„Când Dumnezeu a făcut lumea a împărţit-o în două: un acasă şi restul lumii.
Curioşi din fire, profitând că avem un acasă, ne ispiteşte restul lumii – şi-aproape fără voia noastră
devenim cu toţii, într-un fel sau altul, fii risipitori.
Şi tot Domnul ne-a rânduit în două tabere: cei care, ca melcul, îşi duc casa în spinare şi socotesc că
oriunde se aşează e ograda lor: nomazii, emigranţii. Ceilalţi care pleacă doar c-o valiză-n mână sunt
simpli voiajori, exploratori, drumeţi, cum vreţi să le spuneţi. Pleacă unde-i duce nevoia, unde-i duce
curiozitatea, unde-i duce Dumnezeu, dar cu un bilet dus-întors în buzunar.”
Virgil Tănase, scriitor
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Virgil Tănase

Acasă

Când Dumnezeu a făcut lumea a împărţit-o în două: un acasă şi restul lumii.
Curioşi din fire, profitând că avem un acasă, ne ispiteşte restul lumii – şi-aproape fără voia noastră devenim cu toţii,
într-un fel sau altul, fii risipitori.
Şi tot Domnul ne-a rânduit în două tabere: cei care, ca melcul, îşi duc casa în spinare şi socotesc că oriunde se aşează e
ograda lor: nomazii, emigranţii. Ceilalţi care pleacă doar c-o valiză-n mână sunt simpli voiajori, exploratori, drumeţi,
cum vreţi să le spuneţi. Pleacă unde-i duce nevoia, unde-i duce curiozitatea, unde-i duce Dumnezeu, dar cu un bilet
dus-întors în buzunar. Ei sunt excursionişti, „în trecere prin Paris”, cum se spunea pe vremuri la un post de radio foarte
ascultat. Şi rămân ca atare chiar atunci când viaţa nu-i lasă să se-ntoarcă, făcând din ei un fel de naufragiaţi: în noaptea
de Moş Ajun li s-a rupt vaporu-n drum şi se chinuie pe-o insulă care nu-i a lor, în aşteptarea navei care-i va strânge de
pe coclauri ca să-i aducă acasă, în portul de unde au plecat.
Problema e că atunci când din nevoie, din curiozitate sau pur şi simplu pentru că aşa vrea Domnul, plecăm prea mulţi
de-acasă, când vatra satului se prea goleşte, cei rămaşi pot să nu mai fie în putere să dea făptură acestui Acasă fără de
care devenim cu toţii, de voie de nevoie, pribegi.
Şi-atunci, în acest caz „de forţă majoră”, cum se spune, cei care au rămas, împreună cu vecinii, cu prietenii, cu toţi cei
care au priceput această rânduială care nu e numai sufletească, toţi laolaltă ne străduim să păstrăm şi să întreţinem acest
Acasă. Facem curat chiar şi-n odăile nelocuite, reparăm zidurile caselor şi curăţim îngrăditura de urzici, tencuim pereţii
şi-i dăm cu var alb, înlocuim draniţele putrede ale acoperişului, tocmai pentru ca acest Acasă să reziste şi să existe. Un
Acasă mai mic sau mai mare, un Acasă al satului, al ţinutului, un Acasă care-i acelaşi dacă-i întins cât o ţară sau cât o
batistă, sau chiar numai cât împunsătura acului când mama ne cosea fundul pantalonilor rupţi în pomul megieşului din
care furam zarzăre al căror gust, unic pe lume, face ca oriunde ne-am afla să fim drumeţi şi nu emigranţi.
Efortul nostru aici, efortul acestor întâlniri este tocmai acesta: să dăm temei unui Acasă.
Virgil Tănase
scriitor
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Semnal

