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Retrospectivă fotografică 
cu secvențe din activitatea 
educativă și cultural-
artistică de la Casa de 
Cultură a Studenților 
”Dumitru Fărcaș”, în 
perioada 2014-2019

reper

Această aducere aminte prin intermediul 
fotografiilor este într-un fel o reîntâlnire cu 
toți aceia, care s-au preocupat și implicat 
în numeroase și importante proiecte, 
care printr-o remarcabilă contribuție au 
adus în spațiile CCS un spirit nou, au dat 
evenimentelor înaltă ținută valorică, au 
însuflețit prin forța personală activitățile 
care poate nu străluceau, au știut și au 
adus cu pricepere în prim plan și în lumina 
reflectoarelor talentele, frumusețea și 
bucuria tinereții. S-au bucurat la rândul lor 
și au trăit momente de neuitat în acest loc 
minunat și miraculos. Miraculos, pentru că 
aici s-au schimbat destine, s-au împlinit 
destine, mulți s-au descoperit, mulți au 
gustat din fericire. Desigur, vă întrebați 
despre cine este vorba. Despre aceia care 
cu dragoste au modelat și au constituit 
modele pentru tinerii studenți care s-au 
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împărtășit din experiența profesională 
și de viață a acestor oameni dedicați 
actului cultural, artistic și educațional. 
Vorbim despre personalitățile care cu ani 
și ani în urmă s-au alăturat echipei CCS, 
și activează în calitate de colaboratori în 
cadrul instituției noastre. Toți aceștia au 
dat la început curs unor invitații, după care 
s-au îndrăgostit iremediabil și au rămas 
pentru mult timp.
Aducem mulțumiri colaboratorilor 
foarte apropiați care își oferă expertiza 
profesională pregătirii membrilor 
formațiilor, trupelor, cluburilor, cercurilor și 
atelierelor existente în Casa de Cultură a 
Studenților.
Îi mulțumim Domnului profesor Ștefan 
Vannai, dirijorul Big Band-ului Gaio, care 
este inima Festivalului Jazz Napocensis, 
ajuns la ediția a XXIV-a.
Mulțumim domnilor coregrafi Alina Ciceo 
și Radu Domșa, care cu mult talent și 
pasiune au instruit membrii trupei Jump 
In, laureată în ultimii cel puțin 10 ani, 
la toate festivalurile studențești de dans 
modern din România.
Cu multă grație, Doamna Dana Timofte 
semnează coregrafia trupei X Tazy, formată 
din adevărate grații, adică niște fete foarte 
frumoase, cu care a obținut deasemenea 
numeroase premii la toate secțiunile la 
care a participat în cadrul festivalurilor 
naționale, tot de dans modern.  
Colaboratori vechi și valoroși sunt familia 
Socea Vasile și Sulamita care semnează 
muzica și orchestrația formației klezmer 
Mazel Tov. Domnul profesor Vasile Socea 
este membru în orchestra Mărțișorul și 
dirijorul orchestrei Mini Mărțișorul.
Gratitudine domnilor scriitori Costantin 
Cubleșan, Constantin Rusu și Victor 
Cubleșan pentru care un rost al poeziei 
este acela de a-i face pe oameni mai 
buni. Au fos prezențele permanente ale 
juriului în cele 18 ediții ale Festivalului 
Național Studențesc Vox Napocensis, și 
au onorat serile de poezie, lansările de 
carte și întâlnirile membrilor cenaclului 
literar, coordonat de dr. Victor Constantin 
Măruțoiu.
Mulțumire se cuvine a aduce Domnului 
prof. univ. dr. Dorel Găină, care din anul 
2003 este alături în coordonarea atelierului 
de text și imagine Semn, unde se editează 
revista SEMN, unde s-au organizat 
și se organizează periodic expoziții și 
workshop-uri de fotografie reunite sub 
genericul Parasemn; a susținut numeroase 
conferințe pe aceleași teme, la care a 
avut invitați studenți, care și-au prezentat 
portofoliile; a contribuit la conceperea și 
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editarea pliantului Reper; a participat în 
calitate de profesor-fotograf alături de 
studenții Domniei Sale la numeroase și 
diverse evenimente: de la teatru la folclor, 
la jazz, la rock, la modă, la conferințe, 
tărguri, etc., toate acestea constituind 
pentru studenții de la Departamentul 
Foto-Video din cadrul Universității de Artă 
și Design din Cluj-Napoca o importantă 
latură practică în procesul de învățare 
și perfecționare; a contribuit esențial la 
conceperea formatului Festivalului Național 
Studențesc de Arte vizuale – Vizualia.
O prezență importantă este aceea a 
domnul prof. univ. dr. Marcel Muntean de 
la Facultatea de Teologie Ortodoxă din 
cadrul Universității Babeș-Bolyai, secția 
Artă Sacră. Din anul 2014 s-a implicat în 
predarea noțiunilor de pictură, în cadrul 
Cursului de pictură, care s-a desfășurat 
săptămânal. A susținut numeroase 
conferințe; a organizat cu membrii Clubului 
de Pictură, dar și cu studenți de la Artă 
Sacră numeroase expoziții de pictură și 
icoane; a fost alături de echipa care a 
demarat proiectul Vizualia, în anul 2015.
Mulțumiri și Domnului Marius Crișan, un 
politehnist pasionat de fotografie, care 
în anul 2010 student fiind, s-a alăturat 
echipei SEMN. Datorită serviciilor sale 
fotografice Casa de Cultură are în prezent 
o arhivă impresionantă cu aprope toate 
activitățile organizate de atunci și până azi.
Trebuie să amintim și să facem cunoscut, 
parteneriatul pe care îl avem cu 
Universitatea de Artă și Design din Cluj-
Napoca, alături de care am organizat trei 
ediții consecutive a Festivalului Vizualia. 
Mulțumim pentru implicare Domnului 
Rector prof. univ. dr. Radu Moraru, 
Domnului Președinte al Senatului UAD prof. 
univ. dr. Ioan Sbârciu și Doamnei Prorector 
conf. univ. dr. Mara Rațiu.
Un alt parteneriat important care este 
în derulare este cu Departamentul de 
Jurnalism și Media Digitală din cadrul 
Universității Babeș-Bolyai. Le mulțumim 
doamnelor: prof. univ. dr. Elena Abrudan, 
conf. univ. dr. Andreea Mogoș și lector 
univ. Oana Ometa.
Vă mulțumim Domnilor colaboratori pentru 
ce a fost, și vă așteptăm în continuare să 
ne sprijiniți în viitoarele proiecte, fie ele și 
online.
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Directorul CCS, Flavius Milășan: 
„Casa de Cultură a Studenților 
reprezintă un spațiu cultural dedicat 
tinerilor și studenților, de fapt, îmi 
place să spun că reprezintă casa 
acestora, unde primesc deschiderea 
necesară pentru a se manifesta, sub 
orice formă creativă doresc sau 
simt ei”

FLAVIUS MILĂȘAN

interviu

Ce reprezintă, pentru dumneavoastră, 60 de 
ani de Casa de Cultură a Studenților?

Flavius Milășan: În primul rând, dacă 
ne gândim la acest „60” ca număr, este 
impresionant, pentru că însumează mai bine 
de jumătate de centenar. Iar dacă asociem 
acest număr 60 cu existența unei instituții 
de cultură, într-o Românie în continuă 
schimbare, în acest caz, situația devine și 
mai complicată. Spun „complicată” pentru 
că nu e ușor pentru o instituție de cultură 
să reziste vremurilor, de cele mai multe ori 
nefavorabile, din lipsa fondurilor destinate 
culturii, ca să menționez un factor concret, 
sau a schimbărilor sociale, politice, de 
mentalități, de nevoi ale comunității ș.a.m.d. 
Aș adăuga și încărcătura emoțională a 
acestei moșteniri, a precedesorilor mei, a 
generațiilor de studenți care s-au format, 
atât din punct de vedere cultural-artistic, cât 
și din punct de vedere uman și profesional, 
ale căror destine au fost coordonate de 
referenții culturali ai instituției. 60 de ani 
reprezintă, 60 de ani conțin în sine, o istorie. 
O istorie a schimbărilor în cultură, a valurilor 
de talente care au apărut în anii `70 care au 
fost aduse în fața publicului prin intermediul 
muzicii folk, rock sau muzicii populare, prin 
seratele literare sau filmele care au rulat 
pentru prima dată aici, în clădirea Casei 
de Cultură a Studenților. Tot atunci, aici se 
țineau și partide de șah, pentru amatori și 

profesioniști, un fapt mai puțin cunoscut. 
Anii `90 au adus o deschidere culturală 
fantastică, împreună cu o amplă diversificare 
a relațiilor instituției cu tinerii, cu studenții, 
cu nevoile acestora, cu visele, dorințele lor și 
drumul până la a le transforma în realitate. 
În ansamblu însă, în toți cei 60 de ani de 
existență, Casa de Cultură a Studenților 
și-a păstrat menirea, scopul pentru care a 
fost creată, acela de a veni în întâmpinarea 
tinerilor care se află la început de drum, fie 
că e vorba de muzică folclorică și păstrarea 
tradițiilor și obiceiurilor populare, fie că 
e vorba de jazz, rock, literatură, dans, 
teatru, expoziții de fotografie, pictură sau 
grafică. Pentru mulți studenți și tineri, scena 
sălii de spectacole a Casei de Cultură a 
Studenților a fost spațiul public în care au 
fost recompensați pentru prima dată, cu 
recunoaștere, iubire, admirație, încredere, 
încurajare și aplauze. Prin urmare, cei 60 
de ani de existență ai instituției reprezintă 
o Istorie vie, făcută de oameni, clădită 
pe talentul, munca, priceperea, pasiunea 
și viziunea mai multor generații. Casa de 
Cultură a Studenților reprezintă un reper 
cultural major în viața culturală prezentă a 
orașului, atât pentru proiectele sale cultural-
artistice, relația și colaborarea instituțională 
cu universitățile și organizațiile studențești, 
cât și pentru istoria sa ca instituție de 
cultură. Poziția centrală a clădirii, recent 
renovate, a Casei de Cultură a Studenților 

„Dumitru Fărcaș”, situată la intersecția dintre 
mai multe artere principale ale orașului își 
are un corespondent pe măsură, privind 
rolul central în viața culturală a orașului, 
în parcursul tinerilor spre exprimarea și 
desăvârșirea potențialului lor artistic și 
în păstrarea celor mai prețioase valori 
culturale. 

Dacă ați fi din nou student, la ce activitate 
v-ați dori să participați? Dacă ar fi să 
propuneți un proiect nou, care ar fi acela?

Flavius Milășan: Prezentul îmi aduce bucuria 
de a fi, din nou, student, fiindcă am început, 
în toamna anului trecut, studiile doctorale, 
în domeniul managementului. M-aș bucura 
să-mi dezvolt iubirea și pasiunea pentru 
folclor, tradiții și portul popular românesc. 
De un timp, am un proiect de suflet, la care 
am început să lucrez împreună cu profesori 
universitari și studenți de la Facultatea de 
Jurnalism, UBB Cluj-Napoca, respectiv, 
alături de domnii profesori Dorel Gaină și 
Marcel Muntean. Ca și voluntar, mi-ar face o 
deosebită plăcere să particip la plantarea de 
arbori și reîmpădurirea zonelor afectate de 
defrișare. Avem nevoie de mai mult spațiu 
verde în jurul nostru, în special în zona 
urbană. Un alt proiect, la care mă gândesc 
de ceva timp, are la bază conceptul de vechi 
și nou, aparenta dualitate între tradiție și 
inovație. Mai concret, doresc să organizăm 

un concert atipic, în care muzica folclorică 
să se împletească cu cea clasică, în același 
spectacol, pe scena Casei de Cultură a 
Studenților „Dumitru Fărcaș”, spectacol care 
va cuprinde melodii vechi, binecunoscute și 
îndrăgite de public, însă într-o interpretare 
inedită.
 
Ce rol credeți că îndeplinește Casa de 
Cultură în dezvoltarea studenților?

Flavius Milășan: Casa de Cultură a 
Studenților reprezintă un spațiu cultural 
dedicat tinerilor și studenților, de fapt, îmi 
place să spun că reprezintă casa acestora, 
unde primesc deschiderea necesară pentru 
a se manifesta, sub orice formă creativă 
doresc sau simt ei. Așadar, un prim rol al 
instituției este deschiderea față de nevoile, 
dorințele, planurile, proiectele, visele, 
dezvoltarea și învățarea nonformală pe care 
le au / de care au nevoie tinerii. Suntem o 
Casă permanent deschisă pentru ei. Alt rol 
este acela de pune la dispoziția tinerilor și 
studenților experiența și cunoștințele unor 
specialiști, referenți culturali sau consultanți 
artistici angajați ai instituției, care să îi 
îndrume și să le facă drumul mai ușor 
pentru a-și dezvolta și perfecționa abilitățile, 
talentul, sau pentru a-și completa studiile 
în domeniu prin practică, deci ore de studiu 
practic, de învățare nonformală, în diverse 
domenii de interes: dans modern, dans 
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contemporan, jazz, rock, pictură, literatură, 
dansuri populare, teatru, dans sportiv. Un 
rol important este și acela de a le oferi 
studenților cadrul propice de manifestare 
artistică, o reală punte de lansare în 
preocupările lor artistice. În fiecare an 
organizăm în clădirea Casei de Cultură a 
Studenților, expoziții de pictură, grafică 
sau fotografie, ale studenților de la UAD 
sau alte facultăți de profil din țară. Fiecare 
department cultural-artistic al instituției 
organizează festivaluri naționale pe domeniul 
său de competență, în care tinerii sunt 
adevărații artiști, amatori sau profesioniști. 
Festivalul Internațional Studențesc de 
creație literară „Vox Napocensis”, Festivalul 
Național Studențesc „Jazz Napocensis”, 
Festivalul Național Studențesc de Colinde 
și Tradiții de iarnă „Laurențiu Hodorog”, 
Festivalul National Studențesc de teatru 
„Zilele Imago”, „VIZUALIA” – Festivalul 
Național Studențesc de arte vizuale, 
Festivalul National de dans „Breakdance 
Competition” și altele. Un rol major al Casei 
de Cultură a Studenților „Dumitru Fărcaș” 
din Cluj-Napoca este acela de a menține o 
legătură strânsă cu organizațiile, consorțiile 
și federațiile naționale studențești, de a le 
oferi sprijin și consultanță în dezvoltarea 
și implementarea multiplelor proiecte pe 
care aceștia le desfășoară. De asemenea, 
instituția oferă cursuri gratuite, cu acreditare 
din partea ANC, așadar are un rol în 
dezvoltarea cunoștințelor și competențelor 
tinerilor / studenților, într-o manieră 
informală. 

Care au fost cele mai frumoase / cele mai 
dificile momente pe care le-ați întâmpinat 
de când sunteți directorul Casei de Cultură a 
Studenților?

Flavius Milășan: Managementul unei astfel 
de instituții, presupune și o datorie morală 
față de înaintașii mei și toți directorii care au 
păstorit acest „leagăn al studenției”, având 
datoria de a păstra vie însuflețirea culturală 
a Casei noastre și trăirea sa artistică: 
domnul Laurențiu Hodorog - director între 
anii 1957 și 1988, domnul Victor Bercea 
– director între anii 1988 și 2002, domnul 
Ioan Cocian – director interimar în anul 
2002, domnul Silviu Corpodean – director 
între anii 2002-2005 și 2007-2010, domnul 
Dumitru Fărcaș – director între anii 2005 
și 2007, și domnul Adam Laszlo – director 
între anii 2010 și 2014. Adesea, cele mai 
frumoase momente vin după cele mai 
dificile momente! Iar în general, munca 
mea de director al Casei de Cultură a 
Studenților „Dumitru Fărcaș” a însemnat 
schimbare. Readaptarea programelor 
culturale organizate de instituție la nevoile 

și formele de exprimare artistică a tinerilor, 
diversificarea și crearea unui spațiu mult mai 
larg de manifestare a tinerilor cu potențial 
creativ m-au determinat, încă din momentul 
în care am preluat mandatul de director, 
în anul 2014, să regândim, împreună cu 
referenții culturali, coregrafii și consultanții 
artistici, evenimentele, spectacolele și 
întregul management cultural al instituției. 
Astfel, o serie de evenimente cultural-
artistice la scară mică – mă refer la faptul 
că nu erau promovate suficient și aveau 
rezonanță locală – au fost transformate, 
prin aportul tuturor, al colegilor mei, al 
studenților care luau parte la cursuri de 
dans, teatru, pictură, jazz sau literatură, 
al voluntarilor și colaboratorilor, în niște 
evenimente de tip brand, care au devenit 
deja tradiție și care se identifică cu instituția 
Casei de Cultură a Studenților „Dumitru 
Fărcaș” din Cluj-Napoca. Schimbarea 
aceasta a politicii culturale și a diversificării 
agendei cu programe artistice a presupus 
un efort suplimentar, găsirea unor surse 
alternative de finanțare sau gestionarea 
mai multor evenimente cu un buget redus. 
Satisfacția cea mare a fost aceea că de 
fiecare dată am reușit să le ducem la bun 
sfârșit și, împreună cu referenții culturali, am 
dovedit că facem toți o echipă bună în slujba 
culturii.

Vă rog să lăsați un gând bun pentru studenții 
din Cluj-Napoca!

Flavius Milășan: Să se bucure cu tot sufletul 
de studenție! Este o perioadă care nu se 
mai întoarce, mă rog, se poate întoarce 
la orice vârstă, însă frenezia vârstei, 
entuziasmul, energia, faptul că literalmente 
simți că poți să iei lumea în piept și să 
arăți tuturor ce vrei, ce simți, cine ești, în 
mod necondiționat și într-un mod arbitrar, 
nu din necesitate, ci pur și simplu din 
capriciu, din impulsul acela care îți spune 
„hai să văd cum e și asta!” Cred că știu și 
ei despre ce vorbesc eu aici și nu mai e 
nevoie de multe cuvinte pentru a descrie 
această perioadă specială. Lăsați pasiunile 
să vorbească pentru voi, alegeți întotdeauna 
curiozitatea și dorința de a experimenta, 
încercați ceva nou, poate vă va surprinde!, 
credeți mereu în visele și planurile voastre, 
dacă le „plantați” azi, mâine ar putea să 
însemne ceva mai mult decât azi, iar fiecare 
zi în plus dedicată pasiunilor și dorințelor 
voastre poate să creeze un viitor frumos – o 
carieră în muzică, un talent abia descoperit, 
o întâmplare care vă deschide calea, 
posibilitățile sunt infinite! 

Bianca Petean

interviu

Silviu Corpodean a fost în mai multe rânduri 
director al Casei de Cultură a Studenților 
din Cluj-Napoca. Chiar revista SEMN stă 
mărturie pentru implicarea și devotamentul 
de care acesta a dat dovadă pe parcursul 
anilor în care s-a aflat la conducere. De 
altfel, numele acestuia este legat de  un 
studio de radio studențesc, centrul de 
congrese Europa, dar și de sala Transilvania, 
pe care a restaurat-o împreună cu studenții 
de la Arte Plastice. Silviu Corpodean își 
declară și acum dragostea pentru această 
instituție, pe care mărturisește că a slujit-o 
ca pe o „mireasă”. „Dragostea mea a rămas 
acolo”, spune fostul director. Cu ocazia 
aniversării a 60 de ani a Casei de Cultură a 
Studenților, Silviu Corpodean a răspuns cu 
drag unor întrebări din partea revistei.

Ce reprezintă, pentru dumneavoastră, 60 de 
ani de Casa de Cultură a Studenților?

Silviu Corpodean: Eu am 63 de ani, deci 
întreaga mea viață. 
 
Ce amintiri aveți legate despre Casa de 
Cultură a Studenților?

