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În această ediţie...

...au scris pentru dumneavoastră:
Nichita Stănescu,Lucian Vasilescu, Matei Călinescu,
Samuel Beckett, Mihai Vasile, Magdalena Ghica,
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, Ana Marin,
Alexandra Andrei, Amelia Frînculescu, Andreea
Militaru, Cristian Neagu, Andrei Vasile
și elevi ai claselor de actorie de la Şcoala de Arte
Ploieşti

...va expune artă plastică pentru dumneavoastră:
Mihai Vasile

...a pus în scenă pentru dumneavoastră:
Mihai Vasile, Emilia Dan Vasile

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

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

Macheta artistică, redactarea și tehnoredactarea:
Mihai Vasile
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Joi, 21 martie 2019
• Ora 18. Spectacolul de teatru SMULGEREA
MĂȘTII de NICHITA STĂNESCU.
În distribu_ie: actorii Centrului Dramatic Mythos
Ploiești. Scenariul și regia – Mihai Vasile
• VERNISAJUL expozi_iei de arte vizuale (pictură,
grafică, fotografie, CAD - Computer Aided Design,
ambient, obiect) NICHITIANA
Expune - MIHAI VASILE

Vineri, 22 martie 2019
• Ora 10. Deschiderea Universită_ii Libere
NICHITA STĂNESCU
• Ora 12. Atelierul de imagine (I)
MIHAI GHEORGHE
• Ora 18. Proiec_ia filmului documentar
TRANSILVANIA. BURGURI MEDIEVALE
de FLORIN ANDREESCU

Sâmbătă, 23 martie 2019
• Ora 10. Atelierul de semne (I) DIANA LEMNARU
• Ora 18. Spectacolul de haiku tradi_ional japonez
SĂ APRINZI O LUMINĂ CU ALTĂ LUMINĂ
În distribu_ie: actorii Centrului Dramatic Mythos
Scenariul, scenografia şi regia – Mihai Vasile

Duminică, 24 martie 2019
• Ora 11. Vernisajul expozi_iei de fotografie docu-
mentară NICHITA STĂNESCU/ION STRATAN
• Ora 12. Atelierul de semne (II) DIANA LEMNARU

Luni, 25 martie 2019
• Ora 10. Atelierul de arhitectură literară (I)
DANA SÎNZIANA CONSTANTIN
• Ora 18. BUNA VESTIRE.
Conferin_ă sus_inută de FLORIN MANOLE,
scriitor şi teolog
• Ora 19. Actorul Centrului Dramatic Mythos
ALIN GEORGESCU – In memoriam

MarMi, 26 martie 2019
• Ora 10. Atelierul de arhitectură literară (II)
DANA SÎNZIANA CONSTANTIN
• Ora 18. Proiec_ia filmului
MUZEUL ÎNTÂMPLĂRILOR DE CEARĂ
după spectacolul cu același titlu de LUCIAN
VASILESCU.
Un film de Mihai Vasile și Mihai Gheorghe

Miercuri, 27 martie 2019
• Ora 10. Atelierul de teatru MIHAI VASILE
• Ora 18. Ziua mondială a teatrului. Mesajul
Institutului Interna_ional de Teatru (ITI)
• Ora 18. Spectacolul de teatru
TORNA UMBRA. În distribu_ie: actorii Centrului
Dramatic Mythos.
Scenariul, scenografia şi regia – Mihai Vasile

Joi, 28 martie 2019
• Ora 10. Atelierul de imagine (II)
MIHAI GHEORGHE
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• Ora 18. Lansarea căr_ii SONATELE LUNII (edi_ia
a doua) de Mihai Vasile
Prezintă DRAGOȘ GRIGORESCU
• Ora 19. Proiec_ia photo-show-ului NOSTALGII

Vineri, 29 martie 2019
• Ora 10. Atelierul de imagine (III)
MIHAI GHEORGHE
• Ora 18. Spectacolul de teatru
IOV sau LUNGUL DRUM AL NOP^II CĂTRE ZI
de MATEI CĂLINESCU.
În distribu_ie: actorii Centrului Dramatic Mythos
Scenariul, scenografia şi regia – Mihai Vasile

Sâmbătă, 30 martie 2019
• Ora 11. GALA TÂNĂRULUI ACTOR
Participă elevii claselor de actorie de la Școala de
Arte Ploieşti
• Spectacolul de teatru-dans CASCANDO
(Nichita Stănescu/Samuel Beckett)
Scenariul și coregrafia – Emilia Dan Vasile
• Colajele teatrale:
• O VIZIUNE A SENTIMENTELOR
(Nichita Stănescu)
• TRANDAFIRUL DE CARNE
(Magdalena Ghica)
• Ora 18. Proiec_ia filmului de lung metraj
UMILIN^Ă de CĂTĂLIN APOSTOL

Duminică, 31 martie 2019
• Ora 11. Proiec_ia filmului
MĂRE^IA FRIGULUI după spectacolul cu același

titlu de NICHITA STĂNESCU.
În distribu_ie – actorii Teatrului Equinox.
Un film de Mihai Vasile și Mihai Gheorghe
• Ora 12,30. Închiderea festivalului și a atelierelor
Universită_ii Libere NICHITA STĂNESCU
(proiec_ii de filme, diaporame, expozi_ii, recitaluri)









- În adolescenţă erai „foarte trist, un veşnic
himerist", cum spune Călinescu, erai un adolescent
în care se putea prevedea poetul sau ba? Asta cred
că-ţi poţi aminti acuma.

