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Recenzie de film
Pianistul
Via a -"one of the fine arts!"
(N.Steinhardt)
Când m gândesc
la muzic , m gândesc
la marii arti ti ai lumii
care au l sat în urma
lor opere nemuritoare:
Mozart, Beethoven, Bach, Chopin, Ciprian Porumbescu
ori Strauss.
Când m

gândesc la film, imagina ia mea se

îndreapt spre o alt art , la fel de complex , care nu
poate s nu valorifice muzica - cel pu in prin coloana
sonor . Când îns filmul se refer la un destin al unui
muzician, sufletul meu e cople it, ca i cum a

ti

dinainte c

se

emo ia ar urma s

se amplifice, s

intensifice, pentru c , asemeni tuturor oamenilor

sensibili, frumosul în art m impresioneaz nespus de
mult.
Povestea "Pianistului" se bazeaz pe relatarea
în detaliu a memoriilor autorului. Ac iunea se desf oar
în

perioada

celui

de-al

doilea

r zboi

mondial,

prezentându-ne cruzimea cu care erau trata i evreii,
indiferent de clasa i pozi ia social , umilin a la care
erau supu i de c tre regimul fascist.
La început am crezut c este vorba de un film
despre via a unui compozitor, precum Chopin ori Robert
Schumann. Aveam s

înteleg, îns , c

filmul acesta

punea accentul pe altceva: pe ceea ce înseamn valoarea
umana, supus unor constrângeri în timpul necru tor al
unui regim totalitar: cel al nazismului, care nu urm rea
decât distrugerea fiin ei umane.
Ce soart ar fi avut omul acesta, dac n-ar fi fost
evreu, dac regimul nu l-ar fi condamnat la un destin
crud? Poate c ar fi ajuns un creator în muzic , a a cum
a fost Einstein în fizic ori Freud în psihanaliz !
Personajul
interpreteaz

principal,

un

tân r

pianist,

ce-l

excelent pe Beethoven, devine aproape

erou, în lupta pentru supravie uire, dând dovad de un
curaj i o voin

extraordinare. Nu- i pierde speran a,

încrederea, dar, mai ales, pasiunea pentru muzic

i arat

c via a poate continua, chiar i în situa ii limit .
Protagonistul impresioneaz

puternic i printr-un

soi de înc p înare a sa, într-un moment înc rcat de
tensiune: m gândesc la scena în care el continu sa
cante frenetic, chiar dac totul în jurul s u se pr bu e te.
M-am întrebat de ce face gestul acesta nebunesc, de a
lovi clapele pianului, interpretând buc i muzicale de
excep ie, în loc s

se salveze. Era o manifestare a

nebuniei?
Poate c el voia s anuleze, prin muzic , efectele
groaznice ale r zboiului. Poate ca el e hot rât s nu
primeasc

moartea decât împlinindu- i destinul de

muzician, deci cântând.
N-am avut inten ia de a povesti filmul. Am vrut s
ar t c un om adev rat poate s r mân egal cu sine,
c ci, în final, el dovede te aceea i senin tate, acela i
echilibru, acela i calm de alt dat , ca i cum nimic r u

nu s-ar fi întâmplat. E un film de art . Merit v zut. i
rev zut.
Mesajul filmului e u or de deslu it: muzica,
arta, sunt un limbaj universal, dincolo de etnie, ras sau
de un imposibil regim dictatorial.
"Arta e concentrare a vie ii, transcedentare si
transfigurare, dar nu poate fi revolt

împotriva

armoniilor fundamentale: pe acestea, dimpotriv , ni le
apropie, ni le intensific , ni le dezv luie."(Balzac)
Liliana Aiv noaie
Nicoleta Scutaru
Ionu Gîrtan
clasa a XII-a A

Poezie
Caut
Într-un miez de nuc
Caut tinere ea ve nic .
Într-o floare de romani
Caut împlinire i speran .
În narcise i trandafiri
Caut ale mele gânduri.
În p durea de tei
Caut puterea dragostei.
Încerc s nu dau uit rii
Spuma alb -a m rii!

Vlad-George Gospodaru
clasa a X-a A

Pictura mural
Cred c fiecare dintre voi a intrat m car o dat în
via

într-o biseric . Adeseori m-am întrebat cum sunt

realizate picturile de pe pere ii bisericilor. Îmi
închipuiam c sunt pictate cu tempera, a a cum f ceam
la coal , la ora de desen, dar....m-am în elat. M-am
documentat mai mult în privin a aceasta si am aflat c
exist mai multe tehnici în
pictura mural :
Sgraffito este o tehnic
de origine italian , ce se
realizeaz prin îmbinarea a
trei-patru straturi colorate de
mortar.
Alsecco este pictura mural cu caracter monumental
care se execut pe tencuial uscat , culorile fiind pe baz
de acril sau tempera gras .
Trompe loœil (din francezul tromper = a în ela, a
induce în eroare i l'œil = ochiul) este o tehnic artistic ,

utilizat

în pictur , în scopul cre rii iluziei de

tridimensionalitate.
Tehnica alfresco, de
origine italian , indic
pictura mural executat
pe o tencuial proasp t .
Dintre toate aceste
tehnici de pictur am ales
s

descriu

mai

pe

îndelete tehnica alfresco
sau fresc , deoarece mi se pare mai interesant

i mai

pl cut .
Fresca este o pictur bisericeasc bizantin , cu o
tehnic valoroas , mai grea, dar mult mai frumoas .
Aceast tehnic a fost mai des folosit la decorarea
interioarelor i exteriorelor bisericilor sau a altor cl diri.
Difer de alsseco (pictur pe uscat) prin faptul c stratul
care se picteaz (fresc = var stins de cel pu in un an,
amestecat cu câl i toca i m run i) este umed.
În compozi ia frescei, în loc de câl i se mai foloseau
p r de capr , tufuri vulcanice sau chiar paie, care au

rolul de a men ine umiditatea i nu a permite varului s
se crape.
Înaninte de a se aplica stratul de fresc pe care se
picteaz , pe perete se pun un strat de fresc neagr având
aceea i compozi ie ca fresca alb , la care se adaug nisip
fin i praf de c r mid pisat sau praf de marmur .
Înainte de tencuirea cu fresc alb se ud consistent
peretele. Fresca se aplic pe perete cu malaua i mistria
în dou -trei straturi, pentru a nu cr pa i a se realiza o
suprafa cât mai neted .
Pe acest suport se picteaz

numai cu pigmen i

rezisten i la var (oxizi) care, în prealabil, sunt testa i.
Aplicarea frescei pe perete, se face pe suprafe e
reduse pentru a evita uscarea varului. Dup delimitarea
suprafe elor scenelor de pictat, se face desenul cu
pensula, folosind o culoare diluat cu mult ap , apoi se
trece la colorarea pe suprafe ele mici, dup

ce se

sclivise te cu mistriu a.
Se folosesc pigmen i organici care nu sunt fixa i pe
un suport rezistent la var i care se dizolv numai în
alcool tehnic. Culoarea nu coloreaz
profunzime, ci r mâne la suprafa . Dup

varul

în

aplicarea

pigmentului are loc un proces chimic numit carbonatare,
care fixeaz pigmentul pe suport.
tia i c ....
celebra fresc a lui Leonardo da Vinci “Cina cea
de Tain ”, pictat acum 500 de ani se pare c ascunde o
partitur muzical ?
la Ateneul român putem vedea o fresc pictat pe
toat deschiderea s lii de concert, reprezentând scene

din Istoria României Independente, care, în toat
perioada comunist , a fost acoperit cu pânz ro ie?
o

fresc

policrom ,

gigantic ,
întins

pe

întreaga lungime a bol ii,
m surând 20,1 m lungime
si

9,3

m

l ime,

reprezentând bizoni, cai
s lbatici i capre — 25 de
figuri, aproape toate în
m rime natural , se afl în
pe tera Altamira Santuola,
pictat de omul primitiv?
o lucrare renumit în tehnica fresc este Capela
Sixtin a lui Michelangelo?
Gospodaru Vlad-George
clasa a X-a A, seral

Arta mozaicului florentin
Cuvântul mozaic provine din grecescul mouseion
ceea ce în traducere liber înseamn ,,muz “. Înc din
Antichitate, mozaicul a fost una dintre cele mai
frumoase

i spectaculoase modalit i de decorare.

