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Observator teatral

Simbolul florilor de mină
Vestit prin organizarea 

anuală a  prestigiosului Fes-
tival Internațional de Teatru 
Atelier, începând din 2005, 
Teatrul Municipal Baia Mare 
a  adus la Turda un specta-
col-eșantion impregnat cu 
speci�cități locale, cum a fost 
Casa de pe graniță după Mro-
zek, spectacol memorabil rea-
lizat în 2016 de Marcel Țop. 
Viața, atmosfera sumbră, 
dezolantă din comunitățile 
foste miniere din Maramureș 
e  adusă pe scenă și prezen-
tată în tușe de un realism 
s�dător. Închiderea minelor 
a  adus sărăcia și depresia în 
rândul oamenilor care trăiau 

din minerit. Acțiunea piesei 
scrise de Székely Csaba Flori 
de mină se focalizează pe un 
grup de personaje din locali-
tatea minieră Băiuț, bântuită 
de spectrul pustiirii. Având 
pregnanța și stilistica unui 
pseudo-documentar, specta-
colul regizat de Adina Lazăr 
urmărește destinele a  cinci 
personaje apăsate de neliniști 
și greutăți existențiale insur-
montabile. După prăbușirea 
comunismului ceaușist, oa-
menii se confruntă cu lipsa 
locurilor de muncă și cu toate 
neajunsurile care derivă din 
asta. Unii fură lemne din pă-
dure, alții vor să plece la oraș, 

alții își îneacă amarul în bău-
tură, alții se sinucid.

Prezentarea acestor adevă-
ruri dureroase ale actualității 
din zonă este făcută dur, frust, 
fără menajamente, într-un 
limbaj agresiv al personajelor, 
licențios adesea, exprimând 
mânia și durerea atroce a celor 
părăsiți de noroc, obligați de 
soartă să-și ducă existența în 
acel loc blestemat. Scena e pre-
dominant întunecoasă pre-
cum viața personajelor care 
bâjbâiesc abulic după o rază de 
speranță. Minimele elemente 
de decor realist sunt complini-
te în viziunea Irinei Chirilă cu 
o  rampă metalică curbată în 
sus, deasupra căreia atârnă în 
cristale luminoase „�orile de 
mină” – simbol al nădăjduirii 
într-un viitor incert  – extrase 
din măruntaiele pământului. 
Pe rampa metalică se vor că-
țăra și vor aluneca actorii-per-
sonaje ca pe o suprafață/ sub-
stanță eterică a  dezastrelor 
și a  frământărilor închise în 
galeria subterană. Simbolisti-
ca textului primește valorizare 
adecvată, deși stârnește dubii 
la o primă impresie.

Spunând poveștile tragice 
ale unor oameni din Băiuț, 
Székely Csaba și Adina La-
zăr aduc realitatea mizeră, 

promiscuă, mai aproape de 
noi, înfățișând-o în hâda ei 
cruditate. Mai mult chiar, 
actorii sunt puși să vorbeas-
că în limba neaoșă a  local-
nicilor, ceea ce induce, din 
păcate, un grad sporit de ar-
ti�cialitate nedorită. Este de 
apreciat faptul că personajele 
sunt membri ai comunității 
maghiare ce îndură aceeași 
soartă cu românii. Spre �nal, 
amprenta de documentar tv 
devine evidentă. Iván, perso-
najul cel mai bine conturat al 
piesei, interpretat de Andrei 
Dinu, răspunde întrebărilor 
puse de un virtual ziarist în 
limba maghiară, secvență �l-
mată și proiectată pe peretele 
din fundal. Jocul lui Andrei 

Dinu face din Iván un revol-
tat scârbit de viața pe care 
e  nevoit să o  ducă în cadrul 
grupului etnic, scrâșnind din 
dinți, înjurând, răbufnind 
în puseuri de furie nestăpâ-
nită. Este pro�lul omului 
nemulțumit dintotdeauna. 
Un caz aproape emblema-
tic de „tânăr furios”. Denisa 
Blag în rolul Ilonka, sora lui 
Iván, este o  făptură �ravă, 
chinuită, de o  sensibilitate 
extremă. Prea tânăr pentru 
rolul medicului din sat cu 
trei copii, Mihály, Eduard 
Bîndiu intuiește doar parțial 
caracterul personajului. Inna 
Andriuca întruchipează pe 
femeia în căutare de afecțiu-
ne iar Ioan Costin schițează 

un bărbat bolnav ce-și as-
cunde trăirile interioare sub 
aparența colocvialității. Toți 
beau pălincă, mereu și me-
reu, fără să amețească, așa 
încât băutura e  „sâmânță de 
vorbă” proteguită tradițional 
în mentalul colectiv. În jocul 
actorilor există destule dera-
paje, inadecvări, bâlbâieli și 
stânjeneli, ceea ce face ca Flo-
ri de mină să pară un specta-
col neîmplinit în mare parte. 
Simbolul �orilor de mină, ce 
se ridică luminând peste lu-
mea întunecată a  celor umi-
liți și obidiți, e  superb. E  un 
spectacol construit în jurul 
simbolului �orilor de mină. 
Atât a mai rămas din minerit.

Adrian ȚION

Vasile Til BLIDARU –  
Dogari, Buzău

TEATRU ÎN FAMILIE
Formăm un cuplu ideal,

Căci, în familie, soţia
Îmi lasă rolul principal,

Iar ea semnează doar regia!

PRETENŢII
Ţi-am promis în dar, iubito,

Luna ca pe-o mângâiere;
După ce ţi-am dăruit-o,

Mofturi faci, că nu-i de miere.

