantă tentativă, dar
onoare curajoşilor! Filmul este însăşi lumea poeziilor
lui Nichita, universul de simţire, de inspiraţie, de neli-
nişte al creatorului. Versurile, cuvintele ar fi fost re-
dundante. Ele rămîn în film doar ca un ecou de glas al
vîrstelor poetului materializate în imagini. ,,- De ce ungi
cu ulei de măsline ţeava pistolului? - Ca să fiu pregătit
dacă izbucneşte din nou primul război mondia”. 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?”

Călin Căliman
(critic de film)

1987

Filmul Nichita Azi (1987)
Cadre din film și imagini din platou

Cu:
Florina Dragomir-Rădulescu
Ionel Ivan
Alexandru GuriVă
Cătălin Rădulescu

Cadre din filmul H (1985)

Cu:
Ionel Ivan

Dana Sînziana Vasile



Cadre din filmul
Fericita pasăre și noi (2000/2008)

Cu:
Ion Streche
Suzana Marin
Dan Bohor
Bogdan Minculescu



Cadre din filmul
Oglinda (2008)

Cu:
Dan Bohor

Suzana Marin
Ion Streche



Evocarea poetului DAN DAVID
Prezentarea volumului VENIREA FIULUI de Dan David, 

apărut la Editura MYTHOS în anul 2015 

ProiecXia eseului cinematografic AUTOPORTRET
Texte de Dan David

Un film de Mihai Vasile



Bunavestire
prima mare sărbătoare creștină 

a primăverii

Prezintă  
Florin Manole

scriitor și teolog



...să aprinzi o lumină cu altă lumină
spectacol-lectură de haiku tradiVional japonez

în distribuVie:
Suzana Marin
Luiza Buiac
Ion Streche
Andreea Banu
Adriana Stoica
Anca Stoica
Cristian Neagu

scenariul, scenografia și regia
Mihai Vasile



Am încercat să fac cîteva haiku-uri, ca și ceilalVi poeVi români,
de altfel, cîteva haiku-uri în limba română, la început formal și
după aceea mi-am luat seama, pentru că în haiku principal este
spiritul și mai puVin forma, deci cîteva mici texte în spirit de
haiku... Iată unul dintre ele:

Nichita Stănescu
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În cadrul ciclului de selecţii video, iniţiat şi organizat de
către Teatrul Equinox, a avut loc, recent, lansarea filmului
artistic de mediu metraj „Negustorul de amintiri”, realizat
de TVR, cu concursul acestei serioase instituţii culturale
ploieştene, aflată sub autoritatea Centrului Judeţean de Cul-
tură. La prezentare au participat o parte dintre realizatori
precum şi grupul de actori de la Teatrul Equinox, care asi-
gură distribuţia filmului.

Potrivit mărturisirii autorului, tînărul regizor Cătălin
Apostol, partea de consistenţă ideatică a scenariului a por-
nit de la un fapt real: un reporter TV înregistrează pe
peliculă, într-un tîrg bucureştean, un ciudat pensionar care,
alături de alte obiecte personale, încearcă să-şi vîndă şi
cîteva fotografii de familie. Acest neverosimil
gest a fost ca un declic, care a condus, ulterior,
la transformarea faptului de viaţă în fapt artistic.

Fireşte că filmul are o traiectorie diferită, în-
carnînd povestea unui bătrîn profesor care şi-a
pierdut, într-un incendiu, familia şi întreaga
agoniseală. Ca în tragediile antice, această
poveste se consumă într-o singură zi, interfe-
rînd elemente de sugestie, care creionează per-
sonalitatea eroului, şi trimite astfel, aluziv, spre
cumplitul episod, care i-a devastat fiinţa. Mar-
cat profund şi singur în durerea sa, el rămîne
doar cu imaginea dezastrului şi cu unele obiecte
de suflet, scăpate din iadul flăcărilor: cîteva
cărţi de valoare, o mică statuetă de faianţă, o
pipă, diplomele universitare şi tabloul de nuntă.
Şi le adună precipitat, pe toate, într-o geantă,
cu gîndul să le înstrăineze, pentru a se elibera
de obsesie, şi apoi pleacă, parcă pe ultimul

drum, copleşit de suferinţă. În spaţiul improvizat în marele
hol al Şcolii de Arte, la care îşi aducea copila la cursurile de
vioară, nu reuşeşte să vîndă mai nimic, dar răspunde, fără
convingere, interesului cumpărătorilor de ocazie. Este ul-
tima lui înfrîngere căreia îi urmează decizia finală, marcată,
cinematografic, de o subtilă ambiguitate.

În film, restriştea sa sufletească se conjugă admirabil cu
atmosfera în care trăieşte – acum un fel de palat în
degradare sau în reabilitare, în care şi-a găsit temporarul
adăpost, cutreierîndu-l în disperare. Cadrul general, creat
sau natural, se intersectează, pînă la totală identificare, cu
starea personajului, aparatul de filmat glisînd de la tuşele
precise ale ambientului derizoriu la figura răvăşită de sufe-
rinţă a profesorului.

