
Artistul este un fel de perturbator profesionist de normalitate, de 
plictiseală, de dogmă, de societate normală. Artistul introduce un 
element de emoţie, de surpriză. Ne ajută să ne vedem sufletul. Cine 
nu ţine la artişti, cine nu încearcă să-i ajute, să-i înţeleagă înseamnă 
că nu-şi iubeşte sufletul
Matei Vişniec



Un proiect organizat de Asociaţia „Acasă la Hundorf ”, finanţat 
de Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale, în parteneriat cu 
Institutul Cultural Român şi Consiliul Judeţean Mureş.
Parteneri: Primăria comunei Viişoara, Clubul Ilustratorilor Bucureşti, 
Consistoriul Evanghelic din Sighişoara.
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Uneori comoara este chiar sub talpa casei noastre

Eu sunt în vacanță în Bucovina, dar prietenul meu, Dragoș 
Pătrașcu, mi-a propus această ieșire în inima Transilvaniei, 
unde îmi doream să vin pentru că și fiica mea este artistă și 
doream să-i arăt Transilvania. Am reușit să vedem o secțiune 
extraordinară a pasiunii, de fapt, în Transilvania. Am asistat la un 
fel de happening, un fel de celebrare a pasiunii și a frumuseții în 
acest sat. (…)

Eu sunt atât de încântat când văd oameni pasionați și îmi dau 
seama că nimic nu e pierdut atâta vreme cât există pasiune, 
atâta vreme cât mai putem face artă și ne putem apăra de totala 
spălare de creier pe care ne-o propun televizorul sau rețelele de 
socializare. A aduce artiști în mediul rural este, de fapt, o formă 
de rezistență culturală, o formă de optimism, o formă de viziune 
asupra viitorului. 

Am văzut atâtea vernisaje în viața mea (...), de 30 de ani 
rătăcesc prin lume, dar ceva atât de frumos și adevărat (...) mi 
se pare că n-am văzut niciodată. Ceea ce am văzut astăzi mă 
trimite la o întrebare pe care mi-o pun de mulți ani. La ce sunt 
buni artiștii? (...) Artistul este, de fapt, un fel de perturbator 
profesionist de normalitate, de plictiseală, de dogmă, de societate 
normală. Artistul introduce un element de emoție, de surpriză. 
Schimbă ceva, inclusiv în sufletul nostru. 
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Ne pune în față acea oglindă nouă. Cum v-au propus dumneavoastră 
artiștii să aveți o nouă viziune asupra satului dumneavoastră.

Cât de sărăci ar fi, de fapt, toți, fără artiști. Dacă ne-am opri, așa, 
prin absurd, poporul român fără Eminescu, ce sărac ar fi! 
Ce săraci am fi noi toți, copii, adulți, fără Creangă, fără Rebreanu, 
fără Minulescu, fără Nichita Stănescu, fără Marin Sorescu, fără 
pictorii noștri, fără cântăreți, fără compozitori. Dacă artiștii ar 
dispărea din societate aproape că toți am fi săraci și năpăstuiți. 
Noi ne credem săraci, dar, de fapt, suntem foarte bogați.

Matei Vișniec
scriitor, dramaturg, publicist
fragment din cuvântul rostit la Colonia Artiștilor

Silvia Florean - Fereastră, desen pe hârtie
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Anca Boeriu

Acasă la Hundorf este mult mai mult decât un proiect, este un 
dialog între artiști din generații și domenii diferite cu gânduri și 
cuvinte despre oameni și locuri, despre cultură și educație, despre 
tradiție și rolul ei în contemporan, este bucuria de intra în familia 
satului transilvănean.

Rememorez întâlniri de seară cu povești și impresii, cu căldura 
mărturiilor lui Matei Vișniec despre timpuri trecute și prezente, 
cu privirea ocrotitoare a lui Dragoș Pătrașcu când le zâmbea 
studenților, cu bucuria Dumitrianei Condurache de a ajuta la 
construirea evenimentelor, cu entuziasmul tinerilor artiști de a 
povesti în imagini despre tot ce au descoperit în sat.