Dragoş Pătraşcu

România este o ţară bogată şi frumoasă, cu mulţi oameni săraci şi cu multe oraşe şi sate mici, amplasate în locuri
minunate, dar în care industria a dispărut, iar agricultura care se face este de subzistenţă. Sunt sate în Bucovina - de
unde tocmai am venit - în Maramureş, în Banat, în Ardeal care sunt adevărate muzee în aer liber, dar care au mari
probleme economice. Numai un program guvernamental susţinut şi proiecte europene pe măsură le pot salva. Fără a
folosi cuvinte pline de emfază, este vorba de salvarea identităţii acestora şi, implicit, a României.
Viişoara/ Hundorf este unul dintre ele.
Maria Morar, plecată demult de-aici, încearcă să tragă un semnal de alarmă. Singura armă la care s-a putut gândi a
fost cultura. De ce? Cultura este cea care „îmblânzeşte fiara din om”. Cultura atrage atenţia, fără pretenţia de a putea
schimba mersul istoriei. Cultura face viaţa mai suportabilă. Cultura este cea care învinge vremurile, cea care dă
identitate şi mândrie unui loc, unui popor. Nimeni nu va şti peste un secol numele unor politicieni din 2018, dar toţi cei
care vor trece prin Hundorf vor admira, sperăm, casele frumos conservate şi natura generoasă care le înconjoară.
Ideea unei Colonii de artişti tineri la Hundorf - antropologi, regizori, arhitecţi, filologi, sociologi, artişti vizuali - toţi
dornici de afirmare şi de a se cunoaşte între ei este o idee excepţională. Interferenţa şi sincretismul între arte, dar şi
deschiderea către social şi antropologic reflectă, de fapt, spiritul culturii contemporane.
Să sperăm că istoria va face ca aceste sate, printre care şi Viişoara, să reziste, să se refacă şi să-şi recapete identitatea şi
mândria de altădată.

Dragoş Pătraşcu, artist plastic
profesor universitar, Universitatea Naţională de Arte „George Enescu”, Iaşi
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Anca Boeriu

Bună seara

Acum un an am venit pentru prima oară la Viişoara/Hundorf şi timpul parcă a zburat, fără să ştiu când a trecut.
Am spus atunci că este este important ce face Maria pentru sat, în primul rând pentru sat - şi trebuie să fim conştienţi
de asta, este important ce face şi pentru tinerii artişti care, în mare parte, sunt „copii de asfalt”. Anul acesta m-am întors
la Hundorf ca şi cum aş veni acasă. Mi s-a părut firesc să fiu aici, mi s-a părut firesc să merg pe stradă, să spun bună
seara oamenilor şi să mi se răspundă, firesc şi zâmbind, bună seara.
Este un sentiment cald şi liniştitor - mai ales atunci când vii din Bucureşti, unde toată lumea se luptă, şi e încrâncenată,
şi claxonează, şi dă din coate - să mergi pe stradă şi să spui bună seara. Un om m-a întrebat: la ce rude veniţi? Şi i-am
spus că, din păcate, nu am rude, dar am venit la Maria. Prin urmare, am pe cineva la Hundorf.
Din ce-am văzut că au lucrat aceşti foarte tineri artişti, sunt sigură şi convinsă că a fost o experienţă care-i va ajuta
foarte mult. Mă va ajuta şi pe mine să descifrez licenţa cu ei, pentru că artiştii plastici sunt, în mare majoritate, studenţi
ai Universităţii Naţionale de Arte din Bucureşti. Ei vor fi, în curând, colegii mei.

Anca Boeriu, artist plastic
lector universitar, Universitatea Naţională de Arte, Bucureşti
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Academia de vară. Hundorf

Dumitriana Condurache

Un măr galben. Privind prin el, se vede un grup de oameni adunați în jurul unei mese, într-o curte, e clar că discută ceva,
sau mai degrabă ascultă, cei mai mulți, privind către unul dintre ei.
Ne apropiem. Lumina care dă dinspre dimineață spre prânz reușește să îi unească, deși nu până la capăt. Cineva,
concentrat, cu creionul în mână notând într-un caiet. Altcineva desenează. Cineva privește cu capul în mâini. Iar altcineva
își leagănă piciorul, privind spre vârful pantofului.
Cam așa ar începe un film despre întâlnirea din vara lui 2018 de la Hundorf / Viișoara.
Inițiind și ducând, prin ani, rezidențele de la Hundorf, Maria și-a redescoperit spiritul pedagogic. Ea a intuit și a înțeles
ceea ce profesorii valabili știu: anume că școala cea mai importantă este cea cu tine. De aceea tinerii care au venit aici au
fost puși, de bunăvoie, în situația de a se confrunta cu ei înșiși, într-o posibilitate aproape fără limite de a alege ce ar putea
lucra.
Aceeași calitate pedagogică îi dă curajul de a nu face o selecție inițială „dură”, tocmai pentru că oamenii, lucrând în condiții
noi față de ceea ce sunt obișnuiți, în care libertatea este regula, surprizele pot apărea – și apar – abia la final.
Sămânța aceasta de încredere duce la o ctitorie interioară, prin care Maria reușește să îi ajute pe tineri să construiască
înăuntrul lor. Dar și în afară, o – fie și trecătoare – comunitate.
Cu prezența domnului Virgil Tănase, Școala de vară a devenit o Academie de vară, prin colocviile unui spirit prezent și
neobosit cu interlocutorii, dar și cu propriile gânduri. El ne-a „trezit” și ne-a „adormit” cu povești vii și colorate despre
viață și teatru, într-un „film” fără granițe între ele.
Într-o cultură cu iz încă centralist, astfel de proiecte pot părea utopice sau „marginale”. De fapt, ele și altele asemenea lor,
atunci când le este supravegheată calitatea, fac parte din firescul unei culturi care s-ar cuveni să nu mai rămână una mereu
tânără.
Privilegiul de a sta la lungi povești cu Virgil Tănase s-a înscris și el în același firesc accentuat.
Când mă gândesc la ce am scris anul trecut, se strecoară dintr-o dată întrebarea: Oare e bine? Și atunci scriam tot despre
firesc.
Dumitriana Condurache
lect. univ. dr. Universitatea Națională de Arte „George Enescu” Iași, regizor
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Maria Morar