Filmările, ce par a fi executate dintr-o bucată, aproape
reportericeşte, sînt de fapt cheia emoţiei cinematografice,
apte să comunice sentimentele şi să dea greutate mesaju-
lui, condensîndu-i emoţiile. Cadrarea exactă şi racurçi-urile
complementare creează o alternanţă, bine calibrată de stări,
în acest fel izbutind să suplinească subiectul narativ şi



fireasca despovărare de amănunte a dialogului. Dincolo de
cuvinte, aparatul de filmat vede golul imens care se cască,
precum o prăpastie, în sufletul personajului, adîncind sin-
gurătatea care-l împinge spre deznodămînt.

Pe un fond muzical bine ales, subliniind corespondenţele
erou-mediu, durerea mută este alimentată de succesive
flash-back-uri care poartă în ele, ca un leit-motiv, consis-
tenţa simbolică a două imagini revelatoare: un rug în
flăcări, în jurul căruia dansează hipnotic mama şi fiica, şi
tabloul de nuntă. Lor li se adaugă, secvenVial, cuplul mamă
fiică, aşezate la masă, operatorul stăruind asupra ochilor
larg deschişi şi întrebători ai copilului, care pot justifica
gestul final al tatălui său. Este, de bună seamă, amintirea
care ucide, dar reprezintă, totodată, imaginea-forţă a fil-
mului care îl îmbogăţeşte sintetizator şi înnobilează expre-
sia, marcîndu-i mai net substanţialitatea sensurilor.

Produs, aşadar, de TVR, în colaborare cu Teatrul Equi-
nox şi turnat în Ploieşti şi, parţial, la Cocorăştii-Mislii, fil-
mul se susţine şi se articulează convingător prin prestaţia
actorilor acestui teatru. Disponibilitatea şi prospeVimea lor,
ca şi bucuria de a se afla, încă o dată, în faţa aparatului de
filmat, îi încarcă de energie, conferind personajelor credi-
bilitatea necesară, chiar dacă, acolo unde scenariul filmu-
lui cere lucrul acesta, unele dintre ele sînt abia schiţate.

În rolul principal, al bătrînului profe-
sor, se detaşează polivalentul artist Mihai
Vasile, mentorul Teatrului Equinox. Deşi
nu-l regăsim decît arar în ipostaza de
actor, în filmele proprii sau pe scenă, el
reuşeşte acum să dea viaţă unei partituri
dificile care-i solicită la maximum trăi-
rile. Numai experienţa şi cultura sa i-au
permis să confere rolului dimensiunea
caracterologică adecvată, reprimîndu-şi
atent dinamismul şi exuberanVa specifice
naturii sale, pentru a putea astfel purta
mai bine povara personajului. Trebuie
spus însă că, în concepţia regizorului
Cătălin Apostol, pentru acest personaj era

vizat maestrul Constantin Codrescu, care, din motive di-
verse (în principal administrative), nu a întrupat acest per-
sonaj. De aici, probabil, rezultă şi îmbătrînirea excesivă pe
care a dat-o regizorul personajului, care, în fond, nu a făcut
altceva decît să dovedească influenţa unui fapt de viaţă
asupra parcursului unui individ, care nu este neapărat îm-
povărat de ani ci, mai degrabă, de propriul destin.

În celelalte roluri, prezenţe demne de reţinut au avut ac-
torii: Ion Streche (portarul Şcolii, om cu tabieturi, care vede
şi ştie multe, dar nu spune), Suzana Marin (o „perfectă” fe-
meie de serviciu, clevetitoare și nemiloasă), Liliana Bog-
dan-Băescu (directoarea Şcolii, plină de prestanţă,
comunicativă şi înţelegătoare). Siguranţa gestului şi fires-
cul rostirii le-au confirmat acestora buna reputaţie de lideri
ai trupei. Lor li s-au alăturat: Bogdan Stoicescu, Gabriel
Petre, Diana Zamfirescu-Mihai, Raluca Grigore.

Cu acest film, realizat în coproducţie, Teatrul Equinox
şi-a mai adăugat o reuşită şi, astfel, a mai urcat o treaptă în
stima publicului.

Mihai Vasile și Cătălin Apostol într-o pauză de filmare
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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 desfăşoară sub ochii noştri timp de
aproape 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 imen-
sul 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 sentiment, regi-
zorul şi scenaristul Mihai Vasile, pro-pune un joc deloc
„intelectual” - cum afirma chiar domnia sa. Mai degrabă
jocul este unul al refacerii drumului 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. Dincolo
de ineditul fiecărei puneri în scenă din acest proiect-pro-
gram, spectacolul acesta pune puternic în lumină ac-
centele sonore ale unei lumi cu care eşti confruntat şi
care pare de mult adormită în fiecare dintre noi: ade-
vărata lume a strămoşilor noştri. Cuvintele par stranii.
Sînt, pe rînd, cunoscute 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, depăşeşte 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 spectacol,
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
tulburătoare: 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 extraordinară 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, gesturile, obiectele, culorile, lumina şi întune-
ricul, emoţiile 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)





Dramaturg, critic
teatral și eseist,
Dumitru Solomon
face parte din acea
specie rară a intelec-
tualului rafinat, di-
plomat, cu un fin
simV al umorului. E
drept, îl ajuta, pe
lîngă cultura sa
vastă și înfăVișarea
nobiliară, cu vocea

gravă, liniștită dar cu privirea aceea vulturească, deschisă,
scrutătoare.