Silviu Corpodean: Cea mai frumoasă 
amintire este legată de clădire în sine, 
poziția ei și cui i-a fost destinată. De 
la început a fost destinată studenților, 
de la bun început, în interiorul ei a fost 
libertate. Cea mai frumoasă amintire este 
o întâmplare din ani `70, când curiozitatea 
m-a făcut să vreau să văd și ce este 
înăuntru, nu numai afară. Am fost la un 
spectacol care era, desigur, studențesc 
și m-am așezat în spatele juriului. Eram 
îmbrăcat frumos, într-un costum mai 

SILVIU CORPODEAN deosebit, să zicem, pentru că era făcut la 
comandă. Mama a ținut foarte mult să îmi 
facă un costum la comandă, eram în clasa a 
VII-a atunci. O doamnă a adus cafele pentru 
juriu, care sigur, avea treabă să jurizeze pe 
perioada întregii zile formațiile studențești. 
Rămânând două-trei cafele, a venit să îmi 
ofere și mie una, eu întâmplător fiind prin 
preajmă, neștiind exact unde să mă așez. 
Eu am refuzat, spunând că nu fac parte din 
juriu, că nu am nicio legătură cu activitatea 
asta. Doamna, îmbrăcată frumos, cu halat 
albastru și batistuță albă în buzunar, mi-a 
spus „Luați, luați, că cine știe? Într-o zi, 
poate o să fiți director aici”. Și așa am ajuns, 
peste ani și ani, am ajuns director de mai 
multe ori, că așa a fost conjunctura politică. 
Se tot schimbau guvernele și erau alte 
interese. Dar dragostea mea pentru casă a 
fost nemărginită și m-am ocupat de ea, întâi 
și întâi să o aduc la zi, pentru că era chiar 
neîngrijită, iar apoi să o pun în valoare, să 
fac bani și să organizez activități studențești 
remarcabile. 

Care considerați că este rolul unei Case de 
Cultură a Studenților?

Silviu Corpodean: Ea a fost destinată pentru 
activitatea culturală în excelență, deci 
excelență pentru activitatea structurală. Apoi 
a căpătat și o dimensiune socială, în sensul 
că lucrurile au devenit mai educaționale și 
lucrurile nu mai puteau fi desfășurate într-
un alt mediu, pentru că în această casă era 
întotdeauna libertate.

Ce relații ați creat în cadrul Casei de Cultură 
a Studenților?

Silviu Corpodean: În primul rând, mi-am 
apropiat vechii colaboratori, pe cei pe care 
i-am găsit acolo, pentru că eu am activat 
în casa de cultură și ca student, am fost 
șef de comisie al casei pe teme sportive. 
Împreună cu ei am făcut lucruri speciale. 
Apoi, organizațiile studențești pe care le-am 
invitat de urgență după ce am ajuns director 

Silviu Corpodean, fost director al 
Casei de Cultură a Studenților: 
„Dragostea mea pentru casă a fost 
nemărginită”
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să stabilim un program de dezvoltare a 
Casei, să o punem în valoare, ea fiind mult 
în umbra vremurilor. Stundeții au venit cu 
mare entuziasm, dar erau interesați de bani, 
dacă sunt bani de împărțit pentru activitățile 
lor din organizațiile din care veneau. Au fost 
uimiți că nu aveam bani. Atunci s-au supărat 
și au plecat, eu nu m-am supărat pe ei, 
mi-am dat seama că e o altă lume în care 
eu trebuie să fac primul pas. Când am făcut 
rost de bani, i-am atras din nou și a înflorit 
casa. Am avut o perioadă foarte bună în 
2002-2005 în care s-au făcut multe lucruri: 
de exemplu, Ansamblul Folcloric Studențesc 
„Mărțișorul” a fost pentru prima dată plecat 
în America, în Mexic, în China, prima dată 
internaționalizat în sistem diplomatic. Deci, 
acolo unde era un eveniment al României, 
de reprezentare, și studenții de la Cluj erau 
prezenți. Despre altceva social, vreau să vă 
spun că a fost o școală de caractere, a fost o 
școală de muncă în care toți instructorii care 
s-au ocupat de formațiile studențești, au 
avut grijă să creeze oameni serioși, valoroși 
și care din muncă să trăiască, ceea ce a 
fost foarte important pentru ei, ulterior în 
viață. Mă întâlnesc și acuma cu mulți dintre 
ei care au deja multe amintiri frumoase și 
care, între timp, și-au făcut familii, pornind 
din Casa de Cultură, acolo s-au cunoscut 
(chiar și eu îi datorez Casei de Cultură 
familia mea), și astăzi sunt oameni pe 
care societatea se poate baza, cu copii, cu 
perspectivă și cu o viață frumoasă. 

Vă rog să lăsați un gând bun pentru studenții 
din Cluj-Napoca!

Silviu Corpodean: Cel mai bun gând este 
că această instituție și construcție s-a făcut 
pentru ei. Să o păstreze, să o apere la fel 

cum am apărat-o eu la Revoluția Română, 
cum am apărat-o după Revoluția Română, 
cum am îngrijit-o și am crescut-o ca pe 
o mireasă a vieții mele. Dragostea mea a 
rămas acolo. Oricând mă voi gândi cu mare 
bucurie și plăcere la ei (n.r. stundenții) și 
îi voi ajuta indiferent în ce poziție voi fi din 
punct de vedere social, financiar, material 
etc. Am fost inițiatorul și fondatorul acestei 
reviste, SEMN, am creat un studio de radio 
studențesc, am păstrat toate înregistrările 
din perioada în care a funcționat studioul de 
radio și multe altele, multe alte activități. 
S-a creat în perioada în care am fost director 
un centru de congrese care se numește 
Europa, care era cel mai modern din Cluj 
la vremea respectivă și o sală căreia i se 
spunea sala de dans, care s-a transformat 
și consacrat în sala Transilvania, pentru că 
acolo există o frescă pe perete din 1960 
și care se afla într-o stare avansată de 
deteriorare, eu am restaurat-o cu studenți 
de la Arte Plastice. Ideea cuiva a fost să o 
zugrăvească, să o acopere cu o culoare în nu 
știu ce fel, eu am recuperat-o și împreună 
cu studenți de la Arte Plastice am reușit să 
o pun în valoare, și astăzi este recuperată și 
arată foarte bine. Deci, studenții să păstreze 
această casă, să nu o lase nimănui. A fost 
făcută pentru ei, să rămână pentru ei, 
indiferent dacă este într-un patrimoniu sau 
în altul. Din păcate sau din fericire, astăzi 
este în patrimoniul Primăriei, pentru că și 
primarul Emil Boc a fost student și a lucrat 
în Casa de Cultură a Studenților și cred că 
i-a rămas la suflet. Sper să o îngrijească și 
să o dea mai departe, dar să o lase pentru 
studenți, în exclusivitate. 

Paula Stoica, an I, Departamentul de 
Jurnalism și Media Digitală

interviu
VICTOR BERCEA
„Casa de Cultură a Studenților 
rămâne un centru cultural al orașului 
universitar”

„Veteran” al Casei de Cultură a Studenților, 
Victor Bercea s-a aflat  mai bine de 13 ani  
la conducerea instituției. În tot acest timp, 
Victor Bercea a devenit prietenul tuturor 
sufletelor care au trecut pragul Casei și își 
amintește cu drag și cu emoție de fiecare 
clipă. Victor Bercea spune că instituția „a 
fost și este un reper important pe harta 
Municipiului Cluj-Napoca” și mărturisește 
că aici a trăit „cea mai fericită perioadă” din 
viața sa. De-a lungul timpului, Victor Bercea 
a asistat la înființarea mai multor formații 
artistice, cercuri, cursuri, dar s-a implicat 
și în pregătirea spectacolelor, concertelor, 
meselor rotunde, lansărilor de carte, dar și 
aniversărilor studențești. „Vorbesc cu drag 
despre Casa de Cultură. Nu este vorba de o 
nostalgie, ci despre o durere, sau cum s-ar 
spune, „este un fel de dor” și cred că este 
dorul acesta de Casa de Cultură care ne-a 
ținut pe toți în muncă, este locul în care ne-
am trudit fiecare după putință și după știință”, 
spune fostul director. Cu ocazia aniversării a 
60 de ani de la înființarea Casei de Cultură 
a Studenților din Cluj-Napoca, domnul 
Victor Bercea a fost încântat să răspundă 
întrebărilor adresate de Revista SEMN.   

Ce reprezintă, pentru dumneavoastră, 60 de 
ani de Casa de Cultură a Studenților?

Victor Bercea: Ce ar putea reprezenta 
această perioadă decât o mare bucurie și 
fericire, pentru că, iată, am îmbătrânit și 
eu, a îmbătrânit, puțin, și Casa, deși ea va 
rămâne locul tinereții și al bucuriei de a trăi. 
Acesta este cadrul general-generic sub care 
s-au petrecut cei 60 de ani. Există în tradiția 
popoarelor lumii lucruri care au atras de la 
început legende, mituri unde comunitățile 
umane au așezat semne și însemne ale 
întâlnirilor periodice și care se păstrează și 
astăzi în conștiința contemporanilor. Casa 
de Cultură a Studenților a fost și este un 

reper important pe harta Municipiului Cluj-
Napoca pe care nu-l poți uita, oriunde ai 
fi pe pământ. Este probabil că, din locul 
acesta să fi auzit o chemare, ca o oficiere 
a tinereții, ori a bătrâneții. Este un semn 
pe care studenții de azi îl recunosc ca fiind 
numai al lor și prin denumirea oficială a 
instituției „Casa de Cultură a Studenților 
Dumitru Fărcaș”. Amplasată în fosta Piață 
a Păcii, în prezent Lucian Blaga, ea rămâne 
un centru cultural al orașului universitar, 
un loc central, unde studenții atenți artistic 
și frumoși, interesați și iubitori de poezie, 
muzică, teatru, dans și așa mai departe, își 
pot încerca proiecte proprii în acest domeniu. 
60 de ani… din când în când este nevoie să 
fim mai atenți la o astfel de instituție pentru 
că acestea sunt prea puțin cunoscute, ori, 
uneori, interpretate cu insuficientă răbdare. 
Producții artistice importante de teatru, de 
folclor, dans sau divertisment, alături atâtea 
și atâtea alte activități din domeniile culturii, 
științei și educației etc. reprezintă, de fapt, 
niște pași importanți în direcția cunoașterii 
și a continuității valorilor spiritualității 
urmăresc o treaptă superioară în cultura 
românească integrată unui spirit european 
care, incontestabil, se poate îmbunătăți. 
Sunt atâtea de spus la 60 de ani și atâtea 
bucurii ale celor care au trecut pragul acestei 
instituții. 

Ce amintiri aveți legate despre Casa de 
Cultură a Studenților?

Victor Bercea: Amintirile îmi sunt legate 
de anii când intram și eu pentru a urmări 
spectacole studențești de teatru, de dans, 
de folclor. Vă dați seama că de acolo și până 
la ce înseamnă a lucra efectiv profesional în 
acel domeniu, cu studenți în domeniul artei și 
a culturii au însemnat, pentru mine, un pas 
de experiență didactică foarte importantă, 
pentru că în 1982, pe 15 septembrie am 
început activitatea cu un grup cultural 
studențesc la Institutul Politehnic, actuala 
Universitatea Tehnică de astăzi. Și acolo, de 
fapt, a fost un botez al meu pentru a trudi 
și a continua activitatea celui care a fost și 
va rămâne o legendă a Clujului, Laurențiu 
Hodorog, care 32 de ani a fost director al 
Casei de Cultură a Studenților și m-a lăsat 
pe mine să continui 13 ani și patru luni. Apoi 
m-am gândit că e timpul să las locul unor 
oameni harnici și vrednici care mi-au urmat. 
Casa rămâne, astfel, a tuturor celor care 
i-am trecut pragul, cum spuneam, si a lumii 
noastre trăită efectiv în sălile de repetiție, 
ateliere, cluburi de dans, spații de teatru, 
muzică, folclor, sala mare de spectacole, sala 
de dans și așa mai departe. Toate acestea 
rămân lumea noastră. Spuneam că m-am 
apropiat de această Casă a studenților cu o 
speranță mare, nici nu mă gândeam să ajung 

22



director al Casei de Cultură a Studenților, dar 
încă din prima zi de lucru m-am apropiat cu 
sfială și respect de biroul celui care înaintea 
mea a fost 32 de ani copacul acela imens, 
numit Laurențiu Hodorog. Nu aveam, totuși, 
o experiență a conducerii unei instituții atât 
de mari, dar perioada 1982-1988, petrecută 
la clubul studențesc al Politehnicii a însemnat 
un real și foarte util exercițiu de management 
cultural, adică, totuși, știam ceva. Învățasem 
multe lucruri de la colegul meu de club de 
acolo, profesorul Alexandru Mândru, și de 
la regretatul profesor Teodor Nilaș, fondator 
al Ansamblului Folcloric „Românașul”, și 
fost director al clubului. Viața de director 
în acest cadru nou al Casei de Cultură a 
Studenților și recunoașterea primelor împliniri 
în organizarea vieții acestei instituții s-au 
constituit, evident, printr-un proces de luare 
la cunoștință a capacității mele de intrare în 
acest joc dintre dinamica individuală și cea 
colectivă. Așa am început să cunosc tot mai 
bine ce se petrece acolo, deși știam multe 
lucruri, pentru că în 1982 mă ocupam cu 
serviciile vaste, tehnice, administrative și 
financiare care erau la vremea respectivă în 
Casa de Cultură a Studenților. Și bineînțeles, 
când am însușit ce mi-a lăsat maestrul 
Hodorog, mi-am însușit obiectivele sale: 
înființarea mai multor formații artistice, 
cercuri, cursuri și apoi pregătirea unor 
spectacole, concerte, mese rotunde, lansări 
de carte, aniversări studențești… multe, 
Doamne, multe, în toți acești ani… am trăit o 
perioadă, poate cea mai fericită perioadă, mai 
plină, mai încărcată, mai consistentă perioadă 
a vieții mele. 
Eram tânăr atunci și acum cu emoția tinereții 
vorbesc de fiecare dată când îmi amintesc de 
anii aceia prea frumoși, petrecuți în compania 
artiștilor, a formației artistice „Mărțișorul”, a 
formațiilor de teatru… Dumitru Fărcaș… cu 
el am o amintire extraordinară, Dumnezeu 
să-l ierte și să-l odihnească, pentru că 
au fost momente când ne întâlneam și 
povesteam cum putem să facem să fie mai 
bine, și aveam întotdeauna un partener 
nemaipomenit. Am întâlnit un om deosebit 
cu care am pregătit, în 1990, după Revoluție, 
prima ieșire peste hotare la târgul Alt Expo 
cu „Mărțișorul” la Grenoble. Am participat, 
pentru două săptămâni, la spectacole în acest 

important târg în Franța, la Grenoble. Au 
fost lucruri frumoase petrecute împreună. 
Nu ne-au văzut nici partidele, nici politica, 
nici oricine altcineva pentru că noi aveam de 
îndeplinit misiunea noastră. Îl aveam alături, 
încă, pe Laurențiu Hodorog, care a revenit 
la Casa de Cultură la chemarea noastră și a 
lucrat până târziu, să zicem 1999, cred. Am 
colaborat cu oameni excepționali, cu scriitori 
nemaipomeniți, cu Horia Bădescu care era la 
Ambasada României din Paris și director al 
Centrului Cultural de acolo, cu Danemarca, cu 
Franța, Italia, cu Grecia. 
Prima mea amintire e din 1989, toamna, 
când am participat în calitate de director 
al Casei de Cultură a Studenților din Cluj-
Napoca la festivalul de folclor din Galați, 
pentru că, pe vremea aceea și multă vreme, 
în timpul activităților mele, zeci de ani, au 
fost concursuri naționale studențești și în 
cazul de față nu mai reprezentam Ansamblul 
„Românașul” de la Universitatea Tehnică, ci 
de data asta reprezentam forța artistică a 
Casei de Cultură a Studenților, cu Dumitru 
Fărcaș, cu Laurențiu Hodorog. Evident, 
meritele sunt în excelență ale mărțișorenilor, 
ale celor care au pregătit trupa, ale lui 
Dumitru Fărcaș și ale lui Laurențiu Hodorog. 
Dar eu, tânăr director, m-am bucurat alături 
de ei, dar și de foștii mei colegi și studenți de 
la Universitatea Tehnică. Apoi a venit umorul 
la Cluj: a fost „omor” pentru că erau cele 
mai grozave formații studențești de umor și 
artă. Amintirile îmi sunt legate de această 
perioadă. Erau tot felul de lucruri interesante 
cu umorul acesta al studenților, care este un 
capitol cu totul aparte, special din amintirile 
mele, dar și din amintirile lor pentru că toți 
cei care au muncit acolo, care au trudit acolo 
au adus pe scenă adevăruri, mici poante, 
întâmplări, glume și sketch-uri din viața 
studențească. 

Care considerați că este rolul Casei de Cultură 
a Studenților?

Victor Bercea: O să mă refer la ceea ce a 
însemnat. Când am preluat Casa de Cultură 
a Studenților aveam în jur de 55 de salariați, 
oameni care mâncau o pâine de aici, oameni 
care trudeau aici zi și noapte, pentru că 
programul unei case de cultură este destul 

de complex și nu se pot fixa limitele unor ore 
de lucru, cum ar fi de la 8 la 16, uneori era 
nevoie chiar și seara sau noaptea să venim 
să ne desfășurăm activitățile. Deci, oamenii 
aceștia trudeau pentru o pâine, pentru 
un serviciu, pentru o vechime și cu ei am 
început. Prin ei am intrat în inima clujenilor 
și am dat drumul la spectacole frumoase, la 
activități frumoase prin studenții care făceau 
parte din consiliul artistic al Casei de Cultură, 
dar și cei care făceau parte din consiliul de 
administrație, am pătruns cu ușurință în cele 
șase  Universități și ne-am trezit că suntem 
bine băgați în seamă și de televiziune și de 
presa scrisă, de Teatru, de Operă, de Casa 
Universitarilor, cu care am colaborat foate 
mult. Am avut legături frumoase de tot cu 
clubul cultural studențesc al Universității 
Tehnice, care era la vremea aceea al Institului 
Politehnic, cu Universitatea Babeș-Bolyai, 
unde funcționa clubul cultural de acolo și 
unde era director Alexandru Brașoveanu, 
Dumnezeu să-l ierte, un om deosebit, o 
adevărată legendă. Am lucrat bine cu ei.
Am lucrat bine cu tot ceea ce înseamnă 
Universitățile, Teatrul, Opera, Radio, dar și cu 
societățile comerciale și, nu în ultimul rând, 
cu Primăria, Prefectura, Consiliul Județean 
și în primul și în primul rând, cu Ministerul 
Educației. Dacă ar fi să dau un nume, nu am 
ajunge astăzi la un final, pentru că sunt foarte 
mulți studenți, oameni care acum sunt în 
presa scrisă, presa vorbită, oameni din marile 
spitale și clinici din țară și din lume, profesori 
universitari, profesori de liceu. E o lume 
întreagă care a trecut prin Casa de Cultură. 
Vorbesc cu drag despre Casa de Cultură, nu 
este vorba de o nostalgie, ci despre o durere, 
sau cum s-ar spune, „este un fel de dor” și 
cred că este dorul acesta de Casa de Cultură 
care ne-a ținut pe toți în muncă, unde ne-am 
trudit fiecare după putință și după știință.
 
Ce relații ați creat în cadrul Casei de Cultură a 
Studenților? 
  