Toate acestea s-au întâmplat deoarece Maria, cu zâmbet larg și 
neobosit, a făcut TOT, absolut Tot ce a putut, pentru a aduce în 
satul ei viața, arta și bucuria.

Anca Boeriu
artist vizual, lector dr. Departamentul Grafică,
Universitatea Națională de Arte din București
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Raluca Anghel - Ușa boacăzei, acuarelă pe hârtie
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Dragoş Pătraşcu
De la Veneția la Hundorf

Vara anului de grație 2017 a fost, atât la propriu, cât și la figurat, 
una fierbinte, de neuitat. După curatorierea expoziției de grup 
„La început a fost desenul”, expoziție deschisă la începutul lunii 
august a.c. în tumultuoasa și hiperculturala Veneție, ce tocmai 
găzduia celebra Bienală de Artă, imediat după revenirea în 
patrie am poposit „Acasă la Hundorf ”, într-o colonie de tineri 
artiști, studenți și absolvenți de la trei importante Universități 
de Artă din țară - București, Iași și Cluj. Din cosmopolita 
Veneție, sufocată de nesfârșitele cohorte de turiști, ne-am trezit 
într-un alt loc miraculos, într-un sat ardelean având atmosfera 
unui muzeu fără vizitatori, într-o liniște de început de lume, 
un spațiu în care fiecare casă parcă ascunde o poveste nespusă 
niciodată până la capăt, dar a căror semeție încă se păstrează, 
aducând aminte de vechea civilizație săsească. Un loc în care 
pare că nu se întâmplă nimic, intuind doar că în spatele fiecărei 
porți înalte se ascunde viața, aducându-mi aminte de o pictură 
iconică a artistului metafizic italian Giorgio de Chirico și anume 
„Misterul și melancolia unei străzi”. 
Pentru Maria, plecată în lume de multă vreme, Hundorful a 
rămas centrul universului. Și pentru că de departe lucrurile se 
văd mai clar, a intuit pericolul și s-a hotărât să-și încerce puterile 
pentru a salva locul. De la uitare. Atât pentru ea și ai ei, dar și 
pentru ceilalti. Pentru că atât Maria, cât și soțul ei, sunt niște 
oameni adevărați, autentici, marele oraș în care trăiesc nereușind 
să-i pervertească. Și-au dat seama că împotriva uitării nu poți să 
lupți decât prin cultură. Așa cred că s-a născut acest program de 
rezidențe ce se cheamă atât de frumos: „Acasă la Hundorf ”. Este, 
de fapt, vorba de casa în care s-a născut și a crescut Maria. 
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De casa părinților ei, restaurată și pregătită pentru rezidenții 
ce aveau să vină. Generozitatea acestei idei reprezintă de fapt o 
parte consistentă a substanței conceptului, calitatea rezidenților 
completând fericit sfera programului. A lucra împreună, a-ți 
dezvolta propria libertate de decizie în bucuria pe care ți-o 
dă sentimentul de creativitate neîngrădită, a împărtăși ideile, 
experiența, specificul (poate) al locului în care înveți sau ai învățat, 
a interacționa cu comunitatea locală, a socializa, a-ți face noi 
prieteni, a pregăti masa împreună, a te bucura, în definitiv, de loc, 
de artă și de viață - iată cu ce s-au întâlnit tinerii rezidenți „Acasă 
la Hundorf ”. Expoziția de final din curtea Bisericii Evanghelice, 
calitățile indiscutabile ale lucrărilor expuse de tinerii rezidenți, 
expresivele si emoționantele spectacole sociale organizate de 
rezidentele din străinătate (în care actorii au fost copiii din sat) 
au făcut din proiectul „Acasă la Hundorf ” o reușită indiscutabilă.