Punți

Al doilea an al Şcolii de-Acasă. Tineri artişti și cercetători mai mulţi decât anul trecut: pictori, scriitori, psihologi,
antropologi - s-au întâlnit acolo, unii dintre ei pentru prima dată. Încă mă mai mir de aceste înscrieri care vin în urma
unui simplu apel postat pe site. Eram acasă la fiecare schimbare de echipă. Vorbeam, ne tatonam, aveam discuţii lungi la
telefon în timpul şederii lor Acasă. Reveneam la final. Urmau alte poveşti, cu oamenii de-acasă, care istoriseau
întâlnirile cu tinerii artişti.
Şi dintr-o parte, şi din alta, poveştile plutesc într-un aer de rupere şi punte. O perioadă suspendată, ce pluteşte într-o
lumină alburie, de libertate dulce, departe de stridenţele de care te-ai rupt.
Am fost atentă la tot ce-mi spun, am stat departe şi i-am observat - critic, uneori, tocmai pentru că - aşa cum le şi
spuneam, venirea lor aici, tot ce se întâmplă, Şcoala, toate au un miez al lor. Poate mai confuz la început, dar care se
desface şi pe măsura trecerii timpului, şi pe măsura strădaniei noastre.
Şi provocarea miezului vine din partea lor.
Ei vin acasă căutând. Fără să ştie asta şi fără să ştie ce caută.
Şi-atunci, rostul locului, al oamenilor, al Şcolii este să punem întrebările: ce caută, de ce caută, cum să faci, ce n-am
făcut bine. Întrebările rostite arată căutări neştiute. De altminteri, prezenţa lor acolo, lucrările lor, întâlnirile cu ei,
observaţiile, mărturisirile unora vorbesc despre acelaşi lucru: stând în acel loc, cu aceiaşi oameni, te-ntorci şi te
re-întorci la aceleaşi teme şi la natura umană. E un univers în mic, care se vede bine în oglindă şi care te-ndeamnă înspre
călire pentru rezistenţă.
Din punctul meu de vedere acesta este gândul ediţiei din acest an.
Provocarea nu e doar pentru tinerii care vin aici, ci şi pentru noi toţi, ceilalţi. Şcoala nu e doar a lor, ci şi a noastră.
Mulţi - puţini, cum o vrea bunul Dumnezeu să fim, să ne aşezăm într-o temelie a întâlnirilor noastre din acest loc mai
rupt de lume; ce provoacă la căutări cu răspunsuri care se duc înspre firea aşezată, a libertăţilor asumate, a trudei.
A punţilor care ne leagă. Veşnica punte care traversează văi şi care ne poate aşeza Acasă.