Victor Bercea: În primul rând, am creat niște 
relații de colaborare între instituțiile din Cluj, 
începând cu instituțiile universitare: între 
Universități, între licee, între colegi. Apoi 
între instituțiile specifice culturii și artei, dar 
și cele ale științei: în primul rând, Medicina, 

dar și Politehnica și Agronomia pentru că 
și acolo exista un club și un Ansamblu 
Folcloric, cred că se numea „Bărbuncul”, care 
venea întotdauna la activități împreună cu 
„Mărțișorul”, cu „Românașul”, cu „Mugurelul” 
de la Universitatea Babeș-Bolyai. Toți acești 
oameni treceau prin Casa de Cultură. Să nu 
mă credeți, dar eu, până la urmă priveam 
de la birou și vedeam cum stăteau lucrurile: 
veneau la noi oameni din toate sectoarele 
vieții și din toate colțurile orașului, toate 
părțile țării și din toate părțile lumii. Am 
trăit aceste lucruri și sunt atâtea urme... 
Colaborarea, pentru mine a însemnat 
vorba bună, înțelegerea bună, căutarea de 
soluții pentru a rezolva pe toată lumea. Toți 
veneau cu anumite mici interese care era 
interesul nostru, al celor care promovam 
arta și cultura. Doamne, câte spectacole și 
câte colaborări am avut cu Opera din Cluj, 
cu Teatrul Național din Cluj. Câte nopți am 
pierdut cu Dumitru Fărcaș și cu alți artiști ai 
Clujului, ai cetății, care veneau la Casa de 
Cultură... 

Sunt foarte curioasă, care este evenimentul 
dumneavoastră preferat organizat în cadrul 
Casei de Cultură? Sunt sigură că nu este 
numai unul, dar care vă trece prin minte 
acum...

Victor Bercea: Cu siguranță, cel mai 
consistent ar trebui să fie Ansamblul Folcloric 
Studențesc „Mărțișorul”. Bineînțeles, a mai 
fost Festivalul de Dans Modern, imediat după, 
Festivalul de Modă „Jolidon” și Festivalul de 
Teatru. Nu știu să zic care era mai frumos.

Vă rog să lăsați un gând bun pentru studenții 
din Cluj-Napoca!

Victor Bercea: Le doresc studenților de 
azi foarte multă sănătate, în primul rând. 
Directorului actual, Flavius Milășan, un om 
pe care îl respect, îl știu foarte harnic, un 
om care face legătura între salariați și între 
studenți, îi țin pumnii.

Paula Stoica, studentă an I, Departamentul 
de Jurnalism și Media Digitală
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Emblematicul 
Dumitru Fărcaş
Dumitru Fărcaş s-a născut la 12 mai 1938 
în Groșii Băii Mari, județul Maramureș, 
și  a fost un taragotist român de muzică 
populară. Artistul a făcut parte dintr-o 
familie cu tradiție muzicală. Dumitru Fărcaș 
poreclit şi (Mitruţ sau Fărcăşel) și-a început 
cariera profesională în anul 1960, când s-a 
angajat ca instrumentist al Ansamblului 
„Maramureșul” din Baia Mare. 
Numele celui mai mare taragotist român 
a fost legat de cel al Casei de Cultură a 
Studenților din Cluj-Napoca încă din anul 
1961, când proaspătul student Dumitru 
Fărcaş a mers la una din repetițiile 
Ansamblului Folcloric Studențesc Mărțișorul 
şi a devenit ulterior membru al orchestrei. 
Dumitru Fărcaș a apărut pe scena Casei de 
Cultură și a început să dăruiască publicului 
cu tot dragul cele mai frumoase melodii ale 
sale, timp de aproape 60 de ani.
În 1962 a preluat Ansamblul „Mărțișorul” 
al Casei de Cultură a Studenților din Cluj-
Napoca, un ansamblu care s-a dovedit 

a fi de mare valoare și de mare calitate 
artistică,  împreună cu care a obținut 
numeroase premii naționale și internaționale 
pe la festivaluri, cum ar fi: Discul de aur 
decernat de Academia „Charles Cros” din 
Paris; Laureat al Premiului Ethnos, etc. 
Dumitru Fărcaș declara că cel mai mare 
farmec al „Mărțișorul” este faptul că: “este 
un ansamblu veșnic tânăr, acesta nu este 
numai o școală, ci din acest ansamblu s-au 
închegat familii. În cinci ani de zile tinerii 
s-au cunoscut între ei, au muncit împreună, 
au transpirat împreună, au legat prietenii 
trainice, s-au legat familii extraordinar de 
frumoase, iar copiii proveniți din aceste 
familii au venit, la rândul lor, în ansamblu.”.
În anul 2008 a primit titlul de Doctor Honoris 
Causa din partea Academiei de Muzică 
„Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca. Dumitru 
Fărcaş este cetăţean de onoare a mai multor 
oraşe din țară și nu numai:  Phenian din 
Coreea de Nord, Cluj-Napoca, București, 
Reșița şi Baia Mare. Când a împlinit 80 de 

ani președintele României, Klaus Iohannis, 
i-a conferit Ordinul Național “Serviciu 
Credincios” în grad de cavaler. “Această 
distincție mă onorează”, spunea atunci 
Dumitru Fărcaș.
Intrumentistul își alegea cu mare atenție 
repertoriul pe care îl aduna datorită 
contactului cu viaţa socială, cu bătrânii 
satului. Acesta considera că muzica este 
acel domeniu fără de care un popor ar fi 
mult mai sărac şi lipsit de sens de viaţă. El 
ştia tot timpul să binedispună spectatorii 
şi nu numai, prin faimoasele lui cântece şi 
patriotismul de care dădea dovadă.
Maestrul este printre puţinii români care a 
făcut întregirea familiei aducând din America 
o frumoasă româncă cu care s-a căsătorit 
și a întemeiat o frumoasă familie, spunând: 
„Domnişoară, America mea este pe strada 
Pavlov 35, acolo lângă Chios, şi este şi un 
lac acolo. Acolo e America. Te rog foarte 
mult, fă bine şi vino şi vezi-o, iar dacă o 
să-ţi placă, rămâi”.
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Eu am decis să scriu despre Dumitru Fărcaş 
chiar dacă acesta nu mai este printre noi, 
deoarece am avut onoarea să-l cunosc şi 
să cânt alături de dânsul, unde am stat 
de multe ori de vorbă cu el. Un om de la 
care am primit întodeauna numai sfaturi 
folositoare. Mitruţ s-a stins din viaţă la 
vârstra de 80 de ani, o veste care a luat pe 
neaşteptate pe toată lumea pentru că toţi 
îl ştiam ca fiind un om sănătos şi în puteri. 
Însă acesta va trăi veşnic printre noi prin 
minunatele lui cântece.
Ca un respect și omagiu, Casa de Cultură a 
Studenţilor din Cluj-Napoca şi-a schimbat, 
oficial, numele şi se va numi în memoria 
regretatului taragotist, Casa de Cultură a 
Studenților „Dumitru Fărcaș”

Goia Andrei-Gabriel, an I, Departamentul de 
Jurnalism și Media Digitală



Omul orchestră, omul simfonie

Apariţie miraculoasă, muzicianul ambulant 
ce uimea publicul cu reprezentaţiile în 
care cânta deodată la o sumedenia de 
instrumente a trecut de mult ca legendă 
şi simbol de la rolul său de împlinire prin 
uimire şi aleasă magie a unor actări de întru 
divertisment la recompensarea cu aceast 
apelativ a faptelor unor personaje ce în 
domeniul lor depăşesc prin performanţă 
şi dedicare firescul şi anvelopa dintru 
normalitate şi normare a unor activităţi 
de întru punctualitate profesională şi/sau 
instituţională. Laurenţiu Hodorog, primul 
director al Casei de Cultură a Studenţilor 
„Dumitru Fărcaş” din Cluj-Napoca merită 
cu prisosinţă acest apelativ, cel de om 
orchestră, fiind, pe lângă omul/personajul 
care a onorat exemplar şi legendar rolul 
şi rostul de director şi regizor, interpret, 
actor, umorist, ambasador, scriitor, avocat, 
promotor, producător de evenimente 
culturale, etc. Dar mărturisiri despre 
Laurenţiu Hodorog, omul şi omul-orchestră 
vom lăsa să fie făcute şi de voci, poate, mai 
autorizate să le facă, astfel Traian Bradea 
în prefaţa cărţii lui Laurenţiu Hodorog,  
„Mărţişorul – Mesager al tradiţiei româneşti”, 

Cluj – Napoca 2009, îi evoca plenara 
activitate şi personalitate:
„A fost Director, dar a fost şi interpret şi 
regizor… A fost, peste vrerea şi puterile 
altora, Ambasadorul Folclorului românesc 
şi al Centrului universitar Cluj-Napoca în 
oraşe din Italia, Franţa, Germania, Elveţia, 
Danemarca, Norvegia, Turcia, Grecia, 
Spania, Ungaria, Austria, dar şi la Moscova, 
Kiev, şi Petersburg, la Amsterdam şi 
Bruxelles. [...] Laurenţiu Hodorog  a adus 
pe scenă tradiţii străbune (colinde, cântece 
de voie bună şi doine, dansuri şi obiceiuri 
de pe la sate), texte satirice şi teatru 
experimental, expoziţii de pictură şi de 
fotografii, cursuri de Jazz şi de Arta filmului.
Nu a îngenuncheat în faţa directivelor 
absurde, ci şi-a asumat doar dimensiunile 
umane şi culturale statornice şi perene, pe 
care i le dicta conştiinţa sa de fiu de ţăran 
bihorean, care-i spunea să nu se rupă de 
ele. În cele şase cărţi scrise de Laurenţiu 
Hodorog până acum se află Omul şi faptele 
lui.
Îl găsim aici aşa cum este, cum îl cunoaştem 
sau cum se ascunde involuntar de noi, dar, 
mai ales, găsim şi drumurile şi împlinirile 

lui, precum şi cele ale colaboratorilor lui, 
fără de care n-ar fi putut să le parcurgă. Dar 
nici aceştia – să-şi descopere fără el vocaţia 
artisitică şi să adune multe din împlinirile 
vieţii studenţeşti şi ale celei de acum.
De fapt, nu le-a scris pentru el! Autorul 
le oferă memoriei, istoriei, satisfacţiei 
şi mândriei celor care sunt alături de el 
personaje autentice sau nouă, celor de pe 
margine, care ne regăsim, la fel de încântaţi 
în acest flux al timpului.
Ce s-a petrecut şi cum s-a petrecut între 
repere de timp şi spaţiu aflăm în cărţile 
scrise cu de-amănuntul şi cuprinzător. Sunt 
cărţi trăite!” şi „Laurenţiu Hodorog este şi va 
rămâne figura emblematică pentru Casa de 
Cultură a Studenţilor din Cluj-Napoca şi unul 
dintre cei mai de seamă oameni de cultură 
din acest „leagăn al studenţiei noastre.” 
Primul director al instituţiei, omul care a 
militat cel mai mult pe lângă rectorul din 
aceea vreme a Universităţii „Babeş-Bolyai”, 
Acad. Constantin Daicoviciu pentru a 
demonstra necesitatea unei Case de Cultură 
a Studenţilor. […] Profesorul Laurențiu 
Hodorog neobositul promotor al culturii 
românești merită, cu prisosinţă, ca acest 
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festival să-i poarte numele. Prin urmare, 
am venit cu ideea ca începând din acest 
an, acest festival să se cheme Festivalul 
Tradiţional de Colinde şi Obiceiuri de Iarnă 
„Laurenţiu Hodorog”. Invităm toţi iubitorii 
de folclor la această sărbătoare culturală”,  
declara, în 2014, directorul Casei de Cultură 
a Studenţilor „Dumitru Fărcaş” din 
Cluj-Napoca, Flavius Milăşan.
Dar îmi voi aduce şi eu contribuţia la 
creionarea personalităţii, magice, ale 
lui Laurențiu Hodorog, având privilegiul 
să-l cunosc şi să colaborăm în perioada 
studenţiei mele, completând apelativul 
de om orchestră cu cel de om simfonie, 
apelativ şi metaforă ce doreşte să-i 
sublinieze cumsecădenia, altruismul, 
seninătatea, empatia, fiorul tainic al 
lăuntricului scăpat din când în când din 
tainiţele smereniei, vibraţiile de intens 
întru-senin al sufletului său, toate acestea 
manifestate deodată sau armonios legate 
între ele şi, desigur, însoţite de iubire, de 
iubirea pentru tot ce iubea el sau ceilalţii, 
ştiuţii sau neştiuţii domniei sale.

G+G
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Mitropolitul Andrei: „Casa 
de Cultură a Studenților are 
rolul ei important de a-i 
cultiva pe tinerii noștri”

La împlinirea a 60 de ani de la înființarea 
Casei de Cultură a Studenților (CCS) 
„Dumitru Fărcaș”, Arhiepiscopul Vadului, 
Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, 
Maramureșului și Sălajului, Andrei Andreicuţ 
vorbește despre importanța acestei instituții. 
„Rolul ei este să cultive sufletele, spiritele 
celor 100.000 de studenți care se găsesc 
în Cluj”, crede IPS Andrei care consideră 
că nu se poate să nu fim preocupați de 
cultură într-o perioadă ca aceasta. Deși a 
terminat Facultatea de Construcții Căi Ferate 
din București și Institutul Teologic de Grad 
Universitar Sibiu, IPS Andrei își aduce aminte 
cu nostalgie de spectacolele organizate în 
cadrul CSS și la care a participat cu mult 
drag. Înaltpreasfințitul Părinte a vorbit 
despre semnificația profundă a acestui an 
în care se sărbătoresc 100 de ani de la 
nașterea Mitropolitului Bartolomeu Anania, 
dar și 100 de ani de când a fost hirotonit 
Episcopul Nicolae Ivan. Cât despre studenții 
din Cluj-Napoca, IPS Andrei spune că „ei 
sunt oamenii viitorului”. „Pentru ei ne rugăm 
lui Dumnezeu să le lumineze mintea, să le 
încălzească inima, să le întărească voința 
ca să facă multe lucruri bune și folositoare 
pentru ei, pentru familiile lor și, de ce nu, 
pentru țara noastră”, a declarat acesta.

Care credeți că este rolul unei case de 
cultură a studenților, mai cu seamă în 
contextul actual?

Cred că rolul unei case de cultură a 
studenților, socotit din punct de vedere 
spiritual, este foarte mare. Vedeți, cu ani în 
urmă părintele Rafail Noica – fiul filozofului 
Noica, care trăiește într-un schit retras din 
Munții Apuseni, la Lăzești – referindu-se la 
cultură, a dat și o definiție: „cultura e ceva 
ce cultivi, dar să bagi de seamă că ceea ce 
cultivi aceea și devii”. Și plecând de aici aș 
zice că e deosebit de important rolul unei 
case de cultură într-un oraș universitar 
ca și Clujul. Adică, rolul ei este să cultive: 
sufletele, spiritele celor 100.000 de studenți 
care se găsesc în Cluj. Acesta este rolul ei. Și 
nu se poate să nu fim preocupați de cultură. 
Dacă ar fi să argumentăm din punct de 
vedere religios, spiritual, la un moment dat 
Domnul Iisus Hristos ne spune: „Nu numai 
cu pâine va trăi omul, ci cu orice cuvânt ce 
iese din gura lui Dumnezeu”. Adică e nevoie 
de partea spirituală, pe lângă cea materială. 
Amândouă merg mână în mână. Și partea 
spirituală, și cea materială. Cu atât mai mult 
cu cât este vorba de un oraș universitar ca 
și Clujul, când vorbim de o casă de cultură 
așa cum o știm Casa de Cultură a Studenților 
din Cluj. Acum, ea are și un nume: Dumitru 
Fărcaș. Dumnezeu să-l odihnească! Dumitru 
Fărcaș era preocupat de cultură, de cultura 
muzicală. 

L-ați cunoscut pe maestrul Dumitru Fărcaș? 
Ce amintiri vă leagă de această personalitate 

marcantă a Clujului?

L-am cunoscut, n-aș putea spune că 
mă întâlneam foarte des cu el. Însă mă 
întâlneam din când în când sau îl întâlneam 
la concertele pe care le dădea pentru că era 
un virtuos în ce privește taragotul. Cine se 
compară cu Dumitru Fărcaș? El era, în ce 
privește muzica, muzica populară, muzica 
tradițională, foarte priceput. Reprezentativ. 
Dacă el era reprezentativ pentru acest 
domeniu al culturii, am putea trage concluzia 
că și în celelalte domenii ale culturii Casa de 
Cultură a Studenților are rolul ei important 
de a-i cultiva pe tinerii noștri. Pentru că 
trebuie să recunoaștem și acest lucru – 
multele probleme care trebuie rezolvate, 
care au intervenit în lumea noastră, de 
multe ori nici nu ne dau posibilitatea să ne 
preocupăm de suflet, de partea culturală, 
atât cât ar trebui. Ar trebui mult mai 
mult. Are o carte Ernest Bernea, o carte 
de eseuri, Îndemn la simplitate, și într-
un eseu se ocupă de omul civilizat. Adică 
subliniază lipsurile civilizației noastre și 
zice el acolo: „omul civilizat își are modul 
lui de a pretrece”. Adică se leagă de cele 
materiale, de cele imediate. Ce va fi mâine, 
gândurile mari, gândurile frumoase, sunt ale 
visătorilor. El este un om concret, poate să 
se rupă și osia cerului și nu-l interesează. 
Ei, nu chiar așa, dar am folosit această 
metaforă. Spune câte ceva referitor la faptul 

că e nevoie de cultură în lumea în care trăim 
noi. Acum, știți că înaintașul meu, Dumnezeu 
să-l odihnească, Mitropolitul Bartolomeu 
Anania a fost un om de mare cultură și se 
împlinesc pe 18 martie 100 de ani de când 
s-a născut și cu atât mai mult cred că are 
sens dialogul nostru referitor la Casa de 
Cultură, la cultură în general, pentru că el 
a fost un om al culturii în general. Sigur, un 
om al Bisericii, un om al vieții spirituale, dar 
și un om de cultură. Și cărțile lui, rămase 
pentru posteritate, mărturisesc acest lucru. 
A fost și scriitor, a fost și dramaturg – piesele 
lui de teatru mărturisesc acest lucru, a fost 
și poet. Și se împlinesc 100 de ani de la 
nașterea lui. Cine îi citește memoriile, din 
punct de vedere al culturii sufletești câștigă 
mult, foarte mult. Acum, zic eu, și când s-a 
pronunțat asupra oamenilor mari în Rotonda 
plopilor aprinși  - carte în care se ocupă de 
o personalitate sau de alta  - ne-a adus în 
fața sufletului icoane frumoase, de oameni ai 
culturii. Căci acest lucru ne preocupă acum, 
vorbind despre Casa de Cultură a Studenților, 
care a lăsat pentru neamul nostru lucruri 
importante. A fost un om al Bisericii, un om 
al culturii, un om al spiritului și ne amintim 
cu drag de el. 

Intenționați să organizați anumite acțiuni 
pentru celebrarea celor 100 de ani de la 
nașterea sa?
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Am dori noi, dar din nou pandemia ne vine 
în cale. Doream să facem un simpozion 
frumos, referitor la 100 de ani de la nașterea 
lui. Suntem atenți la ceea ce se întâmplă 
și poate se vor relaxa condițiile pentru a 
organiza un simpozion în viitorul apropiat. 
Și poate vom face un eveniment mai mare 
cu el. Am fi vrut să facem și un simpozion 
aici la Muzeul Mitropoliei, pentru că în 
obiceiul nostru era ca din când în când să 
organizăm câte o seară culturală, referitoare 
la anumite personalități. Am vrea acum 
măcar atât să putem face pentru memoria 
lui. Sigur că până în toamnă sperăm să 
se relaxeze situația din jur și să putem 
organiza un simpozion amplu. Vreau să vă 
spun că se organiza și un concert în luna 
martie, cu prilejul aniversării zilei sale de 
naștere. Acum, nici acesta nu se poate 
organiza direct, poate online. Acum, dacă 
este vorba de cultură, vreau să vă amintesc 
și lucrul acesta și poate trebuia spus chiar 
la început. Anul acesta se împlinesc 100 
de ani și de când a fost hirotonit sau în 
grai popular sfințit, Episcopul Nicolae Ivan. 
Pentru tinerele generații, care poate încă nu 
știu multe despre acest om, acest bărbat 
deosebit Episcopul Nicolae Ivan, dorim 
să spunem că acum 100 de ani el a fost 
hirotonit, a fost investit episcop. Metaforic 
spunând, a venit în Cluj cu un geamantan, 
dar a fost tare harnic. A construit catedrala 
pe care o avem și acum, a făcut rost 

de acest centru administrativ în care ne 
desfășurăm activitatea, a înființat Facultatea 
de Teologie, academie pe atunci, a înființat 
revista Renașterea, a construit Biserica Sf. 
Nicolae de pe strada Horea, a pus la cale 
o mulțime de alte acțiuni, care se răsfrâng 
pozitiv până în zilele noastre. 
 
