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Criza mijloacelor de exprimare

Este evident că ne aflăm într-o profundă criză de expri-
mare a artelor şi asta se observă în primul rând prin 

scăderea continuă a interesului din partea publicului. Ar-
tele vizuale sunt din start mai avantajate, legătura între 
public şi obiectul de artă fiind facilitat de diversitatea lim-
bajului performativ şi a spaţiilor în care acesta se produce.

Literatura însă este  „cenuşăreasa”. Scăderea dramatică 
şi continuă a numărului de cititori, în special tineri, este de-
primantă atât pentru scriitori cât şi pentru întreaga industrie a 
cărţii. În aceste condiţii se caută soluţii, idei, uneori disperate, 
pentru revigorarea acestei zone culturale vitale, altădată atât de 
frecventate. Însă această lipsă de interes pentru cultura scrisă 
este şi rezultatul unei perioade lungi de abandon a cititorului în 
faţa asaltului mijloacelor facile de informare în masă (internetul, 
televiziunile, presa tabloidizată etc.). Astfel, literatura s-a trezit în 
faţa unor provocări care ar fi fost de neimaginat cu câţiva ani 
în urmă. Necesitatea vitală de formarea a unor noi cititori, a 
stârnit imaginaţia tinerilor scriitori care vin cu propuneri gen  
„performing poetic”, un fel de îmbinare a poeziei cu arta spec-
tacolului.

Adică nu mai ajunge să-ţi citeşti pur şi simplu poezia în 
faţa publicului. Ea trebuie însoţită de ceva care să trezească, 
să implice publicul, chiar să-l şocheze. O mică scenografie 
improvizată în funcţie de cei pe care îi ai în faţă, ţinând cont de 
vârstă, educaţie, cultură. Se pare că asta este reţeta succesului 
descoperită de câţiva scriitori din tânăra generaţie, care fac din 
lectura publică, un spectacol în sine. 

Se pune însă întrebarea dacă poezia bună are nevoie de astfel 
de vehicule, dacă aduc ele ceva în plus poeziei sau o coboară în 
divertismentul ieftin. Oare nu există riscul să se piardă tocmai 
acei cititori fideli, pentru care poezia este seducţie prin cuvânt?

Cert este că asistăm, nu numai la o schimbare de paradigmă 
dar şi de abandonare a cutumelor în materie de literatură. Spre 
ce vor duce toate acestea şi unde se va reface legătura scriitor-
cititor, rămâne la mâna imaginaţiei dar mai ales a valorii „acto-
rilor” care se străduiesc să convingă.

Ioan Matiuţ

Acest număr este ilustrat cu lucrările artistului plastic
Miriam Luminiţa Teacă 

Născută la 7 iulie 1993.
A absolvit Liceul de Artă  
„Sabin Dragoi” din Arad, 
Secţia Grafică, în 2012.
În prezent este studentă la 
Universitatea „Aurel Vlaicu” 
din Arad, Facultatea de  
Design. Participă la mai 
multe expoziţii.Miriam Luminiţa Teacă, alia, traditional



În iulie sună clopoţelul la  
Şcoala de Vară!

Considerând educaţia şi cultura factori de dezvoltare 
socio-umană, de progres şi ameliorare a calităţii vieţii, 

Centrul Cultural îşi deschide larg porţile pentru copiii şi 
tinerii care doresc o vacanţă activă pe timpul verii. Cu un 
program bine structurat, prichindeii Grădiniţei culturale 
vor putea desfăşura activităţi specifice vârstei preşcolare – de 

olărit, mărgelit, actorie, ecopack, decupaj, quiling, creaţie măşti. 
Oferta în domeniul educaţiei artistice pentru cursanţii Şcolii de 
Vară este aceeaşi din ultimii 4 ani – elevii pot opta pentru cursuri 
de teatru – actorie, pictură, dans modern şi dans popular, jur-
nalism, fotografie, cu accent pe creşterea nivelului de instruire 
din perspectivă metodologică, activităţi de creaţie ce facilitează 
dezvoltarea personală şi îmbogăţirea spirituală.

* * *
Sărbătorile tradiţionale de vară sunt atracţia sezonului es-

tival, pline de culoare, dinamism şi voie bună. Pentru iubitorii 
de folclor şi turism de evenimente, C.C.J. Arad oferă o paletă 
largă de evenimente folclorice pe întreg parcursul verii.

Judeţul Arad, zonă a multiplelor interferenţe culturale, dis-
pune de un potenţial remarcabil din acest punct de vedere. O 
incursiune în enclavele etnografice arădene ne dezvăluie di-
versitatea sub toate formele – arhitectural, peisagistic, folcloric. 

Cine nu a auzit de Târgul de Fete de pe Muntele Găina, de 
Nedeia Ţării Hălmagiului şi Nedeia de la Tăcăşele, Sărbătoarea 
Sânzienelor, Sărbătoarea Codrenilor de la Chisindia sau fes-
tivaluri recent create precum cel al Părădăicilor de la Macea... 
Probabil că acesta nu poate rivaliza cu Sărbătoarea Roşiilor – La 
Tomatina din Spania, dar, cu siguranţă, localitatea de la graniţa 
României ar fi rămas celebră prin originalitate dacă Festivalul de 
umor Gura satului şi Festivalul Caricaturii ar fi continuat să aducă 
în Grădina Botanică de la Macea lumea bună a caricaturiştilor.

Concluzia ar fi despre lecţia consecvenţei în a face lucruri de 
calitate şi marile evenimente trec graniţa aşa cum Oktoberfest, 
Bienala de Teatru şi Carnavalul de la Veneţia, Nopţile Albe de 
la Sankt Petersburg, Târgul Internaţional de Carte Bookarest, 
Festivalul de teatru de la Sibiu şi multe altele au dobândit no-
torietate şi recunoaştere internaţională.