Dragoș Pătrașcu 
artist vizual, prof.univ.dr. Universitatea Națională de Artă 
„George Enescu”, Iași

Liviu Acasandrei - Locul de meditație, acuarelă pe hârtie
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Dumitriana Condurache
Cum trebuie

Un loc, ca și un suflet, cuprinde ce îi este potrivit. Într-un suflet 
cu care nu te potrivești, fie nu încapi, fie mai rămâne spațiu, 
neîmblânzit sau pur și simplu neocupat. 

Aici, la Hundorf, în cele câteva zile cât am stat, am avut 
sentimentul că am încăput exact atât cât și cum trebuie. Ne-a 
cuprins, ne-a îmbrăcat atât cât să ne simțim de acolo și bine 
unii cu alții. „Construcție”, potrivire – greu de zis. Poate și una, 
și cealaltă, având în vedere munca de constructor de întâlniri a 
Mariei. Peste care a venit, s-a adăugat „ceva”. 

Entuziasmul e înăuntru, mocnit, un gust bun a rămas, de atunci, 
constant. De asta, pentru patina locului și a oamenilor, aleg ca 
mai potrivit, în loc de cuvântul „perfect”, temeinica și româneasca 
expresie cum trebuie. 

A fost cum trebuie.

Dumitriana Condurache
regizor, lect.univ.dr. Universitatea Naţională de Arte  
„George Enescu” Iași
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Ionuț Cravă - Fereastră, desen pe hârtie
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Maria Morar
O casă cu rădăcini

Ţin minte exact momentul când, mică fiind (aveam vreo 10 - 11 
ani), mi-a trecut brusc prin tot trupul că acolo, în casa din Hundorf, 
când voi fi eu mare, vor fi artiști. Va fi o casă plină de artiști. 
N-am spus nimănui, căci era prea mare nebunia ! 
De unde artiști ? Da, casa era plină tot timpul, ai mei puneau 
mese după mese, mama făcea des în cuptor și domnii veneau la 
llichiul cald, rubedenii peste rubedenii stateau verile pe la noi... 
Dar artiști ? De unde ? Într-o casă de ţărani de mai bine de o 
sută de ani !

Visul și gândul au fost mult prea zguduitoare și-au rămas.
Așa s-a născut Acasă la Hundorf.

Pentru că, acolo, înveţi să ţii în mână o casă (că doar stai ceva 
vreme) și să te gospodărești, înveţi să locuiești cu alţii și să fii 
gazdă, să vorbești cu oamenii din sat, așa ca să te-nţeleagă și cel 
ce are patru clase, și copilul pentru care doamna învăţătoare e 
prea aspră, școala e cam buchiseală, părinţii sunt plecaţi și el e pe 
dealuri cu câinele.
Poţi învăţa s-asculţi și să vezi. Lucruri de bază, de altminteri.

Dar, pe de altă parte, acolo înveţi să te retragi ca să se vadă mai 
limpede natura umană.
Natura aceea umană, și a lucrului bine făcut, dar și a ne-făcutelor. 
Natura aceea umană care e în stare de ne-făcute nici măcar visate, 
dar pe care, totuși, oamenii le fac.Natura aceea umană între vis 
și cum trebuie-le cotidian, între educaţie și impuls, între mărimi 
și decăderi.
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Natura umană pe care limpezimea unui cer înstelat și liniștea de 
seară aburindă o fac să răsară din pământ, special pentru ochii 
unui artist călător.