- Eram un adolescent în care nu se putea
prevedea absolut nimica; aveam mari veleităţi
matematice, mari veleităţi sportive şi pe deasupra îmi
plăceau extrem de mult romanele poliţiste. Din în-
tîmpare, am citit şi cîteva cărţi fundamentale în acea
perioadă. Nu le socoteam pe atunci fundamentale,
dar ulterior am constatat că ele m-au marcat.

- Care sînt acele cărţi?
- Una dintre cărţile care m-au marcat a fost Pos-

tulatele lui Euclid, pe care eu le-am citit într-o ediţie
foarte veche, texte traduse din greacă, dacă bine îmi
aduc aminte, pe care eu le luasem drept texte de
geometrie, habar n-aveam că ele aveau să exercite
o influenţă poetică fantastică asupra mea, ulterior.
O altă carte care m-a marcat a fost o carte a lui
Bacovia, care mi se părea atît de firesc încît cartea
lui aproape făcea parte dintre obiectele casei. Nu
numai că îl credeam cuvînt cu cuvînt, cum am ajuns
după un periplu întreg şi astăzi să-l cred din nou cu-
vînt cu cuvînt, să cred tot ce spune el, dar mi s-a
părut atît de apropiat de sufletul oricărei vîrste şi atît
de profund spre diferenţă de oricare alt poet…
Bacovia a rămas un punct fix în mintea mea. Ca să
fiu sincer, la început nici nu l-am citit ca pe un poet,
l-am citit ca pe o carte, Plumbul lui l-am citit ca pe o
carte şi mi-a plăcut deosebit de mult, cu atît mai mult
cu cît în acea perioadă citeam şi Moby Dick şi nu
ştiu de ce parcă se completau una pe alta. Balena
albă, Moby Dick, a fost balena care m-a influenţat

cel mai mult în viaţa mea. Mărturisesc că în acest
sens mă simt elevul unei balene, şcoala mea am
făcut-o la o balenă (...)

- Să trecem acum la prietenii tăi şi la ideea de pri-
etenie, despre care atît de frumos îmi vorbeai acum
o lună, cînd nu s-a înregistrat nimic pe acest
blestemat de aparat.

- Prietenii mei nu sînt mulţi, dar sînt în schimb
nenumăraţi, ei sînt din toate domeniile. Am avut
nenumărate prietenii literare, de extraordinară ten-
siune, cum ar fi prietenia cu Grigore Hagiu, lungă,
de peste 25 de ani, prietenia cu Gheorghe Tomozei,
de asemenea, prietenia cu lon Drăgănoiu, de
asemenea, cu Nicolae Breban, ei, dacă încep să fac
lista precis uit pe cineva şi îl supăr…

- Atunci mi-ai vorbit foarte frumos şi foarte bine
despre Alexandru Ivasiuc…

- Alexandru Ivasiuc a apărut în viaţa mea ca o ex-
plozie luminoasă. Prietenia noastră nu a avut nicio-
dată o natură calmă, a fost plină de rupturi şi plină cu
reîmpăcări absolut fericite, rupturi de natură literară,
nu sentimentală şi întîlniri de idei foarte fericite. De
altfel, cîţiva oameni m-au încurajat deosebit de mult
la începuturile mele literare. Paul Georgescu, în
primul rînd, care a mizat pe mine şi m-a încurajat cu
totul ieşit din comun şi aş dori fiecărui tînăr poet de
talent să aibă noroc de un Paul Georgescu, după
aceea Geo Bogza care, în alt sens, m-a încurajat
moral şi în fine Alexandru Ivasiuc care, în toate
clipele mele de deznădejde literară, cum se întîmlplă
oricărui poet, de neîncredere în sine însuşi, mi-a
ţinut moralul sus, ba, mai mult decît atîta, de cîte ori
sesiza cîte un poem al meu care i se părea bun

Peste 10 ani, la ce oră, unde?
Dialog Nichita Stănescu - Nicolae Prelipceanu

(Revista Tribuna, 31 martie 1983)



venea chiar la miezul nopţii să-mi comunice lucrul
ăsta, fapt rar întîlnit astăzi în lumea noastră literară.
A fost un mare entuziast. Îmi pare rău că viaţa l-a
frînt tocmai cînd îşi găsise aproape mijloacele de
prozator, pentru că intelectualitatea lui era covîrşi-
toare şi anunţa un foarte foarte mare scriitor, cărţile
pe care a apucat să le publice au fost numai o
repetiţie pentru viitoarele cărţi pe care urma el să le
scrie; în perioada cînd toţi ceilalţi colegi ai lui
uceniceau în presă, învăţau – este şi în literatură, o
parte care învaţă şi o parte care ţine de inspiraţie,
dar partea care se poate învăţa chiar trebuie în-
văţată, inspiraţia rămîne la liberul arbitru şi la liberul
destin al fiecăruia – el lipsea. Partea de meserie lui
i-a lipsit pentru că, socialmente, el a fost împiedicat
de la acest tip de contact direct cu literatura, el a tre-
buit să recupereze cinci sau şase ani de lipsă de
antrenament literar şi chiar i-au lipsit exact cinci sau
şase ani ca să fie autorul unui mare roman, pentru
că, totuşi, marile romane se scriu după 40 de ani,
cînd ai ce spune, iar Alexandru Ivasiuc, n-am nici o
îndoială, avea foarte multe lucruri de spus.