Ați amintit de Asociația Studenților Creștini 
Ortodocși Români (ASCOR). Colaborați cu 
Casa de Cultură a Studenților?
Mai ales ASCOR colaborează, fiind o 
organizație a tinerilor din universitate. 
Asociația este legată de noi. Pentru că pe 
de-o parte e formată din tineri care au 
legătură și cu Facultatea de Teologie, pe de 
altă parte cu toți tinerii care sunt doritori de 
o viață spirituală deosebită. 

Ați vorbit despre înființarea Revistei 
Renașterea. Ați înființat la rândul 
dumneavoastră mai multe reviste. Cum 
considerați că ar putea fi atrași tinerii către 
cultură, lectură?

Stăruind mereu. Să îi facem curioși de un 
lucru sau de altul, ca să fie integrați ei înșiși 
în această mișcare culturală. Sunt publicații 
care au luat naștere și în ultimii 30 de ani. 
Renașterea este o revistă care durează de 
100 de ani, de pe vremea Episcopului Nicolae 
Ivan. Și aici, mai este o revistă de cultură. 
Oarecum Renașterea e de popularizare a 

ceea ce se întâmplă pe tărâm bisericesc. 
Dar mai avem și o revistă de cultură a 
Mitropoliei intitulată Tabor. Este mai nouă, a 
fost întemeiată de Mitropolitul Bartolomeu 
Anania, om de cultură. Aceste reviste sunt 
publicate lunar. Revistele ce au luat naștere 
pe vremea mea, pe când eram arhiepiscop 
la Alba Iulia, Reîntregirea și o revistă mai 
pretențioasă era Altarul Reîntregirii, unde 
publicau profesorii de la teologie.

Știu că ați urmat studiile la București și la 
Sibiu, însă aș dori să vă întreb dacă aveți 
amintiri care vă leagă de Casa de Cultură a 
Studenților din Cluj?

Am terminat Construcții de Căi Ferate în 
București, am lucrat cinci ani și apoi m-am 
înscris la Teologie la Sibiu. De casa de 
cultură de aici din Cluj mă leagă participarea 
la anumite evenimente culturale  încă 
de când eram episcop la Alba Iulia. La 
evenimentele importante participam, iar de 
când sunt aici, cu drag am zis, Dumnezeu 
să-l odihnească pe Dumitru Fărcaș - cel 
ce ne-a transmis numele pentru Casa de 
Cultură a Studenților – pentru că participam 
la spectacolele lui, și nu numai. Am participat 
la piese de teatru, la spectacole de dansuri 
populare, spectacole organizate de instituțiile 
din Cluj. Cu drag am participat la ele. Și au 
avut loc acolo și o seamă de simpozioane 
– pentru că spațiul permite, este mare. 

De asemenea, s-au organizat evenimente 
cu caracter religios – programe de muzică 
religioasă. S-au organizat acolo și am 
participat cu drag la ele. Sunt o sumedenie 
de conferințe cu caracter biblic, susținute de 
Părintele profesor Stelian Tofană, dar și alte 
programe organizate de Oastea Domnului. 
Toate acestea, adunate laolaltă, ne fac să 
privim cu drag înspre Casa de Cultură a 
Studenților din Cluj-Napoca. 

Studenții se confruntă astăzi cu o perioadă 
dificilă. Mulți dintre ei susțin cursurile online. 
Ce le-ați transmite pentru a-i încuraja?

Studenților noștri din Cluj le dorim 
binecuvântare de la Dumnezeu și multă 
seriozitate, multă profunzime în a pătrunde 
ceea ce și-au ales să studieze. Să le ajute 
Dumnezeu să devină oameni puternici în 
țara noastră și, din punct de vedere cultural, 
drumul lor să meargă ascendent. Într-o lume 
preocupată de multe lucruri, o lume care se 
confruntă cu multe necazuri, avem nevoie 
de oameni pregătiți, de oameni buni. Ei 
sunt oamenii viitorului. Pentru ei ne rugăm 
lui Dumnezeu să le lumineze mintea, să le 
încălzească inima, să le întărească voința 
ca să facă multe lucruri bune și folositoare 
pentru ei, pentru familiile lor și, de ce nu, 
pentru țara noastră. 

Interviu realizat de Lector univ. Oana Ometa
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Ioan-Aurel Pop, președintele 
Academiei Române: 
„Studenții din Cluj-Napoca 
sunt unici în România”

Ioan-Aurel Pop este președintele Academiei 
Române, profesor universitar și fost rector 
al Universității Babeș-Bolyai. Ambiția și 
determinarea sa reprezintă lecții demne de 
învățat de către toată lumea. Ioan-Aurel 
Pop a fost de două ori șef de promoție, iar 
până în prezent este autorul a peste 70 de 
cărți, ediţii de izvoare istorice, tratate şi 
manuale universitare. A primit nenumărate 
premii, distincții, medalii și a avut șansa de 
a vizita mai multe țări în calitate de profesor. 
Cu ocazia aniversării a 60 de ani de la 
înființarea Casei de Cultură a Studenților din 
Cluj-Napoca, domnia sa a răspuns la câteva 
întrebări. Ioan-Aurel Pop mărturisește că 
instituția este „un simbol al studenției” sale 
și că „rolul unei case de cultură a studenților 
este cuprins în însuși numele său: de a 
promova cultura profundă, atractivă pentru 
studenți”. Totodată, acesta mai spune că 
instituția are nevoie de finanțare „din fonduri 
de stat (de la buget) și private”. 

Reporter: Ce reprezintă, pentru 
dumneavoastră, aniversarea a 60 de ani de 
la înființarea Casei de Cultură a Studenților?

Ioan-Aurel Pop: Casa de Cultură a 
Studenților (CCS) este un simbol al 
studenției mele. Eu am fost student la Cluj 
începând cu anul 1975, când, din pricina 
regimului comunist, nu erau foarte multe 
mijloace de recreere, de destindere, de 
petrecere a timpului liber. Pe de altă parte, 
educată în cultul muncii și în ideea că 
reușita în viață depinde de școala făcută 
(cu cât aveai școală mai multă și mai bună 
cu atât erai mai calificat pentru succesul 
profesional), generația mea, atunci când 

era vorba de învățătură, se concentra pe 
cursuri, biblioteci, referate etc. Programele 
extrauniversitare permise se derulau, în 
mare parte, la CCS, supravegheată, evident, 
de autorități, dar dotată – în afară de unii 
activiști „de serviciu” – cu personalități 
marcante ale diferitelor domenii artistice. 
Amintirile mele de-atunci sunt frumoase, 
pentru că eram tânăr, fără griji majore și 
pentru că, în ambianța CCS, am trăit clipe de 
mare bucurie, prin conferințele audiate acolo, 
prin brigăzile artistice, prin ansamblurile 
folclorice și de dans modern, pantomimă, 
prin atelierele de pictură, sculptură, prin 
seratele anului meu de studiu etc.    

Reporter: Ce amintiri aveți legate despre 
Casa de Cultură a Studenților?

Ioan-Aurel Pop: Amintiri numai de bine! 
Ignorăm anumite aspecte mai jenante, 
de control exercitat de partidul comunist, 
de cenzură a unor programe (mai ales a 
unor texte) etc. Nu pot să uit conferințele 
profesorului Iosif Viehmann, un speolog 
de mare clasă, care vorbea la fel de bine 
despre peșteri, despre Emil Racoviță și 
despre jazz, nici prelegerile profesorului 
Crișan Mircioiu, ginerele lui Onisifor Ghibu, 
un eminent medic, care știa pe de rost 
„Sara pe deal” și care ni-l înfățișa pe Mihai 
Eminescu drept geniu universal și expresie 
sublimată a sufletului românesc. Îmi sunt 
vii înaintea ochilor și regalurile de folclor 
ale lui Laurențiu Hodorog, pentru mulți 
ani director al CCS. Într-o seară, prin anii 
1980 (terminasem studenția), la un concert 
de colinde susținut, între alții, de Dumitru 
Fărcaș, s-a luat, conform metodei consacrate 

de regim, „lumina”, adică s-a întrerupt 
energia electrică. S-a făcut întuneric, în 
vreme ce cânta la taragot marele artist 
(angajat pe-atunci al CCS). Acesta s-a 
oprit din cântat la instrument și, contrar 
obiceiului său, a început să cânte cu vocea 
o colindă: „În toată casa-i lumină,/ Ziurel 
de ziuă,/ La tot focu-i oala plină,/ Ziurel de 
ziuă” etc. Prin urmare, peste tot se revărsa 
lumina, dar numai la noi era întuneric. Sala 
a început să se agite, a intrat în rumoare, 
urmată de un ropot de aplauze. Noroc 
că s-a reluat, în scurt timp, furnizarea 
energiei electrice. V-aș mai putea da zeci de 
exemple, inclusiv de rezistență prin cultură 
la CCS. În fața tinereții, toate amintirile mai 
puțin plăcute pălesc. Însă după căderea 
regimului comunist, instituția a intrat – după 
percepția mea – într-un con de umbră, din 
cel puțin două motive. Primul se referă la 
diversificarea rapidă, într-un ritm alert, a 
ofertei culturale de toate genurile pentru 
studenți. CCS nu mai reprezenta neapărat 
o atracție. Al doilea ține de reorganizările 
instituției, de neimplicarea (de către noile 
autorități) ale universităților clujene în 
chivernisirea CCS, de îndepărtarea acestui 
locaș de scopurile sale inițiale și de neputința 
de a se adapta întotdeauna și suficient 
de repede la schimbările rapide din viața 
universitară.      

Reporter: Care considerați că este rolul unei 
case de cultură a studenților din punct de 
vedere social-cultural?

Ioan-Aurel Pop: Rolul unei case de cultură 
a studenților este cuprins în însuși numele 
său: de a promova cultura profundă, 
atractivă pentru studenți. Studenții nu 
așteaptă, poate, să frecventeze neapărat 
conferințe savante sau teorii despre muzica 
simfonică profundă, dar vor să danseze, să 
picteze, să cânte, să vadă spectacole făcute 
de colegii lor, să socializeze, să meargă în 
turnee cu creațiile lor etc. La universități nu 
există întotdeauna cadrul necesar pentru 
așa ceva. Ca să-și îndeplinească menirea, 
CCS nu trebuie gândită ca un for lucrativ, 
adică aducător de profit bănesc, făcător 
de avere. Cultura autentică produce numai 
profituri spirituale, dar care valorează cât 
miliarde de lei. Un student pregătit bine 
profesional, dar inițiat și sub aspectul 
receptării culturii autentice, va da în viață 
un „randament” major și va aduce societății 
profituri materiale imense.  De aceea, 
casele de cultură a studenților au nevoie de 
finanțare, din fonduri de stat (de la buget) 
și private; ele nu trebuie să fie închise în 
„patul lui Procust” al acestei păcătoase 
de „autofinanțări” și ale nepotrivitei 
„eficientizări”, fiindcă atunci nu își mai pot 
îndeplini rolul.   

Reporter: Ce relații ați creat în cadrul Casei 
de Cultură a Studenților?

Ioan-Aurel Pop: La început, am fost un 
simplu student, beneficiar al activităților 
acestei instituții. M-am înscris la unele 
programe, am participat la spectacole de 
teatru, folclor, muzică modernă, am audiat 
conferințe etc. Apoi, spre finalul studenției, 
ales fiind în structurile organizației 
studențești de la Universitatea „Babeș-
Bolyai”, am participat și la activități specifice, 
„de propagandă”, cum le-am zice acum, 
de fapt de conducere a studenților, de 
dirijare a cluburilor de creație de la CCS, de 
repartizare a locurilor în taberele de vacanță 
etc. „Asociația Studenților Comuniști” – cum 
se numea atunci – din centrul universitar 
Cluj-Napoca își avea sediul în CCS, unde era 
și organizația de partid din același centru 
universitar. Dacă în vremea studenției mele, 
implicarea politicului era mai laxă, mai puțin 
perceptibilă și, poate, mai discretă, de prin 
anii 1980, lucrurile au ajuns să fie rigide. 
Însă spiritul studențesc autentic, de oarecare 
frondă, de inovare și chiar de sfidare 
inteligentă a regulilor politice nu a dispărut 
niciodată complet de la CCS din Cluj-Napoca. 
Nici „activiștii” nu erau toți la fel, majoritatea 
lor situându-se între cei mai buni studenți 
și asistenți universitari din specialitățile lor. 
De exemplu, marile festivaluri studențești 
naționale sau la nivel de centru universitar 
au sfidat adesea regimul – prin replici, 
situații, aluzii, texte bine plasate etc. – până 
în ajunul căderii comunismului din 1989.   
      
Reporter: Vă rog să lăsați un gând bun 
pentru studenții din Cluj-Napoca!

Ioan-Aurel Pop: Studenții din Cluj-Napoca 
sunt unici în România. Clujul este orașul cu 
cea mai mare concentrare de intelectuali 
și de studenți din întreaga Românie. Aici 
se desfășoară cea mai autentică viață 
studențească. De aceea, a fi student la Cluj 
este lucru mare. Un vechi cântec studențesc, 
cântat mult pe vremea mea – nu știu dacă 
azi mai este cunoscut – spune la refren: 
„Se duc studenții stol după stol,/ Dar 
Clujul nu rămâne gol”. Clujul nu rămâne 
gol de studenți niciodată, dar nu neapărat 
de trupurile lor, ci de un anumit spirit „al 
tinereții fără bătrânețe”. Le doresc studenților 
de la Cluj să se împărtășească mereu din 
acest spirit al studenției veșnice din Cetatea 
Napocensă, să cânte mereu „oda bucuriei”, 
să învețe și să se destindă, fără să uite că au 
o misiune mare de împlinit.  

Interviu realizat de Paula Stoica, studentă 
an I, Departamentul de Jurnalism și Media 
Digitală

interviu



Casa de Cultură a 
Studenților din Cluj-Napoca, 
de 60 de ani creuzet de 
cultură
Asemeni unei citadele, străjuind de mai 
mult de jumătate de veac destinele tinerilor 
studioși din universitățile clujene, Casa de 
Cultură a Studenților din urbea de pe Someș 
se definește drept un creuzet ce reunește 
manifestări din diverse arii culturale. 
Teatrul, literatura, muzica, dansul și artele 
vizuale au reprezentat, în toți acești ani, 
o preocupare constantă în descoperirea, 
promovarea și valorificarea talentelor ce 
și-au regăsit destinele completându-se și 
valorificându-se în concursuri, expoziții, 
festivaluri studențești de înaltă ținută, atât 
naționale, cât și internaționale.
Înscrisă în paleta axiologică, arta plastică 
s-a revigorat în ultimii ani prin racordarea sa 
la celelelte domenii culturale, fiind prezentă 
la binecunoscutul festival anual Primăvara 
studențescă, precum și, dobândindu-
și vizibilitate în contextul academic și al 
celorlalte Case de cultură similare din 
cuprinsul țării, inițiind, la Cluj, Festivalul 
Național Studențesc Vizualia, care, în anul 
2019, a fost la cea de-a IV-a ediție. 
Acest spațiu interactiv a fost martorul 
numeroaselor manifestări expoziționale, dar 
și a unor seri de conferințe și prelegeri, pe 
teme de artă ori de istoria artei. Din prima 
categorie menționăm o serie de vernisaje 
datorate artiștilor plastici profesioniști 
clujeni, precum: Doina Hordovan, Maria 
Nemeș, Florin Maxa, Radu Maier, și mulți 
alții. Alături de expozițiile creatorilor 
consacrați, trebuie remarcate și cele specific 
studențești, de grup ori individuale, care 
s-au perindat periodic în acest timp. Din 
cea de-a doua, reținem ciclul de expuneri 
susținute de doamna profesoară Marica Guy 
Marica ori de profesorul Marcel Muntean. 
Un rol semnificativ în spațiul dezvoltării 
creativității și descoperirii talentelor l-a 
avut cursul de pictură intitulat Clubul de 

Pictură, coordonat de subsemnatul, curs ce 
s-a desfășurat pe parcurul a 7 ani, respectiv 
2013-2019. 
Dintre obiectivele propuse, evidențiem cele 
legate de cunoașterea limbajului plastic, 
de exersarea prin intermediul și cu ajutorul 
materialelor și tehnicilor specifice creației, 
alături de pătrunderea în tainele tradiției 
perene a artei noastre naționale.
Cultura plastică vizuală este nu numai 
un mod de manifestare, de încântare sau 
exaltare estetică, dar și de cunoaștere și de 
apropiere de valorile românești, autohtone 
și, implicit, de cele universale.
Studii efectuate după obiecte, cele realizate 
în mijlocul naturii sau lucrările de sinteză, 
reunind materiale distincte și procedee 
apropiate de interpretarea motivului, 
au alternat cu vizitele de documentare 
în muzee, expoziții și colecții. Este de 
bun augur să semnalăm excursiile de 
documentare la Muzeul Brukenthal și la cel 
al Colecției icoanelor pe sticlă de la Sibiel, 
precum și prezențele repetate la Muzeul de 
Artă de la Cluj sau în galeriile de artă.
Reluând ideea de tradiție, sublinem faptul 
că moștenirea artistică a școlii românești, 
fie că e vorba de pictură sau de sculptură, 
poate deveni un exemplu de urmat și de 
experimentat. În școala de artă românească, 
ce se manifestă de mai bine de un veac, 
există deja o pleiadă de artiști renumiți, 
care nu sunt cu nimic mai prejos decât cei 
de talie universală. Problema ce se pune 
în făurirea destinului unui tânăr talent, 
sau a unui artist la început de drum, este 
asimilarea lecției înaintașilor săi pentru 
a-i putea depăși; acest deziderat se poate 
realiza prin înțelegerea și experimentarea 
modurilor de exprimare personală. 
Având în vedere că modelul sau exemplul 
este cel mai eficient în cazul nostru, o să 

încercăm să îl amintim pe Nicolae Grigorescu 
(1838-1907), și mai cu seamă aportul 
pictorilor ce au venit după el, în raport 
cu Theodor Aman (1831-1891), al cărui 
stil rămăsese încremenit în formele unui 
academism cu deschidere tematică spre 
Romantism.
Artistul român școlit în Franța a fost 
cunoscut drept un pictor de valoare 
națională, fiind cel mai sincer interpret al 
spiritului românesc. El a adus reale inovații 
stilistice, fiind așadar un far călăuzitor 
pentru viitoarele generații, printre care 
cel mai reputat nume este cel al lui Ștefan 
Luchian (1868-1916). Nicolae Tonitza (1886-
1940) l-a admirat pe Luchian, urmându-i 
calea până când a ieșit la iveală în arta sa, 
„ceea ce nu se mai acoperea stilistic cu 
limbajul lui Luchian”1. 
Am amintit aceste nume, dragi nouă, 
deoarece știm că și artiștii de azi își vor 
urma exemplul maeștrilor, pentru ca, mai 
apoi, ajutați și înaripați de talent și de 
originalitate, să-și făurescă propriul destin. 
Maestrul constituie o lecție pentru ucenicul 
lui doar atunci când îi pătrunde spiritul. Un 
adevărat maestru este cel ce nu îți impune 
maniera și viziunea lui, deci nu îți anulează 
personalitatea, ci, din contră, îți va cataliza 
talentul într-un sens pozitiv. 
Doar în acest sens, al revelării spiritului 
picturii unui înaintaș, poate fi înțeleasă lecția 
maeștrilor noștri la care putem să ne referim 
și să accedem în oricare moment al drumului 
nostru spre culmile avântate ale creației 
artistice. 
Finalizând, reținem din îndemnul lui 
Frunzetti legat de moștenirea tradiției și 
urmarea autentică a unui maestru: „O mare 
economie de cultură îți vine prin profesorul-
artist-autentic, a cărui lecție ai pătruns-o 
în chip organic... Dacă ești tu însuți artist, 
vei ieși mai îmbogățit din etapa „urmăririi” 
maestrului, și mai personal, aș zice. Dacă 
însă nu urmărești procesul constituirii stilului 
la un maestru în spiritul lui, dacă nu te 
interesează frământările și zbuciumul voinței 
lui de stil, ci cauți doar să-i imiți în chip 
servil rezultatele, dacă-i preiei, mecanic, 
cuceririle stilistice fără să-i refaci, mental, 
lupta tragică a conștiinței care a elaborat 
stilul, devii un simplu epigon”2.