Mozaicul prezint

o tehnic

a picturii monumentale,

constituind un element de mare elegan . Romanii
foloseau mozaicul pentru decorarea caselor i palatelor,
i, în mai mic m sur , pentru decorarea templelor.
Exist diferite tipuri de mozaic: mozaic din sticl ,
cristal, mozaic ceramic, mozaic din piatr

natural ,

mozaic mixt; în func ie de culorile i design-ul ales se
pot realiza combina ii între diferitele tipuri de mozaic.
Cel mai des folosit

combina ie este, de exemplu,

mosaic-sticl cristal cu piatr natural .
Mozaicul florentin, numit commesso, este una
dintre tehnicile cel mai greu de executat.
Spre

deosebire

de

multe

alte

mozaicuri,

commesso, specific Floren ei, nu îmbin

buc i de

piatr , ceramic ori sticl t iate în forme geometrice

regulate, ci buc ii sub iri de piatr , t iate în forme
neregulate. Acestea sunt lefuite cu atâta precizie, încât
îmbin rile sunt aproape invizibile, din mâna artistului
mozaicar ie ind astfel adev rate picturi.
Artistul trebuie s preg teasc o varietate de pietre
colorate pentru a
începe aranjarea
mozaicului,
producerea unei
scene din natur .
Lapislazuli este o
piatr

de

un

albastru intens cu pete albe, albastru închis, albastruviolet sau verzui, care luce te datorit
pirit

aurie. Malahitul se remarc

cristalelor de

prin dungi de un

verde-închis ce alteneaz cu dungi de un verde-deschis.
Marmura, splendid striat , are diverse nuan e, de la
galben la maro i de la verde la ro u. Prezentând o
varietate de modele cromatice, agatul, jaspul, onixul,
porfirul i alte pietre vin în ajutorul artistului, care va
crea o adev rat capodoper . El se folose te de culorile

i stria ile pietrelor pentru a zugr vi inuturi stâncoase,
plante, flori, ape tulburate i chiar nori r t citori pe cerul
senin.
Acest tip de mozaic nu e în nici un caz nou.
N scut

probabil

în

Orientul Apropiat, a
ajuns

în

Roma

în

secolul I înaintea erei
noastre,

devenind

principala metod

de

decorare a pardoselilor
i

pere ilor.

De i

tehnica mozaicului florentin a fost folosit pe scar larg
în epoca bizantin , ora ul toscan Floren a i-a adus faim
începând cu secolul al XVI-lea.

i azi, palatele

i

muzeele Europei se mândresc cu piese celebre de
mozaic florentin.
Noi ne putem mândri cu Edificiul Roman cu
Mozaic din Constan a actual , incint veche de peste 40
de ani. Acesta a fost construit în perioada romanobizantin , secolele III-IV. Lucrare complex din toate

punctele de vedere, întins pe o suprafa total de 2.000
metri p tra i, a jucat rolul principalei pie e a cet ii, unde
se

întâlneau

negustorii,
transportatorii
i edilii. Este
unic în

estul

Europei

ca

m rime

i

considerat de exper i o minune a civiliza iei antice.
Realizarea acestor opere de art presupune mult
trud

i migal . Prin urmare, în vremurile de odinioar ,

artizanii cereua pentru lucr rile lor pre uri ce dep eau
cu

mult

posibilit ile

financiare

ale

majorit ii

oamenilor.
Dar cum se realizeaz un astfel de mozaic? Se
porne te de la un model, de obicei, o pictur sau o
schi . Copia lui se taie în buc i, fiecare

bucat

corespunzând unei sec iuni a mozaicului ce urmeaz a fi
realizat. Me te ugarul alege cu grij

piatra necesar

fiec rei sec iuni, potrivit viziunii sale. El nu copiaz

neap rat originalul ci îl poate modifica dup bunul plac.
Apoi, sec iunile modelului sunt lipite rând pe rând de
pl cue ele de piatr alese.
Artizanul ia pl cu ele (care nu au decât 2-3 mm
grosime) i le prinde în menghin . Apoi, cu ajutorul unui
fer str u, taie cu mult
aten ie buc ile. Dup
aceasta

trebuie

lefuiasc

marginile

pl cu elor

cu

precizie,

încât

îmbinarea
treac

s

lor

atâta
s

nici o raz

lumin . Odat

la
nu
de

ce pl cu ele sunt îmbinate

i fixate

permanent pe o plac de gresie, se execut o polizare i
o lefuire final . Tabloul cap t astfel o str lucire pe
care arta fotografic nu o poate surprinde.
Pentru realizarea mozaicului din sticl se folose te,
în general, cristalul de Murano produs în Italia. Acest
cristal are o compozi ie special care permite spargerea
lui în fragmente foarte mici, necesare realiz rii imaginii.

Spargerea mozaicului se realizeaz

cu un cle te

special, cu f lci din vidia, sau cu un cioc nel bine ascu it
i o nicoval . Cristalul de Murano se produce dup o
formul secret , este colorat în mas , realizându-se în jur
de 25.000 de tonuri.
Indiferent cum se
sparge,

el

are

aceea i culoare.
La

mozaic

imaginea

se

realizeaz

prin

amestecul optic al
culorilor,

în

mod

diferit de pictur , unde se realizeaz amestecul fizic al
culorilor.
Mai întâi se execut

desenul pe o hârtie

rezistent . Desenul trebuie s fie imaginea v zut în
oglind

i colorat . Dup ce se sparge sticla în formele

dorite, fragmentele se lipesc dup desen cu o solu ie
f cut din f in de grâu fiart , numit

i pap. Pentru

aceasta este nevoie de o cu care se manevreaz
fragmentele.
Între buc ile de mozaic trebuie l sat o distan
de circa 1mm, prin care s p trund liantul din ciment .
O alt modalitate de montare a mozaicului se
face

prin

aplicarea

unei

rame metalice cu
structura

de

rezistent ,

gen

plas , peste care
se toarn liantul din ciment.
Se las la uscat 1-2 zile, umezindu-se permanent
pentru a nu cr pa. Apoi se întoarce cu fa a în sus i se
cur

hârtia de pe mozaic cu aten ie, pentru a nu fi

dezlipite pietricelele. În cazul în care se observ mici
denivel ri se preseaz suprafa a respectiv sau se love te
u or cu un ciocan din cauciuc.
Dup cur are, dac exist între pietricele spa ii
goale, se vor umple cu lapte de ciment (ap

i ciment).