- La tinerii care sînt în jurul tău şi despre care
n-avem cum să nu vorbim, pentru că sînt uneori
prea mult împrejurul tău şi pe care îi susţii de atîta
vreme, urmăreşti şi caracterul?

- Vreau să spun ceva: eu mă simt foarte tînăr, mai
înainte de orice, mă simt mai apropiat de oamenii
tineri decît de oamenii mai în vîrstă decît mine. De
un poet care are cinci sau şase ani mai mult de ex-
perienţă decît mine mă simt mai îndepărtat decît de
un poet mai tînăr cu 25 de ani decît mine. Cred că
am păstrat încă o psihologie de om tînăr, pe care
nici n-aş dori să mi-o pierd. Interesul pentru cei care
sînt în jurul meu nu e în măsura în care ei seamănă
cu mine ci în măsura în care ei sînt altceva şi, prin
experienţa poetică pe care o am şi cîtă o am, caut
să-i sprijin. În ce sens? În sensul de a se găsi pe ei

înşişi, de a-şi găsi propriile lor mijloace, ba, mai mult
decît atîta, cum e şi firesc, să văd şi unele influenţe,
atît de lectură cît şi personale. De cîte ori îi surprind
într-un astfel de caz flagrant de influenţă, îi amendez
cu dragoste.

- În ultima vreme, spre deosebire de alţi ani, cînd
erai parcă mai static, te-am văzut bătînd ţara şi mai
ales părţile, așa-zicînd mirabile, sau admirabile cum
ar fi Maramureşul, Vrancea, peste care am putea să
sărim dacă ne gîndim la accidentul fizic.

- Dacă am mai avea cu ce.
- Ce părere ai despre Maramureş?
- Un poet care nu-şi cunoaşte ţara nu este poet,

chiar cazurile care neagă acest lucru sînt nesemni-
ficative. Aş vrea să-ţi spun impresia mea, mi-e foarte
greu s-o formulez. Sigur că există o deschidere către
universalitate a poeziei, către europenizare a poeziei
româneşti, către mondializarea ei, care este şi
firească şi pe bună dreptate, însă cel mai important
lucru pe care trebuie să-l ştie un poet este că el se
naşte cu tribul său şi trăieşte în tribul său şi poezia
lui, dacă este mare, nu va muri decît o dată cu tribul
său, pentru că poetul este legat de o limbă, în cazul
nostru noi sîntem urmaşii direcţi ai limbii române,
sîntem trezorierii ei, sîntem grănicerii ei, şi limba
asta n-o înveţi numai la tine pe stradă. Trebuie să
cutreieri toţi coclaurii ţării ca să-i înveţi limba, limba
nu se învaţă din dicţionare, ci din contactele cu oa-
menii, ba, mai mult, aş spune că limba română nu se
învaţă numai cu urechile, limba se învaţă şi cu ochii
şi cu nările şi cu gura şi cu fruntea şi cu trupul. Mara-
mureşul, după părerea mea, este unul dintre cele
mai frumoase locuri din lume pe care am putut să le
văd vreodată. N-am călătorit foarte mult în străină-
tate, dar cît mi-a trebuit am călătorit, am văzut cîteva
ţări cum ar fi să zicem Anglia, Franţa, Finlanda,
Italia, Germania, ţări minunate. Nicăieri n-am întîlnit
însă un spaţiu atît de miraculos şi atît de splendid



sufleteşte, de o frumuseţe a peisajului şi de o
frumuseţe morală aşa cum l-am întîlnit în Mara-
mureş şi asta o spun nu pentru că sînt român, ci
pentru că am constatat că aşa este. Aşa se face că
după ce am descoperit Maramureşul am simţit
nevoia la scurt timp să ma reîntorc şi iarăşi la scurt
timp să mă reîntorc şi de îndată ce condiţia fizică îmi
va permite din nou, voi cerceta toţi coclaurii mara-
mureşeni, pentru că îmi dau o mare tărie, mie per-
sonal, îmi revigorează propriile viziuni poetice.

- Ţin minte că, în urmă cu zece-cincisprezece ani
îmi spuneai că pentru fiecare reuşită poetică, pentru
fiecare poezie reuşită poetul trebuie să plătească.

