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Reforma în cultură

Structurile culturale moştenite din vremurile „Cântării 
României” sau chiar dinainte de aceasta şi nereformate 

la timp, au început să crape. Exemplul cel mai elocvent este 
criza de la Opera Română unde rezistenţa la înnoire şi ex-
perimente, a atins cote maxime. Frica de schimbare şi de 
adaptare la un sistem bazat pe management performant, 
paralizează din faşă orice încercare de reformă.

Este adevărat însă ca nu au existat până acuma politici 
care să susţină performanţa şi inovaţia în cultură, eliminarea 
improvizaţiei şi a managementului păgubos.

Majoritatea instituţiilor de cultură şi a uniunilor de creaţie, 
sunt conserve de mentalităţi socialiste de care nicio forţă inova-
toare nu a avut curajul să se atingă pentru a le reforma la timp. 
Intrările în aceste structuri nu se fac întotdeauna pe bază de 
performanţă iar obedienţa şi conformismul ţin loc de valoare 
şi spirit creativ. Concursurile de proiecte care ar trebui să stea 
la baza oricărei iniţiative artistice fi nanţate din bani publici, 
sunt înlocuite de multe ori cu prestaţii de rutină ale angajaţilor 
instituţiilor.

Afl ate în acest punct critic, o soluţie efi cientă ar fi  desfi inţarea 
acestor structuri desuete şi reînfi inţarea pe principii moderne şi 
performante, care să pună pe primul plan artistul şi potenţialul 
său creativ. 

Clasa politică, indiferent de culoare, nu a propus reforme 
radicale în cultură fi e din interes clientelar, fi e pentru că oame-
nii din această zonă sunt vocali iar mulţi dintre ei fi ind lideri de 
opinie, s-ar fi  împotrivit vehement luării unor măsuri reforma-
toare care să-i afecteze. Pe principiul „vrem reformă, dar nu la 
noi”.

Nici guvernul independent actual, fără miză electorală, nu a 
reuşit să spargă nucleul dur al culturii instituţionalizate, făcând 
inutil sacrifi ciul unui ministru.

Poate unica şansă ar fi  destructurarea sistemului din inte-
rior. Însă până se va forma o masă critică a celor care doresc 
un alt fel de abordare a ideii de cultură, cred că vom mai avea 
de aşteptat. Timp în care „primadona” va fi  tot cultura de masă, 
improvizaţia, divertismentul. 

Ioan Matiuţ

Acest număr este ilustrat cu lucrările designer-ului vestimentar
Ondina-Oana Turturică 

Născută la 10 ianuarie 1984. Absolventă 
a Colegiului de Artă „Octav Bancilă”, Iaşi, 
secţia Textile-Modă şi a Facultăţii de Arte 
şi Design, Timişoara, secţia Modă. Master 
în „Comunicare vizuală, publicitate şi 
strategii de marketing”, Facul tatea de Arte şi 
Design, Timişoara. Psihopedagogie pentru 
pregătirea didactică, în cadrul Universităţii 
de Arte „George Enescu”, Iaşi. Doctor în 
Arte vizuale, modă, Universitatea de Vest, 
Timişoara. Participă la numeroase expoziţii 
din ţară şi străinătate, unde este răsplătită cu 
premii. În prezent este asistent universitar 
la Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad, 
Facultatea de Design, secţia „Modă, design 
vestimentar” şi voluntar în cadrul Fundaţiei 
„Integra” pe domeniul Art-Terapie. Ondina-Oana Turturică, Ilustraţie de modă



Sebiş, cetate culturală…

Consecvent în ceea ce defi neşte direcţia strategică „e -
ducaţia artistică şi ştiinţifi că permanentă”, Centrul 

cultural demarează în 2016 seria proiectelor convergente 
organizate sub genericul „Cetatea culturală”. Ca şi în anii 
anteriori, obiectivul major este acela de a facilita accesul 
locuitorilor din localităţile mici ale judeţului Arad la pro-
dusele şi serviciile culturale ale instituţiilor profesioniste şi 
care pot contribui la îmbunătăţirea ofertei de petrecere a 

timpului liber, la dezvoltarea mediului socio-cultural în scopul 
creşterii nivelului de civilizaţie şi calitate a vieţii.

La 8 ani de la iniţierea acestui amplu program, iată că oraşul 
SEBIŞ revine în centrul atenţiei, fi ind prima cetate din judeţ a 
anului 2016, eveniment ce se cere a fi  marcat printr-o realizare 
urbanistică pe măsură: inaugurarea Casei de cultură şi a noului 
sediu al Bibliotecii orăşeneşti.

Ancorat artistic cu moderaţie – am putea spune, graţie unui 
Festival de muzică deja cunoscut în zona de vest a ţării – oraşul 
cetate Sebiş va găzdui timp de trei luni noi evenimente atractive, 
adaptate preferinţelor publicului larg, precum: 

Spectacolul folcloric extraordinar cu participarea interpretu-
lui de muzică populară Nicolae Furdui Iancu
Conferinţele culturale cu personalităţi arădene (istorici şi oa-
meni de cultură)
Expoziţia tematică – „Flora, fauna şi turismul din zona 
Sebişului”
Magia Muzicii – recital în interpretarea Cvartetului de coarde 
al Liceului de Arte „Sabin Drăgoi”
De asemenea, programul include şi alte aspecte din arii secto-
riale ale culturii: educaţia permanentă formativă, documen-
tare şi arhivare, producţii editoriale: 
Instruirea metodică a instructorilor de dans popular şi pu-
nerea în valoare a elementelor etnografi ce specifi ce arealului 
Valea Crişului Alb – Ţara Zărandului (coordonator Viorel 
Nistor)
Cercetare istorică şi etnografi că a zonei Sebişului – elaborarea 
Monografi ei de la Cărand, autori dr. Elena Rodica Colta şi 
dr. Doru Sinaci
Inventarierea şi punerea în valoare a colecţiilor şi documente-
lor Muzeului Orăşenesc Sebiş
Înfi inţarea secţiilor externe ale Şcolii Populare de Arte – profi l 
canto clasic, pictură, joc popular