Dup cur ire i uscare se freac suprafa a mozaicului cu
f in de porumb pentru a-i da luciu.
Arta mozaicului este prezent

acum în toate

locuin ele moderne. În camerele de zi sau de lucru sub
forma pardoselilor din
parchet cu aspect de
mozaic,

prin

combinarea mai multor
esen e de lemn - nuc,
paltin, frasin, cire

ia

tavanelelor false. În b i
si buc t rii se folosesc pl cile ceramice de tip mozaic.
De remarcat c tablourile, abajururile, ramele foto si
orice alt obiect din cas pot beneficia, cu un pic de
fantezie, de tehnica mozaicului.
Gospodaru Vlad-George
clasa a X-a A, seral

Arhitectur
Barocul, o lume vie în arhitectur
Prin baroc putem în elege ruptura dintre umanism
i idealismul rena terii, ca fiind una complet

i f r

scrupule. Formele baroce erau mai bogate i mai variate,
punând accentul pe iluzie i spectacol mai mult decât
întruchiparea idealurilor în forme platonice, din dorin a
de a consolida farmecul religios. Cu toate acestea,
abilitatea cu care stilul baroc a exprimat i a transmis
ideile nonarhitecturale l-a f cut s intre în contact cu o
foarte larg

gam

de concepte, de la descoperiri

matematice pan la absolutismul politic.
„P rin ii”, dac

li se poate spune astfel, ai

arhitecturii baroce au fost doi extraordinari arhitec i din
Roma, Gianlorenzo Bernini

i Francesco Borromini.

Ambii au creat forme complexe ale realit ii religioase i
topografice pe care formele pure, „ideale” ale rena terii
nu le putuser asimila.
Adept al pictorilor barocului, precum Caravaggio,
i cu preg tire de sculptor, Bernini a folosit gesturile i

pozi iile pentru a exprima emo iile umane. Artistul se
face cunoscut ca pictor, dar

i ca sculptor, oferind

posterit ii opere precum Sf. Lorenzo

i Neptun

i

Tritonul. Grupul sculptat al Str pungerii inimii Sf.
Tereza sau fântânile
din Pia a Navone
(Roma, Italia) arat
o m iestrie creativ
ie it

din

tiparul

acelor

vremuri,

marele

maestru

dezvoltând

un

spa iu în egal m sura de reculegere i urban festiv.
Pia a, cu cele dou coloane toscane, se ofer mul imii de
pelerini, simbolizând centrul cre tinit ii, într-un perfect
acord cu bazilica.
O oper pe care nu po i s o ratezi dac vizitezi
Roma este Biserica Sf. Andrei, unde Bernini

i-a

concentrat toat frenezia experien ei sale. Acoperit cu o
cupol f r dom, biserica îl surprinde pe trec tor prin
frontispiciul s u monumental, în scobitura unei pie e în

form de semilun deschis la marginea drumului. Jocul
complex i foarte deschis al îmbin rilor de ferestre

i

frontoane parc te conduce spre o lume fastuoas , uitând
în totalitate de fream tul din afara lor. Adesea a
combinat sculptura i pictura pentru a personaliza i a da
un caracter narativ efectelor arhitecturale folosite. Un
exemplu conving tor îl g si i în San Andrea din Roma,
unde se decrie momentul în care sufletul Sf. Andrei
p r se te trupul crucificat al acestuia i se înal , înso it
de jur împrejur de îngeri cu chipuri de copil, c tre
lumina divin care se afl în inima domului. Biserica
construit de Bernini este rezumatul sintezei pe care
stilul baroc o realizeaz

între arhitectur , pictur

i

sculptur pentru a crea un efect vizual cov r itor.
Dar

i

colonadele din
Pia a

San

Pietro,

care

seam n

cu

ni te

bra e

deschise, parc cuprinzând lumea trec toare, strângând-o

la ad postul dreptei credin e sunt m sura geniului s u.
Borromini, dup o tinere e laborioas dar obscur la
Roma, lucrând pe antiere, î i începe cariera prin opera
de la m n stirea Sf. Carol. Sursele lui Borromini au fost
mai abstracte, îns efectul lor este la fel de conving tor.
Profitând de experien
cu în elegere temeinic

în zid rie i prelucrarea pietrei,
a geometriei, acesta a creat

forme de o complexitate extraordinar .
Capodopera sa, San Carlo alle Quattro Fontane,
din Roma, atinge o minunat unitate a triunghiurilor i
cercurilor,

îmbinând

simboluri biblice

i

sfinte. Borromini a
ob inut complexitatea
specific

stilului

baroc

prin

suprapunerea
compozi iilor
arhitecturale,

mai

degrab

prin

decât

reunirea diferitelor medii de exprimare artistic .

Interiorul magnificei construc i, str juit cu diferite forme
geometrice, fiecare din ele cu rezonan e simbolice i
unificând totul sub un dom splendid.
tiin a

geometriei

a

lui

Borromini

explic

ingeniozitatea combina iilor i a desenului întotdeauna
surprinz tor

al

unor

elemente

tradi ionale

din

compozi iile sale atât de suple, aproape vii. Fluiditatea
liniilor i a contururilor, atât în afara cât i în untrul
construc iei, înscrie în edificiu semne al continuit ii
spa iului. Astfel, arhitectura vizeaz în mod paradoxal
imaterialitatea.
O

alt

capodoper este cea
Torino,

din

Palatul

Carignano. Autorul
construc iei

este

Guarino Guarini, a
c rui experien
matematic

în

i folosofie a dat via

lucr rilor sale

arhitectonice. El a dovedit c o gândire aprofundat

i

avansat

poate spori poten ialul de expresie al

arhitecturii dincolo de stilul personal.
Barocul s-a extins în lumea catolic , provocând
efecte i în afara sa. Îns , pe cât distan a fa

de Roma

cre tea, balan a elementelor se schimba în favoarea
aspectelor decorative, în loc de inventivitate structural
i spa ial .
Ca caval Andrei
clasa a X-a A, seral

Calitatea în art
Înc

de la

începuturile str vechi ale primelor

civiliza ii, arta a jucat un rol major în evolu ia spiritului
creator, fiind totodat o form nobil de exprimare a
gândurilor omului. Nu putem ti cu exactitate unde î i
are r d cinile, îns

dovezile vii, l sate de str mo ii

no tri, reprezentate prin picturi murale, statuete sau
grupuri statuare, sunt, f r

îndoial , transpunerea

modului de via , a credin ei i a sentimentelor, prin art .

Odat
cunoscut

Pe tera
Lascaux, Fran a

cu trecerea timpului, conceptul de art
numeroase

modific ri,

s-a

a

diversificat

cuprinzând mai multe ramuri: pictura, sculptura,
mozaicul, arhitectura, literatura, muzica, teatrul. Anticii
considerau c

poe ii si profe ii erau inspira i de o

divinitate tutelar , de un spirit înso itor, acea tia fiind
numi i, de c tre romani,
genii.

Aristotel

a

caracterizat arta drept o
activitate

bazat

pe

cunoa tere, guvernat de
numeroase reguli.
Gânditorul de la Hamangia, Dobrogea

Cu toatea acestea, omenirea a avut i perioade în

care arta a dec zut. În timpul marilor migra ii multe
dintre capodoperele vremii au fost distruse, în contrast
cu marile opere ale Antichit ii: „Iliada”, „Odiseea”,
„Epopeea lui Ghilgame ”, „Ramayana si Mahabharata”
i cu numeroasele construc ii arhitecturale, de o
frumuse e i de o precizie nemaiîntâlnite.