În căutarea propriei identităţi – imaginea judeţului Arad este 
relevată mai ales de elemente ce definesc cultura tradiţională. Fie 
că este vorba de tradiţii şi obiceiuri, folclor muzical şi coregrafic, 
zestrea purtătoare a specificului local arădean trebuie expusă 

şi valorizată prin produse culturale complexe. Evenimente de 
referinţă din rândul celor mai cunoscute manifestări folclorice 
precum Festivalul Cântecului din Ţara Zărandului de la Moneasa, 
Târgul de Fete de pe Muntele Găina, „La Izvoare” (restructurat 
într-un festival al jocului popular), Festivalul Vinului în Pod
gorie, ş.a. – ar putea fi integrate în circuite turistice bine orga-
nizate. Atmosfera specifică vieţii rurale întreţinută prin activităţi 
vivante – gătit în aer liber a unor preparate specifice locale, târguri 
ale meşterilor populari, demonstraţii practice ale artizanilor 
(cioplit în lemn, împletituri de nuiele, olărit, activităţi de ţesut şi 
cusături artistice – broderie etc.), parada portului tradiţional... 
toate pot reprezenta reţeta unui produs cultural prin care se pro-
movează nu numai folclorul autohton dar şi meşteşugurile, iar 
turiştii au ocazia unor experienţe de neuitat.

Argumentele în favoarea turismului de evenimente sunt şi de 
natură economică, prin beneficii semnificative aduse locului şi 
locuitorilor în care se organizează. Bineînţeles trebuie întrunite 
şi condiţiile minime necesare practicării acestui gen de turism 
cultural: zonă pitorească, atracţii turistice, obiective de vizitat şi 
nu în ultimul rând, infrastructură hotelieră. 

Festivalurile folclorice se bucură, în general, de o participare 
numeroasă, de un public entuziast, indiferent de naţionalitate şi 
reprezintă un prilej de satisfacţie pentru iubitori ai genului, aşa 
că barierele trebuie depăşite pentru ca Aradul să existe pe harta 
rutelor culturale, înainte de a deveni o capitală culturală.

AT/Cultura 2016
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Miriam Luminiţa Teacă, nunta zamfirei
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Sfinţii purtători de arşiţe şi vijelii:  
Precupu şi Sântilie

Având ziua în mijlocul verii, şi anume în 8 iulie, în plin 
sezon de coacere a grânelor, despre „Precup” românii 

spun că „pricopeşte.” Cum prin poziţia lui în calendar des-
chide marile călduri dar şi furtuni de vară, este considerat 
şi primul sfânt „periculos pă timpu secerii”. Ţăranii se fe-
reau să lucreze de ziua sfântului ca să nu-l mânie şi să le 

prăpădească recoltele, iar acestă frică de Precup este întreţinută 
şi azi de un bogat repertoriu de poveşti cu răzbunări ale sfân-
tului.

În zona moţească a ju-
deţului, Iuliana Zoica din 
Avram Iancu de Vârfuri po-
vesteşte şi azi despre un preot 
de la ea din sat care n-a vrut 
să ţină Precupu obligându-i 
pe oameni să-i secere, batjo-
corind teama lor de acest 
sfânt. Supărându-se, sfântul 
i-a aprins snopii de grâu se-
ceraţi în acea zi: „O vinit on 
nor dă ploaie, da nu on nor 
mare, numa aşe un noruţ şi 
când o trăznit tăt o ars grâul 
dă la popa.”1

O întâmplare asemenătoa-
re a relatat în 2011 şi Mărioara 
Popovici din satul Căprioara: 

„Cum iera Precupu o fost aicea unu Kempka şi avea oameni la 
lucru, i-o mânat la lucru şi oamenii n-or vrut să meargă că-i 
Precupu şi-i rău dă duruite şi nu-i bun, şi dă trăznete şi aşa, şi el: 
Ce Precupu... şi când o fost după amnează o început să duruie şi 
să vină o vijelie şi o luat parii dă grău şi o dat cu ii aci în Barcău, 
pinde-i balta, că mai dămult p-aci o fost Murăşu”2

Nici în satele din jurul Gurahonţului, oamenii nu lucrau 
înainte de colectiv de Precup „pentru furtuni şi vijelii”, chiar da-
că îl ţineau şi pe „Sâncilie” (20 iulie). Referindu-se la această zi, 
Teodor Breg din Secaş explica în anul 2000 că o căpiţă lovită de 
trăznet arde pe lângă par şi se poate stinge numai cu lapte dulce, 
iar vitele nu mai mănâncă fânul din căpiţa aceea.3

Cărăndanii îl ţineau şi ei, prin nelucrare, de furtună pe 
Sf Pricopie (8 iulie). Datina este explicată de Vasile Rus , 
printr-o întâmplare rămasă şi ea în memoria satului: „Dă 
la noi o trăznit pă una şi pă motivu cela n-o mai mărs nime 
să lucre dă Precup.”4

În alte sate ale judeţului funcţiile Sf. Pricopie au fost 
preluate de Sf. Ilie, adevăratul patron al verii, al tulburărilor 
meteorologice. În imaginarul popular această divinitate 
abuzivă, cunoscută şi sub numele de Ilie-Pălie, fiindcă pă-
leşte vegetaţia, umblă pe cer 
cu o căruţă de foc.

După unii mitologi sfân-
tul camuflează în calităţile sa-
le un arhaic zeu al furtunii, 
Percun / Perun. Este vorba 
prin urmare despre un sin-
cretism produs după creşti-
nare, când Perun, cel ce lo-
cuieşte în ceruri sau pe 
înălţimile munţilor, a devenit 
„prorocul Ilie”.

Prin urmare, pecicanii 
înainte de colectivizare „nu 
lucrau dă Sântilie că le-o fost 
frică să nu-i ardă.”5

Ţăranii din Covăsânţ nu lucrau nici ei de Sântilie, „ca să nu 
trăznească în crucile de grău”.

În ciuda schimbărilor actuale de vreme, credinţele despre cei 
doi sfinţi mânioşi s-au păstrat până azi în satele din zonă, ca 
unele ce ţin de adevăratele rosturi ale calendarului, iar zilele lor 
au rămas zile grele , în care nu se lucrează la câmp. Ţăranii din 
Hălmăgel, Macea, Şeitin, Socodor şi Troaş sunt convinşi şi acum 
că de Sf. Ilie ploaie cu tunete şi fulgere.