Maria Morar
filolog
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tineri artiști în

rezidență

Fiecare se naşte cu un har. Unii-l înmulţesc, alţii-l îngroapă. Dar voi să-l înmulţiţi, că e nevoie!
Cornelia Stupinean

Ionuţ Cravă
Student în anul III, specializarea grafică, în cadrul Universităţii Naţionale de
Arte din Bucureşti, întors recent dintr-un schimb Erasmus de la Academia
de Artă şi Desing „Eugeniusz Geppert’’ din Wrocław, Polonia. Studiază şi
aprofundează tehnicile graficii moderne şi ale graficii tradiționale.
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Abandon - tuș pe hârtie

Somnul - creion și pastel pe hârtie

Șoprul - tuș pe hârtie

Viță de vie - tuș pe hârtie
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Călătorul - tuș pe hârtie

Măști - tuș pe hârtie
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Silvia Florean
Studentă la Universitatea Naţională de Arte din Bucureşti, anul III, secţia
grafică. În anul 2018 a studiat la Academia „Eugeniusz Geppert” din
Wrocław, Polonia, cu o bursă Erasmus, unde expune, la sfârşitul perioadei de
studiu, o serie de gravuri şi picturi la expoziţia organizată de Academie.Tot în
anul 2018 participă la expoziţia de la şcoala Tong An din Taoyuan, Taiwan.
Este apropiată de pictură, desen şi gravură, fără să se desprindă, încă, de
valorile estetice consacrate. Surprinde momente scoase din contextul
percepţiei obişnuite şi le transpune într-o imagine ce explorează fie amintirea
pe cale senzorială, fie o acţiune în desfăşurare.
instagram.com/visilvia98
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Schiță de mână - tuș pe hârtie
Lingură - liner pe hârtie

Grătar - liner pe hârtie

Am râs - liner pe hârtie
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Inside a Memory I, II, III - acrilic pe hârtie
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Nicolai Prodromov
Este regizor de filme experimentale/animaţii şi pictor. Student la Universitatea
Naţională de Arte din Bucureşti, unde studiază grafica şi tehnicile gravurii.
Organizează, independent, expoziţii şi ecranizări în lumea artei bucureştene.
Artistul cu origine dublă, română-greacă, găseşte o plăcere copilărească în a
scrie poezii şi a cânta, pasiuni pe care le întreţine în puţinul timp liber rămas.
www.instagram.com/clarnevazatorul
www.behance.net/prodromoun1048
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Concepția imaculată - liner pe hârtie

Sfântul Nicolaie - liner și cafea pe hârtie
Păcatul inițial - liner și marker pe hârtie
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Autoportret transfigurat - ulei și acrilic pe pânză (165x205 cm)
22

Pentru o inimă minunată - ulei pe hârtie
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Nadina Stoica
Este fotograf și director de imagine în devenire, stabilită în București.
În prezent, studiază fotografie și film la Universitatea Națională de Artă.
A debutat în 2015 la Muzeul de Artă din Constanța, cu expoziția de
fotografie La Strada. În anul 2017 a expus la Galeria Păuniţa din Bucureşti
pentru Noaptea Albă a Galeriilor.
În căutarea constantă a propriului său drum, Nadina s-a implicat şi în activități
sociale: voluntariat, ateliere și activități cu persoane cu disabilități.
Experimentează cu arta în cele mai naive și copilăroase aspecte, precum
colajul, arta video și desenul.
instagram.com/anastasiareijka
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Crăciunul în august - liner pe hârtie

Bate-l Dumnezeu de scaun - liner și acrilic pe hârtie

Sobele nu încălzesc doar trupurile - liner și acrilic pe hârtie
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Excursie cu familia
colaj fotografic
(peliculă KD-40 35mm)

Detalii
26

Lie and shy not good - colaj fotografic
(peliculă KD- 40 35mm)
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Mălina Lorelei Fulga
Studentă la Universitatea Naţională de Arte București, anul II, secția grafică.
Preferă să combine stiluri și tehnici diferite, în general plasticul şi decorativul,
şi să experimenteze/performeze în mai multe domenii, preferând tatuajele şi
arta murală.
www.instagram.com/malinalorelei
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Familie cu 18 copii - mixed media

Vacanță - mixed media
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Ikea - mixed media
30

Rural - mixed media
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Andrei Ștefan
Student la Universitatea Naţională de Arte Bucureşti, anul III, secţia grafică.
Se simte apropiat de sculptură, instalaţie, desen şi vrea să experimenteze în
cât mai multe domenii. Şcoala de-Acasă i-a oferit şansa de a aborda tehnici
diverse, într-un timp şi mediu natural şi paşnic.
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Vis (schiță) - liner pe hârtie

