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Dan BĂGĂREAN

OMUL E SCHIMBĂTOR..
Nu ar � vrut să schimbe Ghiță

Nimic din astă hâdă viață...
M-asigură, apoi sughiță:

-Decât pe soacră-mea! La față...

Aurel CHIRA

CHIRURGIE
Taie sus și taie jos,

Doctorii te fac frumos.
Fața ei ți-o pot schimba,

Dar năravul, ba!

IAR COVID
Ne-amărește viaţa,
Nu stă gură-cască!

Ne schimbarăm faţa,
Că ne punem mască.

CU NEVASTA LA MALL
Pe rochie prinse ură,

Și-o schimbă în separeu,
Dar de când mi-a dat factură,

Feţe-feţe fac mereu...

Ștefan CIOCIANU

BALERINA
Mi-aduce fericirea permanent

Cu dansul ei de divă sclipitoare,
Ce artă, ce chemare, ce talent!

Dar ce picioare, Doamne, ce picioare!

SCHIMBAREA LA FAŢĂ
Optimist �ind de-o viaţă,

După cum îi e natura,
S-a schimbat subit la faţă
Când citi - la gaz - factura.

MAHMUREALĂ
Ajuns acasă dimineaţă,
Ca omul după chefuleţ,

Nevasta l-a schimbat la faţă
C-o urmă de la făcăleţ.

SIRENA
Cum plutea, cu chip de vrajă,

Doar în tanga cât o aţă,
Toţi bărbaţii de pe plajă

S-au schimbat rapid la faţă.

Gheorghe CIREAP

UN CONDAMNAT RECIDIVIST
Cu cătușe când se plimbă,
Tot promite că se schimbă;

Încă are multe taine…
S-a schimbat puțin, la… haine!

AVATARURILE VECINĂTĂȚII
Venea, în bună dimineață,
De la vecina-n grabă mare

Cam agitat și-având pe față
Mai multe semne de…schimbare!

SCHIMBĂRI DE …FAȚADĂ
Văzut-am des, la multe dive,
Schimbări la față, succesive;

Persistă-n mintea mea misterul:
De ce nu-și schimbă…caracterul?!

SCHIMBĂRI NECONTROLATE
Parcă ne-a lovit năpasta:

Multe fețe-apatice
Au ajuns în starea asta

Prin schimbări…climatice!

Octavian CORDOȘ

ALTĂ SCHIMBARE
Deși e corect în viață

Și-n etică nepătat,
Acum e schimbat la față...
De când barbă și-a lăsat

BIBLICĂ
Schimbarea la față este
Cunoscută mai demult,
Că-i trecută ca o veste

Și în cărțile de cult.
CUM E VIAȚA?

Cum e la om viața,
O vorbă ne spune:

Omu-și schimbă fața,
Năravul rămâne.

CUM SUNT OAMENII
Sunt oameni în viață

Cu dublă trăire:
Se schimbă la față,

Dar nu și-n gândire.

Adela COTUL-DEAK

SCHIMBĂRI
Soacra-n toată dimineața,

Cu vopsele-și schimbă fața…
M-am schimbat și eu o dată,

C-am văzut-o nefardată.

Grigore COTUL

SCHIMBAREA LA FAȚĂ
Un soț plecat de multișor,
Întors acasă, dimineață,

S-a dus la ea, în dormitor,
I-a prins și i-a schimbat la față.

LA PROTEST
S-au adunat din patru zări

Toți cei nemulțumiți, în piață,
Și greva le-a adus schimbări

… la față.

Eugen COȚA

ȘTIRE BOMBĂ
Când din buncărul lui greu

L-a chemat chiar Dumnezeu,
Putin: “Mama ei de viaţă,

Că mă schimb și eu la faţă!”
DE MASCARE

Viața asta nu e viață,
Semne n-am, nu dau din gură:

Sunt schimbat total la față
Mi-au pus mască…pe �gură!
SECETA ȘI SCHIMBAREA…

Fac de-o vreme rugi, o droaie,
Dar-ar Dumnezeu și ploaie,
Dar constat ca prostu-n �ne

Nu se ia El după mine!
POETESA CE M-A SCHIMBAT LA FAȚĂ...