Dr. Rodica Colta

Note:

1. Iuliana Zoica, n.1949, Avram Iancu, com.Vârfuri
2. Mărioara Popovici, n.1941, Căprioara
3. Teodor Breg, n. 1933, Secaş 
4. Rus Vasile, n. 1941, Cărand 
5. Ecaterina Teretean, n.1919, Pecica
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Confecţionarea frânghiilor şi 
căpestrelor – un meşteşug pe  
cale de dispariţie

Meşterii care confecţio-
nau căpestre şi frân-

ghii erau foarte căutaţi odi-
nioară. Nu lipseau de la nici 
un târg sau piaţă de animale 
şi se pare că împletitul funi-
ilor şi căpestrelor le aducea 
un venit consistent. Oamenii 
satelor aveau multe animale 
şi era firesc să cumpere pro-
dusele acestor meşteri.

În prezent acest meşteşug 
devine istorie. Pieţele de ani-
male s-au desfiinţat, iar în 
mediul rural tot mai mulţi 
săteni renunţă la creşterea 
animalelor. Frânghierii mai 
pot fi văzuţi astăzi doar în 
târgurile de la Pâncota, Gura-
honţ şi Hălmagiu. Ei mai 

oferă încă spre vânzare produse autentice cum ar fi căpestrele 
pentru cai, mânji, vaci şi viţei, frânghii de diferite dimensiuni şi 
mărimi. 

Căpestrele se confecţionau în felul următor: mai întâi erau 
pregătite firele. Acestea trebuiau pregătite în funcţie de ce pro-
dus finit se urmărea să iasă (căpăstru sau frânghie) şi întinse 
la dimensiunea respectivă. Apoi, cu ajutorul unei roţi acţionate 
manual, ele erau împletite. Operaţiunea se face cu ajutorul „le-
rului”, adică a unei bucăţi de lemn care are patru canale şi pe 
care erau fixate firele (câte unul în fiecare canal). El aluneca pe 
firele care se împleteau datorită acţionării roţii, în urma sa re-
zultând frânghia. 

Pentru căpestre, firul rezultat era „croşetat” apoi pe un cala-
pod. Existau trei mărimi de calapoade: pentru căpestre pentru 
cai mari, cai obişnuiţi şi mici. La fel era şi pentru mânji şi vite. Se 
fixa, în timpul croşetării şi o verigă din fier, iar la final căpăstrul  
era bine legat pentru a nu se desface.

Frânghiile se făceau mult mai simplu, ele fiind gata imediat 
după împletirea făcută cu ajutorul roţii. Depindea însă şi aici 

grosimea lor. Dacă erau mai groase se împleteau mai multe 
fire, dacă erau mai subţiri, mai puţine. De obicei frânghiile 
pentru clopotele bisericilor se fac mai groase. 

Materialul care se folosea pentru aceste produse era 
cânepă, dar în prezent datorită dispariţiei culturilor de 
cânepă, ea a fost înlocuită cu un material sintetic. 

Vorbind despre meşteşugul lor, meşterii frânghieri spun 
că nu este o meserie grea, nu necesită mult efort fizic şi mai 
prezintă avantajul că marfa produsă nu este perisabilă şi 
poate fi comercializată oricând. Cu toate acestea, marea lor 
problemă este împuţinarea animalelor, lipsa pieţelor de animale 
şi concurenţa (mai nou au apărut, de altfel ca pentru mai toate 
produsele, şi varianta chinezească a căpestrelor).

Sorin Sabău
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mit, Inspector ministerial pentru institutele de surdo-muţi 
şi responsabil cu organizarea unor cursuri speciale pentru 
formarea specialiştilor defectologi. După un an (1895) i s-a 
încredinţat chiar, funcţia de director al Şcolii din Vacz, 
cel mai mare institut de surdo-muţi din Ungaria. În anii 
care au urmat, a conferenţiat pe această temă, a scris cărţi 
de metodica vorbirii şi citirii de către bâlbâiţi propunând 
guvernului iniţiativa întocmirii unei legislaţii specifice. O 
boală grea, l-a determinat în 1899, să se retragă din toate 
funcţiile, refugiindu-se la o şcoală de surdo-muţi din 
Timişoara, de unde, în 1906 a fost nevoit să se pensioneze. A 
murit la Cluj, la 7 aprilie 1908, în vârstă de doar 44 ani.

La Arad, cercetările asupra bâlbâiţilor, începute de Roboz 
Joszef au fost abandonate. Din lipsă de specialişti şi interes 
finanţarea nu a mai avut justificare. În perioada interbelică 
(1922-1936), şcoala s-a transformat în aşezământ pentru asista-
rea nevăzătoarelor minore şi adulte. Programul cuprindea atât 
cunoştinţe teoretice (citit, scris în sistemul Braille, cunoştinţe de 
istorie, ştiinţele naturale, geografie, religie), cât şi practice. Fe-
tele erau învăţate să împletească scaune şi alte obiecte, din tres-
tie, paie de orez, sau nuiele, să croşeteze şi să toarcă lâna. După 
război, în 1947, şcoala a funcţionat sub numele de Aşezământul 
Oarbelor Majore din Arad. În 1959 programa a fost extinsă 
înfiinţându-se clase de masaj şi şcoală profesională cu durata de 
cinci ani, fiind dezvoltat cartonajul, care după 1964, a devenit  
profesie importantă, fiind importat utilaj modern.  

După 1989, datorită deselor şi neinspiratelor reorganizări, 
activitatea şcolii a fost redusă, clădirea fiind atribuită  Centrului 
Cultural Judeţean, în cadrul căruia funcţionează azi şi Şcoala 
Populară de Arte.