George CORBU –  
București

Politica atotdominatoare
Și-n lumea animală, tristă,

Politica-i de tot bizară:
Pe când albina-i monarhistă,

Furnica este proletară.

INVOCAŢIE
Popor român mult talentat,

Ai merita o altă soartă,
De vreme ce ai transformat

Chiar și corupţia în artă!

Laurențiu GHIȚĂ –  
București

“LOGICA” RĂZBOIULUI
E-un fapt ce poate � banal,
Dar are-n el un trist ecou:

Omori un om, ești criminal,
Omori o mie, ești erou.

UN CUPLU LA BIJUTIER
După cum e datina,
Împărţeala-i gata:

Dumneaei cu platina,
Dumnealui cu... plata!

Mirela GRIGORE –  
Râmnicu Sărat

SOLUŢIE
Femeia mică își dorește
Panto� cu tocurile cui,

Fiindcă soţu-o dojenește
Că nu-i la înălţimea lui!

ATITUDINE HOTĂRÂTĂ
Cu soacra a făcut-o lată,

Dar căsnicia-i merge șnur,
C-a pus picioru-n prag odată

Și-acum... e-n ghips pân› la femur.

Mihai HAIVAS –  
Iași

ACCIDENT
Fiind prea neatent ca pieton

Și tot vorbind, pe “roșu” a trecut;
Minute multe-avea la telefon
Dar zile, din păcate, n-a avut.

REMARCĂ POETICĂ
“Românul e născut poet”,

S-a spus cândva și nu-i secret,
Dar e de-a dreptul dureros

Că mulţi o iau în serios.

Vasile LARCO –  
Iași

PREŢUIRE
Nu cred că-s vorbe spuse-n van,
Dar când se-adună-n viaţă anii,

Pe doctori nu mai dai un ban
... Ci dai toţi banii!

SOŢI ȘAHIȘTI
Cearta trece precum valul,
Șahul li-e un sfetnic bun,
Căci ea zilnic sare “calul”
Iar el umblă de nebun!

Constantin MOLDOVAN –  
Mănăstirea Humorului, Suceava

ANALIZĂ
Am făcut o analiză

Și pot spune fără teamă:
- Am ieșit demult din criză;

Însă... doar în epigramă!

UNUI CONFRATE
E talentat, dar ipocrit,

Mereu zâmbește-n ze�emea
Și drept să spun mi s-a acrit
De pana lui...Ce pana mea!

Lucian PERȚA –  
Vișeu de Sus, Maramureș

DOAR AȘA...
Doar așa pot să rezist

Europei ce mă cheamă,
Să rezist doar ca turist
Pe la cozile din vamă!

EPIGRAMIȘTII CLUJENI NU 
PARTICIPĂ LA CONCURS

Chiar premiată-i vezi arama,
Precum și-acum se va vedea,

Firesc, E TERNĂ epigrama,
De n-are semnătura mea!

Ștefan Cornel RODEAN -  
Sibiu

O TRECĂTOARE
Trece-n jos și trece-n sus,

E frumoasă, răpitoare,
Și-nţeleg de ce s-a spus:

“Frumuseţea-i trecătoare!”

PARLAMENTARII NOȘTRI
În plen, în sală, rânduri-rânduri,
Aleșii par «căzuţi pe gânduri»,

Dar de-i trezești, ceva să spună,
Observi că sunt... «căzuţi din lună».

Florin ROTARU -  
Buzău

ÎNTÂMPLARE
Am nimerit, băut un pic,

La vecinica de la trei,
Dar jur că n-am făcut nimic
Căci a crezut că-s soţul ei.

ANTREPRIZĂ FAMILIALĂ
Viaţa e armonioasă

Pentru doi vecini de-ai mei:
El a ridicat o casă,

Ea ar � stricat vreo trei.

Mihai SĂLCUȚAN -  
Buzău

COSI FAN TUTTE
Ochii negri, ca de smoală,

Părul lung, pân’ la pământ,
Mai întâi te bagă-n boală,

După-aceea în... mormânt.

NIMIC NU SE PIERDE
Campingul de la șosea
Îi avea clienţi mereu.

El venea ceva mai greu,
Ea pleca ceva mai grea.

Gheorghe ȘCHIOP –  
Porumbacu de Jos, Sibiu

UNEI PACIENTE
Atât de mult m-am ocupat

De �zicul domniei tale,
Că pot să am, ca aliat,

Pretenţii teritoriale.

PRIMĂVARĂ
Cresc �ori de foc pe-a vieţii vale
Când, drumeţind, mai zăbovești

Prin dulcile ţinuturi ale
Anatomiei femeiești.

Eveniment

Eterna epigramă
*24 – 26 iunie 2022*

Primăria Municipiului Cluj-Napoca, Centrul de Cultură Urbană Cluj-
Napoca și Asociația Epigramiștilor Clujeni,,SATIRICON” organizează 
cea de-a 33-a ediţie a Festivalului Naţional,,ETERNA EPIGRAMĂ”. 
Spectacolul festiv va avea loc în data de 25 iunie, de la ora 17.00, în 
foaierul Bibliotecii Județene Octavian Goga. Programul va cuprinde 
următoarele momente: recital de epigramă (participă epigramiști 
din țară și membrii Cenaclului Satiricon), literatură umoristică (stand 
de carte cu vânzare) și In memoriam: Virgil Tomuleț și... Gavril Moisă. 
Moderator – Mihai Teognoste, coordonator program – Ioan - Petru 
Garda. Evenimentul este organizat în colaborare cu Biblioteca 
Județeană Octavian Goga, iar intrarea este liberă. 

Epigrame ale participanților la festival:
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