Cuptor - marker pe hârtie

Vis (p32, 33) - ulei și acrilic pe pânză
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Simona Constantin
A studiat Regie de Film și Televiziune la Universitatea Națională de Artă Teatrală și
Cinematografică „I. L. Caragiale” București. Regizor de film și artist vizual,
realizează lucrări multidisciplinare, împreună cu artiști din alte domenii.
„În centrul practicii mele se află personaje cu o viziune distinctă, pregnantă asupra
lumii, care trebuie să înfrunte imaginea lor din societate și să se impună asupra lumii.
Cred că, într-o mai mică sau mai mare măsură, fiecare dintre noi poate fi considerat/ă
o minoritate.”
instagram.com/simoregiemax1

Ilinca Pop
Este co-fondatoare a revistei de literatură contemporană Z9 Magazine din Sibiu
(2012), secretar executiv al Trienalei de Arhitectură din București (2019), redactor
colaborator al revistei Arhitext și, din decembrie 2017, fellow în proiectul de cercetare
UEL - Urban Education Live, derulat în București de Urboteca. Scrie despre
arhitectură și arte și, uneori, desenează pe coperțile cărților de poezie contemporană
tânără (Casa de Editură Max Blecher, Editura Charmides). A absolvit Universitatea de
Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” din București, specializarea Arhitectură (2018)
și lucrează, atunci când se ivește ocazia, departe de birou. Când o să fie mare visează să
se facă Arhitectul şef al Veneției.
instagram.com/ilinnnca
36

Pe spatele cărţilor noastre poştale sunt lucruri pe care ni le-au spus oamenii despre ce înseamnă pentru ei Acasă. Ce m-a
emoţionat pe mine foarte mult a fost ceea ce-a spus Măriuţa: „În lumea asta, în Europa, nu e oraş să nu dai de un român
minim. Aici nu găseşti nimic. Toată lumea fuge. Noi nu fugim. Mergem şi ne-ntoarcem. Venim mereu, înapoi, acasă.”
Ilinca Pop
acasă la hundorf | 37

ACASĂ LA HUNDORF
Simona Constantin
Ilinca Pop
Ce este acasă? Am pornit în căutarea
acelor obiecte sau povești ale oamenilor
din sat care ar putea reconstitui imaginea
căminului așa cum cei mai mulți dintre
noi îl re-cunosc.
Răspunsurile pe care le-am găsit
structurează, mai degrabă, începutul
unei căutări, fără să reflecte o imagine
unitară, ci un ansamblu de fragmente
care au în centru un acasă greu de definit.
Există numeroase spații fără căi de
acces: fără ferestre, fără uși, fără
crăpături. Aceste spații au multe lucruri
în comun cu conceptul de acasă: ambele
se construiesc atât pe fundamente
tehnice, cât și pe afecte. Acasă implică o
dimensiune sensibilă a locuirii, un proces
îndelungat de apropiere a spațiului.
Locul inaccesibil pare a nega
fundamental structura lui acasă, pentru
că nu se poate lega o relație afectivă cu
un spațiu de nepătrus. Totuși, atât acasă,
cât și locul inaccesibil conțin, miros și se
simt într-un anumit mod, mai degrabă
în minte decât în realitate. Acasă este,
am putea crede, o proiecție, o simulare a
propriului nostru corp inaccesibil.
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Andra Moraru
Ca artist în devenire, este într-o continuă căutare a diverselor forme prin care
pot fi exprimate trăirile şi emoțiile venind dinspre lumea înconjurătoare și cei
care sălășluiesc în ea. Forme precum cea a graficii, a benzilor desenate sau a
picturii pot comunica oamenilor, la modul imediat, orice subiect şi mesaj.
Este interesată de proiectele care necesită comunicare şi lucru în echipă.
instagram.com/andura.rt
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Maldorf/Hohndorf (I-V) - acrilic pe hârtie

Maldorf/Hohndorf (I-V) - acrilic pe hârtie
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Maldorf/Hohndorf (I-V) - acrilic pe hârtie

Maldorf/Hohndorf (I-V) - acrilic pe hârtie
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Andrea Bernath
A început educația teoretică şi pregătirea artistică la Târgu Mureș, sub
îndrumarea pictorului Lucia Călinescu, cadru didactic de specialiate. Între
2000-2005, a urmat Facultatea de conservare și restaurare de la Sibiu. De la
absolvirea studiilor și până în prezent, Andrea a rămas aproape de prima ei
dorință majoră, cea de a crește și de a se dezvolta ca artist. Modul în care acest
fapt s-a petrecut se reflectă în cele cinci expoziții personale, ultima dintre
acestea având loc în martie 2018, la Muzeul de Artă Contemporană
Brukenthal. Direcția care caracterizează cel mai bine picturile sale a fost
apreciată ca având o puternică componentă fantastică.
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După - acrilic pe pânză
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După - acrilic pe pânză
(detaliu)