Horia Truţă

10 iulie 2016

Roboz (Rosemberg) Joszef 
fondatorul primei Şcoli de  
ortofonie din Arad

În toamna anului 1884, a sosit în 
Arad, Rosemberg Joszef (n. 1864, 

Dunapataj – m. 7 aprilie 1908), un 
tânăr învăţător evreu (20 de ani), cu-
noscut după foarte puţin timp, sub nu-
mele de Roboz. Deoarece, în clasa 
unde funcţiona, a avut câţiva elevi 
surdo-muţi şi bâlbâiţi, ocupându-se 
în particular de pregătirea lor a deve-
nit reputat prin rezultatele obţinute. 
De aceea, ideea înfiinţării în Arad a 
unei şcoli speciale pentru surdo-muţi, 
propusă de el chiar în acel an (1884) 
a fost preluată şi susţinută oficial de 

Arpad Varjassy viitorul director al Palatului Cultural (1913). 
Clădirea finanţată de către Consiliul local a fost inaugurată pe 
strada George Bariţiu la 1 octombrie 1885, primăria alocând în 
continuare pentru funcţionare o importantă subvenţie. Astfel 
a fost înfiinţată la Arad, sub conducerea învăţătorului Roboz 
Joszef, una din primele instituţii de surdo-muţi din monarhia 
austro-ungară. În perioada sa arădeană (1885-1894), Roboz 
Joszef, pe lângă faptul că a dotat şcoala cu o bogată literatură 
de specialitate, a scris şi publicat şapte cărţi destinate educaţiei 
surdo-muţilor. În elaborarea lor, a colaborat cu laringologul 
arădean Szekely I., studiind, în prima fază, defectele de vorbire 
ce trebuiau corectate, ajungând la concluzia că problemele fiind 
de natură psihologică Şi nu anatomică, tratamentul trebuia să 
fie adecvat. După mai multe încercări, cei doi cercetători, au pus 
la Arad, în 1891, bazele primului Institut Ortofonic din Unga-
ria. Tot atunci, Roboz Joszef, a sintetizat rezultatele obţinute, în 
acest domeniu, editând la Budapesta primul manual de logope-

die din Ungaria, cu titlul: Predarea 
scriscititului pe baza metodelor psi
hologice de examinare. Cercetările 
fiind dezvoltate, în 1894 Roboz a 
editat tot la Budapesta, manualul de 
mare succes: Vindecarea bâlbâiţilor.

Realizările sale, devenind cunos-
cute, în 1894 Roboz Joszef a fost nu-

Roboz (Rosemberg) Joszef
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Mămăliga, simbol naţional 

Cu puţini ani înaintea Primului Război Mondial, Aradul 
devenise un important centru al luptei pentru drepturi 

naţionale a românilor de la vest de Carpaţi. Un episod al acestei 
metamorfoze, consemnat de Nicolae Iorga în publicistica lui, a 
fost vizita pe care contele Tisza István, premierul maghiar din-
tre 1903 – 1905 (dar care urma să mai ajungă o dată în această 
poziţie, între 1913 – 1917), l-a făcut, în iarna lui 1911, în oraşul 
de pe Mureş, unde conduita politică românească era reflectată şi 
chiar elaborată în preajma celor două cotidiane care apăreau în 
oraş, Românul şi Tribuna. 

Cu prilejul vizitei sale la Arad, politicianul maghiar a 
beneficiat de o invitaţie la masa episcopului ortodox Ioan 
Ignatie Papp. Părerile lui Nicolae Iorga despre acest eveniment 
de semnificaţie politică – ierarhul ortodox român din localitate 
fiind privit ca lider formal al comunităţii româneşti, şi deci 
dătător de ton pentru atitudinea românilor faţă de politicianul 
maghiar care în trecut se afirmase ca inamic al românilor – a 
fost neconcesivă. Iorga regretă că „un astfel de om e primit de 
vlădica Ion de la Arad şi ospătat şi complimentat...” („Adunarea 
de la Arad”, 16 februarie 1911, în Ce pătimesc fraţii noştri, ed. de 
I. Oprişan, Bucureşti, Ed. Saeculum I. O., 2011, p. 248) Faptul 
nu ar vădi, pentru publicistul pasionat al cauzei românilor 
ardeleni, care era şi militant în Liga Culturală, decât „deplorabila 
slăbiciune de caracter” a episcopului. 

Sub condeiul inspirat şi expresiv al gazetarului, întâlnirea ia 
dimensiuni mitice. „Ospăţul din Casa vlădicească, în care un fel 
de bucate ar fi trebuit să fie mămăligă cu brânză, ca să nu se 
uite că, pe lângă «domnii» în reverendă şi în redingotă, este şi 
ciobanul valah, «barbar», «crud» şi «puturos», a[r fi] adus însă 
şi un folos. Când îţi moi glasul de lup ca să vorbeşti cu iezii cei 
orfani, nu mai poţi, cel puţin până eşti sigur că-i mănânci, să-ţi 
faci cheful de urlet. Astfel, când i s-a cerut lui Tisza îngăduirea, 
la Arad, a unei adunări în care românii, recunoscuţi, oricum, 

ca atare, odată ce ai venit să le oferi pacea, să-şi dea părerea 
despre darul danaic înfăşurat în multe năframe scumpe, nu s-a 
putut răspunde cu tradiţionalul «nem lehet» faţă de întrunirile 
«naţionalităţilor»”. 

Pentru o clipă istorică – dar tot mai des în viitorul imediat, 
până la unirea de la Alba Iulia, Aradul a devenit scena pe care 
se joacă o dramă cu subtexte arhetipale. Contele Tisza intră 
într-un scenariu popular de poveste pe care l-a pus în pagină, 
inegalabil, Ion Creangă, în Capra cu trei iezi. El este lupul care a 
descins printre iezii năpăstuiţi, după ce şi-a ascuţit limba pentru 
a le putea vorbi mieros şi înşelător. 

Pe de altă parte, parafrazând parcă scena faimoasă a ospăţului 
oferit de regele get Dromichete suveranului macedonean in-
vadator Lisimah, Iorga se întreabă – sceptic – dacă episcopul 
Papp va fi avut înţelepciunea de a-i oferi un meniu cu subtext 
politic oaspetelui înalt care reprezenta opinia maghiară curentă 
despre extracţia şi condiţia joasă a românilor. „Mămăliga 
nu explodează”, se jeleau, nu cu mult timp în urmă românii, 
dezamăgiţi că nimeni dintre ei nu poate doborî dictatura lui 
Ceauşescu. Pentru Iorga însă, mămăliga ar fi fost semnalul de 
alarmă tras faţă de contele Tisza, dacă – socoteşte el, vladica 
ortodox al Aradului ar fi înţeles să etaleze o faţă mai demnă. 