*  *  *
Dar luna lui Cireşar aduce şi primele fructe văratice, proiecte 

din zona culturii tradiţionale: „Muguri de joc arădean” , un fes-
tival-concurs de folclor pentru preşcolari organizat de către Pa-
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latul Copiilor şi Elevilor Arad, la 1 iunie în scopul cunoaşterii şi 
transmiterii tradiţiilor şi obiceiurilor specifi ce locale; Festivalul 
„Ioan T.Florea” de la Covăsânţ, ediţia VII-a (19 iunie), locul 
unde s-a născut etnomuzicologul cu acelaşi nume şi care prin 
culegerile sale a adus o contribuţie importantă la întregirea pa-
trimoniului folcloric, punându-şi amprenta asupra repertoriului 
şi stilului de interpretare a Orchestrei „Rapsozii Zărandului”; 
Festivalul folcloric maghiar – Peregu Mic (18 iunie), Nedeia de 
la Hălmăgel (20 iunie), Obiceiuri şi tradiţii secăşene – Secaş (25 
iunie) şi Festivalul Dansului Căluşeresc, ediţia a XVII-a de la 
Bocsig (19 iunie) – manifestare tradiţională ce pune în valoare 
jocul căluşeresc, un obicei străvechi de Rusalii, un dans ritualic 
practicat în majoritatea zonelor României.

AT/Cultura 2016

SEBIŞ – CETATE CULTURALĂ
Program MAI – IUNIE 2016

Inaugurarea Casei de Cultură şi a Bibliotecii Orăşeneşti Sebiş
Spectacolul folcloric extraordinar cu participarea interpretu-
lui de muzică populară Nicolae Furdui Iancu – 27 mai 
Coruri din opere celebre – 3 iunie
Conferinţele culturale cu personalităţi arădene (istorici şi 
oameni de cultură)
Magia Muzicii – recital în interpretarea Cvartetului de coarde 
al Liceului de Arte „Sabin Drăgoi” – 10 iunie
Expoziţia tematică – „Flora, fauna şi turismul din zona 
Sebişului” – 6-26 iunie
Instruirea metodică a instructorilor de dans popular şi pune-
rea în valoare a elementelor etnografi ce specifi ce arealului Valea 
Crişului Alb – Ţara Zărandului (coordonator Viorel Nistor)
Cercetare istorică şi etnografi că a zonei Sebişului – elabo-
rarea Monografi ei de la Cărand, autori dr. Elena Rodica Colta 
şi dr. Doru Sinaci
Inventarierea şi punerea în valoare a colecţiilor şi documente-
lor Muzeului Orăşenesc Sebiş
Înfi inţarea secţiilor externe ale Şcolii Populare de Arte – profi l 
canto clasic, pictură, joc popular

Organizatori: 
Consiliul Judeţean Arad, Centrul Cultural Judeţean Arad
şi Primăria Oraşului Sebiş
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Ondina-Oana Turturică, Proiect vestimentar- ilustratie de modă 

6 iunie 2016
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Ziua de Sânziene

Zâne malefi ce şi fl ori protectoare

În Calendarul popular, Ziua de 
Sânziene (24 iunie), marchează 

miezul verii. Echivalentă Sols-
tiţiului de vară, ea împarte anul 
în două, fi ind un moment de 
cotitură al verii către iarnă. Din 
această zi se răsuceşte frunza pe 
ramurile de plop, tei, ulm iar cu-
cul încetează să mai cânte. Este 
un moment al răsturnărilor, al 
întoarcerilor.

Ziua se afl ă, după cum indică 
şi numele, sub stăpânirea temu-

telor Sânziene1. „Despre Sânziene se spune că ar fi  nişte zâne cu 
ale căror puteri poţi îmbolnăvi pe oricine nu va serba ziua lor şi 
că ele au anumite locuri pe pământ, unde joacă şi cine trece pe 
acolo se îmbolnăveşte şi nu se vindecă până la anul.”2

Comparativ cu Drăgaica, Sânzienele, localizabile ca re pre -
zentări în Nord-Vestul României, cu extensie la populaţia 
românească din Ungaria, dar şi în Oltenia, coborând spre Bal-
cani, erau reprezentate în grup, umblând în alai, dansând ase-
meni vânturilor nebune. Fiinţe din altă lume, de care trebuia să 
te temi dar cu care trebuia şi să te împaci, erau numite de ţărani 
eufemistic, pentru a nu le chema sau supăra, Frumoasele, Sfi n-
tele, Ielele, Vântoarsele. Potrivit calendarului popular, ziua în-
cheia acest sezon al vânturilor turbate deschis de Sf. Gheorghe. 

Dacă, afl ate sub puterea acestor zâne, plantele de leac îşi 
inversau funcţiile vindecătoare de la Ispas până la Rusalii, la 
Sânziene, vara, cu o ultimă putere le conferea din nou energii 
miraculoase.

Înfl orind în preajma acestei zile, fl orile de Sânziene, ce poartă 
chiar numele zânelor, prin culoarea lor galbenă trimit la discul 
solar al Sf. Ioan de Vară3. Încărcate cu energie solară, ţăranii le 
atribuie proprietăţi apotropaice şi divinatorii. Ei le culeg şi le 
pun în diferite locuri tocmai ca să îi apere de agresiunea zânelor 
şi a duhurilor necurate. 

La ancheta etnografi că efectuată în anul 1979 în satul Şeitin, 
Sânzienele începeau să se piardă într-un trecut al moşilor: „Într-
1 Şi a Drăgaicei, varianta munteană.
2 Th . Speranţia, Răspunsuri la chestionarul sărbătorilor păgâneşti, 1907, vol. I, p 77
3 Ziua de 24 iunie este şi Ziua Naşterii Sfântului Ioan Botezătorul, cunoscută ca 

Ziua Sfântului Ioan de Vară

un loc de pe păşunea din apropierea satului se vede un cerc 
alb. Acolo se crede că au jucat zânele”. 

În majoritatea localităţilor din ţinuturile arădene însă 
poveştile despre întâlnirile oamenilor cu aceste zâne au 
dispărut, chiar dacă numele zilei s-a păstrat. În schimb, 
coroanele de sânziene sunt în continuare prezente în gos-
podăriile ţărăneşti româneşti şi sârbeşti cu aceleaşi funcţii 
protectoare. 