Maria Morar
filolog

Virgil Ruta - Fronton, desen după broderie
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Lucian Brumă

Absolvent de studii masterale în Arte Plastice, specializarea 
Pictură, în cadrul Universităţii Naţionale de Arte „George 
Enescu” din Iași. Practica sa artistică, angajată în investigaţii 
conceptuale, tematizează memoria, condiţia artistului în societate, 
precum și relaţiile sociale, provocând privitorul la o analiză mai 
profundă și o receptare subiectivă a mesajului propus. Expoziţii 
personale: „Start Point Prize” – Victoria ArtCenter, București 
2017, „Mărturii ale unei vieţi netrăite” – Galeria Borderline Art 
Space, Iași (2017), „Think about the box” – Galeria apArte, Iași 
(2016), „Samādhi” – Galeria „Nicolae N. Tonitza”, Bârlad (2016), 
„Reguli în afara jocului” – World Bank Bucharest, București 
(2014). Expoziţii colective: „Erotica” – Galeria Pallady, Iași 
(2017), „Niveluri de realitate” – Galeria apArte, Iași (2015), „Into 
the wild” – Galeria Forma, Deva (2015), „Festivalul Internaţional 
A.R.T.E”- Galeria Cupola, Iași.

Ein europäische componente, ulei pe pânză
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Hundorful este portretizat de rutinele zilnice, un spaţiu unde 
localnicii modelează prezentul. În diversitatea oferită de 
împrejurimi, mereu ești în căutarea și exploatarea armoniilor 
cromatice ale naturii, acordurile dintre griurile periferice ale 
satului mai mult sau mai puţin colorate, devin o sursă de inspiraţie 
pentru orice artist, reţelele de forme și linii din care este alcătuit 
se rezumă la simplificarea în manieră geometrizată, construite 
și aranjate într-un fel cum numai oamenii locului știu să o facă.

Fără titlu, ulei pe pânză
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Fără titlu, ulei pe pânză

Fără titlu, desen pe hârtie Fără titlu, desen pe hârtie
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Isac Gheorghe

A aboslvit Liceul de Arte Plastice „Hans Mattis Teutsch” din 
Brașov, secţia Grafică. A continuat mai apoi cu studiile în 
domeniul graficii, absolvind Universitatea Naţională de Arte 
„George Enescu” din Iași, Facultatea de Arte Vizuale și Design, 
promoţia 2017. În prezent este masterand la specializarea 
Grafică în cadrul Universităţii de Artă și Design din Cluj-
Napoca, Facultatea de Arte Plastice.
Practica sa artistică vizează anumite nuanţe marginalizate 
ale societăţii contemporane și, implicit, a spaţiilor publice, 
preponderent urbane. Punând sub reflector indispensabilitatea 
contrastului și a paradoxului în viaţa cotidiană, artistul recurge 
la desen și gravură ca mediu de exprimare, alături de fotografie.

Untitled, desen pe hârtie
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Sacrificiul lui Avraam, desen pe hârtie
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Hundorf, sat bătrân cu praf și urme de dinţi de câine pe troiţe, 
cu cruci pe case și cu ţigani fără case, dar cu cruci. Un colţ ce 
trebuie să fie izolat pentru a deveni cât mai cuprinzător. E un loc 
ce constituie un spaţiu în care artistul se căsătorește cu natura și 
cu liniștea lătrată de câini și de ţigani.

Vecernie, desen pe hârtie
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Silvia Florean

Studentă în anul II la Universitatea Naţională de Arte Plastice 
din București.
Explorează lumea artistică contemporană fără să se detașeze 
de metodele clasice de studiu, de cromatică, de compoziţie. Își 
dorește să dobândească experienţă și mărturisește că etapa în 
care se află acum este aceea a căutărilor și a exerciţiului.

Haine pe frânghie, acuarelă pe hârtie
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Mere mucegăite, pictură in acrilic

Pericol iminent, desen pe hârtie
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În cele două lucrări pictate (cu vasele tradiționale, respectiv vasul 
cu mere) am vrut să pun în evidenţă o temă despre care am mai 
vorbit în trecut și care îmi este în continuare dragă: modul în 
care trecerea timpului alterează materia, iar unele lucruri par să 
se opună acestei schimbari și să rămână statice, într-o lume a 
schimbării. De această statornicie frumoasă dă dovadă tradiția 
populară, cu diversele ei elemente decorative, ce devin adevarate 
simboluri în mintea noastră.