Țigăncușa cu sămânță
acrilic pe pânză
46
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Delia Oltean

Deşi născută într-o familie de realişti, tatăl cadru militar, mama profesor
de matematică, a avut înclinaţii şi a urmat o pregătire filologică. Absolventă
a Facultății de Jurnalistică din Sibiu, a experimentat, începând cu anul 2007,
în diverse domenii, de la marketing la organizator de evenimente şi florar
decorator. După zece ani de căutări s-a întors la preocupările dintâi. Lucrează
la Complexul Naţional Muzeal „Astra” din Sibiu ca antropolog şi muzeograf.
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Păpăradă şi vorbe de duh
„Ştiu că şi acuma se mănâncă multe mâncăruri ca mai
demult, şi mai demult aşa a fost fiecare cu porcul lui,
vaca lui, oaia lui, găina lui, mânca din curtea lui,
nu trebuia să meargă la prăvălie şi la oraş tot cu plasa
să cumpere şi să… nu, nu am avut treabă cu de ălea
şi puteai să vinzi orice şi la orilacine şi ouă şi lapte şi
brânză, ce ai avut. Din toate ce ai, mănânci din curte
şi îţi faci cum îţi place… păpăradă, ştiţi doară ce e aia,
că doară mâncaţi. Baţi ouă câte vrei, unsoarea se frige
la cratiţă, pe când e înfierbântată unsoarea torni ouăle
şi se face papara frumoasă şi bună, pui o ţâră de sare,
oţâră de piper, îi bine. Şi cu murătură, ce vrei… salată
de legume, salată de varză acră ce ai. Aşa e situaţia şi
treaba.”

Gogoşar murat

Lala Paraschiva, 88 ani
Desen de Miruna Gheordunescu

„Gogoşarul trebe împuns cu furculiţa tot, tot, tot
împrejur şi să fii sigură că e sănătos înuntru şi pui apă
şi pui zahăr, pui o ţâră de… rădăcină de hirean şi de
mărar tare şi să fierbi. Pui zahăr după gust şi oţet după
gust şi sare şi e foarte, foarte bun gogoşarul. Apa se
fierbe şi în apa asta pui şi gogoşarul… da, da, da… un
pic să fiarbă şi apoi îi aşezi în borcan. Apa aia o pui
peste ei. Gogoşarul se lasă la fiert până vezi că s-au
muiat o ţâră nu mult, un pic, un pic. Apoi gogoşarul
îl scoţi într-un vas, se răcesc şi apoi îi aşezi în borcan.
Apa mai fierbe un pic şi apoi când este răcită se pune
peste ei. Şi apoi se leagă borcanul şi gata se pune la
răceală. Mai demult nu se punea pikant, dară acum
se pune”.
acasă la hundorf | 49

„Eu am lucrat 30 de ani ca
bucătăreasă aici la grădiniţă… Noi
gătim de toate aici… când sunt zîle
aşa mai importante… şi sarmale şi
ciorbă… Mai demult nu era
mâncare aşa de specialistă aici şi
bătrânii posteau. Ş’apă ei făceau
câte o ciorbă, ş’apă făceau şi tăiţei
în moare, dacă aţi auzit. Tăiţei din
ăia laţi în moare. Unii şi acuma fac,
să vă spună tanti Mărioara, zicea
că şi muma făcea tăiţei în moare.
Făceau bătrânii din făină de casă,
făceau tăiţei şi întindeau… aşa o
roată mare, lăsau să se usuce şi tăiau
aşa fâşii şi câte unii tăiau numa’ aşa
lăşcuţe, aşa bucăţele pătrate. Le tăia
aşa mai mici i’ lăsa să se uşte şi îi
fierbea aşa în moare.”