Culegerea lor este până la un punct şi astăzi ritualizată, 
fi ind condiţionată de un timp bun, care să nu le strice 
încărcătura magică. În Bârsa, Hălmăgel şi Şeitin etc. se culeg 
seara. În alte sate se culeg dimineaţa însă niciodată în miezul 
zilei. Pretutindeni, coroanele de sânziene se pun într-un cui la 
poartă sau pe peretele casei şi se ţineau acolo un an, ca să apere 
gospodăria.

Tot cu rol protector se pun, în unele sate precum Şepreuşul, 
şi pe cruce la cimitir.

În sfârşit, atât în judeţul Arad şi în satele româneşti din Un-
garia cât şi la sârbi, oamenii apelau în trecut anual şi la valenţele 
divinatorii ale fl orilor de sânziene. Fetele şi femeile făceau pen-
tru fi ecare membru al casei o coroniţă care se arunca pe acoperiş 
şi cel a cărui coroniţă cădea se credea că va muri curând. 

Revenind însă la rolul lor protector, trebuie să spunem în 
fi nal că această nevoie de a-i feri pe cei din casă şi pe cei din 
mormânt punându-i sub puterea fl orilor de sânziene ne face să 
credem că Zânele, cum le numesc oamenii din aceste locuri, 
continuă să danseze dansul lor malefi c, undeva în stratul cul-
tural profund.

Dr. Rodica Colta
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Viticultura în Ţara Zarandului (I)

Alături de pomicultură şi cultivarea viţei de vie are o 
lungă tradiţie pe dealurile de Vest ale Ţării Zărandului. 

Pentru secolul al XVIII-lea, un tabel centralizator din 
anul 1786 arată că suprafaţa de vie cultivată în Podgoria 
Aradului era de 14 319 sape1. Unitatea de măsură „sapă” 
este echivalentul unei suprafeţe care se putea prăşi de către 
un om într-o zi. Pentru Podgoria Aradului aceasta însemna 
cam 96 – 104 stânjeni pătraţi2. De la începutul secolului 

al XIX-lea, în domeniile alodiale, se va introduce sistemul de 
măsurători în iugăre (socotind 1500 de stânjeni pătraţi pentru 
un iugăr)3.

De la sfârşitul secolului al XVIII-lea suprafeţele cultivate cu 
viţă de vie au sporit an de an. Un exemplu în acest sens îl oferă 
comuna Șiria unde în 1765 se înregistrau 509 sape, în 1771-
1772 erau 648 sape, iar în 1834 suprafaţa cultivată era de 1500 
de iugăre4.

La începutul secolului al XIX-lea existau dealuri cu vii la 
Mocrea, Pâncota, Măderat, Agriş, Mâsca, Almaş (lângă Șiria), 

1 Kovach Geza, Țărănimea arădeană în perioada reglementarii urbariale din 1771 
– 1776, în „Ziridava”, Arad, nr. VIII, 1977, p. 142

2 Idem, Sisteme medievale pentru masurarea suprafetelor, în „Ziridava”, Arad, 
nr. IX, 1978, p. 63

3 Ibidem, p. 64
4 Alexandru Roz, Evolutia demografi că a comunei Şiria pana la 1848, în 

„Ziridava”, Arad, nr. VIII, 1977, p. 119
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Radna5.
 Strugurii se culegeau de obicei la începutul lunii 

octombrie. La Mocrea, ei se culegeau de obicei între 5 şi 8 
octombrie, pentru că după această dată începea anotimpul 
ploios iar boabele ar putea să putrezească. Înainte de cules 
se curăţau butoaiele cu frunze de nuc apoi erau spălate 
cu apă curată. În ziua culesului, în funcţie de suprafaţa 
de vie pe care o avea, proprietarul ducea în deal între 20 
şi 100 de oameni, 6-8 ciubere, trei storcătoare (şeitaie) şi mai 
multe căzi. Storsul se face mai întâi de către doi oameni care 
calcă cu picioarele strugurii afl aţi într-o cadă de 200 de acaie. 
După aceea, tescovina rezultată era pusă în saci şi presată în 
storcătoare. Apoi, mustul, cu ajutorul găleţilor şi al pâlniilor, se 
turna în butoaie. Din tescovina rezultată după presare, în luna 
noiembrie se fi erbea ţuică6.

Culesul era o sărbătoare mult aşteptată de localnici. Se 
desfăşura cu bucurie, veselie, muzică şi multe focuri de ar-
tifi cii7.

Soiurile de struguri cultivate la începutul secolului al XIX-lea 
în Podgoriile Aradului erau: Bakator, Dinka, de Ardeal şi 
Alattermő8.

Suprafeţe de vie aveau şi iobagii. La Măderat, „...în vremile 
bătrâne, sătenii – sau mai bine zis: proprietarii de vie, nu 
solveau nimica dare după vii, decât că, din rodul vinului dădeau 
1/9 (a noua parte), adecă 8 acoave (1 acov – 56,5 litre) erau a 
proprietarului, iar al 9-lea era al domeniului. Dejma (decima) se 
aduna de către judele promontorial, – care pe atunci era pus în 
slujbă de directorul domenial – şi vinul adunat se transporta ori 
la Pâncota în pivniţele dominialim ori la birtu comunal9”.

În timp, cei mai mulţi dintre proprietarii de vie şi-au 
construit, pe locul unde aveau cultura, colne. Aici îşi ţineau 
vinul şi uneltele necesare la muncile de întreţinere a viţei de vie 
şi la prepararea vinului. 

Sorin Sabău

5 George Manea, Un manuscris din anul 1805 despre viticultura județului Arad, 
în „Ziridava”, nr. XIII, Arad, 1981, p. 327

6 Ibidem, p. 332-333
7 Ibidem, p.335
8 Ibidem, p. 333
9 Petru Vancu, Monografi a comunei Maderat, Arad, Tiparul tipografi ei diecesane 

gr-orientale romane, 1905, p. 49uralculturalcultcultural
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afl area şi pedepsirea făptuitorului, la 23 noiembrie 1934 i 
s-a comunicat că aceste monumente au fost deja demolate 
şi păstrate la Palatul Cultural, pe motiv de „oportunitate 
şi pentru asigurarea liniştei populaţiei, considerându-se 
că prin prezenţa lor sunt jignite sentimentele naţionale 
româneşti”. În protestul său, dr. Parecz Bela a susţinut că 
„acest lucru este fals, deoarece, personalităţile în cauză nu 
au fost oameni politici. Prezenţa acestor busturi, s-a arătat 
în continuare, nu au atins sentimentele româneşti ale lui 
Vasile Goldiş şi Ştefan Cicio-Pop, făuritorii ţării şi nu le-a 
jignit sentimentele lor naţionale timp de 15 ani, deşi le-au văzut 
aproape zilnic. Vandalizarea bustului lui Fabian Gabor, în loc 
să aibă ca urmare urmărirea şi pedepsirea infractorilor a dus la 
hotărârea demolării celor trei monumente”.