Prof. univ. dr. habil. Marcel Muntean

1Ion Frunzetti, În căutarea tradiției, Ed. Meridiane, 
București, 1998, pp. 105-107.
2Ion Frunzetti, În căutarea tradiției, p. 107.
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Nicolae Grigorescu (1838-1907), „Peisaj 
la Posada”, Muzeul de Artă, Cluj-Napoca

Ștefan Luchian (1868-1916), „Natura 
statică”, Muzeul de Artă, Cluj-Napoca

Nicolae Tonitza (1886-1940), „Fata 
pădurarului”, Muzeul Național de Artă, 
București



Interviu cu Marius Ciprian 
Pop: Casa de Cultură a 
Studenților este un element 
foarte important în viața 
oricărei cetăți. Este locul 
de regăsire, de odihnă, de 
popas, de indentitate 

Personalitate marcantă a Clujului, Marius 
Ciprian Pop este preot al Patriarhiei Române, 
interpret de muzică populară tradițională și 
fost director adjunct al Centrului Cultural al 
Ministerului de Interne. De-a lungul timpului, 
artistul a participat la diferite evenimente 
organizate în cadrul Casei de Cultură a 
Studenţilor (CCS), instituție pe care de 
altfel o numește „a doua casă”. Cu ocazia 
aniversării a 60 de ani de CCS, artistul a 
rememorat în interviul de față cele mai 
frumoase momente petrecute aici. „Actul 
artistic în sine l-am dobândit pe scena Casei 
de Cultură din Cluj-Napoca”, mărturisește 
interpretul cu emoție. De asemenea, 
Marius Ciprian Pop explică ce a însemnat cu 
adevărat această instituție pentru generația 
sa. „Am învățat ce înseamnă adevărata 
prietenie, care se creează numai în echipă. 
Am învățat ce înseamnă tinerețea”, 
spune Marius Ciprian Pop, care subliniază 
importanța socială și culturală a acestei 
instituții. 

Reporter: Ce amintiri vă leagă de Casa de 
Cultură a Studenților? 

Marius Ciprian Pop: Foarte frumoasă 
întrebare. Acel lăcaș de cultură, cum îi 
spune și numele, este destinat activității 
studenților. Îmi amintește de perioada în 
care eram student. Am frumoase amintiri cu 
ansamblul Mărțișorul, în principal, ansamblu 
de notorietate pentru Cluj-Napoca și pentru 

România și veritabil ambasador a tot ceea 
ce înseamnă tradițiile românești în lume. 
Eram student prin anul II, când am ajuns 
la Mărțișorul. Domnul profesor Rohian, 
dirijorul, m-a primit cu multă dragoste și 
cu brațele deschise, m-a învățat să cânt și 
așa am plecat împreună la spectacole. La 
un moment dat s-a dovedit că aș putea și 
participa la niște concursuri cu ansamblul 
folcloric Mărțișorul, eu în calitate de 
interpret, ei în calitate de dansatori. La nivel 
național am fost la Iași și la Timișoara, am 
câștigat locul I pe țară în ambele părți. Sunt 
niște trofee care pe mine m-au încurajat 
foarte mult. Sigur, le-am câștigat împreună 
cu membrii ansamblului pentru că am făcut 
un moment minunat de cătănie cu plecarea 
feciorilor în armată și mergeam cu cufere. 
După festivalul acesta au urmat concerte 
în străinătate, aproape prin toată Europa, 
unde am fost împreună cu ansamblul 
Mărțișorul și cu maestrul Dumitru Fărcaș, 
un sfânt al neamului nostru aș putea spune. 
Oameni frumoși care au învățat să iubească 
frumosul, au învățat să fie români adevărați, 
acolo, în marea familie numită Mărțișorul. 

Reporter: Ce rol credeți că are Casa de 
Cultură a Studenților? 

Marius Ciprian Pop: Un rol foarte important, 
în aspectul în care omul este o ființă 
dihotomică, adică este alcătuit din trup și 
suflet. Trupul are necesitățile lui pe care le 

știm cu toții și de multe ori îi dăm prea multă 
importanță, exagerând, dar și sufletul are și 
el necesitățile lui. Pe lângă hrana spirituală, 
hrana aceasta venită din învățătura pe 
care o primesc studenții din cursurile și 
specializările pe care le fac. Pentru că este 
nevoie și de o anumită hrană, de mângâiere, 
ca un balsam pentru sufletele lor, o anumită 
relaxare, o anumită regăsire aș putea să 
spun și aici mă refer la partea profund 
spirituală, adică duhul. Duhul acesta ca 
entitate superioară a sufletului nostru care 
este alcătuit din rațiune, sentiment, voință, 
duhul este capsula superioară a sufletului 
nostru. Duhul are și el nevoile lui, iar nevoile 
lui se satisfac în principal prin rugăciune, 
prin viața spirituală, dar și prin legătura 
cu lumea, nu numai cu Dumnezeu. Pentru 
că Dumnezeu se reflectă și în lucrurile pe 
care le-a creat și, în general în lume, mă 
refer la frumosul din lume care hrănește 
sufletul omului. Cântecul și dansul, pentru 
noi oamenii, sunt scară și legătură către 
Dumnezeu și definire a ceea ce înseamnă 
omenia, umanitatea din noi. Noi suntem 
oameni și prin faptul că știm să plecăm 
genunchii și să ne rugăm. Aceste gesturi 
să știți că le fac în mod natural și anumite 
animale, animalele sfinte, au modul lor de 
raportare la divinitate și de rugăciune, dar 
noi oamenii avem ceva în plus, anume arta. 
De actul artistic nu este capabil decât omul 
care este rafinat și apropiat spiritual de cele 
înalte, iar pentru noi românii arta tradițională 

este element de identitate și de frumusețe 
universală care ne definește, fiind un dar 
al lui Dumnezeu. În contextul acesta, casa 
de cultură, în general, cum vorbea și Lucian 
Blaga atât de frumos despre termenul de 
“acasă”, adică este locul de regăsire, de 
odihnă, de popas, de indentitate, acesta este 
casa. Casa de cultură este un element foarte 
important în viața oricărei cetăți. 

Reporter: Ce abilități ați dobândit în cadrul 
Casei de Cultură a Studenților? 

Marius Ciprian Pop: În primul rând am 
învățat să cânt, nu știu cât de bine și 
frumos, dar am învățat. În al doilea rând, 
am învățat de la profesorii de acolo prezența 
pe scenă, cum să intri pe o scenă, cum să 
saluți publicul, cum să saluți orchestra. Am 
învățat că relația cu publicul trebuie să fie 
una sinceră, am învățat cât de mult trebuie 
să cânți, când să te oprești, când să mai 
dublezi ceea ce trebuie să faci. Actul artistic 
în sine l-am dobândit pe scena Casei de 
Cultură din Cluj-Napoca. La alte abilități aș 
putea să mă refer la prietenie, am învățat ce 
înseamnă adevărata prietenie, dezinteresată, 
care se creează numai în echipă, formată 
din profesori, orchestră, cântăreți, dansatori, 
toate celelalte. Muzica în sine se bazează 
pe armonie și acolo am învățat oarecum ce 
înseamnă armonia, am învățat ce înseamnă 
tinerețea. Eu am avut noroc pentru că 
locuiam chiar în Cluj-Napoca, dar mulți 

interviu
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colegi locuiau în cămine și era destul de greu 
chiar și cu hrana de zi cu zi și am învățat 
să ne ajutăm unii pe alții și să trecem în 
bucurie peste orice încercare a vieții luând 
partea bună a lucrurilor. Am învățat să ne 
exprimăm tinerețea, am învățat ce înseamnă 
să iubim neamul, prin frumusețea pe care o 
exprimam pe scenă și am învățat să facem o 
comparație, o abilitate extraordinară în ceea 
ce privește dragostea de neam, să facem o 
comparație între România și celelalte țări. 
Eram la câțiva ani după Revoluție și doar ce 
s-au deschis granițele, încă era nevoie de 
viză, era așa o bucurie că ajungem acolo. 
Dar am făcut o comparație între ceea ce 
înseamnă materie și spirit, Europa ca și 
astăzi din păcate și atunci era golită de 
spirit, de esență, de profunzimi. Era foarte 
mare bucuria când plecam, pentru faptul că 
plecam în turneu, dar era extrem de mare 
bucuria când ne întorceam, prin faptul că ne 
întorceam acasă, unde aveam profunzimi, 
unde mâncarea aducea bucurie. Primul 
popas era să ne oprim la Negreni și să 
mâncăm ceva tradițional, după două sau trei 
săptămâni de vizite prin întreaga lume unde 
nimic nu avea gust, nimic nu avea miros, 
totul era din plastic și frumos împachetat. 

Reporter: Păstrați și acum legătura cu 
oamenii din cadrul Casei de Cultură a 
Studenților pentru a face diferite evenimente 
sau în viața de zi cu zi? 

Marius Ciprian Pop: Bineînțeles, e familia 
mea.Vă mărturisesc faptul că acum de 
curând am început să filmez un colaj de 
colinde chiar fără public pe scena Casei 
de Cultură a Studenților, deși puteam să 
merg oriunde în natură, dar m-am gândit 
că mă atrage dorul de această scenă și 
îi mulțumesc domnului director Flavius 
Milășan pentru că m-a primit ca acasă la 
mine, cum o face întotdeauna. M-a primit 
în familie și mi-a dat voie să filmez peste 
o jumătate de oră de colinde pe care o 
să le vedeți în spațiul public în zilele care 
urmează, pentru că există o legătură care nu 
se poate distruge toată viața între altarul la 
care slujești și tine însuți. Între mine însumi 
și altarul care se numește în plan cultural 
Casa de Cultură a Sudenților, scena de acolo 
este o legătură pe care trebuie să o cultiv, 
dacă nu mă duc acolo mă simt golit, mă 
simt înstrăinat, măcar de câteva ori pe an 
trebuie să pășesc pe această scenă, merg 
și când nu sunt spectacole pentru că mă 
regăsesc în tinerețea, puterea și în bucuria 
pe care o trăiam atunci când eram membru 
al ansamblului Mărțișorul. 

Reporter: Care este părerea dumneavoastră 
despre rolul dezvoltării culturii în cadrul CCS? 

Marius Ciprian Pop: Dimensiunea aceasta 
spirituală este profundă și fiecare generație 
de studenți vine cu sentimentul propriu de 
contribuție la dezvoltarea culturii. Rolul este 
foarte, foarte important deoarece acolo 
studenții se regăsesc ca la ei acasă. Oamenii 
învață să iubească România, învață să 
iubească toate valorile neamului românesc. 
Și dacă este vorba despre o dezvoltare, 
aș putea să vă spun mai mult despre o 
constanță, adică activitatea culturală de 
la Casa de Cultură a Studenților din Cluj-
Napoca, se remarcă prin constanța ei. 
Niciodată nu a scăzut activitatea de acolo, 
chiar dacă nu a avut vârfuri, important este 
că nu a scăzut și că s-a ținut la superlativ. 
Important este că există un ansamblu acolo 
de peste 60 de ani, important este că sunt 
activități culturale din toate domeniile, nu 
doar folclorice, eu vorbesc despre acestea 
fiindcă le cunosc mai bine deoarece fac parte 
din domeniul meu. Toate reprezintă într-un 
mod concret frumusețea sufletului omenesc 
și frumusețea tinereții studențești care se 
adună acolo în fiecare an. 

Reporter: Care este cea mai frumoasă și 
dragă amintire care este întipărită în mintea 
dumneavoastră legată de CCS? 

Marius Ciprian Pop: Totul a fost frumos, 
credeți-mă că mă puneți să aleg în momentul 
acesta dintr-o grădină cu flori, foarte multe 
și înmiresmate. Probabil cea mai mare 
bucurie am avut-o când am câștigat premiile 
acestea la nivel național, Festivalul Național 
de la Iași, pentru că m-am dus așa cu mari 
emoții și am câștigat cu acel moment de 
cătănie împreună cu ansamblul Mărțișorul. 
Probabil asta este cea mai frumoasă amintire 
pe care o port în sufletul meu și care mi-a și 
definit cariera într-un fel. 

Reporter: Acum la final, aș dori să știu ce le-
ați transmite oamenilor în această perioadă? 

Marius Ciprian Pop: În această perioadă 
oamenilor le transmit că îmi este foarte 
dor de bucuria lor, mi-e foarte, foarte dor 
de bucuria oamenilor. Să știți că dacă noi 
suntem oameni în adevărata dimensiune 
a existenței noastre, avem datoria să nu 
pierdem bucuria, orice creștin are această 
datorie sfântă. Repet pentru toți, să ne 
bucurăm.  

Alexia Bill, studentă an I, Departamentul de 
Jurnalism și Media Digitală

interviu
DOREL VIȘAN
„Activitatea artistică trebuie să 
transmită un mesaj de bine, de 
frumos și de adevăr” 

Maestrul Dorel Vișan este o personalitate 
a Clujului. Artistul nu s-a făcut remarcat 
doar în meseria sa de actor de film, director 
al Teatrului „Lucian Blaga” din Cluj și poet 
român, ce și-a consolidat și o solidă reputație 
europeană, ci și în participarea sa constantă 
la evenimentele organizate în cadrul Casei de 
Cultură a Studenților din Cluj. La aniversarea 
a 60 de ani de la înființarea CCS, Dorel 
Vișan își reamintește cu drag de vremurile 
de efervescență culturală. „A fost o vreme 
când se făcea cultură”, povestește actorul. De 
asemenea, artistul aduce în discuție frumoasa 
prietenie cu Dumitru Fărcaș. „A fost o prietenie 
pentru că aveam aceleași idealuri culturale. 
Nu se va mai naște un om ca el, în grabă, în 
România”, mărturisește Dorel Vișan. CCS este 
pentru Dorel Vișan despre aduceri-aminte  și 
despre prietenii legate cu oameni valoroși, 
artiști ce au promovat dezvoltarea prin frumos 
a acestei țări, prin învățăturile și mesajele 
transmise prin munca acestora. Pe de altă 
parte, artistul a dorit să tragă un semnal de 
alarmă și să ofere tinerei generații câteva 
sfaturi.

Narcisa-Maria Andronic: Ce amintiri frumoase 
vă leagă de Casa de Cultură a Studenților din 
Cluj?

Dorel Vișan: În primul rând, mă leagă o 
perioadă de efervescență culturală care a 
fost odată și care nu mai e. Adică a fost o 
vreme când se făcea cultură de amatori, când 
studenții aveau echipe. Și mă leagă faptul că 
am avut acolo activitate. Mergeam la activități, 
recitam. Mă mai leagă amintirea lui Dumitru 
Fărcaș. Amintiri  frumoase sunt, dar ele nu mai 
sunt pricepute astăzi. Exista bucuria muncii. 
La un artist dacă nu are bucurie pentru ceea 

ce face, face degeaba. Nu are niciun rezultat. 
Deci, artistul trebuie să aibă, și nu numai 
artistul, orice om, în orice domeniu, bucuria 
muncii. Altfel, nu mai este fericit și nu este 
satisfăcut de ceea ce face.

N.M.A.: Chiar doream să vă întreb despre 
maestrul Dumitru Fărcaș, un artist de legendă, 
pe care din păcate nu îl mai avem astăzi alături 
de noi. Ce mi-ați putea spune despre prietenia 
dumneavoastră cu dumnealui?

D.V.: Ce să îți spun? A fost o prietenie pentru 
că aveam aceleași idealuri, idealuri culturale 
care nu știu dacă mai sunt acuma. Acum 
sunt idealuri de vaccinare, de conflicte... 
Atunci erau niște idealuri culturale. Nu mai 
este nevoie de ele. Și bineînțeles, era marele 
lui talent și marea lui capacitate de a capta 
lumea. Nu se va mai naște un om ca el, în 
grabă, în România. Deci, asta mă leagă. 
Problema e că artistul era artist. Acum, artistul 
s-a transformat într-un fel de instrument de 
divertisment. Acum, artistul face reclame.

N.M.A.: În acest context, ce recomandări 
ați avea pentru publicul tânăr, care poate își 
mai dorește să valorifice acele idealuri, chiar 
dacă în prezent nu se mai pune atât accent 
cum se făcea cândva, precum ați menționat și 
dumneavoastră?

D.V.: Acum publicul tânăr este derutat de ce 
se întâmplă și nu mai are puncte de sprijin 
așa cum au avut odată tinerii, pentru că s-a 
schimbat sistemul de lucru. Meseriile culturale 
au devenit un fel de sclăvăraie, iar la unii 
tineri le place treaba asta, pentru că le dă 
impresia de libertate. Dar libertatea nu e așa. 
Libertatea e mai complicată. Libertatea e să știi 



că niciodată nu ești liber. Aia-i libertatea. Deci, 
ce să le spun? Este complicat. Degeaba le-aș 
spune eu ceva, pentru că conjunctura trebuie 
să se încadreze într-un plan național sau într-
un plan universitar. Așa niciodată nu se poate, 
căci oamenii particulari ne-au lăsat idei, dar 
ele trebuie puse în practică și în practică le 
poate pune numai comunitatea. Deci, asta este 
problema. Casa de Cultură  a Studenților avea 
niște rosturi. Astăzi, există o influență nefastă 
asupra culturii, care vine din lumea pe care o 
trăim și care nu mai are aceleași principii.

N.M.A.: Credeți că vreodată s-ar putea să 
revenim la acele principii?

D.V.: Dacă vreodată va fi o generație care să 
se trezească, da! Vezi mulți oameni care laudă 
munca de acasă, stau în pijama și apasă cu 
un deget pe butoane. Nu mai trebuie să se 
trezească la ora 05:00. Altădată la ora 05:00, 
Clujul era ca un furnicar. Acum nu e nimeni nici 
la 09:00. Nu mai este aceeași activitate, deci 
problema e mai complicată, nu se poate epuiza 
prin răspunsuri. Dar cam asta este ordinea.

N.M.A.: Afirmați că acum lumea s-a schimbat, 
că nu mai este cum era cândva. Considerați 
că pandemia a avut acest rol nefast, pe lângă 
mentalitatea schimbată a acestei generații?

D.V.: Ea (n.r. pandemia) a avut acest rol 
nefast, pentru că asta s-a și vrut. Asta s-a 
vrut și a reușit până acuma și va reuși și 
mai departe, fiindcă oamenii s-au adaptat 
la pandemie. Omul se adaptează repede la 
comoditate. De ce să își facă probleme, când 
poate sta liniștit acasă cu nevasta? Acum și 
aresturile, nu vezi?! Se fac la domiciliu. Nu se 
mai fac la închisoare. Nu mai merg oamenii 
la închisoare, stau acasă cu paharele de vin 
pe masă. Și vindecarea nu se face! Pentru că  
întotdeauna trebuie trecut prin suferință, ca 
să se poată face vindecarea. Atâta timp cât 

aresturile se vor face la domiciliu și lucrurile 
nu se vor schimba, oamenii nu-și vor schimba 
conștiința. Deci, le va plăcea acest lucru, 
este un lucru minunat și modern. Vor lăuda 
aceste lucruri. Numai o masă de oameni 
poate face modificări, un singur om nu poate 
schimba nimic. Un singur om poate să emită 
niște gânduri, niște idei care se duc în vânt, 
deoarece nimeni nu le aplică.