- Şi astăzi repet cu multe şi mai multe argumente
acest lucru. Eu cred că în psihologia poeziei şi în
psihologia poetului revelaţia unui adevăr poetic este
summumul unor plăţi foarte dure plătite de poet, iar
talentul de excepţie nu este un dat natural, ci este
un dat, o dăruire totală pe care omul-poet o face, îşi
dăruieşte propria sa existenţă existen_ei şi,
dăruindu-şi existenţa existenţei şi luînd existenţa aşa
cum este, inevitabil, ajungi la nişte mari revelaţii.
Totul e pe plătite. În cazul unui poet genial de tipul
lui Eminescu, care scrie memorabilul vers „Nu cre-
deam să-nvăţ a muri vreodată", lectorul inteligent
care receptează o astfel de poezie cu un ochi rîde şi
cu un ochi plînge; pentru ca să ajungi să scrii cel mai
frumos vers din literatura română înseamnă un mare
cumul de experienţă tragică în spate. E un lucru de
natura evidenţei, el se poate întîmpla de la trauma
cea mai obişnuită, care este discretă pînă la trauma
spectaculară. Rupîndu-mi în mod absurd un picior,
am spus: asta e plata pentru premiul din Macedo-
nia. Bineînţeles că plata nu este asta, ruperea unui
picior; ruperea unui sentiment este plata adevărată
pentru un vers bun.

- Acum cînd te pregăteşti să-ţi aniversezi...
- 22 plus 28...

- Cum priveşti tu în urmă, cu sau fără mînie, la
opera ta şi ce cărţi ale tale îţi sînt mai aproape de
inimă?

- Aici e o întrebare la care nu pot să-ţi răspund
foarte sec: îmi place poezia cutare şi nu-mi place
poezia cutare; orice poezie, la vremea ei, cînd o ter-
mini de scris crezi că e o mare poezie. Timpul însă
le alege şi din cărţile mele au rămas, după părerea
mea, cîteva poezii foarte frumoase, pentru mine
bineînţeles, din „Dreptul la timp”, „11 elegii” ca o
carte legată; după aceea, poezii risipite în diferite
volume, o carte care ar fi putut să fie strălucită, dacă
n-ar fi avut prea multe poezii necontrolate, „Necu-
vintele” şi… despre ciclul „Epica Magna”, „Operele
imperfecte” şi „Noduri și semne” nu pot spune mai
nimic, sînt cărţi faţă de care nu am distanţă, şi mi le
asum, deocamdată, integral. Nu ştiu ce voi spune,
dacă apuc să mai trăiesc zece ani, despre ele. În
orice caz, cred că n-am trăit în zadar şi cred că vor
rămîne după mine în conştiinţa estetică românească
un număr de texte memorabile.

- Sînt sigur că-i aşa şi închei dîndu-ţi întîlnire
peste alţi zece ani, pentru că acum zece sau un-
sprezece ani am mai făcut noi doi o discuţie, tot aşa,
înregistrată. Deci să ne vedem şi peste zece ani, să
vedem cum o să vorbim atunci despre remarcabila
vîrstă de 30 plus 30.

- Peste zece ani, la ce oră, unde?



1982.
Laureatul Coroanei de aur al Serilor de poezie
de la Struga, Nichita Stănescu, e un român.
Nici un Poet în acest moment solemn nu va fi
meritat mai mult să poarte acest nume decît el.
Nu-l cunoşteam. În spatele meu un grup de oa-
meni în mulţime au început să şoptească:
„E el, e el, e el...”.
Se desprinde din grup un om încă tînăr cu o
carură puternică: e el. ÎI privesc. Dintr-o dată
mă simt emoţionată. Mă emoţionează în primul
rînd privirea lui, apoi surîsul. O privire blîndă şi
tristă care pare să vină de foarte departe, tris-
teţe care vine din nu ştiu ce rană. Poate pentru
că a fost multă vreme atît de aproape de Muze.
Mă emo_ionează pentru că recunosc în el în-
truchiparea bunătăţii. El trăieşte această săr-
bătoare. Este discreţia întruchipată.
Nu-l voi uita niciodată pe Nichita Stănescu
dansînd, înălţînd în mînă un candelabru cu
lumînări aprinse şi la braţul lui o tînără femeie,
duios emoţionată, cu braţele încărcate de flori.
Nu-l voi uita niciodată pe Nchita Stănescu oprit
pentru o clipă în care prezentul a devenit eter-
nitate, primind omagiul publicului, cu privirea în-
necată în lacrimi, în catedrala Sf. Sofia din
Ohrid, Macedonia.

Lucette Joual
Struga, august 1982



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.





în distribu_ie:

Suzana Marin
Ion Streche
Luiza Buiac
Emilia Dan Vasile
Alexandra Andrei
Ana Marin
Amelia Frînculescu
Andreea Militaru
Cristian Neagu
Andrei Vasile

scenariul și regia
Mihai Vasile

colaj teatral din crea_ia lui
Nichita Stănescu

Plecăm încet, ne smulgem greu din iarbă,
ca niște măști de fier, menite
să dea tărie-acelui chip curgînd
pe vîrstele iubirii împlinite.
Și lasă tu perdelele de arbori
s-ascundă după ele-n urmă, mult,
memoria mișcării, asasina,
din care talpa-abia s-a smuls.
Și lasă-n falsa ei schimbare,
să bată ora-n tobe mari
de piele omenească tăbăcită
la umbra arborilor seculari.
Și lasă-ne izbi�i și duși, și doi,
și lungi, cînd movurile pier.
Și pier ca să existe mult mai clare
fe�ele noastre de sub măști de fier.