În 25 mai 2008, la peste 130 de ani de la dispariţia lui Fabian 
Gabor un alt monument avea să-i eternizeze memoria. În pre-
zenţa ofi cialităţilor locale, reprezentanţi ai cultelor, administraţiei şi 
UDMR, în faţa Bisericii Reformate (Strada Mihai Eminescu) a 
fost dezvelit bustul care-l înfăţişează într-o zâmbitoare tinereţe, 
creaţie a sculptorului arădean Kocsiş Rudolf (n. 1963, Chișineu 
Criș). Înseamnă că oamenii din oraşul unde a muncit peste trei 
decenii nu l-au uitat.

Autorul este cunoscut arădenilor prin statuile și busturile: 
Pieta (Țipari-Sintea Mare, 1992), Moise Nicoară (Arad, 2002), 
Sfânta Gizela (Arad-Gai, 2009), Csyiky Gergely sau restaurările 
monumentelor Libertatea (Arad, 2005), Trinitatea (2005) și al-
tele. Portretul transpus în bronz de Rudolf Kocsis după câteva 
gravuri de epocă şi imaginaţia pictorului arădean Frigyes 
(Frederich) Balla va domina timpul. Fiindcă ce altceva este 
un monument decât imaginea artistică menită să perpetuieze 
personalităţi sau evenimente remarcabile.

Horia Truţă

10 iunie 2016

Fabian Gabor

Spirit viu al vieții intelectuale a  -
rădene Fabian Gabor (1795-

1877) de la începutul secolului al 
XIX-lea, a fost un remarcabil scri-
itor de expresie maghiară, traducător 
din limbile clasice, istoric şi om de 
cultură, deputat, membru al Acade-
miei de Ştiinţe Ungare, judecător şi 
administrator al Bisericii Reformate 
din Arad. Născut la 28 decembrie 

1795 în Voros Berenz din comitatul Veszprem (Ungaria), după 
încheierea studiilor juridice, a fost consilierul familiei Bohuş 
din Şiria, avocat la Buda, în fi nal stabilindu-se la Arad. După 
înăbuşirea revoluţiei maghiare (1848-1849) în timpul căreia a 
fost deputat în Parlamentul de la Budapesta, a pribegit prin co-
mitatele Arad şi Bihor, fi ind condamnat la domiciliu forţat. S-a 
afi rmat ca scriitor târziu prin traducerea în limba maghiară a 
lucrărilor Democraţia americanului de Tocquerville şi Pedago-
gia lui Heinsius, urmate de Scrisorile lui Cicero, Rhetoricum şi 
Phi losophicum ale aceluiaş autor (1865), balada lui Titus 
Lucreţius Carus, Despre natură (1870), Argonauticonul lui Caius 
Valerius Flaccus (1873), Jurnal de călătorie al lui Rutilius Claudi-
us Numatianus (1874) şi o antologie cu poeziile lui Lucreţius şi 
Valerius (1874). Arădenii îi sunt recunoscători mai ales pentru 
monografi a istorică a oraşului, întitulată: Arad Varmegye leirasa, 
al cărui prim-volum a fost tipărit la Buda (1935), cel de al doilea 
rămânând în manuscris. Ca membru în comitetul de conducere 
al comunităţii calviniste (reformate), a donat mari sume de bani 
pentru construirea bisericii din Arad-centru (1847-1852) de pe 
strada Mihai Eminescu.

În semn de omagiu, comunitatea arădeană maghiară, i-a 
ri dicat două monumente şi o placă comemorativă. Astfel, în 
1911, la împlinirea a 35 de ani de la trecerea sa în nefi inţă la co-
manda societăţii Kolcsey prin secretarul Szollosy Istvan bustul 
lui Fabian Gabor, cioplit în piatră de sculptorul Philipp Iştvan a 
fost aşezat pe soclu şi expus într-un aranjament dendro-fl oricol 
special conceput, de arhitectul Locz I. pe Bulevard, în dreptul 
Bisericii Evanghelice Lutherane (Biserica Roşie). Tot atunci a 
fost dezvelit şi bustul lui Csiky Gergely realizat de acelaşi autor. 
Din nefericire, ambele au fost demolate în 1934. Lucrurile s-au 
petrecut în felul următor: în septembrie, 1934, dr. Parecz Bela, 
membru în Comisia interimară a Municipiului Arad (Consilier), 
a comunicat faptul că un infractor necunoscut a luat cu forţa de 
pe soclu, bustul lui Fabian Gabor. Solicitând în şedinţa Comi-
siei Interimare (Consiliul Local) din care făcea parte, o Hotărâre 
pentru restaurarea statuii şi înaintarea unui denunţ penal pentru 
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Ondina-Oana Turturică, Compoziţie VI
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Toto Istrati improvizează 

Colecţie de biografi i, autobiografi i şi memorii contemporane se 
numeşte, în versiunea de lucru care ne-a rămas – întreruptă 

de fuga scriitorului în străinătate, în martie 1960 –, a doua 
cronică românească a contemporaneităţii scrisă, tot la proporţii 
mamut, ca şi Cronică de familie, de Petru Dumitriu. Ea a fost 
reconstituită abia de curând, pe baza fragmentelor tipărite prin 
reviste, a editărilor parţiale – toate de după 1989 – şi chiar prin 
recuperarea unor pagini din dosarele Securităţii. 

Primul calup romanesc din totalul de 1786 de pagini, câte 
întruneşte ediţia „pleiade” alcătuită de Ecaterina Ţarălungă în 
2004, se cheamă Vârsta de aur sau Dulceaţa vieţii şi poartă un 
subtitlu explicativ: Memoriile lui Toto Istrati. În concepţia au-
torului, aurea aetas desemna anii interbelici, de democraţie 
burgheză, şi se opunea segmentului romanesc următor, dedicat 
biografi ei unui proletar, „vârsta de fi er”. 