N.M.A.: În calitate de actor și artist, ce trăiri 
aveați când publicul se ridica în picioare, 
aplăudându-vă și apreciindu-vă munca?

D.V.: Aveai senzația că ți-ai îndeplinit misia. 
Aia era senzația. Acum artiștii nu mai știu 
ce e aia misie. Ei fac reclame, fac bancuri și 
așa mai departe. Nu mai fac spectacole care 
să transmită mesaje. Aici este problema. 
Activitatea artistică trebuie să transmită un 
mesaj de bine, de frumos și de adevăr. Dacă 
nu transmit aceste valori, e un nimic. 

N.M.A.: Ca de final de an 2020, ce a fost încă 
de la început plin de evenimente tragice și 
suferințe, ce gânduri ne-ați transmite pentru 
anul nou ce vine, care sperăm să fie unul mai 
bun?

D.V.: Noi de când ne știm tot asta facem în 
fiecare an. Sperăm că va fi un an mai bun și 
nu e mai bun. Deci, dacă eu aș transmite o 
treabă din asta într-o lume mincinoasă, aș mai 
contribui cu o minciună. De aia, în ultimul timp 
nu mai transmit așa ceva. Doar să-i dăm timp, 
ca lumea să se trezească, să vadă că drumul 
pe care mergem nu este bun și să se unească 
ca să găsească drumul cel bun. Asta pot să 
transmit. 

Interviu realizat de Narcisa-Maria Andronic, 
studentă anul I, Departamentul de Jurnalism și 
Media Digitală

Casa de Cultură a 
Studenților, un mediu al 
energiilor creatoare
Relația de prietenie și colaborare dintre 
Departamentul de Jurnalism și Media Digitală 
și Casa de Cultură a Studenților (CCS) a 
început cu mulți ani în urmă. Ea s-a închegat 
și a devenit mai puternică odată cu trecerea 
timpului, iar în anul 2019 s-a oficializat prin 
semnarea unui acord de practică. A fost, 
de altfel, debutul unei colaborări fecunde 
și frumoase nu numai cu Revista SEMN, ci 
cu întreaga instituție care s-a dovedit a fi 
o veritabilă platformă de practică pentru 
studenții din cadrul facultății noastre. În acest 
fel, practica efectuată în cadrul CCS este 
recunoscută, lucru ce ușurează mult căutările 
studentului aflat uneori în imposibilitatea 
de a-și găsi o instituție în cadrul căreia să 
efectueze stagiul. Unele dintre cele mai bune 
texte pe care studenții le-au realizat în cadrul 
atelierului de presă scrisă au văzut deja lumina 
tiparului. Acest lucru îi motivează pe studenți, 
care reușesc astfel să aplice în practică tot ceea 
ce discutăm în cadrul orelor de curs. Tinerii, 
aflați la început de drum, deprind tehnicile de 
documentare și de redactare, însușindu-și mai 
bine teoria prin munca de teren. Astfel, sunt 
puși în fața unor situații reale, fiind nevoiți 
să intervieveze personalități sau să surprindă 
în reportajele lor atmosfera de la diferite 
evenimente organizate de CCS. Un astfel de 
exercițiu l-a constituit de-a lungul timpului 
Festivalul Național Studențesc de Pictură, 
Grafică și Fotogafie „Vizualia”. La ultimele 
ediții, studenții au participat cu fotografii, fiind 
coordonați de conf. univ. dr. Andreea Mogoș 
și de lect. univ. dr. Rareș Beuran. 2019 a 
reprezentat o premieră, pentru că a fost anul 
în care studenții din cadrul Departamentului 
de Jurnalism și Media Digitală, coordonați de 
prof. univ. dr. Elena Abrudan, au participat 
pentru prima dată cu lucrări de grafică 
digitală. De asemenea, tinerii au lucrat cu 
pasiune pentru a reda cu acuratețe informațiile 
prezentate, acoperind mediatic evenimentul în 
întregime. Tot la recomandarea CCS, studenții 
au participat la numeroase alte evenimente 
surprinzând, nu numai prin textele lor, ci și 
prin fotografii sau producții video, activitatea 
culturală a instituției. Produsele lor (materiale 
de presă scrisă, producții audio-video) au fost 
publicate pe platforma UBB Radio, unde aceștia 
sunt îndrumați de conf. univ. dr. Cristina Nistor, 
pe platforma UBB TV, sub îndrumarea lect. univ. 

dr. Rareș Beuran sau Media Project, coordonați 
de lect. univ. dr. Andrei Costina. Îi mulțumesc, 
așadar, doamnei referent Cecilia Stoica, pentru 
implicarea și răbdarea de care a dat dovadă, 
pentru bunăvoința și căldura cu care îi primește 
de fiecare dată pe studenți.  Această colaborare 
este, în viziunea mea, cu atât mai importantă 
în contextul actual, cel al învățământului online, 
când ne confruntăm cu un alt tip de nevoi. 
Nevoia de socializare, de apartenență la un 
grup, la o comunitate. J. Naisbitt cataloghează 
foarte plastic timpul schimbării ca fiind vremea 
dintre paranteze (Naisbitt, 1988: 279). În 
accepțiunea acestuia, vremea parantezei este 
și vremea întrebărilor. Traversăm o perioadă 
tulbure și trăim timpuri pe care le-am putea 
categorisi ușor la distopii. Uneori ne simțim 
dezrădăcinați, uniformizați, rutinați. Cred 
că avem nevoie de locuri care să confirme 
identitatea noastră: de studenți, de profesori, 
de maeștri, de discipoli. Și am convingerea 
că CCS poate să contribuie la crearea unei 
identități în tot acest abis informațional. Pe 
de altă parte, tinerii au nevoie și de un altfel 
de mediu în care să performeze, de un loc 
mai puțin formal, de un loc al întâlnirilor și al 
povestirilor. Pentru că tocmai aceste povești, 
deopotrivă mobilizatoare și fermecătoare, au o 
putere imensă. Ele sunt cele care ne dictează 
uneori traiectul profesional. În acest context, 
Casa de Cultură a Studenților reușește să se 
profileze ca un mediu al energiilor creatoare, 
un creuzet al tinerelor talente, un „acasă” 
indispensabil pentru cei care se află la început 
de drum. Acest edificiu al culturii împlinește, 
iată, o viață de om: 60 de ani de existență 
neîntreruptă. Am citit și editat interviurile 
pe care studenții au reușit să le realizeze 
cu  personalități marcante ale Clujului (Ioan 
Aurel Pop, Dorel Vișan, Marius Ciprian Pop 
etc.) și pe care le puteți citi în acest număr 
aniversar. Textele mi-au dezvăluit frânturi din 
istoria acestei instituții, o istorie fascinantă și 
foarte puțin cunoscută de publicul larg. Veți 
vedea, lecturându-le, că rolul CCS este esențial 
într-un oraș universitar, indiferent de câte 
spații de creație, convenționale sau mai puțin 
convenționale, vor exista. Pentru că niciuna 
dintre aceste instituții nu va putea coagula 
energia studenților din Cluj-Napoca. 

Lect. univ. dr. Oana Ometa
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Prof. univ. dr. ELENA 
ABRUDAN - Perspective 
culturale în Jurnalism și 
Media Digitală

Victor Măruțoiu: Stimată doamnă Elena 
Abrudan de unde vine duhul scrisului, al 
jurnalismului și cum se dezvoltă în el spiritul 
uman? Ce aspecte determină acest duh să 
dea roade mediatice?

Prof. univ. dr. Elena Abrudan: Este o 
întrebare generoasă care merită un răspuns 
bine gândit. Se știe că întotdeauna, 
jurnaliștii talentați sunt și scriitori, sunt 
oameni care știu să construiască și să spună 
o poveste, să descopere publicului aspecte 
inedite ale realității, să ofere o nouă lectură 
a evenimentelor, privite dintr-o perspectivă 
proaspătă și cu o implicare exemplară în 
analizarea subiectelor abordate. Cu toate 
acestea, nu toți scriitorii sunt și jurnaliști. 
Jurnalismul presupune mai mult decât 
talent literar; e nevoie de un spirit curios, 
incisiv, de o privire lucidă asupra realității, 
de dorința de a discuta, de a dezbate 
problemele din societate și chiar imboldul de 
a oferi soluții. Este o dorință de comunicare 
cu lumea, cu semenii, o încercare de a 
interpreta și apoi de a transmite rezultatele 
muncii laborioase de documentare, 
analizare, redactare și ilustrare a subiectelor 
abordate. Și, nu în ultimul rând, este o 
dorință de a deschide și a oferi publicului 
teme ce țin de evoluțiile prezente și proiecții 
în viitor. 

V.M.: Sunteți o profesionistă în ale scrisului. 
Cum vedeți relația scriitor – cititor ?

E.A.: Există două perspective din care 
putem privi această relație. Una se referă 

la un public larg și eterogen; este aceea a 
înțelegerii că orice text poate avea atâtea 
semnificații câți cititori au lecturat lextul. 
Este vorba de formarea semnificației unui 
text prin lectura acestuia, de descifrarea 
semnificației intenționate de autor și de 
completarea ei cu semnificații datorate 
experienței personale , dar și orizontului 
cultural și de așteptare al lectorului unui 
text. Este un proces complex care asigură 
viabilitatea unei opere peste timp, în diferite 
culturi și în contexte politice, sociale și 
economice diferite. Cealaltă perspectivă 
presupune lectura operei de către specialiști, 
de către critici, istorici literari și de către 
ceilalți scriitori. Ideea e că în felul acesta, 
operele sunt analizate, lăudate sau 
contestate, total sau parțial și sunt așezate 
la locul cuvenit în istoria unei literaturi, cel 
puțin la momentul și în contextul respectiv. 
Iar timpul va confirma sau infirma ierarhia 
astfel creată. Dincolo de această abordare 
critică manifestă, trebuie să ținem cont de 
lectura confraților, a celor care se ocupă 
cu scrisul și pot să-și manifeste respectul, 
simpatia, acordul sau dezacordul, susținerea 
unei scrieri sau a unui autor. Astfel se 
realizează o ierahie neoficială, dar care 
poate fi benefică formării sau evoluției unui 
scriitor.

V.M.: Ce anume credeți că influențează, în 
sens constructiv și benefic, creația literară?

E.A.: Cred că unul din factorii care pot 
influența creația literară este funcționarea 
la standarde de calitate a presei culturale. 

Avem jurnaliști culturali foarte buni. Există 
jurnaliști și scriitori care scriu regulat 
în revistele de cultură de la noi, care 
sunt foarte activi și pun probleme foarte 
importante. Îmi place că sunt abordate 
aspecte importante ale societății noastre; 
sunt analizate, uneori criticate scrierile și 
revistele mai noi sau mai vechi, scriitorii, 
artiștii, dar poate că e nevoie să fim mai 
incisivi în anumite privințe. Desigur, nu tot 
ce se scrie va rămâne, dar există un proces 
de selecție realizat de critici și de timpul 
neiertător. Pentru a opera selecția și a alege 
niște vârfuri, trebuie să existe o bază foarte 
mare de oameni care scriu bine și ale căror 
texte pot influența evoluția lucrurilor în 
societate. 

V.M.: Care este relația jurnalist-lector?

E.A.: Prin natura profesiei, jurnaliștii pot 
să fie niște mediatori, ei pot să traducă 
publicului un limbaj prea specializat, să 
selecteze  și să propună cititorilor teme 
actuale și autori care, prin creația lor, 
răspund nevoii publicului de a analiza, de a 
cerceta realitatea sau care înceară să aducă 
o schimbare în modul nostru de a vedea 
lumea. Pe de altă parte, între jurnaliști 
și cititori, există o relație cu dublu sens. 
Jurnaliștii trebuie să fie atenți la reacția 
publicului, ei se străduiesc să înțeleagă 
care sunt interesele de lectură ale cititorilor, 
ce teme de dezbatere pot să lanseze. Din 
multitudinea de evenimente și informații 
care ne copleșesc în fiecare zi pe toate 
canalele media ei trebuie să țină cont de 

agenda zilei, să selecteze  și să stabilească 
care sunt subiectele de presă, care să fie 
cea mai bună și atractivă abordare pentru 
cititori. Mai ales în cazul mediei online, 
atractivitatea formală și conținutistică 
a textelor poate să determine numărul 
de accesări și comentariile pe marginea 
materialelor de presă.

V.M.: Cum se desfășoară pregătirea tinerilor 
jurnaliști, în ce linie se încadrează viitoarea 
mass-medie românească?

E.A.: Consider că, mai ales acum, cerințele 
vieții, ale societății și mai ales, ale tinerilor 
cu care noi lucrăm, în cadrul școlii de 
jurnalism de la Universitatea Babeș-
Bolyai pretind o mai accentuată focalizare 
pe interacțiunea membrilor societății cu 
evenimentele curente. De aceea, încercăm 
să oferim studenților posibilitatea de a 
dobândi cunoștințe prin care individul 
poate să înțeleagă mai bine textele scrise 
și audio-video pe care le recepționează și 
care să-l ajute să-și facă o reprezentare 
a ceea ce se întâmplă în jurul nostru, a 
evenimentelor la care suntem participanți 
sau spectatori și, nu în ultimul rând, să-i 
ajute să participe la crearea semnificațiilor 
în societate. Datorită dezvoltării noilor 
tehnologii, trăim într-o lume în care 
evenimentele se succed și se schimbă cu o 
repeziciune uimitoare. Tocmai de aceea, noi 
nu putem fi doar niște spectatori pasivi ai 
evenimentelor politice, sociale, și economice 
din societate. Dimpotrivă, suntem provocați 
să reacționăm la diferitele abordări ale 

interviu
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evenimentelor pe plan global, național și 
local prin implicare în dezbaterile pe noile 
teme pretinse de schimbările și evoluțiile 
rapide, prin încercarea de a înțelege noile 
direcții de acțiune, de a înnoi mentalități și 
modele de acțiune. Dar acțiunea presupune 
posibilitatea de a accesa niște cunoștințe 
și de a le folosi pentru crearea de noi 
semnificații în societate. Media digitală 
este noua specializare organizată în cadrul 
Departamentului nostru, iar prin curriculum 
și metode de predare-învățare inovatoare, 
ea oferă studenților competențele necesare 
pentru a răspunde noilor cerințe ale 
societății.
Lumea evoluează în ritm alert, provocările 
sunt tot mai mari și din această cauză 
avem impresia că timpul este tot mai 
scurt. Acum nu există indivizi care să aibă 
o pregătire enciclopedică. Dimpotrivă, 
datorită multitudinii de cunoștințe, de lucruri 
pe care poți să le înveți, la care ai acces, 
interacțiunea cu acestea, chiar posibilitatea 
de a încerca să schimbi ceva presupune o 
mai mare specializare, o focalizare pe o nișă, 
pe un domeniu mai îngust, în care poți să 
fii foarte bun, să încerci să schimbi ceva, 
pentru că numai încercând să adăugăm cât 
de puțin la ceea ce există în societate și în 
cultura noastră putem să avem pretenția 
că există o evoluție benefică în societate.  
Schimbările rapide în toate domeniile pretind 
specialiști care să acceseze noile cunoștințe 
și să folosească cea mai nouă tehnologie. 
Posibilitatea de specializare pe presa scrisă 
print și online, pe jurnalismul radio și de 
televiziune este potențată de activitatea 
studenților în proiectele extracurriculare 
(Studentpress, Radio UBB online, UBB 
TV, Media Project) prin care ei au ocazia 
sa-și distribuie materialele realizate și să 
se promoveze în media. Dincolo de asta, 
am încercat să introducem în curricullum 
și în cursurile nostre noțiuni de educație 
media. În maniera de lucru specifică în 
cadrul Departamentului de Jurnalism și 
Media Digitală, aceasta presupune tocmai 
achiziționarea acestui set de cunoștințe și 
de abilități practice, care îl ajută pe cel care 
privește, ascultă, cel care recepționează, 
percepe anumite texte, să le înțeleagă și să 
discearnă ce este adevărat și ce este fals în 
discursurile care populează spațiul public. 
Tocmai această competență în media îi 
poate ajuta să faca o selecție a ceea ce este 
valoros, ceea ce li se potrivește sau doresc 
să exploreze pentru a se specializa. Studenții 
noștri învață să producă, să filmeze, să 
editeze, să fie reporteri. Toate produsele pe 
care le fac nu se pot realiza fără această 
înțelegere profundă a realității care ne 
înconjoară, iar educația media contribuie la 
această înțelegere.

V.M.: Care au fost personalitățile care v-au 
marcat?

E.A.: Lucian Blaga a fost primul poet care 
m-a impresionat în mod plăcut, pentru că 
răspunde sensibilității noastre moderne 
sau, cel puțin, la acel moment, în anii de 
liceu, Lucian Blaga fost primul poet care 
a răspuns dorințelor mele de a înțelege 
lumea mai profund, de a explora mai mult. 
Franz Kafka și Liviu Rebreanu au fost ceva 
extraordinar. I-am citit foarte devreme și 
pot spune că mi-au oferit o bună înțelegere 
a realității foarte devreme, încă în anii de 
gimnaziu. Gabriel García Márquez a fost un 
autor care m-a marcat profund și, de fapt, 
întreaga literatură latino-americană, despre 
care am scris după aceea în teza mea de 
doctorat. Și, desigur, marea literatură rusă, 
Mihail Bulgakov fiind unul din prozatorii mei 
preferați și romanele lui fabuloase. Vreau 
să-i amintesc în răspunsul meu pe cei care 
au contribuit la formarea mea ca om, ca 
profesor, cercetător și scriitor. Este vorba 
despre profesorii mei și chiar dacă nu-i voi 
nominaliza pe toți, imi amintesc cu drag 
de profesorul de matematică din gimnaziu,  
Babilon Andrei sau profesoara de limba și 
literatura română din liceu, Eugenia Pop; mă 
gândesc și la profesorii mei din facultate, 
Liviu Petrescu și Georgeta Antonescu, cu 
regretul că nu am făcut acest lucru înainte 
ca dânșii să plece dintre noi; mă gândesc 
la contemporanii mei, profesori, colegi sau 
scriitori care au avut curajul să spună ceva 
despre mine, despre realizările mele sau 
micile neîmpliniri ajutându-mă astfel să 
continui pe calea aleasă și să-mi configurez 
viitorul.

V.M.: Cum vedeți literatura zilelor noastre și 
literatura tânără?

E.A.: Greu de răspuns punctual la o 
întrebare care pretinde cunoașterea 
ierarhiilor mai noi sau mai vechi, 
frecventarea canonului literar pentru a 
vedea unde ne încadrăm sau o susținută 
activitate de istoric și critic literar. Totuși 
se poate observa varietatea stilurilor și a 
temelor abordate în literatură, apetența 
spre experiment în proză și poezie, 
încercarea tinerilor scriitori de a-și face loc 
pe o piață de carte saturată de literatura 
clasică și autori consacrați. Important mi 
se pare că există o emulație, chiar un spirit 
contestatar, multe inovații și încercarea 
de a da un răspuns valid problemelor 
contemporaneității. Mulți dintre tinerii 
scriitori aleg să nu se manifeste într-un 
cadru instituțional, pentru că astfel se simt 
mai liberi și se delimitează de scriitorii care 
poate nu înbrățișează aceleași idei și vederi 

despre lume și despre literatură. Totuși 
cred că viața instituțională, în cadrul unei 
asociații a scriitorilor, facilitează cunoașterea 
reciprocă și participarea la dezbateri în care 
ar putea să-și aducă o contribuție importană 
tocmai prin noutatea abordărilor, printr-un 
spirit incisiv, prin introducerea unor metode 
de creație inovative, prin consolidarea 
noilor tendințe și direcții în care se mișcă și 
literatura contemporană.

V.M.: Ce proiecte de viitor aveți?

E.A.: Pe lângă literatură, am fost 
dintotdeauna pasionată de artele frumoase. 
De aceea, în afară de continuarea proiectului 
Scriitori clujeni în dialog, și Blaga revisited, 
în care am exersat critica literară și de artă, 
proiectele mele de viitor vizează cultura 
vizuală.