MMaassccaa  rrââssuulluuii  nnuu  ppooaattee  ssmmuullggee  mmaassccaa  ppllâânnssuulluuii..







NICHITIANA
expozi_ie de arte vizuale 
pictură, grafică, fotografie, 
CAD - Computer Aided Design, 
ambient, obiect

Mihai Vasile
joi, 21 martie, ora 19
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Maeştrii de ateliere
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atelierul de semne

DANA SÎNZIANA CONSTANTIN
atelierul de literatură

MIHAI GHEORGHE
atelierul de imagine

MIHAI VASILE
atelierul de teatru 

vineri, 22 martie 
ora 10



vineri, 22 martie 
ora 18

Un film de Florin Andreescu. 
Comentariul - Mariana Pascaru, Lectura - Mihai Gruia Sandu.

Cunoscută odinioară sub denumirea de 
Siebenburgen, („Lara celor șapte burguri”), Transilvania

este Minutul legendarelor cetăMi întemeiate de sași. 
Vă invităm într-o călătorie inedită prin nouă burguri 

medievale din Transilvania - Brașov, Sighișoara, 
Mediaș, Cluj-Napoca, BistriMa, Alba Iulia, Orăștie, Sebeș

și Sibiu. VeMi fi suprinși să descoperiMi cîte secrete 
ascund aceste orașe dincolo de atracMiile clasice, mai

mult sau mai puMin cunoscute.



Îmi amintesc de energia lui boemă de pe vremea în
care îmi preda la ATF cursul de tehnică video. Între
timp, editura sa Ad Libri a ajuns lider de pia>ă la
„coffee table books” și el a continuat să fie unul dintre
cei mai cunoscu>i fotografi și realizatori de filme turis-
tice elaborate. În 2015, documentarul său de fic>iune
„Meserie naturală” a făcut valuri la Docuart Fest și apoi
a avut o impresionantă carieră interna>ională. Anul
ăsta, recidivează cu „Rădăcinile sufletului“, despre în-
toarcerea răvășitoare a tatălui său în satul natal.

Anca Grădinariu: Ce ţi-a venit să ieşi din zona de
confort a fotografiei şi să te arunci în documentar?

Florin Andreescu: Boala asta a mea cu filmul e
foarte veche. În copilărie am făcut film, ca pionier. Pe
16 mm. Iar la mijlocul anilor ’80, cînd eram student la
electronică, am intrat într-o trupă de teatru din Ploieşti
şi am făcut trei filme ca operator care, la vremea
aceea, au cîştigat în România tot ce se putea cîştiga.
Au scris super cronici Călin Căliman, Valerian Sava…

Şi de microbul ăsta n-ai cum să scapi. Dar nu m-am
oprit: făceam diaporame. Între ’87 şi ’90. Ultimul spec-
tacol   l-am avut în noiembrie ’89. Eu cu încă doi tipi
din Ploieşti făceam spectacole de diaporamă (cu
diapo-zitive, cu două aparate, imaginile se suprapun şi
se naşte a treia imagine, un fondu). Noi le făceam de
cîte 10 minute fiecare, dar erau conceptuale. Cu
coloană sonoră, cu efecte. Doar că nu se mişca imag-
inea. Făceam spectacole la Casa de Cultură a Sindi-
catelor în Ploieşti. Veneau 500 de oameni şi plăteau
bilet. Iar în vara lui ’89, ne-au invitat la Festivalul de
film de la Costineşti, unde erau profesioniştii şi ne-au
dat şi nouă o sală în Forum, la ora trei după-amiaza.
S-a umplut sala. Cînd s-a terminat şi s-a aprins lu-
mina, era în spate Sergiu Nicolaescu, care a stat în pi-
cioare, şi doamna Ileana Berlogea. Şi se întoarce
Nicolaescu spre doamna Berlogea şi îi spune: „să nu
vă mai plîngeţi că n-aveţi bani de peliculă. Aşa să-i
puneţi pe ăştia mici, pe studenţi, să facă.“

Apoi am dat examen la Buftea și am devenit cel mai



tînăr inginer de sunet de acolo. Am apucat să fac trei
filme artistice. În ’90 n-au mai fost bani pentru cine-
matografie… colegi de-ai mei cu vechime nu mai lu-
crau. Dar microbul a rămas. Am fost o perioadă
profesor la ATF pe vremea aia… Dar fotografia a fost
mereu foarte generoasă cu mine. Am rămas cinefil în
continuare, dar dacă mă întrebai acum 10 ani dacă
vreau să mai fac film, _i-aș fi spus că nu. Am foarte
mult de lucru cu fotografia și mi-a mers tot timpul bine.

Dar s-au schimbat tehnologiile, s-au schimbat ge-
nera_iile… Cînd a apărut Mungiu cu filmele, eram și
eu curios, doar mi-a fost student. Te bucuri.