Toto Istrati este un personaj înstărit şi neisprăvit, fără pasiuni 
şi preocupări lucrative, dedicat în exclusivitate farselor şi traiu-
lui bun. Încercând să îşi tapeze, la un moment dat, prie tenul, 
pe Gigel Leonte, un playboy cartofor, se mută provizoriu la el 
acasă, pretextând necazuri momentane, izbutind să îl gonească 
pe amic la munte, într-o staţiune, fără a anunţa pe nimeni. Vizi-
ta inopinată a tatălui lui Gigel îl surprinde în pielea goală, ceea 
ce nu îl împiedică să îl tapeze pe proaspătul sosit de o sumă 
importantă, pasămite pentru ca Gigel să îşi achite datoriile la 

jocurile de noroc. În aceeaşi seară apare iubita amicului, căreia, 
socotind că nu poate fi  decât tot doctorul-tată al lui Gigel, îi 
deschide tot în ţinută adamică. Întrebat unde a dispărut Gigel, 
Toto improvizează: 

„– E la Arad la ora asta ... 
– La Arad? Ce face la Arad? 
– E numai în treacăt. 
– Dar unde se duce? ţipă ea anxios. 
– În Italia, doamnă dragă. 
– În Italia? Ce caută în Italia? 
– Și eu i-am spus că e banal. Toată lumea se duce în Italia în 

voiaj de nuntă”. 
Evident, doamna cade subit în depresie, i se servesc tării, ea 

se dezinhibă şi noaptea sfârşeşte cu consolări tandre. 
Bine scris şi hazliu, episodul îşi ocupă pentru întâia oară 

locul cuvenit în ansamblul incomplet, dar totuşi masiv, al celei 
din urmă creaţii romaneşti a lui Petru Dumitriu din etapa 
românească. Darul punerii sale în circulaţie, în ediţie pe foiţă, 
îmbogăţind patrimoniul literaturii noastre postbelice valoroa-
se este însă dublat de bucuria descoperirii referirii fi cţionale 
la Arad. Pentru Petru Dumitriu, de fapt pentru personajul lui, 
Toto Istrati, Aradul este, pur şi simplu, la nivelul anilor inter-
belici în care este ambientată acţiunea prozei, poarta latinităţii 
de la Dunăre şi Carpaţi către Italia. Dimensiunea lui de oraş al 
frontierei occidentale a ţării se revelează acum în toată splendoa-
rea, parte a unui scenariu frivol, şampanizat, şi a improvizării 
unei luni de miere fi ctive. El apare ca punctul de plecare înspre 
deliciile unui timp al celebrărilor nupţiale, într-un peisaj mitic, 
la o destinaţie turistică de prima mână: peninsula cizmă... 

Un lucru rămâne pe deplin real în această proiecţie fan-
tasmatică a Aradului pe ecranul imaginarului feminin: că, în 
loc să prefaţeze pretinsul matrimoniu al lui Gigel, oraşul de pe 
Mureş deschide o seară a seducerii prietenei amicului gonit din 
propria casă de către Toto însuşi... 

Rare sunt imaginile proiectate asupra Aradului ca oraş 
asociat cu romantismul escapadelor de cuplu, iar roman-
cierul Petru Dumitriu, cu un condei în deplină formă, dăruieşte 
oraşului o deschidere către atractivitatea senzuală a metropo-
lelor visate italice: Napoli, Roma, Florenţa sau Veneţia... 

Ovidiu Pecican
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Casa Memorială 
„Ioan T. Florea” Covăsânţ
Muzeul se poate vizita la cerere 
Contact: Mariana Ţuna (Asociaţia Culturală 
„Ioan T. Florea”), tel. 0257 385 388

Casa memorială „Ioan T. Florea” din Covăsânţ a fost 
deschisă publicului, într-un cadru festiv, în urmă 

cu doi ani, prin strădania Asociaţiei Culturale „Ioan T. Florea”, 
preşedinte Mariana Ţuna, cu sprijinul Complexului Muzeal Arad. 
Casa memorială cuprinde, în primul rând, expoziţiile dedicate 
folcloristului Ioan T. Florea şi soţiei sale, Ileana Florea, muzeograf 
la Muzeul Memorial „Ioan Slavici şi Emil Monţia” din Șiria.

Expoziţia 
Casa Memorială „Ioan T. Florea” este deschisă în casa soţilor 

Ioan şi Ileana Florea din Covasânţ. Interioarele păstrează atmos-
fera unei case de intelectuali din Podgoria Aradului, nelipsite 
fi ind mobilierul original, pianul şi instrumentele muzicale, dar 
şi numeroase fotografi i, ce spun povestea familiei de aproape un 
secol. În expunere se afl ă obiecte personale ale soţilor Florea, dar 
şi obiecte care vorbesc despre munca lor – în primul rând cadre 
didactice dedicate şi cercetători pasionaţi: diplome, distincţii, 
fotografi i de la diverse conferinţe şi concursuri. Un segment im-
portant al expoziţiei surprinde munca de teren a folcloristului 
Ioan T. Florea, iar caietele de însemnări, fi şele şi fotografi ile vor-
besc despre pasiunea şi dragostea sa pentru folclorul românesc. 
Corespondenţa cu etnomuzicologii Ioan Brăiloiu, Ovidiu 
Bârlea, Tiberiu Brediceanu, Caius Lepa şi Marcel Cellier, cu Emil 
Monţia şi Sabin Drăgoi, compozitori, cu interpreţii de muzică 
populară Petrică Paşca, Dumitru Fărcaş, Gheorghe Zamfi r, stă 
drept mărturie pentru respectul şi aprecierea de care s-a bucurat 
în lume cercetătorul şi folcloristul din Covăsânţ.