V.M.: Lăsați un colț al inimii scriitoarei Elena 
Abrudan în sufletele cititorilor...

E.A.: În cele ce urmează reiterez câteva idei 
pe care le-am exprimat deja, dar care mi 
se par importante având în vedere profesia 
pe care am ales-o în viață.. Mie mi se pare 
că trăim într-o lume minunată și destul 
de colorată, dar niciodată nu am crezut că 
există o lume perfectă, o lume ideală. Sigur 
că la început imaginea mea despre lume 
era una destul de sărăcăcioasă în privința 
experienței mele directe cu lumea, dar am 
încercat să completez această experiență 
directă cu lecturile pe care le aveam. Și, așa 
cum știm, literatura este foarte bogată. Se 
scriu tot felul de lucruri interesante, bune, 
rele, curioase, dar viața este complicată, 
este foarte complexă, iar fericirea nu este 
continuă. Toate aceste lucruri le-am înțeles 
foarte demult, de aceea cred că sunt destul 
de pragmatică. Dacă ne dorim foarte mult 
unele lucruri, trebuie să încercăm să facem 
cumva ca ele să se și întâmple. Nu reușim 
întotdeauna. Câteodată, când fac bilanțul 
la ceea ce am dorit să realizez, să zicem 
pe plan profesional, îmi dau seama că ar 
mai trebui să scriu o carte, că vreau să 
dau startul unui nou proiect, că vreau să 
mai citesc de plăcere sau pentru că simt 
nevoia să fiu mai informată despre tot ce 
este nou și interesant în lume. Nu există 
perfecțiune, dar e bine să ne îndreptăm 
spre ea și cred că lumea ideală este una în 
care oamenii acceptă viața așa cum este, 
în care încearcă să fie cât mai prezenți, să 
nu viseze lucruri care nu se pot realiza. 
Și visarea este importantă, dar trebuie să 
fie cumva secondată de acțiunile care să 
împlinească visul. Cu toții avem idealuri, dar 
trebuie să facem ceva pentru ca ele să se 
îndeplinească. Prin urmare, lumea trebuie să 

fie populată de oameni foarte conștienți că 
trăiesc într-o lume imperfectă, dar frumoasă, 
de oameni care să înțeleagă că viața este 
un dar nemaipomenit, că viața înseamnă 
responsabilitate și că suntem datori față 
de noi înșine și față de generațiile care vin 
după noi să facem tot ce ne stă în putință să 
ne perfecționăm, să devenim specialiști de 
top, să fim mai buni și mai generoși cu noi 
înșine și cu cei din jurul nostru. Este singura 
modalitate prin care generațiile viitoare vor 
putea să beneficieze de standarde înalte și 
de un bagaj informațional care să-i ajute 
să pornească în viață de la un alt nivel și 
să aducă plusul de cunoaștere și expertiză 
pe care ni-l dorim atât de mult în domeniul 
nostru de activiate și la modul general. Ceea 
ce noi nu reușim să realizăm vor realiza 
ei, dar este important ca noi să creăm 
premisele acestui plus pe care ei ar putea să 
îl aducă societății, vieții, lumii. 

Interviu realizat de dr. Victor Constantin 
Măruțoiu



Et in Arcadia ego
Dacă zicerea latină este îndreptată cu precădere 
călătoririlor înspre şi dinspre tărâmurile nefiinţei 
eu unul mi-am permis dintotdeauna o electivă 
deturnare de semn şi sens utilizănd-o ca 
vestire a celebrării de întru sărbătoare a eternei 
reîntoarceri aşa că firesc am ales-o să-mi fie 
generic pentru mărturisirile legate de prezenţele 
şi re-prezenţele mele întru spirit şi faptă în şi la 
Casa de Cultură a Studenţilor „Dumitru Fărcaş” 
din Cluj-Naopca, acum la a 60-a aniversare.
Ca orice existare de întru studenţie la Cluj, nici 
eu nu am putut ocoli, şi de fapt nici nu am dorit 
să ocolesc, interacţiunea cu Casa de Cultură a 
Studenţilor „Dumitru Fărcaş”. Conferinţele despre 
fotografia creativă ale Domnului ing. Mircea Albu, 
vizitarea şi mai apoi participarea la expoziţiile 
comune ale fotocluburilor studenţeşi, numeroase 
pe atunci, vizionarea de filme avangardiste 
şi experimentale, nedifuzate pe circuitele de 
cinematografe, festivalurile de teatru, folclor şi 
artă studenţească, participarea în colectivele 
redacţionale care realizau foile pline de haz 
şi şopârle ale festivalurilor, vizionarea şi apoi 
participarea ca fotoclub Design la spectacolele 
superbului, rebelului şi liberului, de condiţionările 
ideologice ale sistemului politic comunist, cenaclu 
Gaudeamus, la spectacolele căruia împreună cu 
colegii proiectam live şi interactiv, pe ecranul 
de pe scena sălii de spectacol, diapozitive de 
artă fotografică, realizate de noi, ce însoţeau 
comentând şi ilustrând căntecele şi poeziile 
cantautorilor Adriana Ausch, Marcela Saftiuc, 
Anda Călugăreanu, Florian Pitiş, Doru Tufan, 
Mircea Florian, Radu Stănculescu, a poetului 
Horia Bădescu, a umoristului Cornel Udrea, şi 
a mulţi altor artişti, studenţi, emergenţi sau 
deja consacraţi, ce vedeau şi fizic şi metafizic 
spectacolele cenaclului ca fiind o insulă de 
calificată libertate desprinsă din chingile şi 
rigorile impuse de regimul comunist, frecventarea 

atelierului fotoclubului CASEI, m-au transformat, 
ca pe mulţi colegi în, şi îndrăgostit, şi dependent 
de acest loc minunat şi magic. Apoi, după din nou 
prezenţa ca spectator şi fotograf la evenimentele 
desfăşurare la CASĂ, în anii ‘90, a venit şi 
întălnirea, în 2003, cu Revista SEMN, iniţiată de 
Dl. Director Silviu Corpodean şi de Redactorul 
şef, Cecilia Stoica. Astfel a început o minunată 
prietenie cu revista, cu sora ei, revista alternativă 
PARASEMN, şi cu frăţiorul, pliant de felul lui, dar 
care excedând de la început condiţia de pliant 
şi operând ca un jurnal al activiăţilor cercurilor 
şi formaţiilor dar şi ca o tribună a creaţiilor şi 
proiectelor literare şi jurnalistice a trebuit să fie 
numit ca fiind pur şi simplu REPER, cu minunaţii 
colaboratori, studenţi, absolvenţi, oameni de 
cultură ce şi-au dedicat cu pasiune şi pricepere 
timpul şi energiile pentru a realiza aceste bijuterii 
ce sunt şi oglinzi şi ambasadori ale CASEI, de la 
prezentarea activităţii cercurilor şi formaţiilor la 
încurajarea, prezentarea şi promovarea creaţilor 
literare şi cele dintr-un evantai larg deschis 
ale artelor vizuale. Cu această ocazie ţin să 
mulţumesc pentru grija şi sprijinul de care au 
beneficiat atât SEMNUL, cât şi PARASEMNUL şi 
REPERUL, din partea directorilor CASEI, respectiv 
a Domnilor Silviu Corpodean, Dumitru Fărcaş, 
Adam Laszo, a directorului actual, Domnul 
Flavius Milăşan, şi desigur că aceste mulţumiri se 
îndreapă şi către redactoarea şefă Cecilia Stoica, 
şi către redactorul şef-adjunct Victor Constantin 
Măruţoiu. Legătura intensă cu realizarea SEMN-
ului au adus şi bucuria participării ca spectator, 
organizator, participant şi fotograf la minunatele 
şi numeroase întâmplări generate şi găzduite de 
Casa de Cultură a Studenţilor „Dumitru Fărcaş” 
din Cluj-Naopca, ajungând atsfel, cu aleasă 
recunoştinţă, să-i fiu un fidel împătimit.

G+G, alias prof. univ. dr. Găină Dorel
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reper

CENACLUL VOX NAPOCENSIS

ANOTIMP CU ÎNGERI
 
timpul se deapănă 
prin cântecul greierilor 
ca o ninsoare 
rodind a primăvară 
pașii Tăi 
Doamne 
sunt cărarea sufletelor 
de miazăzi 
pe care strămoșii 
își găsesc 
oaza de liniște 
în tăcerea cea de seară 
a îngerilor

Victor Constantin Măruțoiu

DISTANȚA 

E un ecou,
O strigare, 
Un ultim act de nepăsare.
O sărutare acerbă,
O minciună superbă.
Distanța nu e statornică,
Se leagă noaptea de mine,
Îmi curge din ochi, gură.
Îmi provoacă suspine 
Și strigă,
Strigă după tine.
Distanța dintre noi
E de milioane de ani lumină, 
E doar ideea că ți-ai lăsat amprenta fină
Pe alte buze,
Alt trup,
Iar acum, 
În fața mea ești mut.
Nu mă cunoști,
Deși ai crezut
În legătura noastră deplină.
Poate am murit,
Poate nici n-am existat.
N-am simțit, doar am visat
Patosul edenic
Ce stă acum de pază între noi doi,
Ca un veteran înarmat.

Timar Nicola
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DEODATĂ CU IARBA

Când încă îmi trăiam anii copilăriei, alergam 
mângâiată de iarbă și creșteam deodată cu 
ea. Inspiram tot aerul posibil și închideam 
ochii. Dansam deodată cu furnicile, mă 
legănam sincronizat alături de copaci. Îmi 
deschideam larg brațele și zburam în rând cu 
păsările. Eram dependentă de sentimentul 
de libertate și de atotputere asupra fericirii 
mele. Toată lumea își dorea o viață roz, încă 
de atunci știam cum se mințeau singuri, așa 
că eu priveam totul în nuanțe de galben. 
Savuram timpul și viața și nu voiam să 
cresc. (…)
(fragment)

Oana Moldovan

SEPARARE

Te rostesc în fiecare seară,
Cu dor și o lumânare stinsă în zăpadă.
Te caut în pagini, în căni, pe partituri.
Mi-e dor, ți-e dor și parcă ne desparte
Un lichid amniotic într-o placentă
Spartă de ură și nedreptate.
Ne salvează un anunț în ziar
Citit de o bătrână într-un apartament
Uitat de râsul nepoților.
Urme cu dioptrii se zbat să ne găsească,
Vocile noastre nu se mai regăsesc
Numai în amintiri și înregistrări...
Varianta online ne-a separat
Între ciuperci și blocuri de eseuri.

Maria Matean

STRATEGIE

„Cine și ce ar putea să oprească vreodată”
Să mai cazi cu capul
Pe umerii mei?
Să îmi mângâi spatele,
Cu dansul buzelor,
Căci aici ne vom contopi.
Să te fi adus o greșeală
Sau o mutare de șah,
Sub protecția lunii?
M-am lăsat vulnerabilă
În fața amintirilor;
De aceea reprezint
Bătaia vântului,
O bombă cu ceas în mișcare.

Iulia Rebrean

atelier



NEGRU

Inexplicabil, încerc să-i dau sens gravurii din fața mea.
Se modelează în tâmple un tăciune versat
și simt că am o coastă în plus din care pot să fac sculpturi expuse prea tare lumii.
Goliciunea din trup mi se reflectă succint în radiografia coastelor prea prost modelate.
Toată lumea e același basorelief plictisitor și monoton.
Îmi vine să plâng jalnic când văd același măr, cu aceleași mere necoapte și vara
și iarna.
Când văd aceleași zâmbete hand-me-down pe aceleași fețe obosite, și pe stradă
și acasă.

Gândul meu... prea cizelat, pentru toate coastele pline de blasfemie din jur, să fie înțeles, 
dar totuși, mi se încurcă privirea speriată de lipsa radiografiei automate și, inexplicabil,
încerc să-i dau sens gravurii din fața mea

Elena Ciotmonda

O STEA CARE ȚIPĂ

Era în sala de așteptare a spitalului. Stătea pe un scaun albastru indecis. Picioarele nu 
îi atingeau podeaua, iar, în celălalt capăt al camerei, era un acvariu cu trei peștișori viu 
colorați. Încă trei pacienți: o doamnă care purta un batic mov înflorat pe cap, un bărbat care 
stătea lângă ea citind o revistă și o fată palidă ce părea speriată. De lângă el, se ridică un 
bărbat înalt, încrezător…, tatăl lui. Acesta se îndreptă spre o domnișoară îmbrăcată într-un 
halat alb și vorbi pentru un minut cu ea, apoi se întoarse spre fiul lui și îi făcu semn să îl 
urmeze, iar el făcu întocmai. Au intrat într-o cameră curată, cu pereții de un alb strident. În 
apropierea geamului era o femeie slăbită, învelită cu un halat subțire, acoperită cu o bonetă 
pe cap. Ea a schițat un zâmbet și apoi s-a apropiat de băiețel, îmbrățișându-l. Era mama lui. 
(…)
 Adolescentul se trezi confuz. Nu se mai gândise la mama lui de ceva vreme. Își 
amintea cât a suferit când tatăl lui i-a spus că a murit sau când trebuia să recite poezii la 
serbările de 8 Martie, dar a crescut. De multe ori a încercat să își amintească figura mamei 
lui și, în vis, a văzut-o. Poate că îi lipsea, dar tatăl lui se străduise să îi ofere totul. Încercă 
să nu îl lase să simtă orfan. Își amintea acum că nu era întocmai mama perfectă. Țipa la el 
din orice motiv, și mai ales în perioada în care a aflat că era bolnavă, dar își dorea să o aibă 
înapoi mai mult decât și-a dorit vreodată. Psihologul i-a spus să își imagineze că e o stea pe 
cer, dar el nu credea că, dacă ar vorbi cu cerul, i s-ar ușura cumva situația. Era încă noapte. 
Putea să încerce, dar i se părea că e ridicol să crezi în așa ceva. Și-a aranjat perna, și-a 
așezat capul pe ea, a închis ochii și s-a trezit, în sufragerie, la sunetul creat de o vază care 
este lovită de o minge. Apoi a auzit pași repezi. O femeie cu părul blond și ochii căprui păși 
în cameră, nervoasă, țipând. Băiatul zâmbi.
(fragment)

Elena Ruxandra Câmpan

FANTASMĂ PLACIDĂ
 
Zidul rece acoperit de licheni
A început să îți îmbrățișeze pielea de 
marmură.
Iar glasul pământului te cheamă la așternut,
Când ecoul arhaic se aude din lăuntrul 
pietrelor de ametist.
Ești doar o fantasmă placidă, lipită de 
grădina sufletului meu,
Legată de pământul candid cu cătușele din 
păpădii.
Cripta nu-și așteptă pretendenții,
Iar marea trecere spre neant nu te acceptă 
fără bilet și CV...
Enigmatica voce te ademenește în 
catacombe,
Dar ai frică de întuneric
Și ai rămas fără baterii la lanternă.
Întoarce-te,
O sa iau două baterii din ceasul ce-mi 
strivește existența. 
Oricum nu suport ticăitul cotidian. 
Mint...

Antonia Chiciudean

SOLUȚIE
 
Încerc să găsesc trăsătura definitorie,
Însă, pe holul fără de lumină, e fără de 
folos…
Sufăr de pierderi de memorie;
În jurul meu e doar moloz.
Nu reușesc să văd ce e în față,
Iar misterul mă-nconjoară; 
Mă îngrijorez de a mea viață,
Încă pentru-a câta oară.
Pulbere, atât  văd doar,
Naturalul nu există;
Amândouă pe-un cântar…
Rezultatul mă „întristă”.

Antonius Chiciudean

Culcuș  
            
Mi-am așezat sentimentele drept pernă,  
să pot privi cerul inimii tale. 
 
Mirosul de siguranță mă face  
să iubesc țesăturile sufletului tău.  
 
Gustul afecțiunii 
 învelește mai bine 
 șoaptele tale. 

Adriana Ioana Lăcătuș 

MĂRTURIE
      lui G. D.-H.

Scrisul îi afirmă ochiului istoriei.

Grija stă în anduranța podoabelor.

timpul macină
o vreme și încă o dată pe atât

lentila se apropie și caută
cunoștința dinăuntru grăitoare prezentului

Iulian Emil Coțofană
 
PISICI CU LIMBILE DE FOC
                                        
Pisici cu limbile de foc,
Îți joacă încet pe coastă 

Adânc se zbat și dau din coadă șerpi 
Ce-ți muscă a ta gură.

Pe Promoteu înlănțuit îl văd prins între noi doi
Și-mi zic că totul nu-i pierdut 

Iar eu ca un vultur alb voi reveni,
Deasupra ta să stau de veghe.

Iubirea-i orb plecat pe drum  
Ce-și caută un loc printre pisici cu limbile de 
foc. 

Sebastian Rus

MIERCURI
                        
Ești doar o zi de luni pe Pământ
Între atâtea palme de fericire
Care nu își mai găsesc liniștea pe străzi.

Marțea sunt eu
Eul este joi
Pământit în cercurile iadului
Unde nimic nu moare.

Vinerea ne așteaptă la marginea abisului
Să-i cântăm în curcubee
Toate zilele pe care nu le-am iubit.

Roxana Toșu

50
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BUFNIŢA

în timpul clopotului
de la miezul zilei
pe cadranul ceasului
s-a aşezat
o bufniță
preț de câteva gânduri
m-a privit insistent
și-a luat rămas bun
înainte de ultima bătaie

de atunci
în fiecare noapte
limbile ceasului îngheață
suprapuse
preț de câteva amintiri
la fereastra unde
mă salută mereu
aceiași ochi aurii

Radu Cora

ORAȘUL UNDE TOTUL SE ÎNTÂMPLĂ 

dimineața pe bancă aştept ora slujbei
îmi port cu mândrie geanta din lână împâslită 
cu talent moldovenesc
ploaia cade mărunt peste târgul meşterilor populari

într-un târziu restitui cărţile împrumutate 
de pe strada clinicilor
ceaiul cald şi strigătul de luptă contra avort
m-au găsit tot acolo 

Anii de liceu în fața Casei de Cultură 
punctul zero în Piaţa Ecvestră
au fost cândva doar un blitz-poem
astăzi sunt o rutină

refugiul de amiază la cantina Muşterii şi Opere
este întotdeauna soluția potrivită
rememorez aici piesa-ştafetă The American Dream

fluxul cuvintelor între pereţi gri
se aude constant pe frecvență

urc dealul Cetății în lacrimi îndrăgostite
colecția Amateur de panorame digitale mă însoțește 
podul regal rămâne închis cu lacătele tinereții

vânez troleul spre cartierul cu nume istoric
acasă răsfățul cu salata uşoară
e cea mai bună alegere

ascult vocea maternă înainte de culcare
scrutez din balcon constelații străine
o postare re-editată şi ştearsă nu înseamnă nimic (?)

tu şi cu mine undeva în cele ce urmează
nu din întâmplare
cu siguranță în acest oraş

Iulia Ghidiu

NATALIA 

0.
nu-mi place numele ei,
deși mi se pare frumoasă
nu îmi plac ochii ei,
deși mi se pare frumoasă
1. 
Numele ei și junghiurile între coaste, 
apoi numele Tatălui, și al Fiului și al 
Sfântului Duh.
te târam mai departe cu mine
nu mai geme și mergi, 
îți strigam printre dinți 
s-a făcut târziu pentru ocolișuri 
penițelor le-au răsărit bătături
ca mugurii 
de douăsprezece ore privesc țintă tavanul
2. 
Numele ei și greutatea din piept,
apoi numele Tatălui, și al Fiului și 
văd un vapor cum se scufundă în crăpătura 
peretelui
ca rădăcinile, trupuri de marinari 
se-ntoarnă în apa verzuie 
toți îl cheamă pe Dumnezeu lor pe nume
și El se cufundă cu ei și le moare pe buze
3. 
Numele ei și căldură-n torace,
apoi numele Tatălui și 
șapte nu e numărul meu preferat 
la șapte luni 
un copil care se naște e prematur
dar viu
ai intrat în luna a șaptea 
zodia cancerului și a vitelor
care dau din cap și ascultă 
4.
Numele ei și ghemul de frică,
apoi numele Tatălui și
poeziei mele i s-au tocit genunchii
numai carne vie mai e
carne neagră, de sclavă bătrână 
în genunchi, îi țip
nu mai geme și mergi
și așa o plimb de la poartă la poartă 
cu jugul de gât
cu vine ieșite 
cu urme de cuie în palme și tălpi 
n-a murit și n-a înviat 
n-a avut timp 
nu mai geme și mergi 
și așa o port din poartă în poartă 
stăpână m-am făcut 
peste rosturile ei, 
peste pietre și peste drumul acesta 
5.
Numele ei și durere sub pântec,
apoi numele Tatălui și 
zece e numele meu preferat 
e perfect
la zece luni nu se nasc decât copii morți
corpuri fragile de lumină 

se scurg pe pereți 
îl aud pe Dumnezeu cum trage apa 
în plămânii divini
și pe copiii care se nasc verzui 
prematur
îi șoptesc numele când eșuează la maluri 
sau când se scufundă mai adânc 
în mările de sânge din imaginația ei
6.
Numele ei și frigul din oase,
apoi numele Tatălui și 
ultima împărtășanie 
memoria mea alb-negru desenează 
florile uscate pe tavan
cele două brațe și crearea lui Adam
tremurul ușor al mădularelor
mere și zbucium de roșu 
trezirea din baia de somn
pipăirea suprafețelor 
stop.
7.
Numele ei va fi numele copilului 
pe celelalte le voi șterge 
nu merită reținute, fiindcă nu dor.
nu mai geme și mergi, îi țip
și atât aș vrea să îi spun 
pe numele ei, al celeilalte,
dar îi strig Ila 
o biciuiesc 
Ila cea stearpă a intrat 
în luna a șaptea 
mai sunt trei luni și va veni pe lume ultimul. 
Între doi oameni care s-au iubit 
stă întotdeauna un copil mort. 