Acropole,Atena

În perioada Rena terii arta s-a dedicat sufletului
omenesc i naturii. “Punte de leg tur ” între Evul Mediu
i Epoca Modern , este considerat , în mod tradi ional, o
epoc a marilor transform ri intelectuale.
Dorin a de a atinge perfec iunea a f cut ca arti tii
din acea epoc s creeze capodopere în toate domeniile:
literatur („Utopia” - Thomas Morus, „Principele” – N.
Machiaveli, „Gargantuas i Pantagruel” – F. Rabelais,
„Elogiul nebuniei” - Erasmus din Rotterdam, „Divina
Comedie” - Dante Alighieri), pictur („Capela Sixtin ” Michelangelo,

„Gioconda”

-

Leonardo

DaVinci,

„Na terea lui Venus” - Boticelli, „Cina cea de tain ” –
Leonardo DaVinci), sculptur („David” - Michelangelo,
„David” – Donatello, „Sf. Ioan Botezatorul” – Lorenzo
Ghiberti etc).

Sandro Boticelli –
Na terea lui Venus

Din Italia, Rena terea se r spânde te i în alte

ri

din Europa apusean . Înv a i, me teri, me te ugari
c l toresc în ora ele italiene, de unde se întorc nu numai
cu noi cuno tin e, dar i cu un nou mod de a privi arta i
via a. Spre deosebire de Italia, unde se cultiv limbile
latin

i greac , în

rile vest-europene, sub influen a

protestantismului, se folosesc limbile oficiale, fapt care
contribuie la formarea noilor state na ionale caracterizate
printr-un limbaj unitar. Un rol important în dezvoltarea
acestei

mi c ri

social-culturale din
Europa

l-au

avut

Flandra i Olanda.
Picturile

au

servit drept indicii
vizuale excelente în
ceea

ce

vie ile
obi nui i

prive te
oamenilor
din

perioada aceea, în
So ii Arnolfini – Jan van Eyeck

rile de Jos. Spiritul

renascentist î i face sim it prezen a datorit unor nume
cu rezonan , cum ar fi Jan van Eyeck i Hieronymus
Bosch.
Pe parcursul sec. XVI-XVII, pictura flamand a
fost printre cele mai apreciate din lume. Adoptând un stil
unic i realist, în compara ie cu cel baroc reprezentat de
Rubens în Flandra, arti tii olandezi au surprins prin
numeroase picturi istorice, portrete, peisaje, natur
moart . Trebuie men ionat aici Pieter Brugel cel B trân,
figur marcant gra ie originalit ii i unicit ii operelor
sale. Artistul renun la tradi iile i la tiparele Rena terii,
dar profit la maximum de experien a predecesorilor s i
flamanzi i italieni, pentru a- i dezvolta propriul stil.
Aflat într-o perioad

a marilor transform ri

religioase, politice i intelectuale, Bruegel a uimit prin
capacitatea sa de a combina umorul cu macabrul i
grotescul. Stilul s u era distinct de cel al multora dintre
colegii s i din Rena tere, alegând s lucreze mai mult
asupra realismului ce reflecta adev rul, urm rind
caracterul fizic i emo ional al ranilor. Prin dezvoltarea
unui design complex, artistul dore te s transmit un

mesaj moralizator, stabilind, în acela i timp, grani ele
picturii de gen. Crea iile lui variaz considerabil, de la
conven ionalele scene biblice ale lui Hristos, la
reprezent rile mitologice, alegoriile relegioase în stilul
lui Bosch i satirele sociale.
În ultimii ani de via a, Bruegel a fost influen at de
arta Rena terii italiene, cu înclinare spre monumental.
Acest lucru poate fi observat în lucr ri cum ar fi „Dans
r nesc, „
rând,

ranul i cuibul de p s ri” i, nu în ultimul

„Nunta

r neasc ”

(1567,

Muzeul

Kuntshistorisches, Viena ), pictur în care artistul î i
atinge des vâr irea printr-un acut apetit pentru detaliu.

Lucrarea nu reflect
artistului

spre

grotesc.

altceva decât înclina ia
A adar,

putem

observa

desf urarea unei sarb tori în cele mai mici detalii.
Aceasta are loc într-un hambar, cu paie a ezate la
în l ime; în fundal st mireasa, având un zâmbet de
mul umire, cu o coroan suspendat deasupra capului.
Alaturi de ea o femeie i un b trân, fiind cel mai
probabil p rin ii acesteia. În aproprierea miresei se poate
distinge un personaj care este foarte preocupat de hrana
lui; acesta poate fi mirele. Nu toat lumea e concentrat
asupra bucatelor; în col ul din stânga vedem o persoan
ce revers berea, în timp ce doi oameni cu sor uri albe
transport

platouri cu pl cinte sau terci de ov z, cu

ajutorul unei mese improvizate.
În fundal se contureaz lumea ce dore te s asiste la
acest eveniment de amploare. Unul dintre ace ti oameni,
un muzician singuratic, se remarc prin atitudinea sa
patetic , privind la cei de la mas

cu ni te ochi

înfometa i. Tot din acest portret se mai desprind doi
str ini în col ul mesei; sunt un c lugar i un magistrat,
foarte adânci i în conversa ie. Un aspect de luat în calcul

este înfati area copilului din prim plan, ce este absorbit
de alimentul delicios, semnificând imaginea l comiei
nevinovate.
Ceea ce stârne te adimira ia la Bruegel este faptul
c , prin multitudinea de elemente prezente în aceast
lucrare, ia na tere o anectod . Spiritul s u de observa ie
produce o imagine conving toare a epocii, fiind
explorat pe deplin de mul i al ii.
Prin picturile sale, artistul fascineaz , uime te,
l sându- i amprenta originalit ii

asupra majorit ii

crea iilor sale.

Triumful Mor ii – Pieter Bruegel cel B trân

Un gust contemporan pentru macabru apare în
„Triumful Mor ii” (1562, Muzeul Prado, Madrid), care
arat în mod clar influen a lui Hieronymus Bosch; e o
lucrare conceput spre sfâr itul vie ii.
Pictura este un peisaj sumbru, de moarte

i

distrugere. O armat de schelete masacreaz mase de
oameni, indiferent de vârst

i sex. Cerul este înnegrit de

fum în urma incendiilor ce au distrus peisajul, asemenea
unui teren decimat de r zboi; în zona dreapt armate de
schelete avanseaz

c tre cei în via , ucigându-i în

diferite moduri, în ciuda ripostei acestora. Singura
izb vire pentru ei este un tunel marcat cu Sfânta Cruce a
lui Hristos, îns nici aceasta nu îi poate salva. În planul
stâng de sus se observ dou schelete tr gând clopotele,
anun ând îngenuncherea lumii. În aproprierea acestui
cadru ne sunt prezentate

trupurile neînsufle ite, sau

aproape moarte, ale fiec rui om, fie el rege, cardinal,
pelerin sau persoan obi nuit ; indiferent de statutul lor
social, to i întâlnesc moartea.
Prin acest panarom terifiant , ne sunt înf i ate
câteva dintre componentele vie ii din Europa la mijlocul

sec. al XVI-lea: tragerea pe roat
pentru

execu ie,

scene

- metod

funerare

sau

folosit

instrumente

muzicale.
Inspira ia pentru aceasta ilustra ie a survenit odat
cu înr ut irea climatului politic dinaintea r zboiului de
optezeci de ani. O alt interpretare ar fi c pictura este o
reprezentare alegoric despre ororile r zboiului.
Atunci când al i pictori par s
simbolism criptic

depind

de un

i de cuno tin e biblice pentru a

transmite mesajul unor lucr ri, Bruegel g se te o
modalitate unic de a expune povestea într-un dialect cât
mai accesibil i cât mai poetic.
În stilul s u unic, a scos la iveal o preferin
pentru imagini care s reflecte realitatea nu doar din
punct

de

vedere

tehnic,

ci

i

din

perspectiva

individualit ii fiec rui caracter.
A adar, arta european

a secolului urm tor va

r mâne deschis acestei atitudini a artistului. Opera i
artistul devin simboluri ale luptei pentru demnitate i
libertate uman .