Apricot dream, pictură in acrilic
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Liviu Acasandrei

Absolvent al Colegiului Naţional de Artă ”Octav Băncilă”, Iași, 
absolvent de licenţă și master, secţia Grafică, la Universitatea 
de Arte și Design, Cluj-Napoca. Acum este doctorand al 
Universităţii Naţionale de Artă din București.
Premiat la concursuri de creaţie din București, Iași, Cluj-
Napoca, Piatra-Neamţ. Expoziţii personale: Teatrul Elisabeta 
București, Sala Oglinzilor, 2017, expoziţie peronală de grafică 
în cadrul StudentFest, Timișoara, 2017, „Deformation of The 
Human Body”, Galeria Casa Matei / Expo Maraton 2014, 
Cluj-Napoca, „Vis” , Ateneul Tătărași, Iași, 2009. Expoziţie de 
grup la Salonul Mic București (SMB11 mixed media), ediţia a 
XI-a, 2017. Este selectat cu două lucrări de grafică prin licitaţia 
din Polonia intitulată „Student Art Works”, ediția a IV-a, 2016.

Casa fără viață, desen pe hârtie
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În Viișoara am fost o familie de tineri artiști, am călătorit 
împreună pe un drum al cunoașterii și am schiţat ceea ce am 
crezut noi că va ajuta la înfrumuseţarea acestui loc liniștit.
Pe parcursul drumului am cunoscut oameni cu dăruire și 
împăcare sufletească, care mi-au arătat o nouă lume a satului, la 
care nu cred că mă așteptam.
Jurnalul meu de schiţe reprezintă mai multe cadre din sat, dar și 
casa în care locuit cu bunii mei prieteni. 

Rugăciunea de Duminică, desen pe hârtie
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Peisaj transfigurat, desen pe hârtie

Popas, desen pe hârtie
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Ionuţ Cravă

Student în anul II, secţia Grafică, la Universitatea Naţională de 
Arte din București. Exersează, visează, meditează. Îl preocupă 
spaţiile și viziunea lor inedită.

Repaos, desen pe hârtie
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Parcul, desen pe hârtie

Rulota, desen pe hârtie
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Am văzut de-acasă crucea de pe deal și-am făcut câteva drumuri 
până acolo. M-a impresionat. Am vrut să surprind timpul 
și memoria afectivă, felul în care oamenii marchează prin 
intermediul monumentelor importanța anumitor evenimente 
din istoria locului. Prin sat m-am întâlnit cu mulţi copii și unul 
din ei mi-a inspirat lucrarea prin care deschid un dialog cu 
privire la incertitudine. Mă frământă întrebarea: Cine suntem? 
Încotro ne îndreptam?

Totem, desen pe hârtie
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Ana Maria Lemnaru

A absolvit Universitatea de Arte Vizuale din Iași în 2017, iar 
în decursul timpului a ilustrat literatură și a făcut scurtmetraje 
de animație. Aspiră să devină un artist care să pună în valoare 
puterea poveștilor în educație și dezvoltare socială. În viziunea 
sa, arta este o formă de a oferi realități originale, profunde și 
valoroase oamenilor din jurul nostru.

Copii, acuarelă pe hârtie
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Copii, acuarelă pe hârtie

Hundorf, acuarelă pe hârtie
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Zilele petrecute la Hundorf mi-au oferit prilejul de a experimenta 
tehnica acuarelei într-un mod inedit și în contextul unui spațiu 
feeric. Alături de colegii mei, am revenit la mijloacele de obținere 
a culorilor pe care le-au folosit strămoșii noștri prin fierberea 
plantelor și am avut revelația felului în care natura însăși știe să 
armonizeze tonurile și nuanțele. Pentru mine aceasta a fost cea 
mai bună lecție de cromatologie. 