Printre rânduri şi aproape neobservat, tribunul din Regat 
aminteşte, totuşi, că Tisza István a sosit pe Mureş cu un mesaj 
de pace. Dar i se pare demn de mustrare faptul că înaltul cleric 
român s-a smerit din cale-afară în faţa oaspetelui doar pentru 
a obţine aprobarea pentru o adunare care, oricum, urma să fie 
îngăduită, căci altfel nu se mai putea. 

Aradul diplomatic şi arădenii la masa tratativelor, aşadar 
– într-o aqua forte semnată, în februarie 1911, de Nicolae Iorga... 

Ovidiu Pecican

Miriam Luminiţa Teacă, 
e.  manipulare foto
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Complexul Muzeal Arad

Expoziţia de istorie contemporană

Palatul Cultural / Expoziţia de istorie, etaj 2

(Piaţa George Enescu 1, Arad intrarea dinspre  
Parcul Copiilor)

Expoziţia Arad – Decembrie 1989
Expoziţie realizată de Complexul Muzeal Arad în colaborare 
cu Asociaţia „21 decembrie 1989” Arad

Donaţiile generoase, ale participanţilor la evenimentele din 
decembrie 1989 şi ale revoluţionarilor, pentru colecţia muzeului 
arădean, au făcut posibilă constituirea unui fond documentar, 
ce cuprinde 400 de obiecte muzeale, donate în perioada 2004-
2016. Primul proiect expoziţional pe această temă, unul inedit la 
acea vreme în România, a fost deschis în cadrul expoziţiei per-
manente de istorie a Complexului Muzeal Arad, în anul 2004. 

Expoziţia Arad – Decembrie 1989, redeschisă în anul 2015, 
este dedicată arădenilor, oameni obişnuiţi, majoritatea ano-
nimi după `90, aflaţi în centrul schimbărilor, din decembrie 
1989 din Arad. Alegerea spaţiului expoziţional nu a fost deloc 
întâmplătoare, în sălile respective, în perioada anilor `80, era 
deschisă publicului expoziţia Construirea socialismului în judeţul 
Arad. Noul concept expoziţional urmăreşte firul evenimentelor, 
cronologic, grupate în două perioade distincte în cazul oraşului 
Arad: ziua de 21 decembrie până în după-amiaza zilei de 22 

decembrie 1989, perioada 
nonviolentă şi respectiv, din 
seara zilei de 22 până în 25 
decembrie 1989, perioada 
violentă. 

Colajul „orele Aradului”, 
prezintă cronologic, eveni-
mentele de la Arad, din două 
perspective: cea a fotografu-
lui-documentarist al Securi-
tăţii şi respectiv, a fotografu-
lui-documentarist al muzeu-lui. 
Colajul de fotografie-docu-
ment, însumând peste 80 de 
fotografii din perioada 21-22 
decembrie 1989, reprezintă 
coloana vertebrală a întregii 

expoziţii, structura pe care aceasta a fost modelată. Obiec-
tele personale, fotografiile, mărturiile eroilor de la Arad, 
răniţi sau ucişi în perioada 23-25 decembrie 1989, aduc o 
puternică încărcătură emoţională ultimului segment al 
expoziţiei.

Expoziţie şi instalaţie textilă Mahrame:  
Portrete şi Nume: Martiri ai regimului comunist
Curator: dr. Irina Hasnaş – Institutul de Investigare 
a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc 
(IICCMER) Bucureşti

Numele expoziţiei trimite 
la Mahrama Veronicăi. A-
ceastă temă este reprezentată 
în pictura bisericească prin 
imaginea unui ştergar, cu ce-
le două capete strânse şi pe 
mijloc cu capul lui Iisus. Se 
inspiră din momentul când, 
pe drumul Golgotei, o femeie 
şterge, cu năframa ei, chipul 
lui Iisus în suferinţă. Pe nă-
framă rămâne urma chipului 
Mântuitorului, cu coroană 
de spini. De aceea femeia s-a 
chemat Veronica – „vero i-
con” (icoană adevărată). 

Mahramele sunt pânze 
ţesute în casă, pe ele fiind im-
primate portretele unor oameni fotografiaţi în timpul detenţiei 
– în momentele lor de suferinţă şi umilinţă, fotografiaţi pentru 
dosarul de anchetă, mărturii rămase în arhivele CNSAS. Fiecare 
mahramă, diferită şi unică, poartă figura unei persoane reale, cu 
destinul ei din România anilor `50. 

În cursul anului 2014, mahramele au fost itinerate în holul 
central al Penitenciarului Râmnicu Sărat şi apoi în Turnul 
Temniţei din cetatea Făgăraşului, unde este găzduit Muzeul 
Ţării Făgăraşului şi, cu ocazia comemorării a 25 de ani din 1989, 
la Câmpulung Muscel, în Galeria de Artă.

Vernisată cu prilejul Nopţii muzeelor în 2016 şi găzduită 
temporar în spaţiul muzeal arădean, expoziţia este vizitată de un 
public numeros, Mahramele alăturându-se altor expoziţii, care 
propun naraţiuni sau teme de istorie recentă.
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intrase în cap că rostul meu/ trebuie căutat între sticle şi 
betoane/ cunoştinţele mele care ştiu adevărul/ ce semai 
distrează/ când le spun poveştile copilăriei mele mutată-n 
stradă/ aventuri cu autobuze şi tramvaie/ lupte cu hoţi prin 
subsoluri şi scări de blocuri/ descoperiri surpriză prin gro-
pile de gunoaie/ dar nu-mi fac probleme/ nu trebuie să-i 
pun la microscop/ pentru a găsi/ în fi ecare urme de ţăran/ 
eu sunt omul oraşului/ şi iubesc betonul” etc.