Surprinzând în câteva paragrafe evolu ia artei,
îndeosebi pe cea vizual

în perioada umanist , am

remarcat faptul c , în spatele fiec rei crea ii, st ascuns
o poveste, având cu prec dere un mesaj, ce ofer
oportunitatea de schimbare în gândire.
Indiferent de estetica acesteia, arta a determinat
întotdeauna multiple emo ii, fiind considerat un mod de
comunicare universal.

Constantin Bulichi
clasa a XII-a B, seral

Tradi ie
Arta încondeierii ou lor
,,Pa tele este s rb toarea cre tin-ortodox
anun

Învierea

Domnului

care

Isus Hristos, biruin a

omenirii, triumful asupra suferin ei i sp larea p catelor.
Foarte multe tradi ii de Pa te sunt p strate din vremuri
str vechi.
Încondeiatul ou lor a p strat un loc special în
tradi ia poporului român. La prima vedere putem spune
c are o importan

minor sau c apar ine trecutului,

îns a r mas vie în diferitele regiuni din România i
foarte c utat în ora ele mari ale
ou lor
negura

s-a

pierdut

vremii,

rii. Originea color rii

în
din

timpurile când Anul Nou
se s rb torea la echinoc iul
de prim var . În acele
timpuri ele erau oferite în dar ca simbol al fecundit ii,
echilibrului i crea iei.

În folclor se cunosc mai multe legende cre tine care
explic de ce se înro esc ou le de Pa ti i de ce ele au
devenit simbolul s rb toririi Învierii Domnului. Unii
spun c atunci când Isus a fost b tut cu pietre, acestea
atingându-se de el se transformau în ou ro ii. O alt
legend afirm c , dup ce Isus a fost r stignit, c rturarii
saduchei i rabiniii farisei au f cut un osp

de bucurie.

Unul dintre ei ar fi spus: ,,Când va învia coco ul pe care
îl mânc m i ou le fierte vor deveni ro ii atunci va învia
i Isus”. Nici nu i-a terminat bine vorbele i ou le s-au
i f cut ro ii, iar coco ul a început s bat din aripi.
Cea mai r spândit

legend

relateaz

c

Maica

Domnului care venise
s -i

plâng

fiul

r stignit a pus un co
cu ou lâng cruce i
acestea s-au înro it de
la sângele care picura
din r nile lui Isus. Domnul, v zând c ou le s-au înro it ,
a spus celor de fa : ,,De acum înainte s face i i voi

ou

ro ii

i împestri ate întru aducerea aminte de

r stignirea mea, dup cum am f cut i eu ast zi’’.
În prezent sunt folosite mai multe culori la
încondeierea ou lor, fiecare din ele având un anume
simbol: ro u - simbol al sângelui, soarelui, focului,
dragostei

i bucuriei de via ; negru - absolutism,

statornicie, eternitate; galben - lumin , tinere e, fericire,
recolt ,

ospitalitate;

verde

-

reînnoirea

naturii,

prospe ime, rodnicie, speran ; albastru - cer, s n tate,
vitalitate; violet - st pânire de sine, r bdare, încrederea
în dreptate.
În trecut ou le se vopseau în culori vegetale dar
ast zi se utilizeaz

mai des cele sintetice, chimice.

Culorile vegetale sunt preparate dup re ete str vechi,
care au la baz o mare varietate de procedee i tehnici.
Ro ul se ob inea din coaj de m r dulce, frunze i
flori de m r dulce, roib , flori de sovârf sau coaj de
m cie . Albastrul se ob inea din flori de viorele. Verdele
putea fi ob inut din frunze de nuc, coaj de arin, coaj
mugur de m r p dure sau floarea-soarelui.

i

Galbenul se ob inea din coji de ceap , coaj de
lemn p dure , coaj de lemnul câinelui, coaj de m lin.
Negrul (ou le negre simbolizeaz durerea lui Isus) se
ob inea din coaja verde a nucilor, coaj

i fructe de arin.

Ornamentarea ou lelor decorative este extrem de
variat , ea cuprinzând simboluri geometrice, vegetale,
animale, antropomorfe,

i religioase. Astfel, putem

deosebi simboluri i semnifica ii precum: linia dreapt
vertical –via a, linia dreapt orizontal – moartea, linia
dubl

dreapt

gândirea

– eternitatea, linia cu dreptunghiuri i

cunoa terea,
linia

u or

ondulat - apa,
purificarea,
dubla spiral

-

leg tura dintre
via

i moarte.
Exist dou posibilit i de preg tire a oului pentru

încondeiere: fierberea lui înainte sau golirea. În cazul
golirii, ou le sunt p strate c

ornament. Pentru

ornamentare se folose te cear cald , cu care se traseaz
desenul dorit pe oul alb, dup

care se cufund

în

culoarea preg tit dinainte. Dac dorim ca oul s con in
mai multe culori, atunci se cufund succesiv în culori
din ce în ce mai închise, dup ce s-au "scris" motivele cu
cear , tot succesiv. Pentru a îndep rta ceara, se pune oul
aproape de o surs
de c ldur

i se

terge cu o pânz ,
apoi se unge cu ulei
sau gr sime pentru
a-i da str lucire.
R stignirea i învierea reprezint eterna leg tur
dintre moarte i via , a a precum rena te natura în
fiecare prim var , cînd se reia ciclul vie ii. Oul, el însu i
purt tor de via , devine un simbol al regener rii, al
purific rii, al ve niciei. În tradi ia popular româneasc
se crede c ou le de Pa ti sunt purt toare de puteri
miraculoase: ele vindec boli i protejeaz animalele din
gospod rie. În diminea

primei zile de Pa ti, copiii sunt

pu i s se spele pe fa

cu apa dintr-un vas în care s-au

pus dinainte un ou ro u i un ban de argint, pentru ca
astfel s fie tot anul s n to i, rumeni la fa

precum oul

de Pa ti i cura i (de ce nu, i boga i ?) precum argintul!
Cojan Ramona
clasa a X-a A, seral