Tanti Marioara, 62 ani
Desen de Miruna Gheordunescu
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Maria Marcoș, 60 ani

Grâu de Florii
Ingrediente:
- 1 kg grâu
- 1 kg sâmburi de bostan/dovleac
- miere/zahăr
Se pune grâul la muiat de seara
până dimineaţa. Dimineaţa grâul
se strecoară, se spală şi se pune la
fiert în apă curată. Sâmburii de
dovleac se dau prin maşina de
tocat carne cu coajă cu tot şi se
pun în apă călduţă pentru
rehidratare.După un timp această
compoziţie se dă printr-o sită,
pentru a alege cojile. Sâmburii
fiind înmuiaţi vor trece prin sită,
iar cojile vor rămâne. Pasta
rezultată se pune peste grâu la
fiert. Aceasta se adaugă când grâul
este fiert şi se crapă. Atenţie,
fiertura va face spumă deasupra,
care prin fierbere se întăreşte un
pic ca o urdă. Când se face această
urdă înseamnă că a fiert suficient
grâul, se ia de pe foc şi se
îndulceşte cu miere sau zahăr
după gust.
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Miruna Gheordunescu

Studentă la Universitatea Naţională de Arte din Bucureşti, anul III, secţia grafică. Până
în martie 2019 este plecată la Gdansk, Polonia, cu o bursă de mobilitate Erasmus.
A participat la expoziţia de carte obiect Cuvintele lui Iov, Leipziger Buchmesse,
Germania (2018). În calitate de grafician a colaborat cu Goethe Institut pentru
Biblioteca obiectelor, în cadrul Goethe Fest, 2018
Ca artist vizual îi place să observe şi să geometrizeze tot ceea ce vede în jur.
instagram.com/gheordunescumiruna
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Umbre pe hârtie
laviu și creion colorat
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Pui de om - laviu

Porcii doamnei - laviu și creion colorat

Georgiana Tudor
Absolventă a Universităţii din Bucureşti, Facultatea de Litere, specializarea Literatură Universală şi Comparată/limba
engleză.
„Întotdeauna mi-a plăcut să ascult povești, să le privesc, să le citesc, să le scriu, să le trăiesc. Jocul cuvintelor s-a tot ținut
scai de mine. Imagini, culori, impresii, viața, în măsura în care am fost în stare să o percep, au lăsat în mine urme de care
nu mă eliberam decât sub forma cuvântului scris sau a culorilor în desen. De cele mai multe ori, doar transmit ceea ce îmi
comunică o realitate, dar modul în care acea realitate îmi comunică mă surprinde. Cât timp o să fiu surprinsă, copleșită,
supraîncărcată sau lipsită de «realul» a ceea ce este în jurul meu, probabil o să continui să scriu.”
A participat la două proiecte europene, certificate Youthpass: Youth Creative Tourism Environment, (2015, Sofia) și EU in
Parliament, (2014, în Brăila).
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Costume - acrilic pe pânză

Lucrări susţinute şi publicate (selectiv): Metaforă și simbol în filmele lui Yorgos Lanthimos, în cadrul colocviului
național Best 2018, Universitatea din București, Alimentele din Biblie, în cadrul colocviului de Literatură Universală,
Comparată și Ekphrastică 2018, Universitatea din București (reținută pentru publicare), Moartea eroului, în cadrul
colocviului de Literatură Universală, Comparată și Ekphrastică 2017, Universitatea din București (reținută pentru
publicare), O istorie culturală a șoarecelui, în cadrul colocviului național Best 2017, Universitatea din București,
publicată în Muguri de catifea, volum colectiv îngrijit de Livia Mihaela Frunză, Editura Betta, 2015.