CURTE m-apucai să-i fac,
Însă n-am avut noroc:

Ea-mi zicea că-s în copac
Și că locuiește-n... BLOC!

Grupaj realizat de  
Grigore Cotul și Petru-Ioan Gârda

Noaptea Albă a Galeriilor – șansa  
de a-i vedea pe artiști la ei acasă

Zeci de galerii de artă, spaţii alternative, ateliere de artist, centre 
culturale şi muzee participă, în weekend, la Noaptea Albă a Galeriilor, 
eveniment care se va desfăşura în mai multe orașe din țară, inclusiv în 
Cluj-Napoca. 

Noaptea Albă a Galeriilor (NAG) 
este un eveniment iniţiat în 2007 de 
Asociaţia Ephemair și organizat în 
alte orașe de partenerii locali ai re-
ţelei NAG Naţional. „Această ediţie 
a  Nopţii Albe a  Galeriilor dorește 
să tragă un semnal de alarmă faţă 
de autorităţi, �ind deloc �nanţată 
de către acestea în ciuda menţionă-
rii acestui eveniment în strategiile 
culturale ale orașului București sau 
în alte studii care îl apreciază ca �-
ind unul dintre cele mai relevante 
evenimente dedicate culturii con-
temporane din România.”, spun or-
ganizatorii.

Programul o�cial de vizitare este 
cuprins pe durata sfârșitului de săp-
tămână 30 septembrie - 2 octombrie.

În Cluj-Napoca, la eveniment și-au 
anunțat participarea: * Atelier Ale-
xandra Constantinescu, str. Gării 
nr. 19  - Studioul, situat aproape de 
gară, a fost conceput pentru practică 
artistică solitară și pentru predarea 
cursurilor și atelierelor de ceramică 
* C&S Gallery, str. Someșului nr. 
34-36 * Casa TIFF, str. Universită-
ții nr. 6 * Casa Tranzit, str. Barițiu 
nr. 16  - centru independent de artă 
și gândire contemporană, în spațiul 
fostei sinagogi de pe malul Someșu-
lui * Colateral, str. Universității nr. 
1-3, este un nou spațiu expozițional 
din Cluj-Napoca, România, în incin-
ta clădirii Cinematografului Arta * 

Galeria Casa Matei a Universității 
de Artă și Design din Cluj-Napoca, 
str. Matei Corvin nr. 6, se de�neș-
te ca un spațiu de experimentare si 
consacrare a  limbajelor vizuale * 
Galeria Biju, strada Memorandu-
mului nr. 17 * Galeria de artă mo-
ernă Quadro, strada Samuil Micu 
nr. 7 * La Cave  - Institutul Francez 
Cluj-Napoca, str. I.I.C. Bratianu nr. 
22 * Matca artspace, calea Turzii 
nr. 21 * Rubik, str. Anton Pann nr. 
16 * Segment, str. Regele Ferdinand 
nr. 7, etaj 1, apartament 12  - spațiu 
expozițional alternativ și atelier, 
unde activează patru artiști locali 
* �e Cosmic House, strada Ge-
neral Eremia Grigorescu nr. 106 * 
UAU, b-dul. Eroilor nr. 32 (în cur-
te) * White Cuib, strada Franklin 
Delano Roosevelt nr. 2/1 * Work 
Upside Down, piața Unirii 24 - Cluj 
Future of Work este un proiect iniți-
at de Divizia de Inovare Urbană din 
Cluj-Napoca, creată de Centrul Cul-
tural Clujean în parteneriat cu Cen-
trul de Inovare și Imaginație Civică 
din Primăria Cluj-Napoca * X Flux 
studio, Calea Moților nr. 43 - atelier 
de creați, care organizează expoziții 
de artă vizuală ce cuprind medii de 
exprimare precum pictură, gra�că, 
fotogra�e, instalație * Zina Gallery, 
str. Axente Sever nr. 14 A - galerie de 
artă contemporană fondată de un 
grup de artiști.