O privire critic …
Calitatea literar între incert i autentic
Mi-am propus în urm toarele rânduri o dezbatere
privind calitatea lecturii particulare a fiec ruia dintre
noi. Bineîn eles am plecat de la premisa c aloc m cu
to ii un anumit timp lecturii, mult sau pu in, în func ie de
diverse motive individuale.
Lectura particular reprezint , a a cum bine tim,
tot ceea ce citim în afara manualelor colare. Dar ce
anume citim, atunci când o facem? Dac ar fi s d m
crezare ultimelor studii, extrem de pu in literatur de
calitate, aceasta aproape

tinzând s

ias

dintre

preferin ele noastre. În rest, literatur de consum sau
ziare.
Analizându-le pe acestea din urm , vom observa
c sunt nu doar lipsite de orice valoare literar , ci chiar
nocive. Presa scris s-a transformat în timp, dintr-un
mijloc de informare necesar i util în care informa iile
oferite aveau valoare i un caracter pertinent, într-un

adev rat

circ

manipulatoare,

mediatic
în

care

cu

o

prostul

uimitoare
gust

putere

primeaz ,

imoralitatea este preasl vit , iar nonvalorile i nulit ile
sunt promovate la rang de modele pentru societate.
Desigur, înc mai exist pres scris cu adev rat de
calitate, care merit citit pentru caracterul obiectiv al
informa iei i nu pentru cel de “marf ”, dar din p cate
aceasta este aproape pe cale de dispari ie.
În ceea ce prive te literatura de consum, aceasta nu
este neap rat proast sau nociv , îns calitatea acestei
literaturi este una relativ . Lipsit

de substan , de

esen , dar abundând în schimb de cli ee, aceast
literatur nu are for

i energie, r mânând cu foarte

pu ine de oferit. Dar ceea ce lipse te f r indoial acestei
literaturi sunt ideile originale. Iar o literatur
valoroas

tocmai prin ideile pe care reu e te s

este
le

transmit , idei care pot fi la rândul lor puse în valoare
prin intermediul literaturii. De aceea c r ile unor scriitori
ca Sven Hassel sau William Bernhardt pot cel mult s ne
fac s zâmbim cu îng duin , dar în acela i timp ne vor
v duvi de acel lucru de nepre uit care este timpul.

Adev rata calitate literar
marilor

mae tri,

a

autorilor

o g sim în operele
recunoscu i

pentru

contribu ia pe care i-au adus-o la dezvoltarea literaturii
universale. Operele acestora vorbesc despre cele mai
importante lucruri din via a noastr : despre tr iri,
sentimente, idealuri. D rui i cu talent i uneori cu geniu,
ace ti scriitori reu esc s

creeze în c r ile lor lumi

paralele ce dau sens lumii noastre, lumi în care ne
reg sim, iubim, tr im sau murim. Operele lor au vigoare,
substan , sunt profunde i pertinente de la prima pân la
ultima pagin

citit . Crea iile literare ale unor genii

precum London, Dickens, Hemingway sau Sadoveanu
trebuie citite pentru c

ne inspir , ne reveleaz

adev ruri, valori i idealuri. Ace ti titani ai literaturii
merit aprecia i i stima i pentru c au atins prin operele
lor ceva ce în via a real

este imposibil de atins:

nemurirea.
Moreanu Constantin
clasa a XII-a B, seral

Arta reu itei
Sunt mul i dintre noi care ar dori s

fie

considera i oameni de succes. Pentru a ne num ra printre
campioni avem nevoie de conceptul de a fi învingatori,
de a determina spre exemplu, o echip s fac un lucru
la care nici nu visa: s finalizeze un proiect nu în dou
ore, cum evalua ini ial, ci în mai pu in de trei minute.
,,Trebuie s ai încredere în abilita ile tale i apoi
s fii destul de puternic ca s le urmezi" (Rosalynn
Carter)
Rezultatul unei cercet ri f cute timp de 7 ani pe un
grup de 500 oameni

de succes divulg

opt pa i

importan i f cu i de ace tia :
1. Pasiunea
Pasiunea este ingredientul num rul 1 în tot ceea
ce facem.
Vezi ce î i place cel mai mult i f acel lucru.
Pentru a ob ine rezultate pe termen lung i a fi fericit
este bine ca ceea ce facem s fie congruent cu ceea ce

suntem noi si ne place.
,,Nici un lucru m re din lume nu a fost realizat f r
pasiune" (Georg Wihelm)
2. Munca
Eforturile sistematice sunt cele care duc la
rezultate stabile.
,,F r munc talentul nu este altceva decât un prost
obicei " (Georges Brassens).
3. Fii bun
Dac e ti expert întrun domeniu ai anse mari de
reu it .
Se spune c pentru a deveni expert pe o ni

ai

nevoie de 1000 de ore. Asta înseamn cam trei ore pe zi
timp de un an.
,,Munca excelent este f cut de cei ce nu se tem s
fie m re i'' (Fernando Flaves)
4. Concentrare.
Este important s nu- i risipe ti energiile în prea

multe arii.
Lumea de azi ne d

infinite posibilita i de

exprimare, dar în acela i timp ne poate face s fim
superficiali i nehot râ i.
,,Transpira ie + sacrificiu = succes'' (Charlie Finley)
5. Presiune
Organismului nostru îi face bine pu in presiune.
Doar a a vom desc tu a poten ialul pe care îl avem.
Diferen a între diamant i c rbune este dat doar de
presiunea i temperatura mare la care a stat diamantul.
,,Înainte s v sup ra i pe cel care v pune la treab ,
aminti i-v c f r presiune nu se formeaz diamantul.
(Mary Case)
6. Serve te
Nu po i s ai succes izolat în p dure.
Dac vei putea s -i vezi pe ceilal i ca pe ni te
clien i - oaspe i i s -i serve ti cu pl cere pentru a le
satisface nevoile, atunci vei avea succes.

7.Idee
Ai o idée? Pune-o în practic !
Vei vedea destul de repede dac este o idee bun .
Asta i dac tu crezi în ea cu t rie.
,,O idee care este dezvoltat

i pus în ac iune este

mai important decât o idee care exist doar ca idee''
(Budha)
8. Perseveren
Mergi pe calea ta, indiferent de ce zic ceilal i.
Vei avea ni te mici omule i în minte care- i vor
spune s renun i. Vei avea ,,prieteni'' care te vor,, ajuta''
s

te demotivezi. Deci rezist

la negativi ti, critic ,

idio i, sl biciuni, gânduri negative.
,,Toate realiz rile reprezint triumful persisten ei''
(John Rennie)
Ciortan Raluca
clasa a IX-a B, seral

Arta de a tr i s n tos
O caracteristic a lumii noastre este ideea c suntem
prea ocupa i, ca s mai avem grij de ceea ce mânc m.
Ne atrage mai mult ce e ar tos, frumos împachetat, ce
pare a exprima prin reclame conving toare la douceur
de vivre (pl cerea de a tr i). Dar cât e de în el tor
pentru s n tate!
Iat cateva sfaturi pentru o alimenta ie s natoas :
•

m n nc variat

•

men ine- i greutatea în limite normale

•

m nânc por ii moderate

•

încearc s - i faci un program de mas echilibrat

•

e bine s m nânci multe fructe i verde uri

•

încearc s reduci, nu s elimini, anumite alimente

•

echilibreaz - i alegerile alimentare în timp

•

e bine s

cuno ti ce obiceiuri alimentare

nes n toase ai
•

dac - i propui s faci schimb ri în alimenta ie , f -

le gradual, nu deodat .
Ciortan Raluca

clasa a IX-a B, seral

Arta de a valorifica natura
“Iat ilustrarea atat de simpl

i de generoas a

puterii exemplului personal. Parcul lui Pazvante este un
model

pentru

contemporane:

devenirea
altruism,

româneasc
sim

al

a

datoriei,

epocii
curaj,

spontaneitate i mult mândrie de teapt .”
(Radu, Principe al Romaniei)
Adunate din adâncurile p mantului, g sim o
impresionant

i nepre uit colec ie de flori de min

i

minerale, frumuse i aproape ireale, de o geometrie
perfect , colec ionate cu greu, menite s

se îmbine

perfect cu nenumaratele specii de flori i arbu ti, ce dau

un plus de farmec i de culoare acestui loc, predestinat
recre rii i bucuriei de a tr i.
Este ca un înal tor sanctuar, ce pare a a tepta pe
marii în elep i ai lumii. B ncile frumos “brodate” dau un
plus de caldur

i intimitate, iar cascadele “brodesc în

argint poeme de iubire”.
Varietatea mare de p s ri exotice precum papagali,
mierle, canari î i bucur auzul cu trilurile lor, dar

i

v zul, cu penajul colorat.
Acest minunat “col de rai” exist

în centrul

ora ului Tecuci (un minunat parc, comparabil prin
frumuse e, dar nu i ca m rime, cu Gr dina Botanic din
Ia i) i este realizarea extraordinar a unui om deosebit,
care a îndraznit s viseze la un frumos concret: Vasile
D n il Pazvante. El afirm c arta sa reprezint “o
form de protest fa de lumea urât

i insensibil în care

tr im”. De fapt este locul perfect unde miracolele i
frumuse ile lumii se unesc.
V

invit s

accesa i site-ul www.pazvante.ro,

pentru a vedea ce minun ii poate face dorin a
dragostea de frumos.