Povestea unei familii de intelectuali din Podgoria Aradului
Ioan T. Florea (1920-2001) a fost învăţător în Covăsânţ în 

perioada 1942-1949, pentru ca mai apoi să fi e numit director 
de şcoală în localitate, perioadă în care a fost numit şi asistent 
la Institutul de Folclor din Bucureşti, condus de Harry Brauner, 
apoi de Sabin Drăgoi. În perioada celor 5 ani, cât a predat la 
Covăsânţ, şi-a  dublat profesia de dascăl cu pasiunea muzicală, 
pe care şi-o cultivase în perioada studiilor din cadrul Școlii Nor-
male. Au fost ani de muncă intensă, atât de culegere a folclorului 
muzical din localitate şi localităţilor din jur, între care un loc de 
seamă îl purta Șiria, dar şi de conservare al acestuia prin notarea 
pe viu a sute de melodii. A fost fermecat de armonia corzilor 
(viorilor) sau stilul de acompaniament al broancei. În lucrările, 

pe care le-a publicat mai târziu, apar detaliile specifi ce doar aces-
tor tarafuri din Covăsânţ, dar şi a celor din Cuvin, Sâmbăteni, 
Radna. Profesorul Tiberiu Alexandru din Bucureşti, fi ind pro-
fund impresionat de colecţia sa de folclor, dar şi de hărnicia şi 
dăruirea lui, precum şi de priceperea sa de a nota muzical, îl 
va duce la Bucureşti pentru a fi  angajat ca asistent defi nitiv în 
cadrul unei instituţii specializate, devenită ulterior, cunoscutul 
Institut de folclor. 

Absolvent al Conservatorului de Muzică 
„Ciprian Porumbescu”, Ioan T. Florea a activat 
ca folclorist la Filarmonica de Stat din Arad 
între anii 1954-1982. În cadrul instituţiei 
muzicale arădene Ioan T. Florea a valorifi cat 
culegerile făcute în tinereţe, dar şi cele pe care 
le-a făcut în diferite zone ale Transilvaniei: 
Podgoria Aradului, Câmpia Aradului, Zona 
Munţilor Apuseni, judeţele Hunedoara, Sălaj, 
Bihor. Acestea vor constitui conţinutul studi-
ilor sale pe care le va elabora şi, desigur, vor 
înfrumuseţa repertoriul orchestrei populare arădene, care va 
face numeroase înregistrări pentru Radio Bucureşti, Timişoara, 
Cluj, multe dintre ele fi ind incluse în fonoteca de aur a radiou-
lui. A făcut sute de înregistrări cu tarafurile existente în zonă, 
al lui Lică Șoimoşanu din Sâmbăteni sau al lui Ioan Muntean 
Manole din Covăsânţ, care sunt depuse în arhiva Institutului de 
Folclor din Bucureşti.

A publicat numeroase articole despre folclorul muzical, a 
ţinut conferinţe, concerte, lecţii cu tematică folclorică, a par-
ticipat la simpozioane sau sesiuni ştiinţifi ce, organizate de 
prestigioase instituţii de cercetare sau ale Universităţilor din 
Timişoara, Cluj şi Iaşi. A scris cărţi, în care sunt incluse o parte 
din cercetările asupra melodiei de joc. În 1983 au apărut volu-
mele Folclorul muzical din judeţul Arad cu 500 de melodii de 
joc, Culegere de Folclor Muzical, iar în 1998 volumul Scrieri et-
nomuzicologice. Împreună cu orchestra „Rapsozii Zărandului” 
din Arad a făcut mai multe înregistrări pentru Radio-TV.  

Ileana Florea (1943-2012), absolventă a Universităţii din 
Timişoara, a fost profesoară de limba şi literatura română şi 
muzeograf la Muzeul Memorial „Ioan Slavici şi Emil Monţia” 
din Şiria, timp de peste 40 de ani, fi ind sufl etul muzeului şirian. 
Pe parcursul carierei sale, a fost preocupată permanent de 
îmbogăţirea patrimoniului cultural al muzeului arădean, dar 
şi de valorifi carea acestuia, prin organizarea unor expoziţii şi 
simpozioane închinate lui Ioan Slavici, organizarea de concerte, 
întâlniri cu personalităţi din lumea literară şi muzicală, în casa 
lui Ioan Slavici şi Emil Monţia.

Ioan T. Florea



 Vineri, 24 iunie 2016, ora 19.00 – Sala Mare 
Crima din strada Lourcine de Eugène Labiche
Regia: Alexandru Mâzgăreanu, decorul: Romulus Boicu, 
costumele: Alexandra Mâzgăreanu
 
Sâmbătă, 25 iunie 2016, ora 19.00 – Sala Studio 
Bull de Mike Bartlett
Regia: Bobi Pricop, scenografi a: Velica Panduru

Sâmbătă, 25 iunie 2016, ora 11,00 – Sala Marionete
Gulliver în țara Lilliput după Jonathan Swift 
Regia : Cristian Mitescu, scenografi a: Eugenia Tărășescu Jianu, 
muzica: Dan Bălan
 
Duminică, 26 iunie 2016, 
ora 19.00 – Sala Mare 
Vârful aisbergului de Antonio 
Tabares
Regia: Th eodor Cristian Popescu, 
scenografi a: Cosmin Ardeleanu
 
Duminică, 26 iunie 2016, ora 11,00 – Sala Marionete
Croitorașul cel viteaz după Frații Grimm
Regia: Ingrid Bonța, Scenografi a: Daniel Divrician
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Teatrul Clasic ,,Ioan Slavici” Arad
Program luna iunie 2016

 
Joi, 2 iunie 2016, ora 19.00 – Sala Studio
Totul despre femei de Miro Gavran – Distribuția 1
Regia: Felix Crainicu, decorul: Doru Păcurar, costumele: 
Oana-Cătălina Văran
 
Sâmbătă, 4 iunie 2016, ora 19.00 – Sala Studio

Totul despre femei de Miro Gavran – Distribuția 2
Regia: Felix Crainicu, decorul: Doru Păcurar, 
costumele: Oana-Cătălina Văran
 
Duminică, 5 iunie 2016, ora 19.00 – Sala Mare
Crima din strada Lourcine de Eugène Labiche
 Regia – Alexandru Mâzgăreanu, decorul – Romulus Boicu, 
costumele – Alexandra Mâzgăreanu
 
Sâmbătă, 11 iunie 2016, ora 19.00 – Sala Studio
Ursul  după A.P. Cehov
Regia: Florin Covalciuc, decorul: Laurian Popa, costumele: 
Diana Serghiuță
 
Duminică, 12 iunie, ora 19.00 – Sala Studio
Cerere în căsătorie după A.P. Cehov
Traducerea și adaptarea scenică: Florin Covalciuc
 

Joi, 16 iunie 2016, ora 19.00 
– Sala Studio
Bull de Mike Bartlett
Regia: Bobi Pricop, 
scenografi a: Velica Panduru

23-26 iunie 2016
Zilele porților deschise la Teatrul Clasic ,,Ioan Slavici” Arad
Din program: tur ghidat al teatrului, prezentări ale is-
toricului instituției, expoziții de costume și de materiale de 
prezentare a teatrului, fi lmul stagiunii, spectacole
 
 Joi, 23 iunie 2016, ora 19.00 – Sala Mare – PREMIERĂ
Take, Ianke și Cadâr de Victor Ion Popa
Regia: Laurian Oniga, scenografi a: Doru Păcurar, 
costumele: Oana-Cătălina Văran

16 iunie 2016
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Ondina-Oana Turturică, Compoziţie V
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experimental şi fantastic, street 
art, dans contemporan, tea-
tru, artă contemporanţă şi fo      -
tografi e şi alte minunăţii ca 
astea. 