Copii, acuarelă pe hârtie
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Raluca Anghel

Este studentă în anul III, licenţă la Departamentul de Arte 
Grafice al Universităţii Naţionale de Arte din București, face 
parte din Clubul Ilustratorilor și profesează ca medic.
Captivată de natură și călăuzită de principiul interdisciplinarităţii, 
colecţionează povești efemere, nespuse, aflate în teritoriul dintre 
propriul sine și linia orizontului și le restituie lumii vizibile prin 
desen, pictură, obiect și fotografie.

Hundorf, acuarelă pe hârtie
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La Hundorf am găsit un portal spre o lume pierdută, o capsulă 
a timpului în care copilăria stă pe prispă și distilează culorile 
dealurilor, desenând cu cerneluri din plante rosturi uitate.

Cinaș, acuarelă pe hârtie
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Coșuri, desen pe hârtie
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Teatru de Hundorf
Mecca Antonia Burns

Dramaterapist, muzician și scriitor, membru al Asociaţiei 
Americane de Dramaterapie, Mecca are o experienţă de peste 
20 de ani în lucrul cu copiii, adulţii și artiștii în domeniul 
artei și dramaterapiei. Din 2013 este implicată în proiecte de 
mentorat pentru copii și tineri în domeniul dramei și muzicii 
(Virginia,SUA), fiind, totodată, director de dramaterapie în 
cadrul unui grup interdisciplinar care pregătește viitori specialiști 
în domeniul psihologiei, neuropsihologiei și muncii sociale. 
Participă la multe proiecte sociale în satele din Africa (Uganda, 
Nayrobi, Kenya).

Desene realizate de copii 
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Elisa Sarchi

Practică, în Italia, teatrul social. Din 2007 este membră a grupului 
Calypso, care utilizează instrumentarul artei performative 
în lucrul cu migranţii, cu persoanele cu dizabilităţi și cu cei 
privaţi de libertate. În 2016 a iniţiat și a participat la proiectul 
Colletivo Precipitazioni, împreună cu un performer și un artist 
video, proiect prin care documentează viaţa colectivităţilor mici 
și realizează un site specific. Are în repertoriu un spectacol de 
păpuși, creat în colaborare cu Horse și Bamboo Theatre din UK, 
pe care îl joacă în Italia.
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Pia Brodtrager
 
Ca pedagog teatral, Pia lucrează cu copiii, cu adulţii și cu bătrânii 
cu dizabilităţi. A participat la mai multe traininguri de teatru 
social în Europa, Africa și India și a facilitat mai multe proiecte 
de artă socială în România, Serbia, Anglia, Austria și Africa. Face 
parte din acest proiect anual de la Viișoara, lucrează cu copiii 
și cu bătrânii din comunitate, încercând, împreună, să privească 
viaţa din spatele vieţii.
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Irina Stelea

A copilărit între Capitală și un sat din Ardeal. În 2008 a absolvit 
secția de Fotografie-Video a Universității Naționale de Arte din 
București. A lucrat ca fotograf, grafician și artist video pentru 
Centrul Național al Dansului București, precum și pentru 
manageri culturali independenți, edituri și organizații culturale. 
Între 2007 și 2011 a participat în expoziții individuale și de grup 
în București și în țară, a creat scurtmetraje premiate la concursuri 
studențești și a făcut parte din proiecte de documentare a satelor 
de pe Nistru, Republica Moldova și din Delta Dunării. Din 2011 
trăiește în Berlin unde lucrează în mediul universitar. Îi place să 
călătorească în locuri îndepărtate și puțin vizitate. 