Toată nebunia a pornit datorită tehnologiei. Prin
2008-2009, Canon a scos primul aparat de fotografiat
care filma bine. După aia, au început să scoată to_i. În
2010, mi-am luat un aparat și, dacă ai un aparat care
filmează, normal că tenta_ia e foarte mare. Am vrut și
eu să văd cum e. Ca să fiu sincer, cînd vă predam eu
vouă la școală, mie nu-mi plăcea imaginea video pen-
tru că era de proastă calitate. Îmi plăcea imaginea de
calitate, de rezolu_ie mare, de asta am și rămas în fo-
tografie. Apoi m-a absorbit editura. Eu sunt lider de
căr_i turistice, de coffee table books. Și umblu tot tim-
pul prin _ară. Mi-am dat seama că văd niște lucruri ex-
traordinare pe care le fotografiez, dar e păcat că nu le
și filmez. Sînt povești care se spun mult mai bine în
film decît în fotografie. Și cînd totul s-a rezumat la un
card digital și calculator, mi-am zis ca asta-i de mine.
Ușor n-a fost, pentru că pierdusem contactul cu
tehnologia care a evoluat, dar marele avantaj a fost
internetul. M-a ajutat și forma_ia inginerească și faptul
că eram familiar cu vechea tehnologie. Acum, dacă
vrei să înve_i de pe internet, prinzi orice. Nici n-ai
nevoie să mergi la școală. Înve_i lucruri de fine_e. Dacă
mă duc la un fost student, nu-mi spune nimic. Nimeni
nu spune nimic, e o lume ciudată.

În fine, pentru mine, e o plăcere nebună să filmez.
Mă relaxează. Pentru mine, fotografia e o esen_ă,
filmul e o stare. Documentarele turistice pe care le fac,
vin în completarea căr_ii. E foarte multă muncă aici,
sînt filme cu 2000 de cadre.

– La ciobanii din „Meserie naturală” cum ai ajuns?

– Foarte simplu. Era o iarnă din asta dificilă și m-am
dus să fotografiez și mi-am luat și sculele cu mine. Am
dat de ei, ne-am împrietenit – eu socializez foarte ușor
– și mi-a plăcut de ei. Erau minus 25 de grade. Dar
atunci n-aveam microfon, n-aveam lavalieră. Am fil-
mat, mi-am dat seama că sunetul are o problemă și
am așteptat un an, mi-am cumpărat o lavalieră cu fir și
m-am reîntors, tot la minus 20 de grade și i-am filmat.

– A fost greu să-i faci să se deschidă în fa_a
camerei?

– Nu, _i-am spus. Eu socializez foare ușor, îmi dau
seama cînd am empatie cu cineva. Am prieteni din
ăștia în toată _ara. Și păstrez legătura cu ei. Ăștia chiar
erau niște amărî_i, aveau copii. Le-am dus haine…

– Păreau ca desprinși de lume și aveau o candoare
impresionantă.

– Așa sînt. Mă enervează cînd văd filme cu anumite
personaje și-mi dau seama că regizorul bagă
povestea într-o anumită estetică, una care-i convine
lui. Dar asta nu înseamnă că a „prins” personajul. Tre-
buie să _ii ochii deschiși. Pentru mine, cinema-ul
înseamnă cine-verite. Chit că-i „camera din mînă“,
vreau să simt realul, să simt via_a.

– Te așteptai la succesul interna_ional pe care l-ai
avut?

– Nu. Cum _i-am spus, pentru mine e o joacă de
bătrîne_e. Fotografii sînt individualiști, sînt obișnui_i să
facă totul singuri, deci cu mine nu e ușor de lucrat.
Evident, mă bucur că am călătorit atîta. Încerc să aduc
ochiul meu de fotograf în filme, dar să mă și feresc de
calofilie.

– Cele două documentare pe care le-am văzut la
Docuart, nu puteau fi mai diferite, însă au ceva în
comun: sînt melancolice, dacă nu chiar crepusculare.
Vorbesc despre o meserie pe cale de dispari_ie și
despre un om aflat la capătul vie_ii.

– Asta e firea mea. Oricît de mul_i bani mi-ar propune
cineva, vreau să fac subiecte pe sufletul meu. Eu am
crescut cu Fellini, Tarkovski, Antonioni. Reperele
astea te urmăresc. Acum, Tarkovski nu mai spune
nimic unuia de 20 de ani; el are alte repere...





Suzana Marin
Ion Streche
Luiza Buiac
Alexandra Andrei

Ana Marin
Andreea Militaru
Cristian Neagu
Andrei Vasile

Am încercat să fac cîteva haiku-uri, ca și ceilal_i poe_i
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 pu_in forma, deci cîteva mici
texte în spirit de haiku... Iată unul dintre ele:

Nichita Stănescu

în distribu_ie



duminică, 24 martie 
ora 11

Vernisajul expozi_iei de fotografie 
documentară

Nichita Stănescu
Ion Stratan





Bunavestire
prima mare sărbătoare creștină 

a primăverii

ConferinMă susMinută de  
Florin Manole

scriitor și teolog

luni, 25 martie 
ora 18



evocarea actorului ALIN
GEORGESCU

15 aprilie 1991 - 20 decembrie 2018
IN MEMORIAM

luni, 25 martie 
ora 19

A fost unul dintre cei mai interesan_i actori
din genera_iile de tineri stagiari ai Teatrului

Equinox și Centrului Dramatic Mythos. 
Devenit, în anul 2013, membru deplin al

teatrului nostru, a strălucit în cîteva 
spectacole de referin_ă, cucerind publicul 

cu extraordinara sa for_ă de a evoca lumea
în care trăim, construind cu migală 

și măiestrie personaje care au rămas 
definitiv în memoria colectivă.