Tot din partea celor de la 
CitiZenit vine şi proiecţia de 
pe 1 iunie, din KF, a fi lmului 
Miss Roma la şcoală, producţie croată în regia lui Siniša Juričić. 
Proiecţia face parte din programul KineDok pe anul acesta, adus 
din nou în Arad de către CitiZenit. 

Closing weekend la ABC
În 27 şi 28 iunie, la ABC va fi  closing weekend, un party mare 
de tot, ca să ţinem minte bine unde-i ABC-ul, să nu uităm până 
la toamnă. Asta pentru că se va închide. Până la toamnă, iar în 
intervalul iulie-septembrie, ABC-ul va ieşi iar „în stradă”, cu 
eventurile outdoor cu care ne obişnuiseră înainte de deschiderea 
locaţiei permanente. 

Eugen Rogojan

uralcultural
18 iunie 2016

kinema ikon / două 
episoade
În luna iunie, la Muzeul de 
Artă din Arad, vom avea 
parte de două episoade ale 
sezonului trei kinema ikon. 
Este vorba despre episodul 
şase, ce începe pe trei iunie 
şi ţine două zeci de zile, şi 
episodul şapte, care începe 

pe două zeci şi patru iunie, şi se 
încheie undeva pe la începutul 
lui iulie. Intrare gratuită, lucrări 
captivante, atmosferă faină – aşa cum suntem deja obişnuiţi. 

discuţia secretă III
Pe nouă iunie dăm startul unui nou regal de literatură con-
temporană de calitate, în cea de-a treia ediţie a festivalului 
de literatură Discuţia Secretă. Unul din numele mari de anul 
acesta, după ce anul trecut higlight-ul americănesc a fost pus pe 
Anselm Berrigan, este Th omas Graves, un poet new yorkez ce 
trăieşte prin Salem. Alte nume vor apărea pe parcurs *zâmbet*

tres courts
În organizarea locală a celor de la Xenopol, tres courts, festivalul 
internaţional de foarte scurt metraj ce se desfăşoară simultan 
în peste 80 de oraşe din întreaga lume. La Arad, acesta se 
va desfăşura pe zece şi unşpe iunie, de la ora 19 (selecţia 
internaţională), respectiv 18:30 (selecţia Around the Tres Courts 
România, Selecţia Tres Courts Familial şi Secelţia Paroles de 
Femmes). Intrarea este liberă, în limita locurilor disponibile în 
deprimanta sală Concordia. 

particles 2 + kineDok
Între 24 şi 26 iunie, cei de la CitiZenit readuc printre noi 
Intermedia Lab and Festival-ul de început anul trecut – 
Particles. „48h de evenimente care vor purta valul de regenerare 
urbană de la Teba în tot oraşul. Între 24 si 26 iunie, Aradul 
devine Particles City, un itinerariu de explorare a culturii 
contemporane, care aduce artele împreună şi elimină graniţele 
dintre ele.”

 Sofa Surfers + vis. timo novotny, admin, alexandru jijian, 
bab sunt doar câţiva dintre artiştii care vor ajuta particles 2 să 
fi e cel puţin la fel de awesome ca primul. Între timp, particle s-ul 
ne va ocupa timpul cu muzică alternativă şi electronică, fi lm cultcultural
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Ondina-Oana Turturică, Proiect vestimentar- ilustraţie de modă
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Expoziţie de stampe 
japoneze la muzeu
Expoziţia Kuchi – E – Stampe 
japoneze din perioada Meiji, din 
colecţiile lui Adrian Ciceu (Ger-
mania), Liviu Orleţchi (Japonia) 
şi Ioan Colta (România) poate fi  
vizitată până în data de 5 iunie la 
Muzeul de Artă Arad/Sala Ovidiu Maitec – (strada Gh. Popa 
2-4, et. 2). Expoziţia, al cărei curator este Ioan Colta, aduce în 
prim-plan chipul femeii, al frumoasei şi fermecătoarei japoneze, 
din preajma anului 1900. Femeia frumoasă (bijin – lb.japoneză) 
este integrată în diverse compoziţii cu teme istorice sau inspi-
rate din viaţa oamenilor epocii Meiji.

Organizarea acestei expoziţii face parte dintr-un demers 
mai amplu, care se manifestă astăzi în întreaga lume, de recu-
perare şi revalorizare a stampelor japoneze de la sfârşitul epocii 
Meiji (1868-1912). Pentru cei mai puţin familiarizaţi cu acest 
gen de artă, termenul de kuchi-e defi neşte un tip de xilogravură 
japoneză policromă, produsă, cu aproximaţie, în ultimele două 
decenii ale perioadei Meiji (c.1890-1912).

În expoziţie vor putea fi  admirate opere semnate de Kaburaki 
Kiyokata, Mizuno Toshikata, Takeuchi Keishū, Watanabe Seitei 
sau Kajita Hanko, cei mai renumiţi artişti japonezi, de la sfârşitul 
perioadei Meiji.

Stampele expuse la Muzeul de Artă din Arad provin din trei 
colecţii de artă japoneză, situate în trei ţări, Germania, România 
şi Japonia. Cele mai multe exemplare fac parte din colecţia de 
artă extrem orientală Adrian Ciceu (Berlin, Germania), iar res-
tul din colecţiile Ioan Paul Colta (Arad, România) şi Ioan-Liviu 
Orleţchi (Tokyo, Japonia).