Ioana Toloargă 
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interviu
Cum arată un artist complet. 
De vorbă cu SÂNZIANA TARȚA 

Actrița Sânziana Tarța, născută în Satu Mare 
pe data de 1 noiembrie 1985, portretizează 
artistul perfect, îmbinând armonios de-a 
lungul vieții ei dansul, desenul, teatrul și 
muzica. A făcut dansuri sportive de la 8 ani, 
urmând apoi Liceul de Arte din Satu Mare 
și continuând să facă două facultăți de arte 
în paralel. Teatru și design vestimentar. 
Pe lângă această multilateralitate de care 
Sânziana dă dovadă din punct de vedere 
al talentului, ea mai este și curajoasă, cu o 
personalitate caldă și deschisă, prietenoasă. 
În prezent, Sânziana Tarța joacă la Teatrul 
Național Cluj-Napoca. Până în prezent a 
jucat în 44 de piese de teatru și doar câteva 
filme. „Îmi doresc să joc în filme bune. Aș 
vrea să joc în filme cu mesaje puternice, 
care să însemne ceva pentru cei care le 
privesc și pentru cei care joacă în ele”, 
mărturisește actrița care recunoaște că i-ar 
fi plăcut ca lista filmelor în care a jucat să 
fie mai lungă. În interviul de față, tânăra 
actriță a dezvăluit o părticică din parcursul ei 
artistic de până acum. 
  
La ce facultate ai mers prima dată? Tu te-ai 
pregătit pentru UNARTE, nu? 

Sânziana Tarța: Da, UNARTE, secția design 
vestimentar și când am terminat anul II, am 
simțit că ar fi bine să încerc și altceva și am 
dat și la teatru. Am făcut ultimii doi ani de 
la design vestimentar în paralel cu primii doi 
ani de la UNATC. 

Cum de ai ales să le faci în paralel? 

Sânziana Tarța: Acesta era visul meu de pe 
la 5-6 ani. Tot ziceam că eu vreau să mă fac 
creatoare de modă. Am lucrat ceva până să 
ajung la facultate pentru a îndeplini acest 
vis. Pregătirea a fost foarte intensă. Ca un 
cantonament prelungit. După ce am intrat, 

îmi plăcea foarte mult și eram încântată că 
ajunsesem acolo, dar tot ziceam “îmi place 
foarte mult, dar ceva lipsește. Parcă simt că 
nu mă împlinește așa, din toate punctele de 
vedere”. 
Adevărul e că am reușit să le fac în paralel 
și pentru că în primii doi ani mi-am văzut de 
treabă. Eram la fel de cuminte ca în liceu. 
Am fost foarte serioasă și eram prezentă la 
cursuri și la ateliere și făceam toate temele. 
Atunci profesorii m-au cunoscut ca fiind un 
student implicat și au fost înțelegători când 
nu puteam să merg la cursuri, după ce am 
intrat la Teatru. Lucram mult acasă, nu 
prea mai eram prezentă la ore. Am avut și 
sprijinul profesorilor, care e foarte important. 

Cum de ai decis să dai la teatru? 

Sânziana Tarța: La Design vestimentar 
făceam la fiecare final de an câte un 
spectacol  cu un  profesor  de coregrafie 
de la UNATC. Ne prezentam ținutele într-o 
formă așa mai spectaculoasă. Cum făcusem 
dans sportiv, știam să mă mișc și îmi 
cunoșteam destul de bine corpul. M-am 
înțeles bine cu profesorul din prima și fără 
prea multe vorbe și el, după o repetiție, 
într-o pauză, se întoarce spre mine și zice, 
deci știu momentul acela, îl vizualizez, 
parcă văd exact fiecare detaliu, mă văd cum 
stăteam lângă ușă la ieșire din clădirea în 
care repetam, și se întoarce înspre mine 
și zice “tu trebuie să dai la teatru”. Și în 
momentul acela, eu am știut că da. Am stiu 
că da, asta e. Era un gând care probabil nu 
fusese verbalizat sau concretizat în niciun 
fel. Poate nici măcar gând nu era. Poate era 
doar în subconștient un miez de gând că 
există un alt mod de exprimare care mi s-ar 
potrivi. Când am auzit asta am zis „Da” cu 
toată ființa. 
 
Cum ai ajuns la Teatrul Național 
Cluj-Napoca? 

Sânziana Tarța: După ce am terminat 
facultatea, am ajuns la Satu Mare de 
sărbători și picaseră multe proiecte, 
spectacolele în care jucam se progamau 
mai rar, spectacolele de la facultate nu se 
mai jucau și am ajuns într-un moment în 
care mi-am zis “Hoopaa. Uau, dar ce facem 
noi aici? O să fie interesant. Ce se întâmplă 
mai departe?” și am văzut un anunț de la 
Sfântu Gheorghe. Căutau pentru StudioM, 
o companie de teatru dans, actori dansatori 
pentru câteva proiecte. Am trimis un CV, 
niște poze și în câteva zile eram în drum 
spre Sfântu. Știu că m-a dus cu mașina 
tatăl meu. Era o gheață, un frig, minus 15 
grade, era ceva… așa, cu suferință. Și am 
dat proba, am luat castingul pentru două 

ACESTA NU ESTE UN POEM DE DRAGOSTE
(29 decembrie 2018)

Eu ți-am dat inima în dar s-o porți cu tine peste tot,
Să fiu cu tine unde mergi, să fiu cu tine-așa cum pot,
S-o duci în lumea asta largă, să iubești cu ea ce-ți vine,
Și prin iubire să-nțelegi că am rămas și eu cu tine.

Eu ți-am dat inima în dar, cu tine ritmuri noi să-nvețe,
Să bată când a încântare, când a jale sau tristețe,
Să freamăte în ritm de dans, să freamăte în ritm de ploaie,
Să facă tic și tac în timp, ca ceas să sune-a ei bătaie.

Eu ți-am dat inima în dar, cu patru camere frumoase,
Cu cicatrici copilărești, cu calități și cu ponoase,
Cu străluciri de-adolescent, dar și zvâcniri de boșorog,
Cu toate astea laolaltă, ai tu grijă, eu te rog.

Eu ți-am dat inima în dar, dar nu vorbesc eu metaforic,
Nu de stilistică e vorba sau vreun procedeu retoric,
Căci inima mea de-astăzi bate-n ritmul meu în sânul tău,
De când mi-au scos din pieptu-mi cordul, reușind transplantul său.

Eu nu mai sunt, tu ești din nou un om întreg cu mine-n sân
Și chiar de-s mort, în pieptul tău ca parte vie eu rămân.
Și-n funcția-mi de chiriaș printre-ale tale măruntaie,
Atât te rog: tu să ai grijă să conteze-orice bătaie.

Valeriu-Nicolae Nichitean

E ORA 20 FIX, E TOT CE CONTEAZĂ
                                         
e ora 20 fix, punct 20, îmi spui
“ieși puțin afară din sine am nevoie de tine
de brațul tău de nervurile mușchilor ce se încordează la orice plecare”
spui 
oricum nu mai vine
ce contează plecările ora de plecare
cam asta e tot.

sunt atâtea așteptări cățărate pe umeri
ca niște scame prinse bine cu cârlige de lemn de haine
cu arcurile rotite întoarse până la maxim
ca să nu cadă mai jos decât tălpile dacă alunecă 
zorzoane cu zgomote la fiecare întorsătură a corpului
în noapte în lumină e aceeași formă a gândului
care vine târâș ușor ca un șarpe să nu se audă dar fuge pe dinăuntru 
gonește să ajungă
și îți spune nu te grăbi au mai rămas destule cuvinte neînfulecate încă.

e ora 20, vii și îmi spui doar ora 20,
e încă zi lumină încă mișcare în tot ce cuprinzi cu privirea
“lasă mintea ușor pe brațul meu las-o încet
e încă zi lumină te văd în orice mișcare
lasă la intrare înainte să intri aici
funiile ce trag din toate părțile de minte / moment / pasul spre ușă
plecarea
și păsările ce bântuie brațul tău pentru următorul zbor din mers”
cam asta ai spus,
e tot,
s-a calmat.

Emilia Bucur



făcut dublaje.  

Poți să îmi dai 2-3 exemple de dublaje?
 
Sânziana Tarța: Am fost vocea iepurașului 
din Zootropolis. Judy Hop. Am fost Jessie 
în Toy story, Gloria în Happy feet, Zâna 
măseluță în Rise of the guardians. Și am mai 
făcut unul, Dumbo. Eram Colette. 

La ce festivaluri de teatru ai fost și în calitate 
de ce? 

Sânziana Tarța: Am fost în calitate de actor 
la festivalurile din țară. Și ca trainer am fost 
la Ideo Ideis. În 2020 sau împlinit 9 ani de 
când tot merg acolo. 
 
Tu și cânți. La ce proiecte ai participat care 
au legătură cu asta? 

Sânziana Tarța: Primul care îmi vine în minte 
este West side story care a fost o experiență 
extraordinară. Am cântat cu o orchestra 
de 50 de instrumentiști și a fost uau. Maria 
de Buenos Aires, tot cu orchestră, de data 
asta cu 10 instrumentiști, cu o muzică 
extraordinară compusă de Astor Piazzolla, 
care în timpul spectacolului și, și acum dacă 
mă gândesc, îmi dă fiori. Muzică absolut 
superbă. Un proiect cu Cari Tibor pe care 
l-am dospit mulți ani. Muzica teatrului se 
numește, cu muzică compusă de el pentru 
spectacole de teatru. Cu Ada Milea am făcut 
mai multe spectacole la TNC și am cântat și 
în concerte împreună. 
  
O ultimă întrebare de încheiere. Ce planuri 
de viitor ai? 

Sânziana Tarța: Îmi doresc foarte mult să 
fiu un om echilibrat, cu capul pe umeri. Să 
fiu un om deschis și fără prejudecăți care e 
dispus să se joace și dornic să se joace în 
fiecare moment. Îmi doresc să fiu un om 
plin de iubire și de înțelegere. Îmi doresc 
să joc în filme bune. Aș vrea să joc în filme 
cu mesaje puternice care să însemne ceva 
pentru cei care le privesc și pentru cei care 
joacă în ele și pentru toată echipa. Îmi 
doresc să fiu împlinită cu orice decizie pe 
care o iau. Să fiu împăcată cu tot ce am 
decis și să zic: “Pfai, nici nu puteam să fac 
mai bine și nu putea să fie mai bine’’. Asta 
mi-aș dori pe viitor. Să fiu împăcată cu ceea 
ce sunt și cu ceea ce am ajuns să fiu. 
 
Katya Bauer, an I, Departamentul de 
Jurnalism și Media Digitală

spectacole și am făcut trei. Cam un an și 
jumătate, doi am tot colaborat și am tot 
făcut drumuri prin țară.  
Nu a fost ușor. Uneori când aveam spectacol, 
mergeam noaptea cu trenul din București 
până la Sfântu Gheorghe. Ajungeam 
acolo, nu știu, se ajungea mereu la o oră 
imposibilă, cumva fix în mijlocul nopții. Era 
foarte frig. Acolo gara era pustie. Nimeni nu 
cobora în Sfântu Gheorghe. De multe ori, eu 
eram singura. Noapte, iarnă, frig. Țin minte 
mai ales nopțile de iarnă în care mergeam 
acolo. Și eram ușor înspăimântată. “Unde 
am ajuns și ce-o să fac cu viața mea?” M-am 
călit. Ziceam: “Lasă, că ajung eu într-o zi 
când o să fie mai ușor. Lasă, că mă fac eu 
mare”. De multe ori am zis asta. 
În perioada aceea aveam mai multe proiecte 
în țară și directorul de la Sfântu Gheorghe, 
Peter Uray, m-a chemat să dau o probă 
pentru un spectacol pe care îl făcea el la 
Cluj, “Cum vă place”. Am mers, am dat 
proba, am luat castingul și am rămas să 
fac proiectul acela. Pe urmă, după un timp, 
după vreo doi ani, m-au sunat de la Cluj că 
se eliberase un loc și dacă vreau, să merg să 
mă angajez. Și m-am dus. 

În câte piese de teatru ai jucat până acum? 

Sânziana Tarța: 23 în TNC și 21 în alte 
teatre. 44. Uau, n-aș fi zis. Nu le-am 
numărat niciodată și chiar nu credeam că 
sunt atâtea. 

Un personaj mai îndrăgit pe care tu l-ai 
jucat, ai? 

Sânziana Tarța: Îmi sunt dragi toate. Într-un 
fel, nu mă las până nu mi le aduc aproape 
de suflet. Nu-mi place să lucrez la ceva în 
care nu cred și nu mi-e drag. Dar unele îmi 
sunt mai dragi ca altele. Suzi, din Cel mai 
iubit dintre pământeni și copilul familiei din 
Agamemnon. Mi-a plăcut mult că am putut 
să descopăr lucruri noi acolo. Aș mai zice, 
dar deja am zis două. 

Bine, top 3. 

Sânziana Tarța: Julieta, pentru că e un rol 
la care nici nu îndrăzneam să visez. Dar 
mai era de lucru. Adică mi-ar fi plăcut să fi 
descoperit mai multe acolo.  

În ce filme ai jucat? 

Sânziana Tarța: Aici mi-ar fi plăcut ca lista 
să fie mai lungă. Am jucat în Ghinionistul, 
în Despre alte mame un strop și în 4,3,2 o 
scurtă apariție, în câteva scurt metraje și 
dacă se pun ca filme, am avut mai multe 
voci în lung metraje de desene animate. Am 
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Alua artista Asiei 
nemărginite

Alua! Cine ești, și de unde vii?

M-am născut în Kazahstan, în orașul 
Karaganda, într-o familie de profesori și 
medici. Am terminat liceul general, mergând 
în paralel la școala de artă. După ce am 
absolvit liceul, am continuat să studiez 
la Universitatea de Stat din Karaganda la 
departamentul de Pedagogia Artelor Plastice. 
Fiind din Kazahstan, mediul natural a jucat 
un rol important în formarea mea ca individ. 
Dorul de casă, însă, m-a determinat să aleg 
tema principală a operelor mele: identitatea 
nomazilor Asiei Centrale.

Cum ai ajuns să studiezi la Universitatea de 
Artă și Design din Cluj?

În 2015 după ce am terminat licența am 
decis să continui studiile de masterat în 
Arte Plastice în afara țării mele. Pe atunci, 
cooperarea cu universități occidentale nu 
era foarte dezvoltată, dar totuși am avut 
oportunitatea să vin aici. Am învățat limba 
română într-un an și am început o nouă 
etapă a carierei mele artistice. Aici am 
învățat tehnici noi de pictură, și o abordare 
mai modernă a artelor plastice.

În 2018 am terminat masteratul cu Magna 
cum Laude la Universitatea de Artă și 
Design, și în prezent sunt doctorand în Arte 
Vizuale sub coordonarea d-lui profesor Ioan 
Sbârciu.

Te inspiri foarte mult din tradiția, spiritul și 
sufletul poporului tău dar și din prezentul lui. 

Cum se împacă laolaltă cele două lumi? 

Două elemente țin cele două lumi 
conectate: păstrarea tradiției din generație 
în generație și procesul de derusificare 
din fostele republici sovietice. Tradițiile 
s-au păstrat în sânul familiilor kazahe în 
ciuda colonizării masive a teritoriului kazah 
pe timpul URSS-ului. Nomadismul a fost 
stăvilit cu forța de către autoritățile vremii, 
dar, din fericire, elementele de cultură 
născute din practicarea transhumanței 
pe stepă au supraviețuit, formând astăzi 
nucleul cultural kazah. Pe de altă parte, 
elementul politic este adânc înfipt în 
promovarea culturii kazahe pe teritoriul 
statului, prevenind apariția separatismului 
și aprofundând răspândirea identității și a 
loialității. Personal, nu vreau ca arta mea 
să fie asociată politicii niciunui stat, întrucât 
reprezint cultura pur și simplu de dragul 
culturii.
Reputația culturii nomade a îndurat 
trecerea vremii grație renumelui construit 
de dinamismul turco-mongolic din trecut, 
îndeosebi pe vremea lui Ginghis Han și a 
Hoardei de Aur. În general, cele două lumi 
menționate anterior se împacă armonios, 
formând o societate cu valori tradiționale, 
dar cu gândire modernă.

Am văzut în portofoliul tău mai multe direcții 
și mai multe proiecte, de la motive populare 
decorative la aspecte contemporane din 
parcurile de distracții, de la portul popular 
tradițional la reprezentarea și reală și 
metaforica a instrumentelor muzicale 

59

interviu

tradiționale, de la năvala războinicilor-
călăreți la ceremonii rituale tradiționale, de 
la abstractul decorativ la figurativul aproape 
fotografic. Care este legătura dintre toate 
acestea?

Proiectele mele artistice sunt rezultatul 
combinării ideilor tematice cu tehnici 
alternative sau experimentale. În ceea ce 
privește ideile și tema abordată, principalul 
element de inspirație este cultura, a cărei 
tradiții și obiceiuri formează obiectul 
specific pe care îl reprezint în picturi. Pe de 
cealaltă parte, experimentarea, și mai ales 
experiența izvorâtă din experimentarea cu 
metode alternative joacă un rol important 
în aspectul tehnic al lucrărilor. Lucrările 
mele îmbină elementele tradiționale ale 
unei culturii specifice cu aspecte ale artei 
moderne și contemporane. Încerc să 
îmbin în operele proprii această dualitate: 
tradițional-modern. Această legătură a 
format temelia proiectului meu artistic, 
personal și continuu, Femeia Nomadă. 
Tema doctoratului reprezintă o ramificație a 
acestui proiect.

În 2020, în plină pandemie ai expus multe 
lucrări într-o minunată expoziție în holul 
primitor și multifuncțional al Casei de 
Cultură a Studenților „Dumitru Fărcaș” 
din Cluj-Napoca, o expoziție magică și 
prin subiectele lucrărilor, și prin măiestria 
executării lor, prin felul în care au fost 
aranjate în spațiu dar și prin faptul că 
a arătat că nu avem voie să ne lăsăm 
copleșiți sau înfrânți de necazuri, respectiv 
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