Turneul va debuta vineri, 30 sep-
tembrie, la Oradea, în Sala Filarmo-
nicii, zi care marchează și aniversa-
rea violoncelistului Marin Cazacu, și 
va continua în mai multe orașe din 
ţară în luna octombrie, perioadă în 
care cei mai buni violonceliști din 
ţară vor pleca de la Oradea, vor trece 
prin Arad și Sibiu, ajungând la Bis-
triţa, Deva și Cluj-Napoca unde vor 
ajunge la Opera Maghiară de Stat, în 
21 octombrie. Turneul se va opri și în 
două capitale, București și Chișinău.

„Mă bucur să �u de ziua mea în-
tr-o sală de concerte. Este cadoul cel 
mai frumos pe care aș putea să mi-l 
fac: să ofer publicului muzica noas-
tră și să �u alături de discipolii mei 
de pe scenă și de prietenii mei din 
sală. Ne place enorm ceea ce facem și 
dorim să oferim ascultătorilor noștri 
momente de neuitat prin prezenta-
rea diferitelor ipostaze de exprimare 
ale violoncelului,” spune Marin Ca-

zacu, liderul ansamblului și directo-
rul general al Filarmonicii „George 
Enescu” din București.

Este deja cunoscut faptul că cei 
care ascultă Violoncellissimo, plea-
că de la concerte plini de entuziasm. 
Așa că supranumele de anul acesta, 
Euforica, nu este deloc întâmplător. 
„De patru ani străbatem ţara în �e-
care toamnă în această formulă, apa-
rent aceeași, dar în permanenţă alta, 
pentru că în �ecare an ni se alătură 
noi membri. În ultimii ani am spart 
toate barierele repertoriale, aducând 
în faţa publicului lucrări celebre din 
muzica clasică, dar și incluzând în 
programele noastre alte genuri mu-
zicale care se potrivesc cu pro�lul 
violoncelului și cu spiritul nostru, al 
interpreţilor. Ne place să ne adresăm 
tuturor categoriilor de public, ofe-
rindu-le piese de muzică clasică, jazz, 
rock, folclor, muzică de �lm și diver-
tisment. Concertele noastre transmit 

emoţie, poezie, energie, optimism 
și speranţă”, spune violoncelistul și 
profesorul Marin Cazacu.

Violoncellissimo este unul dintre 
cele mai cunoscute ansambluri ca-
merale românești, format la iniţia-
tiva violoncelistului Marin Cazacu, 
cu misiunea de a deschide noi dru-
muri pentru promovarea muzicii 
și a  tinerelor talente din România. 
Grupul a susţinut primul turneu na-
ţional în 2019, iar în anii următori 
și-a continuat povestea prin eveni-
mente similare cu ecouri în toată 
ţara. În această perioadă, ansam-
blul a  susţinut concerte în cadrul 
unor importante evenimente cultu-
rale din România și străinătate: cel 
mai recent, la Marea Sală UNESCO 
Paris  - aniversare 65 ani România 
la UNESCO în octombrie 2021, 
la Expo 2020 Dubai, în decembrie 
2021, dar și la Washington, Bruxe-
lles, Luxemburg, Istanbul etc.

Regal simfonic la Cluj-Napoca
Turneul naţional „Clasic la puterea a treia”, supranumit anul acesta Euforica, susţinut de 
Marin Cazacu şi ansamblul cameral Violoncellissimo va ajunge și la Cluj-Napoca.

Cioace la SATIRICON

Tema: “Schimbarea la faţă”
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