Ne-a părăsit în timp ce proiectam 
un spectacol-colaj Cehov, în care Alin 

se sim_ea în mediul lui, el însuși afirmînd,
plăcut surprins, că se regăsea pe deplin 

în personajele cehoviene 
în care a fost distribuit.

A fost un caracter puternic, cu un deosebit
sim_ al onoarei și al demnită_ii, 

cu un excep_ional cult al prieteniei 
și devo_iunii...



De-a lungul timpului a jucat pe scenele Teatrului Equinox și 
Centrului Dramatic Mythos, în spectacolele:

Așteptăm un anunM important de Lelia Munteanu
Inamicii de Dumitru Solomon
Antrenorul de îngeri de Nichita Stănescu
Sanatoriul de boli discrete de Lucian Vasilescu
Prezentul trecutului de Oliviu Găzdac
VIA LUCIS (Teatrul mitologiei românești)
IubiMi contemporani, eu exist! de Magdalena Ghica
TORNA UMBRA (Teatrul mitologiei românești)
Aproape, atît de departe de Lucian Vasilescu
Cine are nevoie de teatru? (colaj dramatic)
Meșterul Manole (Teatrul mitologiei românești)









În distribuţie:

Ion Streche
Suzana Marin
Luiza Buiac
Mihaela Gaftoi
Diana Streche
Laura Pavliuc
Vladimir Petre
Vali Munteanu
Emmanuel Antonescu







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, propune 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.
Imaginile 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
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Autograful lui 
Nichita Stănescu 
pe cartea sa de debut 
„Sensul iubirii”.













vineri, 29 martie 
ora 18



Matei Călinescu (n. 15 iunie
1934, Bucureşti) a fost un critic
și teoretician literar român, pro-
fesor de literatură comparată la
Indiana University din Bloo-
mington. A fost declarat
profesor emerit al acestei uni-
ver   sită_i, unde a condus și un
centru de Studii Românești,
singurul din Statele Unite și a
primit foarte multi doctoranzi
din _ara natală, care au devenit
ulterior profesori la mai multe
catedre de Literatură Com-
parată din Statele Unite ale
Americii.

Licen_iat al Facultă_ii de Filolo-
gie, sec_ia engleză, de la Uni-
versitatea din București (1957).
A fost asistent, apoi lector la Catedra de literatură uni-
versală și comparată a Universită_ii din București.
A debutat în revista Gazeta literară, cu poezia „Odihna”.
Plecat din _ară în anul 1973, cu o bursa Fulbright, a
decis să rămînă în SUA. Din 1979 devine profesor de
literatură comparată la Indiana Uni-
versity din Bloomington, Indiana,
Statele Unite ale Americii. Din 2003 a
revenit definitiv în Romania.

A publicat în Statele Unite nume-
roase eseuri și studii de literatură
comparată, în reviste ca Partisan Re-
view, World Literature Today, Salma-
gundi, The Journal of Religion, The
Denver Quarterly, Southeastern Eu-
rope, History of European Ideas,
Cadmos, Comparative Literature
Studies, East European Politics and
Societies. După 1989, a revenit în

publicistica românească în reviste
ca 22, Apostrof, România literară,
Steaua. În anul 2003 a publicat la
editura Polirom o carte absolut
cutremurătoare, intitulată „Portretul
lui M”, un portret biografic al fiului
său, Mathew, scris la 40 de zile de
la moartea lui, la vîrsta de 26 de
ani, fiul său fiind suferind de o
formă foarte rară de autism, sin-
dromul Hodgins. Matei Călinescu
însuși s-a stins după o luptă cu o
boală necru_ătoare la 24 iunie
2009 într-un spital din Blooming-
ton, SUA. Cenușa sa a fost depusă
în mormîntul familiei sale din Tur-
nul Severin.

Este considerat de majoritatea cri-
ticii literare românești contempo-

rane drept unul dintre cei mai importan_i teoreticieni și
critici literari din a doua jumătate a secolului XX.

Matei Călinescu, Mircea Eliade, Virgil Nemoianu
Paris, 1978



O fotografie despre care Matei Călinescu vorbeşte în jurnalul său, pe spatele căreia a scris:
„Cine va muri primul?“. În fotografia din 1959 apar (de la stînga la dreapta): 

Cezar Baltag, Matei Călinescu, Mircea Ivănescu, Nichita Stănescu, Modest Morariu şi Petre Stoica.