După plimbări şi discuţii prin Viişoara, cartoful încolţind a viaţă al Andreei apare ca un ou din care iese uscăciune. Oul
Viişoarei nu mai dă viaţă, nici măcar omletă, ci crengi uscate. Oamenii bătrâni nu mai au speranţă decât în Dumnezeu,
tinerii pleacă să muncească în altă parte sau nu mai fac nimic. Arhitectura unor case săseşti rămâne într-un sat în care mai
sunt doar trei familii de saşi, dintre care două stabilite în altă ţară. Uscăciunile nostalgice ale Viişoarei sparg oul vieţii. Va
răzbate viţa de vie? Va răzbate viţa de viaţă?
Casele saşilor locuite de ţigani;
Pensiunea în construcţie;
Bătrânii nemulţumiţi de tot ce înseamnă prezent;
„Îmi pare rău că n-am plecat când am avut ocazia.”
Copiii dornici de poveşti cărora n-are cine să li le spună, care n-au putere să înveţe, care n-au cu cine...
Creangă uscată.
Viţa de vie uscată din via Viişoarei, va mai înflori cândva? Va mai înmuguri? Oul stricat, uitat în iarbă străpuns de
rădăcina de copac va mai da viaţă?
Scheletul cocârjat al lemnului se întoarce spre sine să se autocuprindă şi în decrepitudinea sa, lasă umbră.
Să se întoarcă înapoi? Înapoi unde? Unde te întorci tu, hundorfene? Unde te întorci tu, domaldezule? Viişoreanul nu
există. Încă. Pe el îl găseşti în motivele vegetale de pe case şi în via de pe câmp, în mugurii încă nerăsăriţi, în Neli şi puţinii
oameni care se mai zbat să ţină comuna în viaţă.
„Nu mai e rentabil să trăieşti ca altădată” ne spune cineva. Câtă tradiţie, câtă adaptare? Să se dea omul după timpuri sau
timpul după om? Să se dea locul după timp sau timpul după loc? Omul să fie în loc şi timp. Să fie. Atât.
Mândria sasului de a fi ultimul sas, dar mândria ta, române, unde e? Îţi plăcea pe vremuri... te înţelegeai bine cu saşii şi la
horă şi la bal, dar acum de ce eşti singur? De ce n-ai învăţat nimic?
Totuşi, creanga poate-i o rădăcină şi cu voia „lui Dumnezeu drăguţul” va creşte copacul din oul uitat în iarbă cândva...
demult... după ce totul a fost şi nu mai este, dar lasă speranţe că va fi „După”.

După

interpretare la tabloul Andreei Bernarth-Doncuţiu
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Ţigăncuşa cu sămânţă

Interpretare după tabloul Andreei Bernarth Doncuţiu

Antonia este o scumpete de fată, este ţigăncuşa blondă care te farmecă şi te pierde în ochii ei albaştri-verzi la cei 4-5 ani
de viaţă.
Însă Andreea nu se poate crampona de zâmbetul inocent al copilăriei îmbobocite.
Antonia Andreei nu mai vine să te cuprindă în braţe şi să te roage să o iei pe sus, ochii ei se pierd, ei înghit toată durerea
unei familii a cărei mamă a plecat nu se ştie când şi nu se ştie unde, lăsând în urmă cinci copii cu o bunică.
Antonia, ţigăncuşa blondă este mâncată de negrul confraţilor ei, cu toată durerea lor pe care o simte şi n-o simte, cu toată
privirea dusă mâncată de un viitor spart într-o sămânţă. Nici florile nu sunt vii, sunt stilizate pe covoare vechi, româneşti.
Covorul înflorat se sfâşie de tinereţe, trandafirul stilizat zgârie copilăria, iar în spate se ascunde sărăcia şi magia.
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Pia Brodtrager
Pia Brodtrager este pedagog teatral şi social. Lucrează în Austria cu adolescenţi şi
copii, dar şi în Anglia, acolo unde şi-a terminat studiile, cu adulţii cu dizabilităţi. În
demersul ei profesional se foloseşte de tehnici şi metode ale „teatrului oprimaţilor”.
De curând a semnat regia unui spectacol după nuvela Momo de Michael Ende.

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 şi cu
cei privaţi de libertate. În 2016 a iniţiat şi a participat la proiectul Colletivo Precipitazioni,
împreună cu un performer şi un artist video, proiect prin care documentează viaţa
colectivităţilor mici. Are în repertoriu un spectacol de păpuşi, creat în colaborare cu Horse
şi Bamboo Theatre din UK, pe care îl joacă în Italia.
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Proiectul Drumuri s-a focusat pe lucrul cu adolescenţii, chiar dacă au fost, în paralel, şi ateliere de pictură cu copii mai
mici (6 - 7 ani).
Scopul atelierului cu adolescenţii a fost ca aceştia să înţeleagă, să construiască şi să prezinte, în faţa colegilor lor, propriul
lor workshop, la final. De aceea ne-am străduit să-i învăţăm cum să-şi construiască exerciţiile; cât de importantă este
ordinea acestora; cum această ordine dă logica workshop-ului şi a temei.
La evenimentul final a fost expusă lucrarea copiilor - desen şi colaj, însoţită de întrebările adolescenţilor pentru publicul
care a fost invitat să-şi scrie răspunsurile.
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COLONIA
ARTIȘTILOR
Biserica Evanghelică,
26 august 2018
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Fotografii: Nadina Stoica
Coperta 1: Nicolaie Prodromou desen colaj după Ionuț Cravă & Georgiana Tudor
Coperta 4: Nicolaie Prodromou, Mască
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