i

Mariana Ciobanu
clasa a XII-a A, seral

Ce au gândit al ii...
“Binele e o visare, un proiect mereu amânat i
urm rit cu un efort istovitor, o limit pe care n-o atingem
niciodat ; domnia lui e imposibil . Numai r ul poate
merge pân la marginile sale i domni absolut”
Albert Camus

“Tot ceea ce oamenii î i vor spune c nu po i face,
încearc

i vei afla c po i”.
Albert Einstein
Monica erban
clasa a IX-a B, seral

Endgame by Thomas Beckett as
depicted in several visual arts
Samuel Beckett’s second play, Endgame, was
finished in July 1956 and it was published in February
1957. Beckett was one of the lynchpins behind the
French theatrical movement called the Theatre of the
Absurd. The Absurdists took a page from Existentialist
philosophy, believing that life was absurd, beyond
human rationality, meaningless, a sentiment to which
subscribes, with its conception of circularity
and non-meaning. Beckett's own brand of Absurdism
melds tragedy and comedy in new ways; "Nothing is
funnier than unhappiness", offers in a minimalist manner
the brief definition of tragicomedy as Beckett believes
this is the most important line of the play.
The play Endgame resembles various paintings
both at the level of form and structure and at the level of
ideas found in the text. For instance, the play is written
in a simple style which reveals existential truths. The
title of the play is highly symbolical as it refers to a term

used in chess to designate the third and final part of the
game.
One of the
paintings

which

illustrates the title
would

be

A

portrait of chess
players by Marcel
Duchamp,

the

latter being totally
into strategies in
chess. The "endgame" of chess is the series of moves at
the end of the game, one whose outcome is usually
decided before the formality of the endgame occurs.
Beckett was a chess player and, in
parallels the chess conceit to the endgame of life, in
which death is the inevitable outcome. The characters—
or players — enact repetitive rituals that are part of their
endgame. Like a losing player who strains through the
final moves even though his demise is imminent, the
characters make routines out of their lives and do

whatever it takes to get through one more day, even
though the game has lost whatever appeal it may have
once had. Beckett constructs the chess motif with
movements on stage. Hamm, who sometimes utters the
cryptic line, "Me to play," is the King, the most powerful
and yet the most vulnerable piece on the board. His
movement is restricted, and he relies on Clov for
protection in the center.
Clov might be considered the Queen, as he can
move better than anyone else, but his erratic, staggering
gait is better suited to the L-shaped movement of the
Knight. At one point Hamm alludes to Shakespeare's
equine-bartering

when he declares "My

kingdom for a night-man!" Since the night-man replaces
Shakespeare's horse the allusive pun recalls a chess
piece's capture. Night-man (knight) takes knight. Nagg
and Nell are relatively valueless Pawns, appearing only
when the King allows it. Nell's death hardly disturbs
him. The chess motif amplifies Beckett's vision of a
repetitive, cyclical universe: the play ends with a

stalemate, a game no one has won that will be played
again tomorrow.
Duchamp was a passionate chess player who even
quit his artist career for the sake of chess and what it
means. His passion for chess was shared by Thomas
Beckett and it is interesting that they both intermingled
their art (painting, literature) with another art (chess), a
more mental one which was a source of inspiration.
Regarding chess, Marcel Duchamp was of the opinion
that “Chess has all the beauty of art and much more. It
cannot be commercialized. Chess is much more pure
than art in its social position”.
This piece shows the artist's interest in Cubism,
specifically what he called his "demultiplication"
technique. Each head is made up of many overlapping
successive planes, with chess pieces floating in the
indefinite spaces that surround them. Portrait of Chess
Players is rendered in a limited palette of earth tones,
which Duchamp claims to have achieved through
painting by gaslight. The artist made six preparatory
drawings and an oil sketch for the composition that

reflect his increasing interest in capturing the mental
activity of chess rather than in creating recognizable
portraits. Also, Duchamp stated that “the chess pieces
are the block alphapet which shapes thoughts, although
making a visual design on the chess- board, express their
beauty abstractly like a poem… I have come to the
personal conclusion that while all artists are not chess
players, all chess players are artists”.
Also, the painting suggests a certain fragmentation
and experimentalism very similar to the play Endgame
as the dialogue between the characters is fragmented,
sometimes resulting in very short lines which carry the
essence of speech, following the principle “Less is
more”. For example, in the scene when Hamm asks Clov
how does he feel: ‘Hamm: How are your eyes? Clov:
Bad. Hamm: How are your legs? Clov: Bad. Hamm: But
you can move. Clov: Yes. Hamm: Then move. Where
are you? Clov: Here.’ This scene suggests the fact that
beside the relationship master-slave, there may be
another one and that is father-son, as Clov seems to get
the same health issues as Hamm, the latter being a blind

man who cannot walk on his feet, spending his days in a
wheel chair.
The cubism of the painting, the technique of
collage montage based on the mixing of clear cut
geometrical figures, is close to the way in which the play
was designed by Beckett, himself being an admirer of
the surrealists from whose works he did some
translations. Endgame is like a broken mirror, with
several edges, with characters whose souls are broken
into pieces, suggesting bad luck or eternal curse over the
house they live in. (Hamm: Nature has forgotten us.
Clov: There is no more nature. Hamm: No more nature.
Very connected with the idea of endgame, symbol
for the end of the existence, is the presence of a time
seen from a new point of view and that is an eternal time
of sufferance and decadence. One of the characters,
Hamm, is blind and the only way of seeing is through
his dreams and perceptions. These can only be fulfilled
through time, which is a degrading factor of nature. The
fact that time does not seem to have an end, having a
fluidity of its own results in decadence, in a kind of