Paula Seling, invitat special la 
Popstar
Consiliul Judeţean Arad şi Centrul Cultural 
Judeţean Arad organizează cea de a XXV-a 
ediţie a Festivalului Concurs „Pop-Star”. 
Ediţia din acest an îşi propune să descopere 
şi să sprijine afi rmarea tinerelor talente din 
domeniul interpretării muzicii pop, la con-
curs participând elevi talentaţi ai liceelor 
de arte şi ai şcolilor populare de arte din întreaga ţară. Eveni-
mentul va avea loc în data de 30 mai, începând cu ora 17.00, la 
Teatrul Clasic „Ioan Slavici” Arad. Invitaţi speciali: Paula Seling, 
compozitorul Cristian Faur, X-Style şi X-Style Kids.

Corina Huţan

20 iunie 2016

Premieră la teatru
Deşi stagiunea teatrală se apropie de fi nal, încă se pregătesc 
surprize pentru spectatori. Vorbim aici despre o nouă 
premieră a instituţiei arădene de cultură – „Take, Ianke şi 
Cadâr” – un spectacol de teatru în regia lui Laurian Oniga. 
Persoanele interesate să vadă acest spectacol o pot face în 
data de 23 iunie, începând cu ora 19.00, la Teatrul Clasic 
„Ioan Slavici” din Arad. Din distibuţie îi amintim pe Dan 
Covrig, Ovidiu Ghiniţă/ Doru Nica, Călin Stanciu, Constantin 

Florea, Roxana Sabău-Nica, Oana Kun şi Robi Pavitscits. Sce-
nografi a spectacolului „Take, Ianke şi Cadâr” este semnată de 
Doru Păcurar.

Start la Teatrul de Vară
Luna iunie aduce în faţa publicu-
lui la Teatrul de Vară din Arad 
o nouă serie de spectacole deose-
bite şi mai ales un număr însem-
nat de invitaţi, artişti consacraţi 
pe marile scene ale lumii. Stagiu-

nea TEATRULUI DE VARĂ, ediţia a IV-a, va debuta cu un con-
cert „Holograf ” în data de 1 iunie şi va continua în săptămânile 
următoare cu: Sopranele Aradului; Coruri din opere celebre; 
Maia Morgenstern; Ion Caramitru – Horaţiu Mălăele – Adrian 
Naidin; Adriana Trandafi r etc. 

Important de menţionat faptul că, în acest an, Teatrul de 
Vară se va desfăşura pe o durată de trei luni – iunie, iulie şi au-
gust – nu două luni ca în anii precedenţi. Spectacolele vor avea 
loc, ca şi până acum, la Centrul Cultural Judeţean Arad, în fi eca-
re miercuri seara, cu excepţia concertului Holograf.

În iunie la Bibliotecă
Luna iunie aduce la Biblioteca 
Judeţeană A.D. Xenopol o nouă 
ediţie a Festivalului internaţional 
de fi lm de foarte scurt metraj 
– Tres Corurts – care va debuta 
cu secţiunea internaţională în 

data de 10 iunie, începând cu ora 19.00, în Sala Concordia a 
instituţiei. În 11 iunie evenimentul va continua, de la ora 18.30, 
cu secţiunile română, Paroles des femmes şi familială.

cultcultural
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Simpozion internaţional de antropologie 
„Cultură tradiţională şi globalizare” – Arad, 
23-24 iunie 
Organizatori: CJA, CCJA

Obiceiuri şi tradiţii secăşene, ediţia a VII-a 
– Secaş, 25 iunie
Organizatori: Primăria Brazii, CJA, CCJA

Moneasa Mountain Bike Maraton, ediţia a V-a 
– Moneasa, 24-26 iunie
Organizatori: Asociaţia Club Sportiv „Bike for All”, CJA, 
CCJA

ŞCOALA DE VARĂ – module de instruire: atelier 
de creaţie, artizanat ecologic, pictură, teatru, dans,  
ediţia a VIII-a –  Arad, iunie

Grădiniţa culturală, ediţia a III-a – Arad, iunie 

•

•

•

•

•
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22 iunie 2016

Agenda Centrului Cultural 
Judeţean Arad – iunie 2016

SEBIŞ – CETATE CULTURALĂ – pe parcursul 
lunii iunie

MUGURI DE JOC ARĂDEAN – Concurs judeţean 
de folclor pentru preşcolari, Arad – 1 iunie 
Organizatori: Palatul Copiilor şi Elevilor Arad, CCJA

Festivalul Copiilor – 1 Iunie, Arad- Parcul Voinicilor
Organizatori: Asociaţia „Magia Cuvântului”, CJA, CCJA

Stagiunea TEATRULUI DE VARĂ, ediţia a IV-a 
– Arad, iunie 
Din program: Concert Holograf – 1 iunie; Sopranele 
Aradului, Coruri din opere celebre; Maia Morgenstern, 
Ion Caramitru – Horaţiu Mălăiele – Adrian Naidin, 
Adriana Trandafi r ş.a. 
Organizatori: CJA, CCJA

Zilele Şcolii Populare de Artă – Arad, 6-10 iunie
Organizator: CCJA

Concurs Naţional de Gimnastică Aerobică „AERO-
GYM”, ediţia a X-a – Arad, 10-12 iunie
Organizatori: Palatul Copiilor Arad, CJA, CCJA

Festivalul de Muzică – Lipova, 11-12 iunie
Organizatori: Primăria Lipova, CJA, CCJA

Festivalul Folcloric Maghiar, ediţia a II-a – Peregu 
Mic, 18 iunie
Organizatori: Primăria Peregu Mare, CJA, CCJA

Festivalul Dansului Căluşeresc, ediţia a XVII-a 
– Bocsig, 19 iunie
Organizatori: Primăria Bocsig, CJA, CCJA

Sărbătoarea BIZERE, ediţia a VIII-a – Frumuşeni, 
Aluniş, 19 iunie
Organizatori: Primăria Frumuşeni, CJA, CCJA

Festival concurs de folclor „IOAN T.FLOREA”, 
ediţia a VII-a – Covăsânţ, 19 iunie; 
Organizatori: CJA, CCJA

Nedeia de la Hălmăgel – 20 iunie
Organizatori: Primăria Hălmăgel, CJA, CCJ Arad

•
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•

•

•

•
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