Aceeaşi narativitate şi dorinţă de evaziune persistă şi 
în volumul Şantierul (Şantier în lucru), Ed. Mirador, 2015. 
Mă trec fi orii când aud de tema şantierului, atât de promovată 
i deologic pe vremea construirii s.s.m.d. Constantin Butunoi scrie 
însă despre un şantier ideal, refl ex al propriei „lupte cu litera-
tura”, şi reuşeşte să ne convingă că există o poezie a şantierului. 
Că poezia e un şantier, o muncă planifi cată. După cum, volu-
mul său subintitulat „şantier în lucru” e un şantier al poeziei, 
un permanent asalt de idei şi sentimente care îl captează şi îl 
inspiră pe poet. Şantierul poetului arădean îşi are propria lui 
viaţă, acolo există muzică, poezie, servicii secrete şi puţină dra-
goste; există chiar o divă-sudoriţă, o şefă a personalului cam 
acră şi chiar „frumoasa şantierului”. Dar „când cel de sus bate 
şantierul” vin necazurile aduse de ploi sau de secetă. În sfârşit, 
şantierul „merge înainte” chiar dacă îndrăgostiţii n-au loc acolo 
iar frumoasa şantierului pare ivită „de sub penelul lui da vinci”. 
Cu ceva vervă şi sarcasm, dar şi cu dorinţa de a epata, poetul 
încearcă să încropească o ipostază umoristică şi acidă a realităţii 
din „ţara şantierelor”:

„când vin sărbătorile/ şantierele intră în anonimat/ pe deplin 
uitate/fără cadouri fără urări/ cumpărăturile ocupă tot timpul/ 
când să le bagi în seamă/ şantierul meu/ precum celelalte/ stă 
trist între nămeţi/ aşteptând primăvara/ ca o răzbunare.

Poet blajin şi discret, Constantin Butunoi răspunde cu succes 
la provocarea de a scrie şi publica despre cărţile celorlalţi într-o 
revistă literară („Arca”), după ce-şi formează mâna, colaborând 
în presa locală cu scurte recenzii şi crochiuri despre autorii 
arădeni, dar nu numai. Volumul De unde vine marele pericol, 
2014, este o culegere de note de lectură, recenzii şi cronici pub-
licate în ultimii cincisprezece ani şi refl ectă curajul şi evoluţia 
cititorului specializat (poetul, în postura cititorului), de a alege, 
în ciuda scepticismului său: „Miracolul întâlnirii cu cartea îşi 
pierde tot mai îngrijorător farmecul”. Titlul e mai degrabă un 
avertisment legat de criza literaturii în prezent şi a apocalipsei 
ce va să vină. Autorul reuşeşte să surprindă o imagine a tumul-
tuoasei activităţi literare în care fi erb energiile în calea lor spre 
performanţă sau iluzie.

Gheorghe Mocuţa

iulie 2016 1�
cultural

C
A

R
TE

Constantin Butunoi, între poezia sa 
şi poezia celorlalţi*

Constantin Butunoi, fost ofi ţer, specializat în dezastre 
(inundaţii, ciuperci otrăvite, accidentul de la Cer-

nobâl) este un împătimit de literatură şi, odată cu lăsarea 
la vatră, a început să asculte şi apoi să citească poezie la 
cenaclul „Luceafărul” din Arad după care, sub presiunea 
lecturilor şi a colegilor, să scrie despre cărţile din imediata 

sa apropiere. Când scrie poezie 
Constantin Butunoi apelează la 
metafore, imagini, amintiri pentru 
a-şi confecţiona un discurs liric 
confesiv-melancolic, cu accente 
ironice, amare sau absurde. Sus-
piciunea şi reaua alcătuire a lumii 
(„muza intrigantă toarnă gaz pe 
foc”; „pegasul a uitat să zboare”, 
iubita e indolentă etc., scrie el în 
volumul Partida, 2003) îl pun în 
gardă pe poetul care nu îşi pierde 
candoarea şi nici speranţa; el 
descoperă noi evenimente sim-
bolice care îi marchează viaţa, 
închină o odă „omului comun”, 
observă subtilităţile femeii cu 

un ochi viril, face declaraţii de dragoste mării consolându-se 
cu scrierea unui poem trist. Ceea ce nu-l împiedică să viseze la 
marea dragoste, la leagănul civilizaţiei, la „drumul în literatură”. 

Şi în volumul Poeme scrisen fugă, 2013, poetul are psihologia 
luptătorului chiar dacă se recunoaşte învins, acceptă eşecul dar 
numai pentru a o lua de la capăt, numai pentru a se pregăti pentru 
o altă „partidă.” De unde şi scepticismul inerent, manifestat în pra-
gul senectuţii, cu perspectiva biografi ei insului incomod. De data 
aceasta poetul mai renunţă la lirism în favoarea unei narativităţi 
autofi cţionale. Receptând realitatea prin fi ltrul emoţional, poetul 
se opune prin structura sa introvertită sistemului dinafară, lumii 
şi îi opune propria sa armură de metafore şi proteste.

Volumul se împarte în trei cicluri: „poeme citadine”, „poeme 
fără adresă” şi „jurnal clinic”, o confesiune lirică din „lumea car-
diacilor”. E o poezie autobiografi că în care ni se relatează relaţia 
sa cu oraşul „unde se întâmplă toate”, cu oamenii, cu destinul:

„sunt de fapt un ţăran/ dar mă dau născut pe asfalt/ ce mai 
dojană îmi trăgea tata/ nu mai zic de bunicul care îşi pusese-n 
mine nădejdea/ de a-i duce peste ani faima de horticultor/ îmi 
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Vineri, 8 iulie – Fiul lui Saul. Saul Ausländer (Géza Röhrig) este 
un prizonier evreu din Ungaria, forţat să lucreze pentru nazişti 
în camerele de gazare din lagărul de concentrare. În timpul în 
care se află întrunul dintre crematorii, Saul descoperă cadavrul 
unui băiat pe care îl bănuieşte a fi propriul său fiu şi decide să 
îndeplinească o misiune imposibilă, aceea de a salva din flăcări 
trupul neînsufleţit al copilului şi al înmormânta cum se cuvine. 