Desen realizat de copii 
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Prima mea întâlnire cu Hundorful și oamenii săi a fost în vara 
anului 2013. Prinsesem deja gustul după copilăria petrecută într-
un alt sat transilvănean și am vrut să documentez un loc de care 
nu mă legau relații de rudenie sau amintiri. Prin Maria am ajuns 
să îi cunosc pe mulți dintre oamenii satului și pe cîțiva i-am 
urmărit în activitățile zilnice, de la cosit, la muls, la îngrijit oi, la 
jucat remi. Curând, la ședințele foto au ajuns să fie nelipsiți copiii 
satului, care prin ingenuitatea lor au deschis o poartă către o altă 
dimensiune a vieții în Hundorf. În 2014 am revenit în sat să îi 
învăț pe copii cum să fotografieze și le-am lăsat câte un aparat 
de unică folosință cu tema „Satul văzut de mine.” Imaginile 
făcute de ei au fost expuse în 2015 la prima ediție a „Întâlnirilor 
din Hundorf ”, același an în care am început, mai în glumă, mai 
în serios, să filmăm împreună modul lor de a inventa jocuri pe 
dealurile din jurul satului. Dintr-o perspectivă de orășean, felul în 
care copiii din Hundorf își petrec cea mai mare parte a timpului 
liber fugind pe dealuri și transformând împrejurimile în spațiu 
de joacă nelimitat e ca o întâlnire cu o specie pe cale de dispariție, 
așa că am continuat cu proiectul de documentare a jocului lor și 
în 2016.

Dealuri şi păpădii: 
https://www.youtube.com/watch?v=yfDf7tzt0KI
În joacă:
https://www.youtube.com/watch?v=1A9sefvoON4



40 

Mariana Buric

A studiat Dreptul la Facultatea de Drept din cadrul Universităţii 
din București. Este de profesie avocat, dar pasiunea ei este scrisul. 
Are în portofoliu un scenariu de film de scurtmetraj - Felicia 
și două scenarii de lungmetraj - Spiridon la baloon!..., selectat 
de CNC printre proiectele câștigătoare în sesiunea I, 2016, la 
secţiunea „Dezvoltare...” și Când înfloreşte cireşul nostru.

Despre adolescenţii din Viişoara
O primă impresie
I-am urmărit la atelierele organizate de Mecca, Pia și Elisa și la 
spectacolul de la Biserica Evanghelică. O primă impresie este că 
se bucură să fie unii cu alţii, au simţul umorului și o inocenţă pe 
care tinerii care trăiesc în oraș o pierd mult mai devreme. 
Mai aproape de ei
Am încercat să aflu care este universul lor, discutând în pauzele 
dintre repetiţii și într-o noapte, sub salcia de lângă școală. Este 
un loc unde își dau des întâlnire, pentru că nu au un spaţiu unde 
să fie împreună. Aceasta este, de fapt, una din marile lor suferinţe. 
Și-ar dori să se adune la baluri, cum făceau pe vremuri părinţii 
lor. La un moment dat au găsit o casă părăsită. Vecinii de alături 
i-au lăsat s-o folosească, numai că s-au opus cei de vizavi. Este o 
problemă pe care, în opinia lor, ar putea-o rezolva doar primarul. 
Dar și în legătură cu acesta au un mare „Of !”. Vor să-l schimbe. 
Nepărat! „N-a făcut nimic pentru Viișoara!”. Compară satul lor 
cu altele din zonă unde s-au construit școli, parcuri, fabrici. Ar 
vrea și ei o școală nouă. Unii chiar ar dărâma-o pe cea existentă, 
deși acceptă că dacă ar fi consolidată și renovată în întregime, ar 
mai putea fi folosită. „Dar mai bine, alta nouă!” insistă un băiat. 
„Cu termopane!” 
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Identific dorinţa de schimbare. Este caracteristică tinerilor 
din toate vremurile. Dar ce ar face ei dacă, peste câţiva ani, 
ar trebui să administreze comuna Viișoara? Pia le propune să 
organizeze alegeri, iar adolescenţii intră bucuroși în joc. Se 
anunţă trei candidaţi, cu programe pe termen lung, care vin 
în faţa electoratului. Nici unul dintre ei nu are drept de vot, 
dar peste câţiva ani, ce este acum o simplă simulare ar putea 
deveni realitate. Alegătorii le pun întrebări, vor să știe cum va fi 
gestionat banul public. Nu se lasă păcăliţi de sloganuri care nu 
au în spate o strategie clară. Sunt speranţe că cel puţin în partea 
aceasta de ţară, pomenile electorale nu vor avea succes. Câștigă 
detașat o fată, pentru că are proiectul de comună cel mai coerent. 
Va construi o școală nouă, grădinţă, un cinematograf, o fabrică, 
un parc, va consolida bisericile și chiar va pune bazele unui 
spital. Jocul continuă. Satul are noi actori. Ei, cei din 2027. Sunt 
întrebaţi cum se văd peste zece ani, într-un chestionar propus de 
cei trei tutori (Mecca, Pia și Elisa). Cei mai mulţi se gândesc la ce 
profesie sau meserie vor să îmbrăţișeze. „Invăţătoare, educatoare, 
doctor, avocat... cioban...”. Un tânăr însă răspunde sec că peste 
zece ani se vede „un adult responsabil”.