S-a născut la GalaVi, la 14 decembrie 1932.
În anul 1955, a obVinut licenVa în filologie română la Fa-

cultatea de Limbă și Literatură Română a UniversităVii din
București cu o teză despre teatrul lui Camil Petrescu. Între
1955-1962, devine redactor al Gazetei literare apoi șef de
departament la Luceafărul, și ulterior director al revistei
Teatrul, devenită după 1989, Teatrul, azi, unde rămîne pînă
la desfiinVarea publicaViei în anul 1998, cînd Ministerul Cul-
turii și-a retras sprijinul financiar. A devenit apoi director al
revistei Scena, publicată între anii 1998-2001 de trustul
Media Pro. A deVinut o rubrică săptămînală în revista
Dilema în care a radiografiat cu ironie și luciditate peisajul
mass-mediei românești.

După propriile-i mărturisiri a început să scrie teatru
aparent dintr-o joacă pe care i-a propus-o celui mai bun pri-
eten al său, Marin Sorescu, nici el, la vîrsta acestui joc, un
dramaturg, ci un poet de abia la ora debutului. Au scris îm-
preună cîteva exerciVii teatrale nefinalizate, mărturisind că
au făcut lucrul acesta pentru că la vremea aceea, a anilor
60 din secolul trecut, scenele teatrelor din România erau in-
vadate de texte proletcultiste, sovietice sau românești, iar
tinerii autori români erau absenVi cu desăvîrșire de pe afișele

teatrelor. De altfel, din perioada aceea datează și piesele
sale de teatru scurt, scrise în cheia teatrului absurdului,
piese care l-au propulsat aproape instantaneu în lumea dra-
maturgilor români.

Dumitru Solomon a avut o relaVie privilegiată cu Teatrul
Equinox. Adus de un prieten comun să vadă felul de a exis-
ta în artă a acestui teatru, a fost atît de surprins de moda-
lităVile de expresie scenică ale artiștilor de aici, încît la o
săptămînă după vizită a scris un îndelung articol în revista
Contemporanul despre această vizită, lansînd atunci, pentru
prima dată, sintagma „Fenomenul Equinox”.

Vizitele sale, unele neanunVate, la repetiViile mele, dis-
cuViile uneori îndelungi și aplicate despre teatrul contem-
poran și rosturile lui, m-au apropiat de această extraordinară
personalitate a culturii românești. În anul 1989 i-a apărut
la Editura Albatros, Desene rupestre, o culegere de teatru
scurt și… foarte scurt, pe care a vrut să pună o dedicaVie
pentru mine. Își propusese lucrul acesta pentru că se întîl-
nise cu piesele sale de tinereVe în punerile mele în scenă din
anii 80 - avea să-mi mărturisească mai tîrziu și își dorea,
astfel, să-mi mulVumească pentru curaj dar și pentru vi ziunea
mea asupra acestor minunate texte. Din păcate lucrul acesta
n-a fost posibil, editura (sub imperiul cenzurii comuniste
în chiar anul în care avea să cadă…) a trebuit să îi refuze atît
această dedicaVie cît și portretul de pe coperta a patra a
cărVii.

L-am reîntîlnit ultima dată la un festival de teatru la
Arad. Avea același tonus, aceeași alură nobiliară, aceeași
bucurie a revederii.

S-a stins din viaVă la 10 februarie 2003, lăsînd în urmă o
operă variată și plină de înVelesuri…

PRIETENII LUI NICHITA STĂNESCU: 
dramaturgul Dumitru Solomon



Maria Ionescu • Daria Negulescu • Alexandra Alexiu 
Clara Ciocan • Mălina Manole • Theodor Cucu • Bianca Nedelcu



Nichita Stănescu
și

Federico Garcia Lorca
- întîlnire în Cîmpiile Elizee.

ConferinXa 
Prieteni în Cîmpiile Elizee: Federico Garcia Lorca și Nichita Stănescu
susXinută de regizorul Mihai Vasile

Desene de
Federico
Garcia Lorca 
și
Nichita 
Stănescu









Închiderea sesiunii de ateliere a Universităţii Libere
NICHITA STĂNESCU

Proiecţia filmului MăreBia frigului
(după spectacolul de teatru cu acelaşi

titlu de Nichita Stănescu)
Director de imagine - Mihai Gheorghe

Scenariul, scenografia şi regia - 
Mihai Vasile

Prelegerea „Anatomia lui A” susXinută de prof. dr. CHRISTIAN CRĂCIUN







Maeștrii de ateliere
• Diana Lemnaru • Dana Sînziana Vasile  

• Mihai Gheorghe