Sâmbătă, 9 iulie – Amy. Un talent unic întro generaţie, Amy 
Winehouse a fost o cântăreaţă ce a captat atenţia întregii lumi. 
Un artist de jazz în cel mai autentic sens al cuvântului – a scris şi 
a cântat din suflet, folosinduse de harul său muzical pentru aşi 
analiza propriile probleme.

Duminică, 10 iulie – Mustang. Este începutul verii. Întrun 
sat din Nordul Turciei, Lale şi cele patru surori ale sale se întorc 
de la şcoală, jucânduse cu un grup de băieţi. Jocurile lor, conside
rate necuviincioase de familie, provoacă un scandal cu consecinţe 
neprevăzute. Progresiv, părinţii lor transformă casa întro închi
soare. Treburile casnice înlocuiesc activităţile şcolare şi căsătoriile 
sunt aranjate. Cele cinci surori, conduse de dorinţa de libertate, 
răstoarnă limitele impuse de către familia lor.

„And others” în luna iulie
Tot în iulie, între 1-3, la Grădina Roşie, pe Pădurii 24, va avea loc 
Drum & Bash || Cella and Danny’s Birthday Bash, cu un line-up 
format din nouă DJ. Entry fee-ul pentru o zi este de 10 lei, iar 
pentru două, de 15.

CMCA-ul are programat pe luna iulie, pe tot parcursul lunii, 
Arad Land Art, organizat în parteneriat cu UAP Arad şi între 
8-10 iulie, festivalul STRARAD, aflat la prima ediţie.

Eugen Rogojan
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„Caravana Metropolis” sau cum  
Parcul Eminescu prinde viaţă
Pentru al doilea an consecutiv, Caravana Metropolis 
ajunge şi la Arad, în perioada 5-10 iulie 2016. După patru 
ani de plimbat prin ţară, cei de la Asociaţia Metropolis din 
Bucureşti au decis ca anul acesta, caravana filmelor bune să 
viziteze patru oraşe – Arad, Timişoara, Sibiu şi Braşov. În 
continuare, proiecţiile vor fi făcute în parcul nostru, Parcul 
Eminescu, în fiecare seară începând cu ora 21:30.

Marţi, 5 iulie – Despre 
oameni şi oi. Cu toate că 
împart pământul şi stilul de 
viaţă, fraţii nu şiau mai vor
bit de patru decenii. Atunci 
când o boală incurabilă in
fectează turma lui Kiddi, 
toată valea devine ameninţată 
iar autorităţile decid să eu
tanasieze animalele pentru 
a opri răspândirea, decizie 
pe care fraţii nu o pot ac
cepta. Filmul este o poveste 
inteligentă despre diverse ti
puri de pierderi.

Miercuri, 6 iulie – 
Dheepan. Fugind din calea 
războiului civil din Sri Lan
ka, un fost soldat, o femeie 
tânără şi o fetiţă pretind că 
sunt o familie pentru a trece 
graniţele. Refugiaţi în Franţa, 
întrun oraş problematic, abia 
cunoscânduse unii pe alţii, ei 
încearcă săşi construiască un 
cămin.

Joi, 7 iulie – Testamentul nou-nouţ. O comedie absurdă şi 
dramă în acelaşi timp, despre viaţă, moarte, destin şi liber arbi
tru. Despre un Dumnezeu care ne dă totul pe tavă, un Dumnezeu 
lipsit de compasiune pentru umanitatea creată chiar de el, care în 
accese dictatoriale ne serveşte nişte legi implacabile şi ciudate în 
acelaşi timp (Legile lui Murphy). Dumnezeu (interpretat foarte 
bine de Benoit Poelvoorde) va fi confruntat cu propriile legi în 
timpul călătoriei sale pe Pământ. cultural

AV
A
N
C
R
O
N
IC
Ă

U
N

D
E

R
G

R
O

U
N

D

Miriam Luminiţa Teacă, warm light
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MotoRock la Pecica
Din 22 până în 24 iulie, la 
Pecica, va avea loc un eve-
niment mult așteptat atât de 
rockerii din România, Un-
garia și chiar Austria. Este 
vorba despre Festivalul Motorock, aflat în acest an, la ediția cu 
numărul unsprezece.

După cum ne-am obișnuit din anii trecuți cu siguranță, și 
acum, sute de motocicliști vor fi prezenți la Pecica, la tradiționala 
întâlnire a cailor putere.

În cadrul evenimentului vor fi organizate diverse demon-
strații, concursuri și vor concerta trupe rock de marcă pe par-
cursul serilor de festival. Pentru pasionații de motoare vor exista 
demonstrații de super cross și ATV, dar și un târg de prezentare 
auto-moto. De asemenea, vor fi organizate concursuri de scan-
denberg, fotbal de plaja, tenis cu piciorul, pescuit și multe alte 
activități interesante. 

Parada Clătitelor la Moneasa
Staţiunea arădeană Moneasa va găzdui în zilele de 30 şi 31 iulie 
cea de-a XVI-a ediţie a tradiţionalei Parade a Clătitelor. În cele 
două zile de festival, care îl au ca maestru de ceremonii pe ac-
torul Zoltan Lovas, se vor prepara delicioasele clătite la standu-
rile special amenajate pe aleea principală a Staţiunii Moneasa, 
vor avea loc concerte de muzică uşoară dar şi populară. Aşadar, 
cei care vor să ia parte la două zile de distracţie sunt invitaţi în 
ultimul weekend din iulie la Moneasa.

Festival stradal  
„STRAARAD”
Prima ediţie a Festivalului 
Stradal  „STRAARAD” se va 
desfăşura, în perioada 15 – 17 
iulie, în Parcul Eminescu din 
Arad. Evenimentul cuprinde 
o gamă vastă de concerte, 
piese de teatru, proiecţii de film, live performances şi multe alte 
surprize.