Internet, facebook și nopţi în care se povestește până în zori vs. 
Munca în gospodărie
Smartphone-ul este un accesoriu obligatoriu al generaţiei lor. 
Recunosc că petrec mult timp navigând pe internet, au pagini de 
facebook și fac postări. Uneori îi prind zorile căutând în lumea 
virtuală sau pur și simplu „vorbind” unii cu alţii „pe Mess”. Aflu 
de la ei că din faţa Primăriei poţi avea acces gratuit la internet 
wireless. Obișnuiesc să meargă acolo seara. Este un alt loc de 
întâlnire. Îi întreb dacă vor să vadă filme. 
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Mă gândeam la niște seri de vizionări la școală. Nu se arată prea 
interesaţi. Câţiva ar veni, dar să fie comedii sau filme de acţiune, 
nu drame și nici horror, pentru că nu le plac. Observ că preferă 
activităţile interactive. Chiar dacă se reduc la simple postări 
pe internet, acestea generează reacţii – Like-uri, Comentarii, 
Distribuiri. Cineva a văzut și-și exprimă părerea, iar de aici poate 
porni un dialog. 
Le place să comunice, dar cu toate acestea nu sunt foarte uniţi. 
Aflu că mai este și un alt grup decât cei care se adună în mod 
obișnuit la Salcia de lângă școală, care le strică petrecerile de sub 
cerul liber. Se pare că nu-i puţin lucru să prinzi un loc nici aici. 
Inţeleg de la ei că ar avea nevoie ca adulţii sau măcar un părinte 
„cool” să-i ajute cu această problemă. Singuri nu știu de unde ar 
putea să-nceapă.

Întrebaţi de tutori dacă muncesc în gospodărie cei mai mulţi sunt 
evazivi. Ajută la micile treburi de pe lângă casă, unii și la îngrijirea 
animalelor sau a grădinilor, dar nu sunt la fel de solicitaţi ca 
părinţii lor la aceeași vârstă. De altfel, nici sătenii de azi nu mai 
sunt atât de dependenţi de ceea ce produc în propria curte. În 
comună sunt magazine de unde poate fi cumpărat aproape tot 
ceea ce au nevoie, chiar și zarzavaturile pentru ciorbă, care pe 
vremuri se găseau în orice grădină. Este o tendinţă a satului de a 
se apropia de modul de viaţă de la oraș, iar adolescenţii se înscriu 
în această tendinţă.
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Lucian Brumă - Fără titlu, desen pe hârtie
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sâmbătă 19 august, ora16.00 / Biserica Evanghelică din Hundorf
HUNDORF, azi VIIŞOARA, judeţul Mureş între Sighişoara şi Mediaş /10 km. distanţă de Dumbrăveni / DJ 142C

Parteneri:
Primăria comunei Viişoara

Clubul Ilustratorilor
Consistoriul Evanghelic Sighişoara

Organizator:
Asociaţia „Acasă la Hundorf”
Proiect cultural finanţat de:
Ministerul Culturii şi Identităţii 
Naţionale
Institutul Cultural Român
Consiliul Judeţean Mureş

expoziţii - spectacole - filme - discuţii cu publicul
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