Iov este primul erou tragic al umanităţii, singurul care a dus
tragicul pînă la capăt şi care a descoperit că suferinţa e ab-
surdă şi necesară în acelaşi timp. Dumnezeu face un pariu cu
Satana şi peste Iov se abate absurdul şi suferinţa.
Îl va blestema, oare, Iov pe Dumnezeu aşa cum crede
Satana? Nu! Pentru că logica lui Iov este foarte simplă. El nu
poate nega pe Cel care l-a strivit sub Nenorocire. Nu! El nu
poate nega pe Dumnezeu, pentru că el este curat. Nu! Pen-
tru că dacă ar lipsi absurdul acestei întîmplări suferinţa lui ar
fi o dezgustătoare murdărie.

…Şi-atunci Iov a spus
Dumnezeu m-a pedepsit pentru nevinovăţia mea. Mi-a spart
dinţii şi mi-a sfîşiat limba pentru că-l lăudam cu prea fru-
moase şi prea dulci cuvinte. Dumnezeu n-a ascultat decît
rugăciunile mele mute… Cu nepipăitul m-a mîngîiat, cu ne-
gustatul mi-a umplut gura…











Filmul are la bază un scenariu finalist la
Concursul Naţional de Scenarii – HBO Româ-
nia, semnat de Cătălin Apostol, povestea fiind
plasată într-un sat potopit de ape, în anul
2005, cînd au avut loc inundaţii în foarte multe
zone ale ţării.

„Personajul principal, Dumitru – interpretat
de Şerban Ionescu – a avut cîndva o viaţă nor-
mală. A fost medic veterinar, însă un accident
absurd îi demolează întreaga existenţă.
Pornind de la o dramă individuală, filmul evocă
spectacolul zguduitor al unei lumi care nu mai
are nici un reper, îndepărtată total de orice
fărîmă de umanitate” – aflăm din sinopsisul
peliculei, în care îi mai putem vedea pe
Valentin Teodosiu, Mitică Popescu şi Costel
Caşcaval.

Cu o bogată experienţă în presa scrisă şi în
televiziune, Cătălin Apostol a păşit cu dreptul
şi în zona filmului artistic. Au demonstrat-o
aplauzele la scenă deschisă din ziua pre-
mierei.

Locul unde clopotul nu bate niciodată este
lovit parcă de un blestem colectiv: satul este
devastat de cea mai mare catastrofă naturală
din istoria sa. În aceste circumstanţe, „drama
unui singur om creşte, se contorsionează şi
capătă proporţiile unui spectacol zguduitor al
unei lumi care nu mai are nici un reper moral,
care pare uitată de Dumnezeu”, după cum
spune şi Cătălin Apostol. Într-un cuvînt, un film
emoţionant, cu imagini tulburătoare care
amintesc de mari maeştri ai filmului…

Pelicula a fost deja selecţionată la Festivalul
de film de la Cairo unde a avut parte de
aprecieri elogioase: „Regizorul Cătălin Apos-
tol împleteşte cu măiestrie firul filmului.

Prezintă o imagine sumbră a vieţii sătenilor: credinţa
lor pierdută, pasivitatea lor în faţa pericolului iminent
de inundaţie şi intoleranţa pentru slăbiciunea ome-
nească pe care o atacă cu ură, toate la un loc ucid
orice speranţă.” Sau: „Filmul îşi livrează perfect
mesajul: într-o lume în care puritatea este fragilă şi
blamată, o inundaţie poate fi singura soluţie pentru
un nou început.” 

Actorul Şerban Ionescu şi regizorul Cătălin Apostol
pe platoul de filmare



Filmul „Umilinţă”, scris şi regizat de Cătălin Apos-
tol se aşază, în vîrful topului peliculelor realizate în
România ultimilor ani. Producători sînt Alexandru
Iclozan şi Marius Th. Barna de la Paradox Film, cu
sprijinul CNC şi TVR. A beneficiat de semnătura unor
artişti autentici ai imaginii, scenografiei, decorului,
machiajului, montajului, sunetului, muzicii, fotografiei:
Marian Stanciu, Mihnea Tăutu, Cristina Ilie, Costel
Buteica, Mădălin Cristescu, Vlad Stoicescu, Mihai
Gheorghe. A fost interpretat de actori remarcabili ai
scenei teatrale şi cinematografice româneşti, alături
de cîţiva foarte tineri debutanţi: regretatul actor
Şerban Ionescu, Valentin Teodosiu, Cristi Oleser,
Mitică Popescu, Costel Caşcaval, Ion Grosu, Vasile
Popa, Mircea Nicola, Nicodim Ungureanu, Gabriela
Crişu, Ecaterina Nazare, Ana Pasti, Vanina Pirşan,
Avram Iclozan, Vasile Calofir, Paraschiv Constantin,
Afrodita Andone, Gabriel Muşat, Magda Catone,
George Petcu, Mircea Constantinescu, Monica
Ghiuţă, Eugenia Bosânceanu, Aristiţa Diamandi,
Tănase Alexandrescu, Edi Epure, Elena Popa,
Magdalena Condurache.

Într-o cafenea
pariziană 
regizorul 

Cătălin Apostol
alături de 

celebrul actor
francez 

Jean-Paul 
Belmondo
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