Corina Huţan

20 iulie 2016

În iulie la Teatrul de Vară
Compania de teatru D’Aya revine la Arad, în 6 iulie, un nou 
spectacol – Mă mut la... tata? – având-o în rolul princi-
pal pe actriţa Adriana Trandafir. Echipa care a conceput 
şi pus în scenă spectacolul Mă mut la mama a cucerit 
publicul în stagiunea de anul trecut a Teatrului de Vară 
când actriţa a fost prezentă la Arad alături de actorii Ga-
briel Fătu şi Andreas Petrescu. Noul spectacol, Mă mut la... 
tata?, duce mai departe acţiunea din comedia Mă mut la 
mama. Protagoniştii – actorii Adriana Trandafir, Adrian 

Păduraru, Anca Dinicu, Ioana Ancea, Andreas Petrescu şi Ga-
briel Fătu – propun spectatorilor arădeni o experienţă la fel de 
amuzantă, o poveste sinceră desprinsă din viaţă. 

În 13 iulie, la Teatrul de Vară, 
va avea loc o altfel de Cerere 
în căsătorie, în regia lui Victor 
Olăhuţ. Punerea în scenă este 
inedită, prin ritmul alert și de-
corul minimalist. Fâstâceala și 
nehotărârea lui Ivan Vasilievici 
Lomov care vine la vecinul său, 
Stepanovici Ciubukov, să o pe-

țească pe fiica acestuia, Natalia Stepanovna, gâlceava iscată, 
pe nepusă masă, între fată și pețitor și căreia i se alătură, din-
trodată, și tatăl fetei, accidentul lui Ivan Vasilievici Lomov, 
spaima Nataliei și a lui Ciubukov, împăcarea și finalul fericit 
se succed în secvențe rapide, pline de tensiune, care, însă, 
alimentează comicul. Distribuţia este formată din Florentina 
Năstase, George Constantinescu şi Valentin Terente. 

Bobi Pricop a pus în scenă piesa Amalia respiră adânc în 
cadrul programului „Rezidențe de creație la ICR Paris” iar, în 
20 iulie, spectacolul se va juca pe scena Teatrului de Vară din 
Arad, cu actriţa Codrina Pricopoaia în rolul principal.

Amalia traversează deceniu după deceniu istoria de plumb 
a unei țări, România, care nu mai iese din perioada de tranziție. 
O viață între grotesc și tragic, o societate care nu se decide între 
epoci sau între decizii politice absurde. A respira profund, a de-
veni mai ușor ca aerul, a-și lua zborul pentru a se refugia într-o 
naivitate forțată care înseamnă, atât în epoca comunistă cât şi în 
cea de tranziție... supraviețuirea. 

Șase din 49 este un text în două personaje – interpretate de 
actorii Dana Voicu și Liviu Cheloiu – al dramaturgului con-
temporan, Spiro Gyorgy, născut la Budapesta, fiind tradus de 
Zeno Fodor. Piesa de la Teatrul De Artă începe ca o comedie 
spumoasă dar se transformă într-o tragicomedie amară. La 
Arad spectacolul se va juca în data de 27 iulie.

Spectacolele de la Teatrul de Vară (str. George Bariţiu, nr. 16) se joacă în 
fiecare miercuri, de la ora 20.00, iar intrarea este liberă. cultural
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Festival „Moto-Rock”, ed. a XII-a – Pecica,  
22-24 iulie
Organizator: Asociaţia „West Motoreador”

Festivalul Minorităţilor din judeţul Arad 
– Covăsânţ 
Organizatori: Parohia Ortodoxă Covăsânţ, Primăria 
Covâsânţ, CJA, CCJA

Ieşitul la ţarină – Tauţ 
Organizatori: Primăria Comunei Tauţ, CJA, CCJA

Tabăra social-educativă pentru elevi Biserica este o 
îmbrăţişare – Moneasa 19-23 iulie
Organizatori: Arhiepiscopia Aradului, CJA, CCJA

Parada Clătitelor, ed. a XVI-a – Moneasa 30-31 iulie

Sărbătoarea Codrenilor – Chisindia, 30-31 iulie
Organizatori: Primăria Chisindia, CJA – CCJA
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Agenda Centrului Cultural 
Judeţean Arad – iulie 2016

Şcoala de Vară, ediţia a VIII-a – module de instruire: 
pictură, teatru-actorie, dans modern, dans popular, 
jurnalism, fotografie, Micul EcoArtizan

Grădiniţa culturală, ediţia a III-a 

Stagiunea Teatrului de Vară, ediţia a IV-a

Zilele Culturii Maghiare, ediţia a II-a – Iratoşu,  
1-3 iulie
Organizatori: Primăria Iratoşu, CJA, CCJA

Festivalul „Emil Monţia” – Şiria, 2-3 iulie
Organizator: Asociaţia „Emil Monţia”

Festivalul folcloric Sorocul Secusigiu – Secusigiu,  
2-3 iulie
Organizatori: Primăria Secusigiu, CJA, CCJA

Nedeia de la Tăcăşele, ediţia 93 – Vârfurile, 3 iulie
Organizator: Primăria Vârfurile, CJA, CCJA

LA IZVOARE – Festival concurs judeţean de folclor, 
ed. a VII-a. Etape de selecţie: Tăcăşele – 3 iulie, Lipova 
Băi – 17 iulie, Ineu – 31 iulie. 
Organizatori: CJA, CCJA

Festivalul Părădăicilor, ediţia a VIII-a – Macea,  
9-10 iulie

Nedeia Ţării Hălmagiului – Hălmagiu, 10 iulie
Organizatori: Primăria comunei Hălmagiu, CJA, CCJA

Sărbătoarea câmpenească Întâlnirea codrenilor, ed. a 
IV-a
Satul de Vacanţă Groşeni – 10 iulie
Organizatori: Primăria Archiş, CJA, CCJA

Miss Arad – 15 iulie –  
Organizator: Angels Organisation

Tradiţii şi obiceiuri pe Valea Crişului Alb, ed a IV-a, 
Gurahonţ 17 iulie 
Organizatori: CJA, CCJA, Primăria Gurahonţ

Târgul de Fete de pe Muntele Găina, 16-17 iulie
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• cultural Miriam Luminiţa Teacă, macii albaştri



MONITORUL  CULTURAL
Lunar arădean de informaţie culturală Iulie 2016