Purgatorium, a place between Heaven and Hell, where
the restless souls dwell and carry the agony on. This
image of pressure mixed with boredom and tension is
well depicted in Salvador Dali’s jewel called Eye of time
pin, which is one of the most celebrated of his designs.
Very minute and original, this piece is made of
silver and set with
cubic

zirconium,

having embodied a
working

Swiss

watch. There is a
similarity between
the brooch and the
idea expressed in
the text through the
characters’ lines. The place in which they live is a sordid
house which does not allow its inhabitants to either live
or die. The continuing passing of time leads eventually
to death which causes sorrow and grief. Dali’s jewel
underlines the fact that people are slaves of time, a
dimension which is beyond our control. In spite of the

fact that at one point the characters want to put an end to
their misery, all kind of reasons interfere so that they
will not fulfill their desire. For example, Hamm says: “If
you must hit me, hit me with an axe”. “Put me in my
coffin” Clov: “ There are no more coffins”. Hamm:
”Then let it end. With a bang.” “It’s the end, Clove,
we’ve come to the end. I don’t need you anymore”.
Clov:” Lucky for you”.
Dali’s jewel is the representation of an eye and a
tear which is about to fall and the abstract time is an iris.
Hamm, the master character is blind, and the jewel could
represent his mental eye which helps him imagine the
world, or create an unique universe built according to his
own desires. Still, his dream universe does not satisfy
him because when he wakes up he finds himself trapped
in the dark enclosure, in the bare interior which stifles
him, this aspect leading to deep sufferance and tears.
Hamm: “Quiet, quiet, you’re keeping me awake. Talk
softer, If I could sleep I might make love. I’d go into the
woods. My eyes would see… the sky, the earth. I’d run,
run, they wouldn’t catch me. Nature! There’s something

dripping in my head. A heart, a heart in my head”. The
critic Harold Bloom considers Hamm to be an allusion
to Hamlet and finds an intertext within Hamm’s line: “
it’s time it ended… and yet I hesitate, I hesitate to…to
end”. The struggle of Hamm to accept the end could be
compared to the refusal of novice players to admit
defeat, whereas experts normally resign after a serious
setback. Dali’s clock captured in an eye could stand for
the futility of the human being and for the regret one
often has when he or she feels than the end is
approaching. Exactly the same feeling is revealed by
Clov, Hamm’s servant, who points out that his life is
meaningless: ”I say to myself sometimes, Clov, you
must learn to suffer better than that if you want them to
weary of punishing you — one day. I say to myself —
sometimes, Clov, you must be better than that if you
want them to let you go — one day. But I feel too old,
and too far, to form new habits. Good, it'll never end, I'll
never go. (Pause.)
Then one day, suddenly, it ends, it changes, I don't
understand, it dies, or it's me, I don't understand that

either. I ask the words that remain— sleeping, waking,
morning, evening. They have nothing to say. (Pause.)
I open the door of the cell and go. I am so bowed I
only see my feet, if I open my eyes, and between my
legs a little trail of black dust. I say to myself that the
earth is extinguished, though I never saw it lit. (Pause.)
It's easy going. (Pause.)
When I fall I'll weep for happiness.”
Clove is aware of the fact that an end is near, but in
that very moment he will cry with all his soul to find
happiness. His ideas bring a light of hope and
resignation, alluding to the idea that maybe life is not as
bad as people often perceive it and that something good
may come out of it and this may be eternal happiness in
another dimension. So, Dali’s tear may be a symbol for
desperate asking for the fulfillment of a desire or a cry
of happiness or an act of final liberation of tension
accumulated during a turbulent existence.
The painting of Salvador Dali entitled Three
sphinxes resembles a technique used by Beckett in
Endgame and that is repetition. (“ (…) we breathe, we

change! We lose our hair, our teeth! Our bloom! Our
ideals!” This cruel reality is aggravated by the fact that
time does not pass in their world, rather, the character
find ways of passing the time. One solution adopted by
Beckett’s characters is mechanical repetition, reenacting situations without perceiving any significance
in these repeated actions.
The object of this kind of games is not fun but it is

a defence against a world they do not and cannot
comprehend or accept. In other words, time indubitably

exists as a force of which characters are aware in that
they become increasingly decrepit, but they have no
sense of its continuity. If each day is like the others, how
can they then know that time is really passing? So, the
characters seem to be stuck in a time which stopped
resulting in a constant repetition of action, desires and
thoughts.
Also Dali’s painting resembles one of the stage
directions given by Becket in Endgame where a concrete
detail of set designs becomes an intratextual signifier.
The initial stage directions tell the reader there is “
Hanging near the door, its face to the wall, a picture”.
The position of the picture immediately implies a
rejection of something in the past (perhaps a troubling
scene), but half way through the play it takes a more
powerful meaning when Hamm says: “I once knew a
madman who thought the end of the world had come. He
was a painter-and engraver. I had a great fondness of
him. I used to go and see him, in the asylum. I’d take
him by the hand and drag him by the hand to the
window. Look! There! All that rising corn! And there!

Look! The sails of the herring fleet! (…) All that
loveliness! (Pause) He’d snatch away his hand and go
back into his corner. Appalled. All he had seen was
ashes.”
In his own writings on painters, Beckett insists on
impotence and failure. The idea in this excerpt would be
that the artist’s vision of desolation leads to madness, for
in all beauty he sees only ashes. Perhaps the artist did
see correctly, but had to be certified as mad because no
society can allow its inhabitants to proclaim and
represent the greyness, the entropy, the decaying of
existence. Art as truth rather than as prettiness must
consequently be refused, so the picture is turned to the
wall.
Yet, the picture has another role as Clov replaces
the picture with the alarm-clock, while keeping its face
to the wall meaning that the mechanical has replaced the
artistic.
All in all, both Endgame, which is a textual absurd
play and the shown paintings and jewel prove the fact
that each symbol is not a specifically coded means of

communication, but a call for participation in meditation
and speculation.
Prof. Simona Ojic

Cum citim ?
“Lectura provoac o rupere a duratei i
<o ie ire din timp>”(Mircea Eliade)
Romanul de excep ie al lui
Gabriel Garcia Marquez, Cien anos
de

soledad

(Un

veac

de

singur tate), reprezint o provocare
pentru oricare cititor, fie el inocent
ori competent, pentru c fiecare are
nivelul s u de lectur .
Dac lectorul inocent urm re te firul pove tii în
sine, un cititor pasionat are tenta ia hermeneuticii, vrea
s g seasc semnifica ia “desenului din covor” al lui
Henry James, la care se referea, într-un studiu,
N.Manolescu.

i, astfel, citind /recitind “Un veac de singur tate”,
vedem c , dincolo de povestea familiei Buendia i a
satului Macondo, cartea reprezint o parabol a reedit rii
experien ei omenirii, de la prima revela ie la Apocalips .
Colectivitatea descris , angrenat în tot felul de
evenimente absurde, ira ionale, traverseaz

etapele

evolutive ale istoriei omenirii într-un singur veac de
existen

i însingurare.

Trei sunt aspectele majore urm rite în planul
evenimen ialului: timpul, iubirea, singur tatea. De i
oamenii au tenta ia imortalita ii (prin boala insomniei,
urmat

de

amnezie)

ori

încearc

s -i

supun

temporalitatea (hotarârea Ursulei de a muri dup
încetarea ploii), apare o deteriorare progresiv

a

timpului.
În ceea ce prive te iubirea, aceasta ar putea fi o cale
de salvare a umanit ii, dac n-ar sfida orice norme
morale i dac nu s-ar reduce la instincual. Numai c
sentimentul acesta se transform într-un factor distructiv
pentru personaje (pentru c

e ridicol , incestuoas ,

pentru c apar tot felul de uniri nefire ti. Exist un

grotesc al erotismului - dac ne referim, de exemplu, la
Pilar Ternera).
Singur tatea are o dubl semnifica ie: fie este un
privilegiu (când e convertit în în elepciune, ca în cazul
Ursulei), fie dezumanizeaz

(pentru c

este opusul

solidarit ii).
Umanitatea descris , fixat
mitic

în aceast

localizare

(Macondo - un spa iu imaginat a exista în

America Latin ) nu se poate sustrage, deci, nici
timpului, nici singur ta ii, nici mor ii. Singura v zut ca
solu ie posibil

de c tre autor este, în elege cititorul

atent, iubirea pur , în care compromisul nu- i are locul.
Prof. Cornelia-Livia Sârghie

